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Balkanlar üze- '. 
rindeki Almanı 

tehdidi 
A/--far, lngiltnenin 
Bal,,_ deulet.erile bir
likte hndiaine arka kapı
dan bir taarruz yapmaları 
endiJUine kapılarak ıim
diden Balkanlara hakim 
olmaJı utiyebılirler. Har
bin 6itün Calkanlara bo-1 
IQ§,,_ tehlikui, İ.fle, Al
man,,_.n bu korunma 
ted biriae bO§uurmaaı ihti
mGIİlttle mündemiçtir. 
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, i Musolini 
1 Hitler ile 
konuştu 

! Görüşmeda hari~iye 
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Mülakatın nerede 
yapıldığı ve ne ko· 
nuşulduğu meçhul 
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_ _.,Kararın nakzı üzerine 

dün birinci ağır cezada 
muhakemeye başlandı Halife Mu'tasım hilôfete geçince 

Türklere ehemmiyet verdi 
Harunürreşit; bir Türk elinde !tarlariyle de dolmuştu... (Tu· 

terbiye olmakla beıaber, Twkierin ran) ın asıl medeniyetı, burada da 

kıymetli cevherlerinden istifade e- kendini göateriyordu. 
demedi. Arap'lar ile !ranlı'lar ara· Halife Mu'tasim, bunl:ıöa :ia ik
ııında bocalıyarak bazan bir tarafa •ifa etmiyor .. Horasar. ve Türk.is
bazan da diğer tarafa temayül göı;- 'andaki Türk asılzadelerıne •ıaber
terd.i '.er gônc'eriyoc .. onlar• da Ba~dat ve 

~ h lif (Mu'tasım) hilafet Samuraya davet ediyordu. Ve ge-

Satie binasının Denizbank tara
fından satın ahnması s1'1'asında ba
zı yolsuzluklar \"Uku buldugu iddi
asilc yapılan muhakeme neticesin
de Umum Müdür Yusuf Ziya Ön
~ muavini Tahir Kevkep, bina ve 
yapılar şefi Ne~'et Kasımgil, umu
mi katip Sadun Galip ve hukuk 
müşaviri İsmail İsa Caniş vazifeyi 
ıhma! suçile birinci ağır ceza mah
kemesinde muhtelif müddetlerle 

.,, - T" .. 

Dl ş _. 
POLI 

eyoğlunda ihtikar I · H-a~~gazı ne -

yapan l\1ağazalar lidenaztazyikli?ı 
Meğer Şirket 5 kazan- ı 
dan 3 ünü işletiyormuş ! 

Nere 
Ner 

Yaz 
Prol. Hü•eyin Ş 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün bazı 
m Üesseselerle esnafı adliyeye 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 

toplanarak bir çok ihtikar iddiala
rını ., • karara bağlamış ve alaka· 
darları Müddeiumumiliğe vermiş. 

tir. 

verdi 
~iklatörler 

lbJI ik Ingill 
nı~tan ara 

Az tazyiklı gaz verilmesi 
yüzünden halkın çektiği milir 

benin devamı harici 
külat gözönüne alınarak dün ı 

gün yeni değişiklik! 
belediyece havagazi şirl<etine ği gibi, bizzat muha 
kat'i tebliğat yapılmıştır. ve ideolojilerinde de 

Şirket teahhüdunü yerine husule getirmekten 
getirmezse mukavelesi fesho- makta, hatta bu dah 

lunacaktır. denebilir ki, dış dur 
Diğer taraftan yapılan tet- kından ilgilidir. 

kiklerde İstanbul Havagazi Amerikanın gittik F _at 
8 

1
. e 1 T""klere e- tenlere iltifatlara gargederek ken- mahkum edilmişler. diğerleri be-

mevkiıne ge ır ge mez, ~ . k- · 
. t ro· ç·· nkü kendisi bir' dilerine saraytnda ve hu umet rı raet etmişti. ı maktadır. Bunların başında züca• 

hemmıye ve 
1
• •• u lın.' t" ::ali arasında, mümtaz mevkiler o· d k t k J 

Tespit edilen ihtikar vak'aların 
da şehrimizin tanınmış bir çok yük
sek ticaret müesseseleri de bulun-

rını tespit edilen fiatıan pahalıya 
satmak suretile ihtikar yapmaktan, 
Beyoğlunda Kalinkos müessesesi 
muşamba ihtikarından, Ebuhaf 
Benjarnen müessesesi gemici fener
lerini yüksek fiatla satıp mütema
di fiat yükselmesine teşebbüs etti-, 

ğinden, Üsküdarda kasap Hüsnü , 
Fırat, Mustafa Hancı, İhsan Va!· 
ter, karaman etini 75 kuruştan sa
tarak ihtikar yaptıklarından, Be
şiktaşta Ali oğlu Enver azami sa-1 
t~ fiatı 25 kuru.~ olarak tespit edi-

1 
len pilleri 30 kuru~a satmaktan j 
suçludurlar. 

Şirketinin 5 kazanından yal- sarahat ve katiyetle 
nız 3 ünüıı işlediği dığer 2 si-\ umum1 tabiri altında, 
nin malzeme azlıgı sebebile 1 1 giltereye yapmakta 

Türk valdeden dunyaya ge ~ ı. un bu avaya na zan e "ar, ciye işi yapan Karako müessesesi 
ıeriyordu. bakılmıştır. Bu hususta verilen gelmektedir. 

Bu hali!e: Türkler, halifenin göstedıği bu mahkumiyet kararlarını temyiz 
- Türkler benim, (<'ayin) dır. ıltifat ve teveccühlere, as;ııine bir birinci ceza dairesi nakzetmiş ve 

Divordu. Ve genç yaşından beri; ;adakatle mukabele ediy»rlardı ... Başmüddeiumuminin buna itirazı 
Tü:rklerin dostlugu" na, vefakarlığı- Abbası· h'~'-etını· · -ve hatta•, ı· s- ·· • h 

""'wu uzerine evrak ceza umumı eyeti-
na, şecaat ve hamasetlerine ~it lam dinini- altüst etmesine ramak ne verilmiş, heyet te ceza dairesi.
menkıbelcrı dinlemekten büyük lı:alm~ olan (Babik) hyanının <>- nin ilk nakzını kaldırmış ve bazı 
bir zev.fı: ve lezzet duyuyordu. nüne Türk askerleri geçmişler .. a- noktalardan maznunların aleyhine 

Bu halife, Türklere olan muhab- ;ileri bir hamlede tepeliycrek hem olarak kararı tekrar nakzetmistir. 
betini derhal g&;terdi. Abbasi talı- Abbasileri ve hem de İslamiyeti bil Dün mahkemede birinci ceza da
tı.na oturur oturmaz, Türklerden yük bir feıalı:etten esirgemişlerdi. iresinın bozma kararı, Başmüddei
miirekkep olmak üzere, büyük mil< Sonra, o devirde Bizanslıların lltll'.lminin itiraznarnesi ve bunun 
yasta askeri teşkilata girişti. en mühim ve müstahkem bir bel- üzerine ceza dairesi umumi hey~ 

Evvela, Bağdatta bulunan genç deleri olan (Amurye) kalesini de, linin verdiği karar okunmuştur. 
Ve gu··rbuz·· Tür" klen' toplattı·, bir yine Tür-k askerleri fethederek Ab Başmüddeiumumı itiraznamesin-
kaç bin kişiden ibaret olan bu basi ülkesine ilhak "ylemişlerdi. de binanın Vekalete sorulmadan 
Türklerden bir maiyet alayı yaptı. Bağdat ve Samura şehirlerini dol alındığını, Vekaletin emrıviıkı kar
Bunlara ipekli kumaşlardan elbi- duran cins cins ve çeşıt insanlar, şısın<la bırakıldığını, 106 bin lira
ııeler giydirdi. Bellerine, sırmalı coşkun bir zevk ve sefahat h4yatı j ya istimlaki kabil iker 250 bin li
kuşaklar bağlattı. Boyunlanna, al- içinde yaşarlarken Türkler, çok raya satın alınmı.5 olmasının yol. 
tın işle.meli kılıç askıları takdırd.ı. iciddi bir ahlak salabeti gösteriyor- suzluğunu kaydederek vazifeyi ih
Ve hepsi.ne, kıymettar silahlar ve 

1
lar .. hatta muhitin bu vaziyetinden mal ve suiistimal suçlarile mahkum 

cins atlar dağıttı. Ekserisi (Fergl) hoşnut görünmüyor.lardL edilmiş olanla .. ın fiiilerirı<le sahte-

ne) ahalisinden olan bu Türk ala- * karlık ta bulunduğunu yazmakta 
yt, (asalriri hassa) namını aldı. ve bu noktadan da cezalandırılma· 

Halife bu Türk alayı ile iktifa TiirkJ.,r, halife saraylarındaki tarını istemektedir. 
etmedi. Dalıa büyük mikyasta bir çılgınca israflarla, diyanet ve ah- Umumi heyette sahtekarlık nok
teşl<iliıt yapmak istedi. Fakat bu- ~ mefh"':1larını ayaklar al.tında tasırun tetkiki icap ettiği mütalea
nun için (Bağdat) şehrini merkez çıgnıyen yuz kızartacak sefıhane sile kararı ~zmuştur. 
yapmayı muvafık görmedi. Bağdat alemleri de hoş görm~yorlard.ı: Müddeiumumi nakza ittiba edil
civarında (Samfıra) denilen mev- (Medinetül - Mansur) denilen mesini istemiş, maznun vekillerinin 
ldde büyük bir kı.şlalar inşa ettir- (Halife sarayt) adeta bir füsk ve ıttiba ve ademi it,iba nokt...,ında 
di. Orada, askeri bir şehir vücude fücur sahnesi halini almıştı. Ve müdafaalarını hazırlamaları için 
getirerek buna (Ser men rey) na- halileler de, bu •ahnede ovnadık- muhakeme b<l§ka güne kalmşıtır. 
mım verdL Ondan sonra, Horasan !arı hicabaver rollerle, tereddiye 
ve Tiirkistana adamlar gönderdi. doğru yürudüklerini gösteriyordu. V J L A y E T 
Binlerce Türk genci getirtti. Bun- (Emirülmüminin ve (İmamülmüs 
!ardan, büyük bir Türk fırkası teş- timinin) ünvanını taşıyan halifeler 

kil ettl işgal ettikleri mualla makamın i-
Bu Türk fırkası, o devrin en gü- cap ettiridiği vekar ve ciddiyeti 

zide askeri muallimlerinden ders muhafaza etmek şu tara'a dursun; 
görüyorlar .. Bütün vakitlerini, ta-

1 
kar gibi beyaz mermerlerinin üze

lim ve terbiye ile geçiriyorlardı. rinde altın zinetler parıldıyan muh 
Vakit vakit toplu bir halde manev-1 teşem salonlarında, en amiyane 
ralar ve geçit resimleri yapıyorlar .. zevkler Ye eğlencelerle vakit geçi
gö~terdikleri intizam ve çeviklikle riyorlardı. 

gözleri kamaştınyorlardı. Türkler, asırlarca ve asırlardan 

Halife, mahirane bir siyaset ta- beri cedlerinin tap.tıkları (Budaı 

kıp ediyordu.Arap ve İranlı'ları ve (Şaman) dinlerini terkederek, 
kıs".andırmamak için onlardan da mübarek İslam dinini kabul etmiş
fırkalar teşkil ettiriyor, bu fırka- lerdi. İslamiyetin ulviyet ve fa
ları da ayn ayrı k~lalara yerleşti- ziletini, her milletten ziyade tak-
riyodu. dir ediyorlardı. 

Artık (Samura) kışlaları günden •Resu!Ullalı· ile onun evlat ve 
güne büyüyor, büyü!< bir askeri şe- ashabına karşı kalblerinde çok 
hir vaziyetine giriyordu. Munta- ') üksek tekrim ve hürmet hisleri 
zam açılın~ olan caddeler üzerin- besliyorlardı. Fakat bu büyük di
de, yüksek binalar, çeşit çeşit mal· nin riyaset makamında bulunan 
!arla dolu dükkanlar, mağazalar, kimselerin ·irtikap ettikleri sey
çarşılar beliriyordu. yiatı gördükçe, son derecede tees

Bu yeni şehir, az zaman zarfın
da, Türle tüccarları ve Türk san'at-

sür ve ıztırap duyuyorlardı. 

(Devamı var) 

Vali cuma günü dönecek 
Evvelki akşam şehrimizden An

karaya giden Vali ve Beledıye Re
'si Lütfi Kırdarın Cuma günü şeh
rinlİZe döneceği öğrenilmiştir. 

Mumaileyh vesaiti nakliye azlığı 
ve muhtelif şehir işleri hakkında 

Vekiıletlerle tem!IS edecektir. 
---0'---

BELEDIYE 

Asri mezarlık duvarh 
çevrilecek 

Feriköyünaeıu Asri mezarııgın 
etrafına yeni bir duvar çekilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bı; suretle hay
vanların mezarlığa girmesi önlene· 
cektir. 

Modern çöp fırınları 
Kadıköyünde yapılacak olan mo

dern çöp fırını için ustalar bulun
muş ve proje hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan çöplerin lodos ha

valarda sahillere vurduğu görüle
rek çöplerin daha açıklara dökül
mesi müteahhide bildirilmiştir. 

Bu müessese Pa -abahçe fabrikası 
mamulatından 60 - 80 kurll.\ia mal 
ettiği surahileri 150 kuruşa satn .ık 
suretile ihtikar yapmaktan maz- Mürakabe Komisyonu bugtin de 

işleyemediği anlaşılmıştır. venetin mütemadiye 
Bunlardan birinin işletilme- daha da çoğalması mu 

sine çalışılmaktad.r. yardım temposu mih 
rinde de aksülimelle 

nundur. bir çok ihtikar r.1aznunlarını müd-
İkinci vak'a da Beyo~lunda, 

Muallimler ı 
Mister Ruzveltin •esi 
Tokyo Berline daha zi 
tı ve hatta bir ittifakn 
na kadar işi ileri götü Haçopulo mağazal~rının ihtikar 

yaptığıdır. Bu müessese 160 santi 

deiumumil·~e verecektir. 

Mürakabe teşkilatı piyasadaki 

metrelik divitin kumaşlarını ikiye ;ontro\lerinı Vt.'kale+in verdiği di

taksim edip 80 santimlik parçala- rektiflere gere genı<klmektedir. 

Azami şeker fi. t 
1 

ati tesbit edildi 

Adaların kömürü ve 

Kahve darlı~ı 
dün fazlalaştı 

Vazifelerine gele mi yen· 
ler rapor ver •c~kler 

Hususi, ecneb; ve ekalliyet mek
tepleri muallımlerinden hastalık 

ı•esair sebeplerle vazifelerine de
\'am edcmiyeck olanlar badema 
mazeretlerini üç gün irinde birer 
raporla mektep mlıdiırlüklerine 

bı ldireceklerdir. 

vik Rusya, Beyaz Sar 
irin niyet ve sözlerinin 
ya gevşekliğine göre, 
ılımı, gah çoğaltıyor, 
yor. Kongreye yeni pro 
dil Cermen • Rus iktr.; 
masının müstacelen im 
sile mukabele gördü. 

Alman devlet reisi 
Sosyali•!, yani hem mi 
aleyh sağ cenah ve m 

muhte~~ir aza 
hakkında kar Aria r 

Vekalet dört yüz çu
V•lın piyasaya 

çıkarılmasını bi,dir 

Bu da,·amsızl:k'ar 1 haftavı geçer
S<' o vakıt Maar•f !l!udüriügüne 

ı bildirilecektir. 
unsurları, hem de sosy 

i !j Pi YASA 
Fıat Mürakabe Komisyonu dün- Şehirdt <ı kahve dariııo;ı son guıı-' , 

l cesim amele kütlelerini 
edecek bir ~istemi meze 
etmek suretile Versay 

kii toplantısında perakende şeker !erde art>nışc:r. Perakp, d .,a•ışı.ı.r Yunan!stana ıhraca-
fiatlarınc da tespit etmi~tir. Şehrin da k1sınuı tahdit edıldıf:ınden ba· t.nıız artıyor 
en uzak semtlerinde de perakende zı kahvehaneler muhtaç oldukları 1 . . 

. . Yunanı,taın yapılan ıhracat son 
toz şekerin kilosu 37 ve perakende. n.sbette kahve tcdarık edcrr.eınış- .. . ' . . ·l a·· 

1 d . ,, b" k .. d b . .. \gunleıdc artmaga bas amıstır. on-
kesme sekerin kilosu 40 kurusa sa- er ır. 'i! il" aç gun en erı muş- .

1 11 
• .. h.' k 

" . . . derı en ma arın en mu un ısmı-
tılacakl;r terilerıne kahve yerme çay verme- k'" "k b .... k b h 

1 · , . 1 nı uçu ve uyu aş ayvan ar 
ADALARIN Kö;.vıüR SATlŞI ge başlamışlardır. Bu vazıyet bazt , 

k h t . ak"l . . d" d.. .. ,, şkıl elmekted •. 
a ve. ıry ı erını en ışeye u~ur- D.. y . .. 
·· ·· k h t lın k . . 1 ıger taraftan unanıstana gon-

muş ve dun a ve sa ın a a ıçın . 
k kah .1 f ··' .. t derılecek 2,000 ton arpanın 3.000 

Komsiyon <lün Adalardaki kö-
rniırcülcrin yaptığı bir müracaati 

tetkik edere!; kabul etmiştir. Bu 
uru vecı ere aı.ı.a muracaa 

tona çıkarılması kararlaştırılmış
olnıuştu:-. 

1 
tır. müracaatta havaların bozmasından 

sonra Ada kömiır nakli) a\ı güçleş

tiğinden perakende satiıjlara bir 
miktar zam :, apılması istenmiştir. 

Komisyon bu hususta tetkiklerde 
bulurunuş ve lodoslu havalarda 
nakliyat ml5rafiarının artmasını 

nazarı itibare alarak yalnız kış ay
larına mahrus olmak Gzere Adalar-

da kömür satışlarının komisyonun 
evvelce tespit ettigi fiatlardan 40 

Diğer taraltan Vekalete yapı an 
müracaatlara cevap gelmiş ve güm 
rüklerd~ bulunan 1500 çuval kahve 
den 400 ı;uvalının piyasaya çıkarıl· 
ması için e-mir gelmiştir. Bu kah
veler birlik tarafından tevzi edi-
lecektir. 

Basın lstihlalc Kooperatifi 
toplanhıı 

Basım lstihlıil< Kooperatifinden: 
para ~azla;ına satılmasına karar 16/1/941 tarihli gazetenizde ilan 

vermıştır. olunan ortaklar Umumi Heyet iç-
Bundan başka peynir ve et fiat- timaı 3 Şubat 941 Pazartesi günü 

!arı da tetkik edilmiş ve fıatların 1 kt .. _ .. .. yapı aca ır. 
aynen ipkası muvafık gorulmuştur. _ • • 

_ İ . Yapagıların tealımıne 
BİRLİK AZASI HTIKAR batlandı 

YAPARSA 
Hükümct tarafından n~redilen 

Dünkü ihracatımız 
Dün muhtelı memleketlere 111 

bin 278 Lr~!ık ihıacat yapılmıştır. 
Satılaı mallar meyanında İsveçe 

sıgara, Fransaya ' aın ipek, Yugos
lavyaya tıft i'<. Bulgaristan, İsviç

ı reye barsak, lngiltereye sıgalayagı, 
' kitre, Yunanistan, Romanya ve 
Bulgaristana balık göııdcrilmi~tir. 

Bu sene portakal bol 
Bu seneki portakal rekoltesinin 

gayet iyı olduğu söylerunektc<l"r. 
Karadeniz mınta!rnsından bu yıl 

40 - 60 milyon portakal elde edi
lecektir. Romanya piyasalarında en 
ziyade Türk portakalları aranmalı.
tadır ve diğer taraftan portakal 
ağacı miktarı da fazlalaşmaktadır. 

sinin ~·~re serdiği Alman 
çok dert ve endi~elere c 
mek istiyordu. Programı 
her millete ve milliyete 
ettiğine göre, Alman 
de riayet olunmasını ve 
tarının teslim olunmasını 
yordu. Bu haklarm başın 
Almanlığın birleşmesi va 
yük Rayh .. 

Sar mıntakası, A vustur 
kı, Südetleri11 ilhakı, hep 
11ın tahakkuku safhaların 
bu hareketler Pariste o 
asabiyet uyandırdığı hald 
drada müsait telakkl olu 
Hatta Südetlerin Almanla 
hakını tabii sayan makale 
ıılar, Fransız efkirırun ha 
şısında Londranın ve belki 
yanın en ciddi ve muteber 
,inde inti~ar ediyordu. 

Fakat vakta ki, Almany 
milletlerin mevcudiyetine 

·r indirmefe başladı. Çe 
tadan kalktı, Lehıstan istil 
di, Norveç Kisling hükii 
teslim olundu, Felemenk, 
çiğnendi; eski milletlerin hı 
hayati davası üzerinde fazl 
etmenin, ahvalin arzettiği 

Birlikler umumi katipliği dün bir kararname ile satın alınan ya
Mürakabe Komisyonuna bir tezke- pağların Sümerbank tarafından bu 

re göndererek Birlik azalarından günlerde tesellümünc başlanacak

Eınaf cemiyetleri kon- raya çok uygun düşmiyee • 
greleri ba,ladı diliğinden zahir oldu. Bilh 

ihtikar yaptıkları tespit edilecek
ler hakkındaki kararların Birlikler 
Merkeziı:ı.e de bildirilmesini iste
miştir. Bunlar adliyeden başka 

Birlikler kanalile de tecziye edile
ceklerdir. 

Esnaf · ti · · . ıl İngiliz ve Fransız devlet ad 
cemıye erının yenı y · . 
. .. ve hele Amerika mesul rıc 

tır. kongrelerıne dun başlanılmıştır. . . ..daf 
Y ğ •- · ı · b" kt • . • . mokrasılerın mu aa ve ın apa ı .... cır erme ırer me up- Fakat ekserıyet olınadıgından diın- . .. . bıı 

1 1• t ·ı . t• s·· b k .. zasından diktatörlerın ş ama uma verı mış ır. umer an ku ayakkabıcılar, bahçıvanlar ve . . ' _........ 
1 · · · · edılmesınden b.....,.. ... ıyor a eksperlerı tacırlerın depolarındak! arabacılar cemiyetlerinin kongre- İ 
1 1 

il ·· ek ·· · 1· ti vaş yavaş Alman ve ta Y ma arı gorer munasıp ıa ar !eri başka günlere tehir olunm~- fi . . 
1
. 

11 . buatınm ve şe erının ısanı 
tespit edeceklerdir. tur. t h iil ka d ı · b a avv y o unmaga 

Filhakika şimdi ileri sürüle 
/lu/omır1 Ed1tbi Romo111° 69 "l \•ermiyordu. Peymanı sarsa sarsa, Yemek· odasına doğru yürüye- kıca örteyım ... Uyuyuncaya kadar du? Ne garip ç°"uksun Nigar' Pe- lar, evvele" hiç ağıza alııı 

1 daha kuvvetle sarıldı. Oııun açık cekti, Nigar, onun dizlerine sarı· ben, baş ucunda beklerim. ki, yalnız yat kızım. tabir ve gayeler değildi d 

Ç fR\ ro) $'\ ~ v n o dl o c:;sı o 1 ensesine salyalı, şiş dudaklarını !arak mani oldu: Nigarı, odasına götürdü, onu Nigar, küçük yorganının içinde mez. Fakat artık bu nokta g ~ U U li ~ yapıştırdı. Nigar; sapsarı olmuş - Hayır, bir şey yok.. Bana bit dizlerine oturtarak sevdi, okşadı, büzülmüş; gözlerini mangal altın- de fazla ısrar ile durulmağ• 
y . "fAHMUT YESAR/ gözleri büyümüş, sıtma nöbeti ge· şey yapmadılar... Gitme oraya .. , sonra onu yatağına yatırdı, ellerile da ısınan bir kedi mahmurluğile a- landı. 

azan. 
1
' - çiriyormuş gibi titriyordu. Ağzını Lüzum yok. ayaklarını ısıtıyordu: ğır ağır kapayıp açıyordu. Sadiye, Yılbaşı münasebetile Atııı• 

_ Peyman, dedi. Büienin yu-! Dudağının kenarında toplanan açtı. bağıramadı. Elini yüziine gö- - Peki, neden ağlıyorsun? 1 - Bak, ayakların demir gibi ol- elile battaniyeyi diizeltti, Nigarın let reisi söylediği büyük bir il 
karı giızüııü aç ... Orada siyah, yu· I tiikrük hab~eciklerini yutarak! tiirdii, ayaklarının ucuna basar~k Nigarın sesi hıçkırıklarla ke,ili· muş... Şimdi sen uyursun.. Pey- yastıkta demet dem~t. dağılan saç- ta söyle diyordu: . 
varlak bir şişe var, onu getir... Peymana bagırdı: odadan çıktı. Sofa karanlık, sessız- yordu: man gelinceye kadar ben burada- tarını okşuyordu. Nıgar sordu: •Alınan ve İtalyan alemi b 

Sadiye, ıgarın ellerinden tut- - Hani bunun kadehi?.. 1 di. Merdivenin traLzanına dayan- - Yukarı odaya çıkacaktım. .. yım. _ Anne, doktor nerede? Artık plütokrat sermaycdar:ıı tef 
tu: Pe~·man, tekrar büfeye giderek, dı. kuvveti kesilınis. korkudan kal 

1 
Sofa karanlıknuş ... Birdenbire aya- Nigar, annesine yalvardı: o, bize hiç gelmiyor. ve hakimiyetleri safhasını • 

_ Stnin odanın sobasını yak- küçük bir kadeh getirmişti. Bur- bi çatlıyacak gibi çarpıyordu. AH ğım halıya takıldı, düştiim .. Dizim - İstemem anne ... Peyman bu- Sadiye, hatırlıyamamıştı: halkın faikiyet ve tahakkilıll8 
tırtıım Nigar ... Yalnız korkarsın, han Şevket Peynıanın uzattığı ka- basamakların birine çöktii. acıdı.. Karanhkta da korktum. rada yatmasın... _ Hangi doktor' tına varmışlardır. Karşı ta 
yine Peyman yatağını getirip senin dl"hi alacak yerde, onu; belinde11 Yukarıdan elinde lômba ile Sa· Sadiye, onu kollarında sıkıyor· Sadiye giiliiyordu: Nigar, gözleri dalarak: , ter ellerinde esa en bir ,ey ~ı 
yamııda )atacak.... kavradı; keııdine doğru çekti. Pey· diye iniyordu. Başını merdiven ba·, du: - Neden? Daha demin kara11- _ Ka:.ı:uıı Bey, dedı ... o, beni ne- »an milletlerin bu az şeylet"'" 

_ Peki, anne.. mau. çırpınarak, geri çekilmek, samağına koyarak ağlıyaa Nigilrı' _Vah yavrum, dizin çok mu a- lıkta korkundan ağlıyordun.. kadar severdi, anne! le onlardan almak · terkell• 
Sadi~e. soylemek istediği bir şey kaçmak istedi: görünce şaşırmıştı: cıdı. Koskoca kız oldun artık, ha- - Hayır, anne, ağlamam artık... Sadiye taaccüple: hiçbir ""yleri olmtyanlann ~11 • 

varmış gibi durdu, diışündü. Son- - Beyefendi ne yapıyorsunuz? _ Ne var Nigar? .. Ne oldun kı· ııım kızlar korkar mı? Ayıp .. A- Hiç ağlamam ... Yalnız yatayım ne _ Şimdi nereden aklına geldi? korumak ve hayat hisse)erı 
ra bırden ayağa kalktı: Bırakınız .. Bırakınız beni... zım? yıp... olur? Peymanı istemem. .. Hem ben _O da saçlarımı, tıpkı şimdi ııe- min etmek için m!kadele 

- Ren bir kere odana bakayım.. Burhaa Şevket, öbür elinde tut- Nigar, kollarını açrarak anaesi· Nigar, gözlerim annesinin hırka- uyuduktan sonra, nedeıa korka- il.İn okşadığın gibi okşardı. An11e, ruz.• 
Beraberce çıkarız. Seni yatırırım, tuğu likör şi~esini de sofranın il- nin kucağına atıldı: sının eteklerine siliyordu: yun? .. Korkacak bir şey yok ki.. Kıhını Bey, beni &enden ziyade ,,.,... Ayni şekilde (Lavoro f 

olmaz mı? zerine bırakarak, onn iki elile tut- - Hi~ .. Hiç bir ey yok anne... - Evet, anne ... Ayıp ... Hem çok - Ya gece yansı uyanırsan?, vordi. Bize darıldı nıı? .. Ni~in gel- ga>etesi de faşi..t inkılôbındııı 
S d"e odadan çıl.tı:iı zaman, tu. Peyman kolile yüziinü kapatı- - Uyanmam, anneciğim, valla- miyor? Anne, sen bilirsln, söylese- dönümü miinasehetile Y"ı 1 

Burh n Se\·ket, Peymanın büfe- yor, bir elife de onu itiyor, fakat Bir şey yok.,. ayıp.. -da Miyle diyordu: ..ı 
· _Yine sana fena muamele mi Sadiye, tekrar lambayı alınıştı: hi uyanmam. 11e?~ •• ~- , 

den alıp g tird ,::; likör sişesini tit- Burhan Şevket, Pc)ınanın nevmı· k (Deva-• v••) (Arka•ı Sa. 5. SiL l 
· etti'. - Haydi odana çıkalım Seııi Sl· - Korkmak kibrine mi do ua- ~ - • rck ellerı!c ok~ar gilıi yakaladı. dane çırpınışlarına hiç elıcınmıyet 
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' 
·.:~ A-SKERLI k BA Hl SLERI 1 uharrı'ıe ı'tı'barl 

İnönü Ansiklopedisi 

b h b 1 Çin kaynak• 1 ta a n n - Kıın ne der e de•in, bu ıneml a a Yer Y4U4nı Nuamettin Nuif ketıe, bele tsıanbulda muharri 
eş • larına göre itibar yok vcs elam! El;cr muha 

ge·~ d id
e Demek artık bizim de bir Ansik- ? rire, aire, dibe itıbar olsayd 

1 1 k d • } ş•JJ il• b • lopcdimiz olacak. Demek ki artık 1 Ankara yokuşuna nur mu yağar ze ze e ay e 1 l e l l,. ~~~~:l:~i:~~~!~::~~n,unıullı~lt::~~; • diyeceksiniz~ Bıral..-,n, siz şinı 
1 h b d B Verd 'ler Bun- nuru, moru da '300 'ld&'J'af gaz 

kr
ü sJ • m U a T e 8 e rei.leri, vilayetlerdeki Parti bllf- u sua.e ce- y A z A N dan ' ..c~ra da, tesinin evlenme ıri.itunlarına ı.· 

ı~.tk d· duvarlar çatladı ./ı l .... kanları, vnlil r, ka~makaınlar: vapvermekıçın, 1 ABiD o 'f ER Akdenız ha- gÖ• ıı:ezdirin! Ben, on beş. yir 
ile deJ lJ, e .., 1 apon ar a.nzr •Efendim ... On cilt ü,erine tan- uzun uzadıya a- in- ı:Undilr bu utunlan ıı:a:oet dik 

ld ~ ~im •ttiğimı'z _ neşrı'nA ba laılığı· raştırmalan_, bir kl_mlyet.inın 
v• J 00 f J f l U d • ·~ ~ iliz ı katle Üu) orum; fakat evleııın 

:da oA aus e e sarsın l ar o . zayiat ver i mız •bihuem ne• AnsiklopN!iı>i- harita açıp !tal- ı · . . g lerın C ın- ıslıHn dul k'ldın '1e kızlardaftj 
· 'lk ild' · · bu - yan üslerme i.ıakmağa ~e erktı- cı n aı.mak ıçın, hıçbır c dl tc eo- · · 

akJnıd:' 20 (A.A.) - Bu sabah 18· ı zamız dahilinde ı;on eunler lçınde • -- . nhıııl ı c b 'ı ıçın a ne"' yazı'.ıha.~a nıharı>I ... yapmaga !Jzı m yoKtur. buste bulun . •d 'ar lalbu 1 bu. keudilerine llf t> ıırnk bir tanecik 
Ydl taky ka irt"f "" •antını' etre- a nnıış u unuyoruz. »U mu :m , .. olsun ·nuhnrrir, .... ir, ,.ı,p arıyanı-

r pe. ile 6,45 ara:;ında An a, yağan rın 1 aı ,.., • Beş bı"n kı"şı'lı'k J pOD ~ d' 1 . . .. . hnlya donan na ı uter Nanol.de, y;L't bır arımada ıle a<lalardan mu- .-
1 '"l 1 d eser"'''n 1; ınm erını mut' se.:scnız.. .., . .. . m. 

P erili ır Ulu.kışla, Silıfk.c ve An- dir. Kar yağışı fası ... ar a eve.m e- d b 1 1 1 
. 

1 
.. ister <;p•z la'd 1 ·sterse K~ğlıyari- reltkep ol "' demz aşın m•ihlm 111 ıı:oremıyoru 

•-Jıa d a· K k t• - ku-rtu-ldu" e u unan ara avsıve e ıneuızı . t Halbukı' ;zdivaca u i;ı ol"n ba "". •• .111 bazı yerlerde şıddctlice ve diyor. Buyuz en ıresun - ara- uvve 1 pus d'l •. . dA her ercde oiursa meydan- müst nılckeleri bulunan talyA l ın, 
-li P' 1 ak 1 crız' ç, B · · · d k d h'k· ha ... .JllJ rlerde de hafif olmak üze- hisar yolu M.panmış bu urun ta- A) ç· · 

1 

k Ak~ h ı rin- , 1 na •an AkdPniz bAkimı- ayanıarın ıçın e ne a ar ı a-
tili"' Şung - Kuıg, 20 (A. · - ın Şeklinde bir takım müraeaatlara da yo •r ve -.rnı~ CC'J: "c _ er 0. at 

1
'· Akd . h"lu ye, roman, iir tiryak :eri ve elin-

i is ol sarsıntıları olmuştur. dır. KUD"STE ....,.. ~L'-' kaynaklarından Ş ng - Kıng'e ge- maruz kalınıyacaklar ve iyi niyet- deki harp hareketl<'rl uz rınde mdu- ~ ı ldı. aıya,b k enıze ad m o-! 1 den bir türlü bırakaınadıı:ı bir ro-
la ç duvarların çatlamış bulun- 'U .., ... ..,,.,,, ı:. 1 ha'--! .. gu"nlerde 1 . • . i ss'r olamamıık'ad.r Bu m de- 'amaılıl:ça. ıar ı azanamaz ı: -

er u= ere gore, erı manru.ız, dermeçaıına n< rıp- 1 e 1 
· ' ki 

1 
dık nıan "füünden ne tatlı uykularını 

. e müstesna olmak iizere Kudüs, 20 (A.A.)-:- Bıı sabah sa: cereyan eden iki mu.1arebe esna- tın slirümünil san'at edinmiş ol~ıı- t ·n vaı ~lan bir. ku':"'e'.ın mlnt-~ ·aı a ... Akden•.ze na m o ama . {eda edenler vardır. Bu bakundaa 
mok irlef'!e h!qlıir zarar olma- at a ıda Hayfada nısbeten tidd~li sında Japoıılara ağır zayiat verdi- !ar tarafından b.tisıııar cdilcmiye· )okluğu dcnıektır kı hıç mevcu a, butırn ırust mlekelerını ka)· Dlnharrirler, pirler, edipler anlı.-
bilhasJI bir yer sarsmt1.11 olmuştur. Kudw; rilm4tir. İşang Junanı civarında cek. olmamaktan da a fenadır. tTeğe mah üı d• r. ra ne kadar b~nzerler. llerk . ba-

duğıı S.ARDA KAR 25 Sm. civ~~-!:\ ~~larda da sar· •bir harp olmuştur. Perşembe günü Güzel. .. Denıek ki her vataııdat. İtalya, harbe gır rken Ak..: ııi Anlarlan tıa'vanlar. Almanla lı, nasıl tatlı tatlı yer, onunla caıa 
• ı.- i Karah™, 20 (A.A.) - Ka sın• ı mış ır. \10 dan fazla tayyarenin himayesile bu memlcket.a de bilginin her şu-. d mühim bir d '" kuvvetınc s:ı- ' Bü;·ük Br +,,,,.a ad ""' ıstil~ b !er de balı yapan andan kaçar-

--------- Sanşiahing istikametinde ilerliyen besi üzerinde •mücmel. bir fikır .. pi. 6 zırhlı, 7 ağır ve 14 ha'ıf kru- mrlerini ve kcr c!ıleıinın <le, do- sa, Bayanlar da muharririn ai

ve ç tam 
~: fj taraflı ğına 
ü~;vam edecek 

l lngilterede üç 
milyon kişi 

silah altında 

beş bin kişilik bir Japon kuvveti- vermek salalıyetini haiz bir •irfan ,-azör, 61 muhrip, 6J ıtorp'dnbot mmalarını . tP'ıllkeye atmadan rin, edibin yazdıJ:ı lııHıye)i. r<>
nin gece Çinliler tarafından püs- külliyatı• vardır ve bunun adınall05 deni~aıtı gemıs:, vuksek \C cu _h!l'rt ızce lngıltert'nin Akd ntz-1 mam, tiiri ıatlı 1.atlı okuyor, on.-
1k.iirtiildüğü söylenmektedir. Hava- İnönli Ansiklopedisi derler. Di)e- rdkar bir se~k ve .~<iare ile Akde- ~ki ve Afr 1 d ·ı _mirasına kon-ı !arla hayalini, gönliinü. fikrini~·•
dan ve karadan takviye edilen di- bilttektir. I nizde bıiytlk ı<' r gorebılırdı. P.-nn J ~ağı r\usuııııyorlarcıı. Bu gerek Ji~·or, !rkat onforı 'apandan l•açı-
ğer Japon taarruzunun da ağır za- Peki amma bu ansiklopooiyi sa, aradan çekıld k'cn ve donan 1 ·vkülce) , gerek siyaset bakımın· yorlar. 
yiat verdirilerek durduruldu u an-' meydana ıı:efaecek olanlar kiuıler- masını ine Lz ere ver:rıekten is an ya•ıl ş bir dürunce idi. Al Bu, niçin boyle oluyor ... aha! 
lii§ıhnış!ır. dir? t'nka{ ettıkten sonra Almanya ile a a, Ingil\erc a :ılarım i gal ve işin acaba••nı, Et-cep ağa'1nı da 

şiddel • • • Bildirildiğine göre İşang etrafın- Anltaradan celen haber bir he· İtalya kar§ısında, alnız başına ka İngiltereyi sulha i<'"bar edemezse ba ka muharrir .rkada .Jar "'lnt-
rliol ICJye aaıırı JeDI Y enidcn bazı ıınıflar da ~d<lelli muharebeler cereıan et- yetten bahse-diyor ve bu heyetin ı n İngiltere, Akdenııde İta' an n ?Lıcaktı? Almanya, bunda mu sınlar! Çünkü mesdc?Hı osyolo-

h 1' nutuk ıöyledi ıilih a 1 t ı D a ahodı mesine sebep buranın Çunking'in Hiiseyiıı. Cahit Yalçın tarafından lara nazaran. ancak zırhlı bakı~""- vaf!ak dursa, hiç hır uıh. -et ve jik. psikolojik, yahut ta alaloilt 
Jeti• yarı yolunda mühim bir iaşe mer- riyaset edilen bir toplantı yaptıgı· d ıı k b r i t,mlıik temin edt.~ bd knrlıı;a ı<atl ., 1mı) an ı. lynnın tarafını araştırmak lıiıe değil. "e-
di ~olm, 20 <.A.A.) - İsveç ha- Londra, 20 (A-A.) - Dü.n by- kezi olması ve bu mıntakada Çin nı öfreniyoı·uz. rakat •İuiıyı ki-lbıl'r; a ı 'e hafi( kru~azöı." er t; lr· ıllereıun mira ına konma.sına cip Fan] Ku akUrek gibi, me•ru-
a ""nazırı Günther, Halmııtad- dedilenler de ~ oldugu halde hükılmet merkezinin bombardıma- ram• dan bahseden yok. bnrile a ağı ul·qrı mu,avı olabı-, ,.,...; aade c i r mıyd:? Sulh m sası- !arını, en aşağı, ha~alın on srk'z 

.} ığı ~ır nutukta. harp kar- İngilterede u_Jten -~ aluun.ış nı için kullanılmağa müsait tayya- Maarif Vekiıletiniıı yaptımıak lirdi; digcr ku uk gemılerdc ıs_ a oturulduğu zaman, kcr,dL sı.Iah· kulaç derinliklerinden se(en arka-
NaSl"'i İsveçın tam. b_ıtaraflı_ğını olanlann ye!ı:ü.nu uç nnlyona baliğ're meydanlarının bulunmesıdır. kararını verdiği an iklopediye •İ• •avıca Iaıkı c l alvanlarda ıdL da~lara dil er! 
bıııı'. •-'- t t tm h"'-' 1 1 .__ ıariyle harbi kazanmış olan mu-·, ""'Je wma eyı e ış ve ..... u- olmaktadır. Dün yazı an arın e""""" Çan~a ile Uankeu arasınd9 nönü• adını verDlek cesaretini gös- Deniz ve ha"a iıslrnnın, Jl'p I'- Oıman Cemal Kaygılı 
I _,, · ---" · ,__., .,, ıffcr man~a Laf ııknln meş-

8 harid sıy~lD.lll ,.......... ye riyetini ~ suufırun ikinci kısmına Tungşeng civarında da bir muha- terebilıne i, bu eserin küıüuhane manlarınıı cq'<rafi , . .,ıyetı v~.t 1 ------------ -
u- = r >ıur lıika~csiııtle ulduı;ll g.bi, aslan 

isi, ~ olunan. ).'O..... uuııme-. me. ııaup bulunanlar t~.kil etmekte- rebe olmuştur. Japonların burad raflarını gıcırdatacak a<•ır bir ciltılugu itibari! de VR'll'<'t )il'e 1 
etr. ı-ı;ıı;~; ba.a. ... ı.+Tr dir 37 19 ı _...,_ ,. navını keııdi ıııe ayıracak n : mJ· nı ey ~-.....~ ~u.._.. · ve ııene erı sınuuonna şimale dogru çekildikleri ''e şafak- mangası teşkil cdccegiui bilmesin- ·anların l lıi•1e id ingıliz d 'ı • . . japnnyanın eski 

Çin kumandanı 
'""lh d · tir ki lan b' kısım üst 1 aı• ıı uıerıne yumnıgunu vura-ve lr' er, aynca emtf : mensup o ır m esna la baslıyarak saat 16 da biten u den ileri ı;elnıeınektcdir kanaatinılc n ası, A l<;denızde ikiye a)Tılır. k 

u• t;I - zamanlar, tam bır birlik olmak üzere, bunlar geçen MayJsta muharebe esnasında 400 ölü bırııit- yiz. Her halde Vekalet, Tüı·k taıi· rr<'cbur•vPtinde olduğu içır bır rak: . . 
d• bir azim ~. !.. isdar edilen kral emirnamesile si- tıkları s6ylenmektedir. binin bu nmkaddc• ad.rı yirnıin- İskenderiye'yi, ötck. c~beHittaı k Km sureıse bur::ı elını, 

v•P eti, bu iki haslete sahip ol- lalı illıtma alınaealt olanların sonun- ~-- ci asır irfan ve fikriyat:nın bir üs ittilınz f'den bu fi:o'.ıınn hiç biri ~mırım barfü d t ile helini! 

göst~!ş~ir. Bedbin ol- cularım teşkil etmektedir. Polonya HOkOmeti ~., t'riyor 1 m~h~ kwzancı .olabileeeğini san· ayrı ayrı ~avı~a İtalyanlardan üs ldiyccekh, '.~ l~n''.13· yutkun~ ,Y'"": Harbin u:ıun süre • 
l% lçın hiçbir ı;ıebep yolı:- - dııı:ı ıçın bu ansıklopediye verme- tün de 't'ıi• N"r" m bu fılolarm kuna bır lkı ufak parça ıle " ıha w. k l • d 

150 harp esİrİ m n 1 yi düşünmüş olsa gerek. Bu tak- her birınde yal'lız iörder 2ırt>lı bu- sını kcirlet, e'· meebudye.ır.de ka- cegı anaa in e 
er, N-Ornç ve Danimarka- Bezierı'de • dirde böyle bit· wiıhim irfan abi· l ıunduITTı s~~-l?nmcktcdir Bu iki lacaklı. 1 o~ d u ğ u D u söyledi 

hl'IUU:. ıa.tıar netice9inde İsveçin ont Pel . , (A.A) _ İsviçre v 1 de•iı~i kur1'.1ak vazifcs',ni ~-ü~lenen 1 filo arasında takrib_en 1.~00 mil. "11~-\ Bqiin, b:rincı sık _taha~uk l't. " . . _ .ıa n 1U1ın 
.. eml.,ketleri ile ticaretinin yolu ile Avusturyadan 150 yaralı 1 n 1 1 şahıı~.rtl rı te r teker lııldırmek, safe hulundu~u !<'ın. herhangı bır 1 mı.ıtir, Almanya. ing ltereyı ~e:; -?k_z;,e~k~!"~yük ,.ı: ~i-

ayete ermiş olduğunu bil- harp esiri getırm' ekte olan bı·r tren beyetın kadro•unu mufa. ,a) bir -!eniz TJ•uharcbPSirde birbirlcrine 1 ada1arında vuramamıştır; a ıyt>nı , . . 
.. !' t b !' d · iı- , İ • tral Nomura run nareketı n.uııase-a °"ve sözlerine fijyle devam Beziers'e gehni~tir. tedb ı• r 1 r 1 c u ın c ne ır ve an etmek i· )ardım da edemezlerdi. fn~i\lerc AkdF·nizde, talya}., vur- . . . ed 
·-"- ' ca eder • ·. 1 kımi betile §~refıne verilen bır v a zı-

u ,,,.,.: P • Cesur ve cüretkar, ayni zaman· nı·ıga ba<laımstır .. Akdenız ~ · .nd J yind ki kuv 
ıJI. ler Bırlıği ile, Almanya da, rolünü tamamiyle oynaması i- • Büs yin Cahil Yal~ın gi'zide bir da sevk ve !dan; bakımından i<inin , etini lngiltereve kaptırmış olan. yafelı .e ~ponyanın Gee 

1 t .. r E · b' · ' k' vetlerının eskı :kumandanı nera talya ile ıtiearet, 110n anlq- çin deniz &fl'.l"l memleketlerle mü- Almanl"'r, Polonya ınuncvverı ır. ·yı amma, ır an- Pri olan bir denız baskumandanı ·İtalya. •imdi, bunun acı;;ını '" 1• . . •.• 
1 ., siklopedivi ne tek ba•ıııa ·a b'- . . . . 1 ' L'b • H 1 Kazumasuzulu bır nutuk so) tyc-genişletilmiş itle de bazı n~Ierin yeniden tesisinin el- h I' k: 1 ·J .. 'kk pa 1 ,•eya donanma komutanı, lııgılızle- yor. Arnavuilukta, ı yana. a . k lngıliz ve Amerıkalılar tara-

y etlerdeki bu inkişaf, earben zem olduğunu söylemiş, cBu yeni milletinin m& Vl için ır, bn_eı· 1 ~1 
,., eb~ uhıure t'Jl oldtL· rin bu .;ıkısık vaziyetinden istifade~ şistanda :ı<:ritrede. Somalidı> On ~~dan Çine yapılmu.ta c.an yar-

•~- •· bur d · 1 t "k gu ı ınmıyen ır eyet, onun ta. . . ~ . · .. _ .. ...,n 
·a deniz ~· pazarlardan Avrupa ve !BV'CÇ ın a a ışga e- Al)'l yapıyormuş rafından riya•ct edilmekle böyle edcbılır ve belkı de mu;~ffak oıu_r~ İk. Adada vazıyet gundcn g:ııı, kö- dımdan sonra Şank _ :~ay .. Ş..lt 

edil.ıniş olmamızı. lamamile deceği yer. halı::lunda her türlü tah Londra, 20 (A.A..) - Polouva bir mülıiııı tese. bbüsü baurabil- dtı, .İtalyan donanması ıçm.en mu tüleşnıelde ve yıllardan beri s.n. oı hükılmetinin yakın bır tBtlkaalde 
ememekte.iir. minler yürütmekten tevakki olun- ' r- Fraıısanın mutareke-

hükfunetı bildiriyor: mek wı181ıiyetini ihraz edebilir. nas. ıp zama~, .. ·.. . . . Mussoliııi'nın medarı ..!tiharı olan yıkılacağım düşunmenin teemmül er, .İsveçin cYenl Avrupa• :nasını tavsiye etmiştir. lad g gunun lerdası ıdı 
Harbin ilk günündkn bugüne ka- Bundan evvel gı'ri•ilmi' ola yı ımıa 1 1 

• · 8 milyon •iingü, deniz aşırı yerler· üz bir hareket olacağını l>eyen ~ 
• n •n- Henüz Fransız donanmasının zırhlı , 'tl · · . dı· · dar Alınan hükumetinin Polonya- sikloı>e:di teşebbüsleri bize bn ne- . . del(i İtalyan kU\ w erının ~ar miştır. 

. ' ' fil ~unu hırp edemez bır hale J ki ciz bir halde t- Avrupa harbinin uzun siıreceği ya ve Polonyalılara kar~ı bütün vı teşebbiislerin niçin ınuvalfak 0 • k 
1 

t T Akde iz mına k~nıa an 8 • 

faaliyeti Polcnya milletinin mah- lamadıklurını kafi dereceıle izah oym:ınıış ~ an °1ll 1ız . n talyada paslanmaktadır. Bu arada fikrinde olduğunu söyiiyen Gene-
. tihd f ede t . t' lmvvt"tlerının sarkta skenderıye- . ı· d anması o•ranl boğazın· ral Kazumasuzltl, Asya ve Avrupa o TL A R 

b a 

~Bir VIU'Dllf, bir )Okmq. 

.l'-.. ollaıım masal dinle
de tahammülü yoktnr. 

Anladım, btJ&ünkü mede
terı bahsedecekıoia değil 

. 'dedi. 

t #iatları 

fiJ'atları le•bit edildi. H • 
Jı:uzunuıı kilosunu 12ö ku

kadar satan kasaplara te
edlliyor. Buna ne der

diye sorduk. 
nemolla şu cevabı verdi: 
Canım bu işte bir yanl't" 

•1 a ger k. Onlar bir kuzu. 
ZO kuruş fiyat koymuşlar. 
Plar da bunu kilo fiyatı 
etmişler. Duzelir merak 
yin, Yanlıt hesap Daii
n duner. 

" . 
•Halikına meyıla oltu
Yeıı:ılne Dlablıil. kad ndır. 
lır 'e t rse yok edebilir. 
ından korknuyan Alla -
lı.orknıaz •• 
arısuıın sözünden ir san• 
dı arı çık.mı an kılıbı 

Rrkada ın b mıitaleaları• 
nledikı n so l'a N nemol
uı"p ınıızıp guldu· 
Anlad m, dedi f linJ 

aleylalıtdeki kaıba nilauıyiş

lerinden bahsetmek istiyorsu
nın. Zira 19341 da V cnediltteld 

vını ıs a n bir takını maddi e uuş ır: . _ . . · . Iııır ız on . 
ve manevi tazyıklerden ibare\ kal- ı _ l\laarif Nazırı merhum Em- yı us 1:;ııazk etmış _ol~n kıs:~n;,~ dan geçerek Adriyatiğe de girınJf' harplerinde kat't amilin muhakkal;: 
rnıştır. rnllab efendi muvaffak olaınanıış- ar

1
,ruz eİret onul ımbayafıç 

1
1 k İtalyan golunün h:ı.rimi !smetmde ıırette Amenka olduğunu ilive 6'-

.. .. .. , . ..zımdı. aıyo.n ar, u rsa ı a- , 1 ğ b şl ış· tir Bu hedefe ·armak için Polonya- tır. Çunku ustad, şahsı ırfan sevi- rdıl İ T d k j İngiliz zırhlıları c:o aşma a a a- m · 

meşhur nutkunda hazreti 
kışlıyan yine erk.eklerden 
yade, kadınlardı, 4e4i. 

daki Aknan makamları bir çok ted yesini ve birkaç arkadaşının yar. çı . ar; ngı ız onanmasınhal 
1 

en- mıştır Artık Arnavutluk'taki İta!- J 
. . . . dısınl toplamak Fransız zır ı an- · . da demı"r ıanayı·~ birler almaktadırlar. Bu cümleden dımını, memlekete bır •Kilnzill'ır· k Akd . d h' yan ordusu da dahil olnıak uzere, raD • 

al- . k~" nı tahrip •tme ve enız e .. - . 
olarak Alınan hiikı'.lmeti asla Po- fan, hediye etmeğe .,., saymak , . . _,1 . . ku ak .mk. bütün denız aşırı İtalyan kuvvet- 1•nkı'şaf ediyor zi- I L- ,_ .amıy..,. erını rm ı anını 
lonyalı olup Silezya, Pomeranya ıatasına tutulmllljtu ve .... s-.oca 1 . ·~in felaket çanı çalmıflı.r. 

Eılıi hamam, 

eılıi taı 

Kendimi bild.hn lıileli, ka· 
palıçarŞlJUJl içi, Nuruosnıaniye 
kapı.sından Beyazıt kapısına 
kadar olan kaldınmın üstii Sl

ra ile seyyar satıcıların pazar 
yeri.Ur Pı>k E'Ski devirleı·de bu 
yoldan at, araba bile geçer
miş. • imdi hu satıcıların yd
Jünden insanlar bile güç geçi
yorlar. Diın çar~~ a gitmiştim. 
Öteye beriye bakınıp h r §tlY

ler ararktn çarşnun içı dalıra
lı bir deııiı gibi birtl ... bire ka
rıştı. Scpetıni kapan, 1 porta
sını ırtlı an başladı kaÇ11DU1-
jia.Ne oldu u bilemedim. '!"· 
~ırdım. Bereket Nan n lla ya-
ımda idi de hadi!eyi iıah et

ti. 
- Zabıtaı Brlcdive geliyor, 

dedi. Glınde bir defa bir bele-
diye ınemuru buradan ııeçer. 

O u gor sabcılar bö le çil• 
ya ru n ' dağılırlar. O ıı:eç-

tikten sonra çarşı yine in 
bildiğin gibi, !litlinıa ki 
ta:., eslt.i hamamdır. 

b' . . . . b" • erı ı. 
ve Dantzigde ikamet eden bütün ır neaarecd t, ırkırı1~·.~buşııı·~ ~ ~e- Bunun sebebi nedir? 
Polonya cumhuriyeti vatandaşları- vam eıııeme au a ııtını ıı:oa- var, Bulgarların var, Rumenlerin • '-d . hilk' ola 

t . t• R 1 .. tt• . t'kl" İtalya'nın """' enıze ım -nın Polonyalı addedilmemcsini em ernuş ı. var, us arın var. u.a " ıs ı "' . 
retmiştir. Mahalli makamat, bun- 2 - İnkılaptaıı soııra bazı mü- tarihi hiç te u:run sürnıemiş olan mayışı \'e bu hlkimiyeti ele geçır· 
!ara Polonyalı olmadıklarını isbat tcşebbisler ansiklopedi yapınayı Çekoslovakya ile Polonyarun dahl mek [ırsatını kaçırmruıı. 
etmeğe matuf vesıkalar vermekte- kiirlı görmüşler ve DlUhtelif nam- var, bizim niçin yok!• . Jfarpte muvaffak ve muzaffer 
dir. lar altında bir takım •ansiklope- Diyenlere. verdifi hrarla nıha- olmak için, yalnız donanmalar&. 

Dığer cihetten işgal altında bu- di?!, ler çıkarıp epey yfi.ksek kir- yet r~bat h~ ~efes •.!dır~. ela~ ordulara, t.ayyare filolarına sahip 
iunan Polonya umumi \"alısi resmi lar temin etmiılerdi. Fakat buıı- Maarif Vekiletuıden ıstejimis fU . lm BunJ :üret 

. d olmak kilı ·ıe ez. arı c 
memurlara Alman idaresıne sada- lardan hiçbiri bir all5'.klopedi sa- ur: tl ~kullanmak, ııevk ve 

· · ed c· ve cesare e 
katle hızmet edeceklerine ve e-ı.' yılmak hakkını ıddıa ""'"'· ılt- ı _ Bu :.ıe uğ'raşacak heyet A- . , tının bütün inceliklerini ..., ıdare sana 
velce Polonya devletine veya 'bu )erinin bol yaldızınıbn ;ıı.'Şka !>ir zasıaın tam bir listNl. tatbik edebılmek 00 lazımdır. İtal-
devıetın Sl·,~·si tc kküllerine yap kıymetlerı' yoktur deme!; le _b_Uyü\ 

Tahran, 20 (A.A.) - Reuter: 
Tahra.ıla Kazvın arasında KaraJ 

Lotaayonu civarında bir çok !ırın

lar ve idare binaları ınşa edilmesi 
lzıerine İranda demir ~anayi · mü
him bir m~f görmüştur. 1939 da 
inşasına ba~la:lan demir fabrikala
rının !942 Martında l>:.tec~ği ~s.h

min edilmektedir. 

Almanyadaki esirlere 
para da göaderilecek 

,_ .. - . 2 -- ~asrah kı=anıak ve t&- Ba kumandanlığı, bllha.ssa 
tıklan adakat yeminini nazarı iti- insafsıılık olur ,üpbesıı... Aı.nma~ yan · k >dar 'nd Cenevre, 20 (A.A.) - D. N. :'J.: 

ı akı da. k t-•--ar edclı"m·. ştbbU..ü gen•i hıtnıak. donanmanın >ev ve e..ı e, ,
1 

b" b .__ .. hare a mıyac arına ır at'! te- eıu: l'k Vichy' den ven en ır a...-re go-
'kl 3 _ Tlllll '-'"ım.le lıa-... et edip ;.; tam bir becer.iks z ı ve cesaret-ahhi'tler ımza etmelerim emretmiş- Bunlar, memleketin ansı oped.i .. , ·~.. .- H re bundan böyle Almanyada bulu-

.. ı b .ı.. sizlik göstermıştır, arp sanatının tir. ihtiyacını yüzde on bir nisbetle da- Mırat cı aşarm..., . , . . . nan harp eoirlerine mektup ve pa-
d' ç değişmez pren ıp.erınden hın de .. . 

Polonya yukarıda~. hi karşıJamı ıleğiller ır. ilnkü 4 _ .Talıs'.saı bkdam• «inıkia- . ak . t kııer' ketten maada para da gonderılebl.-
tedbır n h u üvel haidele- bunların müteşebbisleri eseri de- ' e..ı emnıyettır. F at emruye • e ı- lecektir 

1 rdi sızlı~ ' ... k&~ıt . .ı:~tirbilememl .' ya .-•-tle :ıstihsal dilir. Düşünür· 20 K; --'d it'"-- .,._ rı olduğunu ve eebir al- ğil, ürı h d edinmiş e · · Esıı- vesaire vesaıre gıbı aban• en.a ~-- _ .. nunusıun en ı,,.,..,,n s: •aD 

yapuan vaidlerin manevi bir en bir "nsiklopedi ferıli teşebbiia d "mliıı bı.rakmıyacak ken ihtiyatlı, tatb* ederken curet- m postahaneleri UeretsU olarak Al 
•su uruna• ı Bü•";ı• Moltk 

mecburiyeti tazammun etmediğiru ile başıınlamaz. bir tarzda !fi çatmak. li olmak ıazımdır. , _ • manyada bulunan harp esirlerine 
beyan eyler İngilıderin me hor •Brita ika. Ve. •• bütün eserde apiJ yukarı cevvelA h plamak sonra c~~ gönderilecek paralan kabul edecek 

<>- 1 ı gibi, büyük Fra "ki ı>& :ıyni üslubu te edecek, ul etmek ger ktlr• der İtalyanlar ıse !erdir. 
Bazı tilepl buzlar disı E"•hi bir re ihtiyacı ur- nın ağdalı dillerin\ düzeltecek bir bunun ten; ııi y pınışlar, heı;ap za-

araaında kaldı 1 dır. Zira bu ne•1 1 lditup- •heyeti kalemi1e. t kilini ula ih- m nda cur tkh lmu
1
1ar, t:ıtbi- Lo· 

xholm, 20 (A.A) - Ore..unı!u ban ine koyacak l'ürkleri fLl<rl mal etmemek. - ut as.hasında be e lz Bu bil- Corcun refikaıı ölda 
lı: playan buz parçaları dol.ıyıs 1e seviyesi lncilt e n Frıınsada bu ~- •n• ltal-

1 d b Aman dikkat! ID o ısa ıs "Wt e l<Ure .... --. 
İS\"C e vapıl:ın mahrukat nakliya neri eserleri eli n a tın a ulun- 1 , 
tında gu-""'ı.. ~••J:mekteıi:ir Al· I durmak ihtı ı duy nlard a a- anslltlopediy mektep kitap arının ynnlann d 1 ;.ne ilnkln kal- orge'un karısı bayan Marg~ 

_..~ ~~ o çetrcfıl dillnl musaU t etmi7&- ~·-""•? ltal eıilın m üm LJo ... d Geo g Gl al ı· ~- C · 

--~ * lim. , ci th'de, bugün, kısa bir hastalık· 

Londra, 20 (A.A.) - Lloyd (le.. 

manyadan ve Hc'la dadan gelen 

1 
piı d rlldl.r ıu-"_.- - , I" e ey e ınue ne-

ı, r çok pler buzla r ...... a Nı'•---'.:- N--'• AL'd' DAV r:-A EKiP, ita ~ır. •- Yunanlıların a lklopedisl M ..... ~ .... , ....u. .,. ın .. R tan ııonra vefat etmiştir, 
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ayram atırası 
Yazan: Mahmut Yesari 

21 ikinci ka. Salı 
8.00 
8.o3 
8.18 

Program 

Ajnas 
Müzik 

8.45 Ev kadını 
12.30 roıram 

12.33 Müzik 

18.45 Müzik 
19.00 Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo Gaz. 
20.45 Müzik 

12.50 Ajans 21.30 Koou!ITJla 

1 1 

fıtDA:ıt. 

FİKiRLER 
• • •• a ıa uze 

1111 

ın 
•• uze a 'a 

1 
• 

' • 
1 

ŞEHiRDEN 
RÔPORTAJL 

Mahallebici, işkemb 
köfteci, aşçı ve lokan 

13.05 Müzik 21.45 Müzik 
• , " ı <leme "•e dllım varauııyor. Salyaları akarak, gozl<>ri ırula.na· Eski ve yeni cek olursak, be-

13.20 Müzık 22.30 Ajan• f'I f Y A Z A N - d" " b' h 1' .ı . .ı);arı. sırtlarında .Kurbanlık rak, tuh tuiılarla nazar deı;mesin- zaman ı ozo · ~ 1 ıı ır eyecan-
18.00 Proıram 22.45 Müzik 1 ·· t f k f 1 1 

k ov. unla= doııuv.·ordu. Ve o zaman, ler çeki.vor! arını, mu e e · -~E~ ET ff CRET a sarsı mama · 
18.03 Müzik 23.00 Müzik 

h evin bır ·Kurbanhlt koyunu• - Ma~allah, armalı duvar ... Ah, kirleri, bediiyat- m11.a imkiın yok 
18.30 Koı.uşrna 23.25 Yarınki pr<. I dü ·· d · l t Ç" ı ·· b 

' ·dı. ezberlerine de biliyor! çı arı şun Ü· ıu. un rn u 

Sizi bilmem Allah amma, 
bunlardan yemek 

yemeğe muhtaç etmesi 
Babamın EISlı; emirberi Mu,a, Neyi biliyor? Fıkara kadın, far· ren mühim meselelerden biı'i de ş11- eserde j'ekil ve rengin arkasın-

ddyım Muammerle canciğer ar- kında değil tabii! 1 A k borsası J durH:akı'ki da giılenen ve daima bizi kendi•i· 
kad~. Dayım, o vakitler •Roman- Dayı beyin cAmıah duvar• olu- n &r8 güzdlik tııbiatte mi, ne çeken, kalbimizi illtizax ettiren, 

· ' O 1 941 aan'aıte mi? ruhumuzu okşa~an, huliısa bıze ua d.llinde.ı du_ı.unn,dıti. Y 
ta~Jedfil, :'\fakyay~lin bir So 

laclım: 

t1k ruhlu. bir gençti. Falcat, o bir şu da bir 'iey değil~ l\lusa da i kmcı - • , - · 
L , ·ı bi b ha heyecan yeren bir şey bıdurıız: ~- lnsanu: ara.ı.. .......ıa 90ltalda :remek 7e-

( •rip romantikti. Aklına, ha,_·al ne Arman Düvaı. olup eıkmaz mı? ı Skrlm l.M atı r a r ıreeesi tasavvur · 
> e.ı· Lek . te bu san 'at.karın dehasıdır. mek ioab<diyor. BlhMm .ı. de b<nım 

rdenlen, cOlnıuş bitmiş· farzedi- İkisı de geceleri. selıimlıktaki oda· lOO D.I.r 132.20 ın: esız, berrak bir -···· (ih m:.ıniz~ Ben lıiraz mü.ı;lı.ülpesenl, d[q havada, lıalık , • .ııı.. 
verırdi. da başbaşa ''erip cLadam o Kamel- 100 J'n:. Gök, bütün kandillerini yakınJ1. Siae san 'atkir bir fırçanın ya- bira• d~ - doÇusunu .Oyliyeylm - tılb, mı da Pr-eltil ansınd• ' 

t · d ·ı be b t k J '1 •t lOO Lırel - Stvimli ay diinya~a ..;;Jümsüyor. ratiığı enfes bir kadın portresi gÖ!>- claba doirusn mızmız ve i~tihaeı:rnnd>r. balı.lk..a.ten tiyle .•• KlllJ ;çili 
zmır e, annes! e ra er o u- \.'a" .Yl o uyor ar ve ' n argerı 100 i.s,·ırre 1 . .-c. 29.1875 01 •-

' Şirin bir bahçede, limon, ~_.akal, !eriyorlar. Hiç şüphesiz bu eber iııte bu kötü htl)'lanm, sokakla Y•md< lı:ia .., nrr-e, ttlif için d• 
rnrken cJladernei hassai şahane Gotye.- r.ın ölümüne sıcak göz-

1 
ıoo Florın - ~ • ,.elllıl"'Wn feeaailni benim kin kabnerhtı- Gur.·· iiJAi •lmadt lll.I, yafl.01..d•i 

d im Ak 1 -"'' · ] d"k" \ d 100 "'··- __ .., ağaçları arasuıda •ezinivorsunuz. sizde bedii bir his te\'fü eduektir. t-n o ayı c ı ıcvıvermış•. yaş arı o uyor ar ı. ...,;y.•u--. - • "' m;..yor. l'emü. 7 enm bir çok möes&eH· J· da olılnwJ'or .... 
· Ağa 1 nn alt ·ı il ·· · Bunu müteakıp te bu esere modrl , ·Akıl etmek• le Jtahnamış. c:Üin- Bayram geldı. • Ye:ni• olarak 1100 Be.ia - ç 8 J, ye.şı 0 arm azerı, kirin lıi.apı ... ,. bM1a. kapa.llclır. Me6eli., ia· Hoparlir, ~m bc)n»1" 

. d • . b . E 1 .1 . . d 100 Drahmi 0.9975 etrafa tatlı bir ?a"iha veren )i. olan kadını güzel yiizü, ııihirli göz v.ı. su • .-wıa NrM., ıuu~ , 0 ;;.;.;; .. e ta. lli7fll ı.tr ciirültü ile -riJ•u forma • yı yaptırmış ,giymiş, ve bir gıy ı; O&)ı eyın • s<ı erı• i ·ın c 
100 

, ·~- ._, 
j ı..., ~ 1.622! mon, portakal çiçrkleri ile bezen· leri, hulasa bütün güzelliği, canlı· vuk suyu Ur pilav "11an nıaballeltlei ediyor. PLUın allı d~nüyor: 

dt: ·Agrandisman fotog"raf• çektir- pek zibidı kaıdı. M~•"n.n ,·ucudü 

1 

100 çek v--u · H -• 
h ld b d ~- miş .. Bahçenin pek yakınnıdan bir lığı ile karşıruzda görüyorsunuz. cll>klıi.nlan lıen'm lfln yokı.r. Ciinkü, • er ll&hmı <lhr•uza d•' .. 

mi~. anla ı ve u zamane mo ası 10-0 Peç•la tı.1171 h" . G nk Tabu"' "•nı" bı"r he.vecanla sarsıla· unclsindo tanık . uyu ile jldlrl7e ııor· aran~ ne ır geçıyoa, ümü§ re li ayuı , ~ Mektebe gidiyor, görünüyor. •Düttürü Leyla esYaplarla, o. H,f, Zrnıi ba6ı yedlmoe ağır bir koku ~idi .. Haa. B• anlık aoğıa r•rism6• 
1 I '~ n-"·· gönderdiği ıs.ıklar altında nehir pı· ca.lı.sıruz. ~.. k . . . 1 r) Hangi mektebe? Herhalde, kemli bumbara dönmüşt ~ H-u Jb,bwle ıa,-uk ıı..,.ı~ması »•<llmse, -· ooıwıu.yor. Bın, aç ya 1 • 

D b Y .1 . . M d ıOO ~,. • nl pırıl yanıyor.. Her taraf lfÜn· Bu bedii be~·ecanlardan henüz imden mı nedir, hr1. horozlara rastla- lıabaclan orlalıjı rmıaıaıı ı 
de -un" tmuş taraf·nı bırakın~- far- ayı ey • enı erını•, usa a j ıot- Dınar 1.1, 1 ı: 

E 
, . . 1• düz gibi... kurtulmadan da şu ... ale muhatap -· olıtrchıklan ma"11ı ı....-r< 

kında değildir • s~i • yenı• Yi gıymış, •Keme a·. 10-0 Yen ltl.1375 1 L..~mb·-1• dıı'·k· •nları ~- ~.nn doyu· - Selbn bey ı•l adamdıf·· 
l Bülbüllerden teşekkül eden ta· o uyorsunuz: .,..., " A - ~ , 

K~ ortası, dadısı Gülsüm Hanım- yı görmeğe gidecek er. ıoo İ»e<; KJ'O!>U 31.1375 naLın yerl<rdir, d•~il ml? Ben or&lan ri...ıe, 25 kuruşl4ıt a a&ı ı.a~· 
K b,_ biatin orkestrası .. k:albiBizi titreten, - Hangisi güzel? il birUkte, bize geldiler. Dayı bey, ış, d .ğil dedir.' size: Gökten çi- 100 Ru ~ - .. • pek u~nyamam .. -..ıen mi? Ben, an. IMyoc. 

H d . h . h .. "f · ~ &h.,. n taı..nM nıbUJtUZU okşıyan ıaharw konser- Bu suale, onlr,ra gö7.lrri ile ba- cH, li.u'lu "'-k .. nı~orinın })evas, lekesi- Onu, uWn, ben, daha o ~ • a emeı a:; aı şa ane unı orma- vı yagıyor. ., , 
&ı ile. Babam, hayretten kendini' Hava, öyle dona çekmış ki, en 

5
1938 3 E5 ikl"amiy

2
•li ler veriyor. A:rada aırada, nehirde· kanlar ili ce"abı vereceklerdir: ainl, iyke ve in"c k"ılmı' olmak tartıl•, de anlam,.tun. Boyuna, •"· 

>va• • rzurum 19.~5 ki kayıklardan yanık aşk türkiileri yumıırl.alı olaral< yly<bilirim. Ha.lbuld, ııoillk, tabak tab•k meııe ~ 
alamıyordu: balta başlar bile, ·Badi badi• yürü- > > s 19.45 d ul - Model! iı>-.k<mb•<I knanlarında, ·'rden"' bıım. IHı mlifieri, •arsona rüre b'"' 

1 

uy uyor. ... 
- Bu ne kılık Muammer? Neye yorlar. Tabiatın Ye san'atıu ~r]e.-ini bardan tutun, bü1Un sak;j.t.ata tesadül takat pat.ren için zanrh m 

Tabiatin bu emsalsiz dekoru i· d ı ·· -•Hademe• ye yazıldın? Musa, yeni e:,·aplarını giymiş; duyarak t .. nıaşa e en er ise. şap· edebilir•iniz. Ekseriya ;,kembedlerde lnın,.Jıık lıir fİ!< rakı ile~· 
Şehir Tiv•frosu •inde benlig"inizin sarsıJdımftı his· hesı"z ""rtre~ı· daha ..;;zel bula· l.a•ıkl..-, insanın elinden kayar: YaC ). k ..... v""'. "51ukurwılan mdaue .. ~~·..,r.:~-•. -r~.-.ı Muammer, korkunca, şaşırınca fakat, eski paltoyu beğenmemiş; , • ,..... .,.- , ,,.. • ·- ~ _ _ , , 

•-QkeJ~ır.· cZemheri zürdası. 0ajb'ı dolası aediyor, büyük be"ecan duvu•·H· ~aklar.ı-r ~iııcle.ıtr. Bunları da l'-llm • .... 
... -r • T epebqıMa , , , ~ UJ ••• Köfl<ei V< k•bapftlara ıelelim. Bıın. e•ıa nblr yirmi .... luıruli ..... 

- Vallahı enişteciğım.. .. cHade- yor. Dram kı1mıatla sumız ve bu latif b"har ıı-ecesi hak San'atkar çiı·kin olan şeJ !eri •ih· llırclan, nıueerrep olan bir ilııUıi mösteı.na rına 11,._,.... ancıına, bir 
me • ye gireceğim de... Akşam üstü. babam eve geldi. .lmodaki hayranJıiınızı şu kelime- ri ile canlandırır, giizelleştiıir ... ne •Wl•n köfe yedim.e, mıım yaimı an. da p<-ltali ~- ~bHir· 

Babamm kaşları, belindeki kılıç Musa, etekledi, izin isledi. Babam, 21 İJıin<'ll<iAun S AL 1 ıünü :terle ifade ..tiyorsunllz: Güzel ve iman tarafından vücude ıı-etirilen ıllran bir koku burnumun dtreııni ...,._ ı*Y•, .. mahatıı mıiflerl ılf~ 
IJbi çalıklı: onun soğuktan çatlamış, morarml§ ._ ... ı !Ut.,. r b" ı güzelilkler hep ruhtan neş'et eder. u- Au;p kokulu ltnıl karanıaa ellndrn len bnuıe mü teridir. Bwıl .. 

A P T A L en es ır gece... fısla bayat ekmek JrlnıWı Y"Pıldıtı ı. kaaiacla ııoiaJma<ı. p;Uron 
- Çıkar sırtından... Senı, bir dudaklarına, sulanmış gözlerine Dibi Bethoven'in yaralhğı bü· San'at eseri, san'atkiirın iç kudre· rln, daima, aizımda çt,tnemik VU1Dlf inetr dilunlye birehlrdir.. ,, 

daha bu kılıkta görmiyeyim. Ben, baktı: * tinin mahsulii olduğu için o, biitiin cibl b;r h&e kapıldım ve öğürerek dı- Tam, ...,aı.. •<al< ıııter ,....,.. 
tün senfonilrri zevkle dinliyoruz. •• 

l)'alan sevmem. Sahtekarlık iste- - Bu ne kılık? ı<omedi kısmında tabii şeylerden güzeldir. San'al •·~· kelJddni m.r aıı.m. Yine bunlarm bi<a ~ı arıldı .. aizından 
mem. _ Muammer Bey, bedi e etti-ı Bunlardan biri sevmediğimiz, hat- Merinde san'atkarın ne kadar ouk; bir roewıda ne zaman 11' k.-babı Yffni. yor. İşLalum yerinde .• limon .ıl 

d 1 Bu rece 07'111l J'ffiw-. ti nfret ettiğimiz, dehşet du~·du· . ~ k d "' .. ye niye1lt-ndimı:.e. aiııma. ld»lım lokma rfri1ml'k w:t-reyl.m. Karşımdııı• 
Muammer ayımın hevesi kursa· er. şahsıyetı "'arsa, o ıey o -a ar gu· ka ·uk r a.oı s\bi 41 . terimin an.suıda eksilı"öklü, t&kslnkb, llı&UJ1 bt1 

#ında kaldı ve girmediği cHade- - Amma, e&vabın içine sığama· ğumuz korkunç bir geceyi tasvir zeldir. San'atkar gördüğünü körii· 1...:;:.1 .. : :ir itirhi ~ıa-.ıım. P!~az yar ltir adam celdi .. oturı!IJ.;., 
me• likten cİstifa, ediverdi. mışsın ki... Fran5adaki Alman kuv- etmektKir. Bu san'atkiırın ruhu· körüne taklit etmez. :remel< ı.ı.dim: Kalldil yafı, Jahıri ma- r•...-dı. Çıplalı: ı.a.tmda. -~ 

Fakat, onun derdi bir değil ki .. Mu.ada. ses yok; önüne bakı- vetlerinin masrafı il nıın tabiat hadiseleri karşısuıda Hakiki san'atkar maddeye haiz ~ine :rafı koku.u midemi hulandı.rdı, mudelı.le... .. . ıl 
h~ lik • k' H d k" B h 2 A ) müth.hf, t[kc;:indJricl bir M'ıhk •eıı:ılmJ ~vzunde ele o•rl~ Tw>k ,_ı 
v.,.e , aşı . em e ıme? cMı- yor. abamın sesı sertleşti: Vic y. O ( .A. - Havas: du~·duj,•u hece~ anların, buhranla- olmadığı bir takım şeyler ilave e- :raı.ı.. yl,·emedlm. ıt.rı, ...aall&n -.~m~. yesrı•••· 
nakyan• da cAriistik danslar ya- - Kendi es\'abını giy ... Sonra 

1 
Mütareke şeraiti mucibince, rın ifadesidir. Eser bizde bedii be· der, onu değiştirir. A.trı dükkii.ıı!aruu r•çin, anlı fllJllı k .. ından delllı yl1n çorabı•"' 

pan madam cGemelao ya! da palto giy... F'rn.,sız nüküme<tinin deruhte ettiği ~ . d • : . d' 
1 

ıoı.anıaıarın bile l>i"'oi'ıında 1e-k ye- ıim .ı7.ı. i<)puğu &önlnen, tll . _ . )·ecaı1 ı...ogur ugu ıçın, onu ın erv Frü~-d'ün dediği gibi, ~all'at. eı;er- ! 
Bu cHademeı ha sal '!"hane• Emır, tepe<len• Mma. ne yapsın?/ Alrran gal ku\"\·etl~r.nın mesar·· d k neme.. lSpe<yallt<yl , .. naclide ev ye- garson cib mu,ıerlnln d• 

T k 1 d
. N .. . . . l b ken. sarhoş olıı~oruz kendimizden )eri, birer buhranın e..eri ir. Ha i- -Lı .. b k k k ~rı·· L 1 :ı:· ı· ·-<Jiıl 

1ıamzedinin 3ivil kılığı da mühimdi: e rar etek e ı. e yazık ve n l nı tem•n maksad:y e Fransız an.. · ' ' k , k' . . 1 aı~ ennı ıra 111•. anııyarı ·, •u u, d. I ruant ~: '."unun .,. ... 
A t k k d il d

"- k k" K J' J·k. 
1 

1 '· . 1 d". "k gel'ı~ oruz. Ve bizi bedii bir hisle i san at ar eserını çırpıııma ar, bu doıma<a, zeyf.jnyatlı çalıfa. uı,.e,,., tilmi' cıbi, av.mı ~aınrdala 
par mıan ya a, ya a an te e "' yazı ı, c eme a., • ı num;;ra ı .asınııı cı~v c.c ,·er ıı;ı av;ms mı·-

1 
dı"dı"ıımeler 1• 01·nde ,.u··cııde getı'rı·r. 1,L.. . · -... nll'1 

9trran daracık caket,· bacaklara ya- armalı duvar ı o ba\·ra · tarının 73 mil, .. dan 85 m'lvar fren sar~an bu eser hakkında fikrimiz ,._, 
]; hatta m~hur f.ı.."Hllye p -..i c;.bi ba.n.•ıa-

1
,rnç bit" ıekllde yemrk. .)'CJ 

> , ~ m. yenı ec- "'aı . ., ' ld ... d h l b ı O eserini yaratırken, bizinı bildi- Jem ve herkesce maJiim. remekleri bile ~i ... Zorla. :.-ut.mak j9fA"d~" ... 
pışı~ daracık, düdük gibi pantaloıı; va bile göremedi. . ga çıka ·ıln-.a,ı hakkındaki kanun soru ugıı zaman er • şu cna ı ' · d .1 .. d ı.~ lokant•da atız t.dile ylyebiliı·suı:-.? J botaınıııda talulıır kalıyor. Bir 

1 '·erh·orıız·. ğimiz alelade adam egı , ıçın e ,.. 
ayakta geyik burnu düğmeli bo· ÜT!lar, cGördökleri için •. cKeme. tasvıp er ılnıiştir. . buhmdui!u ili emin derinliklerine Birinri Mnıl lol..•nt•laTı nya 1<mek 1 !erle bir M.rdak bin i<'lyo<U ,1 
tmler. G.. )T ""° V"el"e'n. (;;\blflotu ol:uı otc-tıeri bah .. :mtx- fllt .. ~ıü~l.erinin bir de 1ıt4a)ı 11• nın da kendilerini gördüğünü Romanyanın ~ski ricali hak- uze . ı?Örniilıniis. o alemin tesiri ile ken- den h<lrİ~ tutn~ oruz; ('Unkiı, her Oiüııde, 1 ~m, mt ela, ŞU ) aloız. ottt<" 
Şık olduğuna inanıyor. Bu, kiıfi! 
Bayram yaklaşınca, an!1"si İzm.ir

cien para göndermiş, yeni cEsvap
lar• yaptırıyordu; cE&kilerj;, ni. 
Musaya hediye etti. 

3;1nıyorlardı. kında yapılan tahkikat i\Ie,lnır he\keltras DarM'nin ı· d · · b" d d t oralarda '•"". k yeınrit her k.eswin ve ya.o.lıoa olma ıııa r••mon. a.ı<. ~~ .. ~ c ın rn grc:nıış ır a aın ır; ;\·ara - " 1 - " 
Vahim dünvası! Bükıeş, 20 (A.A.) - Stdani a· (Ebedı lztırap) isimli eseri, çirkin- tığı eser de biitün güzellikleri kl'll- bu lı•ha> !klduı kim d•iildir. içini, L,tih.-mı ~ıyor. Te.,ıı• 
Eğer Musa. <ahne ile hayatın ay- jansından: lii:ın . lli~ in urperlici bir facianın 1 d" d t 1 Kala kala, hem k<..err, ı.em at1&a ""1 İhtiyar, kılhktau cıkm"! pb!. 

. _. . . . . ın e op ar... mid~•e u~·gu ~·tm<'ii olan b!ır kaç lo- ppı.rh ile ,-e atı.ını a('•P ı;;;,.,,-. ~ 
rı ayrı ~evler olduğunu bilbeydi. Gazl ~t·ler eski rej.m rh:aLnin fa- ornc-ı:,rdır. JJır derth bası bır takın\ Netice olarak denilc-bHir ki. ha· k.ant.ı kaJı\(lJ" ki, it~. fır~t düıfene, va.- b3ı6ından m&karn..ı.ı.,ma ve ı.oJl'r. 
boşuna üzülm<"ldi. aliyHini lctkıK etmek üzere Leı· ) ılaıılar ihata etıııi~1ir. Hakikatle 1 kik' .. ll"k t b" il d .. 1 , 1 !kit n uakH mlı'<lit oluısa ancak o.-.. kMlor hrr ııolden y•m<k ~,.ı> 

Tulua\çılığın en civcivli zamanı, 
biçare •Mınakyan-. •Hanto. koya
mıyor amma, cArtistik damlar• 
;,aptırıyor. 

_. . . I r gu1~ ı · a ıa e: <'~l , san a - , ... ..1. 

Mahmut YESARi yones hikiımct tarafından ı~;. l edı bu yılanlar mevcut d•p!dır. ber, . , • . 

1 

lar•l• ,..,.,.,ı. >•ı.,·billyor. sigara"1nı »kh .. ıvenç I>"' r • 
. ~ . . ı'tedır. ~~n atkann dt'ha ade~~lll· . ' r . - ~,,. 

l lE-n tah:\.ikat kon·ıısyonlarının me· bıze ebedi ıztırabı J•~trnak lfln.. • . .. ~tc, b~ı loJ... •. \t:ılardan &.t'inde>im.
1 
tkı clefa se-yirditıW-11 Mtnra. 

· h kk d b' t , h k"'· -ı t 1 b" 
1

.. k iden grçtıkten sonra, labıat guzel· j Amma, hır l<>k•n""'ın sa.ele >•wtkl<ri- \ ıun İl!lalunıı da bt'nber 1.lıP ,. 

'( eni Neşriyat • • .· • ..., . .. .. .. . . · 1ik kar.anır.. ,...n aeC';(' Vt' a5na uyrun o m:41o;,1 aaıı m . Olsun d.11t Aalindf>k ~111 • ./ 

1 
saısı a ın a ır rapor nesre me.~ a ı,,;,,a anınn1ı\ o an u un '' · 1 _, L • 1 L.,.., ı• . 

1 
ıl'ıv 

.edır. Emırlcrıne \Clllen meblag- metlerın ustune pık•clnıı~lır. Ha- 'bla:.. bil'ilılrlerlne yııala.ıııp, b;r;ı.ıı 
Bizim dayı bey •Romantik•! de

dım ya. Melodramlara da düşkün. 

Kendini, vaktin Jön Prömiye. ~i 

lar bakkmcia kanaat \'erici izahat 
1 
yatta sc~ riue da) •nılnu) an bu 1 Mehmet HiCRET Lokantanın bir a.lt kalı, bir .ıe ust lr.a. yanclalıı·ar•k, .allanop yılul•"11 

., • • •• • 1 l • d -.l ·ı · t· · . .. '1- d.ulh er~lt.kli l'fuplarla dolu ... İçi)oriar, bJı&.irtp kü:ntanla dl.lioi &arıt 
rurt ve dünya '\'cremiyen esk• devlet adamlarının manzara siiphesiz biıe deh•et "'I ıı ,.r. Alı ~.ıuı.d;. buıun manlar, ka- Ba, b~a r ............ ik; &•~~ 

Ankara Dı. · Tnrıh Faırnltesı A- ge,.r C?r.ne \'aZ I)C =ıı mış ır. korku nrmektedır. Fakat san'alin Belediyenin malıe-me de- y>,oıiar, koıııc'u orlar. Gtirüllü k•ya- nın utuı•mclıuı fıkıp rtıtJ!et· 
•fünemecyan• a benzetiyor .. B~~lı- sıstan ve Doçen~Ier:nin manevi Sir Campbell Va~inııtona ihrini tam~ anlar için, bu korkunç 1 -~ .. p,.k prrıltJ<de• hoı;lanmam .. Za- N-."eli ve kohkahalar P.. • 

be' ndi"' l"' ~- posunda korunma tedbirleri "',. ca ge gı ro u '"' ll'~§r,uru yardımı ile c:kan bu ilmi mecmua, haı·eket etti b 1 . d • i 1 b . kn olura<ak bo' m.ı..,.. da bulmak m•"'· kaolınla i>erab<r ken y~h ~ .... 
,. le L d K k · aş ema~a~ a eger.. ş e unun 1" k ... l.ist ka.tfl l'ıkl\·orum. t;'it katta iki . b"ra.ber. riil-. -~~ ıUJtr·. " m • a am 0 am"ll "• cıa günün hadi5esı olan Namık Kemal Oltawa, 20 (A.A.) - Ingilterenin Brkdıyenin film dept•su iıe sıh- I ' •· , """ 
A Dü al 1 çin bu korkun~, bu n1uh1e)em baş, ;ı.yn salon. ::'fl~rdiyen. df".n çıkmca ilk S&-j vıtlnuım: iRt&hınu da\•l't Jçb1• 

• rman v •. meselesini de ele almış bulunmak- Amerika büyük elçiliği nezdind~ al·ni zamau<la güzeldir. hl malzeme def>O"unda pa;if ko· ı~rı da kKlah•lık. tkrnri <alona ,.,..iyo. ,ar.,. la &•llrltim, 1·.,,ı.ıe• 
Piyeei, ezber biliyor Ve ge- tadır. T•hsis<'n T'irk köyünün tet- elçi payesiyle tavzif edilen Sir Ge- ruı·nıa . ıt b·tı lın~"s kararla• rıım. Bundai.I ,ok• on ,.....,..d•ıı ıuıoak ·•m••imi •--amil. amr•·a u~"":':, 

A~·lardan, senelt:rdenheri oda· ı t · 1 0 ~ ..... ... ' 'J" . :1 • ...... " , 

celeri, dadısına ezberden okuvor: kikine hasndilen )'dZI Türkiyede rald Carnpbell dün akşam Vaşin.~- ıJ<>rt ıaa ... ı mr<l'aı .. Jl"'i aııı maea !Mrş... Dukkiin111 oabıbi, k>faM ıı ıl 
P-~ . be d 1 l .. . n1ız1n bir ptncttresinde dııran bir tırılmı:itır. . . . . ı ı• ·• • c ... ıerım, n en ta ep e tıgın şe- bt r.ahdda yap: lan, en orijinal tet· tona hareket etmiştir. Sir Gerald 1 Ru dooR ma•anın bmoclr. W•P ~ P cı- pehlivan yapılı .. , P'h ,ç_ ~ 

yın ehemmiyetini bi1'yot· musun?• k:kkrden biridir. Bu ilmi ve müte- Campbell yeni büyük elçi Lord Ha sakst ~i~ekten be<lii bir heJeean Diıt«r taraftan bü~·tik pasif n;ii. vılanr:ı. ym lııbau• dorı deı:ııaıılJ .. En 1 ~ u<lümaıı .•• Siyah .. ,..,.ı.tı••~ 
h4ı'\ut11nnn y ..... t.a1> (;t\la.M ·jırmj illkltn dan cıtı.an siidlf'ri 'bemı,..~~ı. 

İhtiyar dadı, cE\·liıtçık. mm ıe· \·azi mecmuayı karilerimize göğ· lifaksın Amerikaya muvasalatııı- duyını~ubifüiz. Fakat bu saksı "i· •dafaa tcc;·übesi ıdn bug-ün Viliı- _,.... 
> I t.la l ül.. ... Biri.MI<" "" ~ ~H·a erkril:le bi(' d~iilse b~ deta Jlli.ttlüı-.,111 kasına, istidadına. -l>ugiin benim ~ümüz.ü gere geıe tavsiye edebili- dan evvel vazifesi ba~ında buluna çei:i bir ""n'albıın elinden pk-

1
veHe saot 14.:~o da büyiik bır top- ~.,.ç bir ka~ırı ... ı;ı·kekl<r wmkinli, .._ Sol tarar•mclaki 111<1<•!"• &' 

de hayran olduğum gjbi- ha.Yran' ,rız. caktır. mı~ 111u\·a[i'ak 'bir tabloda se~rede- lantı yapılacaktJr. ;.r b,ıt-.h. Kadın Pf'k :1.ıp (ıkh ve pek ha- Seslendi 
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Yazan: M. Sami Karayel 

Fakat, Oruç Ali Reısin idart>in- rbtiyanlara taabbüt etmekte beis 
de:..ı iki roksan gem.ibi firara mu- görmüyorlardı. 

'l'affak oldu. işte, Endülüsün inkırazı, işte A-
Dorya, adayı işgal etti. Yeni bir rap ruhunun çürümüş olan örne· 

akım >stihkamlarla tahkim olun· ği, bu ~yh efendilerin hareketle
~. Etraftaki şeyhler gelip arzı ta- rile meydandadır. Barbaros, Tur
t.iır.at ettiler. gut, Oruç Reis gibi Türk dilaver· 

Bu şeyhlerden biri Ay-Yıldnlı !erinin müslümanlık uğruna, ar
Türk bayrağını ayaklarile çiğnedi. kadaşlarile can feda edercesine ça
:Meryemana suretile Müzehhep bir ~tıklan halde, Arap şeyhlerinin 
Ispnya sancağını öptü. hiristiyanlara ıkarŞt gösterdikleri 

Görüluyor ki, Araplar ve Arap küçüklük münakaşaya bile değ· 

,eyhleri tamamile kendilerini kay- mez derecede korkunçtur. 
betms idiler. M0nfaatleri uğruna Tur8ut Paşa, nihayet İstanbula 
tıer türlü rezaleti ve fezahati yap- gelebilrniştl Düşnanın taarruzu· 
nıakta tereddüt etmiyorlardı. Müs- nu padişaha ve veziriazama bildir· 
Ju-manlık uğruna fedayı can edE'l'l mişti. 

Tiırkkrc hrı;ı ko) an Araplar hi· I Hele, Arap ceyhlerinin yaptık· 

rııt . ., Kahkaha ile, U'"\U kubbeli koea ü- - İsmaiıt... ~ 
lıonu ('tn <'ln c:ıııla.tJy()l'. Genç bir l'a.r.o9n k:_.,ar.ı• • 

1 

Jar ı<'.: ... ut dcrcı.:esindeki ~ aJ"t.:·kct-' Jli~ ~ıJe Pc.ı ;a lJ1 mt K!:ud:. Andrt~ geı11ile:-rilt: güç Jx..15 İtaly aya kaça
l<'r i Kan .ıı:i Stile) n tlna vnla.t- D.;ı ,.(\ ddnan~rrı' n·n naıtı rica'ını bildi. 

rnı~lı. ke. n-.ı:->< ioi. F~kut bu kaçış ona pahalıya n,al 

Di~er rnac.,ada, iki r:r-nç, ba., başa. ver- H:rJı. bir ilam tlvelilt: 
ml.fl~ı·, fısıU.ı bahndc- konu tıyorl.ar .. A.. - Bayur, uı.,~?. dtııdt ~ 

radoı sarada, kaMhle.rini toko•turup &- Anladtm ki, ısm.ı.il , b .-Ji 
tıx>a.ru1a l'Üh.rriayerla.r. J'a.pma Wr Mwelflm.a.ndı. ~ 

Dördüncü ma~a da, tek ba .. ıua , wla; rncyhanelr-rden ~i bat tj 
yaşlı bir kadın &tur.yor; r<mH yemı.. .. ' ılHf allı Sararı.. de, .,ıJ 1 

Kaııuııi Süieyman donanman:ıı Egu. Andr< Dun·a Türk don .ın-' oldu. Ka arken de Turgudun bas-
hazırlanması i.çin enıh~ verd. Tu.~-. n1n n:n g:eJn-t·~i.nuen ürküp, ka-ı kınlarından kurtuJanıa<ll. 
gut Pa~. alei;ıct•le donanmayı hu-1 ~ " a Pn. le Pa;a ,·e Turgut ya-, Tuıg,ıt Paşa, Andreyı Cerbe a
mayunu silahlandırdı. Bütün kı> J i;"lanp e eceklerdi. ı dasıııda öyle yakalamış "" anı;ızın 
çalıştı. Ve bahar gelir gelmet. ı , .• , '.ılal•;;da iken, düşm~nın ernn baskına uğratmıştı ki. Andre D<>r· 
azzam bi · donanma ile Çanakkale Cerbe ,uJarında bulunduğunu Tur ya Cerbe adas:na çıkardığı kara 
boğazmdan dışarı çıktı. 'gut Pa;adan baber alan Piyale Pa- askerini bile donanmasına alıp ka· 

kürdanla d.iııflıet"ini k&r1ıthrı;,·er .. Gözleri 1keam1n . ki1 lHM'illlDlıdaJI ~ 
bfr nokt.a.;y:.ı. dikiln1iıJ; du.lıern •. di.ffliln'iıi- ta.fendi Hlurd•. 
yor .. Petı: nes'eeiz l'Örünüyer. lJ.ta: t. 

:\fasalanla.ıı blrw de - ol•r•um. "'7" Şu y.,,..liml getir! ~ ~ 
ı-ıh.,..ılı. b;r ı-an,oo. &eliyor: Önitııe, mtib&IN"a..a, ..ı '-

- Ne iitUyor un? Diye, Jiubal1 bir ılar kalyata.lı kutbal'&.I. ,.ed ~I 
ed~ il• soruyor . n, ı.ır kaç bımLr.k .,. Ue, • • 

•• 

0 

• ~· ~ ....... L llh& "'· i-~, .. -~• oınM •' ',i 
Turgut Pasanın maiyetinde tam şa, hemen oraya yelken açtı. çamamıştı. 

yüz yirmi parça harp gemisi var· Turgut, ileri hatta ve keşifte i· 
dı. Bu donanma Pıyale Paşa gibi di. Dü~manı gözden kaçırmamağa 
Türk denizciliğinde bir mevkii çalışıyordu. 
müstesna i.lıraz etmiş olan bir kur· 
dun Kaptan Paşalığı emrinde idi. 

Türk donanması, Morada (Me· 
el.ona) limanında Kurdoğlu Ahmet 
Bey Rodos müfrezesini, M u<tafa 

Bey dahi Midilli filosunu getirdi. 
Bu suretle Türk filosu yüz seksen 
harp gemisi oldu. 

Donanma toplandıktan sonra. 

Erte'i gün vaki olan büyük mu
hareh<> Piyale Pa;;anın parlak mu· 

zafferiy eti ile bitti. Düşmanın za

yiatı elli dört gemive baliğ oldu. 

Turgut Reis, dü. mandan mü· 

kemmel bir hınç almıştı. Hücumu 
ilk hatta Turgut yapınıııtı. 

Andre Dorya, ırnuh:rebeyi kuy· 

Piyale Paııa, derhal itah a ve Mal· bettikten wnra. kaçmağa ~adı. 

taya gitti. Ve km.it ıföküJ< elinde kafan hal"'> 

Andre Doryanın Cerbe adasın· -IWll .e, en ·-r~n ..... m ••Y ~•· ~ ~ ·- ~ 
dar.. Ji~balilik... Amma, M' yape.rmnT pa.rmajını atzı.na. sokup .., lf'' 

da bulunan askerleri adada mah- •'-'-• k-•-- -•-•---ı~. 1tr ~ c.GiJia ıtn:~n dlkMDl.e k.a.&laıun tleriel'. ııvor.., -•ııu -~· - • 
bus kaldılar. Başkumandan ile ye- -•mlıi yem<J< ylytteksln, ırarııonaa ık lllp ııilpilrdü. , 
ni yaptırdıkları kaleye kapandı- lorbiy .. i•lliin! de ıılnen \'Olıecd<ırin.. O l<ollı.,...., •""""' reUP "'~ 

Bir lııfer ,.ka..- ltlr •ite de bin (Oy. .,..;,ıı bir k&< delı l'<"Jr<l\I !ar... -•· . __ ....,. . 
hi ·orwu. Aynı yıll'llkl vr liuball1tk1"'- dan bfr kac:ı ~wlü- ,_.--• I 

Piyale Pl4a ve Turgut Pll§a der· ,;p~ritl yerhıe &etinmyt r.diyor. kaunlı. kı bşlL. 1 I 
hal adaya asker çıkardılıır. Turgut Bira.z INlnro. n<ı,·u boparlöründ.., .,;_ ı:;..ıa, ... ıonon lrir h~eoi" # 
Paşa Trablustan imdat cel'bettı. •ilon bk ""'"·· Bir ııt.U. dAınuyor: '1.kgmdan oorın ianıail •ıo;;ı.ı 

K l t ·· k -• cMtvleııd:ıp il arı aldın yanmu '°u elind bir ra.r.f'W' ile 
1 ~ 

a e am uç ay mu ave'll1n. el· ı · ı , .. ı.,,,.... 
. . •Bıyvtfa hercai raınk ~ına .... » J ılurdu. Bfff'ley.'Jl •" t 

tı. Nihayet meşhur kumandanlari· 1 ip k•P ,..,.,, o\lllOJi, •Ukh«<! d<ikule- l>a•ladı: •' 

le beraber bütün kele mubaf zları 1 rek dut aalhw ~lmi6. dOr& dt-l'~anı. bir J' aİn th2h~r _.\.friJıı.•4a uetfl 
teslim olup esir ol<lular. 

1
.ıindan baiı.rdılar: 1 1 sta d ~!• d r ~lbi •

1
; 

- Garson' ... \.ç- tru rad'fo,·u bka.a, a('!,. c.l'unan lrrtaat1 T~ 
(Duamı nr) Allah ,.ı;._. ,-eroiD. bir ;ork.ıwiaşmu- (Dru.ıw °'8 • ' 



KUAM SAYFı - ~ 

ı BA~~~~~~~ ~i~~. ınoıi .. ,rad&> Yen~'aTıkaı"/yl!; ~~~~~i:~~~-> Ruzvc~!!ştarar~~:.~:1u 
'---------------------..... ------~ raber malüın olmııştu. Gerçi, o ve hususi bır mektup t.evdı ettıgını ve J y 1 dognı.n ve en .WmkAr bir şek.ide mtı· le yapmazaak, barckctsizlıı:ın ha· • t • d e-i.iu, bu bUtunda biziın «sıra Ho- söylenıiştir. dahale etmemif olaun. MUyonlan:a a.. k.ikı tehlike ine maruz kalırız. ~lıl-ase ı as anesın e Jandaya geldı• diye bir yazınuz in· . 1 . B•zı Ka"m•k•ml•r Mül• damlar maliyecilenn itiraf roemıyecel< !etlerin hayatı, •cnelerın sa~.sile bir mektup tevdi ettiğini :;oy emıt- 1 

1 d 

Ad ye P<>l's 

tı ar etnıi•ti amma. bu, bir istih· kı'ye mu"fe'tı"'I. oldu eri erecede çirkin hedefleri uğrunda d ··ı nl k d . . ·' .,. tir. ı .,. canlarını feda ettiler. Bir \'Ok milletle( egı , insa ı iı Uncesııun uı: \'a-

' 
•• h ı e b e ee 1 •• bar ü:terine değil, - tB.bir caizse - . . b' . mile o' lçu"lu"r. Willki~ mektubun bir tavsıye Ankara, 20 (ikdam Muha ırın- ınuluıddes bir gaye uğrunda milca<lele 

Ş U P e 1 ı r O U m bır i.>ti!jllıam üzerine yazılmı~, bir · ettıklerın! sanarak kanlarını dulttüler. D1': OKRATLIK Öl MEZ 
mektubun<ian çok kuvvetli oldu- den) Eski Içel Vakıflar Mü<iurü • ' 

tahnıinden ibaretti. İşte böyle bir tahakkü.me k•l'JKllr kl Övlcleri vardır ki. demokrallıin 

t 
gunu söylemLjse de muhteviyatı Hasan Tahsin Malatya Vakıflar ' "~ 

~ Fakat Alman~·aııın Roınanyaya mihver dcvleUerl kıhçlannı çclcmiJtir. bir hfikllml't ıekli ve lıaJat çer~e-
ı h 't eıt· . rdu, !bette bı'r hakkında malıimat vermekten im- Müdurıüğüne, Çerkeıj Kaymakamı ter. Almanya ıçuı artık Dıuıtzıg. Kori-

sadb•r, o··ımeden evveJ, kendİSİDe dışarda a şı ıgı o c 'ı"Y· veııi itibarile, bir nevi siını kader· "' ler yapmak için toplanmaktadır ve tina etmiştir. Mektubun zarfı üze- Halil Miılkıye Müfettişliğine, Söke dor, hayati saba, İtalya lçln de Malta, 
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· d D ç k K CebeUüttank, Akdeniz gibi gayeler si· le mahdut ölçülü bir şey gibi te-
f •zla mı"'-darda morfı"n vapıldıöını ıo··ylemı' ııı en az. Balkanlarda sh.·asi bir taz- rın e • eniz erkanından bir zata• Kaymakamı Yahya er !!§ ayma- .... .,., a .1 -" Y • linmişti.r, Mihver devletlerinin muııa.. ınk.ki ederler. Henilz izah edilerui .. 

Yı.k ·.·apmak ı'çı'n kull·nılaca"t··. ibaresi yaZ1lıdır. kamlıg· ına, Mahalli İdareler Ş. Şef- uba be 1 1 . 'L"'-
• " " u rebeoı butun Avrupayı kurtonna nı • yen e p ere ıı;lıuuat ve eı.aret 

Sadberk adında bır kadın bır-,se adlıyeye bıldır•lrn• ır. Bize öyle geliyor ki, bu tazyik, Willkie, !ngilterede ge~ireeeği !erinden İzzet Söke Kaymakamlı- rebesidir. i.o;tikbalin her şeyi 5üpürüp gotü-

denbıre hastalanmış ve kaldırıldı·' Adlı ye doktoru cesL'<iı muavenc Bulgaristan üurine J·apılacaktll'. 15 gün içinde göreceği işlerden ~ına, Kırıkhan Kaymakamı İhsan Bundan oonra harb~ mihver devle\le.. recek bir clalpııı, hürriyet alçal· 
ğı ha<eki hastahanesinde :~n:r:: 1 etmış ve kan zehırlenmesi ıhtıınali Eğer, Y~ıgoslavya • Almanya ve Roosevelt'e bahsetmiş ve görii~e- Mülk.iye Müfettişliğine, Midyat rınin maddi ve manevi bütün kuvvet· mağa bl14lıyan auları addediliyor . 
Ancak ölmeden evvel .. "ld"m'-' t k ı~ .. 1 Yugoıdavya _ ıtalya hudutlarında bilecegı İngiliz hukumet erkanı· Kaymakamı Mehmet Ali Kırıkhan lerini lahlıt ettikten ,.e bu yeni kuvvet- Fakat biz. Amerikalılar, bunun 
k f l iktard f . . • goru u.,~~en cese a ı .,:ıun h -~ - · · R h · K tcrın galebe edeceıtıne dair olan imarunı en ısıne azam a mor ın .I{- .. · . • a~rıca talısı."dat ~apılır.a o zaman, nın epoıc·le konuşmak islc-uıgını Ka~.·makamlıg"ına, ey anıye ay· d · ı d • b')ı'vo~~ De ' ' ' b•ldırdıkten sonra nutlnuıu •u ııözlerle ogrn o ma ıgını ı , • -· · 
nesi yapıldığını ve bunun üzerine sebebının tespıtı ıçın morga kal<iı- Yugoslavya da ayni tazyike tabi ilave etrn'ştir. makamı Necdet Mülkiye Müfet- bıtımıiı;tir: mokratlık can çekişmiyor. Biz bi· 
hastalandığı söylendiğinden hiıli· rılml$, tahkikata ba~lıınmıştır. tutulacak demektir. Fakat, Alman- Willkie bilhassa, İngiliz mesai !işliğine, Mülkiye Müfettişi Hulıisi ~ Dunyanın her t.arafında y~ı,yan liyonız ki, demokratlık ölooıezÇlin 

Tevfiğin katil- H!:- gazinoda 
leri tevkif edildi kaybolan cüzdan 

Adliyece yapılan tah-1 Tekrar bulununca 122 
kikat bitmek üzere 1 lira ekaık çılıı.tı 
Bqiklaşta taksi değnekçisi Tev- Evvel!ti gece Beyoğlunda Hatay 

fiğı bayramın ikinci günü akşamı birahanesinde bir hadise olmuş, 

bir ıçki aleminden sonra öl<iürdük- m~erilerden Mustafa ve Alunet 
lerı anlaşılan 16 yaşında Cevde\l~ 18 liralık masraf yapmış ve hesa,r 
21 - 22 yaşlarında İlhamintn ya- !arını gördükten sonra giderlerken, 
kalandr!tlarını yazmıştık. Mustafa ıçinde 500 lira bulundD 

Cevdet. daha evvel yalı:alandığı cüzdanının kaybolduğunu iddia et
lçin Beyoğlu sulh ceza mahkeme- miştir. Yine iddiaya göre, ~ gı
aine verilmiş ve sorguya çekilerek deceği sırada elektriklerin bir kıs. 
tevkif olunın~tu. İlhami de diin mı sön<iürülmüş, fakat birıt'Z sonra 
adliyeye verümış ve dördüncü sor- garson İbrahim kayıp cüzdanını 
gu h1dcimliği tarafından isticvap e-

1 
yerde bularak sahibine iade etmış

dildikten sonra hakkında tevlrif tir. Ancak cüzdanda 378 lira çıkmış, 
müzekkeresi kesilmiştir. eksik paralar aranını~ bulunama-

Muhakemelerine mevkufen ya- mıştır. 

landa bakılacaktır. Birahıım! sahibi Hakkı Bayrak-

tar ile garsonları maznun olarak 
dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde oorguya çekilmiş

ler<iir. Neticede hirkim maznunla· 

· yanın usulü, şilJirlanm teker te- nazırı Bevin ve hariciye na•ırı E- Reyhanıye Kaymakamlığına. Hi- 22 mılyon Romanyalının nuhver dev· kü o, ferdi hürriyetlerine ,..bip ve 
ker avlamaktır. Bulgaristan, bir den ile görüşmek istemektedir. an Kaymakamı Niyazı Midyat lctler!ııin ve yeni Avrupanm daY8Sll\ll miişterek bir i~tc birlesmiş erkl'k 
tehditle Roınanyaya döndürülür e Vaşin;ıton, 20 (A.A.) - Havas: Kaymakamlığına. Diyarı bakır Pos- bağdlı looınu:'.':.";'.'~. sebd-~~; hiç bor_•~•11 ve kadınların hür te~cbbiı. s eseri· 

d h ft W h ve ı.p ın:ıl.LA ~ıs Uilwıceye mus:M:l:ıl , .. , • . . • • 
bir ınüd et sonra, er tara an endell WHlkie, hariciye nazırı ta Muavini Hamdi Gümüş ane 1 dır Hur bil' -•·-- t hur bır ı değildır. Çunkü boz bü!IJ"'mizin tanı • . ........,rıye ııı . . • 
çevrilmiş olan Yugo•lavya, daha Hull ile yaptığı görüşmeden sonra Posta Müdürlüğüne, Muğla Posta tcşeklcühi ve hayatımızın min:ısı il.iba· fadesile başlanan ve tatbık edıl n 
kolay bir şekilde, ayni variyete gazetecilere, üç şartla yardım ka· ).fürakıbi Sabit Bitlis Posta Mü- rıle mihver devletıerile beraberı.ı:. ı bir eser. Evet demokratlık ölmi~ &-
diişürülebilir. Şimdilik Balkanla· nunu projesine tarafdar olduğunu dürlüğüne tayin edilmişlerdir. cektir. Çünkü, biz bili~·oruz ki, 
nn anahtarı Bulgaristanın variye- bildirmiştir, -- ·-0-- Ha va harbi biltün bükiımet teşekkülleri İ~İn· 
tidir. Willkie'nin ileri sürdüğü şartlar Musolini Hitler de münevver insanların bütiiıı a-

Bulıı:arislan, taz);ke mukavemet şunlardır: ( Bo.ştaarlı l inci so.ııfado.) zim kuvvetlerini toplışan yegane 
ederse, Almanların Balkanlarda, ı -Teslimat hakkında bir hesar (Bas tarafı ı i..-i sayfada) oabahtan evvel bitm~tır. hükfunet şekli demokratlıktır. Lı-
yeni bir cephe açmaları ihtimali tutması. Timcs'iıı diplomatik muhabiri, Yük.:>ek infilaklı bombalar bııZI 

1 
sanlık hayatının iyıleşmesinde so-

zayıftır. Fakat Bulgarlar, mukave- 2 _ Masrafların parlıimentonun bu müliıkat hakkındaki şa~iaların yerlerde hasara sebebiyet vermiş- nıı olmıyan ebedi terakkilere muk 
met yerine mutavaat gösterirlerse kontrolü altında bulunması. >elki de bugün Dr. Clodius riyase- pe de hücumlann hiç biri şiddetlı tedir med~yeli yaratan yine de. 
;. değişir. 3 K k inde bir Alınan ekenomik heyeti- olmamıştır. Bır cenup =hrinde çı- mo'knıtlıktır. .,. . . - anun projesinin ongre .,..-

Geçenlerde bu mevzua aıt bır t f d d . . k'k t• b 'lin Romav. a muvasalatından çıkmış kan müteaddit \.'angınlar süratl6 TlPKI BİR İNSAN GİBi ara ın an erın bır tet ı e a ı 
yazınw:da Almanyanın Balkanlar· tut lması olduğu fikrindedir. Zira İtalvan sörı<iürülmii~tıir Çok az zaviat var- Tıpkı bir inııan gibi, bir ınilletiıı 
da varmak istiyebileceği hedefleri Hu"'k'· · makamlan, bu heyetin Romaya dır. a~. iki düşman bombardıman de zihniyeti vardır. O zihniyet da-u umet mahfilleri, yardım ka- ~ .. 
tetkik etmi§tik. Almanların, bütün k gelişine fevkalade bır ehemmiyet l&'"'ares.· du"şu··rulmi••tur. ima uyanık bnlundurnlmalı, o zih-

nımu projesinin mühim bir e se- ,, ..., 
Ealkanlan Romanyahlaştırmak is· . ti atfetmektedir. Londrl, 20 (A.A.) _ Dün gece niyet bizzat kendini ve komşulan· 
'emelcrinin bir sebebini de, birka• rıye e tasvip edileceği kanaatindr b · el · • d d ' , d' K Times'in diplomatik muha irı )eş düın••n bombardıman tayya- nın ve bütiln ünya uzerın e ar-
gün evvel, İkdam'da aziz arkada- ır. anun projesine muhalif bu· ·-r- d b d . ed 

ı ı · 1 · yazısına devam ederek diyor ki: resı düşürülmuştür. !aşarak gi en ir aır e ya§lyan 
Şun, Şakir Hazım Ergökmen, ;yı· unan ar, ayanda asgari 25 rey erı b .11 ti . il ri 

ld Hitler ile Mussolininin bir gorüş- Londra, 20 (A.A.) _ Dahili em diğer ütün mı e erm eme e • 
go .. ru··şıu·· bir makalesile şöyle izah 0 uğunu söylemekte ve her gün · iht' ı 1 lıdır Ve 

b -nede bulunacaklarına dair şimdiye niyet nezaret ·nin tebliğine 'göre nı, ıyaç arını an ama · 
etli·. 1n· gı'liz ordusu gu"nden gun·· e ir rey kazandıklarını ilave eyle- . t kı b' 'b' b' milletin 

'.,1dar hiçbir teyit mevcut değil· Kanunuevvel ayında İngiltere il- )'ıne ıp ır san gı ı il' 
kuvvetleniyor; bir gün bütün Bal- mektedir. b' en derin, en devamlı bir şeyi var-

V · to 20 ( ) t f' t dir. Fakat muhakkak olan ır şey ıerine '·apılan hava hücur.ları es-kan devletlerini beraberine alarak aşıng n, A.A. - 0 ıra çı .. k , dır. işte bir milletin istikbali için 
iıyand Wh ı fk. · varsa, o da, iki diktatörun ya ın nasında sivil kurbanların miktarı 

Almanyayı arkadan vurmağa kal- an e er, e arı umumıye- elr.em olan, halinin hima~·esini mu 
yı. yok! d kt t - b i• arkada,,-Jarı arasında gayri res- •udur-, 

kışahilir. Almanya, böyle bir teh· a ı an sonra yap ıgl eya- • • kaddes kılan odur. O şeyi üade i· 
l'k . . 1 k . · d b 1 nalla bı'r ,....k 8·,a a·za-ının İngı'l ni bir çok müzakerelerin yapılmış Ölü: ~.793. bulına .. 
ı eyı on eme ıçın, a a evve •- ; n , • cin basit bir kelime yı muş-

ter h l · ·ı ·· •imasıdır. Bu müzakerelerin ne- Haslahaı1e'.·e kaldırılan yarah: · 

Nereden 
Nereye? davranarak Balkanlara şimdiden e.ve arp rna zemesı verı eccgı- , kili ve hatti imki.nsıs görüycru._ 

rın ikametgaha rapten serbest bıra- baldın olmak istiyebilir. ne veya kiralanacağına para veril- releri. !talyaya gittıkçe artan 5.04-1. Fakat Amerikanın bütün ırlhniyet 
(Bal tarafı 2 nci. sayfada) kılmalanna karar vermiş ve evrakı Bu mütalea doğrudur. İngiltere· mesine taraftar olduklarını söyle- miktarda tayyare, top ve Alman Ölenlcrın 1691 i erkek, 1.434 Ü ve imanı 0 olduğunu anlı;-oruz. O 

•İhtilalci fııtist telfil<kis.i ile mn· müddeiumumiliğe iade eylemiştir. nin ve İmparatorluğun hazırladığı miştir. İngiltereye teberru olarak askeri gönderilmesinde kendisiıü kadın ve 521 i de 16 yagından kü- asırların bir mahsulüdür. Demok· 
hafazakir ve mürteci demokratik kuvvetler gittikçe artmaktadır. verilmesi istenen bu meb!Ağın aza- ~östermektedir. Herhalde eğer bır 1 

çük çocuktur. ratlık emeli iııaanlık tarihinde sa-
telakltl bir arada yaşıyama.zlar. LAVA L Daha geçenlerde, bir İngiliz devlet mi iki milyar doları tecavüz etme- Hitler • Mussolini mülakatı olmuş Londra, 20 (A.A.) - Müstakil dece yeni bir ibare değildir. D&-
Harp bu tezattan doğmuştur. İn· adamı, Almanyayı arka kapıdan mcsi lazım geldiği de ileri sürül- .se, bu, muhakkak Hitlerin isran Fransız ajaru;ınm bildirdiğine gö- mokratlılı: insanlık tarihinin ta 
gilterenin arkasında bütün illem vuracağız; dememiş miydi? Biz de, mektedir. üzerine vuku bulmuştur. • re. düsmanın hava hucümlan ne- kl'ndisidir. 
kapitalWni vardu. ;\lihverin arka- - Bat lanlı 1 lllCI ~iMia - 0 zaman, Büyük Harpte, evvela Diğer taraftan şu cihet te kayda ticesinde Londrada tahrip edilen En iptidai milletlerin eski baya· 
ınnd• iae yeni bir say medeniyeti. DahiD sl7aoet bahsinde, milll inlulAp Selinig" e çıkarı im><, sonra Mnke- Sı' am - Fransız ayandır ki Almanlar ve İtalyan- binalarm ni beti, Londrada mevcut tında taammüm etnıifti. Orta çağ-

' . . hareketine devam edileceğı bedihidir. -s add ·ı 
yaratmak wtiyen amele kütleleri Harıd slya.el b.ıluinde •u cihet ham- donyada toplanmış olan İtiliı.f Dev- ar diğer memleketlerle müte ı inşaatın ~-üzde ikisine tekabül et- da yeaiden alevlendi. Amerika o-
mevcuttur. Bu harp adeta miUel· !anmaktadır iti kfınunuevvelde vukua !etleri Şark ordusıınun Bulgarista- (Baştarafı 1 incide) konomik konferanslar yaparak mektedir. nua cuibesine dayanamadı. Fikir-
lerarası sahada bir sınıf mücad&- gelen O.bine değişikliği, mareşal Pele- ru mağlüp ve miitareke istemeğe Fransız kruvazörü Lamotte Pigu• :.ımmalı bir faaliyet göstermekte- !erinin hararetli arzularım tabak· 
lesidir. işçiler, ha muharebe ı;;iziıı nın entema.yonal tı::ttı harcltetınin de. iebar ederek 1918 Eyllilünde, ilk tin Siam tayyarelerin.o attığı bom .r. Bir kere Alınan ekonomi heye- Lı'bya cephı:ısı'nde kuk ettirmek üııere Anıerikaya ilk 
ınücadelen.iııdir.. il'iı;medcn kalacagını tebariiz ettiren bir zaferi kazanmış ve oradan Avus· oalarla hasara uğradığı boldiril ;nin Romaya muvasalatı vardır ki IJ gelenler ve onları takip eden mil-

i\I ·ıı ti · · ti'-]•• ı.·· · t plısl mesaJı ile HJtlere bildirllmifü. n · • ·ı · kted. L tt 1 l h h ld bundan ken (B t ( 1 · 'd ) 'h t 1 ı: ı e erın 15 • ... ve urrıye - :b'i haber alan rnahtiller ıtu ciheti de twya - u1.acarıstan ıçerı erıne ve rr.e ır. amo e Piguet Fransız ia yan ar. er a e, • - aş nra ı ıncı e , onlarca insan ve nı aye on arın 
!erinin müdafaası ve bn meyanda UAve etmekı<-dir ki, m~gul veya •er- Trakyaya doğru ilerlediğini yaz· neniz kuvvetlerinin başında bulu !ileri için, işgal edilen memleketler Sudanda dÜ!imanın Kas.sala cep- ~·arattığı ırk, hepsi müteınadiye.n 
Alman ve İtalyanların da payları· beı.t Fransarun ve ıı,ynı zamanda deni.J rnış; yalnız böyle bir maksadı, nuyordu. Fransız kruvazörü son 1anaiminin taksiminde daha bol hesındcki ricati devam etmekte- 0 ideale doğru koştu ve o ideal her 
nın verilmesi nakaratı, da- aşın Frıın,;anın şeti olmakta devam e. vaktinden evvel, ifşa ederek kara auraıle harekıit sahasından uzak- ir pay ümit etmektedir. Bundan dir. nesil !:"<;tikçe daha ziyade büyüdü, 
hl·ıı· sınıl mu"cadelelerı'nı'n beynel- den mareşal. herkes tam.fından kendi- d l b t 1 Al 1 b · k B ı· d" Fra"'LZ ve Al uh b ld or u an ser es o an manyayı aşmak mec urıyetinde kalmıştır >aş a, er ın, un ,..; • Sabderat ve Tesscne etrafında daha ziyade vw u u. 
m ilel sabaya intikal ettirilmesi dne tanırunı:s bulunan nnıt.ak otoriteyj B Ik ) · • t 'k · · .. 'il · · 1 • 

tam olarak muhafaza etmektedir ve dlın a an ara ınrnege c~vı etme- Siamın küçük harp gemileri hafif Tan endi.ıstrı mumessı erı ara· ltalyanlar tarafından çok esaslı bir Çok daha ileri gitm<'mız azım 
şeklini. iktisap etti.Bu suretle bir olduğu gibı buıwı de rumrldr i:.endiaino mek lazım geldiğini sö~·lemiştik. çe hasara uğramışlardır. ında bir anlaşma vukua gelmiş surette tahkim edilmiş olan mev· geldiğini, her vatand~ emniyet 
dereceye kadar istila edilen mem· karşı. mes'ul bulw"1caklardır. Bugün Yunanistan, İngiltere i- Şimali Şarki cephesinde Siamır Jduğunu bildirmi.~tir. Bugün de kiler dün kıtaatımız tarafından tş- ve bilgisini memleketin kaynak ve 
leketlerdeki millivet ve hüriyet ve · B Jk ı d b' k" .. b b k nf Tu konfe- · t k b'l' ti · · b t' d rttınna ' Matbua!m Hutaream çın, a an ar a ır opru aşı kuvvetlerinin daima ileri harekete a~ka ir o erans, na gal edilmıştır. Km".·etlerimiz rıca a ı ıye erı nıs c ın e a • 
ı'stikı•• mefhumlarına indirilen dar ·· t k'l t <- d' Alnı AI ı bu · tti"' · b ı· Fa .... Parls, 20 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: mevzıı eş ı e me .. te ır. an- devam ettikleri iddia edilmektedir. nnsı açılmakta<iır. man ar, halinde bulunan düşmanla teması mı:ı ıcap e gını ' ıyoruz. • 
beler, yeni bir kisve ve perde Paris basını, devlet reısı nıar-1 Peten lar, Arnavutlukta mağliıp olmak· Siam kıt'aları bir miktar esir ve s' conferanstan, ticarette ve nakli· muhafaza ederek şark istikametin- kat yalnız bunu yapmak kafi de
altında saklanmağa çalışılmakta- ile Perrie Lava! arasında vııkua gelen ta bulunan İtalyanların yardımına 'iıh almışlar ve düşman tarafından ,·atta inkişaflar ümit ettiklerini te ilerlemektedir. ğilılir. Çünkü zihniyet te vardır. 
dır. Ayrıca böyle bir hareket tar· görü,smenin son haftaların en mühim ko~arak hem müttefiklerini deniz- 'ahliye edilen bir mü•tahkem mev- ııldirmektedir. Mettemma mıntakasında kuvvet Eğer Amerika zihniyetini öldiire-
zından belki Rusyayı memnun et· Mdısesini lelkil ettiği !ikrindedir. Ga-. de döğülmekten kurtarmak, hem kii zaptetınişlerdir. Almanlar, geçen sonbahardaki li k~•if faaliyeti olmuştur. cek olursa, onun vücudu ve ruhu 

d b l r;etelcr, bu Mdse üz.erinde &enio müta- d y · h ~ . A ,. I d 
mek ve onu a u program a cep- lealar yü.rutmektedirler. e unanıstanı istila ederek bu Siam kuvvetleri silah ve mühim- tiplomatik faaliyetlerine müşabı Kenyada seyyar müfrezelerimiz mahdut bir barıcı a ıom e yaş•· 
helerinde daha sıkı bir safta bu- Pariıı ıazetlerinin tebariız ettirdigme memleketin bir küprü başı olmak- mat yüklü kamyonlar zaptetm~eı ir nevi ekonomik faaliyete teşci>- daima taarruz halinde bulunarak makta devam etse bile, Amerika 
lunmağa sevketmek gibi bir tabi- göre. Fraıwz hükômet>, Framanın kal- ta devam etmesine ve 1918 de ol· ve 10 esir almı~lardır. ıis etmişe benzemektedir. Ağır as- düşmana ağır zayiat verdirmekte da ölür, biz bunu biliyoru~. 
ye de vardır. lwunası ve duzelm .. i için mümkün olan duğu gibi, büyük bir taarruz için FRANSIZLARIN VERDİCİ ,.i işlere batmış bulunan Hitler, ve ilerlemektedir. Roosevelt, 1789 da, ilk Amerika 

H ·u · bjlh•••• Bolşevi:nne bu·· 7egine 7olu teşkil eden yola, ~"; Al· sıçrama tahtası "azifesı'nı· g0··rmesı·- -~ ı · ese- devlet reisi Wuhington'un vazi-
1 erın- • ·-- • MALUMAT erhal<ie, müb ... ,p e ve ıaşe m Kahire, 20 (A.A.) - Orta Şart 

tti •. ve nu~·LJanru hep man;ya ıı.. ifbirllıtı yoluna C~tir. ne ma'ni olmak isliyebı'lı'rler. Har- ld - · L..... fe11ine ıı.-ı-rlteıa •öyledig"i nutku cum e ııı ,.,. 20 (AA) elerini mümkün o ugu nıs ..... ~ İngiliz hava kuvvetleri karar ... "ı· .,... 
ta . 1 1 PetiYı Prisen şi>y:e demektedr; b' b"tü B Ik 1 Saygon, . . - Havas bil· ,,_. b •·-lat tır B tukt W 

Kremline taraarruı: ve rııı: ere cLaval, Marke ve Flandin, dey- 10 u n 8 an ara bulaşması ıasfiye etmeğe çalışmaktadır. nın bugünkü tebliği: •~ m.ış • u nu a as--
doldtırduğu günlerden ııe bdu tet reisınin idaresi altında hükQmele iş. tehlikesi, işte, Almanyanın bu ko- diriyor: Dali" Ekspress'in barüz ettir- Şarki Thaluııta hava şartlan dfuı hiogton mnbddes hürriyet ateşi-
uzak bulunuyenu. runma tedbirine başvurması ihti- 17 Kanunusanide Uzak Şarr ' Hitlerd nin ve cümbnriyet rejiminin ko-

~~:~:·~ı.:;;!.,~;.'::ıvv:.:.~ malinde mündemiçtir. Fransız deniz kuvvetlerine mensup diğine göre, Mu.ssolininin en hava hareketlerini mühim surette runması lüzomundan bahsctıni tir. 
Maamafib Berlin ve Roman!A cundi son bir t·ırsat ka~ı.>mda bulunuJ.. ·üziitamiar S'vam körfezinde bir <lerhal petrol de dah.il olmak üzere tahdit etmiştir. Bununla beratıer '""~ty 

bu baptaki gayret ve faaliyetleri " ·• Abidin DAV ER ~aslı harp levazımı ve .viyecek is- k"•if ve avcı tav. yareler imiz ileri MUKADDES liun,n, ET 
ıruJtYıdır ve bu tınıatı. kaçırmamak. ıa. - -- Fransız tayyaresine hücum eden Si· ~0 -. ATEŞİ 

ne olursa olsun, Moskova bu mü- .1 temek niyetinde olduğu aöylen- mıntakada birçok devriye uçuşlan 
faraayı iki kapitalist rejimin ~ar· tımdır. Jngilterenin §İmal filosu vam harp gemı erine rastlamışlar- Rooııevelt, ııözleriııe şöyle de-

Frnnsız ajans~ bugünlerde.bu h.idıse. dır. Cereyan eden muharebe e!'na- mekledir. yapını.şiardır. vam etmi tir: 
pı ası şeklinde telakki eylemekte n!n milh•m rıeticelennin müşahade olu. bll§kumandanlığı ROMA YA TELEFON A utlukta Bernta karşı mu-

sında deniz kuvvetlerimiz ıki Si- rnav Eg" er bu mukadde. hüniyet ate-
df\ınn ediyor. nacağwu ııoylemeltt.edir. Londra. 20 (A.A.) • ( Amiral Re· 1 EDİLEMİYOR ;-affakıvetlı bir akın yapılmıştır. 

uh bbetk• yam gemisin. •&:tırmı.ş bi<' uçüncü- şini kaybeder, onun -''phe veya 
Almanyaya daha m a ar ı.nı ltabine1e G- gınald Pluneett'in yerine şimal fi. Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork Yüksek •'1fil~k ve yangın bombala ,~ 

Ve nluhaıeset .. 0 _ olm••ı, Berlinin sünü de hasar; uğraınışlru·dır. t 1 korkularla ııöndürülmesine milı;aa-
"""' _, Londra, 20 (AA.) - Mıiııtaltil Fron· )osu ba.;kumandanlığına Vis Ami- b' Tiıncs'in muhabiri, Romaya e e- n askeri tecemmüler ve otomobil 

da 1 Tahminen .r a., evvc; 'ıu civarcla de edersek Vaşingtonun kahra-
•tp rın Mo.kou tarafın bu un· 61Z ajansı bildıriyor: ral Sir George Lyon'un tayini Kral ı · bn etmek istemiş, fakat kendisine nakliye ko.lları üz rine düşmüştür. 

·1ı p ı..ı uı1ı1ı: Sirnm tayyare erı F'>-aMız Hindiçi- manca ı,erefle .kurduğu mukaddera.-
mas ndan degil, fakat bngünlu eıen · v "' atı ve barJlllla.>l tarafından tasdik edilmiştir. ı d d Berlin ıle Roma arasındaki hatların Keza şehrın şarkın<ia binalara isa· 
S' l\"hk büyiik mcnf:ıatlerıni Crr- ı hakkında lng z ba.<>ını henüz. pek a;ı; nisi karasu arın a o1aşmnkta olan palı tımızı çiğnem.iş olurus, 

. d mutalea yuruLmekı., ve wnunı,yetle te- Sir Gcorge Lyon, Nisanda yeni bir Fran ,.z karakol gemisine sebep- '"i güııdeııberi muhabirlere ka betler olmuş ve bır çok yangın Çl• :vtilletin bu zihnıyet ve imanı, 
nıcı:lerle muvakkaten bırle m<" e bariız ettı•ıterei:. neşrolwı:ın bu haber- ' ·r P ba lıyacaktır. '<iz hücum etmişlerdi. olduğu cevabı veril~tir. karılmıştır. milli müdafaamız uı;runda yapa-
bıılma ını>adır. En büyıik menfaat• Lav v kında '•ikilrP le d -- $ "·• k" ı· tal Af 'k s i 18/19 ,,, car • ov yet demı·ryolu Si ..,, hnrekotlerlne mukabele ol- - - .,.., ı yan rı 8 ınc a, eağımız her türlü fedakiırlığı &Zil-
ler bu veni dostlnkla elde ed l· v• Fran ız • Alınan ı ıi- e 1 1 n..~ So k' ~ · T -·•ench cenu ' ' - üz e Fransız '1ava kuvvetle- dioinisi umumi valisi Amira l.J<O" n ·anun g~,,sı """"" • mi derecede haklı kılmaktadır. Bu.-
nıckıe bcrde\amdır. Politikada is y zn b hyaca ı talun.n ık mUzakereler"ı ... ' 

m.K'·dır. ri r nburi tay,·aıc meydanını couks tarafından ncşrcdHen bır bu arkisınde düşmanın topçu mev- güne kadar osla hu derece üzerimi-
:·~~: ~:d:~:ıı ra~:~ı ko~~;e: D>~ Y He,.,. ra ı, bl!'ıncı s:ıyta. M 'ova, 20 (AA) D. N. B. şidd •) bır bombardımana tabi teblıııdc motor.Ü Fransız kı.taatı· tılerınc ve motörlü nakliye kolla- ze çökmemiş olan hüyiik tehlike-

da an-t o ak • ..ava !edildı, Y"' ;Jıı> om tıK .l!"L'ı' rdcn ö'"~ t· t-u ·ur Me· ... anda lı deflere ı:n, Po pet'nin şarkında Sıarn ileri rına >ır taarruz yapılmıştır. Bütün ler karşı>ında bıiyük gn. eıniz de-pr •ııde ko mak .. snwt fikri· ·~ wu ,,.~ ,.. '" 
"tık te gireuilır> demekle , '1 "ır e, Kı~ t v~ıJ ıle bır "' k borr''ba'ar ısabe• et""' gö-'kuvvetlerinl d ğıttıgı bıldırilmek· bomba' ar hedef tutulan mıntalı:a- mokratlığın tamanılılı)lını himaye 

n aplanarnk muhabb t ve hisle· ı ·~ ,~ ' "fi' 
~e er 1 P>ır' le ı.,ava n 11)' 1 vov lV!t ç rocında do"'" ru'l!"lÜ tilr. ledır )a düşmi.ış ise de taarruzun netice- etmek \'e ebedi!P<tirnıektir. BunUll 

r f. ır l.ct C) lcnıek d gıl. htık ,eti k alı: - ı:~ ·" ,_..._. -.. 
de r "aJlC-" urm d lr 1 ı t · > ~. Aramı· ve Wadlıanac " ngarlar HİND!ÇlNI MÜDAFAA leri tanı u.ıe =vıt edilememiştir. için Amerikanın zihniyetini, Am&-1 amafih muaz boı;uşmaya nh· d na daır rulraya I cm u r va ı cın •1! ,..., 

veril kist 
11 

len eni nzara ne ı..ı haberle ~eldedir S. vy t '1: ca oru.; n yapıl v t · at bomb rinn n edılmiştir. EDlLECEK Aynı Massua'ya iki defa ta- rikanın imanııı.ı toplomanıız liızım-
i\! • \a ı ve ne de başka Jı. se- Da.ıy Sketclıln Bemede• 'dLJ!u h" r <:;ov\• I• rvılu id re- Bıl ssa A J'da bı.ivuk yangın· Lyon, 20 (AA) - Havas: arruz lmiştır. Yangınlar çılmıış dır. Biz Amerikalı olmak itiharile 
) 8 t ak mohı~ettcdir. Yalnu rlere g~re Pete bines rn eıı: le t +a "ok 1 r • 'h rulmüŞtür Sı tay Sıam - !Uı:nboç lrududıında ce- ve hava dafi bataryalarının ateşi- geri dönmeyiz. Fakat hareketsiz de 
,. n a 

1 
lerin ne gibi istikamet-, yakında tadl edl Lava! 1 nı..ıen üzere va- v fi batarvalarının şıddetl' a- revan eden hAd · ler munasebel 1 e rağm n taarruz muvaffaklyetle durmaktan memnun .. :ılma~ ız. o 

ı.. , c ni gi>strrn eğe yarar 'ıu::~~ lil o tir LavaL tc ra en tavvarelenmıı:ın Tc'Dps ı:azetesi Fransanın Hındl- netıcc ndirieiştir Al b ve Har-\ halde daima ileri gideriz: Tan•ınıa 
b~d ~tA•d r mon 0 1mes.

1
h !erine donmuştur çını?'. l tamamiyetın müdafaaya E'lSa UZ rıne de b~ac& taarru"1ar faayetile SOnUn& kadar mem)ek&-

~- ile soru; 1 ı Hüaeyİn Şiilrrii BABAN ln be ıw. ek ,dır Huno ıo (A.A.) - Fransız Hin· amıettığini yazmaktacıır. 1 ~ap tın ı . .J.i.ıııize hizmet ederek. 
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Baritin Mltb f r ± , Ml!F rı , Loıurrııya yf7ttek dola vapurlarm akını devam etmelit.ıodir. Resitı• 

""" ......... • .... ltiiytlk n pardn. t..iltereye cewditJ. maJ1aruı lıoşaltılması faaliyetiııi gösteriyol' 1 

Londra, 30 (A..A.) - Bir h&ı&uııi H • • d bili ve tulumbaları temsil eden 
ınubabırın röportajı: a r p l ç l n e mü.tatillerin yerlerini değ~tirmek 

Gruptan aonra 1-irayı kesit te bır iki saniyelik bir ~tir. Bu da 
bir lı.aranlıJt kaplamaktadır. Bu L d yapılınca merkezden ~rilecek 1:r 

zulmeti, sıolr.aklarda lley~ri o n r a mir bir telefonla bildirilir. Bütünl 
kolaylaştırın~ içın yerleştırılıa!§ ·bu işler . yapil.rken, bir· saniyenın 
olan .renkli limlıaların yeşil, un n a s 1 1 kuçuk bır cuzü bıle kay•bedil:medir 
ve kırın.zı a!uslerı biraz tahfif et- ' gi için, meseli 13 ilncu aı.ırdan 

ınektedir. Bundan başka otQmobil· : y a ş 1 y o r?. ı,' kalma bır abıdenın kurtarılması 
!erle otobüslerın maskelenınış fe- nıuırkün 01-naı<i~d1r. 

nerlerinden sızan hafif ve seyyar Kontrol salonwıdan sonra nıuh-
z.ıyalar da bu karanlığı biraz tadil D - telli dl'pOları gezd1m. Harptcnberı 

UllJ'anın en m Ü h im etmektedir. Bu hal, Londra uyku· itfaiyenin normal t.?şk.Jatına ila-
ya yatmış gibi görünmektecıir. Fa, şehirlerinden biri olan ve ed.Jen yard.mcı servısler 2500 
kat hakikatte her zatruıM~n 7.lva- der. faz! muhtelif otQmobil ihti
de uyanıktır ve k"'1lali cikılneıle L o D d r an 1 n bugünkü va etmekk'<lir. Bunların içinde 

düşman hücumunu· beklemektedir. m&n:ı:ar&ilnl a D l ata D kamyonlar ve mır.örke edilen a· 
Bu gece, ffai>a yang.n bombaları rabalar da vardır. Bu yardımc ı 
mı yağacak, yoksa infilak bomba· D e f i s bir r Ö p o r t a j servislerde çalışanlar 1~ kişiye 
lan mı? Bunu, tabiatile kimse kes- . .. , . ,. . baJ;ğ <>lrr.aktadıı. Yard:ınc , ,rervis
tireıniyor, fakat birinci çeşit bom· bınaları ıı.zerınde tesı.> e<U.ll1U5 Du, J ıerde çalışanlar da asıl servislerde 
balara olduğu giıbi, ikinci çeşit bom lwıan bu tara:;sut mevkilerindekı , çalı9anlarla beraber bir kadroya 
balara karşı da her türlü tedbirler nobetç.Jer yangının. zıthur ett.ğı ı Jth::ıl edilnıiş olup yemler eskile
alınnuştır. Herkes tetikte bekliyor naktqı ve ı.slıkaıceün.i u.ınwnı ta-l ri.ıı. on senelik tecrifbelerinden i<ı-

Yang.n bombaları atıldığı za- rassut ın"'11ke.t.ine derhal bildirir, tiıade etmektedirler. Nııiıirler ü-
man ış şöyle &ak.sim edilmektedir: ler. ı zerınrleki itfaiye teşkiUtı da diğer 
Bir taraftaa ntandaşlann, ;ehrin D.ijer tarıı.sı;ut mevkileri de aynı ı.ervlslerle işbirliği yapmaktadır. 
emniyet ve .e!imetini temin için yangının yrini kendilerine n::ıuran Tavmls neııri tizerınde 35 itfai
kendilerinden vücude getirdikleri tayin ederek, umwni merkeze bil, ye v~puru vard.r. Bunlar pcmıpa
gönüllü göz.ciiler teşkilatı, diğer dırdiklerinden kontrol salonunda !arla ııehirde" su çekip sahilden 

Ereğli kömürleri 
İşletmesinden: 

3780 numaralı kanmıa müsteniden neşredilen 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli HavzBS! 
Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14M7 sayılı ka, 
rarnaınenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunusani. 1941 tarıhin

den itibaren tasfiye haline i<onmuş olmasına binaen sözü geçen 
BiıJ.lkle tasfiye tarihine kadar akteclilıniş olan mu!l<avelelerin kö
mür teııliıni vecibeleri ve l.j1bu vecibelerden doğacak haklar işlet
memiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
1. Kanunusani. 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine miıteal
lik talepler için Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetli Ereğli kömürle
ri İ<lctmesi rrüe.,C""esinc müracaat edilmesi ilan olunur. 

1 1 

1 20M %000.-

a ıno'I - 3ı!CO - • 
ı 758 ~ 1590.-

• 500 - 2000.-

8 !50 - 2000 • . 

~~ rno - 3500-

50 - 4COO.-

' '"' ~o 8000.-

Türkiye lı banKaauıa para yatırmakl.. yaı· 
nız para biriktirmiı olmaz, aynı zamanda 

a.:ii ı. · i rb denemit 011 - uz 

Jt9'iıleler: 4 Ş11lıal, t lif•· \ ~ !lt-bsrah ,,., k-.....,. 
,,_ 1 Afwlee, 1 Abıel- 1 buaplanncla .., aa elli U· • \ ı .,.... bttlnnanlar kwr'Qa 
.._. tarllaler!Me ,,_ıır , talıD e.11ı1ıt.. 

• 
1 
p 
• 
1 
N 

Ea,, dit afrıları, nezle, kırgınlık ve Ü§Ütmekten 111 

bütün ıstırapların başlaması ile beraber aklınız 
ilk isim olmalıdır •• 

• ideyi bozmadan, kalb ve 
böbreklere dokunma 

EN SEF.I TESiR, EN KA l 'I NET(CE 

Lüzumunda günde 3 a det alınır. Taklitlerinden 
ruz ve her yerde pullu kutulan ısrarla iateyi 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüı kuruşluk ların tedavüld 

kalciırılmaıı hakkıııda ilan 
GQmOJ ,.O• lrunışhıklann yenne ıümüo bir liralıklar darp ... 

Ufı ır, iktü.d,.da t,ı.ka:rılmış olduğundan gtlmfiş ;r\iz kuruşlt.ıkların S1 
aun 1941 Larihinde:r. sonra tedavü!aen kô'ld:nlması kilrarfa1tınlm1' 

Gümüş yUz kuruıluklar 1 Şubat 1941 tarihinden !tıtbaren a 
ebniyece~ ve ııncak yalnız malsanclık larile Cümhwiy•t merkez 
!erınce kabul edilebilecektir. 

Elinde ıı:ümüş yiız kunl$1Uk b•Jlun anların bunlan mal ııaııd 

huriye< m•rlı.ez bankası ıubeleri.De tebdil ettirmeleri ilAıı olunur. ( 

l!evlel Demir yo lları U. MHdUrlüQU 
Muhammen bedeli 1800 linı olan 3000 adeı hem sat hem J<)I 

70 m/m lik ıör.ıme kavı kilidi 3/2/1141 Pazartesi g(lnü saat (il) 

Haydarpqada Gar binası dahl.llnaeki Kom.İSJ'on tarafından açık 

We satın alınacaktır. 

Bu ile girm<it lırlqeılerbı (1SS) liralılı: mu"'1ld<at teminat ve 
tayin ettlti \'Halkle birlikte ekalltııı>e COnll aaatin~ kadar Ko 
cutıarı lllzımdır 

Bu iJe alt i&rtnameler Jto~an paruı.ı olarak dal!ıtııma>ı:ı. 

Sahlbı: 1: • t Z Z E T • N~:rat dlrelctllrll: Cevclet ıtaııabl.., 
Bulclı'1 yer: cSoıı Telcraf> matbaaaı. 

taraftan da itfaiye servisleri tara• bulwıan !,(iyuk bır harita ıi.zerin- mu.ı.vvM bir mesafey<· kadar •ıza:k· l•n•ım•••ll:!l••••••••••••••••••ırı. 
tından tanzim edilen kontrol teş- d" yan'ın noktası büJ'u" bir ka, lar:ı. ru verebilmektedir. Er""g~ 11· havzası kôı11ürlerl ---------------------ı 
kılatı ayni zmıanda faaliyete geç- liyelle ve derhal !l'.:.bi , ulunur. Bir kısmı lı ır infilak bomb:ısile 'V ı rüüffi+TO"'R*KIM'ı'vıE•C~UM;HwUıçwRl,.YE rl 
mektedirler. Clte'de blı\'<>k tarihi Londranın büyük bır mıkyasta y kı'm•ş okn bt~ depoyu gezdim. Satış birl iğindeD: 
binalann yılı:ılm•ıru intaç eden pJanı ti.zerinde her taıası;ut mı:vkiı B~r~dıı ı;alı~anlar istira'ıat zaman- 3786 mımaralı kanuna müı;ten.lden neşredilen 2/12899 nU'll'laralı 
hava akınından 11011ra gönüllü göz- buyük bir daire içinde göstcrilı..ıc. Jarım pİ"gpcmg oynamakla geçir- kararnamerfa 3 sayılı kararma göre teşekkül eden Ereğli Havza- B 
cüler serriai çok ıenişleıniştir. olup. bu d~e d: ayr:ca d~recelere 1 miyorlar, yıkılan pavyonlardan çı• sı Kömürleri Satıı, Birliği, ahiren mevkıi meriyete konulan 3867 ı1E31 z ı• ra at an kas 
Londra ahalisinden bemen hemen taksım eıdilın!ştır. I'lıutıtelif tara.s-- kardıkları tahtalarla kendi sığ.nak nunıarah kanun w 2/14M7 say.Jı kararname hüküınl4'.rinin talbi, 
her ferdin ~ teşk.llfıia i§tiraki sa- sut mevk.ılerinden bildirilen dere- !arının ıslaha çalışıyorlardı. Bun:.u iti neticesi olarak 1 K~niınU58111 1941 tanbmden itibaren tasfiye 
ycsınde bu tıbi hadiselerin lekerru celerden çekı:tın hatlar!.; bu mev· da gördiığıim hııletı ruhiyı> işleri- ~alıne konmuştur. :, I~ KanılU§ Tarihi: 18R8 
riıne mini olunacağı zannedilmek- kil"rin bulunduklıh ı derecrlerden ni zevkle ve hatta ihtirasla yap1111 Satıı; Birliğilt ~ciiye kadar aktedllıniş olan muk avelelerin ki>- ~yeei : 100,000,000 Tilrk llia.oıc 
tedır. Erkek, ltadın, genç ve llıü- çekilen hatların birleştiği nokta kımselerin haletı ruhiyet;ı ıdi. Esa- mür ter'im're müteallilt vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 

Şu.be ~e Ajana adedi ı 265 
yar herkeıt1 münavebe ile her evli yangının çıli.t..ğı )~r. göı.ter'.~ Ka-lsen yangına karşı ıniıcadele, inse- hakları Ereğli KC:mürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak kö· 
ve her binayı nezaret altında bu· pı.sında daıma silah!, i>ır nonPtçı- na bir bombardıman gecesınin teh- mür teslimatı işbu mukaveleler hülı:ümlerine göre yapılacağından 
lwıdurmaktadır. Bu usul, her va- nın bulunaucu kontrol salonu İne likelerini unuttunn zevkli bir mt- ı bu husus için alakadarların Er~li Kömiirleri İfletmesine ve tasfi-

Zirai ve ticari her nevi banka muamel 

tandaşa tahmil edilen nöbetçilik giliz çalı,pna met?dlar·nın müloem cadele teşkil etmektedir. ye tarihinden evveli>- muamPleler için da~I n.ıerk~zi Zonguldakta 
vazifesini •ıarl bir :müddete in· meliye tini gösteren tipik bir yer· Bütün dünyayı ba~ttt•er içinde bulunan. hali tasfiyede D.-ei;ll Hırvzası K<inıurleri Sat14 !lırlığine 
dirınekte ve akın clevaın ettiği dir. Burası Londra itfaiye teşk!la- bırakan İngi:iz mukavemetinin c- • nıüracaa: ı:tınelerı lian olunur. 
rr .<ldetçe her binanın nezaret al· tının dimağı mesaıbesind~ bır merr hemmiyetli amillc·rin<!en biri de ••••C11••••••••••••••••••••ıl 
tında bulundunılmasını '""''" et· kezdir. Dışarıdan gden lı-.berler ·wrkesin kendi vazifesini seve se- ------------------- 1 
mektedir. burada topLınıp icap eden yerde ve yapmasıdır. Bir itfai•·e n~fer· Şehirden röportaı·ıar 1 

dr !taklarını ..._ı ••• d ı derhal harekete gerilmesini bildı- . . 
/ 

. Lon a eo -.....,,.. o a- . 
1 

"> . . bana, me-lunıyet 2eceler.ndc evının t,~, ,_,_.,_ 
d b d im k 0 (Bn• tarafı 4üncü. ~ayfadaol ,,__ .._e ..ı.-.. tlM ıı:-. •a •A"•in her semtine bir sevkı ren emJ.i er e \.ra ..n ven e - ğ ğ d d . . k ku ..,, ı , ,,...,.. . İş . , . sı ına ın a uyuugu or mm, c<ıeç~ tler 11bl elini ulladL lrolörlüfü~ kalUlanım eml_,,,. deyip 1 

La.bil ile candan sev<ri eag· ı~m•• 0. tedır. leır,ffiı bas.t, fa...ııt her ma· ·r b d lı: 1 , 1 d.b. ,,~--•->,, ·~ f- L , L .• • · ---. , . vazı e aşın a u a>« srının ı m· cHanculııclen döri ır.ı.ı ..ı.ırtendL..a -- ruı &(), yan - · -•· -
lan ()•-'-us·· to'or·· lerı· ı'le bile•,·iler nasıyle mıikemmel bir telefon şe- d bo b 1 1 k 1 k d.. ı• , •- bir - • '-«<I< ·~-,~ Ubl -....., • -. ~n m :, arın ıs ı ça ara: uş- Arı.k usıa ellııi • •••vı. ıt:ar.<oıı 1 ~· • ., .....,. , _ 
ıle Londranın y~ tahribın< bekekilsi kontroldsalolnunl ud ta~assteutltü~l.ı bir !.ır~da nerdivene tırma- m.elae dritll. bip olmıJ'ıuıık -tun. Ben Pı&rlleıı, .. ;;;;;; 
karşı alınan rm'ıdafaa tertibatında mev< erı ve epo ara arını • r.ı;.<en hbsettı"ı endı~n kat kal Dıter bır ıı:a.-. ınaAlarm iiaerıı.. pfıdak! m....ıanta •hınıP r!J'en, i- ı 
.._ dıl · d... . i.f .· - mas nal.inde bulundurmaktadır. E- " • deki örilllerl bire" blnır t.•piaJ'ı lıalclır- ı ~mlı eıiıe&ıl ırruplarclan ~ bata, 
"''n erıne UiE'n \az eyı yapm4

• • • jfazla oldu"unu sövledi. Kezahk eracı.. ldUer ıı&ı· ı,tyer 1 --
,-.a karar ve-;"ıerdır. Şimdi bü-, m: rler aynı zamanda hususı bır 

1 
b 5 . . ı· mıra lıafladı. Aman rant-bun o liizel ·· a • Y yw, · • 51 o ...... ~ · . . . .1 ' JOm ardımanın en cı,,cıv ı zama ... örtütertn a.atındaa w keleıt kelq, ayua ror. ıül ... ib'w. efleınyorlardı. 

1 tun otobüslerde ·kum tıoııbaları bu· ı nevı teıgraf makinelcrtle de verı • .. . . F.aklclen &Al.lalı lıel<iıM hoeaya mııh-
. .. . ed. rıındn Lo~dra sokaklannda muşte- 117uz. kotü tabla mualar oılııy.... ' . ' 

ıuııdurulmaıktadır. Yolları uzerın· m1>kt ır. Londranın muazzam bır .. . <•aı~ıa blrıu daha ~turu...,...., salona! taç elmeslıı~ derlerdi. Stı&l bilmem 
15213 

b . b.. .. b. d ka 1 rı arıyan !.aksı •oforleı ı de bu va- amma beni • AJJalı ı..-ıara muıı••• dP rliSthyacakları yangın başlan- arıtaı,ı utun ır uvan · p d· • . 1 1 
k t oırp•ırmlye, ı.tl.ıtale bql17aea.ı.ıa.Mt.. &- • -

• . . zıvetın ev erının at alında o ur- etıMsin'» Besl!m huy>talulum<lan ı ti:ır.. 1 ı g.çlarını sondiı.rmek hususunda bı· maktadır. Yangına karş ı AJJlanı, · . . , . . .. . det.imle blkmanm .. manı c•Jmlıtli, · • ' 
.. . 1 b.... . d 1 ,__ . , maya tercıh ed.ldıgını soylemektc-

1 

Ben ILalk uruk~ pa.lı'On -....ıı· llkimden, miiıılıul-llitımden, nan ... 
l et.çilerle'i'°forlerın muvaffak ola an utun muca c e mau.oou .• esı <ıu , ,, 1· ç· . . "'Y • . • mollal.ıfmtda.ıı mıdır, nedir, 0 ......,,. bil- § 

Jet U h ' ta . . , 1. . i h ,, ı r er. ur.ku evde iken ıns::ını kor- _ Otlum K<malt. Saurı, biı•uk m.. ~d~ 
caklarına şüphe yo ur, mumun an uzerınoe ren>< ı ve mu e ar- k bir kittd& al ba- mem .• fabl lokantada ;remde ye111tk, 1 § -
d .<katini celbctrnek içın, muhtelıı rik miı.5t~tiller şek l ınde costenl· ı utan şey dısanda neler cerevan •tı, !>mim Jııçatı .,, ba.a pek &inn ceJiyor. i;rlııclnde de, ~ 

Ptt . 1' l ~ fmer}('~<tır Tulumb.'.lt:ıla na l'f'!tir... -==- Para bı"rı'kti"renlere nı • taiarda dolaşt.nlınakta olan '!iştir. Her hangı bir itfaıyP oto-- · . · ' • · • · · _ ş•m.ıı mı mıa,T kottiı.-ünde de adam &lullı ır- :rl,lp ~ 

ı ><,ilerin düdük çalma suretiy le mo?>ilının veya bır tulwnban:n: ~a )'l}ecek ve sıcak çay dagıtma- - Şimdl.. karnl.llll do:rvam~~n./;ti:«::;:i ;;;; ı 
c vara yangın bombalar;. düştüğü- ner hangi bir istU<amele hareketı , , d gıden genç bor k•d1 ~. şofor bom- Benim lllA8IJIDl 5'TYblıtl y.....,. ca•-. ~.-~ 28,800 Lira kramiye Veri 
nü haber vermeleri kararlaşt;.rıl· derhal bu harita üzerindeki mü· bardımanların tahamınulruz ve alı- """'• b"""P b....,.ıay ..... ;&z.dı •&~ __ a 
rr ~tır tchaıTik miıstatıllerden birinin di· ş:lmaz bir şey olmadığını söylemiş- eıı oonunda., .Eıon<-k b~ l< "'~· drdi. ~ icra Memurlaiund.&u: ı füZinat Bankasuıda kumbaralı•• ihbarsız tasarruf heaııpl 

B. ' ,ı- . bombalarını gö- ğer bir mustatik doğru yer değL,.. t :r. Bu kadın ha•ketırn gözlerınln - Taha, d cı.ım.. Dbrtle ı.ır eıı- bet Blr alacağın temini istifası i<;.in haciz· ~az 50 lirası bulunanlara senede 4 dda ~kilenık .knr'a il• 
ı.rç<c •• ) angın ı üreri · , - k n1a tunııı mu? altına alınan bir ııdet Singer marka j-· -· pltına &öre ikramiye datJtılutıktır. 

rup söııdiırmeğc muvaffak ola '1 tirmps, suret•le işaret edilir. Bu, .. . n~. ıyıce egere aynen şu rı - Evet .• dedL. Llııtede J'Ulh.- cWue makinem 28/1/941 Salı ııünO saat ·-
4 

adat l.Ollt LlnhJı 
halkın bu hu.susta ki hüsnüniyetı büyük mikyasta bır s~tranç oyu• soy ledi 1 · · , on üçte iııtıınbul Sandal bedeıılenlnde 

4 
• 60I • 

ve fedakarlığı ne olursa olsun, bu nunu andırır. Fakat bu oyunda •- Bizim yaptığımrz il hiç bir, tur. Bu, bittabi, itfaiyecilerin işini açı& arttırma suretile paraya çew!le-; 4 • 251 • 
gayret itfaiyenin müdahalesıni her me\'ZUU bahsolan şey, insanların 'jey değildir. Ben asıl itfa.iyecileıe bir hayli kolaylaştırmıştır. Sokak- cektir. Vercı ve tellAllye mllşterl:re alt 41 • ıot a 
zaman önliyememektedir. Sullı za- hayatı ile binaların yangından kur hayranım.• Jarın ve damlann bekçiliğini sivil- olmak ;here alıcılann •1nı rün w - 1 109 • llO • 

•. o 
Z.008 
ı.eot 
4.00f 
5.000 
(.8ot 
a.200 manında olduğu gibi, harp zama· tarılına.sıdır. İtfaiye serviıileri şef· Burada herkes kendi ~I değil. ler gönüllü olarak büyük bir ihti- :::. "::1ıe •=u=~u:::.""' ı ~.: : : : 

nında da şehrin emni)·et ve sel:i- feri bu oyunu büyük bir sürat ve diğPr vat.ndaşlann lşll'Tinl daha marnla vapmışlardır. Otobüs ve tak (2131) 

metmin hakiki ve müteya)cltiz bek soğukkanlılıkla oynamaktadırlar. zor ve teh!Llı:eli buhnaktadır. si ~förleri de kum torbalan taş:ı- DİKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir ıııene ıç!nde O~e 
a. B t ı ı ZAYİ - Liman ldare.ınden ald>lmı , - aşnltı dürnıtyenlere ikramiye cıkt ıih takd rde % 2" faz] 1 

çJeri yine itfaiyeciler ır. Kısa bir telefon muhaveresi yan r'., o a yapı an bir hava akını yarak bombalari.ri söndürülmesin· ektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 fv!(ıl 1 Blrinclkf<nullo 
Londrııda 10 veya 12 tane yan- gırun harita üzerinde bir iki sanı, e.masın<l~ bütün ahalinin elb1r1iğilde müessir su.rette im!! olmuşlar ~~o;:~~ =:l: Haz·ran tarlhl~=dt çekil~ ktir. 

gın tarassut mevkii vard.ır.B~ yan ye • zarf~nda. m~vzil.eştirılınesini i!P çalışm2sı bir c;.ık bombalann jve bu ~U:.ın da~a f~ neticeler ııawıı ~a yoktur. W - ID 
iJll çıkınca, Londranın en yüksek temıne Widil'. Dört buyuk ot.om<>- yangın çıkarmasına mAlıl olınıı,.. vermeıııni onlemişlerdlr. ~ o&ıu .uım.ı y-


