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HiTIERfN=ı,,Müdaf aa Ettiğim Haklı Dava 
SULHU Mutlaka Zafere Gidecek,, 

. ' Mütt:efikler, Almanyanın sulh 
t.ekUfierlni, her çareye ba.5\'llr
lnayı mc.5ru ilin eden Kitlerin 
bir hilesi diye telikki edip harbe 
devam ederlt'lne kabahat kimln-
• dir! 

Almanya, gerçekten sulh is
tiyorsa en enel nazilikteo ken
disiaı kurtarmaktan başka bir 
~ olamıyacağı, işte an.laşıhyor. 

Rusların Finlandiya Hudutlarına 
250 bin a•ker yığdıkları söyleniyo"" 

·---------- ------------

Chamberlain Yarın 
Verecek Cevab 

Ankara, 10 (A.A.) - Parti gnı
pa umumi heyeti bugün 10/ 10/939 
saat 15 de haftalık lçtimaanı relll 

Dört Gündıir Rıhtımda Yardım 
Ve Alaka f}ekliyorlar 

vekili Hasan Saka'aıa relsllğtnde . 
.. idi Dokto Bulganstandan anııvM11n.ı gc•lrm•k ıtın Bu ırupun kerli Ccrlı. ihliy11rl11r1ncfan 

akdettl. Dk once Başve r can atan ve bu uğuı <ia varlıırıııı, :. cklaı ıııı bırı olan Şumnunun l'nwııda km:asınd.ın 
Refik Saydanı 8ÖZ alarak Haridye vererek seyahat par.ısını keselerinden odc- ve Kar .. mıınlı koyuııclcn Alı Delıormnnlı 
Vekili Şükrü Saracolhınun Mos - mek şartııe yurda gelen ırkdııslarımızdan brı:e v<11.ly<'llerirıl ~Yh" f" nıılnttı: 
kovaya muvasalatuıdanberl orada bir grupun günleıdenberı rıhtım i.ızcı ınde c- All.ıhıımı çok şük!lr kı .ınnyıı.rdu -
ve ona mUvad olarak Ankarada ve yağmur altında bf'l,l<"Şmc'de olduguııu muzu kııvu:ıtıık. Gunlf"rdc-ııberı tasına to~ı-

sl Uza.kere haber aldık \e bu işin tahkıkıne bır aı·k:ı- r. ğın.ı yuzuın!Pu gozuınıız{ı surup rl ıjun 
yapılmalda olan yasi m daşımızı memur ettik. Arkadnşımızın y.ıp- dcnıelc yııptyoıuz. Ne mutlu bı1.(' kı durıya 
ve t.emaslann SUl'6ti cereyanına ve tığı tahkikat netıceslnde bıç::ır .. lcıııı lı:.ılı S· ~ııe an;l\nt.ını gorebıhlık. Artık öl ek te 
vull olduklan safhaya dair lza- cidden himayeye\'(.' ııcınmağa dc·~e. bır \'1- ı,: ını ycıncy11 
bat l'erdl. ziyettc olduğunu öğı emdik [Sonu 7 n~i sayfamızda] 

( Sonu S üncü uytaamda ) 

Balkan Oyunlarının Tafsilatı 
Almanya-Yugoslavya M ff 

Ve Balkanlardaki uza er 200 Metrede 
NufusunudaÇekecek Nasıl Birinci Geldi? 

Amsterdam, 1 O ( A. A. ) - Al-

Flnlandlyanm merked llelllagfon tehıi 

manya, geçen tlkbaharda Tlrol -

dakl Almanları geri çekmek suretlle ttaı
yaya k&l'fl yaptıtı gibi bu defa de Balkan 
komıularını kendi niyeUeri hakkında \at-

' min etmek ve onların da emniyeUerlnl ka
zanmak mecburl7etini hlaaetmeldedir. 

kıymetli Atlet Melihe Muaallat 
Olan T alihaizlikler 

Baltık Devletleri Bolşevik Mi Oluyor? 
Helslnskl 10 (A.A.) - Finlandiya efk6rı kllmetinin takib ettiği metin hattı hareke

umumiyesl, Moskovadakl murahhası Pası- ti memnuniyetle karşılamaktadır. Mesul 
vl.kinin bu seyahatini ve ayni zamanda se- mahfellerde beyan edildiiine göre, Finlan
ferberlik tedbirlerini büyük bir a16ka ile diyanın mutlak hlikimlyetile telif edllemi-
takib etmektedır. Memleket, Finladlya bü- (Sonu 7 bıei sahifede) 

Kızının Aşıkını 
öldüren Baba 

: 

Geçen pazar gUnü Topkapı dıŞa.nsmda Yıianlıaya.zma me\klinde bal 
sahibi Ba.lıaeddin'l, yanaşması Mustafa ile, 14 ya.,uıdaki klZIDI kaçırma&1 
yüzünden tabanca ve bı~kla muhtelif yerleriaıden yaralıyan bahçıvan 

Ali Dik.bıyık De ona yardam etmekten suçlu oğlu 17 yaşında Or'baa ve 
babçıvaa Maaastub Haca Bayram dün akpm geç vaki~ Sultanaluned 
~ü au1h ceza mahkemealu vt1rilmleler ve sorgulan yapılmııtu. 

Al, ....a.. eg••lve eevüea +inltUır ki: (Soa 1· de) 

Yugoslavya, Rumanya ve Macarlstandald 
kuvvetli ve faal Alman ekalllyetlerin.ln 

mecmuu, 2 milyon kişidir. Bunlardan ~lr 
kısmı asırlarca evvel oralarda yerleşnleler 
ve bilhassa Almanya ile Macaristan ara
sındıt devamlı 1Urette th\ilAf mevzuu ol -
muşlardır. 

Yedek Otomobil 
Parçası Buhranı 
Şiddetleniyor 

Son günlerde ıehrimlzde yedek otomobil 
paroası buhranı bütün ılddetile hit;Sedil -

meğe başlanmış ve bu yüzden Arızaya ut
nyan bir çok otomobil ve kamyonlar ye

dek aksam bulamadıklarından tauıı faa-
1.lyet etmek mecburiyetiıı4e ka1m11lardır. 

Memleketimizde çalışan bu arabaların mü
hiın bir kısmı Alınan ve Amerikan mar -
kalı. otomobUlerdlr. 

( .... 1 .... •J.fe--ıla). 

I 
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A Yadnclen 1 ihtikar Komisyonu 

Bir Cinayet Don De Toplandı 

Carih ild.. kadm d 
afır yaralı 
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Alaca höyük 
Edecek Çok 

Tarihe Hizmat Köyünde 
Kıymetli Eserler Bulundu 

i iEIFl.& BA. .....: ı 
:rz ? -: - n 

B .. .. k A k ı· . llMDIL/I(. 1 

Fuka Grupunda uyu n e ımız :.. -su_ KADAR 

Bu~tn:=:c!=e~lr Fikretin Heykelini Mi Dikelim Gelmıye!1 
kaç hatib aoktai llUU1IU beyan ' s 1 r a 
:u..::.::=-..:..=-=: Yoksa Eserlerini Mi Yakallm? 
bu JDe8ail haldmıda taklb eimekt.e 
oldağ1I aoktal ....,. ve llllreket 

Çok df'ğcrJi edrbiyat muallim ve 
müeUiflerindcn Sad'!"1din NüJJıet'in 

talebeleri imzasUe şu hada mttı!ctubu 
aldık: 

tara umumi lleyflt(ıe Qasvlb olu - R • ç d l C b "Külfüriimüse edebiyat alsıımdaki 
oarak ruznameye geçildi. Ruzna- IZQ QV ar lnln eVQ l: yorueu çahşmalarilf" kendin: his."if't-

luılc c:::. - mede Niğde mebusu Cavid Ural'ın FİKRET, şıtRt, FELSE'lnl' rABOI VE TABIATLE MEZCE tlrecek derett.de hizmet edeolerdt'n 
.... _ ara, 10 (A.A.) - Turk Tarıh Kuru- sine rnensub olması çok muhtemel bulu - ... .,,, ve "'-dl ,._ '~kt ol ~\in 1 m~~.a..-.a zirai. Meler ~n- MUVA'lll'ml'&V OLAN YEGANE ş•* ... DtR. ONU n•W> HİÇ DiYE '7UH 'ft' ewıft" (" an, fl\'Tfllet" hta 935 yılındanberı başladıiı hafri- nan bir kadın ve blr erkek mezarında: ._... ~rna AAA an. 
tir bu Yll da dört yerde de\·am edilmif- Yedi altın kap, iki altın diyadem, altın da baD 811&11eri ihtiva fMlen bir OÖSTERMEGE KALKANLA&, A.JilLLABININ FAZLA muallim mekteblf!rindl'. muhtrtif li-
~lardan bırısi Çorum vıl.A)etinın A- basları, lkı altın bilezik, altın sapu taş to- takriri vanll. rbaat VekW bu tak- OLDUGUNU İSBATA KALKAN ZAVALLll.AUDIR S<'lerde hoca.hk ederek bu Dll'ftı1.-ke-
C6ıbaYük me\'kiınde, digerı Ankaranın puz, giıınıl~ saplı altın topuz. gayet BBnat- rlrde mevmu batasolan suallere ald tin irfan ordusuna binlf'rcc nıÜD•'\" -
k.k .. -il ~~hiyes.ne bajlı Karao,.lan hlSyü - klı ane i~lenmiş altın igneler, aklk tane- vablarla bldlldıe memleket.ia u- Susacak. uzaktan seyirci kalacaktım. Fa- layış kabiliyetini sınıtiara taksim crtmiş o- \'l'r vetistirco \'e lacnü _ 
;;;:::- ÜÇUncilsü Trakyada Vıze ,.e Kırk- !erle karı.şık altın kolye. !ındık cesametin- ::.... p 

1 
~ lllnat laıt dıinya edebiyat tarihinde, kendisi~ lan tabiat, bariz avrılıklar arasında bu in- • . z l:l'nf ~aşın 

ı..ık .. ~.Yüklerinde, dörduncusü de Ankara de tanelerle yapılı..altın kob'e. gıinnq han- W •--.,- W mabııus. altın bir saylaya sahib olan şaır sanlara sınıf ve dereceye aynlmaınış tek da 30 b mütcca\"iz (heoı de telif ola-
~ Cankırıkapı hoyuğündedir. Çan - çer, altın saplı diler hançer, iki mad.mi ta- darama .,., ta -'he'* wr - Fikret.in eserlennin 7akıhna11 istenihnek bır sanati anlıyarak sevdınnek kabiliyetini rak) eser Dıe)Wuaa ge~ ola.il 
di1nı Pi hafriyatı eelecek sene devam e- rak, altın kaplamalı gümüş kaşık, altı a- .._ _..., .... ..ı ..Wbl gibi, çocukça bır lalebde bulunulrnamıı ol- \•ermiş midir? Buna eı~ akıllımızdPn en ca- S.'\)"ln hocamız Bay Sadccldin Nüzhet 
'1ıaı ek Uıere tatıl edilmiştır. Diğerleri bu det muhtelif oe)tilterde gi.ımilf ~aplar, e- ()avlıi Uml, .... .... llatll#-r SQdı. hilımıze kadar herkes chayır.t dıye ee\<ıb ümidini kırm k •lftrda . • 
'- aonuna kadar devam edecektir. Aycı- Jektron kakmalı iki bota heykeli. ortasın- tarafmdaa dıral •n•h ft .. ee- Günahı sade anlaşılamamak olan zavallı verecektir. insanlar nasıl dim.lğ ve anla - •yara .. &} A n~n 81 

-
tik~ istasyonu civarında inşa edilen da ıeyik bulunan uç güneş kursu, hendesi _.. ......, TP it -· , ri- Fikretin edebiyat sahasındaki vaziyeti de yışlan it.!banlc sımflara taksim cdiliyoı 1ar- ra beklemekt~n rnuptela oldugu has-
.;'"' clemiryolları idare binasının temel- motifli diğer kuralar, ü~ yılan kabartma ' • TV ink.lr edilmeie baılandı. Büyuk bir cür~le sa, sanat te ayni zümre içınde kabiliyetle- talık hwbile gii.adeR güne eria:.ek-
4-n kaıııırken meydana çıkan ve mitad _ tezyi?a~ bır buyuk ıumllf ~~· muhtelif ... lllıiba W a&ızı .U.: ?mi paçtik namına .c>z llÖJ'lemeie ulihiyettar re gore bır derece. l>ir sınıf alır&.tr. Bu se- t.ecllr. Aylarea enel krMWnl m•y~ 
.. ,_ IOnra dörduncü asra aid oldutu tah- kesicı .ıııllhlar, bereket ~ ~ e- 8iirillea f9dl .. ft ff 

1 

iutaiııııe olduklarını iddia eden bazı cçocuklar• i- bebden yüksek \'e mutefekkir Sllllfın sa- De ed d kforlan d .ı.:.--ı L-• 
;:: Olunan bir Bızans mezarı aynen yerin- den iki f"ıgürln ~ulu~~uştur. F~IÜ~&Jılel'den aynea .akm 'm ...W ~ ve lim, sanat ve dehanın karşısındaki bıiyük nati, cahil, anlamıyan sıruC1n sanatinden da en o • a mwmp -
.....__~ınlarak Çankınkapı hafriyatı sa- biri bakırdan diiel'ının vücudü l\llllÜI~ m8ıalrıere .at 18/U .. ~et acizlerini nazanitibara almadan, Fikretin ha başka bir surette tecelli eder. Fikret duğu v~hlle sanatoryoma yatması 
~restore edilmiştir. Bu mezar bil _ ı:özleri kıymetli ıa,t.ın. kü~ ve mem~ ......._ merlerini cyaktırınak> ta\·siyesinde bile de bu miıtefekkır zümrenin yiıkselt bir şa-ltcabederken sıra beklemeye tlbl ta-
hnL.. ınşa tarzı ve duvarlarındaki renkli ayaklcaptu:' al~ •. Bilhassa fiCüriD bulunmaktan içtm~ etmiyorlar! Ve bu iridır ki zamanınm mutefekkir gençlerini, tubnuştur. Senatoryom" yahunwh-
--.rue orijinal ve kıymeW bir eserdir. emsalsiz bır ı;anat esendir. limmmillİmmmmlİimiilİiİIİiİİIİmlk.ıymeUi şiirlerin yerlerini, sucu Ahmed a- mane\"i \"e ruhi gıdalarile bestemi& ve ye- _ 
~bö Ost tabakalarda yeni ve orta Eti devir- 1 tanın bile büyuk bir kolaylıkla söyliyebı- üştirmiştir. Bizim yaşım~ ular.lann bu-ıgınclan dola)I, bakımsızlığın da tesi-

tl'-4. 1(1k h«ri)"atı bu sene de ıeçen lerine a1d iki büyük mabed ile üç muhtelif y d k Otomobı• ı ıec..;i ckırmtılar> ıle doldunnak ıııtiyor- nu inkar etmesi, ya sanatte onun payesine rlle tahammtilü azalnuş ve bu sölliit 
.....__ olduju ılbl arkeoloji ve tarih ll- Eti ... _ _,__ ·-... ·bul -"en surlar _ _..ft__ e e lar ' l' l' k "bl b' k sk 1 1 hlZID art .... v ö•"- ---~ ~·u- ..,,_ ~ "'""".7- . ye ışememez 1 gı ır ı anç ıgın ya- 1 amu~a.ır. e :frtC san~ -
"I~ orijinal ve bilhassa m:ıddt çıkanlmqtır. Acaba bu ckuçuk beylerin> sanal ve şiir hud da doğrudan 1oğruya namkor, bir zih- yonız ki Allah uhaf f'taia kar-

ı kı71Detine paha biçihnez eserler Kununa.a :,ütün hafıiyatlan mQnbasıraa p çası Buhranı hakkındaki telakkileri bir etüde, bir vu- niyetin eseridir. . m m 
~·Bu eserler miladdan Önce ÜÇÜn• Türk mütebaaıalan tarafından )'Mpılmak• ar kufa istinad etmekte midir? Sanat \e O• Fikret derin Ve ince tetkik edılecek olu- kulaıa bazla aJabct tahakkuk ~ 
aı.ıcı; :rıla tekabül eden ve arkeolo&ların tadır. ş•dd 1 • nwı tabiat içindeki mevkii bunlar tarafın- nursa, Rus lisan ve edebıyatını zencinleş- olursa oaua yeri doldunılanuyaeak-
.__ devri dedikleri devre aid olup dokuz Bu eserler, Türk Tarih Kurumunun bu J et enıyor dan tetkik edilmiı, ıörühnUi, anlaşılmış tiren Puşkin'den çok yuksckUr. tır. Ve bu yiDdra 811 mülailll if1er de 
~ derinwtten çıkmaktadır. Bu derin- &Onldi wnuml 11ıe7et içtimaında Kurum •- mıdır? Şiir nedır, sanatte ne gıbi bir me\ kı Bılhaı;s.a Ruscadan takib etti&im Puski- yanda kalnnş olac-ak. Ba h ..a 

llaeJdana çıkan ve bir hulı.ümdar aile- zalarının tetkikine arz~d.ilmiştir. (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) ilcal eder, bunu bilirler mi? nin, Fıkretin yarattıtı (Tarihi Kadim) ini la. ~ -- •. r 
AJma1178 ile ol.a ltleriııııC anlqrnası ni- .ı,te bir ~ sualler iti. yazılan yazılarda yaratamadıtını ııôyliyecek olursam bundR J'8ZI r yazdma.."88 ragmen beUd •-

Daladye Hitlere 
Cevab Verdi 

bayeUendijinden bu otomobıllere aid mal bunlara temas edilmemeQ. bir kal:ftn lec- hı~ muballp etmediiime. Fikreti ~- ÇÜmciİ bir lla&uia&lfla bir semere elde 
mme Te parçalar ~ Ame - rilbesi yapmata kalkmış. bu acemılerin bu dıkları için ona isyan eden ıençler hayret edilir üm'dinde,-b-
rtka ue pefia dövt& - Uııerine k~ bilgllerden bıbeh.re olduklarmı göstemıek- etmemeliler ve bunu bir hakikat olarak ka Sıraya t.iM hltwlmak· makal! Fa.-
yeni ~ llQIU"a da mallleme ıtbal tedir. bul eyJemelilerdir. Fikret şiiri felsefe, ta- bt• Kaaaalaramda ~ ... ....ı.. 
etmek ~ ~ otomct- Sanat bir vatan, bir milliyet hududu i- nh 'e tabiatle mezce muvaffak olan ye&lne • ~ Yal' 
bU mQeaeselerinin elinde bulunan stoklar çlnde doğup yaşadığı gibi, vatansız, nulli- bır şairdir. Ve Türkluk ona sahib ohnakla ld •Jlll MIÇ elmalanaa rağmen bua
da erimektedir. yetsiz bir hududdıı da doğup yaşıyabılir. bıhakkin iftihar edebilir. Aksıne olarak o- lan ,....lana eeza1an ayni liddeUe 

Yedek parça bulamıJ'llD blr ~k ot.omo- isterse dindar, isterııe dinsizdır. Binaena - nu bir ehi(> dl7e ıöııtemıete kalkışanlar değildir. Yapanlanlua ıtevi}"M içtima-
,.__ • n.a...ı bil sahibi ve IC)Rirler ~ muracaat e- leyh hiçbir şair, hır;bir sanatkAr ne fazla da, akıllannın fazla olduğunu isbata uğra- l • daha • ..ıı.ı,a..a. olaa daİaa ......._.... 
\.._.tarafı 1 laei •yfamn4a) Almu Jloau••Eıf Karmay - derek bu müfküliln balledilmelini istemi.1- vatanpen·erliği için, ne de fazla \•atansız- şan za\•allılardır. yest ,.__,.. ,...._,__ 

e.!..~~er, ııo&ü Franaanm 7aptılı mll- Balak Mmelellini Prote&t.o lerdir. Ellerinde eskiden stok bulıman bui lılı \'e milliyetsizhği, ne de dindarlıgı ve Bu akıllı muterizlere, eğer lisan biliyor- ceza göriir. BlllRll&lfıyh bunda n-
. :---ıın hedefine ıetirerek li)yle devam )lelgeedlle hıtifa Etti müesaeeeler de bu parçalan iki üç misli fi- clinsWiii için tahüc edilemez. Sade \"e sa- !arsa, Milıiddan 3000 sene e\·vel Ortaasya- zan dlkkatl celbedecıek az çok bir 
~ . . Londra 10 (A.A.) _ Daily Sketch ıaz•- yatla satmata be~ ~ bir de sanat noktasından bir tenkide maruz da yazılmış ve bugün meydana çıkarıhn11 fark vardır Bundan dolaya memk'bt 
lı:.at iz J'Urdumuz ve yuvalarımız ı~~n fa- tesine ıö~ Alman donanmasının kurmay yedek parça ihUkln baM&tıermlştir. . kalabilir. Bu sözüm bilemiyorum ne gibi olan Lao-Tze namındaki bir eseri okuma- •. .. • 

87lli zamanda hududlarımwn otesine reisi Am· '
1 

R ed Alm d niz makam- Allkadarlar bu buhranın önüne ıeçil - bir düşünce ile anlamıyanlar arasına ka - laıını ta\ siye ederim. Uç bin sene ewel kültürüne mühim hizmetler yapan 
• ~ bW bua\lnku bur nef,sjne kaJ'll larının cı~~bb.!~tr=;~n B:l~ık e hatası• te _ mesi için Amerika iJe yeni yapıla~ ti - nşan ve sanati bir cıhetten gormek istiyen o satırları yaratan muharrir, caklın kay -ı böyle bir hastayı da birkaç kl§I ön -
"Ilı , verdili söze ve ıarb kültü~-ı lAkki etlikleri vaziyeti protesto için istifa- caret anlqmasının bir an evvel .neticeJen- M. Faruk Gurtunca~ a da \'erılecek en gu- bolduğunu, arandıgı halde bulamadıtını > dea almakla diğer \•aiaadaşlara bir 
.. ~ ananeame !:ad.ık insanlar hali- aını venni,tlr. mesl lAz.ırngeldilinl möf\emektedirler. zel bır ce\'abdır. soylcdikten sonra şu vecizeyı ortaya at - haksızlık yapelmış olacağını zannet-

letireıı medeni7et için mücadele ediyo- . 
1 1 

k d 
1 

dak' Bunu böyle söyledıkten sonra, Fıkıel ~.a- maktadır: 1 , ~ • 
l'\ız b• • Arnıra Raeder Batı a a arın ı stra- d 

1 
. 1 . . mıyonız Esasen efkarı umumneaıln 

........ oır de bize sufüden bahsedılıyor. öyle •-jlk ... tal • So u a· uı· t f Belçı·ka Ma en e- ir miydi? sualını ortaya atabılırıı. •Deli olduğunu takdır edebilen bir akıllı, 1 .. . 

._. ... u.. • • • ..., no... arının vye er lr ı ara ın . d k · . fnin bö •le adi vuk ta 

.,...::-- lcl 4-iae ve pddet sayeşınde elde d alı •-to t . ti z· Al Bunun cevabını verebılme-k için sanatın kaybettığı aklın yansmı kazanmış demek - e e ~)e 1 l D r ua 
-~ an nmasını pro~ e mıı r. ıra -
'-t ~erleri resmen tanım~ktan bqka man donanmaaı bu aı.ıreile dolu Balbiın _ • d F IAL t tabiat içindckı me\ikı \e derece!eruu t.ıı- Ur.• makul bulacağa kaoae.titldeyiL Şayet 
1-J. btetice vemd7ecek ve QIU ~ette da Rusya tararından çevrilmlı, batıda ise rın 8 e ue yın etmek ve onu tnuıatın ayırdı&ı sınıf- Yanlış huküm ve tesirlerle zavallı Fık- berhaagi bir tefeblMis yapdaeak ise 
~ zaferler hazırlanmasın• asla mani o- hı4ıiltere tarafındtı.n bloke edılrniı bulun- lara ıöre taksım etmek lazımdır. relin yukse~ sanatktır ruhunu la7Jb etmek- bu teşebblm bir an e'°'W bastehpa 

7acaktır' ki.ad • - Tabiat ıklimleri, ınswıları, hatU bir mu- tense, beş bın sene ev\ elkı ıu veclzeyl or- li 
~ 8oııra, Raypq nutkunun bü1'aasl ne- m~mi:.· Raederln istifası reddedilmiştir 1000 amele kuyularda hit dahilinde ynşıyunları bir çok derece ve taya a~~ Türk muharririnin, bu fe!Rfi d~- lhtl tlan Jlll!)'daaa gellnedea ~ -

? Ah St Unln Fi la d' d 
1 

sırunara ayırmış blrisınin zeki ve idrak 1Uncesmın dotru olup olmadığını tetkık, malıdırı Zira: Haatabğul lhuıatlan 
11

__ ve nanya, a n n ıya a yer 91- • . •• • 
-~= «Pol~ayı imha ettim. Memnun ve mesine mani olmak için muhali dahi ya- yardım bekliyor kabıliyetini komşusundıın daha Cazla yap- daha m~L daha do~ru bır hareket olur. da meydana geldlkren sonra mUfl8Sll' 
-~Harbi durdurarak zaferlerimin •aktır. ' mış, ayni çatı altında yaşıyan bir diterini Çunkü. Fıkret zaten ıliı-aı eden ım•fın şa- olmak "1 S5 battl hazan 8lflra 
~ ve sulhiln tanzimi için bir konfe- pac Brüksel, 10 (A.A.) - Elektrik kablosu- de, en iptidai bir şeyi anlamak kabiliyetin- lrı deJ:tldır. 1o e lb _ 
""8 kuralım.> Bu lisanı çok dinledik. Her Cigfried llattl Sel Tehlikeli Altao!MI nun kırılması Uurlne bin kadar madaı •- den mahrum bırakmıştır. Düsliniış ve an-, RIZA ÇAVDARLI iner. Bundan başka hastabim U • 
~tta Alın artık biçbi is- Londra, 10 (A.A.) - F.min bir memba - melesi dQndenberi Limbo~ - Nw.e kö- lltlan esas hastalıktan daha \'ahim 
"el olın n sonra anya l'akat r bir dan bildirildiifne eöre Slegfried hattı, :re- mür kuyularında mahpwı bulunmaktadır - seyrettllderlnd~n ehemmiyet.le ---
~. adılını 8ÖJ'lüyol'. vOme-= niden suların isUllsına maruı: kalmak teb- lar. [ Başmakaleden Devam ı dildlate abmruılanm leabeUlıirler 
'1oıtdu.,. ~,.eni ~ır tıec• sillba .::: ılkestndedir. :şır hatta durmadan yatan Dü euc1· ti . , " · 
dıJt • İlte hız tecavüze lı:arp yalmurlar neUcesinde Rhin nehri sulannın nya IS 8rlnln Gazeteabin nıülUlNb blr yerinde ait 

\'e ancak emnf7eUn her altı ayda bir • f• H • t ı • s ı h _.._.__"' • ~ r kat'l teminat yüksehneııl Alman umumi kara~lhını dü- beş yaşındaki Ş8 1 
1 

e r 1 n olduğu nı•~LNDlann nmn ..._nı ~ 
aı....... edilmi;reeeline dal ;ündünnektedir. Suların seviyesı 63 san - U U celbedecek bir tckllcle yazı!mul ~ 
~ takdirde slJAhı elden bırakaca- ttmetre kadar yükselmfltir. Sular, yüksel- Yeni-Delhi, 10 (A..A.) - Dünya Budist- • 

mete devam etmektedir Sleıfried hattının !erinin büyük tefi., bet J'lllllldaki ,.eni Da- ı ta~usutunımı ı1ca ederiz.,, 
..::;oyanın lkıbeti ancak iki devleti ali- bnzı kısımlan, fimdiden sulann istillstna laylama, meruımle Buctimdn pQitabtı Değerli eclebiya.tçımmn bal....ı.tw 
~ ettiti elSylenlyor. Buna cev•beo o uğradıtı için buralannın ,.-kında tahliye Lassa7a ıtnnlltir. On binlerce tqi~ isti- sahasını temin ve t.akviye için mU • ıb3.1hyarak tedricen hareket etmeyi jEıehbi \•a.ziyet aekada.r cndlte ftl'W 
~ evveli Polonyabları allkadar et- edilmesi beklenebll!r. tın ay evvel ayni ıse- rakile J'llpılan tahta oturma meruuıııinde. cadele ederken bazı hayasız gazete- mUnasib görüyor: ise, bu gelnıiyen ~ırama nck:ular D-

a ~ı.iaı. beblerden dolayı Alınanla~ ta~afından ~a- yeoai Dalaylamanın mıas&, babua, Tibet ~ ciler onun dünyaya tahakküm eme- "Kaybedilen araz.iyi tcl<rar f eth 1 zıyacağuuo meçhul oluşu da o Udu 
~· Daladier._ devamh aılhün ancak kuv- ha yüksek mahallerde yem istıhklrnlar ın- leti naibi, hOkamet uuı. ve •711C& tnsiliz. linde bul duğu iddia ediyorlar- İ"İD her ruoyden ı t · edil ek'-'-- •.ı..:ııı- Bir\ ., ___ .... ~ be~-
·- IUiiatimal etmek tetebbüalerini ceza- sa edihntı ole.ulu bu milnuebeUe hatır- Nepal ve Ctn hük\'bneU mfimeailleri ele ha- un nu "' ""'· evve emın cc _, \'CftQUU'. wuuuıı,ılD, 
~akla, bütün milleUerin haklarını ıatıımaktachr. ' .ı:ır bulunmtlf\ur. · mış. Fakat Alınan - Rua anlqmalan şart devletten kalan kısmı büyük bir ymHı ..,..toryomlanndaa blriadt. 
•• lrlenfaatlerinl clflri\st bir surette telif et Denet, Leh Bqveld)lne Bir Mesaj Ural, Ukrayna, Rumanya ilh .. üze - sly ile kuvvetlendirmektir. De·:let y•&abilmek .. beş •Y m beklemek 
~ ınllletlerln emniJ'~ sürpriz.tere Gönderdi reket etmek sunıtne harbin biç batır ve rindeki Alman emellerinin onlann tarafından elde edilen k~ti. vakti ~ söylıtıdl. Halbuki bel ay, 
~=yan ve her türlıl ~üm Paria, ıo (A.A.) - B. Ben.., B. Sikors- ıonın saymadıtı tehlikeli mın~na lir- hasta hayallerinin mahsulU olduğunu gelince, bütün Alınan kavminin tahlis 1au•-1a.ıh llertemi& bir \•eremft iPii 

karp bir .ed vücude 41etiren . mekte olduklanm ~lemektedir· · bat edi . . . . -., 
~ prantilere latinad eWrmekle Jdye qatıdakı ıelarafı &ıöndermiltir: BoMıaberc9'e llltlertııa Al9I Aoldl ıs yormuş. ve tevhıdine basr ıçın kalblerde uyuk- ölmeye llift bir =m=ad-. 
~ olaca1Jnı turlh etmlf, kendisine har- «Polonya hükdmetinln aizin emriniz al- Londra. ıo (A.A > - Dall7 1CkapreS P- Halbuki kimsenin Almanyaya Av- hyan sarsılmaz azmi kuvvetlendir - Slllllat ...... ....._. ~ lmne&li 
blıı ..... _ tında tefekkillü vmilesile Çekoelovek mil- · pada ---' feth tmek emeli vardır melidir 
'-' -.uııll ediı.till J'ransanın savatta da letinbı ııempatlai de dostlulu ile beraber zeteslnde Serton Debner, Tallinde dolmut ru &rıP1 e · bir hamle ,....,. ..... Ml'W gelmif-
"-: lanıanld. u.anı kullandıltm ~ Polonya ile Çekoalovalqanın, IU lll'ada ,.:. olan ve pddetli blr boltevtk aleJ'btan bu- dife bir iftirada bulunmasına hacet Binaenaleyh, vatandan ayrÜDU§ tir. 
"-«BlnMDaJe;,h .ızln namınıza -57l07o - çimıelde oldukları milfküllta ve fellket- lunan AUred Roeenbeq hakkında malft - yoktur. Bu emelleri bimt Bitler or- yerlerin menfaatlerini yalnız ehemmi- MURAD sm'OGW 
lci!l ki. bt1 mm1J'9l ıarantlslnl almalt ı.. ratmen yakında hür ve müstakil ola- ır.at vermektedir. taya at:Dut ve müdafaa etmiftir. Bit- yeti haiz olan parça uğurunda mu - e:!1!!!:E:5555!!=:!E!!!!!!!!5!55E:ail!i!El 
"-Dltlıcac!eıe ediJ'onız ve mOcadeleye de- rak tekrar vücud bulacakları huausundakt Delmere &öre, KoHnberS. HiUer-stalin Al . to ikin · Guil- ftkkatea feda etmelldk De 1 tten 
a...... 911eeetfı.'t dedl1den ııoma neticeye 1- itimadımı ifade ederim.> palduun mG&almnciai o1aıı Von Ribben - ler, manya mıpara ru cı . • v e 
~~~an ukerinln, lllperinde, davasının Slkonld bu teltraf• verditt cevabda, Od tropla kanlı blçakb deNıNlı: vu17ettedir. laume devrini tenkid ederken töyle elde kalan kısmı lehine öyle bir siya-
~ nuı1 idrak etmesi lAzunıeldi- milı.ttıı davuının nihai zaten u1..eacaİına Huauat kıtalarla Ritlerd amc:lm' Ro - diyor: si satvet ve öyle bir kuvvet elde et-
~ l'nnm ukerlnln ile bllllda: c:Meuıle- olan inanemı ~ etmektedir. ısenberıe müzaheret ebnıektedirler. uAvnıpada ikili.ne bir ara.ti politi- meli iti galib dilpnanlan gelip uzlaş-

Reuter ajansının di. 
rektörler inden biri 

Ankar ada 
~ bir':-ım:ak.:;!.e?" :~ç ~ .._.,.... B lldadlan l'Amllyet Rus - Alman paktı AJman eftElnmDU - tası taldb edilecek yerde bir mtia - mağa mecbur bırakmak imkinı ha-
._ IUJQm ebult 1ı1tem17or. Ben vatanı Altlllda mtyesinl inkisara utrattttı ıaman, Bosea- temleke ve ticaret siyasetine baş vu- sıl olsun.,, Ankara, 10 (A.A.) - Jlcutcr ajansı.ntn 
~ Bükret. 10 (A..A.) - Yeni Sovyet hu- bere, Delmer'in ifadesi mucibince, J'lldı - direktörlerind.ın B. John Turner, Anadolu· 
....__ etmek ve Avnll*la milyonlarca dudu civarında kl1n Cemautzlde blr nutuk runlar, kıvılcımlar saçacaktır. nıldu.,, ' (Meln Kampf, s. 807) • • ajansile temasta bulunmak u1.cre AcıraraJ 
_.--... bdmı ft çoc:ult.ı eok elim tıU1"ettıe u- Pr d N _.__ __.....,. Bir 'h--- (lhla Kampf, 8. 608) ya gelmıştir 
--- feci llabetten aiJ'anet etmek 1_ sö7...,en RUDıan7• opqan • azın Ba- Gö ..... Vo • ......, a .a-vı--- Bu fıkrayı okuyan F.ransızlarm bu- · 
illa bura onu vtan c!emiltir ki: llıedl7e EW GörülUyor ki Bitler müstemleke . - ·-
lılr da buhaı~. Art&k bu hale cRiı;blr taraftan tehdid edllmedilimid -· dir A pada fütuhat'gün Alzas. Loren meselesinin ortaya LAkayd tablosunu 
1ltbrt ~vermek iltfyonun. Mlldafu et- ve h!ı;blr kimaenin bududlarımızın tama- Moekova, 10 (A.A.) - ...,..U Glirial, taraftan değil • ~ . lablmamaaım, diğer lokmalan rahat- a 
~haklı bir davadır. Onu ufere mb'etinl allkadar edecek blr iddiada bu- SovyeU• ~llli 11.,...ali VOl'Olilofa l'ie- yapmak taraftandır. ~ politi - ça yutabilmek için yapılımt mavak- çalan mahkOm oldu 
tir. , dlJ'9 clOfOndf1ICbdl .ıtJ"lernl.- lwımadılmı katf7eU. temin edebilirim.• seler modelinde blr tanare hediye .um.- kası,, budur. Bunu eserinin bqka kat bir fedakirlak adde 

a. llbadl9taada A lmap Ale7hdarlJlı Ur. lerinde de aövJemip.ir AlmaDJa tmeme1eri Paria, 10 (A.A.) - Louvre mU. .. 
~. mdlmnu '°7le bttimıitli" PoloaJa 8efal'et ErlEbı ......,..,. yw " • mümkün müdür? sinden Watteanın lllfllhur "L&byd, 

~1ertmiz ne do,lınO.,.ona Frama Londra, 10 (A.A.) - Hind lid•lerindm imparatorluğu um•mnda Lehistan .. k"" . ' 
ldlıeta de onu c!Ql(ln(lJor ve hükdmet her Pandie Nuro, ıazetaıerde çıkan bir maka- Terkettller da Alman hududları içinde idi Şu Çün u bugün Fnuısız siperleri tabloeunu çalan Serje ~ 
~ m .. •etne aarmlmu blr ufmle c!e- 1-lnde Hindlatanın Alman,ra7a karp •Qı- Molkova. ıo (A.A.) - PoloD7A b(lJük halde ikinci Guillaume nereyi u.pte- kaqıauıda hoparlörlerle propaganda tecilsiz iki sene bapla ceaema ve bel 
::. ~ bOUlD ntaD wlltlarumı ,.a,.. lan mneadela7e lftlrak etmek tein blrlele- elçiai 7anuıda e1çW.k ve muhWlf komob- .a---.ı' Bitlere .wt- Rusyayı. ÇllD- yaptıran Bitler Alman nıilletinin tal- sene Franaada DwDetten ınabnmıi1 
~ bnaD8 lbık oldutuau ilbM eellnl ynmaktadır. luklar memurları oldulu ba1de Moskova- .-w. .._..., . bine fUllU aokuyor: yete mahkfun olmqt:ur. } 

~. Bltarıdlar Sulh lcla TaVMfAlt c1an Qnlmıftu'. ı.taQoada ....__ mula- tü lkinci Guillaume'in Jngiltere ile it- "Nihayet açık auretto IU haltika __ 

~ Ballervlk 111 Olacıakf a.1üınn11 haıı:!19 !~e!ı ...... ~V:u!: Ufak yapmımemm muahale eder, ti idrak etmelidir: Alman ka~ min maksadile her çareye b8f YW'Dlıt~ 
~ 10 (A.A.) - 11\'icn ..,.., mala Alı:ınıırdam. 10 (A.A.) - Alınan7ada Gl- :,'1abndan MlAm'•,:'IÜI'· Ruayaya yaır1..,ımurıaaını ~yler öldUrUctt dOpnanı, aman vermez dUf- yı IDfJll'U iJb eden Bitlerin bir hileal 
~ ~ bu1t tuırumım • aa cW..td111tııcher Beobaclıt.n ıueı.s. Poloap Seluet Eıllllll M.a..;. v. bunun bir yaaba admı olduguna manı Fransadır ve Fransa kılacak- diye tell~ edip harbe 'deYalll ~ 
1-tt an-........ IGin komnm.t Wlllk.-. '-~ tarafından J'8Pılall 9UJ1a turnam Kakla tam bulunur. tır .,.. Jrabahet Jrlmin.dlr? 

~--.ı kanaatindedir. m•ıdbtpce muhaymatın tadili - lalil- .,, 
._ı...._.,nce Be1P patt.eli b&l P7ia- -. ve l'nma wcUnde müdah•Jech bu- Londra, 10 ( Bad7o ) - CbemberJalD, (Mela Kwnpf. .. 818) Battl OIUlll Cila Kampl. .. 818) Almanya gerçekt.ea 8Ulh t.tiyora 
- ~ ma, DUl mıa..,ıer - Junmata bttaraııan ut't b1r u.nıa dawıt ma.. verecell cevabı çarsamba ,onan - ftkrhıce Umumi Barb bu ye.dm Şimdi bu Franm1ar mtJerta bu , en ene! nui1ikten acUahıi kurtwc 

1-tıAa ~ d6DdQIQn4 IDl'8r eır.......,.· elen pa11:crrıbeJ'e tallk etmlttlr. Bu talildıı çılnmfbr. · günkü sulh tekliflerini ve Frama,a maJrt.an balka bir çare o~ 
Aft\lplMI& )rcımOntzm tebl"•eelne Ba ...-. lalWa kaatroWDe lrolQca bo ......... mu.. verilecek oevabda bul mil- 1 ır neenWr.tıamiıı dfklretlDI oalre • 7Ull ~ dolQı bltan&n tlıllMe ıakere ve buuidElaıda IRll"DPJQI 1Qaumlll Bitler- eMrinde, elden gdwl ,...._ kU'll ~bir dftlman_ı_ hisai bellle • itte anlqılıyor. 
~ 8b9 ~ ,. MtlJdm -. 1lttaraılum iRi ...a. • • • ........ -. .. ~-lıltlrdıld ilin m mUbimlerblden mectiil JOlaııdakl teminab p.18Jl te- . &111fla CalııW TAL(JDI' 
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- Artık Hayatımı Ressam Olarak f~ 
: Temin Ediyordum i 
~ ~ 
- - ıt - Yoksa bu zavallı aptal i~e yaı1ya· ~ = ==-= = 1 HULASA cak şeyi ömrünün sonuna kadar ~ - 1909 da ve 1910 da, vaziyetim -
§ bulamaz. Fakat sayfa numarası = _ değişmişti. Artık hayatımı renç- . 

1 
. b b . 

1 
b" ;;;;; 

e:::;= ber sıfatile kazanmıyordum. Kendi m;~tu~~·unr. ~i:ı:r.tebk:~a:.~.::'rz~~ bildirilmez. Bu adamlar, her müş-== kil dakikada, müdhiş bir sıkıntı ::== 
~ hesabıma bir küçük desinat<ir ve ıu hıtatına memur oımayı reddet- içinde kalırlar: Hümmalı hümmalı, = = suluboya resim yapan ressam 8Ifa- mlştlr. Ve zorla girdiğı mektebi :3 
ES · h.b. babasının ölumünü muteakıb ter- mümasil vakıalar ararlar ve tam de !§3 ~ tile bir ış sa ı ı olmuştum. Bu mes- 8 ~ lek bana hemen hi<; bir şey kazan- ketmiştir. Viyanada resim akade· yanlış bir tedbir ve çareye düşer- ==-== 
c::::::ı mlsıne girerken reddedllmiı ve ler 
~ dırmıyordu. Ancak geçinebiliyor- bunun üzerine ameleliğe başlamış- · ~ 
~ dum. Fakat hazırlandığım meslek tır. Hitler Vıyanada amelelik ha- Hükumetin en büyük adamları- § 
- hasebile ehemmiyeti vardı. Artık yatını tetkık ettıkten sonra bu acı nın bütün ilim1crine rağmen o ka- -i ben de akşamları, yorgunluktan Ö· hayat hakkında bazı mütalealar dar hatalara düşmeleri başka ne ~ 
E3 lü bir halde bulunmuyordum. Şan- ediniyor, ve amelenin niçin mcnri suretle jzah edilebilir? Yahud on- ;;;;; 
- bir ruh ta§•dığını izah ediyor. !arın bu hallerini esef edilecek ma- = :;;;:;= tiyeden avdet ederken derhal uyu-

0 0 

1 ıı=oo şup kalmak yiiziinden bir ~ey ya- razi bir tezahür telakki etmiyerek 
_ pamıyacak halden kurtulmuştum. da bir kitabın içinden daimi suret- en adi bir habasete atfetmelidir.. = 
~= Çalışmam müstakbel mesleğimle te kafalarına sokacakları kıymet- Bilakis okumasını bilen bir adam 1 
= münasebattar idi. Bundan başka, !erle alakasız fıkraları ayırmak bir kitabda, bir gazetede yahud bir 

zamanıma sahibdim. Onu eskisin- sanatı yoktur. lfabil olursa oku- broşürde gerek şahsi ihtiyaçlarına 
5 den daha iyi taksim edebilirdim. mamayı yahud hiç değilse lüzum- gerek menfaati umumiyeye hizmet 
~ Mecburiyet dolayısile resim ya- suz bir safra gibi onları sürükle- eder bir malzeme olarak muhafaza 1 

pıyordum, zevk için çalışıyordum. memeyi bilmezler. Okumak bir ga- edilmeğe Iayik olan tarafları der
h liarbin ilk ayı hitam bulmuş ve son 1 yadaki istila taarruzlarından bu şe-ıleri, ve hava kuvvetlerinden müteşek- == Realitenin hayat derslerinin sos- ye değildir. Herkes için mevhive ev hal tefrik ve temyiz eder. Bu su-
! afta iki mühim hndiseye şahid o • kilde istifade ettiler. Fakat yine Al- kildir. yal mesele hakkında bana öğretti- istidatlarını çizdiği çerçeveyi dol- retle iktisab ettiği şey filan yahud == 
Unınuştur: man mehafilinin bildirdiğine göre, İngiliz tayyare anagemisi Cura- :: ği şeyleri bu elzem na?.ari bilgi- durmak vasıtasıdır.Bu suretle, her falan şey hakkında e\•velce peyda ~ 
. Alman denizaltıları, bitarafiara ve cephe gerisindeki mukavemetsizlik a- geous'un batması, herkese, ticaret ge- - terle itmam imkanını buluyordum. kes mesleği için elzem filet ve mal- edilmiş olan hayalin içinde mevki a 
~~aret gemilerine kar§ı yapılan taah- milinin ham maddenin ve gıda madde- milerinin himayesi zımnında k~ll~ı: ! Bu rnevzua dair elime geçen kitab- zernt:yi alır. Bunlar hayatını ka - alır, ba.7.an onu tashih, bazan it- ;;;;; 
h tıdlere tezad teşkil eyliyecek şekilde .!erinin fıkdanı olduğu görülmektedir. lan tayyare mikdarının ehemmıyetı~ı ~ ların hepsini okuyordum ve. faz- zanmakta ona yardım ederler ya- marn eder doğruluğunu arttırır Ei 

Alınan denizaJtıla.n 

harekete geçmişler, Şim~ı. D~n~ind_e ~ Ş~di, denizlerdek~ mücadel~ni~ ~i- göstcrn:iştir. Zira, bu h~sus~a verı- ~ la olarak, .:;ok di.işünüyordum. h~d da~a yüksek temay~~leri tat- yahud ma~asına vuzuh ve saraha; 

1 ava ve deniz kuv\'etlerının ıştırakı- ger bır kısmına, denıznltı gemılerının len malumat Courageous dakı tayya- := Etrafımdakilerin 0 zaman beni ınıne hızmet eylerler; mutaleanın · H t b' d b" b" 1 e b ld • . _ .k. . . . . d d _ venr. aya ır en ıre ır mese e 
il azı çarpışmalar vukua gelmiştir. faaliyetine geçelim. Harb ilanından re adedinin, çok fazla o ugunu ışaret ~ bir kaçık "original,, telakki ettik- ı .~ncı .. gayesı, ıçın e Y~ ı~.~~ arzederse, okumasını bilmiş olan = 
h U, son hadiselerin seyrinde her iki evvel Alman sahillerinden ayrılarak, etmiştir. ;;;;; lerini zannederim. ~1unv .. hakkkında umumıFbıkr gohruş adamın hafızası derhal ona mtl _ 

8 .as. ını taraf, yeni bir doktrinin tesbi- müttefiklerin ticaret yolları üzerinde Muhafaza kuvvetinin vazifesi takib e= Pek tabı."ı oldug-u üzere bunlar- - de: etme olmalıclır. a .at er dd"d 
1 

. "k b üz = 
tı 1 = ' . . . .. tea ı sene erın mu tese atı e- = 1 e uğraşmakta ve sulh halinde, or- pmmya yalan Alman denizaltıların - edilecek yolu keşif, denizaltıları dal- dan ba!'ka, mimarive de ihtiras ile ıkı takdırde de bu mutaleaların = 
tay ı '.J J h r ~ 1 ah d rine müesses bir fikir ve mütalea = . a çıkan bazı nazariyelerin, geniş dan üslerine acaba kaç tanesi dönebil- mağa mecbur etmek, on arın suyun § kendimi veriyordum. Onu da mu- a ızanın sakladıgı pay ar y u = 
~ık.Yasta tecrübelerle ne gibi muvaf- miştir? İlk on beş gün içerisinde bun- sathına çıkarak ticaret gemilerinin e siki gibi, güzel sanatların bir kra- kıtablar serisi içinde mevki almı- arzeder: O da bunu mevzuu bah- ~ 
akıyet unsurları tevlid edebileceği !ardan altı veya yedisinin batırıldığı mevkiini tesbit eylemelerine mani ol-1 = !içesi telakki ediyordum. Mimari y~~;ık, b!r mozayikin_~üçük bir taş solan iki ~ak'a müvacehesinde akıl e 
araııılınaktadır. anlaşılıyor. mak ve torpillenme tehlikesini haddi ~ ile iştigal benim için bir ~·atı,nıa gıbı, gelıp asıl mevkııne yerleşme- ve mantıgına havale eder ve bu 

Nihayet, müttefiklerin yeniden bir- Fakat, lahrib tehlikesinden kurtu- asgariye indirmektir. 5 deinldi hakiki bir .saadetti. Gece- leri ve bu suretle okuyucunun mü- suretle o meseleyi tenvir veya hal- ES 
~k nıayn tarlaları vücude getirdikle- lanların az olduğu tahmin edilebilir. Muhafız kuvvetler, denizaltını din- leri, h{ç yorgunluk vermeden, geç

1
fekk•:es.indc dün~~ hakkı~da ~-ıle muvaffak olur. ~ 

~1• de ilave edilecek olursa, denizlerde- Zira batırılan ticarel gemilerinin to- lemeğe mahsus a.Ietlcr sayesinde, de- ~ vakte kadar okuyabilir, desen ya-j mumı bır hayal vucude getırmege Mütalea 3.ncak böyle anlaşılırsa e 
1

1 ltıücadele sahalarına atfı naY.ar ey-ınaj mikdarı gittikçe azalmaktadır. ni?Jn altındaki bu tahrib vasıtalarının ~ pabilirdim. İstikbal kafamdaki gü-ıhizrnet etmeleri .. l~~m~r- Yoksa, bir mana ve fayda iktiı;ab eder. 
enıenın faydasız olmıyacağı anlaş-ılır. İlk haftanın 66 bin tonuna mukabil, yerini keşfe çalışmaktadır. Ve onların 5 zel hülyarnın, uzun seneler bekle-,knrmaknr~ık, buyuk bır kıyme~ten M~ela, kC'ndisi için elzem olnn ~ 
1'ransız amiralliği, 25 eyltıl tarihin- ikinci haftada babrılan gemi tonajı, mevcudiyetini bildiren gürültüyü i- 5 meğe mecbur olsam bile, fiile çıka- ~~hrum bır m;fhu.~l~r hal.ıta~ı unsurları böyle bir şekil altında ·~ 

de, I<'ransız hnrb sefinelerinin 24 bin 4000 ve üçüncü hafta zarfında da an- şittiler di denizaltının tam üstüne va- ==ı cağı hakkındaki itikadım kuvvet vı.ıcu<l bulur. Kendısının talıhsız k 
1 

h k . ted 'k t ~ 
llt'trol ve müştekkatı olmak üzere, ha- cak 9000 dir. sıl olabilecek şekilde metodik hareket ~ buluyordu. Mimar sıfatile bir şöh- sahibine bir gurur hissi telkin ede- a .ı vı> b?1uh ~·~~~sı~euter·a~ c - ::: 
sı~ tarafa aid 100 bin ton ham ve ma- Alman denizaltılannın ilk hücum ve tam bu vaziyette de, su bomba- ~ ret temin edeceğime sağlam suret- bilir:;e de bir işe yaramaz. Çünkü mıyrn _ı~ a ı .. r ız ~rşı- ~ 
ll'ıu. 1 nıadde ıniisaderc edildig-ini bildir- dalgası müttefiklerin sevkülceyş ve larını atmak fırsatını elde ediyorlar. t k · "di 00. 1 b" d k d" . - p k 'd sında fıkır ve mubıleasını muda- ~ 
tııiş e anı ı m. y e ır a am en ısını, e C• • ,._ 

tir. İngiliz amirallik makamı da tabiyevi organizasyonuna çarpmış bu lşte, denizin üstünde, sathında ve ~ Bunun yanısıra, politikaya gös- di olarak, malumat sahibi zan- f~ad:•n aciz bulunur, ~atta kendi.~ ~ 
0

• tarihte biten bir hafta zarfında 70 Junmaktadır. dibinde yapılan bu müşterek araştır- = terdiğim büyük alaka bence bü- netler, hayattan bir şey anladığına, bın <lı. fa haklı olsa bıle. H_er mu- § 
~n tonluk mevad müsadere edildiği- Bu, organizasyon, ilk anda ve bir ma ve tahrib vasıtaları sayesindedir ~ yük bir mana ifade etmiyordu. Bi-1 bır ı;eyle:r }'\ildiğine hükmeder. Hal- nakaşa~a'. ~arızası mayup ~ır ~uret § 
111 tebliğ etrr.ektr idi. takım sebcbler altında itmam edile- ki, İngiliz nazırları, Avam kamarasın- _ lakis: Bunu her mütefekkir mahlü buki biivle hir tahsilin her tezayü- te kendısını terkeder. Ne ıddıa et- ~ 
h Şüphesiz, bu rakamlar, gittikçe da- memişti. Şüphesiz, muhribler, devri- da, Alman denizaltılarının maruz kal- == kun mecbur olduğu iptidai bir va- du onu ·realitelerden bir parça da- tiği şeyleri teyid için deliller bulur, := 
.a azalacak bir keyfiyet arzedccektir, ye gemileri, deniz tayyareleri, ilk da- dıkları tahribattan bahsetmek im - == zifeyi ifa telakki ediyordum. Bu ha uzaklaştırır. Çok kere, hayatı ne muarızını susturmak için de- --

~ıra .Almanyanın fiili ablukası gittikçe kikadan itibaren miicadeleye atılmadı kanını bulmuşlardır. ~ babda maIUmatı olmıyan bir adam ya bir sanatoryomda biter, yahud liller. Hatib misalinde olduğu gibi, ~ 
a~ı~ıamşmakta ve herhangi bir ge- değiller. 1917-18 de denizaltı tehlike- Geçen harbde, bu sistemi elde ede- ~ her türlü tenkid hakkını yahud politikacılıkta. §ahsi memnuiyetler mevzuu ba.h _ § 
~ıııın Fransız ve İngiliz müşterek de-1 sine kar§ı o kadar müessir olan kafi- bilmek için iki sene uğraşmak lıizım § herhangi bir vazife ifa etmek hak- Böyle bir dimag- hiç bir zaman soldugu- miiddetre, bunun o kadar ~ 
~z devriyelerinden kurtulamıyaca - le sistemi, derakab ortaya çıkamadı. gelmişti. Fakat bu sistemin tatbik = 1 :ı ıı:= 
~. anlaşılmaktadır. Almanya, bu Ve ancak 30 eylfıle doğrudur ki 1n- sahasına girmesinden itibaren harbin ;;:;: kını kaybederdi. bilgilerinin kalabalığı içinden mu- b;.i)-Ük bir zararı ) ok. Fakat mu- ~ 
l'u d 1 ~ Bu sahada da çok okuyor ve çok ayyen bir zamanda işe yarıya.bile- kadderat bö'-le bir adamı bir dev- ==-d z en çok endişe etmektedir. Zira, gilizler. lngiltereye müteveccihen ha- hitamına kadar, ngiltere istikametin- § tetebbüde bulunuyordum. 

1 
_ f ı • J. • ~ § 

h
etnokratik devletlerin kendisine ilanı reket eden ilk kafilenin sag- ve salim de gelen veya İngiliz adalarından ha- Eic::a • • • ak b" . .. d cek o anı ayırıp çıkar:maga muva - letın her şeyı bılen ve aciz bir 1 

Benım ıçın, okum ızım soz e fak , aktı Ç'" k .. b f"k · 
dar~ eylemelerine rağmen, Almanya, hedefine vasıl olduğunu resmen bil- reket eden ve kafile halinde seyreden :;; mütefekkirlerimizin vasatisi için • o.amıyac r. . u~ u u 1• - §efi mevkiine çıkannı§Sa iş çok da-
erıız tarikile, muhtaç olöuğıı bazı dirdiler. Artık, bundan sonra, gemi- 16500 gmiden ancak 102 si torpille- ı== h . ld - . . h . rı safra, hayatının ıhtıyaçları dtl- ha vahamet peyda eder. ~ 

trı E5 aız o ugu mananın aynını aız .. .. . . . . el 
.evaddı alabileceği kanaatinde idi. ler, gidiş ~e geliş istikametlerinde nerek batmıştır ki bu da ancak yüz- ~ d -·1d. şunulerek tasnıf edılmemıştır. Sa- Ben, gençliğimden itibaren, iyi 9 Şırndi egı ı. d k k. bl ·· 1 den sonra, Berlin, Okyanuslara hep kafile halinde hareket ediyorlar. de 6 nisbetindedir. e;: Birtakım kimseler tanırım ki hiç ece, o un~n ıta ar sırasın~. go- okumağa çalıştım. Hafızamın ve 

~~ılan kapının yalnız kapandığını de- Şimdi, bir kafilenin ne olduğunu i- Kafile sistemi bugün, eskiden de ~ d d k"tab kitab üstüne mek- re, muhtevıyatlarının temessul e- ?.Ckamın mesud bir yardımına maz 
gı1 f urma an 1 

' ·ıd·v· .. zd - 1 k 1m 1 d ==eli• akat kilitlendiğini görmekten en- zah edelim. Kafile, muhafız bir kuv- alınmış bir tedbirle daha ziyade kuv- =-1 tub mektub üstüne okurlar. Fakat dı ıgı g~ e yıgı ıp a .ış ar ır. har oldum. Bu bakımdan, Viyana· a 
§e duymaktadır. vetin himayesi altında, birlikte seya- vet bulmuştur: O da, ticaret gemileri- bunl:ınn "mütalea da bulunduk- Hayatın ıcab ve zaruretlen ona ev- d "k f h 

1 
r d ld ~ 

A.lnıanyaya ham madde veya gıda hat edebilmelerini mümkün kılmak ne silah konmasıdır. Bu gemilerden ~ lannı temin ed~~em. Onlarda velce okuduklarından doğru bir su- a ı ame ım ayır ı ve ve u 0 u. ~ 
~ddel.e~i idhalatı, bundan sonra, ~al g~yesile, bir limanda~ ... mu~yyen bir her birisi, hiç değilse bir .. top. taşı- 5 muazzam bir yığın vukuf vardır. rette istifade yolunu daima temin ~(Devamı var) 1 
Cel( :arıkıle ve~a karadan ya~ı~abıle- g~nd~ ~are~et ede~ ~utun tıcaret ge- m~ltt.~dır. Bu sebebden muttefık ge- § Fakat mütefekkirleri ne onları tas- etse bile kitabın ismini ve sayfası- ' g1C~ 

. tır. Bu vazıyet Almanlar ıçın ye- rnılerının bırJe~esıdır. Bu muhafız mılerıne karşı yaptıklaı taarruzun faz ~ nif etmesini bilir ne tefrik. Onlar nın numarasını ona bildirmelidir. - --,._ .€JfJ 
~1 değildir. Geçen h~bde. Almanlar, ku":'et, harb ge~ile~i, mu~aribler~, la bir muv:ı-rfakiyet _ göstermediğini ~llmllll011llllffllUllll0WUl111UIOlfUllllOlllllllll0111111111111J011111111U!lllJlllllllllllllllllUllllllOIUllllBftllftftlillnJlllmllWllllOllJlllmlDUIWlllllllllllWllll!flUIDllftllllHllll001mfulftOllllJP 
~nya, Rusya, Sırbıstnn ve Ruman- denızaltı avcı gemılen, devrıye gemı- [Sonu 7 ncı sayfamızda] 

til ttabeyncinin ne müdafaa, ne hücum, ne Halil bey, derhal elinde tiılbend efendi
) reş tekniği ve taktiği bildiği yoktu. Kim sinin yanına koştu ve yağlı gözlerini .sildi. 
l' otulnıu§tu, ne oyunlnr oluyordu, bilmi - Birdenbire güreşi bll'akıp gozlerini silen 
ordu. Ellerini uğuşturup duruyordu. her iki pehlivan da soluk soluğa idiler ... 

b lfa:uı bey, mabeynciyi biraz teskin ede- iyiden iyiye kesilmişlerdi. 
it Ucıı. L~kin, güres beş saati bulmustu. Şa- Eğer, şimdi veliahdin kuneti ve nef~i 
~ değiJ, Arnavutoğlu da iki saattir dur- olınuş olsaydı, muhakkak Arnavutoğlunun 

dan hUcum ediyordu. isini bitirirdi. 
l'tı ~~i, yavnş yavaş Arruıvutoğlu dn kesil- Fakat; yanlış güreş tnbiyesi tuttuğu için 
tıtl!ie başlamıştı. Laf değil, soatlerce yüz cezasını çekmeğe mnhkümdu. Vellahd göz-

Uz okkalık bir devle cenkleşiyordu. lerini sildikten sonra, mabeynci Fahri be-
le \lellnhd, hasmının elinden bUsbUtün ya- ye saati sordu: 
tı 4lsı.nı kurtardığını hissetmişti. ÇQnkü Ar- - Fahri, ne o, yine mi geciktik, saat 
ll-ıa"._Utoğlunun tutu:şlnrı eski hızını kaybet- knç?. 

"&e ba~lamıştı. - On ikiye geliyor efendimiz.. (Ezani 
t İki taraf ta kesilmis, bitmişti. Güreş ar- saat). 
~~ şöyle böyle ayaktn oluyordu. Ne eskisi - Desene yine aksam ezanını yapmışız? 
'3

1 
i Vtliahd Arnavutoğlunu bastırabiliyor- - .. .... 

d tı Ve ne de Arnavutoğlu, son saatlerde ol- Halil beye de hitaben: 
<l lığu gibi v~Uahdi bastırıp oynıyabiliyor- - Halil, ne dersin güreşi bırakalım mı? 

t iı~a~=!=ı:~n;:,r~a~C::cl!~~ eden = ~:ı:~n s~::~lzind~. 
~Urcş daha yarım saat kadar surdü. Zaten, - Ezan oldu efendımlz ... irade buyuru-

Oatn dn olmağa başlamıştı. lursa bıralunız derim. 

~ \leliahd, iki tarafın da hapı yuttuğunu, Arnavutoğluna dönerek: 
~11VUtoğlunda da, bir şeycikler knlmadı- - Pehlivnn ne dersin? 
tcıJı: &örünce bir aralık, hnsmıddnn açıla- - Ferman c!endJmizindir. 
ı~itı. Olduğu yerde durdu. Gözlerini ıllmek - Eh! .. Ezan olmua ne 7apalun? 

tülbend istedi. - ..... 

·.:· SULTAN AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

No: 66 

- Altı saate yakındır boğuşuyoruz ha!. 

- Ali, bugün sen de kesildin?. 
- Evet, efendimiz .. 

- Hoş, ben daha evvel kesilmi5tim. - ..... . 
- Heydi, berabere bırakalım ... 

YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Aziz efendi, !evkalfıde sinirlenmi~ti. U'ç 
güreştir bu Kastamonuluyu meydandan çı
karamıyordu. 

Fakat; bu son güre~tc kabahatin kendi
sinde olduğuna kani olmuştu. Güreş gecesi 
veliahd erkenden yalak odasına çekilerek 
yattı. 

Arnavutoglu da; inliye, inliye uyumu~

- istirahatine bak oğlum.. tu. Sabah olup ve~iah? . kal~tığı zaman 
Diyerek meydandan çekildi. Fakat, Aziz knhvaltıdan sonra, ilk ışı Halil beyi çağır

cfendide, hal kalmamıştı. Yürürken iki mak oldu. 
tarafa sallanıyordu. Halil bey, efendia!nin huzuruna ıeldlğl 
Arnavutoğlu daha bitkin bir vaziyette zaman şaşırdı. ÇünkQ, veliahdin ensesi ve 

idi. Zorla bany~nu yapıp yıkanabildi. Za- yüzü .m06Illor olmuştu. Daha htılA dUnkil 
vallı adam inliyordu. Yüz otuz okkalık bir gilrcşın zorluklan üstünde idi. 
adam.ı altı saate yakın tu:ımak kolaY de- Veliahd, Haln beye sordu: 
~ - Anıavutojlwuı ıördün mü? . 

- Hayır, efendimiz ... 
- Yoksa öldü mu herif?. 

- Ben, bukadar yorulup bittim .. Kimbl
lir o, ne oldu? .. 

- Zaten, evvelki g(jrt'şte ezilmiıti... 

- Bir kere yoklasak bu adamı?. 
- Başüstüne efendimiz ... 
- Dur eimdi, sonra gidersin. 

- Dünkü eüreşi nasıl buldun?. 

- Söyle, ne demek i.stediğlnl biliyorum. 
Ne yapayın1, çabuk bitireyim dedim. Fa • 
kat; yanlış bir tabiye tuttuk. 

- Eğer, aksi tabiye ıle güreşe girmi5 ol
saydım, herl!J mutlak mağlQp edccekmf
şim .. 

- Muhakkak e!endimiz ... 
= Kimbllir sen ne kadar sinirlendin?. 

- Fahri neler yapb? .: 
- Çok !lzüld!ller efendim.iz? 
- E ... Er meydanı bu... Humı küçük 

ıörmete ıelmez. .. 

ı - Eğer, ilkin müdafaada kalıp, hasmı 
yorduktan sonra, hllcuma geçmiş olsaydım 
yüzde yüz Arna\'Utoğlu mağlup idi. 

- Fakat; Halil, şunu bil ki, tekrar edi
yorum, bu herif pehlivan oğlu pehlivan -
dır. Çok seviyorum bu herifi. .. 

- Aslan ~ibi bir An:ıdolu yiğlU VCS!e

lftm ... 

- Beş,>"ÜZ Ura cebi hümayundan ıötür 
Amavutoğluna ... Hak etti. 

- Sonra; bu, üç gilresten sonra bu a
damı tekrnr dördüncü bir güreşe çekmek 
günah olur. Zaten; gövdesi hafit bir adnm. 
Bilmem ne yapalun ders.in Halil?. 

- Uzunca bir istirahat efendimiz ... 
- Köyüne gitsin ... Hannan zamnrunı o-

rada geçirsin .. 
- ..... . 
- Beşyüz lira yetişir ona ... 
- Söyle, giderken de beni görsün ol -

maz mı? .. 
- BasUstüne efendbniz .. . 
- 1yice bakınız adama ... Diln, ben onu 

oldukça ezdim ... dedl. 

( Devamı var ) 



8ial5: • l'BHI" •.&••r 

Köylü Antuvamn intikamı lspartanın Yolları No. tt N•ldeden : 0LVIYE SAKAR 

Çeviren: ........ DENiZ - Peki babacılun, amma bu za\..ılı... medi. Eler birisi kendi ine bunu batır 

Pi A 1 y 1 or -Yok, fazlasına 1itme kızım. Bu mık- saydı, zenıuıliJın vı::rdığı gurur içerıs an a apı ıy dar bile çok. kın lçln toplamı:s olduğu servetin onu 
Antuvan baba sekiz .undenberl yattıbl - Cok fena dejilim anama her halde _Ne 7apalım. Buna da razıyım. Fakat tüılü ıönül iflennln verdiji tehlike 

7Alaiınd , yavaı yavq dıob'UJdu. G6zlerlni i.YWk te 7okl Mebınede aylıluı çopıması hak.kında- aurlanodao uzak.lafbracalını. cevabeA 
bir noktaya dıkU. Yüzüne kan çıkmıftı. Biraz durduktan ııonra: ki fikrin benim tarafından ıel'illthti IDY- liyecek bir zihniyette idi. 
Q6tüs darlığı ihtiyarı büsbütün harab edl - Bana ıldip bir papaz ıetirmeliydin. Köprü ve şoseler için 3 senelik bir lemlyecekslniz delfl mı? Hayır, böyle bır fikir aklma bile 
J'Ol'dU. Umldsiz bır halde yatatın kenarını dedi. _ Söylemem.. medl. Billkis kızına böyle bır şofor td 
tuttu. Pek ,..ıan olan lllOınunden çok kar- _ Pa bu t•- mi? plin tatl-ik edilecek _ Kat't mı?.. ~ iktiduda olduiUndan dolaYl 
w...-~u. paz mı, saa "" ......,..u - Tabii. Arkadaşl.an baSM edi70r, di,e Pl'UI' dıqdu. 

Antuvan baba, yok olmak, yani ölmek Dışarısı çok karanlığtı. Hem Katerin da~ lsparta 8 (Hususi) - Memleketin f blr şoför hakkında kızımın aklını şa ırmış - Oğlum, du undum, sıze 
Mernlyordu. ha ineklere bakacaktı. Zaten doktor yırmı lkbsadl, inlri§JW noktai nazanndan oldulunu hiç anlatır J1U7U11! parayı verıni7eceiim· 

Kar.ısı K terın onun alJrlaşbğuıı 161' - dört saat dememiı mb'di? Sabahleyin şa - köp- Babasmın odaanctan çıktı, kapıyı kapa- Bu ıeki1de bir konUfDl&ya gir1ştell 
d:ı1lü ~ e anlad 1 için oldukça uzakta bu- fakla beraber papan ıidıp ıetirebllirdi. b~yiik bir. ehe~~e~ haiz ~~ ı diktan 90IU'& Hale durdu. NeteSi, takıl- sarpa saracalını anlamasına rağmen 
laman do torun evine gıtmıştl. Antuvan bir teY demedi. :Esasen kendi- ru ve yol işlenne vılayetçe buyük bir dılı simadan çıekilip alınan bır maske gıbl, med hiç bozmadan. 

Antuvan baba fimdl yalnızdı. Yatatı, i- siıü, daha iyi l'Jssediyordu. Bu kuvvetin - ehemmiyet verilmektedir. Villyeti kQbolmufbı. _ Zaten böJle bır teY istenuyordUJll 
c:lnd• bQ)iik b1r atet yanan fi5mlnenln .,_ den ıstifade ederek Kat.erine intikam plAna- kazalara ve kolD§U villyetlere bağh- Şimdi ayakta durmuı düşünüyordu. Ni- Beyefendi, dedi. 
bmda idi. öbür tarafta da karısuıııı 7Atalı nı guzel tatbik etmek istiyordu. B~ da - yan yolların ve köprillerin 1ııp. ve baJet kead1 kendine: _ Siz sanatuıwla mahir, asabına 
vardı. Ortada uzun bir masa, kenarlarda kika dn_ha bekledikten sonra içlnl bır da- ta .. h li il l "ştir. Dinar ilti • _ Ne 7apana 7apsın, kendisini henüz kim, ııotukkanlı bir şoförsünilz. Kıy 
dolablar bulunU,Yordu. ha çelctı: mın ay er e~ bir türlü ~ adam betenJDe- nw anladıjundan dolayı çok memnu 

Antuvan baba, işte bu e'>de dotmu:s, bu - Çok fenala ıyorum her halde benim sakı Uluborlu, Keçıborlu - Yalvaç yo- cllll "'ı-ramızı alacak 7A• bu bana 7eti- Ne ai7ecetini 18fl11ln Metımed: 
evde yapını~ yine bu evde ölü7ordu. böyle dinsiz ölmeme raz; olmıyacaksın 7a? lu Uzerinde çalı§bnlmakta olan ame- flr, c1qe mırıldandı. _ Beyefendi. beni mabcub edıyo...U 

B rdenbire daha rahat nefes almata baş- dedı. Jei mükellefe ile Senirkentten itib&- ve etrafını lkmedeD Deri bakan sı,.ab nuz .. diye kekeledi. 
ı.dı Bahatsızbtı bıru ıeçer Cibi oldu. Bu sefer kadın tereddüd etmeden hazır- ren 630 metre tulUn tesviyesi yapd- ~ kuvvetli bir zaf• kıvılcımı par- Galib BeT devam etti: 
Doktoru getirecek arabanın sesini duymak lanmaia kalktı. Bir ı,ık yakarak ı.n dı- 1111§ çamur ve batak yapan yerlerin ı.dı. - Halbuki bir tanecik de kızım Vfl 
ic:in n ını dinliyordu. Halbuki daha şan çıkacaiı sırada Antuvan baba ona ....... ' it esin" te • aksa • IX ltendWnı bir parça pmarttım F 
Jaicb r l((lrilltil yoktu. da so ledi· ~ın geç verm ı mm m - - kalbi altın 11bi temiz ve saftır. K 

Aqam eok sakindi. Batmak uzere olan §Unları Y • • dile kaldınm, silindiraj ve ta§ ibzan 1fe1unec1. o abala baldJı:aten l8Ç ıeJdl. 1ıç1n her teYi feda .ederim 
...n-...ı- imal renkleri camlara vuımuttu. - .Katerin muk.avel.4t muharririne lit- . 1 ri ı uı'hoaı:nlmaktadır Bu vol ti- -~ .... _ ;ro'dapmn bir takaiden Jıl-1--- ""''-ek istemesine ~ ·--~· mele luzum 7ok Biliyonun ki llenden baı- ış e y e o·~ • J ,.__ - çoau- ....... 

Uzaktan ineklerin wi duyuluyordu ve bü- ka m rascım ltahnactı. zerinde Keçiborlu ile Uluborlu ara- mcrQ'IP ınc1111nı ve plll'MllU verclllini bay- vaziyetini boızmaclı. Bütün bu m 
,.ak saat mah!a.zasl ıçinde 7eknesak bir i- d k" 9 kx....n .. ün • bi•-t..M.o ' na. 9llrdO. melerin DereJe varacatuu kendi .,._.,,~, 
lııııenkl u,. rd Karısının a7ak ııesleri uzaklaştıkça o da sın a ı u.t'a "'" uışası W&U!l ... • llehmed derbaJ: 

nıu;.': .:.;· Mü-nllnü beklerken en ya\-aş 1avaş y tajında dotruluyordu. Artık Diğer köprlUerin betonarmeye tah· _ ltGçWt bllllmı beni aradı mı? di,.e 80l'U":;!\u kadar RVditim bir tek 
fazla bir te7den korkuyordu. o da kansı hiç duyulmaz olunca iyice ayaga kalktı. villeri için keşifleri bitirilmek U7.ere- ....m. mı evvelce de .96yJeditim v~ ~ 
Katertaden. z.et. kendisinden para ~- Sal1w sallana, nefesi kesıle kesile oda- dir. -BQırJÜDIZ bu taraftarda do1qtı, fa- tinizıe ._ dddl7etinize tevdi e!71edbn. il* 
JD.11 oıaa kanal Katerinden inti.bm alama- yı bir battan bir bap katettı. Kansının ya- Baladız _ Burdur, Isparta - Dinar kat ..ı ..mlldı. sizin için bC17(lk bır mesul1.7ettir. Slzdeo 
d8n ölnıekt.en koırk\17ordu. tatuun bafueuna ıeldl. Duvardaki levhaya yollannın bozuk kısnnlan esaslı su. - llOkenunell Otomobmn 71kanmasına istedılimi anlıyorsunuz ya? 

Antuvan baba beraber leÇU'dikleri aene- )'eÜllDelt içiıı bir iskemle aldı, üstüne çık- rette tamir edilmektedir. Isparta • dair bir şe7 aö7ledl mi? - Bu mesuliyet beni korkutmıyor, se1' 
la'denbei hesablmnnda rnlıflıklar, ek - tı ve delile elini aoktu. . t nzhn - Evet. Senin yerine bu lıt yaptıiıma fendi . 
llkllkler farltedenll. Arada bir, bir lilmill Parmaklan bU)'ük bir çıkına dokundu. Belöntı yolunun tesviye ve J memnun oldutunu bildirdi. - Bunu ben de 16rüyonım. Zaten k.-
,_., bir altın .. evet dünyada biricik 8lkı l(ııh .. 1r1rak bunlar kar&IUUD seoelerdmberi 1'Jeri ilerlemit ve 20 adet köprU mea- - Oyle ile tamam! .. Bak lbrahim, şiın- sizi çok takdir edi1or. 
,,. hıra ob.n, obdar abmetJe biriktlrdiii çalıp, biriktirip sakJadılı paralardı. Evet, fezi ve istinat duvarlannın son kı _ - dl hatırıma ıekU. Beyefendinin verecetı Galib Bey, daha ne söylıyececıni dili/it": 
aJllaaklanndan biri eksilir, .kQboluıodu. itte onlardı' ÇekU, kardı Sonr her • sımlan Uzerinde çalışılmaktadır. F.ğ- .. -:artalum tsl. ıap1aa .....,.,. J en' oo 1ira senlndtr ha... nerek sustu, ve bırden: 

O her vakit ahbb bütün ıedbirlere ral- :rertne ,...~ :omklln o~tu k::; ridir _ HöyUk yolu üzerindeki Göl&- • - Aıdmna, bu parayı 4laninden aldun, - Ah! Evet, dedi. Ve başını kaşıdı.~ 
mm ba luraza, cennümt!llıud yapamamıı- çabuk 7Atalma denmek istedi. •• • . li . . b\itün be kurt mevcud olup o1madığmı tet • Galib be)' bir o kadaruu da sana verecek- da, aldıtı para ile iktifa eden bir 
ta. Bu wı bastahlı: bdma iyice yardım et- yağı koprUsünUn teme ıçın . . . Adana mı,. durup dunlrken, istemeden daha fazla ttll 
mil ollQcadla n ~ lldllına baldkaU Odanın Ol1:Mına seldill vakit dermanı ihzarat yapılmış ve inşaatına başlan itik JÇl.ll V~ amile emru - l>u da ne? para vermek milfldll bil' ke7fi7elti. 
a. Omidai& bali içinde acJamalrıJJa pteri- kaJmanusb. Odadaki 111yalara tutunarak mıştır. ve hqerat iatalyonu müdüril Hay • - Patron, senin bu ille yanmanı dotru Bu tereddüd, llebme•hn nazarından kllV' 
JWdu_ milfkOlitla '1atatma kadar liclebllmittf. örk 1 un kayalık eğerim dar Etili hafta içinde tehrimize cel· bulma:ror . Bu sebebden anlı70l'IUD ya .. madı. Galıb Bey daha. neler söyliy~ 

11mm onun kendi evinde, en 7akında Yerine 11UD11a. Bir müııdıet kaDııinin -.z .~nm~ yo u.n . . !ı D miftir. - Bunları kendisi mi .ı5yledl? ac:ıba? 
icL Şiındi :ratalı içinde Antuvan baba ka- darbelerinin 7avaflamasmı beklıedf. mevkiindeki te&viye işinde ça . ~ Pamuklanınızın g~irdiği bu im • - HQu", kızı &eldi. anlattı... Fakat konserve tUccan da ltm Cibl idlo 
.-ın _. kulunmu atteMNU.yordu. Yal- Bu bal 1ecıer •eçmez vakit kQbetmedıen mükellef amele 11~ metre mikib tihan vili timiz için çok mHbimdir. - Anlafıldı. .. . ... Uzun mOddet aabredemi70rdu. 
ım hırsı&lılını ula . Ondan muhakkak öl- tekrar doiruldu. Ateşin ı,Nınıia cıJtuu aç- hafriyat yapmış ve ınpata devam Ü V~tin uk cinslerine Daha fazla bir ,ey iUve etmedi. ~aut - ıwte Mehmed, sizi vazi7etiııPde ü 
mellen evvel intikam almalıydı.. ta. Altmlıın saydı, on iki tane idi .•. Oolan etmektedir. Bu yolun açılınasile Eğ- ~ pam solıun alnı kırışmıştı. O sabah, ıenç pat- ha ziyade 1aal &önnek istiyorum, bu~ 

Bpey bir zaman büyük bir sabır ve gay- da k d ttı b' "di H"yük yolu l5 kilometre kı _ gore ayırdığı mmtakada Antalya ronunun lsı i~n didinip durmuşhı. Ne - 1011ra, aylıtmızı yüz em lira üzerindeıi .,.-
retle olanca kurna.dalıaı laıllanarak Ka- muzafferane avucun şı ır a ve ll'er n r - o • . . hastalıklı olarak filpheli tanmmak - den. ortada aebeb yokken lılerine karışıyor rccelim. 
ıenn'ın yıllardaııbeıi altı.oları, IÜIDUI lira- birelı yutmala başladı. salacaktır ~ı bı~h.assa bu vazıyet yo- taydı. Bu yüzden de İzmir, Mersin du? E\et, vermek llted•ii parayı mubak- Şa:sıran :ıdam· 
lan sakladıp 7eri keşfeW' Ve sonuncu lirayı da yutunca Antuvan lun ehemmıyetıru artırmaktadır. "bi f brikası bul tehirle w kak, muayyen bır şekılde alması li.zımdı? - Ne dedinız'1 diye sordu. 

Bu yer, kansının yattıtı 7atağın bqucun mendili de artadan yok etti. Artık işleri lep11rbacla Kız Ak,alll rin b~e sevkine m=de edilm~~ İşte, genç kız, bunu yapabılmek için böyle - Yuz elli lira dostum, buna Iiyıkll: 
da. eski bir muharebeyi tasvir eden levha- tamamlanmıştı. Son bir hareket yapmadan • bl il ç . . . A • • • bır şek l bulmuştu . Fakat. kendisirun ııdip nız Yaman bir 50försunuz. Naaıl uıer9 
ma arJraendaki clelilba lcJnde idi!.. nıhııuz olarak arbsı üstd dil:stü. San·~ melde .. ·~ ~Or te idi. Viliye~ı~ temız ~mukcu 0 - de babasınd n o parll)'t iatiYecetini zanne- nun oldunuz ya"' 

Art k intikamın nekadar ~ l'akat k6'!6 Antuva baba. kansı Ka- Villyetin t,eşebbüBü usenne istas· larak görüldügu takdirde gerek di1orsa. bunda tamamile aldamyordu. - Olunacak ıibı amma, bunun .. 
slirwek gözleri se inçle parladı. Bwnbwu- terinden intikamını al bilmişti. yon caddesi Ur.erinde yapılmakta olan tohumluk ve gerekse yağcılık için is- Mehmed. adam:ıkıllı kıunışt.ı. < Devamı var> 

fUlt yüzü il ı ~ve rnhat bir tebessum ay ----r ının••-- binada bu aene Kız Akşam Sanat tediği yere sevketmek ımkinını kaza· Tam bu sırada, irıyan bir upk, Galıb 
d-nlatmıftı. Bu esnada bir araba sesi du- mektebi açllınasma Maarif Vekile- nacaktır. Bey n. cküçuk hanımın 10lörfinu~ çağırclı-
yulunca oturduiu yatakta tekrar oldutu R A D v o tince muvafakat edildiği ve bu mek- TUrk Hav• Kurumu tını soyledi. Mehmed. 7aııl11 lilttitlne zahib 
)'ere uzandı. . ol rak UŞağa söyledıklerınl bır daha tek-

Bira.z sonra Katerin içeri &irdi. Ocaim tebin pek yakında faalıyete geçece- mUfettl~I rarlattı. Sonra r la acele etıniyen bir ta-
atıewinde elinde tuttutu mumu yaktı. Şam- ~ M ~ı ~ • ği öğrenilmiştir. Kız Ak~ S~at Antalya, (Hususi) - Şehrimiz- vırla: 
dmJa >'atalın ,.anma 79klqb. Yanında r"~~"""~' '~ mektebi yapılmakta olan binanın ık- de bulunan Türk Hava Kurumu is _ Ellenml yık y p d~rhal ı .. leceg m, de 

daktıor da vardı. Doktor: maline kadar talhliye edilmekte olan pekteri Bay Kemal Tekeli kaza tef- dı. 
N ld 11/10/939 ÇARfAMBA kt" Mehmed bır mudıl•t olduiu yerde dur-

- Naalsın Antuvan baba... • 
0 

un, vali konağında faaliyete geçece ır. tişleri için Seriğe gidip dönmüş ve du. Acaba yenıdcn ne ııbı bır sürpnz kar-
rabatsız nT diye sord.ı. 12.30 Procram ve memleket saat ayan, Maarife çok .kıymet veren halkımızı tekrar ilana ta 'tmiaH .. 

lbti ar da evab y~ıne bir ,eyler 12.35 Ajans ve meteoroloji haberlt!ri, 1%.50 lanz vga gı '9"-• şı ında bulun caktı cBaikıılarının emri 
bomu~. ~ktor hastayı yormamak 1- Türk müdii (Pl.}, ıuo - lt.00 Küzik da candan kut . Kızday mUf•ttlfl altında ı:alıımıtk, hı met etmek çok ıoç-

co h rl et m~. dıye dl!fl ndü. Bılhasas alısmacf ıtt 

Slva•ın Dikili ıeı•ketze
cf elerlne yard11111 

Sivas, 10 (A.A.) - Dlklll fellketzedele
rine 7ardım ~in ıebrimizde 3'10 lira tDP • 
lanmııtır. Yakında 500 lirayı bulunca Di• 
kiliye ıunderııe.:cktir. 

Ankara Borsasının 
10 8ırlncltqri11 19H 

FiYATLAR! ça halka sualler ııoimaldan vazeeçU w (Kilcük orkestra - Şet Necib .\ilan), 1 - Yeni m u J mey- Antalya (Hususi) - Kızılay An- bır iş oluı'A, fakat va.zı7et istemedılim 
o• _m~e balladı. Muayene b•tince :~ !;:.8~~·::~~~u;.::~ !:; ilanı J•plhJOr talya şubesini teftiş için ınüfettiş bır şckıl alırsa hemen çekilir gıderım .» Le11.1ra t atertı11 
0~._' Şimdi sizden bir parça kan alacaiız, ay_ ay, 3 _ Ganılberler _ Kilç\lk toplan- Yeni hükfımet konağııwı önüne ~~ Mustaf~ ~bes geçen hafta şeb- Ve ıstemlye ıstemıye konserve tuccarı- N-·V•rk tOO Delar 121.1121 

2.1171 
t.5171 

H.2117 

az 90nra nı..ı edec_._._ dedi. tı (Beri - entıamew:ııow), 4 - Bizet Ar- bir de Cümhuriyet meydanı yapıla • nmıze gelmiştir. nın odasına gıtU. Parle too Fr•k 
.._..., Kap dan ıırericcn, genç kı1.1n odasına Mllo110 100 Liret 

ltaterin cloldora Jı:an .ımak ic:iD lizmı led)'en, Suit No. ı, A - ~· B - ile- caktır. Nafıa Vekiletimiı.ce aehir mü Meb•uılarımızd•n dotru batanı kaldırdı. Belki de kendlainı, Ce11evn 
.- f«!'Yleri aetirdiii zaman ona 7avaxa: nuetto, C - Adqıeöo, D - Carillan. 5 - ~ tehassıslanna yaptırılan ve viliyete a.llp Pekel Er~mtl• perdelerin arkasından ~ı)'Ordu. A111etet'4•• 

_ Beni daha evvet çatınnabydınız Çok ebeli - hpanyol serenadl, 8 - Tscbai- .. . A • • • • • • • • 

ıec. Artlk ODll tilQmdm lıcurtmmna)'t&, cliye k~y _Romans, 1-Czemik. Bakseden gonderilen pliD vili.yete g~. -~il Erbaa 8 _ Viliyetimız mebu8la • Keneli kendine kuvvet verdi: 
ilhw eW. IWbler. pli.na göre bUkümet konaguwı onun· nndan Galib Pekel dün ~ gel - Haydi Meh.ıned, t.erb 7e ıörmem.is bır 

Doktorun pek yavq ~Jediti bu aözleri llM Prcıcram. JIAI K~ aaat aya- deki ~uriyet meydanın~ ~ miş, partide miaafir edilerek gece ı;ocuıun eC'al ve harekitına o kadar ehenı· 
.. -·van baba dn•m"...,'. Hiçbir be - rı, ajans, ve ıneteeroloji baberleri, 11.25 den tesiaat yapılacakbr. Yem plinda belediye meclisi azalarile hasbıhalde mlyet verme. Fazla calıştıtın. yoruldtJlun 
~ ._,, ...... ~k. ...t>estain, bu bayat çekılecek ııbl. 
yecma kapılmadı Olecellnl l7ice anlam11- TOrk müz.itl (Faaıl Heyeti), lUS K.onuş- hazineye aid olan parkta lüzumlu ta· bulunmuıtur Mebmed, kapıya wrarak iQera lirdi. 
tı. GlilmU artık sakin, teftkk(l)le bekleme- ma <Dit polit!n bldi.seleri), lUO Türk dilita başlanacak ve bu meyanda A· Galib Pek~ bugün w rJanmı=tır. 
al lıeabediyordu. miizili (Kanlllı: procram), 20.20 Temsil, . d A ... ~..+; .. .n ...... ırtir H ugu .., Galib S.,: 

20Jil K .. ...,a (Hatt.lak pcıata kutwııa) nıtm yerı e ~W&..__.. • er U akta h "' 1· ld - Dostum. aeniole ~ 1lzım. de-*" tamamtanmc.a dok&or ona lııitkac 21.10 lılüdk (1li7uaü c:Omlıı&lr bandosu; gün biru daha fazla imar c.anhb~ Ş USUSI 18e 8ÇI 1 dl. Ve ııoförünQ bafandan ayajana kadar 
teaeE edici 16z daha aö7ledi ve elıprı ı;ı.lclp "9f :lbaan Künçer), 1 _ Von !'. Gonmapl: gösteren Ispartamızuı umumi man • U:illk, ıe (A. A.) - BuıQn ,mrlmlzde sQzd(l. 

.._ Hutanın ancak 7irml dört saatlik 1ı1arı, 2- Waldteulel: F.spana (vals), 3- zarası yeni hükUınet konağı yeni cUlkil Li8esi> a4ı altında hususi bir U. Mebmed, hakikaten her zaman ıordulü 
&mtl kalbuPı. Doktaını uiarlamak lçin o- Muaenet: O.ıwrture du c1to1 de Lahoret, • açılmıltır. bir tof6r lfbi detlldl. 
~ caan Kaıtenn teknr' ~ slnli- Bir 4 _ 8ldat _ s.ens: Prelucle .. cJ>eluse9, park ve yeni CUmhunyet meydaııile Upk ve civarının Jile ihtiyarını karp- cgmmm balıtkı var, bu \'OCUk mQkem-

...... 

... 111caa1 

AtJu 
aofya 
~, .. 
Madrtd 

Bolgrad 
Yolcohama 
et.tctıol• ...... 

tOO levlçre Fr . 
100 l'lorln 
1do Raffl"atil 
100 ..... 
100 Ot'allml 

100 Çok Kor. 
100 Penta 
100 Ztcıtl 
Ne ...... 
100 Lq 
100 Dl1181' 
100 v .. 
100 laveç Kr. 
111 ...... 

ft.21 

21.a 
o.il 
1.1171 

IDMılet selaiz kaldılar. Soma Antuvan ba- 5 _ a. Bizet: C...men, u.oo Nms. ziraat, dalla güzel olacaktır. hyan bu llseafn açılısı Kütab,ra va&i ile meb di79 clQsüadO. Fakat I0!6rün. yirmi 

ba. Mrdenblre hızlı hızlı içini çekti. Katerin es1wn _ tahvilAt, kambi.70 - nukut bor· AllW,••• palllll•çuluk maarif mildilrunun ve kazam.az ka7JJ18ka- ,.eınMlakt bir pnç ima refakat eclemi7e-
EIHAM VE TAHViLAT 

bli*etsiz ocatın kenarında dunı7ordu. SllSl (l'IJat), Z2.20 Sert»est saat, 22.30 Mil· mı ne kalabalık bir halk ve ıençllk 6nQn- cek derecede lilze1 oJduıtu ve HaJıeniD ar- Ergani 
% 5 1134 Haine tahvili 

11.11 

Balml hastaya ~: z1k (CaılllHcl - PL), D.!5 - 23.30 Yannltl Antalya, (HWRISI) - Antalya de ,.apdmq ve mera imi m6tftkib dersle- bdq1annın bued1erinde bqka lmlllenn 

_ Ballıatm maaı AatuTa?l pı•w .. 11:9111 1 puauJdumm mhbl durumunda pelll· re bqlanm&ftır. meftUCI buJunaca&ı bir ttırlQ batırma sel- •-------------

_Sen biltnln efe... eli. Bir lııisııl kablelvuku baci be7i aüte- Tefrlu No: •• derek A,yduı mutuamfı ile deji1. dojru- eıe ile konutmak ve kendisine istiman tek-
_,. li madlyen rahatsız .... u............ dan dotrU.Ya lznıir valisi KAmll pqa ile lifinde buluamak ttenıld1. - Siz .n,mnedbdz amma lten ..,7 ye- _...,.__ .._ --~ 

All.+Q Hacı Emın ı..y bu duv""Sunda yanılma- &ifrell muhabereye •eçmesini bUdirmifU. Sadettin """'I ,.anma .nlmız Ud süvu• )'im: Çalacı lhhıned de peflmlze ...... • "'l'· ... - • _,,.. _, __ ,_ ~ ... - ~ 
Mabmu4 bey ferahlmıtlb. mı,,tı. Boladana littitl ıQnün alqanu 7anı- • Artık vllAyetle Boladan kaJmak--.• ara ._.._ ~-- litU ve c:et.enln na...._.-

na llOku1an bir adam 1ı.endlsme fU haberi c~wu R 1 MA M sanda ,ııre muhaberab bqlamlfb. Beri ta- lerile karplapnca •Ji .... 1stedltlD' - Efe, dedi, b• postun altmda bir as- aetırmışti: rafta ala)' kumandanı bl1l kö71erde ve blldirdi. 
lan 7Atar amma biz Çakıcı ile boy ilçilfe- _ H~ bl-y!. Ali :Molla yarın ıcu,ıuıa dallarda do}Qıyordu. Ali Mollaıwı elçi9i Nöbetçi ze7bek, bafka bir u,.bekle efe-
meıyiz. GQclbıe sltm•ln d17• una a17ı. - do" t -- bm da ... .J..,, Seninle de berlQn •elerek Had beyi~"· - baber -'•-·ve ........ _ .. ,_.._ bir_,....,_ merniftim; sen kendin buldun. O dallarda .. ru M!ft ·- a m uauıJor. ,,_ ı......u ~ _,1 ~ 
iken bizlere düşen fe7 ~ bımektir. Yok- lııonuıulacak itleri varmış. FJlbaklka vill7eltea saraya teıo"af çıe - det eonra Ali Mollaam 1wzunına c&tiirilldl-
sa snmın birinde vaktlle K6seollı;na JaP- ilacı Emin ...,., Ghur tmamm huyunu ldlmif ve Ali Mollanın iat.iman talebi pacti- Ali Molla, Sadettin ~ tstiman tekllflJl-.. ın... uhakkak bize ele a ktır. suyunu ıayet iyi bDditl i~, bu haberden YAZAN: ZEYNEL BEBIJI BUN şaha blldirllmifti. Bunu haber alan Had den baberdar zannediyor Ye ona ım ıda· 
..... ~ m 7 paca . . tabüttile fena halele kori:m'ak elçiJ'e eevab Emin bey k.,.ıi,yetl elçiye sö71edlldea IOll- ret kellma bazu1aııQııordu. 86ze Saddtill 

- Karan verdlnı llabmLd bq • dedijım ı 'Vel'iyor: şa halde hem panwru .ıetirterek psbede- Ayni tünün ak$amı dönen elçi. haci beye ra pmlan illve etti: ı.,. ....,..., ... Jdı muhaverenin tekli mu -
libl m bu lsl bana bırakm .. _ Ben ...,.. •ewn ol)um; ne isti - cek, hem de canına kıyacak demekti. Bu- efenin atmadan fWl)an aö71müttl: - ıı:ıe tebriD dibinde, t.op alanında o - bakkalı: ki başka bir c:ere7an takfb ede .. 

• H 10nn bildirsin; tllmdcn ıeleni yapanm... mm çaresi kaymakamı hadiseden &izlice - Ben bu ba7attan baktım -"'"'"· Yil tarmaaın. Mademki iatiman etti ve bu ta- eaktl. l'akat Sadettin ı.,. ilk s6zQ BG~ 
Bol .. " .merkezinde ve dnru:da ot.a - Top alan& BoMaClamn kmarmdadır; ra - haberdar etmekti. ze ınmek lsU,,.orum. Hacı beye jtim"Cbm lebi pacUpba bUdirlldl. Oradlm ımHep pfWIDde bulunmuttu: 

na eıpllf. Gavur bMmm fel'rinclen dald- ıuzanlarda ın...· topg onı1a atlllr. Buna Hacı~ de 6yle yaptı "e o zaman Bo- vardır, ona inanırım. Saraydan affı pbw rak daha ileride bir köye çekllsiıı. Topa- _met. Sen de bWnln ki bu 
7

ol çıknıd 
mala ball-"IF'· Bunlar u.,amnda -.raf- nazan&n Glvur llDam plariD lçiDde demek- lıMtan ka:rmakamı olan Posacızade Şevki '1kartsın; onun kefaleti ile inerim.. Saraya lanında oturmak bir nevi tıebdittir, hllk6- Senin Slbl 7llltJere 7U1ktır. Ben vali pata 
tan Hafız Btmı ~ s.r.,.ldtye nak1etmtf. U; :.endi.sinde buraya ıelecek kadar kuv- beye gıderek işi anlattı. teıgı-af çeksin, bildirsin .. mete me7dan okumakbr; bandaD ~ ile konuftum; sara,.a an.edecek. Yüze 1.4-
llacı Emla beJ de bmire ıeJmlştl. Fakat .et vo cesaret buluyordu. Şeı\'kl bey zeki bir adamdı. Haci Emin Bu ne zıllet, ne rezaletti yarabbi!. Bola- sin, çekilecetl k6Jde ~ beldımia... met- munfakatlnl aJınala •eldlm. 
Bam a.dn ı.,m ,.ımz otuDan Mehmed Vnl aıJam erteli ailıaQ tekrar plm1f ve be7in bu ihbarı Qzerine kuvvetle harekete dan dajlarındakJ bır şaki. Osmanlı devleti Ali Molla, Had Emin beJia tawbeaial Jıbhmud ı,.,. f81111D1ttı; b6n 'boa MaC9I 
beyle kardetleri yanınd1t idi; diler ailesi Şii bıberl setirmlşti: ıeçınelt bulttitine d(lsmedi. Hacı Emin bey inıplll'Btoruna ıuth teklif edi)'Ol'du. Daha dinl17erek bir bolum müaıt..ehaanda, bo- Mebmed Allııhı 7t1zOna bakı7ordu. 
efradı Bolauanda oturuyl'rlardı. Bütün z-tn - MuUaka kencllalle konupıunaz llmn,, de kaymakamın talimatı veçbile efe7e tek- fecli şu idi ki Osmanlı devleti daha evvel ;aza h4kim ve baakın t.ehHlreelndm ..... AU Molla .otuJdran1dıkJa cenb verctf• 
lfnler Bo.edandaa •llhnc:e ı..ct !Dun~ ı ,.,..t o bura,,.a •e'=.-ıııe bir 7• NJdimne nr baber .....-..: davranarak pkiye sulh teklift için jan - bulunan Det bent kö7'lne çel"lmif n bu _ ı,t dedin • mıma 0sman1qa ,o• 
de aDeııi efnıdma 1ç1m4ı.. t..ıre ~ bal oraya ıeıc.yim .. _ Şimdi pa prt1ar altında bizim ltonUf- darala ala7 kumandanını dallarda dolaf- oekil ş derh l yu b11lduin lc:ia elmbı na ...... llmdl bunda kibar ldMr ~ 
fakat 1323 HDes1 kurbu bqramından ild Hacı F.min bey telAp tlirıf!A a. .... ıumız tyı tesh' 7lllJIDU. Ortabkta dedikodu tm,ardu. Derbentte oldu u andanna alq ım..a 1 11 çuaw. y- e111me clütUUt ma .-.-
IÜD evvel il lclD Ba' ' .....-. 1'ln 18kf mademki Wedili para aaildlstm ı..w-. Ne lsti70na llÇlltca ~ lcabma Bu haberi alan hacı :?mıa be7 müısıerila danı SadetUn .x:y d ifitmiftl. llllı • • -.11·-s. 

11.a SmiD lıııe7 Prib bir wllfe lc:lnıM al)'iımu.7•elt autıab k-15 · 1 illbcaclll; blküm... olll\uş ve derbal kaymakam Şevki bqe il- l'lnat bu f&naUl. Kemm kAJe _.... .1~ 



~ker köfaal: 
m = a:o--

benizaltı 
Harbı 

~R·E ·l·Mi ·· TEBLiG·L.ER · 

gö .. [Bn..5 tarafı 5 inci sayfamızda.] 
eı.c~nce Almanlar bitaraf gemilere ve 

F'i ~e: lskandinav devletlerine veya 
b:ı~ an~yaya aid gemilere tanrruz et
G tedırler. Mesela İsveç bandralı 
kö~~ Bratt gemisi 24 eylfılde, Oslo 

dak·e~de, Rangnar ve Valma adın· 
Sk 1 

Finlandiya bandıralı gemiler de 
b:ı ager - Rak ve Kattegat'da batırıl-

Işlardır. 

laAdYni zamanda muhrib ve torpido
r an .. k 

leı; . . mure keb hafif haı·b kuvvet-
~· ıkı günde kırk beş vapuru tevkif 
et ~Sler ve bir mikdarını müsadere 
tnişlerdir. 

1a:;u ~ebebden, bitarafların duyacak-
n hıd~?t ve inifnl kolayca anlaşılır. 

!l"ı u ~:ıcadeleler sırasında, biri Al
°l'aan, d~g:ri de !ngili ... inisyatifine da
llli nan ikı hareket nazarı dikkati çek-

Stir. 

. "' ~ . . 

Fransız tebliği 
Pc&rls, 10 (A.A.) - 10 tıkteşrin sa

bah tebliği: 
Düşman keşif mil!rezelcrl, Sarrc'ln 

~a.rkında ve garbinde büyük bir faa
liyet gösteı·mekte devam ediyor. 

Ayni mınUıkada karşılıklı topçu ha 
rekeUcri de devam etmektedir. 

Paris, 10 (A.A.) - 10 llkteşrln ta
rihli Fransız akşam tebliği resmisi: 

Moselle !le Sarre arasında düsman 
keşif kolları çok bily{lk bir faaliyet 
göstermişlerdir. Bu mıntakada, bazı
laı·ı oldukça ehemmiyetli kuvvetlerle 
yapılan müteaddld hilcwnlar tnrafı

mızdan püskürtillmliştür. 

Havas Ajansının Tebliği 

Paıis, 10 (A.A.) - Havas ajansı -
nm askeri vaziyet hakkındaki tebllği: 

Cebhede faaliyet biraz daha fazla
dır. Almanların büyük bir taarruz 
hazırlıkları henüz söylenmemekle be-
r.ıbcr, düsman bn.,kumandanlığının 

seyyar unsurlarının Fransız hatları 

istikametınde tehlikeye düşürmesinin 
sadece kıtaatını miıheyya bir holde 
bulundurmak için olmadığı 1işik!'lrdır. 

Bir kaç istikşaf tnyyarcsi Fransız 
h<.tları üzerinde bn kın yapmıstır. 

Hav:ı çok fena idi. Hava dam topları 
ve ağır mitralyözlerle ateş açılmış, 

2tı~ E~lUide, saat on beşe doğru, bo

a"'de .b~r İngiliz denizaltısının üssüne 
deıı tinı lemin mnksadile hareket e
m· . Zlrhlı, kruvazör, tayyare ana gc
ln ıa~ı-\TE: nıuhriblerden müteşekkil bir 
kogı ız deniz kuvveti, Norveç ve 1s
A, Çya Sahilleri arasında yirmi kadarı düşman tayyarel~i hiç bir noktada 
~nıan hatların gerisine gircmcmlştlr. 
ltaı tayyaresinin hilcumuna maruz 
sı,, dı. Iiavadald bulutların nlraktan 1 Karada, pazar ve pazartesi g{inlc-
~Yre ~ rile son gece Alman faaliyeti yeni bir 
~a bnesindcn istifade ederek, tay
ba relere !ngiliz harb sefinelerine bom 

atınaga teşebbüs eylediler. 

1 1 

Alman tebliği 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman umum! 

karargAhının bildirdiğine göre şark 
cebhcsindc Alman kıtnlıırı Alman -
Sovyet menfaat muıtakasına ynklaş
makUıdırlar. Bug ve Suvalki mınta
knsında askeri harek!it ikmal edilmek 
üıeredir. 

Garb cebhesinde keşif kolları ve 
topçu .faaliyeti olmuştur. 

Berlin, 10 (A.A.) - Doğuda, Al -
man - Rus hattına doi;'t'U bugün için 
tesbit edllmlş olan hedeflere varıl -
mıştır. Bug·un sima! bölgesinde ve 
Suvalkide kıtaatımızın harekfıtı ta-
mamlıınmıstır. 

Batı eebhesinde, ehemmiyetsiz. top
çu ve öncü faaliyetleri kaydedilmis
tir. 

maktadır. 

İstihbarat Nezaretinin Tebliği 
Londra, 10 (A. A.) - lsUhbıırat 

NcznrcU bildiriyor: 
tık defa olarnk dört İngiliz tayya

resi gündüz Fransız - Alman hududu 
boyunda, şinıal denizine kadar keşif 
!!ç~ları yapmışlardır. Bu tayyarelere 
umumt karargl!ha gelen malüınatın 
sıhhatini kontrol etmek vazifesi ve
rilmişti. Büyük Alman ~chirlcrinin 
Uıhliye edildiğine, Achen eh urında 
Alman kıtalarının geniş mikyasta ba 
zı hareketlerde bulunduklarına, ha
va filol:ırının manidar bir şekilde ta
haşşlid ettiğine, Lükscmburg hududu 
civannda istihkfımlar vi.ıcude getiril
diğine ve daha bazı dıkkate şayan 
hfldlscleı· cereyan ettiğine dair son 
günlerde bazı şayialar dol:ışmnkta 

idi. 1ıııı~~nlar tayyare anagemisini ha-
-...cı. u • ln İngiliz tayyareleri tarn!ından ynpı-
de b gratbklannı ilan ve gilizler lan bu ke"it uçu.,larının neticeleri 

humma ile tczahlir etmiş, gece dev
riyeleri blribidni Uıkib eylemiştir. 

SarbrUck bfügcsi öncülerle dolmuş
tur. Bazı temaslar olmuş ve muhtelif 
noktalarda el bomb:ılarıle muharebe-

unu ] t· ti t k "b tt'l B lcr vukubulmuştur. Bu devriyelerin " .. 
dıı... {a ıye e e zı e ı er. un şimdi eksperler tarafından tetkik e-

"'4 e :faaliyet tarzına bakılırsa, Almanların 
ı:,,,_1 V\rel Couragcous'un batmasını, dilmektedlr. Bu Uıyyarelerdcn ikisi 
-<ll!; !l- d k ln yalnız mildafaamız.ı yoklamak değil, rlftı. ..... a l lan irin gı·liz tebligın-. e ı turafmdan çekılcn :fotoğrafların bü-
"<Clll ~ bilhassa bazı ileri mildafna hatlarının 

a 
a faz. ln emniyet edildi. lngı.lizler yi.lk kıymeti haiz olduğu söylcnmek-

~c kabiliyetini anlamak istediği anlaşıl- tedir. 
dU •. ~. ıki Alman tayyaresinin de j i'iill••iııll••••••lııiiiııac1!ilmilİllİıımııiiıİwl!llr.ui11Bl•••l'lıcwm:!!smmraae.I 
SlUiildüğünü beyan ettiler. 

? 
· &atine: 1 

lngilf ere ile Yugoslavya Arasmda 
Ticari Anlaşma 

T orez Asker Kaçağı 
Fransada Komünist ' 

Tevkif ah Devam Ediyor 
Paris, 10 (A.A.) - DUn 10 ko

münist mebus tevkü edilmiştir. Şim
diye kadar tevkif edilen ce.'Tlnn 37 
komünist mebus arasında parlamen
tonun ikinci reisi Jacques Duclos'un 

lngiltere Vugoslavyanın Peşin Para 
Alacak İle Bütün Mallarını 

kardeşi de vardır. Bizzat Jacques 
Belgrad, 10 (A.A.) - İngiltere sefiri Ro- ile ayni snlıada yapılacak bir isbfrllğine Duclos ile hakla.?<J.nda tevkif müzek

nald Campbcll, bugiln Ticaret Nazırı kan müreccah olduğu, ı;unkil İngılterenin Yu- keresi isclar edilen tanuımı§ komU _ 
Andres'e, tngifü:renin Yugoslnvynda fnila goslavyadan Almo.nyanın l:;liyebileceği bü-
mlktarda gıda maddeleri bulundugu tak - tiın mallan satın alabileceği ve bunlann nist şeflerinden beşi henüz buluna -
dirde bu maddeleri satın almak şartile Yu- bedellerini mıkdc-n ödıycceği ileri slirül _ mamıştır. Bunlardan Karadeniz isya
gosl,,y.ıya iptidai maddeler verebileceğini mektedir. Bund::ın maada tngntere Yu _ nı ismi verilen isyan hareketini ter -
beyan etmiştir. t"b d 1s d l "li lı b. d goslnvyaya Almanyada mevcud olmıyan ı e en ve panya a ll ar ın e 

Resmi mahfellerde Yugosla\'yanın iktı - · h · il · b d 
sadi bakımdan olduğu kadar siyası bnkım- pnmu!-, yapağı gıbi iptıdnl maddeler vere- C'iım unyetç enn cep esin c çarpı -
dan da bilhatsa bitaraflığını muhafaza et-1 b.lccc'•tır. şan Andre Mnrty şimdi Moskovada
mesı liızımgcldıgi soylcnmekte i c de mali D,ğer cihetten Alman heyeti, 8 eylülden- dır. Komünist partisinin sekreteri 
ve sınni mnhfellcrde lncıltere ile iktıs.ıdl b ri B 1gradda bulunmasına rağmen heni.iz Maurice Tlıorez kendisine v(;.rilen 24 
sahada y:ıpılııcnk bir işbirli{:ının Almanya b r ıtilar akdcdilmemiştir. saatlik mühlet zarfında kıtasına ilti-

• 
1 

ra 

hak etmedi~ri için resmen asker ka
çağı ilan edilmiştir. 

A manyada idamlar 
Berlin, 10 (A.A.) - Casusluk cür

mü ile hususi mahkeme truafmdan 
mııhkfını edilen Rutkiewicz, Ruchals
ki, Samerski ve Nisterburg idam e -
dilmişlcrdir. Bunlnrın ilk ikisı Polon
ya ~imendiferlerindc memur idiler. 
Üçiir.cüsü de bir Alman memuru idi. 

(Baş tarafı 1 incide) Sulh znm ııın1a böyle bir vaziyet gidcukbl J ft y •d 
yccck bir :ınlaşmnnın So\•ycUerlc akdine lir. Fakat hnrbdc bı..yuk sıkıntılnrı mucib- apon~ar enı en 
ım~tırı yoktur. dır. B;n. cıakyh, Sovyet!C"rın şarki Bnltık-

1\loslı:onıya Giden }<,in Delegasyonu ~:k~l~v~~~'inı. l:U\<Vetlcndırmck arzulan Zay· a Vermişler 
Tczahiiratla Teş)i Edildi lır. 

Amstcrdnm, ıo (A.A.) - Finl .. ndlyo de- Gorııhly ~ kı, mevzuu bah ol .. n yclnız 1 Londra, 10 (A. A.) - Resmi bir 

!ege inın Mo kovaya hareketi esnasında 
Helıiinskide buyuk bir \·atanpcrverlik teza 
hı.irü wkubulmustur. 

Telegıı; r g. zctes"nin muhabırlnc göre, el 
çiyi selamlamak ıçln bınlcrcc halk istas -
yona gelmi ti. Trenin hareket nden opcc 
halk Luthcr.n eski 'lAll hımız !:ağlam bir 
kaledın şarkısını söylcmlşt1r. 

},inl:indiya~·ı Tehdid, Şimal 
De\ lctlcrini Tclıdid Etmek 

Demektir 

iktıs:ıdt mennfı değıl ayni zamanda askeri 
menah de mevcuddur. Bu fıkirlcr, daha Çin haberine göre Wila yakınında 
evvelce de Fransızlarla İngilizlerin Sovyct- yapılan Çin mukabil taarruzunda, 
!erle yaptıkları müzakerelerde de Heri .sü- Japonlar üç gün zarfında 30 milden 
rülmuştil. BueUn Lctonyanın emniyeti va- fazla bir mesafe dahilinde uzağa 
ziyetin k:t"i olarak tavazzuh etmesini eı:ı- plıskürtülmüşlerdir. Japonların otuz 
redcr .. Karşılıklı yardun paktı suretılc bin kişi zayiat verdikleri söyleniyor. 
Rusya ve Le'onya Ballıkt:ı ~;ulhQ ve sta- . . . . . 
tukoyu nıuha!nza etmek nrzusunu tebarüz Pıngliangın ımtıdadından sonra Çın 
etUrmlşlcrdir.> kuvvetleri Lsinchiang civarında bu

fü.ric.ye Nazırı bundan sonra demisUr lunmaktadırlar. 
ki : ~!iğe:taraftan,Royalairforcetay Yag"' mur Altında Ka an 

na 
elerı, HeligoJand körfezinde buJu- Helsinski 10 (A.A.) - Bütün Fınlandiyn - Emniyetimiz, Sovyct Birliği ile ara-

11 Alın matbuatı, bir tsveç gazetesinde lnU:ıar c- mızdaki vnz.iyetin sarahat kesbetmcsinl i-
lacı an harb sefinelerine kar§ı bir M h e v d d n aş.ığıd.ıkı bey. n::ıtı neşrctmcktcdır: cab ett.rmekte idi. Mütekabil emniyet pak-

tane gemisinin gelme-si beklenmektedir. 
Çunkü h:ısUıhane veya kliniklerde tedavi 
edilmekte olan Almanlar bile sıhhi vr ziyet
lcri naıarıit.bara :ılınm dan Almanyaya 
naklcdileccklcrd"r. 

laı, l'ruzda bulundular. Ve tayyare top u acır atan a ar ~Finlandiyayı tehdıd edecek her tehlike tı, Baltık mıntakasmd sulhün ve statüko-
r ~ llUı çok şiddetli mnkabelelerine Ş bu tün şimol memlcketler.ni de tehdıd et- nun mul:ıaf.lımsını temin etmek hususunda 

1~en, hücurnlıınna devam eyledi - imiş olacaktır.> iki memleketin göstcrdiğı arzuyu en iyi bir 
t-ı~· Bu tayyarelerden bazıları üsle - • • Gazeteler, Jo'ın1andiyunın bıtarafiıgını mu 1 şekilde ıfade etmcktedtr. Filhakıka p:;.ktta 
•'lle dönm dil ( Ba.5 tn.rafı 1 ıncıde ) 1 Du adamlann hep 1 se\;nç içindeler. hafaza hususundaki aztm "c kararını mev- ı .i memkl:ct:n başlıca haklarının tema - Amstcrdam, 10 (A. A.) - l\Ius hidler, 

Almaıılarnı Yeni .ı: üfus Siyn etleri 

"B • • e er. Kendisine bir ş!kftyet!, vaziyetlerinden Başka bır sey söylcmıyor, hattrı bir gün- zuu bah ederek kilçuk hukumetlcrin ancak mile muhafaza edileceği kayderlılmcktedır. Almnn~nnın, Avnıpamn ~ark ve cenubun-
n k U ıkı hadise de birbirlerine birçok memnun olup olmadıklarını sorduğumuz 

1 

dcnbcrl aç ve guıılcrdenbcri yağmur nl _ lıu suretle mevcud,yctlenni muhafa:ıa ede- Halihazırda Baltıktaki va:ıiyet endişeyi daki Alman ahalisini mübadele etmesi i-
d~ talardan müşabehet arzetmekte - ~an, kırçıl sakalını sırnzlıyaruk bir kere tında, açıkta yatıp knlktıklnrı halde bir bileceklerini yczmaktadırlnr. mucıb değlldlr. Fakat harb "zamanında va- çin başlıca üç scbcb bulunduğ'..ınu kaydet-
d ır. Iier iki vaziyette de tayyareler, dusundu: tek şi~Oycttc bi:e bu.lunmıyorlar. Fakat Finlandiya Huclucluııda 2:>0 Hin Uu kalar bir.birlerini pek çabuk takib ettikleri mcktedirler. Bu scbeblcr şunlardır: 
e.nlı: hnrb sefinelerine taarruz et- <-: Ne sik~yetlmiz. olacak? dedi. Amma h.allerınd~T\ belli ve gorulüyordu, çok pe- Ask~ri Tahşid Edilmi'} içm il ride ne olac:ığını simdıdcn tahmin ı - Alm::ınya, Baltık devletleri araı.i -

lllı§, ve h . .. .. üç dort gündür burada yağmur altında kal rıs:m vczıyettcler. ctıneğc ıınkfın yoktur. sındekı hemcinslerini ve bir çok asırlar e\·-
llıert ava kuvvetlerı, mumk.un mışız. Ne çıkar ki? .. Vatana geldik ya. El- Bu kndı!'llı erkekli, çoluklu çocuklu 9 Lo~drn. ~~ (R.adyo) - ~usya~ın Nazır, So\ycUcr Bırlıgir.tn ve IJCtonyanın \"el ccdlcrı orada yeılcsmlş Almnn ırkm-
bo ebe alçaktan, ~rruz hedeflerıne bet ~ükômct kapısı bukadar insanı lahza- hane, 72 canlık göçmen kafile 1 rıhtımda 250 bın kışılık bı.r ord~~:' ~ınlandıya sulhu arzu ettıkle:lnı tekrar ederek beya- d. n olan aristokr~Uarı geıi çekmekle. bu 
/\. llıbalarını atmagn çalışmışlardır. d~ bır yere yerleştiremez. Zaten d.:ıha bu aç açık bekleşiyorlar. l'\ihayct snth Kadı- hududunda tah§ıd ettıgı söylenmek- natını bıtırmi5tir. Baltık de\ lctierının suratlc 'c kılmılen 
hn~lar, bu hususta, hava şeraitin- gun ~alr~le~e isimize bakılmağa başlan-ı köylü bu iç ezgisini ş6yJe anlatıyor bize: tedir. Bu haber, 14.,inlandiyada telfı.ş, Lih'ımyı~ Da. Ru Taleblerine Raş bo~ev.k olacağını gostermcktedır. Bundan 

~en ıstifnde etmek istemi§ler, İngi - dı. Çunku bız cumartesi günü geldik bu- - Geçen sene gelenler arasında bize sı- uvandırmıştır. Finlandiya hükümeti ı Eğdi dolayıdır kl, Almanya oradaki Alm~~ 
lı~ler d • - . raya. O zaman da daireler kapaıunıstı ta- ra gelmedi. Korktuk ki bu sene de sıraya . . . . • - Londra 10 (AA ) K . bir an C\ vcl geri çekmek hususunda ıstical 
tıin . e, dogrudnn dogruya tehlike- bil. İşte bugün açıldı ve ilkönce bızinı işi- giremeyiz de kalırız Bunun için kendinıiz derhal ıhtıyatları sılah altına çngır - b" b d . İ -;;_ b a~n:ısdan c~ın etmcktedtr ve bu maksrıdla şımdlden va-
le ıç~risine ablmışlardır. Daha mü- mize bnkmnğa başladılar. Umarım ki bu 1 serbest pasaport aimayı istedik' .. Sattık mış, ve perşembe gecesi için, muh - ır me;:ıUl~Cı an t~~ı en t1 a ,er erle b~or~ l ~- purlar göndcrilmi~fü. 

11 
llıtnını malumata intizaren, alınan gün yiyeceğimizi, içeceğimizi de verirler> savdık, yol paramı:ıı yaptık. Bugüne ka~ temel bir ha\·a taarruzunda Helsing-i ~a~y~ ; m: 

1 0l~-ye B~;ğ:ıab t: erın 1 a Dığer taraftan Almanya, bugu'l işgal al-
.eticeler çok zayıf hatta hİ" mertebe- İhtiyar sustu. Daha bir~cy soylcmek ~- dar bütün nafakamızı yedik. Hayvanları- de ne yapacaklarını halka anlatmış- kuette ır.d.ış E.r.t 01'ye crL tı ı ıd u ~elmb et- tında bulumm Polonya Galir;yasındaki Uk-

ııınd :w temi . en e , onya ' e e onya an ..... c e - . V 1 h d ki 
edir. Fakat mütenmzlar müte- . y.ordu. Sankı ~lklıyet etmis olmaktan mız da şimdi burada nçtır. Fakat şu güzel lardır. tiği şeyleri ıc;temlştır. SOylcndlline göre rayııalılara mukabil o ga. , avzasm a 

addid k bl w l dı çekınıyordu. Ben sordum: toprağa ayak bastık ya. Buna şukür olsun. Lit k d" t kl d So U . Almanları mübadele etmek ıçın Sovyetlcr-
lı ayı ara ugramış ar r. - Yiyip frcceğiniz yok mu rı~=ıı" K ı d ğil b ö Lct-On) a Hariciye Nazırının d ~anya h rn ~ loprat iarınt a l rl~ek enb nl le milznkercye girmiş Ur. qav . . .. ~ " .... · ·· 0 ay e u g çmenllk. Birkaç giin yağ- \nl Jlakk d 1 · enız ve ava us crı e; s eme e nı a u 

Ct a - demz harbı henuz başlangı- Yanım~zda durmakta olan yine Kara - mur altında kalmakUın ne çıkar. 60 yıl _ J n..)ma •. : ·ın n. '1 elmiştlr. 2 - Almanya, Almanla:la meskun ol -
h tıdadır. Fakat harb bitm\cı degı-·ldir. manlı köyünden Ahmed Bican ne Karaca danberi az mı ağladık, acı çektik. Şinıdi Mütaleaları D"ğ "h tt 1 d";r..; . Viln madığı halde Polonyanın buyuk bir kısmını 
U"'- ~ ttn Sal' ı er cı e en soy en ı04ne gore o 'lh k • ek . tindedir N . ef1 • B 1 "'4la §imdiden Ma § ş· 

1 
d • _ o n ıh Kadıköylil de söze karıştılar: ~r:ıcıkta çürüsek bile nğlamayız, grım et- Rıga, ıo (A.A.) - Lctonya Har clye Na- Lit t ked lmi is d b ,. hird ı a e:m nıye . nzı ıı erı, a -

lerind . ' n ve ıma enız lar : meyiz.> 1 zıı ı Munters, Rus _ Leton karşılıklı yar- vnnyaya er 1 ş e e u ,,c e kan1arla Baltıktaki Alman kövlillerini Po-

d 
ekı hava devriyelerinin bu iki Sovyet kıtalan bulunacaktır. Pek yr.xmc!a • • etıi.z - Vardı, vardı amma ... Eh nckadar şey- Bu buyilk feragat sııhlbi insanlara her dım paktı h:ı~.ında gazetecilere yaptığı be- b lk" d b k lk" d 1 t d bl lonya arazlsıne getirerek o araziyi bunlar 

tet ınıntakasını, herhangi bir tica - di, ki ... Yedik, içtik" biti;"dik ... Son nafa- hnlde bir an evvel el uzatmak \'e onları ko- ynnatta demıştir kı: eüt;k ~.1 u ıı dşam ~t ~ve :ı~ın C:tir r vasıtaı:ile işletmeyi, diğer Uırrutnn d:ı Po
g Veya harb sefinesinin görillmeden knmızı dün akşam tükettik. Elbet bugün rumak, Y<'.rli yerine göndermek için mcr- cSon beş haf~a içınde Avrupanın h~~atı mR - a~ t'Y~ P ~to ~8.41 1 i_; al · lonyalı köylü ve ameleyi Almanya içerisl-
~enıiyeceği bir saha haline getir _ bizi düşünen olur. Hem bizim, hem de hay- cUnln dikkatlerini çekeriz. Kendılerinin temelinden değışmlşUr. En buyük dcğişık- us 

1 
,,,a .ın . ~). a. şg ne göndererek fabrika ve atölyelerde çalı§-

tni§lerdir. vanlarımızın yiyeceğini verirler. Yoksa aç ~itmek istedikleri yer lzmir vilAyetinde lık de şarktn olmuştur. Polonya ort~d~n Edeıceklen Me\'kiler tırmnyı ü•nln etmektedirler. Bu surctie Al-

1•t•nbulun imarına ha
zirandan lflbaren · 

başı n cak 
lll~ta.nbulun birinci 5 senelik imar 
dil{ 111 Nafıa Vekfıleti tarafından tas -
lıııa olunmu§tu. Fnkat planın tatbika

bel ~eçilmesi için hilkfımet İstanbul 

h Cdıyesine 5 senede ödenmek ve e . 
tn rk sene 2 milyon lirası tediye olun-

d..ı.a Bartile 15 milyon lira yardım
an bulunacaktı. Halbuki bu yardım 
ta Cak mali scnebaşı olan 1940 hazi-

Ç~ndan itibaren yapılabilecektir. 
V kü bu yardım bUdce meselesidir. 

dı~ h~nmet 1940 bUdcesinde bu yar
~e ıçin do mecl1sden salflhiyet isti-
lll Cektir. Bu suretle İstanbulun imar 
ter;:u önümüzdeki hazirandan itiba-

latbi k olunacaktır. 

kalacağımız muhakkak. Çünkü paramız da Torbalı knuısı imiş. İmkanı varsa onlan kalkmış ,. e Almanya ile Sovyetier Bırliği Tallin, 10 (A.A.) - Sovyet kıtaları, Pal- manya bır Uıraftuo Polonyalılan yerinden 
yok. Birkaç paramız vnrdı amma .. Bulgar bir an evvel orada yurdlandırmak bu 72 arasında dostluk aktedilmiştlr. Bu suretle disklden Hapsala kadar bOtün Estonya sa- oynatarak, diğer taraftan da B:ıltık ve Bal
p:ırası hep. Burada geçmiyor, gcçırcmiyo- insanı kimbilir daha ne çok sevindirecek, Bnltık devletleri yeni m.csclelerl~ ort<ıya hlllerini işgal P.derek oralara bataryalar k n Almanlannı Polonyada yerleştirerek 
ruz onları.> vatan sevgilerini nekadar arttıracaktır. çıkmasını mucıb olan ycnı bir vazıyP.te du yerleştırcccvlcrdir. Bundan başka Sovyet ileride bir gün Polonynnın fethini muhik 

mil~:crdir. kıtnl:.rı imzalanan mukavelede yazılı kör- ve. meşru göstermek niyetindedir. 
Baltık devletlerinin ortaya çıkması Ver- fczleri de işgal edeceklerdir. Correspoııdence Poliüque et Diploınn -

saıllcs IT'Uahcdes.lc- doğrudan do ruyn aH'ı- Bu kıtalar, Sovyet arazisinden ktıra ta- tique gazetesi, bugun yazdığı biı· makalede 
kadar olmnm kla beraber. harb wnrası vn- tikfle Estonyaya nakledılcceklcrdir. dı) or ki: Alınany::ı, ş::ırktn işbaı ettif;i ar ıi 
zlyctinln t...ıdıli icnb eylemektedir. Rusyıı- Almanya, Şi.Jıu.I l'ttemlelrntlerindeki üzerinde refah ve nlznnıı tesis edecek ele-
nın Avn.ıpada uz. k memleketlere ımcak Ahaliyi Ni~in Getirtiyor~ mantara muhtaçtır. 
Uç nokt<ıdan çıkış nokta ı vardır. Bunlar- 1 Bcrlın, ıo (A.A.) - Baltık memleketle· Ynrdlarını Tcrli:eden Almnnlar Hitler 

R-0,)iminc DU~mnn dan bir, şimalde buz denizinden, dığcri ce- rinde yasıyan Almıınların Almıınynya rtakli 
nubda Karadcnizd"n ve üçüncUsü de Bal- için Bcrlin hük\1mcU tarnfından Estonya 
tıl;\.a Lenı.ngrad limanındandır. Lcnlngrad ve Lt>tonya hu~metlerl nezdinde ynp.lan Zul'ih, 10 (A.A.) - Baltık memlck~tlc-

A l 
Hı .anı uskcri bakımdan gayri milsald bir teşebbüslerden bah eden Correspondance rinde yerleşmiş olan Alrnanlann U.hlıyed inin Dün Sulh Mahkeme ~ı·n Je vnzıyettedır ve kı~ın da bu:ılnrla ortülUr. Politique et Dıplomatikue gazete!'! BerUn Hitlcnn nutkunu müteaklb başlamı~ır. Bu .:; a~ ~~~~~~~~~~~'!!!!!!~~~~ I hükUmctinin Baltık devlcUerlndv 'yaşıyım 1:1 için Rignya bazı vapurların gelmesi bek· 

S V {d 'T' k '( O/ Almanları .. 1.ııptedilen yeni topraklıırda na leı iyar. . OTgU&U ( Qpf f !Je l ev f ıındu koştum. Yolda babamıza rasladik. fus kcsafcU temin etmek ilz.cre Alrnanyaya Gı.d~l~ olnnlıırın ~erısi Balbk lla~on-
"Bir şey yok .. Bahaeddini öldürdüm. çrığırdığım yazmaktDdır. Bu toprakların ları ısınUe nnılan bilyuk mülk sahfblcndı.r. 

-.-~ Bana bir beygir verin!,, dedi. Bizi lktısadl b\ln,C!Si, Bııltık de· ... ıctıeri arazisi- Dunlann Litvnnyada ve Estonyodakl adet
. . (Baş tarafı. ı ıncıde ) 1 r~, öldU zannilc koştuğunu, yolda geri çevirdi. Orada, çayırda otlıyan nln aynidir. Yeni Alman clem:ınlıın bu teri ııo binden :fazladır ve bunl r evveıa 

- Söylıye:ııem. De:.dım ~okt~: elin~e tabancasile oğ:u Orlıana rns - beygire atlayıp gitt,j. Babamın Ba - topraklarda nizam ve refahı temin edecek doğdukları memleketleri terkctüklcri için, 
~al~ hastalıgım var. Turkçe!'ı de ıyı ladıgını, o.rhanın "Babacığım, ne ol- haeddini yaralamasının sebebi kız kabiliyettedirl!!r. sonra da doğu Avrup:ıda Cermen illlrusüne 
b im A k t t t - d Estrınvndakl ;Llmanlnr dn Bitler larn!ından ihanet edildiği için nefret 

1 B ıyoruı:ı:. . vu Ala .. u ~lckagımh.k. ~n ?,, dediğini, "bir şey yok, dön!,, kardeşimin kaçırılması meselesidir. • N ltl dlli • 
0 

ve ln!ial göstermektedirler. Bu infial, hun-
unun uzerıne ının ı ta ıkat diye cevab verib onu Ç.Avirdikten son Bahaedd. de kı k d · · a e ~or lnrm yerine bolsevikler getirileceği i~• bil 

·-•- d k0 "fad • k t Ali ' · ın, ev n, z ar e§ımı, ya- T 11" 10 (A A ) H b lı • -
.,. esn~m a. ı ı esı o u~m.uş ur. ' rı: ça)1rdaki beygire atlıyarak Em - naşması Mustafa ile beraber gelip a m, . . - n er a naıgma hassa kuvvetlenmektcdır. 
"-8Pek ihraç edllecek bu. ıfadesm.d.e,. pazar gunU, Bahacd- nıyet Direktörlügun-·· e teslim oldugu-. zorla knçıı ..... 11.:tı. eöre, HiUerln pl!'ını mucibince Estonyadaki Almanyn bunların inkisar ve ho~ud -

t_ dini k d H .. "8 Almanları Kotürccl!k olan son Almnn va- 1 suzluklarmı teskin irin kendilerine Polon-

•

ol&. tanbuı değı"rmencllerl bundan lbr n ~n ıs~nı ncı Bayram vasıta- nu, tabancasını da Fa.tihde bir yere Orhandan sonra Hacı Bayr"m dı'n- . t 1 " t)l il -ırt - -uu puru. cu.'lla cunü Es onyada 1 aynlııcaktır. yalılıı.rdnn isti.mldk surctile batı Polonya -
llddet evYel lktısad MUdürlilğüue s e çag. . tıgını, Hac~ ~a.yramla. be- s~l.a~~nı ve sakladığı yeri polise lenmiş, o da demiştir ki: Lih•anysyı Terkedcn Almıuıla.r amda toprak teklif ediyor. Fakat batı Po-

tlıUra raber gıdıb Bahaeddının bahçesınde bıldirdiginl söylemekteydi _ Bahaeddin bana ""U kız m Zürih, 10 (A.A.) - öğrenildiğine göre lonyasına ayni zamanda bo1$evUdeşen do-
'- caat ederek buğdaydan çıkan t d kl Balı deli · k dis" A · · ' " ese-tl;el>eğin . • o ur .~ annı, ne . ~n en . ı- h, bu ifadesine itirazda bulun _ leşini halledelim. Aliyi bana çağır!.. Baltıktıı nrazi sahibi olo.n G2 bin Alınan ğu Polonyıısından tahliye edılınlıı Alınan-
~ A~p~7a. ihı~ olunmaması ne: Şu kız meseles~ halledelim. mamış, yalnız: dadı. Gidip Aliyi çağırdım. Bera~r Baronu Litvanyayı terketmek üzere bulun- lnr da gelmektedir kJ bunlm"ın adedi DO 

ı_.... den muşkül :nuwlade bulunduk- Ben sana kızını vereyım. Fakat bir - Kızımı kaçırdılar.. i,.im yanı - geldik. Bn haeddin·ın "'anında otur - maktadır. Bu baronlar Estonyadnn h:ı - ı bin tahmin edilmektedir. <il,ırıı :w ... J rcket edecektir. Bu b::ıronlar nrnzilerinil lskandlnavynlılıı.r Lct-Onyayı 
~·· Ve un fiyatlarının bu yüzden 6ey ynpmıyacağma dair söz ver.,, de- yordu. Gözüm kararmış, yapmışım, duk. Bahaeddin bize sigara verdi. Ali terketmck mecburiyetinde kaldıklarından Torkedıyorlar 
~Ukselnıek mecburiyetinde kaldığını diğini, kendisi~ de "Kızın: ~eğil mi? demekle iktifa etmi~ir. ile konu§urken Ali birdenbire kalkıp dolayı müt.ecssirdirlcr ve Hıticrin sarkt Av 1 Knunas, ıo (A.A.) _ Litvruıyamn Sov

r•_"l'lenıişlerdi. Belediye vaziyeti Ti - San~, .~e ~efaleti v~~ecekmi.§Uil ?,, d~- Aliden sonra oğlu 17 yaşında Or- tabancasını çekti, at~c:e başladı. Ben rupada Alm:ı"yanın vazifesini unuttutunu yeller Birliğinin emrine inkiyad etmesine 
d"et Vekuı tin b"ld. işt. 

0
_ mesı uzerme kendısıne hakaret etti- han din1enmiş §U.Illan söylemi&tir· korkup kaçtım. Başka bir §ey bil- suylcmektedırlcr. 1mııkabil Vilno'yu aldı ını halka f'lı t _ 

ığitnıze gö e Tic. ı, trmV kı:l· t• gr-ken.1 ğini, bunun üzerine kan beynine sıç-ı - Hacı Ba~m gelib babamı ça. ıniyorum. Hasta &bnanl:ır ;;.ıoile Nnltlediliyor mck ir;ln Mosl ovn mlizake:-elcrinin n n:ti-
l~ '"· re en.re e ·u e ı e- • - Kopcnllag, 10 (A.A.) - Bcrlfncı:e Ti - ccsi endişe ile beklaun~tediı·. 

~111 de r lı dd 
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radıgını ve tabancasını çekerek ate§ ğırdı. Beraberce gittiler Ben evde Bundan sonr~ h::.1·ını· , Alinın tev- tende cazeteslnin bhdirdil;ine corc Lcton- nı~er clh~tten Balbk ıncmlcl·cUcrın" de ih ı•ans ma e er arasında t.m ;;. b 1 aı • Balı edd" . k 1 • ...., cı..n. 6 ~ • tacını t . . .. e et:ıe a§ a gını, a mm ·en kaldım. Biraz sonrn bir silfı.h sesi i~t kifine, Orhanla Hacı Buyramın ser- y•da mukim altı bın Alr.ıan en g ç bir son- ikcmet den tsk'lnclinavynlılar Yckcyilo su-
l<ı.:aktır e:nın edecek bır formül bu· disine s~lması üzerine de bıçakla ı tim. Babamı öldürüyorlar zannettim. best bırnkılınalanna karat . tesrine lrndar bu men.tek": tcrkeJccckler- ratlc blribirinl tnkib etmesi kcr~dıı 

• yaraladıgını, o yere yıkıldıktan son- Kalkıp, karde§im lsl3.mla. beraber tir. vernıış - 1 dir. Bunları nakletmek içın O\ltı Alman va-
1 
mcmlckcllcrlne dcnrr.cğe k.ıı.r.::ır ~c.ı·-

• puru Rlgaya gclmit:tlr. B~ liman:ı iki L.as-1 clir. • 
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Resmi devair, mekteb ve nazarı dikkatine: Halis Yünden MamOI 

KIŞLIK BATIANIYE ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTiR 
Fiatlarımızı tetkik etmeden mUbayaatta bulunmamanız menfaatiniz iktizasıdır. 

SÜMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLAR/ MÜESSESESİ: !:~b~~d.~:;.·,~~::~~~:pd.:7;·k:b~·:.·u:::.· 

(M • 
1 LL A 

1 YAN G 0) p • 
1 

MiLLi PİYANGO İDARESİNDEN: 
ı - lliDI Piyango biletleri 11/10 1939 tarlhhlden itibaren Ziraat Bankası tube ve ajaalanmn bulunduğu mahallerde satışa çıkanlmıştır. 

z - Penkmde olarak utmap mecbur oldukları intikal plim biletleri için her bayie seyyanen 3 10 komisyon verllmMI kararlaştın lmıştır. J 
s _ MiDi Piyango bayii olmak lçin şeraiti anlamak ve bayilik nıhsataameal almak Jstiyea.lerin lstanbulda Kanköy Ziraat Bankası altındaki eski Natta seJahat aeent.eslaln balundup gi~ye ve dlğ~r 

malaallerde 1Jnat BankMJ ıube ve ajanlartna httvlyetlerlle sarih tlcaretlıaae adre81erial ve seyyar bayilik istlyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreı.lerial gösterir bir amhal ve lkl kıt'a fotoğraf ile birlikte 

\. miiracaat etmeleri. / 

Fındık çerez değil, gıdadır. Avrupalılar ve Amerikalılar 
her sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en ko1ay, ucuz 
ve nefis şekilde bütün yurtdqlara takdime hazırlanıyor. 

Harb Panoraması 
............................................................................................ 

En son harb sahnelerine, Leh ve Alman ordusuna, donan
masına aid resimler, Alman ve Leh kumandanlanmn, 
devlet adamlarının, meşhur simalarının fotoğrafileri, biri
birlerile boğuşan iki taraf kıtalarının müheyyiç enstanta
neleri, tayyare bombaları albnda yanan şehirler, hayat
lanm vatanlanna armağan etmiş kahraman askerler ve-

• • 
saıre vesaıre ... 

Tepebql Dram K wda 

a 11 10 939 ÇU1UDba 
gUnt1 •kpmı 

saat 20 - 30 da 
BOllllO - IULYn 

••• 
htDrW ~lfde Komedi Kwmewla 

ıl OY*t çarpmba 
Gündüz saat 14 de 

ESiMLİ 
Harb Panoraması 

KEL OOLAN 
Çocuk oyunu 

11/10 939 çarşaınba 
Günü akpmı saat 2.0 • 30 da 

tKI KERE lllt 

• • • 
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 
(BU BESABDA YOKTU) 

Yakında: (lbdmlana Beğeadill) 
Yazan: M. Yesari 

ZAYi 

Eyüp 8alh Bakak HülrnHğlndea: -

Davacı Şükrtl tarafından, doktor 
Ohanes ve Fotini vesaire aleyhlerine 
açtığı (izalel şüyu) davasında: Müd
dealeyhin namına gönderilen daveti· 
yeye mübaşiri tarafından verilen gerh 
te: Kendilerinin ikametgüılannın 

Beyoğlu 11 lnci ilk mektepten aı- ==================-=-=======meçhul bulunduğu bildirilmi§ve mah B '' Al 
8UI ol~uğum gec:e B kura~ tahadet- c: ÖkaUrenl•r•: Katran Hakkı Ekrem kemece de bir ay müddetle ilinen teb aş, uiş' l'Yezle, Grip, Romatizma 
aamemı zayi ettim. Yenwnl alaca - J ligat icrasına karar verilmiş oldu • 
..._dan eskisinin hükmü yoktur. H kk K I p ı·ıı • d ğundan karar veçhile muhakeme gü- NevralJ·İ, kırıklık ve bütün agn" lannızı derhal keser 
..-. Galata Arabcamii Fütuhat SO· a 1 a ran as 1 erı 8 V•rdır. nU olan 29 11/939 saat 11 de mab- lcabmda gttnde S kate alma.bilir. 

kak No. 30 HaW Tenloğla ========================= kemede hazır bulunmadığınız takdir- - .. - .. .. - .. -
GÖZ H.::KIMI Orman Fakültesi Dekanlığından: de mahkemenin gıyaben cereyan e-

Dr. Nuri Fehmi Fakültemiz için elektrik ve kalorifercl7e ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin asker- deceği. t:ebliğl makamına kaiın olmak luğunda Tek kuyulu sokak, Muluııı-
·~--bul Belediy-; ~A--·-da Uzere ılan o unur. . 1BUU1 ..... aa&,_.u J.itinı yapm11 olmaaa p.rtUe d.Jploma. bomervis vesaire &ıbi ihtisas sahibi oldukla- yan varislennden doktor Ohanes ve 

Ayberk apart. Tel. 23212 rına dair ve.alide birlikte Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesine mQ- Adresleri: • ayni evde mukim Fotini . 
.. ••iıııll••••••••••lnıcaaUeri. c8285• Ohanes: Beyoglunda, Kalyonc•ıkul-

mufrlklerin barekeUerini tecessüs etme 

re Btnt Ealem'den üç kfıf7i ilen ıon 

M. Rlalm ÖZGEl't 

- Birlnal kltabla llOlla -


