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Jelakel 
·Doğuracak 
·Fikirler 

Z iz 1 d d• Habeş ı e e e evam e ıyor Hududunda 

B 1 d . I Hazırlıklar 
azı yer er e yenı sarsınh ar 

Dahiliye 
lstanbula 

Vekili 
geldi 

~~----------~~-

-, 
~ bir arlmdaşm, 

( ""'lettn ~ aylan 
~rle memlcketila kaDaaU-

Harbdenberi düşü-

o} d u mühim hasarat yapmadı rüle~ ~m~n tayya-
' relen uç bıne yakın 

' 

Şehrimizde üç dört gün ka
lacak olan vekilin beyanatı 

' ~ bıanevi lmvwthd ~ 
~ etm)fj mlll] lllyMef1 
hataı, \'e AJmaı\larJ ba:kb p 
~ 8Ufet1c ~bu
~DQ tahammül ~ ... 

F elakel her taraf ta teessür uyandırdı. 
Başvekil hadise ile bizzat meşgııl oluyor 

ı.ondra, sı <a.a.> - Rcuter! Vak·~ 
'Reutcr ajansının askcrl muhabiri- 1 

ntn ;yazrlığınn göre, Hn~ Kenya bu-
Millt Şef tarafından kabul edildi 

~ l ....... ı....s.U· 
Ji __ _J 
~: llbeytn Oalıid YALÇIN 

([j UnkU makruemi2de ~ 
h.. ... .!l _ d831JWZ Nadir Nadinin 
-'"tSllllkU reallter.J.D tammııası 

~una dair Cumhuriyet ga
::hlde ilerl Btlrdilğ\l mtıtalea
haı t1zeıiınb..ae haaı1 ettiği iııtl~ 
~ anlabn!fJ ve btmun ma.kale--

nıUhhemiyetten ileri gelen 
ınuvaıckat blr teslı· olma& ilmj

dini izhar ederek arkadQIJUDl> 
~ ~ını :iza.b etmC8ini ri
- eylenuf}tik. 
. Gene diln Cumhuriyette J'il&

cli.- ~ad.inin tek devlet hegemoo
harının bir hUlyadan Jbal'et ol
cluğunn dair bir makale6i inli· 
tar- etti ld bizim Uu'OOdfttlcrimi
lle doğrudan doğruya oovab ol
~ Ü7.cro yazı~ bulun ~ 
ltıakıa beraber arada temenni 

• , 1 ~ 

• 
' 

~ veçb.ile b.ır yaı.We an
-,ına dMrı. ..:1~-1-. ve ~ft~1• bir "o .. , \.R:n.u ~ AnJumı fil (Husuıd) - Ev-- di,ye tlırnf.ından :kıab eden ted-- ıoeo td(Jdeüioo btr tıarS"ınb olmU§ 
~ aynhğı mewud olduğunu vellti geoo vukubulnn 7.Chele fe.. bir a.lınTru§br. tur. Hatın.r mshit OOllemcmlı.ft.tr. 

Fransadaki 

~tew. ffiketi yurdım her tnra:fındn tE> 2arnilil Şehrim\ro(J zelrelenin yeniden 
~lh zamanındn olsaydı, ıwut· es.sür liymı&nru§Uı. K.ızılay fo. Zara, 81 (a.n.) -Bugün saat böyl m"k mk devnm:ı hulkm bu 
~:unla.rtnda hatta lianci Uilret mab.l.11 mc dc.ıiıal ca.b ellen :IB,:T/ d ~ saııty uUkü oı'\a Sll1"lllnı ~ blr ÇQ kin 
IQl\dft._._ a.id muhtelif fikirlerin ilk ynl'dımı yopro.ı§'br. Ba§vekil csiddetto bir ze.17.clc ohnu§tur. selc.l' valdtı..~ıı acıl yerlerde 
~ tabii nddedllebilir ve hAdıac ile yalun<laıı mettgu1 ol- ErtJWM1n ~;i.nnckte<Jırleı·. 

, de iarara hıç mahal gô:n.il- maktadıT. Ôlü vo yaralı olarak Erbaa, 3l (a.:a.) - Birl diln ----====----
1-İ~bllirdi, Fakat bugun" cı'boT\ -, ~ iTh tesbit edHcn :rtılmn.ıların bı- gece yarını ve diğeri bugün aaat 

dudund<ı Mayola mmtaknsınd:ı büyük 
ltalyun kuvvetlerinin toplandığı res
men bildln1mokt00ir. Bununlıı bera
ber, Mayolnyı 6s ittlhnz ederek hal
ynnlaruı Kcnya;,:ı is1iln etmek niye-

• tinde olmııları mılhtemel değildir. 

Jtruyrullarm. ceıı.Ubt .Afrikadan gclcn 
vo M:ıyola ~ nırruınkl vaxl
;yeti !Jlındiden ~~ bulunan 
mühim kuwctıerln gelmesinden en
dlşc ctrıtlış o1nınlnn dahn muhtcme:l
dlr. 

lugilb ~ bl1tün Habeı -
Somali hududu boyunca tevzi edil
ıxüitir. Hatttı MarlobJ de bile mühim 
bir ordu yoktu. Şimdi vazi:Jıd tnma• 
mile dt-gişmlştlr. Cenubl Abib ıo
&aatı daha büyUk mr ordunun pi§
darlnndır ve prld A:frlka harbinin 
ihliynçlannı korGılnmnk Qzcre BUreti 
mahsusa& ~. Hnru 

· w nğır k">Çblzatıarı dn bu fhtjync:larn 
· göco tall7.im edilmi~r. Srbhotlcri i8o 

(Sonu 8 DncQ •yfada) 

Suriyede vaziyet 
--O-

Suriye - Flllırtln hududu, 11 (n. 
n.) - Surlycd<'n otomobille gctıniı 

olan Reutcr ajansının bir muhabiri 
bu memlekette kRrJŞ1klıklar husule 
4Jcldiğ} baklundAld şayıalnrı kal'l su
:rettc teluib etmclrlc, ve Fraruıamn 

tesllınindenberl hiç bir hftditıc vukua 
g.--ımcmiş olduğunu bcyun eylemek-
Wlr. • 

~ıı:ımııfıh vaxiyt'tin pek mu~lak 

Dah.lll,ye Vcldlimiz FıLI öztrak 
dtin sabahki Ankara ekspresllc eeh
:ı1mb.e gelmi§tir. Vekil Ha;ydıırpafa 

gannda Vali ve Belediye Reisi Dok
tor LöUi Kırdar, Voli Muavinleri 
Polis :MudUri.i Muzaffer AkRlın ta
rafından ka~nmıştır. Vekil Hııy-

._ 1rianbuldn bir kııç gün knla· 
:ralc Anknraya döneceğim. Dün 11kşnm 
Ankarada )'eni zelzele 1clfıkc1. h=ıbc
rini akbm. Bu babcrCe mant~ 
(800) vatnndaşunlZ&ll okfüğünU öl
:rend1m, Zehcle ısahasına derhal yar
dım beyeUeri gönderildi. Altıkad:ırlar 
VaU ve lı::\,Ymakamlar da fcliket mın
tııkasına harekP.t etti. 

BOyük Millet .Mecllsine vermcl< ü
zere h."l2l1'L'Ulığımız bcltçller kanunu
nun tehir edildiğine dair çılmnlan 
rlvııyeUer tamamen asılsızdır. Kanun 
projesi nl~kadar daireler 1.artıfınd:m 

ietkik olunmakt.adar. Yokında m cli
• .eYkOlUIUk.'akbr, 

Vali vekilleri 
DfA'er tıınıldnn Vali vekili ohı~ 

eek kimseler btlkkında hır kanun ı~
Jihası ha7.ırlıyonn. Bu lliıylhnda Vc
ltAletcc glirillecek lüzum fiurlnc ıdn
ıre heyeti m.alal".ının da Vali Munvini 
;.,ayılabilm<"& saUihiyetinı istemekte
dir .> 

Erzincan şehrinin 
yeniden inşası 

P'.ninPnn ı;clırinin yeniden inşa o
lunacnğl mmtnkalarn ınahııus olmnlr. 
lizere ,.eru bir jsilrılWt kanunu ha
ı.ı.rlıyonn. Bu kanun :lstimlttk aalA
biyctinl belediyclere VCl'CCekUr. &lc
diye yapbb istimlAk aah:ısınd:ı her 
:Erzinennh ve 1e1Aket7.ede vntnndnşa 
bir ev in;ın olunacak kndal' anın ve
~. 

darpaşn garından Yapurla :ıtaPl'fbe Miln şef vekm 
ııecı~ ve ~te Vali v• Beledtyo 
netı;ile Polis Müdilriinun iJtl.raklle kabul etti 
yapılan bir ıoplantıyn riyaset etmif- • :arım Şcl ımnet :inönü dün akpn 
tir. Yetdl kendfmnJ gören bir mu- faeri Florya denb köfkünde DQhlll.. 

harr:irinıbe 8U beyanatta bulonnaı11- ye V~ldli >aile 0ızuaıa kabul buYW
Uır: ...,.ur. 

l alebelerimiz 
~&setindeki umumi ve ınf.ıtlhl§ raz dn.lın fuzln olmrunndan kor- 10.37 de olmak üze~ burada 
tik~ henüz goçmedığ.ı gilrl ıs. knb'nakt:n1bı. §iddetli iki yer sansmbm olmuş. 
ib ~ karanlığı v türlu tilrlU .&ıruı.Kyucb tw·. HaJk ge<>.eyı dı~ geçir-

lduı;ıınu dn knbul etmektedir. Rir 
uıikd r Jo'ransız cfr, d ve ııub:ıybrı 

hududu ı:cçcrek fngıliz ordwrunn Jltl
h::ık etmişlerse de, bır .;oğu yerlerinde 
kaL-ırok normal rureıte vazifelerine 
devnm etmektedir. Yerlı efrnd ile cl
vıır araziden nlınmıv 'olan askerler 
\cı !ılı; eı'Jilmıştiı'. ------=-=:ı::a:::=::::::a:ıı:m:=::=ı:::ır=ı:a::::z=-..:=zs::ıı::::.. ____ _ 

tiına.ııen de aza.imam~. Bu Amaaya, 8J (o..n.,J - Bu a!a· nd§tir. Bit' çol< binalarda yt"Jıi ---o--
~h~.n bir bari> §eklinile mern bah l.18 ile .Amasya ile Al<dağ <;atlaklık1ro· vukuagclınif}tir. J\uk:ıı .. ı, 51 <ıı.n.) - Mamif Vckn-' 

l''ı ~ ıısnda~ sıkışık malt va7J) d, 
mcırılckdiı ı iktıı,adiyabna tesir et
mekte ve bir enfl:ısyon husule gı'l -
ııH's.lni derpı~ ettiımel tcdlr. 

Akdeniz veKöstence 
•aıuot\._:_ _ )etinden tclıJıt olunmu~-tur· 

1 
-ııuze kadru· ~imuJ peyda D"'~"es:inOO orta uiddett.e Ü" sa-- NUfncu~., zayiat yoktuı·. 
~ ~: v- ~ .....,,.. Jo'rnnsn ve Bcl"ılrndıı :hOkOmı.-tle 
~e<!c~ hiç kimse t.a.raf.ın<lan niye süren bir yer ~ ol·· Zile.do rc6rnt vı: busU!!l mll<'~ck'ı' tarofm-

~ edilemeı. Bu kadar nazik muştlir. YC8' ım:rıruı1Jfnııdaıı A- Zile, 31 (a.a.) _ ZiJedc 36 dan olı.utulıııı ve kc:ndı lıcı;ııbl:ırma 

Smısurün şlddctı \'C' ynbnno gn
zctclcrin knuatılm:ısı vaziyeti birnr. 
karı:,.-tınmıktn ise de alınan intıba, 

Frnnsızlann ekseriye:tıe fılcn olmasa 

• 
sıgorta 

dnhl, knlbcn olsun ~ki müttclikll'ri- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
.• &anıanda vatan müdafnasl :ma'Sytı kalcaınırı tepesinde bU- aaattenberi fasılasız yeı• 88.l'- okuyan lıu\Un talebenin yurdn abn-
ltilı belki bir harbe girmemiz yük bir kaya part>rı.., ov•><ınn<.ı snJbs.ı hlıısediım~ı-.~.a· B .. maları 1ıık..'lr.nir dmlştır. 
lbUJradd ~ .J•~':ıf uıu" .• "Uır. ugun Hu :ıntretlc memleket<: dUncc.-clı. ol:m le beraber oldukları mcrkezind<.'Clır. 
'-ak er glinlcrın yakın veyn ve tehlikeyi önlemek için bele- de saat 13.40 da 10 saniye eü- hususi Uik'bentn tah:ıklnık edecek -----====----

. arifesinde en buyük kuv- --------İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ,oı JJ:ıralnrmı ve wnui ~rn~ıruu Askerlik kanunun-
~~:ı:nhv::.ı Maarif anketimiz :O";:::.~·~"'!:.,,;;,::;;~~: d b. d ...,. ·kı·k 
a.ı, anların. ş.imdıyc ]mdar tat- _ l gı'ri çağrılınn Cıminf' irnbct ctmlycn- a ır egışı i 
""l6t ettiı Jı>r iç.in 1 ••yl(ı) ID40 d:ın itibaren hiç 

Türkiyenin şark hu
duduna asker 
yığdığı yalan 

... 1.lJQ .,. _ IJlr sun•lle Clovjz vcnlmeıu<'.si Maliye k 31 1-.ı.•a t leri CD miidhi-.. tnbiyenm· L . 1 d . . --0-

ı........ ctınclt istedikJcrJ mCl1lle- 1 s e e r n e e n 1 y 1 Vek:11clirlC'<' Juıırıbiyo mUd1ırlUklcdnc Ankara, 31 (Hususi muhabiri- An ara, (a.a.) - 'J'Ur-
~de vatanda§Jar ru·asına ni- lc'bliii tılunmıı"'tıır. xnizden) - Askerlik kanunun· kiycnin Şark vilfcyetlerine as-
~ Uokarak dahili iğtişaşlar ih d ? Ken<lı ht-:..'lhlıırır.n oknymı her w- da yapılan yeni tadilata göre, kerl sevkiyatta bulunduğu 
~ı.:~ kid'ennle:.,:.:ı::~l~~t,~~ ran ımaıı vermıl5yor e lebeyı• veılk'<'ek 200 Uralık dövjzi, ter}ıis olunanların mazereti ol- hakkında bir ecncbt muhabi-
-~ ~·· U.1Uli.&J1t..ı ..... ıuuıu v.r- Jı'ransarlnkJ t:ıJcbc ıçlrı Vichydt• bulu- nınksızm, üç ay içinde tezkere- rin İstanbuldan verdiği veba-
cluğu rı:ın bııylık dçiınlzc Bclçikadaki taıc- ı~-:n: subeye kaydcttirmouen. 1 zı ajans "° -....ı .. oıann ~ 

.. nu ınUtcaddid ntimunelerile be içlrı ite ncrlln bOyük elçlllğlmlzc 1'.:-1• • • ~ .. °"'"V • .._.. 

~il§ bulunuyorur.& Onun ıçın l\1uharriı Ercümend Ekı~em Talu diyor ki: gön<lcrmf'k tızc.re, t.1kbc vclll<'linın 1 Ierden ~ lira ceza alınması vo ı rettiği haberlerin asıl ve e-
....._ ~eden fazla bir müddette& • • • • • • tlerhnl <!ımılıuriyt.'t Merkez Banknıu- yapılan ilfın üzerine yoklamala· aastan külliyen Ari olduğu-
·~ 'l'Urk devleti muayyen sa.- ''lmbhanlardak! muvaffakıyetaızhl)m sebeblerı nn murnınnt cimclcn lfıwnoır. nnı yaptmnıyaıılardan da gene nu beyana Ana<lolu ~ 
:;c kat'! bir siyaset tesb~t e- başmde b&n, henüz vAeiye muhtaç olacak y~ş- tJeŞ lırn ceza alınması kabul e- meEundur. 

ı-. azim ve metanetle bu yo- aaki mekt• çocu()unun, mekıeb dışında ınztiat Yenô bir kanun dilmiştir. '-- *J 
~ ~~=ş~t.ü:nw: alttndll bulun~:u~mamasmı görüyorum.. layihası SABAHTAN ~SABAHA'"""" .. R. '. 'u'""""m""'' '"a";ı;:;:;n ....... y ...... a ........ 
~ Yani icabındsı. voiamn mü- H8.1'8l'et dereC(~u gö g tı ~-
~aa& hUSWrundn )n..,;ı;.. bT, gttneşte kaç, bılmeru amma, .Aıı.knm, 81 (Hususi muhabh-ı- ---o-
~ 6..._ ha.va o kadar sıcak ki, insan üç mizden) - Bulu mebutıu Lutfi 

1 Bir ameliyat daha 
»nıı.,,L lnından krt.ifade etmeyi bir 'hn., adım yu··rilmckle kilometre~ Gthv.rm tel bf cttJgı~· kanun Jfıyi- • 
~...n-. ___ ·ıc k-~...ıt ~ '"' O • y geçırmek üzere 1 1-ı! ~ne 1 . ucunaşt.ırmış )Er kat'etmia gibi buram buram ha8ı llJ~:.füı ruznnmCHine alınmış.. ti ~· A 
~aktadır. lçımWie bir ar- terliyor ve Adeta bitkin düşüyor. tır. Bu lAyihnda tekatid san-
~ . bUtiin bu wyasete ay- Bir muharrir i<;in anket aç· dığı t.eşki lafl olmıyn.n mi.ilhak 
~tekillerle memleketin kana- mak bu ıeıcak yaz günlerinde, bütçoli clairelmic hususi idili"& 

~. ·::a.ne~i k~ • ~ ~ çekilir ~y değil .. kab lcrdcıı nıUlgn ~hremanetJeri, 
ileti h· karrur etmie milli sıya- eden mUlakatlan yapabilmek llrtanbul mec.?bHi idctresi Anka-
~ \ile Alınanlan. hakh için bfitün lstanbulu köşe buc:ak ra belediy<·ler idnrewnden mnaş 
~ surette neta'lyatta dola.waak lbıml Ne çare, baua alan ıneınur ve muallinılc.rdcn, 
~t aa~ tab~1Ul ~~. s~- gelen çekilır.. . . . . uınurot muvazeneye d::ı.hil lıi7..mct 
&ibi ~oyız, Çtinku dediğimiz )4aamafitı, bugünkü i§imı kı- lerc n~dı meuıuriyet etmi~ ve 
~ ~li~ Y~ buhran sa w ~ bitiriV-OrOOe - OOC.'Cklemı evvelce geçen biz-
~ 6 dakikala.nııda eekil ve ğinıden memnunum. nıetıerinın hı~aba lı.at.Jlmam is-
le~~ namına rastg&- ~kam, Siyasal Bılgiler O- terınwı.t dır. 
~en ve vatanın resmi ve kulu ve Gazi Terbiye Enstitfüıü ---»ıı<ı,---
bttıı ... _ ~ muğaytr . Parr.şUtcU!er Denizlide 
~~~ ıntltaıe-'arln fikir ve '*emnhun"yet gazctcsındcki ma- • .,...,. 1 cı ( ) l ·~ ~ ... ,.·1117. ı, ., a.a. - iavn kurumu 
~ lll'lıı buıandınlma,.qınc)a kalesinde ''Tek devlot lıegemon- tayyme ve ıı.ııouui\tılt•ı1 bu sabah 
1-te aarar 'Ve Wlılike görürliz • yam bir hayaldir . ., serlcvhasıru Ercümend }::krem Talu Den.izlıyc gelınişlcr ve 1.tıyynrcler Dt'-
ı.aı bu ~ilke ~a, yapı- okurken birdenbire Almnnl~m ni.:z.lj ustımdc goslt" uçuv}:ırı yrıptık-

t.elk le emel.ine profc.<;örlerindcn, muhterem tan soııro J).'lrasüt~·ülcr nll.lmı:ıtı.r. 
~ ın rin ÇÜrijk}Ulderini böyle bir hegemonya Parcışütçıılenmiıdc tayym-c. ilerimiz 

etrnc"· b' ah,_,,, olunuyor meslcU.aşımız l!!rcünıcnd Ek-~ .Jı ır Vazife biliyo- dfilmeleri mtı ...,..... halkın samimi tc7~ılıurııtılc knrşıbn-
.lt~- _ • • • JrdffeYln ()alıkl YALÇIN rem 'l'o.lfıyu görmek i~in bere- mışlardır Mıs:ıfırl •r :;Hcfıııc Tuı::ıy 
--.aa.şımız Nadır Nadinm (8onu S a..cü .. ytada) (Sonu 2 •noi a&l'f•da> balıçc:mıdc hır ZQ':ıfl't v .. rılmı.,.lir. 

Rom:ıııyaınn Rusyn tarafından i:;gnJ edil"'n 'c 1naa.rist.anla 
Bulgaristan tarafından istc~on nrnzisini gosfeı ir haritA 

umanya 19l4 harbmde vustı. ya • Mncar Vt:: Türk o:r-
ktiçülr bir devlet.ti. T • dı lru al cl1iler. Ancali 1918 

primleri 
Son vaziyetlerden 

sonra indirildi 
--o--

Akdentı ve Köslen\~JfC sefer ;yapa
cak gcmileriıni2.in sigortalanmasına 
kabul eden Türlı. aigortn birlfti ya,. 
palan :t şcbl>Uııler U1.erln<ı gemi ve 
harb sigortruıınnd:ı bır mikdar tcn
zllAt ynpmı:t.ır. Yeni sigorta bedelleri 
bbnbul - ısk.endcrun mal üzerind~ 
7(izdc 8deo 7üzde 2.f> buçuğa, İstan
bul - tzmiroc yüzde ı den )'fudc yn

r.una, gemi s:igortnsı lııtnnbu - 1skerı
derun yüule 4 den yü1.de üç buçuğa 
ıııtnnbul - 1zmir yfrLdc 1.25 den yüz
de O.?~ indl.rilmlştir. 2staııbu:l ve ız
mlrle Köstence arasındaki tekne yuı
de 2 bınir)e Köstence mııl yQzd 2 
htnnbul K&tenee )'02de 1 .5 olarnlr. 
1ıesb1t edibnilJtir. 

Ecnebiler hakk1nda 
bir karar 

Ankara, 31 (Husu& muhabiri
mhden) - F.cnebılerin Tilrki
ycde ikametlerine aid kanunun
da yapılan bir tadil ıle, ikamet, 
misaf eret ve yahud heıtıangi 
bir maksadla yanlarına bir oo
nebl kabul edenlerin, yirmi 00.~ 
saat içinde idare makadanna 
haber vermeleri ~ ka
bal ohmmUflur. 

LOZAN va 
iSMET PAŞA 

Bu miıhlm yaz.ı.mıurı dokuzuncu
sunu teşkil edeıı 

"Büyük, ana 
Meseleler u 

TtUı'lY.:m • S tıtU'U Jf a-m.czd 
<.iku1 t Uw 

rasım baştan lxı.şa. Alın (Sonu 2 ınc ~ ~ dt•) 1 
,----------~ 
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Felaket doğa--DlllB" Ha be~ 
~ ........................ ---~--~.,--~~!Hududunda 

. 1 Hazırlıklar 

Nafıa 
Vekifi 
Trakyada 

i 
§ 

---.ııc:--- ---IHll:---

(Beı .....,. • ılllei .. yfad•) Edime. 31 (a.a.J - Trakyada 
o kadar ıyidir ki hatt.A yağmuı lıır ııafiaya aid itjleri yerlerinde gör
me•·aiminde bile blr sıcak .mın\aka mek üzere bu sa.ba'.h İStanbuldan 
harbine dayanabilk'.ler. 

racak fikirler 
~ e: 
s 
~ 

Kahire, 31 (a.:ı.) _Resmi tebliğ· hareket eden Nafıa Vekıli goue-

E:! 

ca ..... a .... devam] t.esJ:r yapmak .. derin ilnd ..... 
zannettik. Fakat makaleyi oku- talealann prestijine bürihunelt 
yunca. Alm8lllan muaheze eden. 

= I - ~ 811let paşa: • Veremigeceğimiz bir şeyi~ 

lngıhz hına kuvv-eUcr.i ':I1obruk ve nı.l Ali Fuad Cebeso;· yanuıda 
Derne iıı:erınde kcşıf uçuşuıı ı ynp- general Kazım Diri][, şoscler re
mış];ırdır. Çok loymetll mal· mat -elde isi Ali Talib Ke.lenıı mahsus 
edilnuşUr. Dernede hıgıliz tayya.ıe- müdürii olduğu balae lstanbul 
lricrı br.ıf~~nn taJ>ılryare me~nkı fize-ı 1 Edırne aroswdala yol faaliyctı-

istiyen bir üslUb. '"Mua.13QI 
bir yazı değil. Almanlar lehinde kütleleri hedef tutan bir a.kJıi,. 
bır müdafaaname ile ~-
ğı.mw hayretle gördük. Muha.r- yon o kütlelerin reaksiyonu ile 

"fl<ı.sı/ laalılıüt ederiz? Senede güz mil- i 
0n.larca lirayı nasıl veririz, verebiliriz?,,! 

ne evve."'" yap nış olan & m ar • • 
esna ıııda h.ııs3 ı-.ı 'Ugratılını, olan ı ı l nı teftış e~1~ ve bu akş:ı..m Edır 
iUılyJn tayyaresi, pilo nmız. tanı- • neye gelmıştir. 
fuıdan corülmu tür. Nafia Vekilimız. gene · 

nr. Almanlara kabahat bulm.u- karşılaşır., imi§! Bunun açtı.. 
yor. Almanlarda bir hegemonya ça ttirla;esi tu: AJmanys. meı.-

cud devietlere höcum edene 
zihmyct.i olduğunu söyliyenleri onlarda zukabele ederler! 

loun, 1 ıMey•s 
R:n-· 
~·111leleriıı üçü de o 
tıe lllUtad fa.aliyt..~en.
aJıCQ devanı ediyorlar. Mu
~ ~e msddeienn-
~ ekserlSI mutclı3s-
il'l ~vale edıliJ r 
8()11.ra tedkik edıyor, 
oııın g lle koınitel r· :1.de 
ın UYor Vi ıade olunan 

<l<lrJeı 
elan, ' r • k t tarafın-
erı 1ı kat•t Şekil o arak kabul 

~Ot, 

Bu 
hetrı 0Uretıe pek yalnnda. 

en henıezı muabedenın 
" k ktillısi tedkık t rlıl at'· 
bil' h 1 Cclüıw ıktisab ctmış 
\'e 

1 
!de tan?.ını olunacak 

.,.} h :Yalnız ıkmcı LoZJ.ll 
"'eransı 

ı: ıııı. nın b ıca 01ev-
l.b.t~ ~kil eden muhım 
'tıtilta.J ara. a.na mesele ere 

edecektir & . 
lllt u rneseıeleri a.şagıda tas

~ ... ederek bugün bulunduk
·• \'azj 
~ Yeti kaydediyorum: 
~~ liı M nÇ' hududu me· 
bir k \1ıq- ki şıındıy~ kadar 
\7e hı~e nıiıznkere edıldi. 
o lllii kenaııı. a.tıldı. Yalnız 
ıı ~ereden ve dıger ba-

k:ı ~·dardan &nla.şılıvor 
'

1
etler hattı mıynJ1i ta.

~h- şekli halle rabt
._etiç· · Venızelos bunu 
~.. lll suJan hakkında 
~ ~'li.r ile halletmek ısti-
' ~~a., devltelerin, biihas
'f ~~n bu arzulan ı&-· 
k.. ~te israr etmı
~~kl~· '-2 ·~' Yalnız bu noktuyı, 
~ clil eg,, meaelesinı, me
~ . Yunu umumıyc ku

'ltıe ~:meselesinin hat. 

' k~ gibi kulla
"~ ~ betieecıe. birdenbıre 
baL'.~Ye göre mevzuu 

~~lt istedikleri anla-
°"· 

~ ~ ~e, 1stanbulua 
~ ~kkalenin tahliyesi 
~ ~ ki bizim için ıkin 
~ ~. fa.izle.ti tar
~ii!~'ftaİyle bera.~r en 
~lciı llıoktalanndan birıni 
~. tib...~· :IBmet Pa-

tİtb' komitenin ilk iç
~ bu meselenin be· 
~l, ltont.eransıa ya ba
~ h artaaında.. ya so
~lli ı~ f&kat behemehal 
~t a.~diğini açıkian 
it, ~ledi. CkneraJ Pel· 

'·· il-. da., Meriçuı ''Tal
~ ttı gibi. f aızler m& 

~, ~ bir kos olarak 
l>.iıa,. tl:ı~k a.rzu ve niyetıni 
t.,~ ~de, Lmıet Pa-

9 1 
tngillz bombardımau loyyarcı ri ral Kfı.zını Dııikin konağında 

Ma"<>ouııda mühimmrıt .t-epolarıle sair bir snnt kadnr ıst.iralınl ettik -
askeri hedefleri bomb<ırdıman cbnıo- beled l •ot-l 
lerdtr . .Mudııfaa toplarının şidd Ui ten sonra ıyeye gc m~ .... :-

ıkabahntli çıkarıyor. Demek o- Filiya.t Nadir Nadin.in bu sa&o 
luyor ki Almanlar kendi ırklan- yoloji dfurtunınu paçavra balı
na monsub olmıyan de,·letlcri ne 80kttı. Bir çok mılletler Al.
de ıstilfiya başbyarak Ruman-

kat etmek, yahud mruıbcde
nameden hn.ric hususi bir 
ıtilfil' de bu tahliye keyfi
yetıaı temin eyl!.'mek bizim 
ıçm matUib tahliye olduğu
D3 göre bulunacak il uze
rtnde tabi! gfuilltii çıkara-

cak bız değiliz. Ynlııız Fran
SlZiar bu husust ıtfülfı ep 
o faızler mesclesıne talik et
m k nı zusunda oldukfarım, 

açıktan açığa öylemıyorlar

su bıle, ıyiden iy.i hi.::rettiri
yorlar. .J 

" - Faizleri. altın olarak 
venn. hususi 'bir itilô.fnrune 
ile İstaııbulu d hal t.alıliye 
edelım, yok eğe.r halletmez
senız :> .zam n bız muahede· 
yı ımza tt: ek bıle Fruıı.sız 

p.a.rlamento.,.u böyle bir çok 

:F'ransızlan zarardıde ede
cek bır muahed yi tnsclik et
mez ve muahede tasdık edil· 
mcyınoe de lstanbuldan çı· 
kılmaz!,, dem k ıstedilderi 

her fırsatta a.nlaşıbyor. 

Fransızlar burada bır us
talık daha yapıyorlar: Da
ho. çok İngilizlerin elindeki 
bır kozu, kulislerde rica ve 
niyaz ile. kendileri oynamak 
istıyorlar. Me-vsuk ecnebi ve 
bılhassa İngiliz mahafiliıı .. 

den öğrendim ki İngilizler 
bu konforansa evvem IrU 
hududunu tayin ve saniyen 
f stanbulu ve Çanakkaleyi 
tahlıye ve salisen ırulhu be
hemehal 8.ıro ve imza. etmek 
karan kat'isiyle gelmişler

dir ve dikkat edilirse görü
lür kı Sir Rombold şimdiye 
kadar lngllizlen alakada.ı· 
eden biımisbe tali mesclo

le.n:ie bile az çok itilu.t:çı bir 
zilıniyetle hareket etmiştir. 
Yalnız Fransızların dca 
ve israrıdır ki konferansın 
:muayyen bir· anına kadar 

lngılizlere henüz bu mese
lede sü.kUt ettiriyor ve lıı

gihzler: "Haydi susuyorus, 
ne yapacaksanız yapuuz !,, 
diye FrB.llS&. ile olan zahiri 
dostluğunu ihlil etmek i8-
temiyor. 

Fakat Sir Rombotdan. 
yann İsmet Paşa ta.rafın
dan bu tahliye meselesi iyi
den ıy:i ortaya çıkarılınca; 

''faızler me.selesi halloolline
den bu meseleyi halledeme

yi&,, dıyceği melhnz değil -
dir. Bılakis İngilizlerin 
Fransızlara mütcmadıyen 

sür'at 'e uyu.şınağı ve kon
feransı bcjhudc pazarlıklar 
la uzatmamak tavsiyesinde 
bulunduklarını işidiyoruz. 

Bu itibarla general Pellenin 
vaziyeti hakikaten müşkü
lAtın çeşidıni nrzetmektcdir. 

Çünkü kendisme aid olmı • 
yan hır silah ancak muay • 
yen bir .zamana kadar ve an 

cak makamı tehd.idde kulla
nılmak üzere kendisine ve
~r. Silillıın tevcih e
dildiği bizler ise, içinde kw'
§Ull yeriuc SaA;ma olduğunu 

biliyoruz ve bilmez gibi dav: 
ramyonız. . .. . 

Bir mesele de Kastello
riw adası meselesidir. Mös
yö lıfootaııya cena.plan, bu 
meeele iclrı Ud gtinde bir Lo· 

:zanpalasa gelir, yukarı Çt· 

knr, saatlerce söylel', söyler, 
yornlmaz. gene söyler, bık

maz, gene söyler ve paşa 

da, ne ya.psm, dinler, dinler 

ve saatlerce dinlE>dikten son· 
m nıhayct bir kehme ile 
.. kabul edemem., der, rcd -
eder. Mösyö Montanya İs
met Paşadıw .çıkar. bu sefer 

Rıza N ur.a gider; Rıza 

Nur bey de dinler, dinler; 
''fakıµ. bu bizim elimizde 
değıl, Ankara böyle istı· 

yor!,, der, o da reddeder. 

Mösyö Montanya saatler
e · uğraştıktan ve ancak 
reddolunduktan sonra geri 
dônı>r, iner, suratı asık. ren
gı lcaçık, oteline gider. 

İşte bir kaç gün bu suret

le reddedilişlerin tesirilcdir 
ki ösyö Montaııya cenap
lıırı, iktıc;adi komitede, yer· 
ili yersiz ımütemadıyen itiraz 
edip duruyor, bunwı içindir 
ki her moselc.>de müşküW.t 
çıkarmak teşebbüsünde bu
lunuyor. 

Bu yüzdendir ki, gayet 
ıncnıkaver vaziyetler, hid
detler, asabiyetler içinde ev
wıa "olamaz, kabul ede· 

değilim
. . 1 ..._ __ 

n>cm, razı . .. l.Hı-;r.uı-

da tehlikeli ifadelerJe söze 
başlıyor, fakat sonra hıgi

liz Rombold ile Fronmz Pelle . 
m 6nasib bir tarzı halli kabu 1 
ettikleri zaman, o da: "ka
bul ederim amma, hiç ol
mazsa madde-nin sonunda.ki 

şu kelimeyi dc.-ğiştirsek?,, 

tarzuıda ancak vaziyetini 

kurtamıak ma keadıµa atfo. 
lunabUecek bir tanda ka
bule yaklaşıyor. 

• • • 
Fakat ad bu fai7Jer ne 

olacak"! iBw haJledılmeU için 

notalar .. Veygandlar, zırhlı

lar "9~ hüeum1an ki

ti~ şekli tediye na.
ad baüuaacak? fmaet Paşa, 
bu huusd~, bugün değil, ta 
ilk Lozan konfenwsandan 

beri aiy.uet yapmıyor, ·dip

lomatlık yapmıyor:, blM yap 

mıyor, kanaatte barekııet edi

yor, yani bu :faiileri altın O· 

hırak wremiyeceğim.iz, Yer

meğe kalkışırsak altından 

çıkarnıyacağımız bir işe gi

rişeceğimiz ve memleketin 

mali istiklalini maJıv ve 

halkı ooııebilere esir edece
ğim.is Türle heyeti murahha 

sası l'eisinde imruı derece
sinde iimvvetli bir fikir hali
ne gelmiştir. 

Bu iman sevkilcdir ki ls
mnt Paşa buna mutealJik 
miizakcrelerde §İmdiye ka
dar hiç bir fedakarlığın 

~ilmkfuı olmadJğ1nı a&ra· 

hatle aöy'lemekten ~nme
mi§tir. '"Veremiy.eceğimiz 
bir şeyi nasıl taahhüd ede
riz T Senede yüz milyonJarca 
lirayı nasıl veririz? Naaıl 

verebiliriz? Buna her ıteY
den eınıel hn"kAm maddt yok 
tur"tf 

*** -Son var-

, : , · 1 • ı . , G • 

1 
El 
F-= == 

ateşier.ıne ve hava muhalefetine r~- Bura.da Fıuad C"..ebesoywı screfi
ınen. tayyarelerimiz vazifelerini u- ne bir ziyafet: vrrıJmiş ,.e ziyn
vofiakiyeUe ifn ettikten sonra salJ- fette Kfi.zım Dink baş müşavir 
men avdet etmişl('ıdlr. Sabri, Vali Jı"erid ve belediye 

DL1$nıan umumi kar.ırg; hı blwd:ırı · · F · d! K ı Musta 

. . mnn hücumuna müdafaaya te-
ynyı tchdid ettikler.ı ve Balkan- şebbüs bı1e edemediler. Çunkü AJ 

lanı. ~ . ~. nafile mnnyayı tıbkı Nadir Nad.ı gıbl 
yere telaş etm~. Nafıle yere ,.,,.,.. k tli . rd;;ı~ k k 

'!tUA uvve go uıçı- ve or .. 
kerıclimizı müdafaa maksadiyle tul Alman d bütim ..., 

nın uzert~ tam ıscbetlcr l:a~l- reısı ı en e orgenem -
mı;t.tr. D{ışman muhar be tay;yaı-e- fa Muğlalı, Salih Omurtak, gene 
ler tayyare! 1 zt> kaı:şı hueumdu ra1 Seyfi ve mebu lannıtzd n 1 
bulunmuşlar ase de hepsı salimen av- Fnzh Güleç. Feridun Fikri Du-
det clr ı ir. rak, Sakarya Suatl Hayri ve Şe-1 

ınütt:efik aram~! Bir gün ev- ar. istil! ~ a 
velki mnknle ile §imdi bu Alınan rui:"yıdan · g{ıy Wd 
mudafaası birbirlerini bu nok- v ~~~~ sbonra haka DUl.11 .a 

1 e nı.u.un r mu emo zu-
tada tamamhyorlar ve tutuyol"9 dil tahakkilm -• 

Paznrtesi gtinu Blenhcmı tip ndcld rif Bilgin de hazır bulnnmu 1ar
ingıhz bombnrdunan yyarclcrı A~ 

~ - s bd;ı ttal,}':-..ıı b.üırılc , 1 lal.;rı ~e dır. Yemekten sonra vekil aşa-
f ı Ma ocada htın!!.:ır ilzt'nDC hilcuml.-ır ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
g§ y.ıpnuştu. Hrumratın vüsatJ .henüz Bu sen" Trakyada nafia isi&
~ I ınalllın dei:iltfü. Bir ilı.YJ"arerıuz avdet rimiz çoğn.lm1şttr. Bilhassa iki 
['_j 1 ctınenuştir. aydan beri bUvük bir fualıyet 
fl: Bı.r dıisınan bombardıman tayyare- d" B 
~-ı •-~'·k lli fin Ad ,. bom devam etmekte ır. unlar anv ~- Si ~ YIU g il 1 • , • , 
~-'-= b.ırdwıaıı etn111 is<- de h nr haiiflir. anıda yol ıslerm:ıız bilhassa e-
~ Bır kaı; yerl, ahali olmüş 15 ki$l de hemmiyetlidir. Yeni yapılmakta 
§ ynrnlarunıştır. olan yolların başlıcalan 1stan -
E§ Dun .Maltal'a yakla~makta olan bul Istnınca • Saray - Kuidare
~ duşm~n tayyartl n go umü.ş ıse de H • Hadımköy _ Çerkesköy • Sa-
~"'3 adanın uze111ı!e uçaınııdan geri don- B b ki Ed' Hav = mu<:lerclir. ray - a aes - ırne - -
f5 Kanadanm nskt-xi lruvveU sa • Gelibolu - Eceabad ve daha 

.. manya nyayı '""' 
far. Bır gun evvelki Ahn n rea- •·- -•--k · le ..... ı.~ • ....ı, 
ıa:.. • • tan ak lLUa ıı.wru. gayesı~ ~"""" 
m ını un , yani Alman kend. k kendı.si k 
nUfuzu attına girmek tavsıyesi 

1 
1 çu unıünnku k nd azmış 

Aln h b h 
o urmuş, ç u e ısme mu-

ıo.n egem<>nyasınııı r a-
al Jd • lund b" .. knvcmet edecek kutlenin kesafe •. 

y 0 ugu yo a ır gun son- ti onunkuıe nazaran ~k buyuk
raki teminat ile takviye -edıhyor. 

Nadir Nadin.in fikrince bazı- müş. Yalnız Avrupayı bile ta.
tan bugünü yanlış anladıkları hakkiim a.ltın_a almağa k:ı.lkışa

cak Almanya o kadar denn lç
lÇlll yannn ters balnnaktan bir 

tı.mai kaynaşmalaı goJus ger-
türlü kurtulamıyorlar. (Yani mek mecburir tine du,.,ernuş ki 
bu arada Türle devi timn h ü
kumet ndnmları, biz gazeteciler 
~ saıre) şöyle düşünüyoruz: 

"AJmanya galib gelirse evvela 
bu tun A vnıpayı, sonra diinynyı' 

• 

kısa bir zamanda. çürurmUş. 

~ artıyor ban yollardır. İstanbuldan baş-
§ Ott."l'Wa Si (n.a.) - Mlıhımman na- byarak Edimeyo kadar umya.n 
S ~ ıı.ır1 Howe, Avam kmnarnsında Kana- saha dahilindeki inşaata ~ı 
=:::: dııda harb smıayıııun scferbcrlıgınden ettim. Faaliyetten memnunum.1 
S bahsederek eöYie soylemıştir: AlınmlF ve alınnınkta olan ter
~ Halı hazırda gfindc GOO motorize t.ipleı· ., programlan dahilinde 
~ parça imal ctmc~'Yfı: ve bir 2ki ay 
~ sonra bu ~ıkam hıssdlunaca.J- derece- ve mümkün olduğu kadar kasa 
~ de eognlmış bulunacaktır. Knntıdıı- r.amanlarda ikmal edilecektir. 

istıl.ı odccek ve hakim kesilecek-
tir. Diınyıı.nııı hiiıriyeti lngıl-j 

terenm galib gelnıesıne bağlı-
dır . ., 
l~el! ben kendi hesabıma 

böyle düşünü,yoruru. Ve böyıe 

düşünenleı".le bernbeı.· ylirüyo-ı 
rum. ÇünJcil: 

Nadir Nadı bu makalesıni bir 
sı-ne evvel ynzsaydı b"lki su go
tünirdu. Fa.kat fıliyat ıle te-kzıb 
edılmış iddıalan şımdı bu delil 
diye bi1..c kabul ettınnek isteıne-
si beyhude br zahmettır. Al -
manya bu tün A vnıpayı bugWı 

ısilla etmiş bulunuyor Hıç hır 
L-ı.mfta da mukavemet göm1ü
yor. İngıltet't' ışın ıçtnJt~n ~ekils~ 
blltun A \'ı u h.ıan tı ... kımty&

tı altında knı uktM 1ngıla 

mümanaati devam ederken ve 
giınden gün kuvvetlenirken bi
le bizzat Nadir Nadi Avrup da 
§ mdıye kadar yegane bur kal
mış Türk Cünıhunyetini dok
san milyonluk Alınan kütleı i 
realitesini tarunııya teşvik edi
yor. Hani re ıksıyon, nıukav&
met nerede kaldı? Atman tehli
kesi gelmiş çatmış, bütlın deh -
şctiyle Avruıxıyı kaplrunış. Av
rupada buna karşı koymak kuv
veti kımscde kalmamış, hali 
Nadır Nadi böyle bir i.6tıları111 
hayalden ibaret olduğunu ve 
Almanyanın böyle hır şeyı ya.pa
mıya~~nı iddia ediyor. Ayni 
zamanda da hepimızı Almanya 
karşısında boyun eğmeğe davet 
cdıyor. Tclılıke daha başka n& 
olur? 

nııı tayyare fablrika)l!lM ha!tadft J5ı 1 tayyare im ı etmekk!dir. 1941 ıpti- Suriye ikhsadT bir 
15 dalllI'ında uyda 360 tayyare ımaı ede- buhrana doğru 
~ bıleceklM'dir. Günde h4r tank mati 
~ için ıtıınn gelen tedbİ'!"ler ahnnıı:ı 1 gidiyormuf 
E!I bulunm ktadır • 1 Neıvyork, 31 (a..a.} - T.u .. 
= Gemı inşaatı hu.~'Unda da terak- 1 jansı bildiriyor: 
~ kıler kavdettik. Yakında 28 adcd Nevyorktan bildırildiğine ~~r 
s deru -altJ.lara karşı muoartuı eemısıle re Suriw• iktısadi mühım f>i 
e beş ıı<'led modem mayn topLıma ge- ' J'-' 

- miSi ikmal edileoektir. buhran arifesindechr. Mevcud 1 F'rall8tl! tayyareleri AJmftaya yıyecek ve diğeı· emtia mevc udu 
~ üzerinde nncnk dört aya. yetecek kadarı 
~ I..ondra, 31 (n a.) - General De dır. 
=: · Gaulle'iin umumi kararg!lhırıthln ve- Suriye ile Filistuı aı asında Ü· ı 
g 1 nlcn bir b!ıbllğde şo)·le dcu1lmck.te- cari a.nla.şına ıhooüz aJcdodilme-
~ dir: 1 m.iştir. 
.~ Tayyarecileriııuz. pazart.e.i ıecesi Her ne kHdar Fra.n88.. Ahnan 1 
S İnglliz Uu-Yareleo taraiuıd<ııı Alman-

ı 
yanın batJ _ Simal üzerine yapılan ya ve İtalya ile muvasala tesis 

"""""~ baskınlara iştir.ak etml§lcrdir. Kara- edilmışse de bu memleketlerle 
.... dan yapılan şıddeUi muda!aaya rağ- hiçbir ticari mübadele yapılma-

mt'n hedefler muvnttaklyetle bom- maktadır. j 
- bardunan ve mühim ncUcelcr mUşa-

1 
hede edilmiştir. Bütün tayynrectıen- Yeni bir kararname 

~ 
mlz sağ ve salim dönmuş]erdır. Ankar&, 31 (Husu.si muhabiri. 

Şarki Afrikaya ceJ..a yeni mizden} - Vekill(.,"f" fleyt"tince 
kdııııat kabul edilen bir kararname ile 

.............. _ ( ) o-"'- Merkez Bankası esas nizamna-e ~na, 31 a.a. - .. ~MO"r: 

l
l!EI •: ~n öğreniltUtlne göre i8rld mesinde tadilat yapılarak ban

Atrlkaya gelen cenubi Afrika kııaa- kaya hususi k.anwıla maliyeye 
tmdan k"Uvvetli bir milfrezeniıı şar.ld verilen mezuniyet dahılinde bu 

11 Afrikııya müredeb daha ku\ vctlı bir 
cenubt A!rlkfl ordusunun Piadarı ola- kanunda yazılı mıktarda altın 
rak eeldili diba n!Qnen bndmunl&- terhin etmek suretiyle hazi - · 

fi tir. neye fevkalade muvakkat mahi-
== A1maa hava za.yiaiı yette annn verebilmesi, Avrupa 
1§ Londra, ıı (a.a.) - New <;:hroniele harbinin hitamını takib eden bit· 

l
e: pzetesi yazıyor. sene nihayetine kadar beynclmi

Ahnaııyanın harbin bıda.Yetinden- lel tediye mahiyetini muhafaza 
E beri ölü ve yaralı olnnık en az bE'Ş eden dövizleri alıp satabilmesi, 
E b',u t<ıyynreci kaybettiğı tahmin cdll-
Ei mektcdır. Bu adcdC" miktarı resmen bunlar mukabilinde emisyon ya 
$!!!! 1 650 olnrak bildirilen Polonya harbin- pabilmesi kararl~tııılmıştır. 
§ deki lrnyıbln Pctahı hükumeti tnra- B it k d 1 ti · · 

I
~, :fmdan Almanyaya iade edilmiş olon' a I eve ermin 

400 esir pilot dahıl değıldır. Sovyetleştirilmesi 
§ G117.ete ilflve ediyor: Stoklıolm, 31 (a.a.) -Bnltık mcm-
1§1 Muharebe tayynrclcn nncnl bir leketlcrind('n avdet eden bır ingiliz 

1 veya ik.i kişi n.akledebildi.klcrı halde lll8nllrunun soyledlklerine n:ızar:ın, 
bombardıman ~J'ıtrelerınde bnum bu memlekctlcnn Sovyc-tlcşme işi su
dört veya be kişi bulwıabUıneı.tc- ratle de\. .ım ctmcl:.tedır Baltık dev-

i dır. Alınanyanııı askeri hnrekfıt es- 1 •tf'rırun poliUkcsı, endu tr .,yel kuy
I nasında kaybettiği Alman teyyare- n ltLırın t dncen milı.ı .. tinlmcsiıu 

lennm adedi 1.900 tahm n ~unuyor. ı.stihdıı! C'tnıc-ktc bulunduğu Clh<'tlc, 
~ Yalnız bizim sahillerimiz cıvarında tngUiz i h!tmclcnr.in en bflyük kıs
.il Almanya temmın:a kadar 323 tayyare mı son eneler zarfındn tasfiye cdıl
ii kaybetmıJtir. Btı tayyarclerdc ölen mış bulunuyordu. Beltık d<"V!ctlcnntn 
E! veya esır edilen müreticbut adedi tngUterC' ile olan tıc-nreu hıç b r za- 1 

le 800 den fazladır. l'.'l:lll farlıı olmamıştır. Leton.ya ban
knsının 'aı yı>ti malum d~ıld r. Bu-

l! 
Afişaj daYa81 nun da !Jtmdi mıllil~~·tmııı: olması 

İstanbul afipj inhisarından dolayı mulıtcıuel bulunmııktadu·. 

Anadoh:ı ajanıft t3:ratındaıı t:ıtanbu1 Bir tay deposu kurulacak 

1 
belediJ'esi cle)'hfne hakem huzurunda 
ikame ecU1en dwva bugün neticclen
mtşt!r. Heıkıem heyeti, alb scnedeu-
beci imtidat 9*.lı ba !htllftfiı meıı&
lede Anadolla •iamwiamamlle hnkb 
'*8ıımw ve büoCbnle müddei.Yatı rcd 
etere« iıllabd ~ni Anadolu 
ajan,... z.aır ft aı,..n ita.<;rna mab
kt\m eônittit-.. 

Ankara. 31 (Hususi muhabiri-
mizden) - Masrafları ınm Mü-, 
dafaa bütçesinden veıilmek ü
zere ffiu;ırc.ı çiftliğinde bir ta,y 
deposu kunılınuma aid meeli
ee bir kanun liyihaa vetihıtis 
tir. 

l - Ahn:ı.nyanın bütün Av
rupayı istila etmek isted4,öini 
bizzat Bitler söylemı.~tir. Bu 
babda takib edilecek usulleri o 
anlatnuştır. Ve tatbikatına da 
ç-eçmiştlr. Şimdiye kadar butun 
icraatı aenclerce evvel tesbit et
tigi bu plana harfi harfine uy
gundur. Bu gün de Avrupa ha
kimıyeti hırsından vazge~tiginc 

daır ortada zerre kadar bir 
iş:ıret yoktur. Bililklı; bütün 
hareketleri hep o esaslı planın 
Qerçevesi içindedir. 

Biz bugünü anlamayıp yarına 
ters baktığımız için Almanyaya 
böyle E>.meller atietmiyoruz. Şe
fuuıı eserlerinde ve nutuklann
da ve diğer şclletin mezheblerı
ni iv.ah için ya.zdıklan kitahl.ır'Cla 
okuduğumuz eeylere ve reaJıte 
sahasında cereyan eden \•ak'ala
ra bakarak Nasyonal So::;yaJiz
min Avrupa hiLkimiyeü peşinde 
koştuğuna inamnak mecburiye-
tinde kabyonn. • 

2 - İngilterenin hürriyet nıü
dafiliğine gelinee: lngiltcre bir 
Donkişot değildir. Mücerrcd bir 
prensip unnuna varlığını tehh
kcye atacak surette harbe giril
mez. Bugünkü Statükonun de
vamı ve küçük milletlere ha
yat halda tanınması kendisinin 
de esaslı menfaatlerine şu anı

tarihide uygun geldiği ve Nas
yonal Sosyali7.min tatbik ettiği 
sıı f kuvvet politikasını kendısi 
hakkında da tehlikeli gördüğü 

içindir ki Alman tahakkümüne 
karşı mücadeleye geçmu:;tir. Bu 
noktada bizim de menfaatimiz 
İngilterenin mezhebiyle mütte -
hid olduğu içindir ki biz de hı
glltercnin müdafaa ettiği tezin 
galebesini istiyoruz. Ve onunla 
müdafaa gayreti uğrunda bir
lcşiyonız. İnc,<>iltere müşterek 
tehlike karşısında istinad edece
ğimiz bir müttefik olduğundan 
ve İngilt.erenin menfaatini Tür
kiyenin n1enfaa.ti addettiğimiz
dcn dolayıdır ki bütün lı.trareti
mi?Je onu müdafaa ediyoruz. 
Biz Alma.oyanın hegemonya 
iddiasına Hitleriıı ve sair llt!fle
riıı sôzleriyJe, icn.a.t.let. y .. hlik
mettiğimix hMıie, Nadir Nadi 
ar.aba ne e isthıad6rı birim 
yallere ıılda.ndttmnzı idıdb 
ynr. deb11cri neıltı'! 

'F' dA ~ Alhilt!.. :c lıfr 

Nadir Nadinin bir delili de bü
tün Avrupa mılletierinin · garb 
demokraaileriyle elele vere.ııek 
Almaııyaya karşı harbetmemiıf 
Qlmalandır. Eğer Alnıan tehli
kesi mevcud olsaymış, onlar böy 
le bitiraf kalmazlarmış. lwet 
A \ rupada bitaraf kalma.
ğa açlışmış devletler başlan
gıçta garb demokrruıilenyle bır
lcşip AJnıanyaya karşı harbet
selerdi. bugün Alman tehhkcsi 
izale edılmiş oıurdl.L Fakat o bi
taraf kalmıya çalışaulann için
de de Nadir Nu.dı arkadaşımız 
gibi dü. üne.nleı· olduğu içindir 
ki tehlikeyi görmediler. Ve gö
renlerin sözlerini dinlemcdıler, 
.Almanyaya müdahcne etmekle, 
bitaraf kalmakla başlarında.ki 
tehlikeyi savuşturabileceklerini 
umdular. Bu gafletlerının CC7,a -

sııu da istikJAUeriyle ödediler. 
Fakat onların hiç obuazsa kü
çtık bir mazeretleri vardı. Al
man propagandasına o tarilılor. 
de belki aldanmak kabildi. A
radan bir sene geçtikten ~ Al
lııanyanın bütün bitaraflan ver
diği taahhücliere rağmen insaf
sızca :istili ettiği gönildtiktea 
sonra bile Tilrkiycde Ahnan 
politikasını müdıı.fa.a edecek bir 
g02.eteci çıkabilirse, tecrübesiz 
zı hin gafleti icıinde Alına.rı po
litikasına kurban ohnuş başka 
mıUetlerin mim>lmi bi?Je yftdeı. 
mck., ancak tuttuğumuz yolda 
seba.t etmek için bir scbeb biz.
mebni görebilir. 

llU-.yia Uah~ 1· ALÇIN 
1 
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Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü llanlan 

Muhammen klyınett 
Lira Kr. 

1000 Bcyoğlunda Çokıır mrıballeshıtn Trl~ındn eski 8 ~ni 

8o ......... ~ "'"' 1....... 10 No. Ju klırgir ev. 
nr.ı, btı Ustnd petıltvan da-- dCD açık vcrm~o ~.,or • 1200 Boğ:Wçinde &ınyerde Dere sokalmda e&ld ıoo, ıoo, 100 yeni 

dipdlrl idi. Bir genç kadar du, 66 No. ıu ahşab ev. 
~ vo çnlAtıtı D'a1mt, :tcvkalAde usta o1a.n A - 400 Boyacıköyünde Reı;it pasa mahallesinin Mektep sokağında 
Adalı Halil, pccjl'0Vİ 1Jft.lı'dL liço dahn genç ve toy olan htw _ eskl 1 ınillıcrrer yeni 84/1, 84 No. ıu ah~v ev. 

1)) zpp 

iKi YILDIZ BiR ARADA 
4 A§ustos Pazar akşamı 

T epebaşı BELEDiVE bahçesi Alaturka kısmında 
fiye v• •• nir Nureddin 

__.; 
ppınarnk .AUçoyn dündl\ ve, mnu ka;ndınnakta gecikmedi. 1800 fio• köyde KcçocJ Piri mahalJeslnJn Çöplflk sokağında eski 4 U:C~::::ii~:::::ıı~rnıE::r;ı 

mukcrrcr yeni 12, 14 ve No' ıaJ l4 J2 mıyılı ve beheri scki:tcr 
bir nfıra sa.lladt : .Ali~ kemanede sağ ayağını yfr.t. urıı kıymcUnde iki ov. 

Ayrıca Veni ve bUyUk VARYETE ;/' 
- Haydi usta bel yana dikm~, sol ayağını dizle • Yukanda yazıb gayri menkuller peşin para Uo satıbnak üzere 15 gün 
Adnlınuı bu nfıra8l tutuanm- mi[J bir vnzıyette duruyordu. Ke- müddetle nçık nrtırmayo çıknrılııuşt.ır. ihaleleri 12/8/1940 pawrtesl günU 

ğn. ~rci Jlli, AJıço, hasmımıı mtUlO'/j çoi< gev§Ck tutmuştu. Bnat 15 tedlr. isteklilerin oka rnt, mnhlulfıt kalemine mürac:uıt.l:ll'l. (6617) 

hnrekntın uydu Derhal ~,... Mnlwadı Jrnrnn.zhktı. i 
pmarnh .A<L'llıyn döndü: Adn.lı, hasmının çok gevşcl{ lstanbui Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

- Hnydn Adalı bet.. durdıığwrn gönnii§tü. Ka~uik 
İki pehlivan, cııHO enseye gele- için t;are a.nyordu. ,---------------------=---..m 

rck kapıFJt;ılat Bir iki yokla.. Aliço, basınına çareyi do ver-- t<ıymetı Pey par "' 
Lr. Kr. Lr. Kr, 

madan aonrn, biıcwnlnr bat;ıladı. di Kemımoy\ bo~ttı. Hasmının48 --64--00--864,..---8....,,0- Liilcll, Kem::ılp~ maluıllestooc Cü:mhurlycl ve 
İlk hilcumu Alir;o yaptı. A- paçalann1 aramağa, kıçını Yf!:l"- Y~ tulumba (Ulcli Trıırııvny c.n~l.) kö;.e başındn 

dalıya çnpnl.Z glrnıch ist:edl Far den kcmnoğo savaşır gibi baro· 288/2 No. ıu ve t:ımnmı 128 M. dald nrsanın 
t, tetikte bulunan Adalı der>. ketlare t~l etmeğe başla - tıımarnı. (980) 

V k .. ~-u.. L.122 00 84 16 Bnlnt : Bızır cnvu:ı rruıhnlle=ünde F.ski Yeni cod. hal mukabefo etti e u.n.uı~u. dı. · 
yeni Çıhııgir eski 65, yeni ~ No. lı 4 katta 11 

Adalı Halil, hasmımn kuvve-- Batta AUço, hasromı ararken odnlı evin lnmaını. (?118) 

tini dt>...rnmıeğ üavoşıy<>rdu. ace.le ediyor. 1k1 tara:fl\ da sal· Yukölrıda yıtzıl.1 cnıl~k on bc-.ı glin milddetıc &<ık arttırmaya çıkarıl-
Oaha ilk tutuşmada h0$Xltmn dınr gibi o:hıyordu. ~. İhalesi 6/8/194(1 pazartesi gUnü s:.at on~ yapılncnktır. tstcklile-
kuvvetinı denemişti Eskisinden (Devamı var) .rtn Çemt>edltıışta Vakıflru: Ba)lııihltıd!lğU mahlOıtlt kalemine gelmeleri. 

daha kavı tutuyordu. <6351> 

Adalı, hnsmmm htıcumunıı 1 1 Bandırmaı 
./m:rf1ı, hucuma geçti .. O da, A.li- •--._,,--------· 

almOdürlüljUnden : 
çonun paçalarına dn:ldı . Lakin, 

Aliço dn haımıtnl luuşıladı Ve, hrtanbul Su eııorları AJ nUöı dırn: 

Manyruı gln!i civorınduki Tuzla binası d..1hll olmak İJZCl'C eml8> 
,.ırmi lkı bin ~ yüz oo ııekh Jıra bedel rnuhammenll balık avlamak 
bnkkı "c reımt mlrj:ıjnin 1 ha:ı:inın 010 torihlrıdcn rııayış 943 tarihine ka
dar a l)(!nellği 25/7/940 tarihinden itibaren 14/8/940 trırlblne milsndif çar
sumbn gtınü saat 1$ de ıhalesi ynpılmak iltere 20 gün mUddetıe açık art
tınnaya çıkarılmıı\ll'. Muv kknt teminat bedeli muhammenin yüzde y~ 
buc;uiuduT, '.\'ollb olıuılnrın Bnrıdırma ınaliyc:unde mutcşck.kil ~ ko· 

IQll'tuldu Ve~ken M lbabakaları : 

Adalı Hahl, Alçıyou ~ok darb- , ~ - . Yel~cn ~ musnba~~n-
lı ı · ı · ~ · den .. · 1 ıuu bi.ı ıncısı 8 ağustos cum.:ırtocı gunu 

ve zor u gon ugoo ~ın ı s:L.'lt 15 de Moda lruJrund& yapılncak-
ktığmı deği~tircil · t.u . 
Adal Ha1ilinm bu ıkı .blicu - 2 - Bu müsnbak:ılnnı yabuz 12. 

miqonuna mnrnc&atlnn i1An olunur, •6614> 

nundan soııra, AJıço, birdenbi
.. -e hu uma geçti Hasmuun wln 
tıir çn.ın·U?. gtrcreh sürdü 

Adal çup:ra;.o.clruı kurtulnJJUI 

çiıı kocn gövtfo:::ılyl Mvruldu, 
:nllmıdı 

aknt, Adal!, ihtlyaı Aliço -
um elmdcn .kurtıılamadı. Aliço, 
ıasmını iki kuvvetli kolları UI'1l.r 

mn. sıkıştı~ alabildiğine a.ü
üyordu. Bir ya.ııdan kösteki -
~c çalışıyor<.lıı 

Adalı vazıyoti kotü bulmu:r 
u. Kıll'tulınaktan zıyad bir Wl 

vve1 çıq>ı•nzda.u wynla:rnh hrua
ınıın öniln yat.m:ık •l:lha ınu

afıkb. 

Nitekim, Adalı Halil yınni a
lon kadar gen geriye çayın 

ı.ann:utladıktan sonra birdcnbı
e ~ncrek sıyrıld.ı Vo, bwmu
ım önime büzüfüp yattı . 

Adalı, eğer bır iliı adım daha 
ıynlıı hnsnmun onüue düş

. owaydı, muhal kak kös
eklenerek sırt üsUı yero diişüp 
ııağlüp ofacaktJ. 

Adalı, nlta dilşeı diı§.mez to
larlnndı. Çünku, lırumuwn ne 
Jerecc üstçi.J oliiuğumı hiliyor
hı. 
Adalının attçılıgj yo.ktu. Bal • 

· Aliconun hen altçıltğı ve 
em de bstçülüğiı vardı. 

Zaten yirmi beş ueııedlı Alıço
u kim altına diw\Jrup de fatedi· 
i gibi oyn.ayabilıııJ'1tı, Buna im
tln mı vn.rd.ı? 

Aliço, Adaiı alta dtişoı diış

aez üzerine çulhındı l{P..ınancyc 

~eçti 

Adalı, buzülmu~ lu4tt:fı. aya.1!· 
annı alt.uın nlmu~, hu.; bir ycrm-

M . Şorı.ııl<'r ~irok edecek ve nıüsa
bnkn rotnın ya~ günü bildirilecek-
tir. 

8 - JJnlu.:mlcı - Rı~.a Sueri; Mi.i
tıendi:ı Harun Ulnınn, Mühendis liiı
a.ameddin; Beh:l.at Baydar; Şe:re:f Btr
fl l 

KOrek Mileabakaları : 

ı - Kürek tctVlk m~bctroıarının 
ikıncı i 4 nğwstı..ı:ı pıwıJ" r.üllt1 ısuat 

ııs d Ycnlktıpıda yapılacaktır. 

2 - Müı;abakalnr Bayanlar - müp
tediler v kıdemUler olmalr. U1cre 3 
ıımıJ kurckçı arnııındsı ol~~. 

S -- füık:ı#ucı· - Rıza Sucrl; K -
mıl Ethem, Bekir Marur, iamall Dnl~ 
ynnc.ı, Nuri B-Osllt, Nedim tnl>Atur, 
Rlkmet t)3h.lndaj, Bedri. 

Salın komiseri tbrahim <'Jlc. 
Yulı:ııncln isimleri ym.ıb arluıd:ı;ıl:ı

rın munyyen gün ve sııntlcrde yarıs 
tınhnt.oırl:ı buhırunalnrı rlcn olnnur 

BugUn yapılacak 
mUaabakalar 

lııtnnbul nt.ıctWn şmnplyona:sının 

okuma osta Şe ı ranıyor 
zmir Şark Sa ayi Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketinden: 
Fahrlknm~. için boyalı, fanta7J ve kaput beilcri h.nııllıtını idare 

•xk(~ bilgili bir dokumn J><ı6lrı Ş('floo ibtiyacım17. vardır. ŞernitlmtL. 

~J<la ynzılıdır: 

J. - Fobrilunmzöa çııbşactık ı>Mta cc:fl ''ürk olacnk ve Türk tAbl
~tinl haiz bııtuııaı-aktır. 

~ - Y~ otuzdan nşngı, ktrldtın yukarı olmıyacnktır. 

8 - Mutlak sure~ 'l'ürk~ olı.:uımı'1, ynzmnsı oloeak ve dokuma
işlcril(l n1'\kadar bc:ıab iflerinl bilCCC"ktir. 

4 - · Fabrıknmız.ın ımalMını yııpan mlimaısn bir bnriatbane veya 
1 brikadn muhtelif dokumn i~l rinl bilgili bir 11urette ifa ettiğine dair 
bonııervııı ıbro;. edecektir. 

(') - Hllimü oJ varrıknsı n ' b rlJktc ne mlkt:rr nylık almakta oldultunn 
•lntr "~ka ihmz ed('rt!ktir. 

6 - 'J'alib olanlar tsir:kctımi7.1n hmirdcki roerk~ müracaat 1 
Post• kutuaıt M'I lm~::lllmmlD:lıti 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
ını mns.ıb:ıkası bugü ı·f:ııcroohçc Resm1 Daire e müesseselerin nazarı dikkatine 
Btndındn ynpıL"M:nktu. 

Sa.ıt nlbdn flVVtıll'ı to.000 ırıetre ko- Kuk :;:-ılı:_ıı icrn Vckillı:-r1 llt>yı•U ırnraıile Etiiım\kA verılıoiş olduğundan 
şul cok sonra dn 4X400 bny.rnk y:ın:ı rt!mll dan'C ve mü~:mselcı kok ıhtiyaı:lnnnı dogıudnn doğnıyn Etibanktnn 
ynpılacaHır. 10.000 ıı1ct..,eılc Uı.i denk ıonktıı fiyat iızariııdcıı ve mOnııkasasız lemin edeb11irler. Binaernıleyh, de
rnttib olan Hüseym ile Artanın ~..._ J)()(L-ın ıılncnkbrı kokları nakıl lçın varsa kendi vnsıtnlnrını kullnnnrnk, 
ki~e:ıı (?flltJı n ola<mk, 4X400 bay- yoksn ııakıl huııusundn muteahlıld bularak ihllyncl!lnnı luılkn aid tnleb 
nık ya.rı:µ da G lntos:u-ay ve J.'cncr- tchacünıü vnld olmndnn ve bir an \!VVC.1 temin etınclcrl lfızımdır. (667'1) 
tıahçc takımlur.ının ~n sona luı - • a -
ddr heyoo.-ınlı ve ıuJu bir çckişınesı kıcıuncb <;öreni Fcncrbnlıçcde del cak olnn R.ı.2..a Maksudu aeyretmek 
halinde gcı,;eccktlr. Ualato_saray ta- Mdih ılc bu mcsnteyi ilk de.fa koşa- her hald" çok :r.cvk11 olacaktır. 1 

Fatih Aakorük 4\l~P: 

Şimdiye kadar biç aakerlik ctme
miı (118 - 335) (Dahll) doğumlu ce
zab Ye cezasız topçu sınıfına meoııub 
cratıo llSkere acvked1lmek üzere he
mell ~ ınürncaaUıırı Oh ohmur. 

• • • 
emhtönU Yerli 'At;. fubeetndeft: 

Şubemb:tn 11161 ara bydmda ııt~ 
1atte Yzb. (3~326) M~ oğhı 
1305 doğumlu All J'wıditı çok acelo 
~e mö:mcruttl t~ olunur. 

oj 
M LAK Almak veyahud lı 

sabnak • tiyenlere 
Galatada Onyon hanında 

JERANS TüRK LiMiTED ŞiRKffl 
un..@ ~ata -~de her gayri meıdml 

fthCI ve ynhud 8atıOI fıdebiliJ'. 

Aynca çok uygun eartıarla cmlAk idaresi De ~ 
, olur. 'n?Jeton: 4.8358 

1 

m ~ 

8ahlbt: M\ .. ed c..ı.aleddhl 8ARAÇOOL:U 

ili riyat MUdUrU: Macid ÇETiN Ba ıldıCı )'~ (Y•al 8ıat.Jıı ~ 

TİYATROLAR 1 
_._ __ _... ... ..._ __________ ..,..,;;;;;;;;..., ·--------------------~--~ ·------------------------- ........ ____________________ .... ... ........ ıC.ıiııiiiAıılliııC;'; ______ ............. Mıw!I 
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HAL i DE: PiŞKiN 1.1'.T.lbcr 
ı .A.ğustoo Pcr~"Cr11bt• guıdı akşamı 

Kadıköy Sureyy. bal~mckı 
HABIBl ııvzı; 

Vodvıl 8 perıl 

Yarını S<•<•t kudur bu halde 
aldım Mnlv.enııı uı.1ılndc bir giı· 

wtü o <l u. Ynvn:ı yava~ ıncrdıvcıtlerl 
ıklım rnah1cni11 k. ırıı.ının inc<.'(!)k 
ralıliındun avlu ı:or uııU)'oı du. llay
ludler üç kisi olmu hı . Arnlanndn 
ir de kndın v<irdı Krıdımn eV2& ve 
ıarclti'ılındao ynlvc1rdığı anlaısılıyor. 

la. 
Bu ınrad ha)'dudlardnn biri be
ındcn bir bıçak ı;ıknrarntıı kııdmın 

öğı;ön dayndı, iy ~ kulnk vcrdırn, 
w '31,)'dudwrdan biri· 

- B:ışko çar yok, ne tnrafn g.ıt
Hdenn I haber vcrmıyor, diyordu. 
Kadın mfımancattnn bh tııydn hn

d oımuncağını rnıladı, hcrlftcre u
un uzadıya biı şcyJeı anlattı. JJııy

lad: 
- Pekfila• Bız o tnrotJnrı arnrr;., 

, kirmcyı bul ınıaz ısc.k, ynni bir.i 
ldattıo ise sen bilimin' d<ıdikten 

uıra otclc:i karıya· 

- Piko! Bı7. cc.linet..7c kadar bu 
<aduıı da mıuw:ne ka[)a, emrini vcr
li. 
B:uın bir arkıı~ d h.-ı gcliJrordıı. 

UmımlyO, BiR llralık YARIM bilet alır bUaUnız tıd l!rabk TA 11ı1 bilcı1 ~ 
aanı2 VAAIM lkramıyo kazcı:nacaksınıı 4 o.ooo lira alae8ktınız:t.. l)U"" 

bavrrn , bt491\nl:z YARIM ı 
- BlfşeynnıamadımammaHn bana - Eyvaaafl, bense~ a ~ 

UCU2ondan \'et, zıyanım az oısunt. . &tmr:n,.tım ı ~ 

gozVkmiiyor, ya.hm Miktıellayı dtŞl- - Amıın lıl&r,y6 :rlcn ~ yalnız luıln~1m11 .ııcvindlın, Piko: I 

daha :fd:; ;~~:· bir arbm 1 algıcının seya - Hıı sahih• UJlun Zlll'fll'l yok 
.ikisi bir ar;1'1n olsun. 

ikinci hay<lud rcl.ikinln fi rinc ttı-

1117. e<hyordu. ı 1'-J1&ıı;:;~ii.'l:::ı:Ci2:!:llila:llı1iı'lllll!:l:::Emmrı&;mı••• 2 6 

• ah 
- Hnyır, hnyu· olmaxl O bcrif.i ı 

ııçiiocü Juıt odalardnn blrlue karw
mnlı, 

- O hııklc bu da .kadındır, bunu 
chı bir odayn luıpaıınk olmaz n:ıı? 

- Sen ne dersin Piko? 
- Vallahi m bilirsin x! Mahzen· 

deki a~mcağız :aanır.lı bir çocutn 
bcru:crniyorl 

- Ah seni ! Gnliba clcl!karilı 

hoşuna gıtti? 

Piko s:ıntnrnk: 

- Duha neh:!il 
!fıhnyd beni mahzeudcn çık~ 

ğn ltnr r verdiler. Piko knpıyı nçnr 
a~çmaz, dışarı fır.bdım, hoydudhır: 

- Arkn<tıal Sen bil':im ynpt.ıldarı-
mızı lınbcr vcı'CCCbin ıımmtı sonra 
sen bilirsin Görilyarsun yn snnn acı
dık, üçüncıı kotta bir od:lyn pnn.."1 -

calı.s.ın, ne dersin? <la yalım: kalmıııl.ık. l'J.ko bir mum 
- Amanı sız bllirsin.t7., nıatu:cndc bllc 7akmu.d.ığındarı düşmemek için 

1nıelcr beni yiyçeckti, pek. çok m~külAt çcldyordum. Ne ise 
Bu &ırada Pik.o söze k:nııştı: bir knnape buldum, kadını ;yanıma 

- Şanıblomm bitudln nu? otur.ttum. 
- Hayır Piko! Dahn tnlmağa vakit - Sen kimsin? dadım. 

bulamamııı idim. - Ah hiç sorma:yın ~ Ben bir 
- Hnydl çok söY mc. Al bu ho- kôylü kar.mıyım. Gece köye dönerken 

ritl yukarıya . bu baydudlnr benl yakalacbbı:, birisi-
- Kodını ne yapaaıks:ınııı.? ne benzctmia]er. tncrimde11ara bula-
- tkbrlni bir <ıdayn kopıyJvcrlrbı mnytncn yaıuldı1tlamu mılndWır-Fnkat 

m . sen o to.ıaCdnn gcllyoJ' ifaı, ıtnutlıık o 
- Pddntıt ,.oıcuı ~. doArw;unu 
~ :ınerdıvenlcrl çıktı ı;ık:n bitl.ro- ~Je ~ beril tnzyll ~~ 

mcdlırı. .7.:ıtcn dizlerim tığl'.ıyordu, - Ey ıılz bll"'ldroscycnıst "gGIJ~2tj 

:merdivenler büttbı bQtiln ~uk mı"? 

vcrdl. Piko üçfmcü katta btr oda aç- .....E-ret! 1kl ıorahn ~. 
b, kochn De beni iccrl ttllkten İki mub3 takdlısını fSltb' tsftml!2 
ktıpıyı luıpndı, irl bir nnnhtnr ile ki-. yerimden Oyl aıçradrnl tmşun ta
llUedl. Bilmediğim bir kn<lm ile o&.. vana ~P ;oımuıtuın. &dm 

blle~ı: 

- Ne oluyor&ınıa:r. 1DÖ9167 dedi. 
- O anıbru<ln ben de arı)'Ql'dum. 
- Sizdcı rru h.-eydudsuuus? 
- Yok cnnımJ O anıbanm blriıxh 
ııdmnzel li koo.Ha vaıdır. Onu eör

dllamü? 
- Ben ne bileyim7 

.,.... .Ah Milroeltacığmııf I~ 

seni ~acnklarl Ben ,,anında de#J.
liın ki geçco dcluki gibi herUlert gı>o 
bcb:iVcreyfm. Ne yu,pııam d:I ~ 
y~ ktırtars;ım. bu hertOeı' 8ibl 
~ ~ .t.nftwn1 ezerlm. 

Kndtn olfk Yn'"'I 
~ aranJıb aJırotı, Oda da-. 
hm~~~ 

hn;ydud ~n "lllt!fnı;:ıta ne 
oUd)fiM 114$ınız~ 
don 1:U)1a1t ilah Hat ~e 

nil)'Ql'.dam. Kadm: bu branblı: edada bırnkJJI ~ 
- LAlı:ln .U&;Jö sJ.ze ne oldo? - !len aizo na6ll mu~ I 

Kendi kendinize balır:ıP çalmyoı· - rlm? .. ....ilf 
SUDUZ, dedi. - Yat&k ÇIU'lnbooan ~ 1 

- Ah sıısunuzt Hqdwllar MtkQ• tiroc.'(!ğb:ds ipden ben do DJ-

allayı ~. knçrumı. .A' 
Dilf{i.Ddüm. Aldıma bir çare aeJdi, - PekW! Evvela ben~ ı 

Peuceredcn aaYUŞmak. Başıma çıkar- - Yok! Ben kadınım,~ 
dım aşağıya baktım, peJc derin. Bizi - H8J'di ö)'lc oı.nn, ı:ıı9'. 
1A Qçaıııdi kata piumnışlımh. Bir ip Doğrusu lı:ndma da ~~ı11-' ') 
111tıa olsa, bçmıtll ltolıcy. Belit1'dekt c yansa 7ft}nız beısııuı oır~. ~ 
Jı:tıoak pClk kısa l4L G&Qn-ıe ~ temedim. Çm:pf btlyükCC ~ 
çorıatı iliıtl. Hameo «YBta kalktJm. pntta yaptmı. t'JçlarwdaP l'J 
çırrpta yırlmağa bQo1achm. Meçhul cltledlm, ~ da na~ fJ 
.kodm: KaeydJ371 peoccron1ıı JrorlıD....-~1/ 

- Ama 14~ :ne ~onımm.? tb.n, t>ln bll- urunu demiJ'C -?ı 
c1t7Cl'du. dım, dfğcr DCtl1JU :ı;ıcncere(IDl~ 

- Ne ~ Uzun bir ip vü- s:ihvcn'JJın. ~ :mud 
cude get;r.tp peneeredeD snvuşaca.. vcl3 lltıdm~ :idi. 
tun. - ~ balro1ım ~ 

- &mi ıbnr:ıda ını ~ knt clkrintzle çnrsab 
- :Eı :ae 1ap:ıynn? Seni nasıl aıaa ıonra ~ 

'~P'UVCril'.lef,, llnlbufd. bciıiın bu gec(l 

gıqct;ınüstaccl bk ~ vnrı .. ~ h;cy 
dtıdlnr ticni ~;uma .unnedlyor -

Sonra :fikMerinl :1crao 
twd~. 


