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Bulgari tanın tecavuz eme-1-
leri malum olunca biıtün kom
t>ulann emniyet tedbirleri a-
nunla.nndan tabü bir şey o-

lanıa:ı. Balkan misakı mey- ı 
danda. değil midir? 

_J 
Yazaıı: llfüteyln Oahid YALÇllS 

ffirna.r..!.nın 

de ı OEL 
1 mÜ.na.:P.befi/e 

nutuklar 

iki ltalyan iaşe 
bombala
batırıtdı 

İtalyan mağlObiyetlerl 
halk ai·asmda mem

nuniyet uyandırdı 
------

Parti Vilityet 
kongres· 

Bu sabal2 Parti tJ!erkezinde 
yıllık bii}1Ük toplantı y·apdacak 

Cümhuriyet Hc:ılk Partısi , b-ı 
tan bul vilfıyeti ı !l lO _,·ılı kon -
gresi bu MbAh saat 10 t.a P.uti 
merkezinde aı;ıhw::.1-t•t . Kong
reye kaza kcngrclcriıvl1.' ~edkn 
70 delege iştirak <.n•· d. ,., l,'Jn
gre Parti Müfc:tti ı i ve lw:iı 
mebusu Resad ~·;;mz r o~lu tar:ı 
fından bir mı..-akia ::.çıJ,-.1,;: ktu. 

Hazırlanan ruznameye naza
ran, açııı nutk-.ınu mlitcRkıb 

kon~1· ye L!rml \ t kmci ı t>İı-;
kr ik i'd k~ıtıp ı-;c IJ('t tk. 2 vıl
hk m c::ıi raı•cıru km.amir, ·hc-ı 
saph:.rlı1 't: hiiü,:mın telkikilr 
ge'iı~n dileklerin iıwf:lt•nrııt sı kin 
3 - 7 kiP,ilil: koır..ı .. ) onlar ı::-e~i 
lecek, dılt-.klcıin tesbitı ve ka
bulü y,1p1lacak. 'ılayet idare 
ht.yetiue Mil \"\,; ı:;clı;ız yedek 
aza seçilecek ve nihayet Anka-

csonu aayf:ı !. sütun 2 de) 

Bir çok devlet 
adamları mesaj
lar neşr~ttiler 

Vatican, 24 (a.a.) - Stef 
ajanı:ıı bildiriyor. 

Papa, bugtin Noel bayramı 

müna~ebetiy1e kendisine tebrik
lerini ~dim etmiş olan kareli -
naller medbi azalarını kabul 
etmiştiı. 

12 inci Pje, radyo ile de neşr
olunan bir hitabede bulunarak 
halen cereyan eden büyük har
bin felaketlerini endişe ile takib 
eylediğini kaydeylemiş ve şim· 

di olduğu gıbi harbin sonunda. 
da, ki1iı:;enın vazifesini, harbin 
huımle getırdlği d("ıin yaraları 

iyileştiı'meğe inhisar etmesi la
zım gelc:ceğini söylemiştir. 

MiiB.1essillerim vasıtasiyle 
(Sonu ayfa 6 ıUtun de) 

-Harb---.. 
Vaziy.eti 
Jr.gUterenin ilk 
bahar hazırhğı 

1 Hh .. ıı.iE;aÜ.GAZ 1 
lhıman~ anın Almanlar ta

rahmhın İŞJ..'"aliııdt•ıı t;Onra 
eltin) a matbuatma intikal eden 
de<likod'ıılıın tahlil l'df'rken 
hu ha.rckf"tin ikh ... adi harbin 
giıc;füldPI·ini iza.!t için alırum~ 
hl tdhirden t aska hir ~y o
lamı~ a<:>;tğ°lnı izall t•tmitotik. 
('füıkü nıe\ ~im A' nıpada ka
ra harhlt>rine nıiı"'aid olmı~·a
<'ak kadar ile-rlemi'!'ti. Halbuki 
İhı.lya bu dü~üncemizi tekzib 
edt><·ck ic·raata ~iri.-;ti. Bu ha
ttkeüyle idam fermanını kMı
di imzalamı~ oJdu. 

(Sonu aa)lfa 4 aUtun 4de) "' ______________ ............ 

-Yunanistan 

bayram 

yapıyor 

Himara'nın zabtı kat'i 
netice üzerinde çok 

müessir olacak 

Atina. 24 (a.a.) - Nazırlar 

meclisı içtima halinde iken baş
vekil Metaksas, hi.ikümot erka
nına Himaranın zaptıru haber 
vermıştır. 

N~ırlıir, zaferin birinci de -
rccc'Clc amiJi olan Metaksası ha
raretle tebrik ettikten sonra 
orduyu tebrık etmesını kendi-
8inden rica etmişlerdir. 

Biıtiiıı Yunanistan, neş'e ıçın
dedh. Kral, Met.ak!;as ve oı du 
aHo~lanmaktadır. Milli gcn~lik 

tef;ekkülü. vatani sarkılar sôy
)eyerek sokaklardan geçmişler

dir. Yunanistan, bir taraftan 
da Noel yortusu i~in hazırlan -
maktadır. Hüklımetçe alınan 

tedbirler sayesinde et, balık ve 
her türli.i gıc!a maddeleri bol
dur. Radyoda yaptığı neşrıyat 
ile Yunan milletinin etten mah
rum olduğu ve hemen hemen ek
meksiz kaldığını iddia eden dfü:;. 
man, et '\ e sair gıda maddeleri
nin ne kadar bol olduğunu Ati· 
na çarsısında göı ebilir. Heı 

Yunan aılesi. cebhede çarpışan 

. askerin Noelini düşiinmekte ve 
ona paketini hazırlamaktadır. 

Bu paketin i\inde Noel pas
taları, konyak, im ir, iıziim ve 
yünlu fanila ve saire gıbi he
diyeler bulunmaktadır. Mfüi 
gençlik teşkilao, bu paketlen 
sarmakta ve her gün on biııler
..._,ini cebheye sevket.mektedir . 
Heı pakeı., .. _ , _40"' ~k 

cebhPdeki asker için Noel wu
riklenni ihtiva etmeki:.ccliı. Atı

n alı çocuklar cebhede çarpışnn 
(Sonu aayfa 5 sütun 4 de) 

Parti Meclis 
G rupu içtimaı 

Ankara. 24. (a.a.) - C. H. P. 
meclıs grupu bugün 24;12 H4-0 
saat 15 de reıs vekili Trabzon 
mebusu Ha..~ Sakamn reisliğin 
de toplandı: 

- Ruz.namede Haıiciye Vekili· 
miz Şiıkrü Sara.coğlunun iza -
hatmdan başka bir sey yoktu. 
Celse açılır açılmaz Hariciye 
Vekili kiirsüye gelerek son İ?;\· 
batından beri güçcn 15 gün 

GAZIANTEBİN 
• 

KURTU 
ö •• u YI 

.~~~~~~~~~~~ma~ 

istiklal ıl"avaşımızda müs
tesna bir mevki işgal e.den 
Gazianfeb müdafaası tari-

hinden üç altın sahi/ e 
Yazan: Dr. FAHRi CAN -----

Guiantep 1rahrn.man1anndaıı bir tip ..• 

( Yazısı 3 Uncu aahifemizae ) 

Münakalat Vekili 
beyanatta bulundu 
Dün akşam Ankaraya dönen Vekil şehri

mizde yaphğı tedkikler hakkında izahat verd 

zarfmda memleketimizin ha • 
rid l'livasetile alakalı olan bütün Sonu 81(1,yfa 5 siUım 2 d.8) 
siyasi mesele ve vaziyetler kak- ----------========----~-----__: 
kıNla bir ~aat, kadar süren iza
hatta bulundular. Bazı hatibler 
tarafından sorulan suallere ik
tiza. eden cevapları verdikten 
sonra umumi heyetçe beyanatı 
tasYib olunarak celseye nihayet 
verildi. 

SA BAHT AN SABAHA: 

Ceza gören 
belediye 
doktoru 
A.gustus ayında Aksarayda 

mub. cir bir vatan<laşın ağıı, 
has t.3 0lan oğlu Recebi, polis 
t:ırafından telefonla mütcaddid 
defa davet ohınduğ-ıı halde mua
yene ve hizwnlu olan teda\iyi 
yapmaf. gıtmiyen Fatih bele • 
dıy~ doktoru hakkında oel diyP 
~ıhhat ir.:.leri mü<.liirlüğü ve Sıh
hat vekaleti müfottiı:;Jeri tarafın 
dan hrızırlanan tahkikat rapor
ları ~ıhhat Vekaletine gönde -
rilmistı. Raporlar üzerinde Sıh
hat Vekaleti taıafından yapı -
lan tetkikat do!üorun bu işde 
suc;lu olduğunu göstermi~tir. 
Sıhhat Vekaleti hadise hakkın
da kendi noktai nazarını ve ::.uc
hı doktor hakkında yapılacak 
takibatı bildiren bir kaı annı 

1 

dün Belediye Sıhhat İşleri Tü
. dürlügüne göndermiştiı· 

Asfalt yollarımız 
/ 

Eğer bugünkü ahval ve şerait müsaid de· 
ğilsP., asfalttan vazgeçmek daha doğrudur. 

Da.ha. bir ay evvel tam~aan yolun hali ••• 

Y eni habcı· alıyoruz : Har· 
biye ile Şi~li aı aı;:ın<la

ki yol asfalta çevrilecek imiş: 
Acaba belr<h}e bir ay cyvcl :.m
ten ltaı makarışık ve tramvayı, j 
otomobili. kamyonu, yürüvenle-

d biribirine d~üren seyriisefor 
karuııklığı içmde bu hercümerci 
iki misline çıkaran Taksim • 
Harbiye asfaltımn bir ayda ne 
hal aldığını görmedi mi? Şirudi 

( So.ııı MJYfa 6 s;.ırun 3) 
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ŞEHI .'Y.1ı~•1*: 

Prof. Salih Murad Uzdlrak -Shibley !l~ dokuzuncu 
asırda iallım aleminde 
Şeyh. ·lbdo ve Cama· 
~leddliit Efgant gibi sfma 
Jarm uyandırdığı R~tio- ., 
)aliat cereyamn ba9hc~ 

YAZAN: 

:HALiDE EDiB . 
.._--....---No. 28 

oKu;,~~K' .1

1

lki SCne için.de İıaS~ci)Valinin çayı Keşifler ~htiratar 
S 1 _"':,ll! K d J • • - k · · d Vali konsoloslara ikinci 
ayın l.dlU~ 1r. arın ine erımız ne azan 1 ziyafetini veriyor 

amillerindandi ... 
·miyÔtin kendine mahsus bir fik
riyatı olduğuna inandım .• Fakat 

1 
her Şeyi, her cereyanı o nokta-

Fakat coğrafi, iktısadi hatta dan tefsiri herhalde ben anla·
ınilli hakikatler onlarui siyasi I 

. . .. . kw'Yi·l- mıyorum. Fakat ilmine, terbiye- ! 
b~rlik Y~P~~ m~t """D. sine ve kabiliyetine hürmet et-. 
dır. Bunun ıçın Mevlana Şevket- k . k~ kt B' tek 1 

. . . . . . . meme ıın aıu yo ur. ır 
Alının sıyasetuıın hatta Hind.is- led.. laş .. ~.;;..-,... halde . . . mese e an m<M.UE.~ 

tanda bıle ne temeli, ne de ıs- · konferaslanmdan birine riyaset 
tikbali vardır. l · · Lahurd kallcb -ıdi. Ma~ 

1. sın· N~ ,J • Hint ıçın an 6 ._ Mev ana 6"""''" doU.vt al f . b' bo- . 1..-,.4.~ı.gı-n 
.. .. _ J~ ese sesı ır gaz UAo514il -

~us.lumanlıgının blr k~ını, ve dan dolayı kısılmış olduğu için 
fıknyatını kuvvetle tentsıl eden k kon ·ahili ordu. 
b. .. ....,.,:_ K af t· bi ço az uş y 
ır munevveıu.u. ıy e ı rv: İkbal ırkan Hindudur. Müslü-

Dr. Bagvandası hatırlatır. O- ! im B abme bir ailenin 
. . b . F k t' man o uş r n 

mın gıbı eyaz gıyer. a ~ ' evladıdır Belki bundan dolayı he-
Bagvandas ne kadar karışık bır ecan1arı k taşkındır. Bir 
terkibin mahsulü ise bu o kadar y .. 

1
.. ~. • ı......:.. dedı' mus uman munevverı t.m.1.1.a 

vazıh ve kafi, h.attiı kuru bir ki: 
cereyanın mahsulüdür. Süley- 1k af 

" bal siyasiyatta birka.ç s · 
man Nadvi hiç "mistik,, değil- hadan geçti. Gençlik bu safha-
dir. O Bağvandas gibi ideoliji- halann birincisinde arkasından 
sini dine istinat ettinne.~ine rağ- gitti. o. zaman pek kuvvetli bir 
men kuvvetli bir Rationalisttir; "Nasyonalist,. idi, hatta bunu 
yani hisse değil, mantığa ve di- bir din haline sokmuştu.. Bu saf
mağa istinat eder. hayı "Yeni Mabed,, isimli şürin-

Ordu lisanında halka hitabı-, de ifade etnıiştiİ'. 
nı dinledim, anlamadım, fakat 

Her genç bu şiiri bildiği için 
tarzını daha çok "Bulabay De- ve biraz da bunun başka saha-
ı;ay., a. benzettim. Sade konuşu- la.rd.a tesiri olduğu için serbest 
yur, .7.arif nükteler yapıyor, mü- bir tercümesini vermeğ:i muva
balağayı sevmiyor, Hindistanın fık buldum. 
romantik hitabetini Muharrem
de dövünenlerin gürültülü ve 
mübalağalı tarzına benzetiyor. 
Siyaseti sarihtir. Milliyetçidir. 
Hintlistanın istik:lili Müslüman -
Hindu anlaşmasile kabil olaeağı· 
na inanmıştır. 

"Ey Brahmen, sana hakika
ti söyliyeyim mi? Satın darıl

ma ha! Mabedindeki ilihlar ko
camış, bu putlar sana kendi mil
letinle didişmeni öğretti. Bizim 
nwllalar da bize kin ve kavga 
telkin ettiler. 'Ben yüzümü hem 
mabetten, hem camiden çevir-• dim.. Sen hilikini hi.li ~ put-
larda anyorsun. Benim için va
tan toprağının lier JBTeSi.. bir 

Fikri vaziyeti bellci siyasi 
mevkiinden daha kuvvetlidir. 
Lucknow'da "Nadwatil - Ule
ma,, denilen, ve bir mü.slüman 
fikir hareketini temsil eden te-

"H t H il&htır.,, şekkülde azadır. aya ı az- İkbal siyasiyatta bu safhayı 
reti Muhammed,. i yazan mer- terkeUnişlir. Bugünkü siyasi 
lıum Shibley ile beraber çalış- umdesi bu kadar vazlh değildir. 
ıruş, bu eseri onunla öeraber (Ark:Ml var) 

naza~atine I · 
s~~:aph!~~ı:tin:: 1 Hastaneler yeniden birçok 
muhatabınızın kitap ve okuma se-

ver bir zat oldugunu, ancak şu t k s hhı.A fes ·salla 
veya bu sebeble !stediği gibi, is- g a a ve l l 
tedigi kadar okuyamadıgından ~i- k 

1 
d 

k'.ayct ettiğin, görürsunüz. t a . v i g e o u n u 
tstanbuı da dahil olduğu mem

leketimizde kitap tedariki Avru
pa şehir ve kasabalarmda olduğu 
kadar kolay değildir. Meseli A\·. 
rupa şehirlerinin her: sokak ba
şında tesadilI edilen gazete ve ki
tap sat!ş bar.ı.k.aları henüz mem
leketimiz.de yoktur. Haydarpaşa, 

Sirkeci istasyonlarındaki &a7-Cle 
ve kitap sabası dukkanla seyyar 
kitap arabasını istisna edersek 
bizde gazetele.ı: ve mecmualar 
alehimuın seyyar gazete miivez:zi
lerile dağılır ve tabii bunlarda ki
tap bulunmaz. HattA Köprüde Ka
dı köy iskelesinde son senelere ka
dar mevcud kitap ve gazete sa~ 
barakası OTtadan k.alku, 7erine 
bir ;?ey yapılmadı. Kadı.köyde, 

Haydarı>aşada ve hat boyunda otu
ranların 25 ~neden beri Ç-Ok 
iyi tanıdıkları kitap ve ıarete ba
yii Bay Kemal simdi Köprünün 
altına sığınmış, yağmurdan ve bo
radan kendini ve kitaplarını g(1ç 
beltı koruyarak bu ilim ve nur va. 
sıtıılannı müşterileri.ne dağıtmaya 

ugraıayor. Kitap ve gazete satışı 
yapan, cephesi ve camfkAnı renk
li mecmua, kitap kapaklarlle süs
lenen muntazam ve Avrupai bir 
baraka bir sokak başının, hattA 
köprü iskelelerinin manzarasını 

bozmaz, bi1llrds süslef'. tstanbul 
şehrinin olu.ana malzemesi ııabş 

barakaları ,,,au.Ilugu hakikaten 
bir ma~. Zevk ve kültür 
sahibi, yapıcı belediye reısınuz 

sayın :uitli Kıcdarın dikkat na -
zarım çekecek olursanız tsianbu
lun 9kumQ"ı kolaylaştıran böyle 
medeni salı$ barakalarına bfr ~n 
evvel kavuşacağına ve emektar 
Bay Kemaliri de zaWrrlıı: olmak 
tehlikesine maruz kalmadan ha
yırlı ticaretine devam edebilece -
ceğine muhakkak nazarile baka

lstanbul belediyesi sıhhat iş
lerine bağlı hastahanelerle sıh

hi müesseseleri, son iki yıl zar
fında .ilive olunan yatak ve te
sisat ile takviye olunmuştur. 

Hastahane ve sıhhi müesse-
selerde iperiti ve süffokeleri 
tedavi mahalleri ve tesisatı ve 
sığınaklar yaptırılmış, her has
tahaneye iki canavar düdüğü, 

bir oksijen verme cihazı, memur 
ve müstahdemler için 200 adet 
gaz maskesi temin edil~tir. 

Yalnız müstahdimler için 625 
maske alınmıştır. 

939 - 940 yıllan .zarfında has
tahaneye bir poliklinik binası 

inşa ettirilmiş ve buna a.id kalo
rifer tesisatı ve evvelce inşa e
dilmiş olan mutfak, çamaşırha-

1 
ne binasının noksan tesisatı ta
mamlanarak asri bir ha.le ko-
nıılinnştur. 

Bir ticaret heye
timiz Macaristana 

hareket etti 

Belediyeye aid d&hiliye ser
visine 17 yatak,· intaniye servi
sine 3 ya.tak, fakül~ kısmına. 

36 yatak il~ve edilerek 56 faz. 
lasiyle yıita.k adedi 356 ya çıka
rılmıştır. 

Hastahaneye bir cildiye mü
tehassısı, bir hemşire ve ayniyat 
mutemedi ilave edildiği gibi has
ta bakıcı ve hademe kadroları 
da genişletilmişdir. 

939 yılında aarifıiyt 38 bin li
rayı bulmuştur. 

Haseki hastahanesi doğum 
Josm.ında 25 fakülte, fakülte 
dahiliye kısmına 15 yatak ila
ve edilerek. 40 fazlasiyle yatak 
adedi 340 yatağa iblağ edilmiş 

hasta bakıcı ve hademe kadro -
ları tezyid edilmiştir. 939 yılı 
l!larfiyatı 150 bin lirayı bulmuş-
tur. 
Beyoğlu hastahanesinin ameli

yathanesi ile çam~ırhanesi ta
mir edilmiştir. 

Zeyneb Kamil hastahanesi 
doğum evine yeni bir ça.ma.~ır
hane binası yapılın~, hastahane 
kadr?SUD& 15 ratak ilave edil -
miştiı:. . 

939 yılında sarfe~ği, 8010 
65 kuruştu. 

· Maea.ristanla bugünün ihti
yaçlarına uygun olarak yeni biri 
ticaret anlaşması imza etmek 
üzere Macaristana gidecek he
yetimiz dün akşamki konvansi- Zührevi hastalıklar, ~astaha-
yonel trenile Peşteye hareket nesi; Zührevi hasta~klar teşki
etmiştir. latı müdiriyeti 939 bütçesiyle 

Vali ve belediye reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar şehrimizde bulu
nan yabancı devle.t konsQlos -
lanna verdiği ziyafetlerden ikin
cisini cumartesi günü saat 12-
de Parkotelde verecektir. Bu zi
yafete şehrimizde bulunan or
dumuzun yüksek komutanları 

da davet olunacaktır. 
---~ 

Zahire beyan
namelerinin 
müddeti biti 

--o--

Azami sataş , fiyatları 
yarm konulacak 

Şehrimizdeki fasulye, pirinç, 
mercimek, nohut ve diğer bazı 
gıda maddelerinin stokları hak 
kında verilmekte olan beyan -
name müddeti dün akşani bit -
miştir. 

Ticaret Müdiirlüğü bu beyan
nameleri tesbit edecek ve elde 
edilen neticeyi Ticaret Veka -
!etine bildirecektir. Bu suretle 
yakın bir zamanda faaliyete ge
çecek olan iaşe teşkilatı yapa
cağı stoklarda elde bulunan ra
kan1ları da narerı itibara ala
caktır. 

Diğer tarafdan zahire mad
delcdne konulacak azami fiyat
lar yarın mürakabe komisyo -
nunun yapacağı toplantıda tes
bit ('dilecektir, Bu toplantıda 
yağ vaziyeti de görü~ülecektir. 

Alarm· ··.tecrübeleri 
için büyük bir 

toplaott "~ y~pıh yor 

Elektrik kabloları 
-- u -

Elektrik kumpanyalarının si. 
parişlerini yerine getirmeğe ça-· 
lışan kablo fabrikaları başta bil 
yük zorluklarla karşılaştılar. İs
tenilen kablolar fenni muaye
nelerden muvaffakıyetle geçtik
leri halde servise girince ça
lışmadığı görüldü. Yani maka
ra üzerine sanlı bir halde bu
lunan kablolar şartnamenin lü
zum gösterdiği şartları ikna et
tikleri halde direklere gerildik
leri zaman ayni derecede mu
vaffakıyet gösteremiyorlar. 

.Bu vaziyet. karşısında kablo 
fabrikaları asılı olan kablolar
da voltaj dalgalarının tesirini 
dü.<jündüler. 

Bu nazariyenin· doğru olup ol
madığını anlamak üzere kum
panyalar bir takım tecrübelere 
giriştiler. Bunun neticesi olarak 
yer altında kablolarında böyle 
bir meselenin pek te varid ol~ 
matlığı anlaşıldı. Fabrikatörler 
boyu kısa kabloları yüksek 
voltaj, tecrübesine kısa bir müd
det tabi tutuyorlardı. 

Uzun ve kısa boylu kablola· 
rııı dalga tecriibesinde göster· 
dikleri bu aykınlık fabrikatör· 
leri bir çıkmaza sokmuştu. Ni
hayet bilfiil kablolar üzerindeki 
müşahedeleri laboratuvar rö-
şerşleri davayı halletti. , 

Nihayet anla.<?ıldı ki bir kab
lo içindeki statik tazyik ~uhunet 
ile diğer şartlara göre değiş
mektedir. Makaraya sarılı kab
loda bu tazyik derhal mi.iteva
ziıı bir hal alıyor .Kablonun açık 
olar{ iki ucunun a.tinosför tazyi
ki altında bulunmasından dola
yı bu Qltivazenet hali kolay te
sis ·ediyor . .Halbuki asılı kablo
da, par~aların birbirine iyice ek 
lenip eklenmemesine göre taz
yik yarım atmosferle bir bu
çuk atmosfeı~ arasında değişi
yor. 

Gazlerin iyonizasyonu ( bü
yük kimyevi 'faaliyı>t ile m.ü~ra 

yazmıştır. Ondanberi de "Haz- -;::=====±::;~=::::===:::===ı
re.t.i Ömer,, isminde başlıca meş- BELEDIYED.E 
hur olan bir kitap yazmıştır. 

biliriz ... Hürmetkr.c 
Şirin lstanlıulun herhanıı bi~· ln.ı-. 
auıda hertıa1191 bir Avrup~ ..,.. 

_ •-'"'u razt 

_ lleyete Hariciye Vekfile~i İk- Üsküdar ve Kadıköy· diapanser
tısad doktorlanndan Bedrı Ta- leri tevhid edilmiş, Fatihd~ _,ye
hir Şaman riyaset etmekte ve n~" ı.:- .1,.:..r.......er ac;ılarak bu 
Ticaret Vekaletinden ~e~!. ?-[ I dispanserlere kUÇttk ·sıhhiye ' 
bPJu·iP•·· .,_ 0<1ca.ı.J1DIYO u uru e me' muru ifa ve' edilmiı:ı.if';i4. Bu toplantlda . Al3rmm lieyete iştirak etmektedir. :-f.'+ 

-------,--------.-......,-~·~-----.-:..:.: .-, -:-. -- tarihi ve alınacak tec;t

k' olan elektriği tebeddül) 
muhtelif tazyiklerde muhtelif 
miktarda olması gibi uzun asılı 
knblolarüaki dcŞarjlarda m'aka
raya sarıh kablolardaki deşarj
lardan farklı -oluyor. 

Shibley on dokuzuncu asırda 
islfun fileminde Şeyh Abdo ve 
Cemalettini Efgani gibi ~itnJıce•J?., ... _ ... ..,.ıa>t cett?-
nn uyandırrlı,... "'~ .11 . d di - ucı.şııca , -amı enn en . 
Shibley bu cereyanın Hindis
tan.da başı olan müslünıan, Ali
ga r Koleji müessisi Sir Seyyid 1 
Ahmedin arkadaşlarındandı. Si
yaset bakınıından değilse bile 
fikriyat bakımından Süleyman 
Nadvi bu mektebin yolunu 
takip eder. Bu cereyandan ileri
de bahsedileceği için Mevli.na 
Süleyman Nadvinin portresini 
burada kesiyorum. 

Sir Mehmed İkbal bütün Hin
'distanın bir bakıma göre en bü
yuk, bir bakıma göre .mü.slüman 
liindistanın en bUyük şairidir. 
Nobel mükafatına namzed ola
bilecek derecede bir dahi oldu
ğunu söylerler. Esel'lerini meş

hur İngiliz Orientalliıti Niekol
son kısmen tercüme etmiştir. 

Şiirde çok büyük olduğu anl8§l
lan bu adamın .fikriyat salıasm
raa da bir sürü eseri vacd:tt. Fa
kat bütün fikriyatı isllmiyete 
uydurmaya çalışması o.na. biraz 
Kurunu Vustal bir sima veri
yor. Yani bana göre öyle. İsli.-

'r ' Yeni Sabah 

,, 

ABONE BEDELi 
TUrklye Ecn•I 

IENl!:LIK '1400 K .... 1790 K,... 
e AYLIK 1IO • 14IO • 1 AVLU< 400 • IOI • 
1 AYLIK 1IO • IOO • 

26 Blrinorktnun 1940 ~ba 
25 Zllk•de 1361 

12Blrlnclklnun 186' 
CiUn 360 ay 12 yıl: IMO • K- 48 

oı .. , Oilı lkl•tll 
2,38 7.28 9.48 Kunt 
8.24 18.H 15.2• Vuıtf ........ Yataı l111uk 

12.00 ı.-
' 

12.~1 Euttt 
ti.46 19.24 6,26 Vauti 

DiKKAT 
•Y•RI lab•h• • i•"4erllen yuıJar 

ve evrak rıepedlWn etlnm..ın taııııe 

thuuıuııı: vı bunlal'ffl k.ayb•IMefal'ta

J.an tlelayı ıtıı * ....,ıb:tl ~~ 
61111• .. 

Muavenete ~uht~d 
~-1--· .ueıerıne aı . 

bir karar 
Askere alınan vatandaşların 

muhtaç ailelerinden yaı:?ım 
görmek üzere belediyeye mura
caat edenler arasında bazı.lan
nın askere alınan vatandaşlarla. 

6nden ıaarl .._,. 
oımayan bir vat:an~aı 

YENt SABAH - Ytlkarıdak:İ 
mt-ktubu, haldk4lten yapıcı v~ cid
den zevk sahibi bir idareci oldu
~runu her Ve:a"le ile isbat etmiş o
lan muhterem Lutfi Kırdarın e
hemmiyetle dikkat nazarlanna ko
yuyoruz ve biz de eminiz ki ken
dileri bu hususda elden gelen gay
ret ve himmeti esirgemi)'eeekler-

metres hayatı yaşadıkları gö - d' 
ır. 

rülınüştür. Bunlara yardım ya- ._ ___________ _. 

pılıp yapılmıyacağı belediye 
hukuk .işlerinden soruhnuştur. 

Hukuk işleri askere alınan 
vatandaşlann muhtaç ailele · 
rinden metres olanlanna kanu
nen yardım yapılmanın milin -
kün olamıyacağını, ancak bun
ların derhal evlendikleri tak 
dirde yardımın yapılabileceğini 
bildirmiştir. 
Diğer tarafdan bunlar ara

sında henüz babası tarafından 
taııın.ınamış çocuklar bulundu
ğu takdirde <;ocuklann yardım 
görebilmesi için babası tarafın
dan noter senedile tanınması 

lazım gelmektedir. 
Diğer cihetten diğer vila -

yetlerden m~tacı muaven~t 
asker ailelen İstanbul beledi
yesine müracaat ederek yardım 
istemişlerdir. Mevcud kanunda 
bunların ancak kendi vilayetleri 
tarafından yardım " görecekleri 
sarahaten yazılmış olması do
layısile bu kabil kimselerin ar
zularını is'afa imkin görüle -
memektedir. 
Sıhhat mUdUrlU§UnUn 

gUzel bir kararı 
Belediye Sıhhat MüdiirlüğU 

hasta nakletmek istiyen vatan
daşlara bir kolaylık ol.rw:k üze
re hasta nakliye otomobıllerin
den birini bu şekildeki hususi 
müracaatlara tahsis etmiştir. 
Tophane garajında bulunan bu 
otomObil her &.vete icabet ede
cek ve hasta nakli esnasında 
taksi kullanarak bunun yazdığı 
mebllğı alacaktır. 

Eyüb - Rami yolu 
ihale olundu 

1 MüTEFERRIK 1 

Piyango Bayileri 10 lira
dan fazla olan ikramiye-

leri ödeml)'itceklar 

Milli Piyango idaresi bayile
rin (10) liradan fazla olan ik
ramiyeleri ödemelerini menet
miştir. An.kara. İstanbul ve İz. 
mirde (10) liradan fazla ikra
miyeler doğrudan doğruya bu 
şehirlerdeki Millt Piyaııgo bü
roları tarafından ödenecektir.1 
Milli piyango bürosu bnlunma
yan diğer şehirlerimizde (10) 
liradan fazla ikramiyeler Zira
at Bankası şube ve ajanları 
ile posta idareleri tarafından 
ödenecektir. 

Ticaret odası münte
ı 

hi bisani seçimi bitti 1 

Ticaret Odası meclisi idare 1 

azalığı için müntehibi 88n.i se
çimi dün nihayetlenmiştir. Ti
caret odasına bağlı tacirJer 40 
kişi seçilmiş vekalette 20 aza, 
"'Österilmiştir. Müntehibisaniler 
bugün saat 15 de Ticaret oda
sında bir toplantı yaparak 30 
meclisi idare azasını seçecekler
dir. 

Bu sene meclisi idarede sana-
1 yicileri temsil edecek azaların 

adedi yediden dokuza çıkanı-. 
mıştır. 

Mürakabe memur
larına takib hakkı · 

veriliyor 
Eyüp _ Rami arasın.da yapı - Fiyat mürakabe memurları-

• lacak olıin şose dUn Daimi En- nın vazife ve salahiyetleri hak
cümen tarafından 10 bin liraya kµıda Ticaret Vekaleti bir ta
ihale olunmuştur. Daimi Encü - limAtname hazı:lamış~r. Ta.li
men ,_yni zamanda mezbehada matnamede magaza, duklı:An ve 
k~ileıı bayvanlann kanlarını . .pazar yerlerinde rastlanacak ih-
1130 v~ Nişantaşı çocuk ba.h - · tik0,r suglula.n hakkın~a · me • 
ÇMinin mütemmim inşaatıni 6{ ~urlara ~n do~ya t.a,.: 
~ lir&.ya ihale etmigtir.· kıb hakkı 'fllri1mektedir. 

----8.0ZULAN KARAR?~, 
Bir rüşvet suçlusunun beraet ka_

bir sene hapse tahviJ edildi 
: ... 

Dün yedinci asliye ceza zoru ve teşviki ile şehadette 
mahkemesinde ikinci defa o- bulundum. 'ı:' 
rak nakzan görülmekte olan Diyerek bu hadisede kendi
bir rişvet davası neticelendi - sini daraya çıkarmalç 4istenıiş 
rildi. ve rişvetverilmesinin ·bir ya-

. İddia makamını lijgal eden lan ve iftiradan ibaret bulun
müddeiumumi muavini iJk du- duğunu işa.aya başlamıştır. 
ruşmadanberi ileri sürdüğü Tam bu sırada dava dosya
tezi gene müdafaa ederek ce- sı nak?.en iade edilmiş ve Ser
za talebinde bulundu Ve SUÇ· Vet tekrar yedinci asliyede 
lunun mahkfımiyetine karar muhakeme edilmeye başlanmış. 

iddia makamının talebi ile de ~ k ah Hadiseyi bir kere de bu sü- tevkif olunmuştur. Fa at m 
tunlarda göıden geçirelim: keme riyaseti eski· kararında 

Carşı poliş mevkii komiser ısrar ile yine suçluyu beraet 
muavini olan Servet 0 mınta- ettirmiş ise de müddeiumumi 
kaya yeni gelmiş bulunan yor- muavini bu kararı da temyiz 
gancı ömerin dükkarumn önü- ederek sırası ile Tt:ınyiz mah
na bazı raf ve kepenkler ilave kemesine ve heyeti. · umumiye 
etmesine itiraz eylemiş. ömer tetkikine arzetmiştir. 
bu har komşusu Todoriye aç- Dava dosyası bu defa da 
mış ve 0 da: heyeti umumiye tetkiki so -

nunda kararın nakzı kararile 
- Bir iki lira sıkıştırıver. iade olunmuştur. Bundan üç 

Göz yumarlar gün evvel tekrar başlanan mu-
Demi_ştir. Nitekim de böyle hakemede komiser muavini 

olacağı pek çabuk meydana Servet Müddeiumumi muaviııi
çıkmış. Ömerden 2.5 lira kadar nin talebi üzerine gene tevkif 

. bir para istenilmiştir. Yorgan- edilmiştir. 
cı bunun üzerine ikinci şubeye Dünkü duruşmada Servetin 
baş vurmuş ve tertib edilen müdafaa şahidleri dinlenerek 
bir cürmümeşhud sonunda. Ö- Todorinin sözlerini tekrar ile 
merin numarası tesbit ettiği rüşvet hadisesinin sırf · uydur
bir iki buçukluk banknotu ko- ma bir iftira olduğunu belirt
miser Servetin cebinde bulun- miş iseler de bu şahidlerc kar
muştur. Bunun üzerine hemen şı mütaleası sorulan müdılei
"rüşvet almak,, suçu ile adli- umumi muavini: 
yeye verilen ve ayni gün tev- "- Bu şahidlerin ifadatı 
kif kararı alan Servet muha- eski iddia ve talebimizi de -
kemesi sonunda müdafaa şa- ğiştirecek mahiyette değildir. 
hidleri dinlenerek beraet ka- Servetin beraet kararı alma -
rarı almış ve tahliye edilmiş- sından sonra Todorinin tees
tir. Ancak müddeiumumi mua- sür izhar etmesi sade bir kor
vini ceza cihetine gidilmediğin kutlan münbais olacağt aşikar
den hemen bu kararı temyiz dır. Biz eski taleb ve iddia.mız
etmiştir. da musırrız. SuGlwrnn tecziye-

Diğer tarafdan Servetin be- sini istiyoruz.,, 
raet ettiğini ve yine ayni mev- Demiştir. Mahkeme.. ufak 
kide vazife aldığını gören To- bir tatil devresinden sonra 
dori garip bir korku ve ihti- SUGlu komiser ~rvetin rüşvet 
yat ile herkese: aldığını sabit görerek. bu su -

- Bu zaten belli idi. Ben de çuna uyan madde mucibince 
vicdan azabı çekiyorum. Cün- bir sene müddetle hapsine lca
kü ben mahkemede Ömcrin rar verildiğini bildirmiştir. 

~--------------------------J 

birl er ka,rarlaştırılacak 
- ,-o--- Bu dert anlaşıldıktan sonra 

Yarın sabah, hava taar~uzla- l tedavi çarısi bulundu. Ekl~rin 
rına karşı, hava pasif korunma, içinde veya eklere bağlı olarak 
komisyonu büyük bir toplantı bulundurulan . tazyik daireleri, 

yağ boruları. ve saire gibi tcrti
yapacalfür. Bu toplantıda. şeb- batfa mesele halledildi. • 

· rimizde yapılması kararlaştırı- Böyle cihazlarla mümeyyjz o-
lan pasif ve aktif alarm tecrü- lan yüksek voltajlı kablol:ı.r bu
belerinin gilnu, yapılacak tecrü- gün 33000 volta değil, ıfOOOO, 
qelerin saat ve mıktarları tesbit 66000, 75000, hatta bir 'kaç ay 
ol~nacaktır. için 132.000 ·volta· bile taham-

mül etmektedirler. . Alarm günlerinin halka ilan o-
lunup olunmtyacağı da bu ~o- Bu tecri.i.beler bize laboratu-

var röşerşrerinin faydasını gös
misyonda kararlaştınlacakt~r . teren güzel bir misaldir. 
Alarm te~rübelerinin ·geceleri 

1 
---...--====----

ve gündüzleri müteaddid defa
lar yapılması mevzuubahistir . 
Bu alarmlar esnasında gündüz
leri ve geceleri bütün vesaiti 
nakliye duracak, halk sığınak

lara iltica edecektir. Bu esna
da bütiiu aktif ve pasif müda
faa vasıtaları harekete geçecek
tir. Geceleri yapılacak alarmda 
şehirdeki bütün ışıklar tam o
larak maskelenecektir. 

MAARIFDE 

Gazi 
tevsi 

Enstitüsü 
olunuyor 

Orta tedrisat öğretmeni ve 
ilk tedrisat müfettişi yetiştiren 
(Gazi Terbiye Enstitüsü) tale
be 'kadroşunun bir misli arttı
rılarak y~tiştirilen talebenin 
ınikdarı çoğaltılacaktır. Bu hu
susda Ma:ı.rif Vekaleti lüzumlu! 
tedbirleri almaktadır. 

İlk tedrisat müf eitişi 1 
yeti!,timıek için 

İlk tedrisat müfettisşlerinin 
ihtiyaca kiifj nisbette bulunma
ması yüzünden Maarif Vekaleti 
ilk tedrisat müfettişi yetiştir
mek üzere yaz aylarında An -
karada bir kurs açmağı karar
laştırılmıştır. 
Yiiksek nıiihf:ndis mektebinin 

ordumuza hediyesi 

Kadıri memuriarın 
namzedlik müddeti 

Memurin kanununu tadil eden 
3104 numaralı kanun fili ru;ke'r· 
lik hizmeti yapmadan memuri
yete alınan lise ve bu derecede
ki mekteb mezunları için 3 se
nelik bir namzedlik müddeti 
kabul etmiştir. Maliye Vekaleti 
lise ve bu derecedeki m<'ktep · 
lerden mezun olan kadmlann 
yoklama müvacehesindeki va
ziyetlerinin ne olacağını tetkik 
etmektedir. 

--•oıı:--

Basın Birliği azasını 

davet 
Basın Bir7i!ii Mmt.al.;a Reis· 

liğinden: 

Şehrimizde bulunan Matbuat 
Umum Müdürii Bay Selim Sar
per şerefine bir çay tertip edil
miştir. 

Bu toplantı mesleki hasbı -
hallerde bulunmağa' da .Ursat 
vereceğinden bütün birlik aza
sının bugün saat 15 de mıntaka 
merkezine gelmelerini rica eae
riz. 

--»o«--

Dünkü ihracat 
Yüksek Mühendis mektebi İlıracat vaziyetindeki dur , 

talebeleri hudadlarda. bulunan gunluk devam etmektedir. Dün 
·askerlerimize kış hediyesi a - muhtelif memleketlere 197 bin 
lınmak üzere aralarında 162 lira lirahk satış muamelesi kayde
taplamışlardır. ,Bu para ile alı- dilmiştir. Bu mey~~a !sviçı:eye 
nan yün eldiven, çorap ve fa- • barsak, Rumanyaya ınandııhna, 
nililar Kızılay vasıtasile orduya kestone; -Bulgaristan .ve Yuna-
gönderilmiştir. nistana balık gönderilmiştir. 
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ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

·f 
1 Hüseyin Cahid YALÇIN =.J S;ı.atl~r aruındaki '\c..__.....__c-. yıld 

•• •tt 

onumu •• 
... balyayı uçuruma 

götüren sebebler -73 - : farka dair 
Almatı Hnrhive Newretinde w 
Hava Nt!zarcÜnde her türlü ih
timale karsı planlar ha?.ır 'di. 
Hitler nihayet nu kıırn.r verirse 
ona g<n·e her ŞPY her an şinı~1t 
fiı.it:-\tile icra edilebile..:ekti. Düg
ıne Hitlerin parmağmı basması 
iı;in hazır dııruyordu. 

H~!tikatt~ bulut!Hr pek lcuv
vctlı '-ıltreHe 3ı.ı;ılıyorlardı. :Fır· 
imJ.nhı ilk u~~ttlt ·l~ı 1 4. ağustos- r 
t l "1~itil<li. O tarihte iugiliz par-1 
lttnıento-ıu t til litnti!i, Danzig
*1.t·ki P•u~~:,·a lıududwıda dfüt 
m ... :vkiJeki Leh gümrük müfet
tı~foriu(· artık vazifc-lcrinı ifa et
rnclcdne müsaade ccliloıiycccği 
lehlı~ olunmuştu. Leh lcomisyo-
11er ,;f'ncrali scrbcfit şehirde L~h 1 
ha.ıc ve mcııfaaU(.>rinin tedrıcı 1 
ımrcttC' ihlt~ı edilrrn:ı;indcn tela
{'a clli~mi.i~tii. Ona Dauzig !'jtotü
ı.;Ü!ll! bit notu v~ı·crck cgı-'ı' giinı· 
r ük nıül\-.ttişlcrinin Uerlı!e krı · I 
rı . ı,u•ak olıırsr~ Leh Mtkı'.'lmed
ttm ga'l'C:C §iddclli :;;urette ınuka
b ·ı • <:d•~eJinin tebliği halclnn
cla t ılimaı. vcrilmisti Bmrnrı 
iız"ri 1e, st ıtii de11Udı~ı t.l 7.da 
h"1 h·1,ı~t bit· rl''lmi t'ıtiınti \'er-ı 
mıs v1dugumı inkar ettı. F kat 
Ainı,11! lıfünımeli Lclı hi.ikiınwti- ı 
rı hır. iiltımatonıu diye- to.' nlfl 
et ~i btı ti' ·;..hl>i; .u Ye ile: ıttılıH~ 
c: 1 · k \"c·r oı::ıy~ F.icJ.lf:t.!i hir 
~tf hi ı :.ı gii ıd"'r ti. Ba n.ieüyı 
H •ri· iv~ rr• .. -,tc ·au 9 nfı.ıs l)StJ. 

Beıur101 ki Leh ıP -.1 lı;tguzarı 
ı • l "te:·:Jt etti. l'r owtla. bunchı11 
bo,1 ~ bir illtim t.,ru m:ılıiyctın
c·c ılar,ı!c ,.ulıu t mu ~uhde bil.mı· 
stl t"hdidiÜi m ıhtevj ohrak ,, r-1 
h~st .crırc ı, erilecek bı • ncıttı ·un 1 
l~h - Alımın mihas betleruıi 
aıll. 1 ~cn~lrıstır.ı~!lğ.ı. bıı~ııın eh'.' 
LaQ, ulıyctı Lı·-.b hukumetıne ~lCl 
<.•l t".lğı tebliğ ediliyordu. l 

- ~1, lıükfuneli ertf' ı giinti 
bıt' .~if,tlıi uotn ile ceı, ıh \ererek 
Aluıam anın I..clıistruı ile scr
bef.t ~c.;hir arasınduJd ı~lere hu
kuk bakımından müdafaa hak
lmu rt:d~ktti \'C _l\.lm:ın hiikl:t -
nı•·tı 1c· "Duızigdc 1A:ıh lıulaık 1 
ı,c nıeııfaatleri z·tt11ruın lmnJ:rn 
lxıyle ı·uktııı g~lecek rıılidah,ıle
r.ıJJm uir t:ı.ın uz harc:lceti gibi 
ld u, '• .. ] 1ı.:c,•Jıni hubcı· veı-
di. ""' " 

I~u ~ n c:iiıulertlP nıu.<:lnkhcl 
1 h ı· ·1'l'c.lcrin · .. ,,..r<!k kf'ndi sın -

ı: .ll·ııı 1. gt:ı ek l. ı nur ın nuza • 
l'lll ,1 muhik g~R c"mek ti· •r 
Hıtlcıirı mıdıg; ciı: -ten bıı hn
han\! t ·şkıl ;. _ .Viı ~:· phr•l4i '<lL 
v{c t~ ! ·iı l;eu.lı uı:ı ~ ctına ]\'• 
~un 1ıir \}:!ide s ıkma ;: lı1 ı~wnmJa 1 

l•i mu. Lıretini gb. t r ~ k Ü)ıı rı
n l bi • l<i'.t'\.: el.ıha im . m vt•rıii. 

:O.ınzig shıciisün Lelıistıının 

4 ,ıglı. ·t.o ... tarihli u h•1Sl 9 atJus
'·''· · t, tbindc I..eh hi.ıkunı rınc 
l\ uı ı ıy .L mı o mnlırctıı·ınc f;rfa-ı 
ıı· ı"t ı ın:ı "'bebiyct V•'rcıı. 

10 :ı.ğuslos tarihli Leh ccva- 1 
hı nıı lO. Jirleri ı.c bilhn&ıa yul.u.-ı 

uya .ıy!'len nal:lrdtlen elimi~ :u~c 

1 
Hıt t'!ı.! dzcm olan galeyan ı•;ın 
ba ve:siıe teşkil etti. Bu şıfahi 
uvLfac haftm.>ınu gelineiye ka
cl.a.r, bir ııum:ırnlı 5 mm-: düRınR
~ı lı ~ı 1 İngiltere iui ve onun söz 
~e .emberleme politikası idı. 
'O mrihlcn som·n, Lclı me:ı:alı -
'(~inin lıikfı.ycleri ve Alman şe-ı 
c-efinc müracaatlnr Alman ga
;-.etc!erinJe en birinci yeri İrjgalc 1 

ha.,;ln<lı. 

Çciderin .Alman ekJlliycü a· 
lt.:\•himlcki 193 hikayeleri şım
dıw ~hleı• hakkındn hemen har
fi lı:ırfine tckrıı.r ortay:ı ~..ıkn.rı

lı vı ırdu. Bu isnudların bır kıs
ı~mın hir.zarure bir dereceye ka
dar esası olınak icab erler. 

Çtlnki.ı iki knviın ıırnsında 1 
r,elt go.I v:ınlı bit· gcrg"nlik mev
cut u. Eazı şahıslar ve küc:;ük 
m · •ul'laı· tarafındın güsterıl
ını. lı:rnla g yretke.)ik mu ıak _il 
le 1c ki olmuştur. Fakat fena 
mu uıele ı,-e cmlfıkiu mı:IB.ıdct..!· 

Fıl, lıapi ve katil mastıllan yü.7-
r. isli mtih ld.ğn ile ortny:ı atılı
rordu. Herr Hitlcriıı bu maso.l-
1 ra. ne dereceye kadar inandığı
l Iııniıı ve ihtimale l::-ılmlfi bir 
mc-sckdir. Her hnlde Almanbr 
foanınuk istedikleri bir şeye l<erı 
clilcrini carçnlıtlk iknn edebılir -
lel'. Şühhcı:ıiz ki HiUer sn.nki 
inunmış gibi lıarclrct etmfr~ti!'. 
BUbhe içinde ve mütı·reddid ol
dut;'u knbul edilse bUe, bu hıka
yelcr kcnaisinin veya miifritıe
ıı.n istediği gibi onun kin ve in- j 
föilini alevlendirm"kten l)jl.~kal 
Lır aeye yaramnnıışbr. 
:Ribb()ntrop Gobbels, Hinuulet• 

Bll' a.k::,J1n r"filürnız. i'-.•.rif hir 
ve ar.k ıd wLu·ının Icijlü tc.cıhl:!·. flkrıtı-ıındil Şirketi n:.ıyriyenın 1.. • kJ" J S d Hitler, lıarbden end mull 
l'l hakkında; e söylı~nse n?.dlr.

1
1 S~:..tUerindr•rı <~ikô.yı'i. <'diyor- Ilır stı a . aVaŞJffiJZ a müstesna bir j telif vesilelerle söylectip n~ 

Bmfrır il:ıutb .. .;1l mc~·um olmu~- it.k»!ı>n1 n :,;;ıaf. ay.•ı·ı diğeriııin-j tuldar<lavemeşhurlıleill,Kampt 

lılrdır. '::l~b·.!hi de telkin cttilde- kine uymııyornıu;..ı mevki işgal eden Gazianteb mu·· da kitabında AJmanyamn BüYİ* 1 
ri fiktderd~n ((:ünkii kararı Şc>hir<ieki rnıthh·hi', ~nmıey<.> H.ırbdeki mağlli(~ seb&- · 
veren yalnız Ilitlerdfr) 

1 

ycıtıu~t ı hımıcr.le nıUk. •llof llltı":·se~~h'r- fa as} ~af}• hıon de fi ;; ç a ı tın sahı•fe b' . "I. b'--..ı b:-a- ı.--L,,.t 
SıJde<'t> bır ::ıllct~ ve teşçı te~kil df'U )Jl' ÇoJ,ııwın v'aint.6 ı. wt il. U mı, ı {l ce :11,,-ue u~ ~UÇ -
elm h:dttdeıı dolayı değildır. .lyııt'l;u ı değil hir hayli §eyleri meı>ine atfetmiştir. Ayni ~ 
Ritıer teı·eddfül eder gihi gıi - hil'ilı'rine tıym>\z. Y<tlıııı S<\ilt -»----- ----- bebdcıı dolayı .A.lınalJ1'a milyar. 
riuırr.ıiişse, pJrtinin müfrit! •ti- :ıy,ufat mı ı \'a ! l!;ı hşrrıH t::ı.r·:r .• 

1 

~5 Ririncfü:ınun 'I'~kvim - 7.ıldıyar<ı lc gclm hir lı1erıninin f Yaralı, g\)ğiiü bağu delta- ae- lar sarf ederek Franeanw Ma-
ıtin onu vıı kr.il" kenUishı in hile l<Jrını. tatıl ·~ ınEtıılarını, vemclr ler bu tarihi "G~ı.zianteh,, in l sesiylc bir kcnaı a sindikr ... Mcr-ı ::;ıik kuhraıuaıı Türk .~ehrinin ver gınot hnttına karşı Siegfried 
göze utnınlrnm ınih::tenib dav - ve i,,tfralı t ~Ucri.rıi 'twııüzı kurtulu~ giinü olı:ırak ::maıfar .. 1 mi, hir•tz ileride bir d1ıvara ''c~l· mi.ıstahkcm hııttını in-. etmaA. ranm~ olduğu <:•·~yana silriik-' oinbınoe :ıydununıımı::,ı büyitld " diği ceyap 13u oldu: '3 Ağustos: .._.. ~ 

t . t " l I k Halbuki GD:ı:in.ntcp gazasına paruk patlaclı .. ÇoC'ukl<Hclan bi- 36 aunu, Eı:;ki Anteb k~,' oosın· •• ·n tır, Bu hatbn rolü tedafüi idi. liy~k surdl.t- hes;ıh cdilmi;ı ır.ntı: ga ı aruınz, han rthl. ı - t-- <\.l.....: 

vaziyetler H.!lH.l ctudr-; ol.nıtda-' mız ckı;ik dcğildit· 1 başladığı ille glinü dii :ınan:ı. at- ı i, ~indiği yerden fırlıya rak ar- Fransız kararglihına hakan cep- Nılekinı Almanya Polonya.ya. 
r mdun<lır. B:.ırıu y ... p~ıanın en 1 tığı ilk km-ş1mla kurtuhışumı lradafilanııa seslı>ndi: hcs~ntle yepyeni, muazzam bir hücum ettiği ~ bu bat 
h;lsit us111ü el altında tutul<m 1 * tarıhin sinesine yar.mış bulnnu-ı _ Ulan Ü!ckaş, gc!in .. kork- 'l'ürk bayrağı yiikse:liyordu. FranslZ ileri hareketine mam ol-
mn.tbuatı kullanmaktı . tr-ıte nıı Rc-fikirıuzm fıkrMı bize o 7,a. yoi"clu.. mayın, y1..Xli buçukluk atıy (An- * nıuş ve Alınnnynnın tek ccbhede 
::mretle, bir- ·~ene cı:veI evlw a- uıanl:ıı· yrne "Şirhcti Hayriye,, 25 Bii'incikfınun, bize f.;adcce T ı · · d ı · · _.__ .. _ 
yındtt .Miiııihılen evvel cercv~n olan bu milli mltf'Sst'ı->E:mt~le tch &ivesindc ::ıtıyor) Ve ;redi am on bir ay tlcvaın eden . tı IDUefı e CSUll u:r.ua"!ııG yap. 
eden ı;;ev bu ı,;ene Pragm i.;g<l-J şiırnliki "Denizyeıll:m illare~ü,,: hu, fevkaltarih ve fcvkalhe.';'er buçukluk top mermisi altında Gaziantep ıııüdı.ıfaasının son e- ınasına imkan vermişti Polon~ 
lmdeu P.VVd martta tela arı ııiu ,"S~yrisefaın,. den _evvel 1 vak' ayı hatırlatıyor ve hizi Hi- kaydıralt oyunlarına. devam c- Jemli güıiledni yaşıyoruz. Acı ya ile i!)>ini bitirdikten eonra bu 
ctlilmişu Vl.' ıığustos1la Lehı:-.;ta- rc:,.uı fımıası oları "ıdareq Lnnıez, sönme/., !ilm~z hatıra- den bu çocukl..:r kar.ş!~·anda bü- zerdali çekirdeğinden yapıp ze- defa gene garbe dönen. Alman .. 
ım hücumdan v•ıel tekı-ar ynpı- m.ıhl'\usa,, :m:ı.sunclaki ,i<ldeUi 1.'l.rımızı annıağ·a \esile oluyor. rnn duygularım şa~!rdı.. lıirlenmc bahasına mukavemeti- ya, bütün kuvvetlerini serbe:-;t-
Jıyordn. Dr. Göbbelsin propa -/ rekabı.ü lıu.tırlııttı. "Gaziaıttebıı dendiği zaman, mizi uzatmak için yeclig-imiz ek- çc kullanmış ve F'raıum cebhes.i-

.ı k" · b nı· · "tl · Bıınd,ın ··.cyrek nsıı· evvel bicır.ıi * ganun mrı mesı u m rı crlll neler, neler hıüırlamanı? Bu ha - · · · ı k tUJ 
1
· ni çökcrtmi~ti. 

<•lındl' hazır bir ~ılet icli, Miifrit- Boğ:ı:.·m;inc. diğeri Ath:ılar dahil mcgımızın son o ma..c;ı - rnn- ~ 
l<l l 1 ı t :ıin sanlı, esatiri bin bı·r hcatı- 12 Agu-sto;.; 336 da öi",· leye · ı d' t - · h b Fı a sanı .Alman ı:-ı~ h"""'k'· for Bitlerin Iceııdi ;:;<>n emirl~ri- o ugn ıa t c !\ armaranın Anr.- ......, - - - mı~. ten ı yap ıgımız ı:ııya a- n · n •K:D '""' V" 

ııin ıl:rcııu hususund ı pek bati dolu ve Rumeli mth ilind<·ki is - raı-un hangi birinı yazayım? A- l.ndar <levaın eden çok şiddetli rulla tckrı\r doldurduğumuz fı- tini durduraınamasınm eebeble
ha rcltct etmesinden lcoı kuyor _ kelclPre l.r.<ıı>ur Lıktcn hu iki ralarıııdan, birim, bir lmçıııı seç- bir bombardımandan sonra, şcnklerlınzin sonu geJmişti. Kah rınc gelince, gene ayni nazariye 
Iardı. 17 ;-ığusio.sda, mathtıcıfta rahih rnii.eı;~eKPniıı nrnsıcılı:ıki mck hir.; te mümkün değildir . cephemizin ilerisinde görünen raman miidafilcr, mahsur her ile JcarG.laşıyoruz. Bu harbde 
J ... elılııcr -ıl4'yhindcki kamp'l:nyı:ı zıduıyct Bogaziçi lıalkı ile A- Ben, geli~i güzel bir kaç tane beyaz bayraklı bir adam, diiş- 1 1 fı'ransa !tuvvcUcrinin bir kısmını 
son d.·rC"Cet;ıni bulmuştu. d,ıln ı, H:.ıytl.ırp·Lşa ve Kadıköy ra eye mukadder olan "teslim,, 

ıwkinleriuc .ele 8irayct ctmi~ti. sini ruılalmakla iktifa edeceğim. ınan geııeı•31Jnin bir mektubunu cılmnğı bir an dü~ünmcdilcr ve İtalya ccl.>lıcsine ayınmş. yani 
Mı.uP .. afih. o tarihdcn evvel, H<lttj bu ıki ı~mt halkı, taıaiı- Fakat bcııim kudrcl!'i:~ k'.ıkmim getirdi. General bu mektubun- bu son fışcnkleriyle diişman geçe:n harbdekinin aksine ola-

multtelif taruflnrdan (J<ıJgaJi su ıu iltı~arrı c.•tiiklcrı' rnt·ı·ev.',·cse"'.ı·n ne yazık ki, bunları oklug-u 
0
fYi- ! da (. .. Derlıal arzı inkrvat ile f -~ bh d lar ü1.cı ine yi\ğ almak için ikı .., '·' 1 .J cephesini bir paçavra gibi yır- ral;: bu cle a Frunsa ıa.i ce c o 

' 
Iıte11 •l"ılı.rıdt-ıl bfilıi,"' d .... gtanl,"r, \)ı· .,ft,.,.;r "'' 1 en1ı'ycc'·I·... T.'l.•ak::ıt 'ft-::ıiiın olmaıruzı ve buı11 »· ve t k ı ı l t ı b · "".:-d k"l tc.<;eılht'L.~ vukua geldi. Evvcı:ı, .. " '"- '" l.ü."'•• ... u '- " · 1 l.Ç., • ""'' ıp çı ti ar. Kahraman ~clıir, ca- Hlt' JC mc c ınec.: ur1yçı.u1 e · •• -

.L\.ı l L l ı ·ı d nııiıl'!cı· oku.varak, birihil'iui onlardaki bclfLgut, onır•rı lazım pi.~manlığımızın alfı.ınctı olm .. , l• t B t aıı-.-,1_ .. n ·ı rıı<irı .tr. n c l ı eı· araHır. a- lcızdll·ır-Jttı·dı. " . nı çekilmiş Lir ce~ et haline gel- mm ı . u şcraı l.UIUa ~ mı. 
ti notaların ortaı:;ırnl ı, bunla.rın .. 1 • olduğu kadar anlamağa, fazla-1 üzere c.ski kalenin Fransız ka- mi8ti. Şehrııı C"ııı rılan 1,11·ııı· .vonluk Fıuırna, 150 milyonluk 

ı t l . u>Lci mıı!ıHusa,. nııı en v, ol- - « ,1ı.eş t il er-; t te-:ıtı cci ilınelcriıı - 1 siyle .,,ekr. ı-aı-g-lhma nazır bir burr.una be- 1 b'ıc Alı'l"n _ !•~ıvan ,.,...,..ilci' k"r-• d u vapımı "gı:u~ıi Şevket,, ic bi- .J rnvv)tler çılrmııı ~ehir ölmüştü. •" ""',, ._..., " 
den telaşa ür.:;en Da.ıızigucki ?.im yd.ıtıtı•-:Oirniz a·cvöı·de fI"y • * yaz bayrak çcldlınc<;ini ihtar et- D · ı-ı.ısmda Icalnua ve bittabi tutu-ıuıllotlı:or cemiyet\ yüksele ko • · o • " u5man yine <.':!ki kaleye beyaz ., ~ 
ınis~rı ·cıb st R.ehL·acki vtı.ZJ.yc- cl:ırpaşa hnttın::ı. işliyen "iluğ. Bir sab:ıh vakti.. Bermutad tikten sonra bu beyaz bı.ı.yrak Dayrak çekilmesini istemişti. n·ınııyarnk çôkmüşUir. . 
tı dtlh,1 nı"nmuniyc~ verici bir dad,. • "Bıısra .. • "Halcb,, ü> - bombardunan başlamL~, ı;ehir- çekildikten sonra d~ bir gece 1 Fakat bu beyaz bez hulunmu- Almanyanın o kadar itina ile 
1 l 1 1 • mınc.tc üç eş vapurdu. "Şirketi k kl ı · .. · lk ıa e so ~ma.c iı;ın tayyare ili! ı:.ı . . ~m a arı, ev crı uıer,ne ce- evvc i mukabelemizin eczası ol- vor, kimse vcrmiyorr1ı•. Nilı"'- Rnkıntlıgı hu ıltı cebhcde hir-
B , 1 · 4 ı:-. a.ynve,. ıun en süratli gemi- " • " 

r:rc.ıte .. g·.( eue gıtti. 11 tı.gll!'I- kri '"H>,, ve .. 5011 ıum•araiı henncmi bir ölüm ateai savrul- mak üzere bombardımanın cln- yet, lıasl:.!hanedeki kefeıılik he- d"n Iıarbei.mek ınecburiyelim1e 
to~i(J:ı Tlıilerı gördii. Hitlcr sö- ı ·d· J nıaktn idi.. Az sonra haı;tahane ha iki sat devam cttirileceiTı· \'C ı Icr·lmak kc·•fıvcLı bugun·· 1tal-:r.ünde ısrnr ediyordu, fakat! v·r·ur a.rı ı ı . ı.yıı s~mt - ,, , zi ıatırladılar ve Ant~b kalesi- ! ... , 
mübheııı davraıuvordu. ıu , ~ı- lcre i~lcdiklcri için birıbirilc: kapusufülan sediyeler hafilesi ancak bundan sonra teslim ve 1 bay,..ak olarak [Jehid lcefcnıuı ya için tahuldmk cbni§ bulun -
~ustos tarihli LeJ~ ccv;ıuı henifa ' ı:.iirnt yaı·ışUla çıkmalarıruı za- girmeğc bnsladı. Bu, ahfıbğımız, 1 .llelıaletimizin - lütfen - kal.ıul e- go:'lChli. maktadır. Zira ayni :zamanda 
eliııe gelmC"mi.~ti. O t.;ı rihde bu I ten iınk[ın plm:ıy.ır. bu r:ı.kib 1 her brrünkü manzaralaı tlan i<li.1, dileccgifai ... ) bildiriyordu. 1 D ı lıem Arnu. vudlukta Yunanis-

l B . . tekneleri t.ınyallerincle uar•~tı- o dor Falıri Oa.n 
ceva > .ıı•l'uk <•rlmdc lıanci\'<.! " ...,. Bir ara1ık Depo mah:ılleRind<> bir•;-:: ....... :-:::::::::::::::::::::::::::::::: tan,t knrm, lıcm de Afıikada ln-ne:ı::ırct ine tevdi cdihnic: i~lf., r:~n vc:ı bu yü.zd~ biribirile SP.· ı 

...,, tftr:ıı, sabahı kesecek der"-'c"de eve isnbet eden bir merminin gilızl 't'e kac~ı ayni zamanda 
Vı.übhem dnvr,ınmaı:;ı, ku:clisi işi a7.ltan l<erli ferli zatlar La~ lcalıvealtı so~ra.-:;ınd.a _buiunan a- ı MERAK L J B AH j S L ER haı·hdıııcltlccliı'. Ve en !enam 
Dı-. Hur·ckh ırdt g-öri.lüğü sırllc.la j nmm. ua., kız, ge!ı.n ve ıkı torunclnn 1 . 11 l ·ı bh d d h b b · 
S!l whur·v cıvnrında hariciye na- İ ıcr l n ce ~· e e :ır anr. 
zırt ık "ıut.ı.ı... r~ı.: "'· .·-- .,,.. i O vnkifü·•de ıkı i<larcııin r;;,ı- ibaret beş lti:;.ilik bir aileyi bir • = - ... ı == . • =-== ı bir fjekıl lc aleyhinde oernyan et-

' ·- ı., ... :,.•11<> n:.1;-.n1 aro.sın-ı Arnciıın' otu;,-~ii~i[.~!!0 ııyına~dı. anda seİ1it ettiföni ö.frenc1im. Az ' "'""""'"""'* -- - .... .,.,,,._....,_.::.____ kl ı· 1· ı resı··· · ı 
<la vukuu. gdınckt~· olan mülfi 1 t• U H - ~ (> 1\11 1 mc e:, ır. LR ya p tJLill mr· ı, mımıt tı,ırtJ Şirkctı ayrı-, :nı'k ",:;~,,,a ·ı'trl,ı ·r\.L'TJ{evi olan Me- 11 k il ~ 1 . . 1 ik. bhA.:ı d 
kalın Jmherlerfrü bekll'Jlle.<WnuNı :vemıı yanchn çarklı V"put'lı~rınt ~ .... ..,.,., n~ ... il v on er ani B n a r t.r•rı.1a { ıçın ıer l ce '-"VC e 
Ot .. ~~t; et1İ}lırl'..lu. 1 hll"W });ı•cr ortadan kaldırdı, kız kardeşinin, kama Ye iki yn.v- l'J U f:1 lj ~ •" galih gCliılek ınecburiyetinde<lir. 

y u •::arul, flİ.İ,') J,::,-cli ği m gibi, 1 ( i ıJare:ı nı rı!ı$tıı:;a), ( Scyuscfa- rustınu pa r~::ı.lanmı:J ccsc-ticl'i ni Bug link u şerait içinde ise buna 
1ıazıt'fü• ;:ııh ı,·0dm\c jöbbdmn ın), ( k.ıy) ve (Denizyollurı) güı·mek istiyordu.. Dü nu·ada mevcud OIC:H i •mk.m vuktu.r. I{endisini m1c1k 
Dan7.ıgılda ·.,iyar,i ııutlrnnuıı knhht:ırma girerek birçok üıti- Ve ... nihayet, kiU r,·ı"lgini almış J u k • • • J ıuh; ük Jm Alınan müdalın.lebi 
.. h•li-"'ldlr lisanı !t ı!:\:,' tn l\ifüfı· Jı ,\lclcr g-.:çır·dikten sonra va - .1 l . b 11 b f{ d ı ki h ~I nıanyctu... . . .,_ F: k t "l-
"' ~ ..ı l .. 1 - yüzd, c.lt c~ mış ıyı tarı, a~m- a n ar ı mera 1 ..:ay·a arı . -~.a a L\. ~0~11111 hmız c11•fü;ey~ dli~iir<lü. pur H·ı·ıııı ~tl7.Rl igi, ~:crvfalcri- 1 11 - t- g · çok e •l'ıkıniRtir. Aıman .:.... 

o l M'\ · c' ı ·ı · · t• ·ı 1 dn poı::usu, sırtında ab:tsı, belin- d'J ;.faıvor :rıııw:solini 10.")8 c e _l - nm ıd. cı rn }a~nıaı ın ızarnı ı <' , İta\y,n' tlonanmast perişan e ı -
ııihı..lr: mılhtin muhafazrı~;ına t~c- hilip t.aıwlığlrru7. 'Jnrı<lern 'riirk de fısekliği ve bombası, elinde Biı k•şik Anıeril~:l Dcvleclcri l hnza biz hur ı.Jn irkr~ilc Amcd- dılw•n ,;onra Afrikaya geçir.İle· 

ıırı nısJ)ette · ;ıtir k ve hi?.mct ıniie.c:~,· ,cdt oldu. Şııfa•ti lmyri- 1 tüfeği olarak yumruğıınu Çtk- nıez y ın"nı·L·"~--"~ '-'apılacal• 
·~ .-ı l ı · Cümhtır!"('i.'ii. B. H.uzv·clt ı·iya<·cti len llüki'unc:tl.ll'inde lmtlmın mcv · " .,ı..w~w. ,, ~ ei nuştı 1H39 clcı da ayni ro-ı ye ue luy eaır. ı surut tep~leriııdeki c1ii:~ı'l011a i 

iu. ıf ı etroeü.-" tec-:~·'bL··ı" e}tı·. l' ı cii.uılıur mcv!di ir,in kendisine lciin<l.m balısc<lC"rck clevilL?., bit· nıi•dalıale ir..c harbin nilı:l -.- '='"' • .. Faktt ... 'rıplu bnndaıı ,,~-.,-: doğru sıkarak,, g_ ıcırthyan .<•ı~:ı- - 0 

• o .. r-> ~· lori ar:l.:•andan ınt 'am an l ıçl!n 1 D 1 1 , 
B 11 chlı!nll sular üzerinde yaıt-j Rene evvel olduiru !!ibı ikı id~ı.ı·c 

1 

il d lh"cıpagand:ı yapı.when yalnız haza biz buratla. Birlc.'.'}ik Amcri- ı gayesi lııgili:.ercyi yere ı>ermf'k 
dotcrnek yvluwh yukarıda b<11ı-I n.ın s 1at ay. rları o.rasın<ln yw<.: ~ çalu,.ıuaJı, Brıyau Ruzvelt fo e- .Hüklımetleri içinde ynş:ıyan w:m olduğun, göre Mihver ,..., e"-Memik ç:ıvwıun hu <•lll.'U§unu 1 
seltığıcn tcı1~bhfü•krin ikincıai hiç olı1 ı:ız.qa bir iki dakılrnlık şine çoi>: rnü.·::ısiı' ve esaslı yar- giü kadınlara inhisar edecektir. Icrine hiı; l1ir menfaat temin c-

. "' · 1 · 1 · 1 1 1 hiç bir h·.vkt)llraşın t:ı ltlıl cde-

1 

.1 c.ııwu tsır,üın•.Jan \"•l~UR. gc nı1.r >ır ur;: vaı ır. dımlar ve mUzaheıetıerdc bu- * 1 demez. Bu fJergil7.eşt hem ını -
ur. Aguı;;tosctaki bu tc~ehbfü;~ Ne clıyclim, bu )'ı.lbar.jı bülıin bilmesine nııkim yoktur. lundu. Bunu her kadın l:ocaı:;ı Milyonerler w; · ıııily:ırdcr!er yonlarca 1ta.lya.n ve Alman as-
zaıııune olar.ık cylı'.il :ıyı lıuli'ıll meml<·kettr• :,:ıat ::ıyaı lat'ı y~ııi- 30,31-t-37 bir lJ.lzartcsi gc- ! • 
ettığı v~kit dı! son bır t~.b?.üs ct~n f.ı:lıı·,.Jı 1 edilirken bıı kü•<iı- cesi... Çıksunıt istikametiııde 1 iç~n yapar diyeceksiniz eleği! nü? uiy.ıı.rı diy 'anılan lı.nıcrika diin- l<l'riuııı haytıbna, muazzam sıı-
yap~ı. ~vrnpanın hal be auruk- cük fark du iuşaallalı or Ull: m düşıırn.n:ı yaptığınnz ta::ırı-uzda l~vcc amma Dayan Ruzvcltin ı yaı:m en zengin kadınlarının da lfth, ccbhnne, tayyare ve gıda 
l('ıııneltte ol luğtmu nnlauığın - kalkar. eşine temin ettiği müzaheret ve beı-tiği olm :ık Hereiini kazanmış-~, aloklarının hebasına malolıır; 

h ı D h ı Mcınik çavuş ateşlediği bcıınbrı-
da lııı; sup c yo.ı<tur. er a ". C. SARAÇO,J(,LU muavenet.in enginliği zevcine tır. Bugtin en zenginler arasın- henı ele Almanyanın önümiı'l. • 

ı_ 1 ,,.. '-' sında.n sonra ntılclığı diişman 
hir ~ey y:.ıpılınıy:.ıca... o un;~ merlıutiyelindr!l ziyade otuz vc:ya dan seçtiğimiz yiı mi Amerıltaıı deki sene çok muhtaç olacttgt 
!taly;ı nın gırd:ıbıı sürüklenmesi siperinde diş ve tırnaklariyle bo ku·k Aınerilmn gazC'te ve mec- katlım vrırdır ki bunların ser-! B ılkanl ırdrıki 7.iraİ malısuliin 
kin hüyli.k hir ilıtimal mevcud HALK EV.LE R/ b'1.tı~mu~ w tanı beş diişınan tc- 1 1 tl . . b. .1 nl"lıvo,.n1 .... , 1111 

inta!' eder. 
olcluğıınu takdir ediyordu. Bi- peliyerek intikam andını yerine 1ı1uasının en sayı ı yazıcısı o - ve ermın mecmuu ır mı yar ,. ~ ·~ 

1 
·ıt 

ııtı?n.ıfoyh hElriciye naZ1rı kont Konferans masındandır ve Bayan Ruzvelt doları bulur. Netice itihariyle de ngı .eı <"" . getin:>rek o da ~ehitler k:ıfik!;İ· , .. 
Gıaııoııun Ribbentt'Opu ahiren bu gazetelerde ııeş1·etiği muka- Taliin ve yahud tcs.telüfün a- ve hic bir suretle müessir uır 

l l ~ sine kavuşmpştu.. . . 
Salzburg civ nn fa s tın a < ıg.ı Beyoğl1ı Tfc.'-keviı:d·:-1~ blcr yüziinden kocasının cüm- cnib bir cilvesi olarak zengin dat~be vm ularon.mış olur. 
ş::ı.todQ ziyaret etmc:-ıi i~iıl ic:ıb ,., ? b * hur reis1iı'li maaşına v. aJan bir Amerikalıların varisleri yu·:G- l«t(' Jwl~ilmt bıı merkı..·zcfo c len 3eyierı :·:ıpt..ı. 1- , . ..(3 '1 .. /940 P"rQı"n c gu•rn ~ ':J - bad l 

;, ı::ıt 17.00 da Evımizm Tepe - Bir gün Ahmet Çelebi cı.. P· para 75000 dolnr kazanır. de y0tmi r:; Jcndınlar ve genç lı.ıı- fücn i rn ly.t girdigi ırot en 
Crnno 11 ::ı.ğu.,t zı:ia .P..ıbben · h,ışınchki merkez binasında lı · "eli rd I)'" t ZHleıı Amerıkıı<la lrndmm lar o!u.vor. Ynni Amerikan mil- lnsııır>n ol~ıın kurtulmak intcr-

But .... ._Jchartlt, otuz mil lmd;n· ö- B'1yuu ?vfolck Celal Sofu tam • çusu her ~ttman olduğu gibi yi- mevki ve clıem.rnıyeti tıüyifütiir. eli.ilden som :ı ı;ervetlcri cmsi RC yapacağı P,cy, daha :ti,)·ade E'-
tı:opa ırniJ ıki olJu. 1 ynı günde! esme gı yo um. u~mnn op 

fmdaıt "Türk Tı;Hşlcri,, mcv • ı ~.'I~ ku U 
tcdc, Berchtesgaden 1·· Bitlerle zuuud~ı mlıhiın bir konfemn:-.; 112 sehir üzerine ölüm saçıyu•:: Mcsr~Hi i!;ki yıı.snğm1 Amrrık::ı.- yoncr ve milyarderleri öl· zılip perişan o m •. ı.u.u.n vve ~-
ınti!akatta. bulunuvortlu. Ciaoo-j veritccekliı" du. Bir sokaJın başında iiç dfö l da kanuııl:l teyit eden lmV\'ct latife intikal elliyor. l~tc s;zc ı:ini Armıvuthlltlan çekm~1d ir. 
nun bur,Hla, eyli'ıltle yrıptığı gı- 2 I ı ı ı T çocuk kaydıra!t oynuyoılar .. Vı· k n d ı ular olmu~lur. lfa- (So.ı 1 s:ıyfa ı. siılmı.; ele) MURAD SERTOGLU 
hi, b<'yndm ılcl bir nevi konk-, ___ -__ ı_e_r_~_s_g_e_c_1_ı _ır_·------------------------- ,-----------------'--------------------
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Fa1~ tt, bir ket·e daha. Yunnn • JJ ~-. w 
traicdıst tekııili: m:ıh1t'ny~ ·ı 
ti vı: bu lıusus:irı. HiLlcrm 
ıııcı:ıııliy(\ti pek bari·" surc·ttc ı
siltlir olmustm·. 

'rribı.lulet ve hangarhr gii -
1 riındü. HcnUz Lunl:w Imtdır ıl -

ınaıımitl. Yolun l::"narındı:ı be -
yaz otomobil duruyoı·du 

D::uızı 'd' ve Betlm ile Var!1·ı- Polis h:ıfiycsi r~h ıt hır nefes 
va n "ısmd ı cı acı mı ·ılıır teati- aldı. ilot bu taraflarda iılı Mo -
si Cınnunuıı ziyt•retinin taın törünü durdurdu. Ve hangar:ı. 
:ırıfe.~inde v~k~ıa gdmiştı . Cia- cloğı n ilerkdi. Bligni heılıo ıctc 
ııo aylll (111 bırınde Htbb<."ntı opu ınottn1111 sc~ini işitmedi, dikkııt 
gördükten .,O!lrD. 12 agur>tosda etmelıydi, J(cndisini !jÖrdüğii tak 
bızzat Hit.led~ bir mülfıkalb. dirde kar~ısındaki pck}ılfl ateş 
bulundu. I-litler o tın:ıhde 10 t- edebilirdi. Bu 1ıebebden ilıtiyat
ı~u.slmı tarihli Leh ;-ııfnhi nota-ı ıa ilerlerken tab.ıncasınt da eline 
sının ınetuini illuuı:tı. Kendisi- aldı. 
ui tccaviız ve hakaret görınu ı Venıno hangann yonma ge
gı bi tasvir ederek t>yle bir sıı lı- Ierck, ince tahtadan yapılmış 
ne tanı.im etmek imkii.nuıı elde duvarı takibe ba.şlaclı. Iç~riden 
ediyordu ki artık her ba;ıgi lıi(ibir gürültü gelmiyordu. Fa -
hir heynelmil~l konferanr-ı tek - kat Bligni içeride olmalıydı. 
lifini l·eddetmeyi muhik g~i:.ıte- Bu geni~ hangar herıı o rrıa-
rchilt~ekti. Iıut tayyareyi ve hem de terlıb 

(:~rhM1 VU.l') heyctis:ıw hlıro&untı ihtıva edı -

yordu. Nihayet clayanıumyar.ık 1 
bfrdcnhire bil::--:ıya giı <1i. ı 

Korkud:Jn titriycn bir ::;es: 
-- ilimdir o 't <.tiye IJağırclı. ı 
Elindeki tabaucanın tetiğini İ 

çekmcğe haz•r bir vazı.>'~Ue, po-ı 
lis b nfivc;.;i hir •! 0,·.~,. at1 ı vo bir
den bir· cl~ktrm Vunbasunn ışığı 
gözlerini knm~ıGhrır gibi oklu. ı' 

Sort bir sesle: 
- Saldanmağa Hizum yok ı 

Bligııi. nerede olduğunuzu bili-ı 
yorum <.lcdi. Karanlıkta biı· iç 
~ekme oldu. Nihayc:t elektrik 1 
lfunbaQı söndü. Ve uir elektrik 
dliğmcsinin sewilmcxin i mlitea-1 
kip hangarın i<:i nycJınladı. 1 

Bligni bitkin bir halde görün
dü. Vahşi bir sesle: 

- Siz bura.ya. da mı gehliniz ! 
Beni demek tevkif C>lleceksinız 
dedi. 

- /kr :'-·yden <.·,Tel ('dr:ıı c:1- ı 
giz bıı· h·.ıii:;· yj rı.~·r!nıintrnRk i:ı
tij't.rum. Jak }!::;•:yufa mlik:-:ını
nı almak Ye J(i.ı:itı tur::ıfıu.ı.uı \'(' 
nasıl kat1ctJHdi;';ill! tı.,;n·nınl!k 
arıusmıdı~y:n, 

- !~iıı:ın tarafıııtl.m nıı? :.fo
clcm :ti oc·ı d i Ll'ınnı cdiyor~urrn:; '! 

·- !\fa'-: .... ın ~n ."\ ··~ ·i ı s!zt: tr•lc
fon dmi.: olduf,,-.ı ';;öriilti;or. 

Tcıvvaı :.:t:•i tlm1.1kltırı~ıı >:•ırdt. 
Polis· İrnfi \es: oıNı:t.hnm sill~li: 

- Ayrİhr :ı,vııl•mıı ~·i::c~ l cle
fon etti değil mi? !Gvet ı;izı il
ham ocliyorum. Pıkrim.;:ı gl.i>·c ~i7. 
Şavycri.n lrntiliGiniz. l:.:;ılcn siz
den b:ışkı.::;1 olamaz ki. 

- Biliyoı·um, blitii.n deliller 
aleyhimclr. Fakat hunlar~ isti
nat kafi dcğ·il ki... Sizin }1ol i1 ha-ı 
Gyclerine has hiS!:ini?. .. 

- ~usunuz. HakiLat1 hnl<lc 

ben değil, ~avycr ı-;izi itham cdi:' 
yor .. 1!~-..;<:'r kar1~;ı 5izc her ~eyı 
• 1 

anlattı ir-E:, zavallı do. :-ıtıımun tc-, 
kfrınd[l bnnı:ı. söyledikicrini de 
aut tmıştır .. 

- F.d~at hen katil değilim .. 
- Oinhılir! Bunu :shat edin. ı 
- Siı ele k.ttil o~cluğmnu or-

t,tya c;ıkurın hakalım. 
- Dur._:.ch ne yapıyorsunuz? 
'J' ıy:ın·l'i eh a.fın.~ hakmarnk 

tercudiıt etti. Nihayet: 
- Madam So.vyer bana tele

fon ettiği zam~ı.n 'lcorlttum. Mü
fcltifilcrin ı~ar:~ısıııda titrememiş 
idirıı, çüııku masum cılduğumıı 
biliyordum. Fakat si?.in inadını
zı ve çalı.5manıh1 bildiğimclen 
kaç;rrn:ığa mecbur oldum .. Evet 
polisin emrinde bulunmam la
z:ırı, biliyorunı. Fakat yarın bu
raya ~('?mem ienp ediyordu. 

Tayy ı ı~ be. ~liye reis ve mu· 
avlııleı i ıld ı .,u hal.de, vnlm yeni 
bru}uı.ıı aıı l ndtrılacak Be11 de 
mm<lid n bumyo. gelerek saklan
dım. 

v cr.uıo ..,iılttın ue_ 
- Olabilir, dedL 

V c yazıhaneye ilerliyerek iiı:ı
t un df" bulıııınn hır kagıt kesecc
gi gü tcreıck: 

- Bu da, Ş:ıvycri.'l. göğ;,üne 
.r,a, la.nan kagıt keseceğinden, 
ue lı . 

-- Vt·rano, bunu eline alımş 
l'a.hyodlu. Bilgini yanına yak
l~l ·ara.le: 

- Duııuula bir insana vurul.~ 
bilir mi? diye c.ıoı-du. 

- Fakat Şavyer bunun yü • 
zUııden öldi.i. 
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HA 
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gi terenin i; 

S:ahür hazırhğı 
{Grş t.rafı 1 incide) 

Aim~n n bu husnslL'l ıalü-

1 f~ ES
iKA TÇİ! .. 

- E;: r .,.ür ·ı 

şu fıl: '-'ıı; ınd" 
koyarm ... 

• • .• ~, T l ~ • • l CU> 1 

bmtıen ı• l:.ıt. o hUC,11 ı~m .1c.--..- ~.============== 
ı ~tnn im~ aiat· i.:;tinatl eHirmi- 1 YAZAN: l ==================== 

Recai SANA Yt gü
:::.1-.-

- y Jı:, o, 

r< g ..... l. i 
:tm"ştir. 

Liı.l~in, yene "ği a
io". Yal·'a ve gü
ö .ünde -cereyan 

- İ)i amma, 
karrı koyacak p 

Dc3 ince, Dıramn .. <Jarmd. 
biri ortı:ıya atıldı: 

- E}"rcr ... ıoll:ı ıriire r brn ı 

yirmi b ~ lira Çol~ı'k t. raiın 
ortnyn. k ynrım. 

Dcd• .. 
Bunun ü rine, i. ~ r 

gır: 

- A w • dcS<'ne l.;', :M · 
gii,·cıüy..ırsmı? 

- "&·~t... 

- A.h.lıcd, o:r.u ~·cncmr~ rm 
d"yw.~ım? 

- EYct.. .. Bence ;,: le . 
Bu r t retle Çolıu ı ô 

gıyabmda o taya bi 
gürc.'i ctl.mış oldu. 

FnT t, müdcrri l~I"<ic _ oı:ri • 
- b. le amma, s !1n HPlirl e 

güreai '<tr .. Bakal.m n~ yapc -
ca1:?. 

Yi1•mi be.~ lirayı lrt: ı n 2ğ::
ccvab ''erdi : 

- Halid, gücenmes:ı· :-'.r(ltı:a, 

ynrın Mollayı ycnem r el· ... 
Dedi. 

Halid, lıic cc\ •• b 
Ş .. yle yanarım., büyle • np::; ID!, 

diye kendini ort::ı.ya atr adı. 
Çi. g n.c, lf.;fo desttl: ''cru·: 
- ).'ok de,·cııin bam... Ç'o-1 

cuk bizi bo::; buldu. Bal b... se-

C:e r lal rı çıkar ..• 
Dedi. 
Allmc,l le, kıır;ağınn ei attı ... 

Jü ·esini ı~ılmr<lı.. 'arn. kara -
c. :~ ı ş11·{!.<1~ . Dıı·amalı W? lardan 
ll"i: 

- Ahını>d dnr b ~. 1m .• Biz 
' nz buruda.... S 1~ ı :nı. ko
m:ık .1u~mez .. Ben ti.<.: ı:, zrln için 
s · mi b<·li lir:ı hoyuyorum. dedi. I 

Bu rığa da, Çol k nanın, 

Çınguıe 1'.Jımedi, kat"p!n ye-ı 
nemiyc eğine kani idi. • sılaa 
b:r c .• ilimma getirerek olla 
b.r il) görmii:ıtii. 

l<ı, ::.zırmı~tı. Ağal~· 'hiabirine 
dü:'pl~U§tü. lld taroflı o&mı§I:ır
ch. Bir taraf Colak Molla~~ di-
ğer taraf Çiugcne Af di iu- 1 

tuyordu. 
Iüuubu.r Halid, hic 

k rmıyı rclıı. Çünk"", 
teı oc düd içinde i<li. Bir ~:eye 'ben
<:.:do:nediği 

ro"r. i .d~ ;;,nrn 'liı':'füğ·ü ~ıkma.- ı 

~.a tc.c.ahiıl ı.;-o~terınoği nrnuıfık 1 

btthıyol'. Bu de\ictiıı harbi bi
tlmıek h.in . ·a.lmz dt>..niz2Hı Ye 
hn.:rn. l1üc mı!::rriylo ilitüıt l' .. Llcoo
·~n · ı~:mi oJır.ıvan İngiltc-~ ifü-l"> • 

ınh~ rfh t~'krnr ronl:ın~:· k o-
ın;. h.ırb f:...ali~ \.'tınin lıeı· üirıii 

ihiinı .. ll ·rino karşı lıaztrhğa bar 
:at!l<'*1r. Be. hrı.zıriık <liiu. a 
i.!l1~~ntorlu <tru~ın her t: r.ıfıuda 
~j ni hızla. cere~·:ın ctmr·),fotlir. 

A, ı5t rnh :ının müdafa.~ıs1 için 
c· ddi ted.lıi;lel" :ılmryor. Bir haf
hı. t•\ , el lıu mt>nıh kette m ~ -
huri .:ıs1ie4·~fü bhul edilınl-: ,.~ 

1 
bu z.::mı:u::ı. ha~:la.r yahın hcldiı· 
e lü•klni alakadar e(i.on • skeri 
hiz.-:ıet milli miikellc!'iyet lwline 
J.o:ıujmu~tın. Sicbteydcki A.ksa
H!ô.'\l'k filosUI!:ı bir imç gemi tl:ı-
• • 1 
lrn. il.~;;;e ~HJcUği lwJıer alım11r4k-

taUır. 
.H:ntlıst~ .ın rnHda!aa."ı için 

t.::Nıi~ ö!cii ı.lt• Iı:ıı..ırhlüaı·a b.~

l~tınn15 •. e Hiııi! İngiliz mün.n
~ebeHednin t.nnzimi ir,in iki ta
rnf ı menınun edecek ~hhiis
lere ~ir• ... i.!m.iı:tir. 

Kamu!:\. i;c Aıncrilı::ı. arm:.ıuda
lü anla.~marun lındudu cınııi~ et 
,.e müteJı.abiJ!~·ct e~~ıilim iizeri- 1 
ne fü,lm. zira<l.o ~eui;?kt.il .ektc
tlir. 

B:ıhnm:.ı ~d.:ıla.nml:ı. Iliwli. 
gtl!'bid~, S'n;:ı.pu:rda. An f'J ile::. 

insan, tlra.:~ oldu(u Ye ım:lıa
rctinc1~n mcmınaı lrnldığı ber-
beri kohy k<'!oy ~ ~i .titmez.

1 'l'erzi Ye kundw acı ıçm de bu, 
hemen hemen böyledir. Sebebi 
mallım: Zevkinh.e uygun sa~ ke 
secek berberi, meşrclıinize mu
vafık clbi:3<: clikccC'k terz::; :, aya- ' 
~'imza göre ry .. k, b1 yapac:.k 
lmnduracıyı kol, y kolay. azbu:ı:: 

emekle bulup ele gec:iremezsi -
niz; bir }.ere <le buldunuz mu, 
pek tabii, onu bırakıp bir b::ı.~

kasma git.me~iniz ... 
Bu, berber, lt.rzi ve kunduracı 

irin böyle olduğu gibi, bazı kim
seler, heır.en her Feyde :.ıyni u
sulü takip ederler. İı-:1.e bt!n de 
onlardan biri) im.. Alııı - Yeriş 
ettiğim esnafı, - hir znrul'et ol
m:ıdıkca - de<:riı)timıwk adetim 
değildi~.. Ve .. 

0

ic:tc bu sebcple
<lir ki esnaftan bir çoğuyle (ah
baplığım) \•ardır .. 

Gecen gün bıı (ah bu p) lar -
dan bir ı:ıekerci clükkaıımd:ı. bi
raz Fjeker alıyordum. Ataçlı (alı 
bap) birdenbire aklına bir şey 
gclmi§ gibi gülümf~iyerck, sıcak 
bir Aııa<lolu şakasiylc: 

. _ Beyim ı:ıi;,dcn :';ik&) tl<;i-ı 

yız ... 
Dedi. A.lıLaba a~,;i sıcak ala-ı 

ka.vı nöstercrck ı.;(';\' p yerdim: 
- b ? 1 

- Hayır ol" .. 'I'-"roen au.ba. ı 
-- KcJ.eıı olacak lıeyiın, bun-

t' iı.~iltorc m nfaat1eıi tcvtıid .. -~~~~"'!!!!~~~~==-~~~ 
ediln%t.i·. ı~enıilc:.e tin<licildfüt:en AAnm 

Ku~ük m lla.laun h p~i. 
Wr MoJJa ıfa. old1.vu hahle 
hana toplan.11 -~ı rdı. 

Ço
bir 

HatlJı, kti< ili: Moll, lnr, lı:ı.nm 
- hvcsi c biic o gece inmemi5-

le:roL Di: er • ll. 'sı d:ı bir ban
da idiler. 

Smaym .~iJani. Beyoğluspura 
ga ebesi sürpriz değildir 

1 

:Cu ienHrkde müsi<'ıtılel ... c ger~ nhnuığı !'üyleıınıh~ti. Bir 
,." tfomlıı ou!:mn Iıep• i ~ ahuz l..-:ıc ~w sonrn lr.~iUcre lıa.zırhğ: 
lı: s o.. krmlini ıııfüla.faa e<k<:ek ~r.;,en~ sene 'ile m tl .. a,rcse c,lilc • ı 
, ~'ete g~th .. iliı i 5 ~e imııar.~t-Or mh·ı•c;"'l{ katlm· üstün ol'lca~ın
Iı.;!;n.n hHtün km·,·eH a.de';ırı,JJ ela~ Alma.ruarın J'eJ\i bir Hilf\h 
ıufülafa.!l uıa ~:..ltsis olunnrn~ - \Cya malfun hurh Jrn.iddt•r.iui alt 

ii t e:fon bil." .-·(;.tem -lnılın!l.~1ı!~la-
tur. n takılirdA id:it~.,to ....... _ ... ,, • 
G~cu S<'.JH' AJma.:ı ist.ilir!-imı • ..,ffittu.:..ız.m.r <li.' ı•hili -

a)<.im lrırıı'k ıı sebeb :rJm1fun ri.~ 

F ... kut td len 1 ığu üzere 
ımm:ızdan. · onr~ bütr pehliYün 
br, ağclar, be) ler ve pehli\·an
lar hanın k hi e ine tnpl:ınm·~-

• • J~LUU. 

ardı. ~ l>, k l l' 
••Ll.) .. r Cazgır, sr a lli1 eııne 

LS s\"j leni~·oıc üu: 
- Al· v lhh bu. r()c:.ık gi-

1 pebfü · 1 • ö n • ahn be? 1 
Dii: , lıir "htiynr P' lılin.n <la: ' 
-, ~reh ~ ! ~ unca.z kadar :ı- l 

•• 1 
Diye dini gö. tc•iyı r ve Mol

Yc! b. yrc"' etli~ ı l du. 
.... ~ab: i,.i: 

- Ufci> [!Jll1! <'o' l,;~\:L Sa
.ıra mül mmel tı:r 

L }ik' Geçen sene ikinci ı . ı:nı.ı: 

nı~ la ıcda §ampiy n ' l tu•akJ 
b

. . • . .. __ __ ...... ra-
ırmcı RUlllCV.tt.' - ' • 
-- b Lero.ıgı Vt.rJık tı:l.a1re 

df!l1ar. 
Bcyoğluspor b;r 'ne· ~l Yn:<le ı 

yapbğı maç:lru ın l · ı "a l •·n 
cn"'ıjü·, atak ve ı.ınl;>F.mJ~• b:r 
m:ı..-...:m okluğunu isbat ( ıntst.k. ı 
B:J.Jıass..ı. devre rnnunda G· la -
tasnraylıı yaptığ1 marta Sarı

:kmnınlılara fu;tünlüJ;: tor.in c-1 
d·~n Beyc•ğlu sporun fııtl,oi b·•
l:.ınnndr.n Be_:ikt:af, Ft:.ıı :ı o;.hç0, 
Galatae:mıya yegiuıc ı: k"b o
fa.bilece:k bir ~kib olcuğur.a her·! 
kes jn ... ndı. Ve bu s ne Eılli l ü- 1 
m.ye namzed talnmhmn l<.. l rü.-ı 

r, birb~rleriyle böyle su:::ı :::.İren Saı1!ii~ ahi?kıı"lu e-1-
Q.DUŞUrln:n büyük moll:.ılar <le ettikleri bu parl&.ı: r.Pti1,;1~ tn-
~ u.inliyorlarclı. bii kar~ilaı:dı. Çünl ü bu talom 

"Birisi; ır.il•J •rl::foı·den b"risi- gayı 1 fodercliğinde İhi.anbul 
s..:t ~. • futboli.i.nde bir m"'·k.i ter:Wn et-·ıu a~m: l 

- Hoc:-ı efcıı 1i h:'!r.r·ctleri, sa
kın si-zin medresedeki hortlak, 

u ÇolaJ: :v olla olmasın .... dccii. 

mts. 7.aman z::ı.r.naıı c:1 knn·em 
tuk1mlar1mızla bo~· ö!ÇÜ[jlr.ü~1 ü. 
Bcyoğlusporun bu l aftaki 

SUleymaniyeye nmğl\.bi~ c i h~y
rctlc k:ırP.landı. B!ı inci de-\TC lig 

de ancak berabere l.rd n Wıııö -=·~-=--=-====:.:·==-:::..:.;:::-~_....:....;:..;.;...:.=....:......~=~~======= 

~~:~~.;i~·etincecc2· ·ıcu-I i ·ıyoner kad~nl 
menin yoiunu tdan ~iy.alı be- rı 
~ azlıJnrın ligin :kUV\'f•tr takım- I ••w 
ıarından birini 2 .1 gii:>'t iimnı · Dünvada mevcud olan milyoner 

meraidı hayaHarr 
hir forkta mağlüb etm{: · bir J 

kelime ile ifade edildi. k a dl n 1 ar r n 
Sii.ıı>riz ..• 
D:z Sülcymaniyt>nin P..(:'yağlu ı 

~pora galebe tenıin < tı:n.'CI:: ihti
mtlinden hafta i<:iııc.e ]ia:zdığı-1 
llll7 'bir yr.zıda b hs ·ş, ve 

1 
il.in<'i uevre lig ro:ıct ruıa. t.ı.- ı 
kınl:uını takYi.}c ed ı Qkruı 

~·ülcymruıjy~liler ligdel'i '.Uiyct
Jr·rinin chc·mmiy-0tini km.Tadik
larmı:!~n bu devrede iJ;r ta
lamlarıı u::a galebe temin edebi
leceklerini ya.zım:tı·-:. 

Nitekim Sillcymmıiye en kuv- 1 

n:Ui rakiblcl'indcıı u:riui -~Un 
YC enerjik hir oyun b..a.~rck 

mağlfıb etli. 
Bu haı.füıeye m:ıçı s~:~;redenlcr 

~iiıı>dz dediler. M:ıc:ı cc,5-ıcden
ler cie ikinci tkvre marlU"J'UA ·yep 
yeni, en~r.iik ve .ttsl bir takım 

( Ba" foı"' .I ~ 3 ·;i .. ı .ıı s. :1 J wi<ı) 

1 
b· b&rı ul. n tütün krdı, c-oı·ba. 
.krn!ı, l.<m"<:r,·c lrr lı, nt• mm,.I 
kı a.J1 Y<-> a rıctı ( ! kı-alaıd<>ıı 11 n
yonJıır tu-. urüs <:tmi·· hi!· ]·• !; 

y,\tı vall~!r. Diri,~;}· ıı•!unu u
ın1·mi harı tc I<;...\ lx 1 rıı.i!'tir. 

lfoy2n L •• !h J· "rı ._i, müt•J-
1 

\'<..:ff<.ı. s.:•ıiik kı :ılm.ın c· ·ti· ı· 'c •'O ' 
milyon <loJ •• r ifr -s"ı eı· n <·:1 l · -

milyoner }.adır• sima!:;I. ..• 

* :Mıl~· ııe:r Aıncnk:?. J·· 

' b;:!iı·. Bu na~ an y~ mu\ ;ıı lc-
10 ui isko<'y~d.1 >;:-r·nnd, ili.'-r
c'i m'a İ!ii. Wfüc\ . ta ~:t;\ ci ,,ib: 
l.entlisi c1· l :!.yı:· it n i~ !c Uı-: t. :::- ı 
mı.yı ~CYt:I; fak~r iı:.k:11-;ı~1 :;ö
;:ı"1.il', ilim ccmiy<.>tl""iı·c y:': • dun-1 
. r.;.ırı~ h ım,ı.-tu . ı 

B:..y;;ıı 1t'at "ı<l. f'N1t.'°" nıc. · -
lıur ~Ü>Jo10bit f'.·b·'ırn(.;;.tini.i11 °c-l 
fiıfü• H; l:c:-<·ı .• ıı • " l 12l,ıl'İJ,le 1 
birlikte 10 .rn jj, 'n tcY:ı::. ii•: ct-1 
ı i~ir. rQ ... ~ · ,: 11 'cf .. tınrl. n 1 

ııın babsı .ı;i;;ı-:m kralı idi. f:l r
veti 30 mil) on dolardır. 1.t mıi
~ i chiıu::ı ı-ey<ı :ıt eder. Z '«i 
ılc :-<•n ıı:amaulaı·a Jmck.r A1u 'i-1 
~anın Kaı ~dr f:diri idi. ı 

Sc·y:ılu.ti seven mil~ onı·r h~>

tlmlurd:ın lıir:si de ( fü b~ ·:-. 
Hutton) dur. Bi··inci A.d:.ımcağız, bildiğinden dc

f~l. lif olsun diye söylemi~i • 
üderr:s lıaJ'l etle k:ırışık ce

wı.b verdi: 

ma!:lannda yaptığı ı1<.ıl:uz rna- olarak çıı·a.n Sül ymru:ıiyenin larak pr1..'lls (M:id\ani) ile c\·-ı 
1enrni~ soı.ı:n. onnı n bo!;: ·..:.n. i: 

ç•n sekizinde m,~lub. h~:inoe bu r-alibi: • .:!tc liı.}ık '!dqğunu 

-
en. zamandır mü.sterimcfaiz, bir 
h:ıyırınu;! görmedik gitti .. 

"Bendaı ne ha~~ .. bel.liyor-
1 nuz ?,, gılJilerden yuzune bak -

um. O, yüzünde ayni gülümse- 1 

me ile sösiine de,·aın etti : 
- Gnetenizde yazmadığınız 

şey yok. •. Her şeyden karı~tırır
smız.. Bir günde bize sor anız, 
elbette Gire söyliyeceh, ya:ı::dıra
cak ~eylerimiz bulunurdu. 

- Bir derdiniz mi rnr? 

- Allah muhafaza buyursun! 
Çok şükür, hamJolsun hic bir 
derdimiz, kederimiz yok! .. 

- öyle değil, yani bir ~ika
yetiniz ınan mı var demek is
tiyorum. 

Yiizüııde, tafö, sıc .. k Lir gü
lüım;em.eyi §ekilcııdircn çizgiler 
yerini, ciddi bir di.iı:;lincc~i ma
nalanclıran lnrıı:;ık!arl::ı. değiı:ıti: 

- Söıdesem yazar mıeomız ba 
zeteye!. 

- Yazarım; s~iylc bakalım. 

Şekeri tartmış, p::ıket yapmı~, 

hazıl'l~ Ellerini tezgaha 
dn.yad.L Söyliyeceği f;çyJcri ka
fasında. t.asarl:u· gibi kn:-;l:.ır:nı 

yul"arı doğru ka.ldu-:;rak: 

- Mali.ununtı.:."'liur ki be~ im, 
biz !jclrircilerin yu ... füıil hncuk 
bayram güldürür .. ~eker bayr:ı.
ını, ku..'"1ınn bayramı... H:::.tti 
l...-ıırLan bayranıu.:.a da laılak 
a21!la.. Asıl ı:ıeker \3: ~ rt mı ... 
Ne y:ı.p .. rna.k ~eker be yı ardarın 

da yap?..nz, üç be3 :n.u n~ k::!z:.
ırnbilirsek lra.z~uurız .. Yl b:a na
file.. Halbuki~ ş.~;{cr b ... yr: n.1. -
ı ın<la. da i§i:mizc (lrc. at ym·aıı) 
ı...:- .. n....:=--'" --4. ... :r ... sıi ıyor'. S(y· 
yen· ~~tı.:::iL;w, • .: •• ;1.u~uu.' 1 L«.1.r .d , 

bilmem ne gibi dükkanla•· .. m~ 
hiri.:;inin şekcrd.ii':1e en l~üçlı.k 
bir al~.ka.m bile yok. T:un bayr:ı.
nıa bir taç gün k::ı.la, bir de ha
h. r:::rnz ki sekiz l~ne sni:.m~ıla. 
d0h."11z t:ıııe solunuzda lıir tn ı,1m 
~~lH!! ci dükkfuıları tÜT(')'i\'er -

mif; .. O kOşe barjl:ırrnda1:i S<'\'· 

y:u· ı;tl.rerciler de caba... Hli
tün ı·n.mazan ayında, l·ıü~,ı l'r 1-
krimize göre, şeke~·1ı::riroizi ha
z:ı Jar. edem, bayramda k~n ı- ı 
m12a hunfar çıktr... İı;;t~ lJ<1T' '. -1 
ıı ı:ı·:ı:, bt1diğiniz gii . .o!, !';_·y'c Y't· 
J:-ı -ıCyle yazarsmız .. 

- İ3i EJ:mt:. şiln li bm .. 'n 7.:!

ın~ı" <kğiL 

- Neden :r.am:ım c1eli:!rc:i~ ?. 
-- ;. ..;-lı.er b:ı,; rrımı ~ •ll.ın aı i il 

l,i hem.en bir te-ib r al.n:rtı<..s.m 

i tiyclim.. 1 
- Si;:; ona ha!cm:<~. ın beyim .. 1 

Ikn qjze bunu her z •.. ın~n ya?dl
ı 111 lll1- 3imdi gi.inlü:ıii::: <ılrrnı~

tX?!": yann. lnsan ı;öyEy1..t·c;:; li fz 

(l·. rııında) tutma ı.rnh .. \'ı:.kt;~-ı 

Be~iktaş ka~1m<}kmnfı-
ğmdrki ie!f:;;ifH" 

Mi'lltiye n iifotti ı"' ~l.e.'l 

- \ n1l:ıhi ne Uİ) eyim': Belki 
oduı ! .. 

Ç"ıngenc, Deli Ahmed. Kanı

l ur Halid, biı· köşeye çckilimiş

, sessiz, sadas1z oturuyoıl:ır

m. Zaten yorgun idiler. 

f. ____ r:ilıc.v_A_T_R_o_L_A_R ___ ( tai~cl~; ~~s~;_~1~ııv,· t.u 1>1~r1 ı:ızibyc~ı: 1 
ı ter; en u eymr.nı~·\; ı cnn un-

a Şehir d~m sonraki mühim maçlar.mda 

D .nimark.ili J;ont l'Hcvanl~ •) 
la ü· l :, ~c etnı · Ye so l : ıan- 11 !arda Kontt:ın da bo:"'ın m:ı.<;tlr . 
• 'erveliniu yeklınu ~5 ıııilyrm 

<lalar~ 'aı 11· '~ lJu nrnru.,.'.am u -

pc;• a.: ~·oıı-':'.. . d nı: t-\"! r.m · c:fü·. , 
f!•mtlil::i :;c\·e: •Ü.c~ı:. P. sey:ıt:ıt 

ederken g~rİ.!!) b· ~,ı.;nı:i;}'i bir o
tluncı.dur. 

B1Jy:.ı..n Ht.~iı n: m. ;~ d:> ! eı ,·e
tini Du. ;,.c :.ii• · e borc:h {ltı.·. 
Bu bayrı: t·· c l'.I fahil .. 1iil·ü 

I ı]-: n..:t Sayınım t:aı • ıntl.m Br.
~i!rt~ knymal~:.unb~ dan ~. l'-ı 
ı .. n tcfti:;!lcı· netice:.::ind h .. z.r -
lt~·,~ ı r:ıpor l:ei. "iye ıi~ .. sctinc 
,.~ ı-.il 11i~. Beled:•1e d{• k··ndi 
uckt • .i r..::.zarmı ii5.vc ettfüt~n 1 
sonra !'aporl~ Dııhiliye Vc1':1. -
Jrti;ıe gönderi!eccl::lir. 

Falı:ıt, Çingene Ahmed, çok I 
&iııir.li idi. B~r nefc ·te güı·eş hu
ici olD1U§tU. 

lhtiynr Cazgır, Çingene Alı
mede t:;eslendi: 

- Ahmed, bu ne hal? r-e 
elersin bu i ~? .• 

Çingene, lıiç çekinmeden: 
- Usü• ! . v :ıllah ııaıa hay -

rt>.tlcr i<;:incleydim. Bu, çocuk ne 
mahn gözU imiş be? 

- ?\c "Öylüyorsl. u? Ben, bi
ic gözleı · 11c inan~mıyoruın. 

- Sana bir şey söyleyeyim 
mi usta? Ben, bu Molla ile bir 
ere dalın güre.~ek isterim .. 
- N'e vnltit! .. 
- Bur. d ... n d~ılmada.rı ev-

9'cl! •. 
- Bnlrnbm güı-e;;iı- mi? 

tiyatrosu temin edecekleri g •. lebderine 
. , · t•-~rı·llerı· sürpriz dememek 7.arunmr. 

...,~.:.aw. SenelerJenbcri hta:nbltl fut-
Tepeır.ı..,, Draın K~muıda 

2;;/12/ı'l4.fı C'a, .. ba ır::. ı u ... {•mı 
Srat 20.:JO d.1 
A C O A L 

tsm .. lfil Oadik:- i kumecli 
lnS!ll.lndn. 

::!:i/12 'MO Çar .. mba ~nauz 
&ı .. t 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
2;;112 s~o çaramba flnu al~~rr.1 

Sruıt 20 ... 0 <in 
l'A~A lIAZRfJ!LERt 

* 
~ - 25 1'.lşill!t rcvıi h"~ ı ı Jı. ' , ' , 

:ıd.l:.nııdn b: r cece. 
S. Atilla ıdareı.ı"r.de 

d 

bolünde znın:ın zaman ,-a:rhğını 
takdir ettiJimiz siy~ıh ~ı 
tekr.ır alkışlamak fır.w;lım ka.
zandığIJru.r.a memnunu7-

S üleymaniyelilere bımdan son 
ral i maçlarında da mnnıf!akı
yetle!" temenni ederiz. 

lliilmul nv.aiı 

Llselar arasındaki 
maçlar 

Erkek liseleri r r.ı smde. tertib 
edilen futbol ma<'l~rma bugün 
Şeref: statlmc1a de\"am .edilecek
tir. 

s, at H de Yüreüll.."ii - Per
tçvniyal, Sant 15.30 <la istik· 
lftl • Şi !i Terakki 1! de·i karşı
la.F,acakl:ırtlır. Her il · ın ~ d:ı 

l:ıakemi Ba!ıaedclin Ul eı ... dur. 

hır ,.ıc;.ı,.,:"ın "eHri•·le müddxlelı 

1 

• b '-=• o ·' 
ssyalıafü:ı· yııı>nr. 

Bay:ın Con Darr ns bab;ıeı l 
meı liuc qorba hiilfı.st>~ı ku hı mi 
hm kb~~ı 120 milyon doları.lıl: 
sı:ııvetinin üörltc bir;nc tcı:ri.i;:ı 

ctmi0 bir kadındır. K l'nôi i } a
lihaz.u da günde yüz n:;iJyon 
c,orba. hülasa.m pal,cli im ... l ed n 
bir firm .. -ının iıa."!ınd.:.dıı. 

Bayan Mos~s Tr-ylor b:r b:::.n
kerin d1J zcvcesidir. Kor:~ln-
dan l:eııdlsine 4.0 milyon dol .. r 
laymetin<lc esham Ye talı ilat 
k~mı:- \'C bunları en yük el· r· -1 
yatfo. ı:;atmıya ınu\',.fak tılıı u -1 
tur. Bayan T, yl r'111~ Fa«ta ce
sim nwlil,fıne~er; vardı \'C 1ı<'ı ı) 
~ılmıach:'.n ~vn l her suıe [,{?ıh• 

luf; mcYsimierini bu ma.r :.n -
ledn<le gr•çi.riı ru. Her rulı~ on 
kaum gibi bu b:-"ar:·n , . ı ir 

Con\m h~ruc-~niu ;.c '\'(; · idi. 
JCoca.sı l•enilisüıc ve c;. cul.hıı·;ıı;,:.1 
tamam 146 milyon c1nl:.r lııı. k-
ım[tı. O ek. tıyl.ı tlt:~i 1,;J.,j ko-

1 r.:ısı ültir ülıTu.:z f,cr.g ı; •' <lcli-ı 
l.:!.lüı ile C\ !emr.i ;ıir. 

P.·.:-nses Pi~'l:::-tcm ns.lcn .' mc
ıiLclıd!r. 7ev · ı d: ;.eng:·n bir 

Kars vali~·İ bcyUn 
gidiyor 

fü:.ı·s ·rnliliğinc t~y.in o!ur.: n 
Vuli ruua\"ini Hüdai Karafab:m 
ln r k:.;;un !{ar:;a m·:te' ~c·cihen 
!'ehı i.nllzden lıarcl· ~t edee~ktir. 

ınağ~ za sah:rıi i~i. Kocasır. ar.. ·~~~~!!!!!!!!!!w--=~~=.!!!!!~~~~ 
1.0 milyon d< ! .. !.' m:ras yçır.i~ ,.c 
bund:ın üc Ef:lle ı·n·cı Jtrı~·rda 
~·ı yahat ;derken İto.lya. l;re ıs 
P"gnute.liye :-a t. rmı,'? \" b z asıl 
zadenin ~ahsı --e fomi ho"una 

1'r ndi. ·~le iz-

de hanım. :Cazla eğlei.ke rr.€1 ak
lısı Ye dans clüşld..iııii olduğuu

d:ın kız aııanın vesayet.ind ... n :'-J 
l;narak 2e11gin teyzesi bayan 
!farı y P. Withne;, "in yec:- ~eti ı 

:.it ..la w1ilmişlir. Ş.iı ·e· ı, ·ıyo
ncr l:.12Jn anası e' ladım ~ ııcak 
ayua ~-r defa gürmc~;: hal l:.ma 1 
m: liJ:t;r. Şurasını da de .. l·. l ;1[ •. 

ve ( <tC'liın Jri eğlence· ' (' ( tt1 r 

di~,ktınlı val<le ele An~e:. uıın 1 
S."'~ .lı zengin k:ıcınfarmdau v·. 
~ . . 

le söylemeli ki zamanında f,.y_. 
dası olsun .. 

- Uu şikayetinizi neden şc-- 1 

kcrciler cemiyetine bildirmtrili
niz? 

- Bildirdik .. Vaktiyle bfül'r
dik amma. .. Hiç ... Konuşuldl e
dildi, fakat bil' netice çıkm::ıdı.-ı 
Ticaret serbesttir, herkes beğen 
di~oini satar, diyorJar... Halb Jri 1 

l.azın ayağı öyle d~... Bir ,.,e-1 
kcrcinin, nasıl, mesliı., sucuk~ 1 
pastırma, yağ, pirinç, elma, por j 
takal, milin, lahna, kere,'iz, <=aJ .. 
ı.,am ,.e daha bilmem neler ı'"!ıt

nıası doğru değil~c. nRsıl ki hiza 
bunlar sattırıh:ıııyor Ye biz c e 
satmıyeırsn.k, faraza, bir bak
kal veya bir manav da ı::dte.r 

satmamalı. Onlar da bizim ıı·a· 

zancınııza el uzaU?lanrnlı. H~llr.ı
ki, değil bayramda seyraooa, 
bayağı günlerde bile tütüncü ..,;a 
bakkallarda şeker ı:,-atılıyor .. e
ker, y:-- lmz şekerci dükkau!~rm
t1a. satılsa, o zaman e::;n:ıfımı· 

:mı yi.i.zü güler ... 
- Bu (t-'ekerci - man:t•·) l:ır 

veya (~kerci - bakkal) lar • 
0

f..8 

fiy:ıtça da rekabet e<li~ cı kr 
mı'! yoksa .. 

- Elbette ederler ... El,.TJ1r'Z er 
mi': .. Onlar §ekcri Tahkk:ıktl.•"' 
ki fab.-ikalardan ve ucuzcu d[ı. .. 
knnlnrdan ucuz alırlar, t. t: r · 
kcn de elbet bizden d2ha uc ~2 
s:ıtarl:ır. 

- Fabrikalar şekeri d:ıh::. rnı 
ucuza mal eder? 

- Piyasaya sürülen bu ın, ll«r 
rn.uz mallardandır. 1çindc> i:c-
mcn hemen ynrıdan ziyat1c ui
;,:asta ve fakül \'ardır. !fani 
(iıdnci ekmek) gibi (ikinci ~ 
l c-r) ... Bazısı 1::unu bile hil .... •ur. 
n .. n -::-~:.......:.ıu yvK. tiısar:ı. i'teı 
1'! uıwda yer, ister ekmek .. Her· 
kezin kesesine göre.. l' . .Jrnt, 
müştcrinfo <'Oğu bunu bilmez. 
~ckerci dill~kanlarmdcl>i ~ l•er
lc manavdaki, bakkcıldalti e! e
rin f:ı ı·kını her m ü.~tcri {ffi ~ :ı

maz ! "O kilosunu seııden ~ irmi, 
yh mi beş kuru~ aşağı wriyor: ,, 
<lc·r, gider Olldan alu·. ·~C!.t~rir.ı 
ynlm:.-; yeni!jimle değil, giil i.in·:
~:iindc de fark vardır, ~nm~a, 

dcc1~ğiın gibi bunu lıc•rko-c :-n
l:ılam:ıyız. Halk için de, l ;z·m 
csıınf it;in de se!amc:: ç:ı.rc·c:i bLJ. 
tlı11· l'cyim: BaJ;kal b.ıkl•.ı.l. g;
m. m ... ı! v ma:ıı:.ı.·.·ut:,1nı. f:cıtEı ci 
1.fo şckeıd!iğ'in; bilmeli. Ye·. na 
y;-ıpaı:.;a., ::ınc:ak, y.:rıc:eei. Hyle:-e 
lıiiyiil; ehenurJy<:t Ye!en b{·ee·
:rcnıi.z yapar. Onun eli dl: l.lJ• -

yiH:e, o himmt?t etmeyince •J -

maz. Biz bu ıJlkayc-lirn;ıl bele<lı
y:-:nin yüksek mdrnmma i,_:t;Jr
mek istiyoruz. 

- Bakalım, biltiin ~l c·n:1t r 
hep bu fikirde mi? .. Hcp..:.1 hu 
' ':l.'/,; .retten f-2İl:ayet~i mi? 

- Emin olun hep!.i. Il t.!n;z, 
b;;ızı (lüküs) yerler helki hı.ın

dan r,ikayetçi olmru:. Çihtl:ü cra.
J rda pek b:ı g:ibi "aziyd:!e.· e1..i.

ri.iunc~. l!'::ıkat, 1c:tarJ.ıulun he
men bütün orta lınili !;.emtlcrin
de her feknci, bayraM ,6'Üı k• .in 
de, rağlnda soluııua - ~ • ı~rıe 
gf\re - iiç, beş, on ~eke!'ci 
uiil:k~nnun türediğini goı UI. 

Bayram ertesi hiç biı in<len e· f'r 
kalmaz. Yine manav mam.\· ol
nnıt;tur, bakkal bal·kal. Anu:aa, 
<~edim ya, ~kcı·cilcı in de giin
Ierl tC>.,bih gi.bi çekerek bei:Je
dikleri o bayram gü11lcr'dir .• 

Gayri siz benim bu sö~icu k· 
lerimi lıir dilzt'n.ine koyup ya
znrsmız, olmaz mı? 

Y~zıp yarnııyacağımdan j i-
m. ~üphcli olduğunu görclü{;:im 
(dıbalı} ı fu:.l:ı. üzmek istcme
din1. 

- Y..tznrnn, d dim, u:c.;r~ı, n-
01e yaz;ırırn .. 

"All::ılın. ısmarladık,, diyip dı
sr n t;ıkarl en :ırkamı.l.m ı-P' Jc
ııiyo.ı:ciu: 

- Gereyim t;.i.zi, şunu go::eJr>e. 
bir y.ı.zın ... 



ALKAn 
selelerinde 
Türk tezi 

(a.pnakaleden devam) 

._lpıiataa illtedüderine ken.
kuvveti ile ve zorla nail ola-
ywepı --- de anlamıga 

· or. Bulgar hiıkümeti I 
1111 muhafazasına taraftar 

Parti Viliyet 
kongre-si 

Bu sabah Parti Merkezinde yıllık 
hüyük toplantı yapılacak 

-SON HABERLER~ 
TUtün 

nllibapası 
Anka.ra H (BllSWli) - ~ 

nıdan doğnıya .. ıa NflindMI 

Y unanistan! N·o EL 1 Afrikada ~~etim=uı:= 
bayra..-. münasebetile yeni inglllz 5~,..::ı::ıı~ 
_yapıyor rıutuk/ar zafer leri Zeytinyağ. ~ubaya· 

ujunu bildiriyor ve Bulgar (B•ı hırım ı ın"' ... ,,1ada) bunun .için 168 bin bra sarfo -
tba.ab da bu son günlerde rada fnplanacak ol:ın bllyük lunmuştur. Kadıköy Halkm 

Dabl!ltle ... .- davranıyor. Fa- kuralta,. beş asli ve bel Jedl* binasmın kaba İDljaatl için şiın
t lııo l..L... _. ~ı.1no. Bu bir .delege seçilerek kongre Di11a - diye kadar 180 bin lira sarf o -

(Bat tarafı 1 incide) (BAf tarafı 1 inci aayfau) ası IÇID 
..skerlerin çocuklarına hediye- caa. tarafı 1 inci aayrada) lerimiz Tobruk limanına ve as- Ankara 24: (Huaud) - lrm 

hemen hemen her yerde teselli keri hedaflere hücum ederek tabsiliıadm .ııeı~• 
ler almaktadırlar. Her Yunan sözlerimi kendilerine ulaştırdı- büyük hasar ika etmişlerdir. J'l&Sl için Ziraat &uıbsma '* 
vatandaşı kalbinin ıururla ğımdan dolayı memnum~ duy Kahire, 24: (a.a.) - Trabhls ..Uyoa lira kredi açılma• .. 
dolu olduğunu hissetmektedir. garb çölünde Bardia civarında- UJdimet namına, teabit oha-
Bu kurtulq senesinde Yunan - duğum harb esirleri kederleri- ki mevzilerimizi takviye ıçin naeak epetılar dahilinde azamı 

-- --.-- yetlmecelrtir. lunmuş ve binanıa ilmıali için 
.. tarekeAiıir. IWprirıltanm Koagreyi, Qtutad olduğu ibe- daha 229 bin liraya ihtiyaç hl-
lnfU)an elaa Balkanlılann re Vali ve Belediye Reisi Dok - sıl olduğu anlaşahmştır. 
psa bmıu 1ıiJdHrlıeri gibi Bul- tor Lltfi Kırdar, Belediye ve ti- Bakırköy Halkevinde bul ta-

nan milleti ve Yunan ordusu min başlıca mevzullCiur. - mütem~en gelen yardım la- iki milyoa lirallk çaftl, bnaft. 
Papa, bundan aoma muhtelif taları ile topçummıun f&sllAla çe ve aicim atın a11p bunlul = ~?~~-. bu hialerle memleketlerdeki esirler, ~ bombardımanından başka kay- maliyeti fiyatına IDUl'aflaruu w lar da •Mee:worlar. Sulh • ıa,a muavinleri, belediye w dili.t için 1..593 lira ve Şehre -

-..r· w • vili.J'll •.ırinJ ve matbuat •- mini Balkevi için 1240 lira ve 
~ mı~ JaÜll almak takıb edeceklerdir. Beyoğlu halkevi için Taksimde 

valanraJzd• vUgeçmek ma- AJftCS Şeldr Meclisi azalan da yapllan yeai binaya pdiden 

~uu. ciler ve bunlann aileleri için aJm da dı·er bir şey yokiur. yizde iki komisyon ili\le ede. 
Ymaa nsmi tehliği ~ nıemi tıebllğl ret Ticaret Vetiletinin d.irek-

Atina, 2t (a.a.) - Yunan ~1_8'1 ~sene ı.:.: Roma, 2-i (a.a.) - 200 nu · tiftle ali.kadarlara • teni et -
ı-rwwUD etmez diyor- kollgreJi takibe Parti tarafın - 47 bin lira tahsisat aynlmıştır. 

ve belde ı1 knü ilin edi- elan davet olunınuşlardır. 14 bin lira. tahaiaatı mevcud 
orClulan başkumandanlığmm maralı reamt tebliğ: mek içüı Ziraat bMhama -. 
dün akpm neşrettiği 58 numa- adalet üerine müeeees bapaa Trablusgarb hudud mıntaka- ...u,et ftrilmeıii Heyeti Ve • 

rla'r. Padinia iki yıllık faalJell bulunan Fatih halkevi bina8I 
Bulgarista•• ne beklediği de . ~~~ede. .1*nbul ile Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, 

maralı~: mukaddem IU1h prensi~ bat aıııda, topçumuz, mevzilerimbe tilece kararlaştınhmştır. 

. o..ı-..w..- llmdiki hal- vıliyeti Partı Yil&yet idare he- Eyüp. Şişli, Şehremini, ve Ba-
. ............-. . . . yetinin okunacak olan raporua- kıt'köy halkevlerinin bina.lan -

kında beyanatlarını babrlat • yaklqmış olan düşman zırhlı o- E ki y· V ı.:ı: • 
Mevzii hareüt dün de mu- tomobillerine ve hücum araba- s ıcaret e-.ıunm 

vaffalayetle devam etmiştir. Hi- llllf ve bu beyanatların hali ha- 1anna karşı ateş açıwştır. • 
JıliJwer dftlt;lletmm politi- da partinin, 2 yılhk faaliyeti hii- nın ıslahı içtn tedbirler alın -
118 1'ıld.lt..ti;or. lılihver dev- lisa olarak ir.ab olunmalrtadır. m.ışbr. 

mara işgal edilmiştir. Çember mrda dahi aktüalitesi okluğuJM& Bombardıman tayyarelerimiz cenazesı 
içine ahun 141 inci siyah göm- aöylemjgtir. düşman otomobillerine ve bir Aakara, 24 (Blaaui) - Sa • 

...... ıa. __.._ Tiirkiyeyi, Yu- Bu iahata naaaran: C. B. P. I~ Vtıayet ido-
ıı;-~ f'e~~: !lalııiatı.mı. Yugoslavıayı Bulga- Partiye karıtıı ~ - 25 12 94-0 çarşamba günü 

)ekli taburu teslim olmuştur. Bu .. ...._ ordalan ru/ ndr düşman ileri mevziine karşı fev blk Ticaret Vekilinin cen• Hl 
kallde muvaffakiyetli bir hi - Blıılveldl, vekiller, mebusJue 

tabur 29 subay ve 677 erdelp. mil 11111111 mesaja cum yapmıştır. Hava muha - ertinı httkiimet ve bii••m• bk 
rekkebtir. İkinci Bersaglieri a- Berlin, 24 (a.a.) - D. N. B.: rebeleri esnasında, avcılarımız, kalabalık huzu:rile m'~ ~mm mte '3 lerini vermeğe ~=== ~ :;:: =:. saat ıo da yapılacak parti vi -

layacakbr diye bekliyorlar. kişidir. Jiyet kongresinde nizamname-
yadan Dobrucayı bu su- llalkevleri bill&lan: Geoen iti nin 68 uncu maddesi mucibince 

geri almalan kendileriıai aeae ...-fmda Bm.inönU BalkeYi İstanbul ummnl meclis azalan
i etmiştir. Hiç zahmet çek- cimn~ ve. kenferans salon - nın da bahmmalan rica olu -

laymın ikinci tabur kumanda - bildiriyor: iki Hurrieanes tayyaresi dü - wgün kaldınldı. 
nı·da kurmayı ile ve bir çok u- Alman ordulan bqkum•nda- iilrmüşlerdir. Tayyarelerüniz • -----========--- -
kerlerle birlikte esir alınml§br. m llMU'et&l von ~h, No- :: ~;;;:;~ keeif UÇU§IDl· 

Elimiı:e pek çok harb mabe • el bayramını askerleri arasmda Yunan cephesinde bir çok 
mesi pçınittir. geçirmiştir. düşman hUcumlan geri püs • 

lbedem ve bir zayiat venaecien lan uuıaab ikmal olunmuş ve nur. Churchil'in nutku 
ve gazeteler · leni&" lem* flllliııli hoşlanna gi

. or. Net.:! lı galebe İngilizler-
de kalırsa o • da lngilizle-

ı.r. 

ciwa•ttij" 1 n , teveccühiin
ki.ra Jn•ıta çahpcak

~at ..._ Buıgaristanın 

Münakalat Vekili 
beyanatta bulundu 

Yeni muvaffüıyetia Mareşal vun Brauchisch, ktlrtillmüştür. Düfman, büyük 
ehemlniyet.i Manş sahilinde bir ~halden kayıplar kaydetmilür. Keli.f ha 

Atina, 24 (a.a.) _ Evvelki Alman askerlerine bir hitabe reketleri esıuunnda etı.irler a. • 
bnmıştır .Ganaim arasında bir 

gün Himaraya giren Yunan irad etmiş ve radyo ile ııeere- mikda.r mitralyöz ve tüfek de 

tarik ile toprak kazanması _ 

'*"bedel,. ödemeden mi vu- Dii:n akşam Ankaraga donen 

kıtalan, gehrin şimal kısmında- dilen bu hitabellinde demiştir ki: vardır. Julia dağ fırkası, bu 
ki tepeleri günlerdenberi i§gal ~ aene Noelini Vaginot harekat esnasında yel\iden bil
et-:- bulun .. -lardı. Topçu .... _.._ ön&lde -m-M.H-, ba hassa temayüz etmi,ftir. 

wa.uv -,.-. _.. 5~- Şarki Afrika.da, Sudan hu -
kuvvetleri, sahili takib eden yo- hat Fransızları himaye edecek • dudu üzerinde ileri mevzileri • 

Londra, 24: (a.a.) Gazeteıer. 
dünkü nutkunda Churchillia 
ltaıyanlan, kraUanıu ve onla • 
larını kendilerini en mooın. • 
çurumun kenanna götiirmq • 
lan bir adama, tek bir adama 
b.r§ı ispanyada tepik ettiğini 
kaydeylemektedirler. 

gelecektir! Bıd&W illbuı bu-

İÇin dtiııyU*ı en~~~~ Vekil-tt:ehrimizdeg•ntıö.ı t.etl· letini öde)ccektir: Humyetinı Y r. ~ . 

lu ateş altına almıştı. Yunan ti, fakat etmedi. Bu Noel bay- mize yaklqmaya çalıtan bir 
kuvvetlerinin tehre girmesi t- ramını, deniz seddi önünde ge- müfre?.e geri pilskilrtWmüştür. 
talyan, kuvvetlerinin bazı mev- ~l,rkyorum. Bu.._de, lnp.tereyi 1t.1JJi ~ bb' ~ 
zileri muhafua etmeleri yüzUn- "Ahnanyanın JUiisaade ~ Lon~ 2-i (a.a.) - Sfanday Cburclıill tarafından a&,te • 

nen nutuktan tek bir telimeni9 
bile kaçmamam için lbım.gelm 
bütün tedbir~ ahn""f buluııu
yordu. Başvekil, nutkun lngi • 
M.ce söylemeden eYVel nutkull 
ltaıyaııea. bir tercemesi radJO
da okunmuştu. 

'l'imes ...... 41-... .,;.,.de .... ~~ bı··r den gecikntişt.ir. düik•Ja UıtiR J:W-.aye ecle - e-~ ~~a& 
.,.4, ____ ltaıyanlartaraf1ndan ~- makat•, general Sir D.Brown-

11nı:;d1:.:.iecek.:.= k ikler hakkında izahat verdi 
kenditeriae vusal ve ilet 

pmak için tutarlar. Başka 

i lledea a.lprietaııa bah· 
Yenlinler? Bulgaristan, Ber
~ .. .e ~ altma gır
~ 9'!' ginDez ve bu sa
)tcle toprale DzaninaY1 tel'Oih 
~-. ..... .,.. ..... 1ttbı Jııaybetmiş 

ur. Art* ~n milliyet 
rlll'Mmi"pine istinal ~ hür 

müstakil' yapmak istiyen 
· kavmin halda olan hürmeti --!- ·-ı•• Rnaen 'eyli Bulpristaa bu-

liia ~ eiclc9 Mulueeek ve cid
Gt laararl&r ,,.etek btt lllevki -
dedir. 8'ı ~ yazarken, 
:uu-.ı-o mttıetfnill izzetinefsine 

Ce2agören 
belediye 
d ru 

.nuuara, ~ ring, ltaıyamn kat'i lıemmeti-
tabkim «lilmit bir- batbn ee- Almanyanm latadüt muha- nin yakın olduğunu söylemekte 

«••ı tarafı 1 1
"

01 
uyfada) 1 kale ~ ve ~ mouve- nW> müııtebasında bulunmakta- ~ lMilfab ~. ~ ve ~a §()yJe dev&,Jn eimek-

mum müdürlüğUnde. meşgul ol- meDtlan ~ ~ GOık .-, Bu-hat Ohri gölüne kadar ıa4a !njUtere ~ art$ tedit: 
muş ve saat 18 de Hayd~rpap- üstüne dahi çıksa 'bu huswıd& punmakta ~ ttaı~ ikin- bir tek kıhç yöktiır. Şimdi, en Acal>a o mman Almanya ne 
ya geçerek Devlet DemiryoBa- herhangi bir sıkıntıyl düşmek ci müdafaa hattuu tetkil. et- şiddetli \mlh•mı. emtek ve r;::akbr? Ben, İtalyanın, 
rmm ~ bW!l\tJD' teftil -~ 1~· l)iiıiyaya eamil mekte ;.:1; sulhu kazanmai vazifesi 'Dlı - biıata.ADJ-.tı menfi va-

• ~ ~ ~ ziyette bir muJıasmı kalması -
- •11ımı sılwıtı}:a r .-.... Ba bat, bwıdan birkaç gün yor. Hariaıia pyesi, 1naiJterenin nın faal bir müttefik vuiyeti-

Dibı hareketinden evvel - tiıriı;ıiade 'Olduğu gı . •tmaka- evvel bam noktalarda. yarılmış- tek tarafta ~ kırmak ne ceçmesiııden ziyade Alman-
~ göritea lıir muharriri- fit Vekileti aervislermcte '1e ..,_ tt. HtiıWJ•..,,. •l•••-..ktbran-~ çıkarmak ideti o- ..,..... iiine yaramp Jramtin -
DlDe. VelDJ 111 ~tta bulun- -U• ve tuyik altma ...... larm, yolu ııa,....... e1D ..a W.ts • ._,ve t8llyiki kal de bulun9fum•...._ ns • e1y 
mdlblr: dan yaptlaçak lrittibı imldnlar ........... ı •. ı-~n -dayamnaBID1 pç- dırmak ve A.+Npllta~....-~;..;,leM .. '!tft'im. Bu suretle, Almanya-

..__ ah ._.Ü..:....tl-Ll fı ~, ...... ------..L.. 'iP ~ULU - .--,. ~ ~Ull~ .~~"'?) allluka 
.. _ &IUUy&. V&llllQe& n- ~-....---~ ,.y ... Jeltiren ve Yunan lruvwtleri- ma ve sullıa yarmaJrtıı:. .kAfi ~ milesSf:r' otzma;ıu.. 

lraJWelfıPa ~ gibi eol- talar her türlü gayret ve tedbir- ~ sahil boyunca ilerlemeaini Karepl ·sözlerini şö_yle bitir- ve muhtaç olduğu. bir çok mal-
rali yaiyeti ve ayuf d~ ilde ~. kolaylaştıran bir lmil olmuştur. miftir· zeme ve erzak bitaraf İtalya il-
mühim olan bir memlekete d9 HWMa ı.. l'lbe8i fikir v& Atin&, 24 (a.&1-) _ Atiııa a.- Harb, limdi hemen hemen b· inanları vaaıtasiyle Almanyaya 
akıletmmi pelı: tabiidir. Bu 19- hayat irtibatı vuıtuı olan llii- -üına1 bilctirivor: zunlmıı gibidir ve •• Führer, har- girebüi1.__:~yanorduhezım. . ....:-:- bir mn.-
rait :-...a.. Münakalit Vekile- naldit Velrileti bu~ .r--- " bel --ı _,, <ICOWIUll u 

..,.._ Bütün gazeteler Türk kadın- bi Almaayamn müatak -- tareke veya miifldU bir aullt ile> 
ti himlıetlerinin bugünkli hali de Dİ halk ve milU emniyet nokta • lannın, ıtaı..-.. ""'·la harb eden yetini garanti albna alarak bi- neticelenmeai bek~ 
f~ehennoiyetkesbetmil- mıdan her ahnl içinde en iyi z- gibi bir ibtillllle veyahud bir 

Yunan ukerJeriM hediyeler tlreeektit. u--- ::....:•~- ile de -~-yete buluamaktadır. vıııpmak için JiizumJu tedbir ve ld ...... 1---.1-- ~------ Wuella ---i. ~ ~ suum 

Bu mıtktttı ttalyaaea metni. 
Afribda bütOn ltaıya ean. 
rine dağıtılacaktır. 

A,mcB .. J'ha 
Me:ııi)IW'k, 24 (a.a.) - Ne. 

Yoırk matmatı ~ _., 
Wııu bUyU 1ıariJi. >ı,iJ*lar al 
tında ~~-...a:-ı... Gue . 
telerin bir çoğu nutklln met:ııiıf --.. --
Siyam hududunda 

çarpışmalar 
J~ •öadermekte- 0 UIUAIAAIAll ~. ~ erm-.ı ....:&-La-d:ı-0 Bu :_.:12 .. ,. 

A' ~=-=e münakale vazi....R.. imlrialan bir aa Ça dahi gö- "' ) ~--..a. -& uauau&l&U uc. lltUIA -_.__uıu ~ balwetmektedirler. Kahire, 24 (a.a. - ""'_,..... çok bir mukavemete ınanıs b- Baııgkok, 24 (a.a.) - Sim 
nin illbta ~ yaH 1 zuDden ayırmadan çhpna1rta &ti& p.ııeteli, --.ıe, töy- taki 1npiz Dvvetleri 'ballm· labileceği gıüi hiçbir mukue - bq kumandanhğa ~ tııl 
vuiJeti hellaba katılına m. Ye emniyetli smette bu yolun le Qemektedir: • mandam general Wavel, Mısır- mete ~ da tatbik mev liği -.etıniftir: 
nakale işlerindeki ehemmiyeti içimle 1•11Lektedir. "U'-.a- ve erkek biltün 'Nrk- da)d kıtaata bir mesaj gönde - kiine konulabilir. Abnan.yaduı. Hududu çizen K~ nebE 
daha a--ıe- göze "aırn.•. llr Milli mftdafaa meselesinin bil- ...-..- Brenner ~ ltaıya- boJUDC& diin Sialll ve ~ 

zau ~ _.. Jerin Yunan ordusuna karşı rerek Noel münasebetiyle teb- ya giden yol, cib'I bir mubYP.. HindiçİllİSİ kıt.alan arumdl 
çok lll!beblerden arbml olaa ı..- tün roh11, bü nonaal takat ve cluyduklan muhabbet tezahtir- rik ve temelildlerini bildirmil - met karşısmda bile, lofan geçil- bet .. t siirell 1* '8f'PIDI& 
~---·ve eivar mınt•k•lar li- lmdıreUaia hicbıl:r zerreaiJU ı.o- -"'id ..:.ı--1..4.- tir b .:...:. g:nı:ı .. 1 .. :ıı....:.. l'r .,.._ Jerine ~ uuuaıu.ayız. • .meai ııor olan ir yolıd\D'. Ba .n..- "'1lfhir. uauu ...-- .. 
mu llilanetJeriDin daha *'• I& mzdırmadan tam bir ahenk General --.jmda f(SyJe de- bar1- Alman askerlerinin daha misi, ım motorbot \19 .._. ta 
ve dalla emniyetli bir ..... içinde~ demektir. Btı- !!bu!!!!n!!y!!!etin!!!.!!!d!!!edi!!!!!'r!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j melttedir: müaaid bir gec:it aramaJan mel- 11yan iki vapur Sjamhfar tan. 
bapnlmaBmI temhı ve •-- khlet .......... de 1"ı ha- ·aı ıu.afet, mikrofoau eliDise Bu ameyi istikbale emniyet, buzdur. Bu yol da Tiviera yo - fmdaıı b&tınlmqbr. 
kallt Vekiietine bağlı mtte.e - susdaki Uatlba idrakine daya· aJdlimuı uman bql)afbğum ..a,e ve hale iftiharla büa- ıu~hamr, bu takdirde; Fran- r~ Si':: = ~ 
selerde tedkiklerde bulnnqıı• nan.k bu işlerini tanzim etmie kusurlarla kendisini göstermek rak bitirebiliriz. Kezalik İngiliz mzların Almanya ile .işprtiği -zayiat vermentiftir. 
üzere sayın BaşVekilin • ...._ bulunınaitadır.. Memarlanmız tedir. Bu kusurların izalesi için milletinin muvaffakıyetaizlikler yapması imkinı olduğunu aöy - !!m!ll!B!l!!!ml!!B!l!!!!l!!lm!!l!!!!!!!ll!!!!!!l!!!lm!l!!!!-

d.ı,le tiir baftada1İbl!ri Jata.. da bu ru1m iyi bYft..181'Ü ça- __ ... _1.-1-- ••-ODiara olan ,. __ -ı .. ...: cesaret ve aebatrna !emekte ve Bitlerin bu aaretıP han. olduğu göriillDiltir. 
balda bulunuyorum. Iı-.aktadlr. Bu Qenlrlj mesai ~irtiba.~tlann ... da .,;;,,tadiller va- =-~---torluğun htlrri- yiiZ binlerce askere meşgale Deniz tayyarelerine de mti .. 

.T. """ r-- lıfUlnn•a olacagınıw ilave etmek - e9Bİr isabetli bombalar atünut-Vuif'e 'ba.lmda bu1umuı .a- bia her işimizde dalına muvaf- pıımaktadlr. Bundan başka ha- yetimizi ve an'anelerlnıizi teh- --

kldar aıbdqlanm1a &öriiltiim faıa,etleF tadn etmektedir. Bu rice verdiğimiz malzeme aiparif- did eden tecavüz ve tehlikeler tedı!~dra, 24 {a.a.) - Amiral- br 2ı llkkinun ~ soma. 
ve bundaki ~ .... gönül rahatlığı içinde eHmlz • ıeri de pd1derpey pılmekte ol- karşısında namı bir muJrahil lik dairesinin tebliği: donanmaya m~yyareter. 
elim. Her huausda IUmı pim den gelCllği kadar çahşıyoruz. duğundan bunlann derhal mon- baınJMe bulunduğuna bakarak Akdeaizdeki b8f Jmmaıidan - bir torpido muhribi lrimay98-
idari w teknik tedbirler ...._. BMa pıltlıhn tajlan yapılarak bir Jnsmı ihti- da iftihar edebiliriz . lıktan 1JU :ma.lftmat abnm•ştw: •de bahman üç tiearet gemirin 
len a' m-tar. Her gtin Memleketin muhteHf yerle • MA--=1--~ n..+ ......... kta yala.na, iab.Dda- 20 İlkkinunu 21 ilkkintma den mürekkeb bir ~ tor-

,.. tedbii:tlr yaç daha 6"''"C'I"~w.ı.. "'& ~ bağlıyan g~ donanmaya men pil etmek suretile hGcum etmif-
anaaa.P baPyaıi bu rindeki hava istasyonlarmın bir Eski mabeme tamir eclilyor da "Ye vah§ete karşl harbeden sub tayyarelerimiz şimali Mri- )erdir. 3.000 tonluk \>ir gemi • 
en çok bir ay ~ ikmal edile- çoğu modern bir tekle ifrag e- İmalathane ve fabrikalanmı- müttefik kuvvetler de bulun - kada Trabluagarb limanını bom nin berh&ft olduğu görUlmüş -
rek tam raıuhnumlt 'bir it bap- dibniştir. Bu istasyonlardan di- zın tamir ve imal kabiliyetlerini maktadır. bardıman etmi§lerdir. Bu htı - ttlr. 6.000 tonluk diğer; bir 'Ya- • 
tına girilmiş olacaktır. 1- ğer bir kısmının da inşaatı ik- artmmak için esuh tedbirler aı Hür Fransa, Polonya ve Çe- cum son derece muvaffakiyetle pur da batırılmqtır. Bir tay • 

..ı.. .... ı-.. ..... olaa nakil'-- al --ı:ua .. •- •--- .K6......:ıı...1.......ı ..._ • selA lan yapılmıştır. Rıhtıma mtttead - yaremiz bu harekattan dönme-
eliz""' yavu-- ..- m s-""™._ m mun--..a lll1$ buhmmalrtayız. v~ A~k:vakesyka;;: ·~~ettiği~·. de dit isabetler vaki olmuftur. An- miştir. Kay plann ya.km _.. 
leıimkia mUhbn bir kW!IW hava seferleri bqlayacaktır. de muhtelif istasyonlarda bulu- '..'V ~ trepolarda yangınlar çıkarıhmş bası vazi ten habel'dar edil • 
m•lriaeye gördürecek iınkinlan ımdlaben illeri nan eski vagonlanıı malzemele: mokrasiyi ve hürriyet prensip- ve bunlardan bir tanesinin her- miftir. 
bulcluk ve baarladık. Bu aunl- Şehirler arası telefon irtiba- rinden yüde doksanı atelyelere lerini müdafaa ederken düşma- '!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!! 
le fstanbul limanında tabmıll ft tmı daha geniş bir hale getir .. nakledilmiştir. Geri kalan kı8mı na müessir bir darbe indiren dam amiral Cmmigham ile Orta p.ns verilmesini isti,or. 
tahliJl9 bbiliJeti uami .._ - mek ve gene tehirler içindeki te- üa atelyelere nakledilecektir. cesur müttefikimiz Yunanistam şark İngiliz hava kuvvetleri baş Daha iyi tıii' dtlllJa elde etmeli 
cecle lll'ttln1acak v~ demir ft de- lef on tesisatımm daha lllOdeni Şiindiden tamir edilen bu kabil da selii:nlanz. kumandanı bava mareşali Loag için çahpnakta deVlllD et 5 • 
ııiQıolanmızla liman tahmil ft bir hale irea etmek için tedbirler malzemeden istifade edibneğe lf4:Tkese, geçmişteki giiııler more tarafından da ayni mealde yiz. Bozcuncu zihniJetj tapmalt. 
taJaliıeidareleri daha muntuua almaktayız. Etimizde mevcud bat)anmıfbr. için harıretJi teşekkürlerimi ve mesajlar gönderilmitör. bir zeki a1&meti değildir. Buh • 
bir il~ ile çaJıp'bjJeıNıkler.. bubman malzeme ile bunların y Denk ftBre't Mektebi istikbal için en iyi !emeimilerimi :Roo&eveltia arMSjt ran1ar birbirmi taldb edelıl•. 
dir. fbe IUDU kat'iy:etle 8ÖJle- p!lmasma yakında bqlanacak- Deniz Ticaret Mektebinin bu- sunanm .... :uud zafere kadar Fakat bunlarm ..._.. teraldd 
yebillrim ki, meQaleketin miza. tır tıJ..:·---z olan ~bazı ~-ın'1 aeviVPAini yükaeltmek beraber mücadele edeceğiz. O Vqington, 24 (a.a.) - Roo- tamamen d1ll'llialatia ve fUm 

-ua....,~ ~ ""&...... ..,- n-~~ .. ı.....-;.,.ı,... A ilerlemektedir. 
halde batuına gitmediilDdm 
şikiJ'et olunan Beyoğlu Bele -
diye dottonı 1miaİl Bakin » 
lan halrlnnda Belediye Sdlllat 
mtiettilleri tarafından yap1 -
lan tahkikat birkaç· gtbıe bclar 
n~k ve tahkikat evra
kı ...... Vekllettiıe göndrai • 
J.etıddir. 

malwııwleri de sür'atle temin için hazırlanan b.nun \"e proje- tun. mfidafaa ettiğimiz prensip- sevelt, Noel m~ .... -_,.... • 
için her imklndan istifadeye ler yakında Biiyük Millet llec- lere llyık lıir diinya kurmak merikan halkına radyo ile yap- Buglnkil Noel. olgun Y8lda 
ça)şnaktayız. lisine sevkedilecektir. Diyebili- için büyük bir P!Tet sadet - tığı bir hitabede demittir ki: bulunanlar için bir lllleRd NOll 

İstanbul şeluiııin telefon mu- rim ki bu.mektebdeki talebe her met 1izıın ge)ıecektir. lnsanlann ekserisi, ftltuhat olamaz. Fakat saadet bWm 
haberesiııe gelince, istpyonıa- noktadan çok iyi "f*' mealek Bu prcmıipler. hUrriyet, ha- ve kılıcla meclnnım tahmil edil için şiibheleri atmak, kortu,a 
nnm, ve ubabere malrineJe- seçmiş bulunmaktadır. Bu taıe- ldkat. sulh ve hiisnürnyet pren- miş oiarak değil, fakat keneli bertaraf etmek 'Ve ~ 
timiz hacminia bir bg :mJsli belerin istikbali p.yet iyi lıii' mı- siJıieridir. ~ ile dtinyaJJ iyilıe9th 118 jtjnwl etmek iae, bapD1dl lltW 
fazla m:.ahabere işi yapmak meo- rette temin edtfeeektir. Akdenb don:uu 

0

için kmdilerine IUll icinde bir mesud bir Noel olabilir. 
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Birleşik 
Amerikaga 
taarruz 

edebilir mi? 

Birlcı;uk A menka Devletleri 
Alman) a ta.ı afından bir hü
cuma maruz kal bılir mi? Son 
gunlerde biıy uk Amenkan ga
zetesi P. M. 'in kendi kendıne 
rormu. oldugu ual budur ve 
bıç şüphe ) ok kı Biri şik Am~
rika vatandnfilaıı için bu sual 
buyuk bır ehemmıyeti haizdir 

Hel Amerika htıkümetinin A
merıkan topraklaı ının sahne 
teşkil ettlğı \'asi mıkyasta ca
susluk harekatına dair beyaz 
bir kıtap neHretmek tasavvurun 
da bulunduğu §U sn alarda ... 

* P. M. gazete.sının kanaati-
ne göre Almanya, Biı le ık A
merika devletler ıne ta..'lrruza ka
nır verdıği t kdirde, katmerli 
bir hücum ) apacnktn : Deniz -
den ve ha' adan. Amerıka, Av
nıpa kıt'asrndan 40 O kılomet

rc mesafede bulunmaktadn. 

Buna rağmrn bır ha\ a filo u 
koca m rh lel rle Avrupadan 
Amerika). kol ~ c akın edebi-

r. 1c\Zuubah h. 'a kunet
feri far~ Dan·m. r kndan kal
kıp (F roe) ( 1 l nd ) ad ıların 
dan \e (G nl nd> dan gec· 
mek sııı )1 Am nkaya peka-
1 geltb 1 r. P. M. gazete i
nın mutalı. ı muh. ırırı Ne\·
yorka kar ı yapılacak h, '\la hu
cumlarına (Bcrmud) adalannın 
bir üs te kıl ed bıl reğini id

dia etmektedır. l!'ihaki bu • da 
(Noı folk) d n 1241 kıl ı trc 
mcsafed bulıınm k dır. Yine 
Nevyorkta 11 1 ki m tro me

saf edc kam B l\ Terrnm; de
dir) de Ne\ yo ka 'c Fil:tdelf ı) a 
ya ka.ı ı ) aı ılacak ha~ akın
larına mükcmm l bıı us hizme
ti gor bılır. 

'lif 

Denız hucumu b kımmdan 
düşman denız kuv\ etlerinin bir 
kısmı Ne,york, \C Fıladelfı)ı.ı.

) hücum ıkC'n mütebaki kıs 

8.00 Program ıs 45 ı;owk ı;a:ıtl 

&.03 Hab r)er 19.15 ._o.:uklar 
8.18 MuzJk (pi.) için n ur.ık 
8 45 r:v kadını (1'1 ) 

* 1930 H.ıbcrkr 

12.30 Pıpgram 19 45 l\1u21k 

1233 luıık 20.15 fuid~o 
g, -ı 12.50 Haberler zetc: ı 

13.05 Muz.ık 20 45 Mu k 
14.00 'Iuzık 21.10 Konumıa 

13.20 Muz ık 2J 25 Muzık 

* 21.45 
18.00 Progı.ım 22,30 
18 03 Mu ık 22,45 
18 30 Konuma 23 30 

1 BORSA 1 
24 BirincikAnun 940 

A çılıı 'fle 

kapanış 

Londra ı Stcı Lin 
Ncw - York. 100 Dolar 
Ceneue 100 Hvıç. Frc. 
Atina 100 Drahmi 
So1la 100 Leva 
Madrıd 100 Peçeta 
Bclgr d JOO Dınıır 
Yokoh:ıma 100 Yen 

:;tokholm 100 tı:veç kr. 
ESHAM ve TAHViLAT 

ı-:ı ganı 

8 ' ıı - F..rzurum 3 

S<';ıi u efor ide re mc eu 
<llS7 num,ırnlı pl!ık:ıyı 
Ycnı nı 11lııcagımd. ıııı hıı -
mu Ji oı<tur. M uıtafa Bafkııya 

S hıbı A. Cemalcddın Sııraçoğfu 

Ne rıyııt Muduru Macid Çetın 

B ldı t yer. (H. Dekır Gürsoylar 

* P. M. gazetcsm gcııe Alman-
yaı ın Birle ık Am• rıkaya karşı 
) • p c. n bır hucumun umumi 
h tlan bundan ıbarettir. Ma
haz böyle bir l r nın tatbik 
me\ kııne konulabılm ı:ıı ıçın her 

) n m: vel Alm nv. nın h va 
kuV\ ctlerı bakımından Avı u
da ı best bulunm. sı ve btitün 
ta~ ar lermi yalnız Amerikaya 
akın i ınde kullanabılme!il icı~h 
edE I . , n , "'.Alntan deniz 
:ımv\ e-tlerinin hlç olmazsa A-

SAB~HTAN SABAHA 1 

Asfa tYoHarımız 
1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 

Sipahi Ocagının \'C f;iırpagobun 
hir tarafı, yani, asfaltlanan kıs
mı Istanbuluıı en murdar yolıı 
olmuştuı'. 

Rıhtımın arka tarafın -
daki nsfnltın da ne hale geldiği
ni birka · gün CV\ el bir arkada
şımız tn. vir ettı. Bunlar ~eni 
yapılan asfaltlar... Sebcblerı ne 
olul'l$a olsun. yenı a alt yollar. 
cskı Arfü vud kaldn ımlarına \" 
parkelere rahmet okuttururken 
büyük Ye geniş bir ) olu da bun
lara benzetmek arzu!)u nereden 
ge!ı;}'or" Anlıyamadık. 

Tramrny yollaımdaki asfalt
ları tramvay idaresi ) apurıyor. 
Tabii muteahhide ihnlc edeı ek, 
Harbiye - Taksim asfaltJnı ya
pan müteahhıdden henüz ıdare 
bu yolu devir almamışbr ve sa
nırız ki bu bir rıy İl~mdeki hali 1 
almasın.l da manıdır. Fakat bi
zim belediyeden beklediğimiz 
şudur: 
Eğer ahval ve şeraıti hazırıı 

asfaltm parkeden, hatta Ama
vut kaldırımından daha el?. 

mukan~metli olmasını icab 
cttırıyorsa şimdilik asfnlttan 
\'az geç lim. Çimentosu, kumu. 
betonu daha kolay ve ucuz te
min edebilecek zamana kadar 1 
bekliyelim. Vakıf\. biliyoruz: ı 
Vali ve Belediye ıeisimiz za
manın fevkaladeliğini trıınımı
yacak kadar fevkaladedir: 

_ Ben Belediye reisiyım. j 
benım ışim budur. 

Divor. Fakat o kadar emek
le yipılan bir yolun bir ay ıçin
de eski halini aratmasını ıstc:>
miyereğme de emıniz. Bel dı) e
nm çok faal ve mutlaka bu 
şehre bir şeyler kazandınnası
nı istıyen reis biliyoruz ki eli 
böğninde, beklemekten ho,.lan
mıyacaktır. Önünde nsfnltın dı
şında birçok projeler var, bun
ların tatbikine geçerken eğeı 
asfalt yolların şimdiye kadaı el
den çıkanlara benzenıiyeceğin
den emin değilse, İstanbul yol
larını küçük tamirlerle ıdare 
etmesine biz 1stanbullular şim
dıhk razıyız. 

Beh<,~t SAPA -1 
~---T 0RK1 VE---~ 

KIZILAY CEMİYE.Ti 
UMUMİ MERKEZİNDEN : 

M11skelere mahsı .s buiulonmaz. levhaların muhafazası için 

100,000 A O E T Z A R F 
~ıpariş verilecektir. Alakadarların zarf numunesini gör

mek iizere lstanbul'da Mimar Vc.'<lat caddesinde (KJZILAY) 
hanında Kızılay deposu Dırektôrlüğüne müracaat etmeleıi ve 
teklıf ı cktublarını 27 12 940 Cuma giınü saat ona kadar bu 
Direktörlüğe tevdi etmı bulunmaJan lüzumu ilim olunur. 

Devlet Hava r olları Umum 
Müdürlüğünden : 

oy - _ d • sri ten'V r "· t. 1 rılr 

ere kar kuruyu<' rr. r:c-

U) 

, 1 bılc 

1 Devlet Demiry-olları İlcinları 1 

p.-

8803 - 120;0 

1 İstanbul Vakıflar Müdürlüğü lııinlan 1 

ı. ::\ Hirhıcll<unur 1940 

SATIŞ iLANI 
Biga Mahkeme Baş B R İ K E T K Ö M Ü R Ü 

Katibliğinden: SATİŞ MERKEZİ : 
Biganın çavuş köyUllden Ali 

kızı hafiw ile aynı köyden Ali Orun Ticaret Türk Limited Şirketi 
oğlu Bekir ve kasabanın Sakar-
ya mahallesinden Edibe kızı Bahçekapı Taş han - Asma kat Telefon: 2375 
Pembe ve İ8tanbul, Ramiz Boş- •••••••••••••••••••••••••••• nak mahallesi Kazazka çıkma-
zında. 7 numaralı hanede mu-ı 
kim Tekirdağh Ömer oğlu ~feh
med ve oğlu Hasarım şayıan mu
tasarrıf bulundukları bir evin 
taksimi kabil olmadığından sa
tılarak şuyuun izalesine ve be
delinin hissed~rlar arasında 
hisseleri nisbetinde taksimine 
dair Biga Sulh Hukuk mahke
mesinden sadır olub temyiz 
mahkemesinin tastikine iktiran 
eden ılarnilc. 

Tapunun - Kananunusani -
937 tarih ve 103 No. sında mu
kayyet sçığı bozncı Galib solu 
kısmen muharrem Fikret, ve 
klsmen Şevket evi, arkası kara
goz oğlu hliseyin, önii yol ile 
çevrıli ortnsında.n çit ıle ayrıl-ı 
mış ve fakat bahçesi müsterek 
ıki binadan ıbaret olup her iki 
kısmın alt taraflannın ahır ve 
tlst kısmı ise sol taraftakinin 
barab ıki oda ve sa.ğdakınin 
de bir oda ıle bir helası bulunan 
350 hra muhammen kıymetli 
hane. 
Açık artırmaya konulmu(? ve 

tanzim olunan şart.namesi da
hi bugunden itibaren 15 gi.in 
müddetle açık bulundurulmuş
tm. Muhammen kıymetinin 5c75 
ini bulduğu takdirde ihale 
17 ıl 941 cuma günü saat 15 
den 16 ya kadar Biga mahk rne 
kall mınde yapılacaktıı-. Bulma
dığı takdirde en çok artbranın 
taahhiıdiı baki kalmak şart1le ı 
arttırma 10 gün daha temdıt 
edilmek suretile 27 l 941 pa
zarte ·ı günu saat 15 den 16 ) a 
kadar gene mahkeme kalcının· 
de kat'i ırettc ihnlesi yanı
lac.akuı. 

ArtUrma bcdclı pC§ındır 
Aıt.ürmay ıştirak etmek istı
~ enluin muhammen kıymetının 
'ı 7 .5 ısbetinde pey akçesi yP..
tırmalar veya belli bir bankP.
nın m( tııbunu gethmefori ı , b 
edcı Muterakim verg1 tıınzıf, t 
ve ll·nvH-at borçları sahiplerıne 
aıt olup ıhı.le bedehnden dil ü
Jeccktiı. Hakları tapu sıcıllılc 

1 g 

1 2000 -
8 1000 -
2 750 -
4 500 -
8 250 -

85 100 - 8500.-
80 50 - 4000.-

800 20 ::: 6000.-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Kcşidclcr: ~ Şubnt, 2 Ma-ıı Kumbaralı ve kumbarasız 
yıs, J Agustos, 3 İkıncıtc,..- hcsnplnrı da m az elli li-

rin tarıhlerındc yapılır r ı bulunaobr kurnya 
dahil edilirler. 

sabıt olmıyan ipot kli alacak - =-================- ========= 
hlark dıgcr alakalılaı ın ve r-

TÜRKiYE 
,,..__:___:~~~~~ 

Kızı I ay e ı Y.e ti 
UMUMİ MERKEZi. DEN. · 

tıfuk hnkkı salıibl rinin bu ak 
lann ! .. v mn mf d:ı.ır J r 
ıddı \ t ıtıı azlann1 ifan t rı 
J:umlt:n n:ıbarcn 15 gün ıçır el 
evrakı mtlsbıtclcnl birlıkte Bi
ga mahkeme başkitnbetmc bıl
dirm len lfı.zımdır. Aksı takdır
de hakları tapu sicıllıle sabıt 
olınıyanlar satış bt."'Clelinin pa)- Afyonkarahisar maden suyu şişelerinin ağızları için kapsül 
)aşmasından mahrum kalırlnr. sipariş verileceğinden alakadnrlnı ın nümunesini görmek ve 

i?.ahat almak üzere 1stanbulda Mimar Vedad caddesinde 
Talıb olanların ve dnhıı fazın (Kızılay) hanında Kızılay deposu direktörlüğüne müracaat 

iznnat almrtk istiycnl~rin daiı c.- etmeleri ve teklif mektuplarını 27 /12 940 cuma glınü saat 
do bulunan açık arttınna {?art- on bire kadar bu direktörlüğe tevdi etmiş bulunmalaı ı 
namesını ve. buna mutealhk lüzumu ilan olwıur. 

dosyadakı damı görmek uzere 9tl•••m••••••••••••••••••mım•rl her gün saat 9 dan l O kndar ' 
mahkeme başkitabetine 6 337 
n unara ile müracaat etmelerı 
ilan olunur. Muhafaza Genel K. İstanbul 

A 

mı da (Sen Loı an) nehrine gi- ı 
np bunların ıki hılın" motorı

z kıtaat çık rabıliı \C bu kuv
vetler kola) a rka c cenuba 
doğru 1leı leyebılu leı. Zira bu 
mıntaka hemen hemen dag ve 
tepeden mahı um dumclüz bir 
ı;ahadıı. Diı manın bu taı zda 
bir hücum ı lnnı takıp ettiği 
farzolunursa Bırleşık Amerika 

meı ıkan donanma ına murdil 
bir km\ et ve kudr tte bulun
maf:ıı meşruttur. \'c nıha; et A
mcrıkalıların Bahrı muhıti I\e
biı ele meşgul, yanı Jnponlaı ln 
haı p halinde bulunmaları lfızım 
gelir. Halbuki bütün bu şartlar 
Almanynnın Büyük Bııtan;aya 
karşı yapmakta olduğu haı bi 
kazandığı takdirde tahakkuk c
debilır ve iste bu yüzdendir ki 
Birleşik Amcıika Devletleri Bü
yük Bı itanyanın harbi ka) bet
memesi için elden gelen bıitün 
gayı et ve yardımı esirgenie
mektedirler. 

, _____ c_ın_ıı_ı -----"-' •_k_da_r_ı _M_u_ha_m_m_en_b_e_d_eı_ı _. __ ı_ık_te_m_ı_n_at ~~ si RKEC ı 

Gümrük 
Levazım 
nundan: 

Amirliği satınalma Komisyo-

• 

vletinin sahıl müdafaa terti-

- Yook Fı c ctrih • gücenmek 
yok! Biz birbirımızi cıdden se
veriz değil mı O halde hiçbir 
ozüm daı ılmı) a kf.ıın. Ben 

seninle latıfe ettim, en de Mi
ka lla için benınılc latıfc edebi
lirsin. 

J)edım. Fıedrıhin tavn değiş
ti. Bu ı) i kalblı ı uk: 

- Yok Alfr dcı~ m ben sana 
gucenn ım, md O) le bakr
yım Beı u h ngı melodndcn 
ho tanır? 

Pedi. 
- Bunu ban orma. Çiinkü 

Lecriib etmedim. 
- Çok ey! Şatoda bulundu

b'lln müdd tçe hı keman çalıp 
şaı kı soylem din mı? 1 

- Oo ka~ defa! İbtjmal iki 
gecede bir. 

- Ey B rta bu ah nklerdc 
bulundu mu? 

- Yakıa bulundu, bir defa 
annenden lıitü bır ı arça çalıp 
teganni edıyordum. Bcrtada :Mi
kaellanın emri iızenne bir köşe
}C ç kılıp oturmuştu. Daha ilk 
parça bitm den Berta horul ho
nıl uyumağa ba~lamış, yine Mi
kaellanın ihtarı üzerine odadan 
çıkıp yatmağa gitmişti. 

- Olabilir! Belki o akşam uy
kusu vardı. Başka akşam? 

- Evet, e\ et! Bir akşam da 
(La Palomc) yi çalıyordum. 
(Berta) yin odada idi. Ben 
başlar başlamaz iki elleri ile ku
laklarını tıkadı. Mi)<aella bu de
fa kızı tekdir etti. O da odadan 
savuştu. 

- Bu da bir gey değil! lhti-
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Tatbua 

Halil Sezer 
K. r)ol:ı fabriknsındakı 
ı;P.rgiyı ziyaret ediniz. 

mal o akşam kulaklnı ı agrıyor- ı 

::::!::;:::~rB:::0:: Bir çalgıcının seyahati 
şam? 

- Pur bari birr.z diışüne- ••••••••--••••••lll 115 
yim? • - (Bcrta) daima Madmnze-' ladı, bir müddet sonra: 

Diisün baka] m... lin odasında mı bulunur? ı - . tavus'dan Dö Navallen 
- Ha aklıma geldı, Mikaella- _ Her zaman değıl, alelusul dedi. 

nın eniBtesi ile tc}zc ı şatodan gecelen kendi odasında yatar. 

1 

1ki derbeder arabanın içeri-
ayı ıldıktan sonra ben şatonun _ Sonra? sinde bır ahenk tutturduk. Bi-
mo.) ô ii olmuş, üst kata yer- _ Mikaella ile Madam Sarına raz sonra arabanın dışarısm-
le mı idim, zannedersem mösyö bu parçayı hep~inden latif bul-1 elan: 
oldu~umun ikincı yahut iicüncii dukları sırndn.. B b ı 
ak. amı idi. İyi bilmiyorum. Mi- - ravo, ravo. 
knell:ı biraz keman çalmaklığı- - Ey Berta. ne yaptı? $adaları işitiliyordu. Frcdri-
mı rica etti. - Ne yapsa beğenirsin? hin sesi de gayet giizcl idi. Bi· 

- Bılmem ! rinci fasıl hitam buldu. Yine dı-
- Bcrta da orada mı idi? Tam ahengin en ruhnevnz bır şandan bir takım sesler: 
- J."'redrih ! Aceleye lüzum noktasında Mikaellaya: 

yok, sırnsı ılc anlatacagım ! De- - Madmazel, arabacı Mori- ...- Kesmeyin, kesmeyin. 
dı·m ya. Şatonun mo yosu" ol- w b hah h Diyordu. Fredrih: nonun çıragı u sa a}"\'an- Alf d b l ki ? 
dum. Mik:ıellnya da nnzım ge- lara aı pa vermemiş haberiniz D 0. ~~ un ar m · 
çer, onun için eV\·deınırde biraz var mı demez mi? e ı. ı.x;n: 
nazlandım, keman çalmak i<;in _ Alfred bundan da biı şey - Dur arkadaş, §imdi kim 
iştiham .olmadıh'lnı oyledim, anlaşılmaz. İhtimal "Berta., olduklarını anlarız. 
Mikaclla ricasını tekral' etti. Ma-1 hayvanların aç bırakıldığına ca- Dedim. 
dam Sa rina da: nı sıkılmış, arabacının yama- Pençereye yaklaşarak başı-

- Adam sen de Mosyö Al- !;1nı te'dip ettirmek için Ma<.f- mı dışarı çıkardım. Gece knran
f eı·d Müller i. tıham yok söz mazel ihbarı keyfiyete m c- lık olmak ile beraber şirnendü
mü? J.{emanı yiyecek değilsiniz, bur olmuştur. fer arabalarırun dahilini tenYir 
çalacaksınız dedi. ı :raçar muva- - Çok doğru koca Frednh) eden donuk fenerlerin pencerc
fakat ettim. Hoş ııaçar değil. O halde Bertanın hangi ha,·a.- Jerden harice akseden hafif, 
Nasıl olsa Madmaz lin ricasını dan hoşlandığını bilmekte ma- mülıtez ziyaları arasında bir 
yerine getirecektim. Neyse ke- zunıın. Biı' defasında horul ho- takım b~lar fnrkediliyordu. 
manı elime aklım. <Belini) den nıl U) umağa başladı. Birinde Bizim pençereye muttasıl bulu
gayet latif bir parça çalmağn bizim güzelim ahenge arı>a sn- nan diğer pençereden birbiri ü-
ba.qJadım. • man karıştırdı, claha bilmem ne- 7.erinc üç dört baş birden uzan-

- Berta nerede idi? ler? Şimdi hangi havayı çala- JXllŞ idi. 
- Dur arkadaş! Şimdi söyli- .hm onu söyle Berla ile sonra Fredrih ile benim 8.hen~c hi-

yeccğim tahii (Berta) yine oda- meşgul olursun. tam verip dı§an bakbgımızı 
da idi, Fre<lrih yine dii iinmeğe baş- ·farkeden1er: 

- Aman arkadaşlar! Doı.,rru
su sizin korpartiman<la bulun
duğumuza teessüf ediyoruz. 
Maamafih siz devam ediniz. 

Diyorlardı. 
Fredrih: 
- Pardon Mösyöler! Madam 

Iaı·! artık uykumuz geleli, baş
ka vakit çalarız. 

Dedi. 
Arkamızdaki pençercden biı' ı 

ses: 
- İsabet, isabet! Gcceyarısı 

nedir o rezaletiniz, pabrdmız ! 
Ne ben ne de zevcem Mari uy
ku uyuyabildik, bu ne saygısız
lık? 

Diyerek sıkı sıkı öksUrmeğe 
başladı. Ben herife muvafık bir 
cevap vermcğe hnzırl.ı nmışken 
iist tarafımızdaki .,enceredekil<'r 
daha evvel davrandılar. Ne?Jeli 
herife: 

- Mösyö burası otel değil. 
Evinizde rahat rahat uyuyabi
lirsiuiz. Zevcenizc gelince onun 
için merak etmeyiniz. İhtimal 
bir iki hava ılaha çalınacak o
lursa va.gC"n <lahilmde dans ede
ceğine s" >he. )Ok. 

Dedil r. İki pc-nc~re aı·asında 
bir dil it. 'gas dır koptu, nezleli 
adam: 

- Canım size ne oluvor? Bu 
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tılet ve malzemesı alın::ıc:ıktır. Muh mn en iıy tı 1159 lira 81 kuruş ve ilk 
teminatı 86 lira 99 kuruştur Lı tcsı hergl.ın komisyonda görulebilir. İstek
lilerin pnzarlık gün ve saı:ıtındc teminat mnkbuzlarilc Galata Mumhano 
caddesi İbrahim IUfat hnııınclaki komisyon:ı gelmeleri. (11697) 

Meta terbiyesizlik! Herkesin ra 
batını sclbctmek. 

Bizimkfier: 
- Terbiyesiz sizin gıbi olur. 
Diyorlardı. 
Biz iki pençere arasında kal

dıgımızdan bir taraf tan bir ta
rafa ı:;evkedilen mUnasebetsiz 

1 
lakırdılar bize ugradıkta.n sonra 
yerini buluyordu. 

Friclrihe: 
Haydi arkada , ne oluı ne 

olmaz. Biz içeri çekilelim. Şim· 
di şu nezleli herif bize de eşek 
diyecek olursa suratına biı ıki 
tokat yerleştirmek mümkün ol- ı 
mıyacak, dedim. 1 

Biz içeri çekildiğimiz sırada 1 

küfürler elan devrun ediyordu. 
Bir aralık nezleli adamın kansı 
da işe müdahale etti. 

Kal'L'n başını pençereden dı
şarı çıkararak: 

- Sizi utanmaZlar sizi? Zev
cımı tahkire kalkunyorsunuz 
ha? Bu gece bir dakika uyumak 
kısmet olmadı. Ya o çoban he
rifler kimlerdir.Kaval mı, davul 
mu çalıyorlardı? Aman ne illi o 
patırdı? Dedi. 

Ben artık tahammül edc>me
<lim. Pcnçeredcn-: 

- Çoban senin kocandır. A
caba ömründe güzel bir iılıenk 1 
işittin mi? Sen de pek hayvan 
anlayışlı bir karı imi~sın ! Tıp
kı kocan gibi. 

Dedim. Bunun üzcrme lmrı 
kocanın hi<ldeti son dereceyi 
aştı. Ötekileri unuttular, bize n
tıp tutmağa başladılar. Biz de 
onlardan aı::afr.ı it lnuı.mnk için 

ağ:ııımıza geleni söyleırrc -
ğe başladık. Bize yardım edm
ler de: 

- Oh, oh! Gördüniız mü? Bra 
vo delikanlılar! Söyleyin, soy le
yin. Sız lakırdı söylıycmezseniz 
bız de sıze yardım ederiz. 

Diyorlardı. Halbuki mecburi
yet hasıl olunca bu gıbi ışlerdo 
kimsenin muavenetine lüzum 
görmiyecek kadar ikimizin de 
çenesı kuvvetli. Karı, koca. bı
zımlc çene yanştıramıyacakları
nı anladılar. Karı: 

- Aman üzerime fen alık gel· 
di, bayılıyorum. Aman başım~ 
Biitün sinirlerim ayağa kalktı. 

Dedi. Sonra pençereden içeri 
çekildi. Sesi, sadası kesildi. Ne7.
leli herif: 

- Mutlak bu heriflerden dava 
edeceğtm. 

Diyordu. Bu gülünç sahne bel· 
ki yanm sattcn ziyade deYnm 
etmiş, nihayetinde pençercl rde-. 
ki başlar birer birer arabalann 
içerisino çekilmişti. Gece epey .. 
ce serin olduğu icin pençcro 
vakalarını seyretti!;rimiz müddet 
<'.C epeyce üşümüştük. Binaena .. 
leyh pencereyi kapadık, Yerle
rimi?..c oturduk. Bizim de uyku
muz gclmi~ti. l"rcdrilıe: 

- Artık )al~':m. 
Dedim. 
- Olur Alfred! Zaten bu ak.ı 

ı:;am çok yorulduk. 
- Doğru. Çünkü çok yürü• 

dilk? 
- Alferd yine mi eğlence. Ne 

vakit yol yürüdük? 
(Arkası ''ar) 

1 


