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TELEFON: to'l'8ll 

Her yerde 5 kuruş 

Hitler 
ne yapacak? 

ı~ütiuuu mukadtm-iıri 
fAooıl<iJ ~dı•n tal ysrn rnuhar&
l~ki mawfıbi,vetı Bit
lı·ıi bıituıı lıütün ıuoiıdııiz bir 
laziyt'I<" ditıımmıııı.ıu. 

İngilizlerle yeni müza
kerelere aşlanıyor 

__ _J 

~azan: n~yiu Cahid l'.ı\I,('11\ 

H ,., ke.i<de bu merak. Ne 

' 

---------- ' N. Menemencioğlunun riya-
setin de bir toplantı yapıldı 

- ........ ~- ~~~~~~~·__J 

) .. paı;ak? Heı· cıareye 

b!U' "a vura ~Ob olacalt ve 
••il?. reJim; 't'r, yüziinden kal
kıwalı ~porda hazan tıırafların 
'll<·rabere kaldıklan olur. Bu 1 
ha•b<le .böyle bir netict! teminine 
dı· ın.kan yoktur ""n'-'' 1 . 

lngiiizlerden alınacal< mallar tesbit ediliyor 
' • ''U KU ngı - ANKARA, (lh.,..ıHi) - Bı.ı:ım Aııl .ll".<tla Jfan.-İy• VAll!ı!Pt:inclt- Vrl<HJ .. .ı Unmmi Kfıtibi 

lı?JPr "hPı·a'tl<n• '-o;.... la 
l'ı.nuı.ul,, r:zın~ 

da bır Hulh kabul edeeek nlsa-

lArdı şırndiyf> kadar barb ~nktan 
rulıaycte f'rf'rdi. Hillt•r I .,.bi,,,.,anı 
ıRtıla ettiklt'll ıK•nra, bövle bir 
Mılh teklıfinde bul;ınıJu. ·Fakat 1 
ı:ti·urhfb d<'mı.J..ı~milu i bu teklifi is-1 

• 1 Jıkıman Meoomf'nı·loi:fıı'nun 1.aıJ<ıınlı;'.:mıla Jlaliıl Naznıı' o.in ;...ı;nu. l't1Jgi bir top!BllD ~ 8_ 
pdmu,.tır. Bıı foplıwıtı İııııiJIA'""'"" ı;ı·firİIH•~ lw·r ııırlıı mııho·nl('llin ,...,;.ı1 .. .; 1aylu HHlm<>k 
were inkıı.....ız ola.ra.I. dtwa.ın ... ı.·ı..-k "• n..ri.-.· lnıdJı ......... ın 1'mi<i~ .. ılH<.j ı. ....... , mulllftiM~ ·~ı

dirilnt..ı. ~lılılı ~·uin dı-rtu.ı IA·minirw l:Hıİk~'(.!.tır. 

af ·I~ rı·ıldettiler h ve er ııt'l'-
dı·rı <'VVPl ÇekoB!ovakyrı ile I;,-
hır.t:ın topraklann n tal ı· . . ı . L ıvesınl 
ısiedileı Harb devam etti· Fı , an 

1 '"' yıkıldı' lngilterc Flandres' ılı• 
buylık maddi ?.ayir.t V(·rdiktı·n 
6
''"'11 Avnıpa latruıındaki kuv -

vı·tlcnnın hemen ka" ff . . 1 . , esını n-

İngflh Jlari<i,ye Nazın Eclen, Jlanı<ye Nımn iken 1bıılft ı;....-<lenle yaptııtı ""''lıittı~ hııcilm 
Y1'kın...ark onlu1"rı Ba~lqnnpdpm General W..ftll ili' ıı-""""NI ... 

\ ''italyanlar Tür- 1 

ı. kiyeyi korkutmak. 
istihkam: ıstıyorlars~zam~n~ı 
---.. --. fena seçn1ışlerdır,, 

BARDiA 
merkez 

1 a r ı d u ş t ü --------
Hitler Onikiadayı blz-e 
rüşvet olc:rnk teklif 

etmiş 

A 
akınları 

yenide_!! 
şiddetlen i 

gıhercy,; ~ekmeğe muvaffak <•l
ılu. l<'ııl:'.ıt ı·aziyct İngiltere ;~ın 
~dı v .. hım, h~ttiı ümid•iz ı;üni· 
nnyı•rdu l<Jıı yokıı: do"Uar bilı' 
'bt-.Jbınligt dU.1üyorl rdı. Bôyi,• 
bır nnda llıtlt. yııı ~ıılh tekh
fııuıe bulundu. Bu kadar buhran 
h ~ır ınevlııe dü,-muş 'lan ı,, -

Taarruz 30 saat süreni 
müdhiş bir bo-mbar-

1 
dımandan sonra olduı ----ı;ıl:::.l~·ı ıewıb vermıı;c bile tc- Londra, 4 ta.& ı 

nc>.:oüJ •·trrı<,.-Jiler ve rmıharelıeyı ---- - - li'ransız aJaruıı bildıı 'Y'"'. 1 - - • ı 

t\lma"nlar Hristo) şeb-! 
'rine geniş bir havaj 

Mü..ı.aıoı hücumu yaptılar \ 

drvarn ettıJ\o'! 1 G • Ud f'I . 1 arnızon m a ı arın n Time~ gazeteı!iııı d:plomatık Londra. .f ıa.a.ı - lngifo. 
Bunı.ır l •ıı.ı_'l rı., y .ı.ın aözu dörtte biri esir dü' tU muharrin H. lfö:«nn, mem! • hava n.,z-.ıretmir tC'bıifri : 

t.:ı ,.., 

k cyaıı <·lmış nbJt>ki. f • kı tını ı; e 111 ''' drğ'ı:<ıttJ • k rıu,. l':"''" lr" l• honıbaı·ıh· 

~ - ~ 

Aıirı& 4 (a.a.) ''Gecılnnil:'· 

tir., .t.fi!J •. a_ian!-ll bıld:n)"or: 
At'n .. , ~l!ınik. l'atra; v< u

ııaoİı;tamn ~air & hn·k-rindr ~·· 1 
~Rl.l ga2ett:Jf~'1l (:orıC'tde t!knı~ • 
Pcla.er.. ı;uutN<i, 'T'iü-k gczet,.. 
(•ıJt-rh.~""'-' )runu:-; Nadi, llü~ ~vin 
l 'ahırl l ~it;rn ve J\E.-ı"ınl.-ddin Sa· 
ri .. k taı .ıfındaıı A' nıı. :ı._i;.,n.sm. 

gön<h.1' t?(\n ın&kt.iPlt·n te~aru~ 

PWJ1' aı 1 r. 

ir kararname 

tOR KABE U UM 
LOGO UL YOR --

ihtikar !uç.lu!arı 
tarah:ndan tecziye 

umurn müdürlü~ 
edilecek 

-·-
J.nlıar;:. (IJu•uııi Tıı:arl't umum mlldiırlıiJrc;e tft·z>yt l'<fı· 

Vf>lrİ\.k!tınoc bazı ıtnıw "' Bru;. I lut-ekk·rdU'. 
vtıkfılıotı,: st<Vk""1ileı.; lrnrarnam•· j 
lf.rl• fıvatlan konlH• vı· wlıra-

1 l< n be ırnum mııdur·lnım ttt<J.S 
edı ,,.,.~ vı- flyatJat ını:rakabe 

umum m udürl-y;utr .. ıı;.a; ~~ıı

yetl<-r v nıernl:t.ır rlıı ... 'llilhı\ct-

2 rnııın mudt tük !llkıı.yı4. 
m.c·nnı· v1;ya nısen haı·ek(•tı- ıre

c·<:b:let·<·kbr 

Bu teı;ıkılat şımdihk ırtanbuJ, 

hmıı ,., Ankara :ı faaliyr te 
Ya ıa Uıı ll 1 1 1 ' ·b " uıkıkııt ııı·yı Balkanlardıı. kılrgaı;alıJ.; ~· ·a~ • ıı-onu ... ,...fa. JÜ 2ti)1 
ıs at etle • .ı\.I Londra .f (a.a) - Heuter: ---------------

manya ve ark maı'!a uğra:;lıc:• h.e.kk .11la <.!dil- f ) l<r ıru.nlarrt:ı j ı; t l; t ıhtiya<' gc tbumt 

U ~Ha·ltaly, ""'ıh 1 k ·- Bard• "'mUdııfaı. hatlannıl v ı • • • t • 
ını ve bı!h, a ln ıltcıcyi kat'i ılelen ıııı1 «t?,rluk kuvvet eri - maktııdır. Her '(') ctı-n ~vvcl !':. 
~ . ~.. 'emo raıııle- l !er mewud buluııd:ığ .• ou ya~ - a 1 n 1 n z 1 y a e 1 
surette ezebı!,v·ft'· '•·ı·ıne ı·mın d .. ııın o kadar mudlıi · bır mukave-. ·~" ' - Hitler Arna\' udluı;a V<' Trah!uA-
gıldırlcr o._ • metle kar.ıılaıımamı~ ulduı<ları 

iln il Jl bazı mcm- garba bırkaç ham filo,u gönde- 1 

leketkrı ı.ııblctUK\ ıı . ı anlaşılmaktadır. Halbukı ltal - rerck ltalvanların urnnevivatını ı 
ıôhz!erJe i ta ı tıonı a ' ı yan kumaııdanlığııun şimdi mt!l· · • • 
. ş l •:; a haglaıııak yük8"ltmege te,,.·bbus euiıi~tir. ı 
ıuwını 11n)orbr Fakat lngıl _ kez ihtiyat kuvvetlerini de ileri 1 Bu suretle ltalya gittık~.e Al • 

in, A_lnıa.ııvıı.oı <l.·ı lt~. ly•yı d·· I sürmüş olması muhtE·mddir, j hi . . .... cd' 
J " .. , man maye~ıne gırm .... t u·. 

l1ZfXtgıne ('IOİndir: onun İ<.·in Garnizon umumi kurargith1nın Bundan ~onl'n B. HjUer !'!;11-
'.''.'lann ııulh teklılkrine kuİak ı liman yakınmdakı \'aUide bulu- gariııta nii1.erine di)olumatik b'r 
• mıy<>ı· v~ m·· d 1 nan kuru bır.nt>hir yatağında bu 

1 uer. •• cuc •levanı • 0 ·rnik yaparak belki Ymıani~\; -
•x ıyor. luııdııgu muhakkıı.kt.ır vt bu kn- ~J 

nııı doğu şimıılinde Alman nü -
Cc·ceıı h:ızırand·l . rargahın pek ebemıniyctiı biı· tuzunu arttırmak istemektedir. 

tlan .ıJtı " • • yanı bun - ~urelte tahkim edılmiş olduğu ı 
.. y •·•vhl h 1 Bulgar Başvekili B. Filnf'uıı '- l"ıf g. .. · • ' z:ı ırcn en derpiş edilebilir. Şiııodiki taarru-

J ornn<tu<;,.. · 1 (S-Oııu ""·'1a ;; ,,;; 7 d.-) 
)Hanu:u "' 

1 gun Prde, Al - l zun kuvv~Uerinıizi Lu \'a(L,1e -----====----
J nııı •ulh t<-kı·r· 1ı· k - b . 

hı·ınrruy•ı . 1 ıne ıç e-ı adar inmege mec ur etmıyeot·- • 
aı 1h:, 1ı~011""'mıyoı". lngilteıı ğı zanıll'dilmekteiiı. Deniıe' ha -

,_ > anr.da .. 1 ki 1 
tlıı? A. b . ;anı mış mı-, m olmıyan talyanlar liman -• en "o :oa ııa "--mııbcı !><: ·a . 11 ....,..Jedıği ti· dan iHtifade edemıyet:t•kleri ieiıı 

. ~. ~ıl.ırı• ve İngiltere- bu v.idiııin müdafaa~ı n<•k cesıı· 
nııı Va2.1y<tj nJtı R . ,._ 

Silivri kazazede
lerine yardım 

l h<•nıuı fıyJtmn'- ynka- leHctıı: <11<,.,.-. ıruntal<ııl rı; .ı tla 
nya fi~tatl~ ırı :aa ı ır ı·cse.r& 

' 
Dün gece 
çak/arla 

bı-beş sarhoş 
birbirine girdi 

Du" ge<·e at ı•r. tıu~ıık rad
t~f·lArmde (.;tl'<ftk paNtft& (;t>dık -

• l"' -- tınlli onnno' <..hV ktmlı hır 

ı ,,Jra o rn~ vt.• tx·ş Yı1;1 bıril• 

ı .ı~ ~· gır<.,.l4;ı; [,ı aklıtrh, yPkdı~C'-

nnı yaralaJTJ t;.ırdır. 

Cf nla..'il~ var uır 

layı k..avr· va tu h 

Uoıduınır U:' son dt"rc<-ı.: 

1 ı .. 
1 ' 1 • 

olmal .. r k vgay1 ''' llc l 
tırJ1~1S v• hc·psı t l"haJ ı ..lt, 

sılle ) um .la .<Ya ır 

nJJş c1cl 1 .. arad } ·.,. \l ~--

tlıı.' a fllViil yı,z· e ve l" T)a 

na kı'<'.amPı nır laş y,yr.rc•k 1 '.iZ 

ııı~t.>t• <f 1 Y cvvelkıııe rane olmakla b~rıtber fay~h Ankara, 4 ıa.a.) - Tilrkiyt Vali \itl n..ı .. ı1i1<> Rffbi Dr.Llllfı hınlaı, Tak~iın Bt-IHli~P 

kıl v . ıç irine azacık n- dir. Tobruktaki İlalyan kıtaatı- lliıNleıı: zıyall'tte Vali mııa•ıolPn, Btk:dtyl' .. rkanı , .. Parh \lla.vt't ıdare 

< l(hkpa...~cia (•turnr. ~ı 01eı vt• 
b.•}at Para.,·on ih: ;ıı;;;.ıd~Lij.J. Mı
gır ,-t diğtı taraf· •• r ';-J'ıe ve 
Mu_c..:tr. f;: ı1t ~-. t-: y;. yırıP Gt- ~ 

dıkı aşa yo;, u.,uud:;h rnı·yb~· j 
di hJJ"(,:0.H U, tık ten t-(•Ol"a hcntız. 

l'lu •u~~lr;:ı:~~e:nlaşmuı mıdır? da olacak gibi göriinmer::ıekte - Kızılay Cemiyeti Umumi Merkt-

1 

g~no~ıını~ Parli ,~ Ma~tlıuat e~kinına_ lıir .tiyalet. H."'.''~~· Bıı 1 
e nıuııakı•ıne.ıi 0 • . 

hanın "evot . •an bir ın- Dlll bir mukabil taruTuzu Jl6k Silivrioın Cambaz bumu ö -j h&yeü a:t.alarill' mat.buat f'rlliru haıır lmlunnuı\>tur. 1--------------------------

H:-:.ın.ı.ıı· ~< .ağana ka ~ır gh ........ k 
(N•Dll "8~fu ii ._·; 1 ff') 

loılrrı~ine iı::ki\~•;:,krt:"r:b vere- tabii olarak beklenebilirse de nünde hava muhalefetınden bat- Vulıan<laki no.im :dyal"1.t~n bU- 111111 ı:oı.lf'Mlu•id.ooir. SABAHTAN SABAHA: 
1 >;imdiye kadar Londraya böyle mış olan Uruguay bandralı Sal- ~ ""'-'W>"' ~ 

,,
1 
ngilt<n·nın vaziyeti bundan bir mukabil taarnızu bildiren vatura isimli yelkenliden hali 

L 
1 3 .> •·w 1 ını• nazaran fena. hiçbir haber gcJm.,ınıştir. hayatta lıu\lan 120 Musevinin 

ışr,.ak aoyle ıh"Sun, lıılakis kı- Ganıl7..o01Ul Dörtte Riri .,;.,;_r mübrem ihtiya<;lanna sarfo:lı -
~~$ kaıbııl etmiyecek dcreced;ır· Kahıre, 4 (a.a.J . - RNter a- mek Ü2eı·e 120\l lira mu&veııl't1e 

1 
a~":ı:t : r.ıl1 ığı her şeyde güze ( Soı•u 11ayfa 5 ı.ii 2 <le) bulunulmuşiw. 

;oı· ngilız tay yarden Nu~ 1----------=======--------

Pamuk kongresi 
dün dağıl l 

vı·~t<-u başhyarak büt" : 
Avrupa salıillcri--'e •·eun gakrb'. 
} •il.I " mer ·p1.ı 
• vnıpadn hücıımlaı-da b 1 lau loae.ka y .. , u undıık 

. . - unanı:;t.::,,nn Yardı rıı 
•~k:bılıyorlar. şimali Afrik 
lt:ılyanlan, Almanlara y l ada 
ma- a vaı .. 

ga mecbur edecek der"""<lç, 
""-'Ynı·far Qc> k" . 
li· . • ..,...r ı Afrikada ve 
·•heıııatanda 1t ı . . 

n~ bt a Yan mev:tıkrı-
•ınba yağdınyorlar A . · 

.<aınanda, biitün Alman tay. ) nı 
!erine ı,, 1 r . yan.'-

. e leııkı\ ~den küçücük 
İngiltere n<lag, .. 

uzerinde de L h raman{'n mild·u·r "'a -
• • a11 harbi yap • 

yorlar. Bugun gO...on .. de 
b un olau 
u muvaffakiyı:t yarın Anı . 

kanın bütün kabiliyeti ile ~; 
mıuıı nelıcesinde s+)l gibi aka
cak tayyarder de işe karışınca 
muhakkak bir zııier Şf>klioi al
'O•unası kabil midir? 

Uüı.<ıyiu Cahid YALÇIN 

(Sonn ııayfa c; Mii J dt1) l 

Mehmedcik Kupası Veki ; e klerinin 
yapı acağ nı söyle • : 

( Yazısı 4 \nnn. aahltemizo 

AnH .. ır•1 ·4 a.a.) I'am lı: 
kor.gr{>sı bugiın lzınır ınebr ıı 
Rahmi (;(·ıkenin rti~li,-i altıntl~ 

~on 11•1lan\11;;1'1 ):;.p:: \'C liO 
ıni!'.YtlJllar taı·afı, tarı ha.ı.ı l. 

ını~· o)an ıapoı l'ıl okun'""rnk r " 
l..ı.1· uz~rıncie gtırhsuliip k;.ıraı a 

Yerılmiş1 iı 

Koıni~"\'' ııi r, b, r?porl· ı 
Çııkııı·o\ ~ b< lgt ı e ~I\h\'l, 
yerint· -aK hl- I an.ufıllnun ı ı • 

me t·<h!mc·~i tc·n1l-l\1li...,ın<h b 
l lunmu~J,1·,. Ye ıntmif'kt·lımi'-'•'' 
ı pamuk ZU'aatinin inkişafını tt--

j mirı cdet·ı k ı!nl•a bır ~ok dikk
leri kongre ıımumi hE-yc-tiı i" 

• ta.bvıbine aı·zetmişlerclir~ 

1 

Bu raporlarda ha:.ısaten ınilli 
Şefirrıızin memle.kE-t panıul; n. 
koJtel,nın ilk hhllllHl•• fıOQ bın 
balyeye <:>kanlma.eJ haklıında 

Ycı:r.ir ol•1uklar1 )tıR ;t:"l\. tJ !1.·~ 
1 ınin til~ıakkuku i<:ır: µ(lrrıuk 
nıu !.ıh~ıllt:'r!nııı bliLu ga 'r"l'•t
,, ı ı :-..ıı ı·t ıektt· of ır. lr.ı ! \"t' 

(. .nır-yct .1uı ~~.t·tııP.' •\ l 1 
t Y' g 'PYt' erihn1f"J.: ı.;z•:rc o. ı_ 

un 1lc1ı1ğu te tbiı·l·... ; kr~~' - ,.ı' 
n11nrıcth .. t<'b.ctrtiz ~·1 tı rilrnı~t u 

{ •ngrı hu ( rık"' ·r ın1! \ (-' fay-
0(-Wl ~oı-..l:t11 11y1 h<ı.1ır ıail.ığınJ;:p·, 
,.~ ı cı.iJlak tn1!.:· 1 ohgıih.·rını \t ı

rl;~! kıyınt~llı İy'iid\·rd< n dh1ayı 
zı,.:l .. ıt \"4•kii ..\f ı [.~rkrrıtn 

S.."l~~ı \"P iikr. r.~· "'ıtıı ar:=-.c•tık 
trn FC·nra Verl.il;ı kor.~r ıl'''·l.-

Görünürde 

1 Ai anları 
bir ü ~di 

• 

• 
i giltere 

asına 

.mıştır 

\bu;ıı.n i"iotilnsındal<ı Ji'ı-.tt.Jlı...ı,r. tt·ı,rakla.rııHla.o ln!:,ı!tt·rt'.' r 
mt"!-t~ff·]ı·ri J!t1 't•·rir haritJL. 

lı, ~tl t'tH)''OJ (;öt ÜJÜy<•r kı ŞC• 

b ı 1.-rın yıu..ılıb yıkılma"' ne ln
( !\ımo ıByla 4 sıi 1 t<) 



' 

Prof. Sall~4IZ,~; : d Uzdll k Laburda bUUln hududa 
yakın şehirlerde oldu
ğu gibi mUslUmantar 

ek iy ttedir 

İşte Seyid Ahmed onun için 

il ~~E EDİB 
L~-----No. 39 

kendi umı.anındaki yakın rk Ahmedilcrin tngili.. bir ku
Türkünun ığını talebenin ran t - esi de vardır. Ond:ı 
ha.sına gcçinniştir. Seyid Ah- öteki tefsirlerden aynlari bazı 
med mektcbıni bugün açsa tale- ııokta.lar vardır. E ı mühimmi 
beye Türkün bugün giydiği baş- ci ad kelimesini manasıdır: 

lığı gıydirecekti. ese.le bu Ahnı iler sulh taraftarı olduğu 
lığın .,, li eğil nun Se}id h- için hu kelimeyi fikri bir nıüca · 

medin kafasında ifade ettiği dele, daha doğrusu İslamiyet 

r OKUYUOU "\( 
DiYOR Ki: 

Sinem 
y~p 

biletlerine 
tın n yard m 
pulları 

av anın ·b .. tün cak arı 
de e · ş tmesine 

ı Eğlence yerleri ta
rif elerind tadi

lat apllacak 

-
eşitler, ihtiralar 

Elektrolitik Denıir 
İnsanlar yüzlerce. hatti b~n

lcrce senelerdenben dt>Jll.rt fili
zmden ateşle çılı.. r-:r!"' .. ~tadırlsr. 
Filizleri, bUa1iarın erimesine hiz
met eden malzemeyi, eritmek i
çin icab eden mahnıkau bugün
kü mikyasta bir aray gctırebil
mek için büyük mıkyaAıla 
nakliyata ihtiyaç vardır. Malı
rukat membalarmdan uzak
larda olnn d~mir filizlerı e
lektriği ucuza mal eden su şeUl
lelerine yakın bulunabilir. tlim 
adamları demiri filiziııd n elekt
rik usuliyle istihSali ü~rih le se
nclerdenberi tecrübeler' ~:ıpmak
tadırlar. 

~y. istiklal hasreti' propagandası diye tefsir ediyor-
1.Athore ve 1 mre'lılar laı. Bcı mezhebin münakkitleri, 

1 - bu noktada İngiliı: · 'nin bü-
Bahçeleti sayısız, sokakları yük bir amil olduğunu söyler, 

temiz, havası aydınlık çok se- lıattiı. lngilizlerin bu teşekküle 
\imli bir şehir. İlk defa b • para '\'erdiğini iddia edenler bi
da sefaletle sefahatin, fukara- le vardır. Ne kadar doğru oldu
lıkla .. r.ııg:.-ı:.l-in hır' tar-"tan ...... <llll5-.. iil. ğunu bilemem f - her h::ı.lde 

kalbi paı·çalıyan. bir taraftan hudud atkı İngiliz idaresine 
göz kamaştznın nümunelerini muan7. hiçbir zanıan silahı e
görmednn. Bunun için 1ttt" sof- tinden birakmadığı için hudud· 
n.dn rahat ek yedim. da h<1yle ullıe taraftar bir ls-

Bura - 1 yukarı herk lam mezhebini iyi gözl gümıc-
d lC, beti benzi yerin e. h.eı·kc- diğine süphe yoktur. 
&n nı ~ sırtı pek. 

L:ıhur.in birbirine benzerni~ ·e:n Ahm in bir çdc neşriyatı 
olduğu gibı şa~kta \'e bilhassa' 
garMa kuvvetli mmyon ·r teşki
latı vardır. 1ngilterede Müslü -
ınan olan İngilizlerin ekserisi 
Alım • · , rada · çamilerı 

de v r. Bir adam Hindistan 

--
Söz~ ftinı ·r 

zattan , • gımız r m ktub -
da sinema bılctlcriyle birlikte 
Verem müoadele cemiyetine 
yaniını için Vf'rilcn iane pol
larının bazı Sl!'..r..'lU:ılania, be
delleri ilijteriden a Jığı 
h&Jde. yapı:şbnlmam la ol
duğu bildirilnıck~iir. Okuyu
cumuz bu şikayctını neşrede
rek · sahibbinin dik -
kat nuarlarını çekmemizi ıs
temı.!klc \'t!: 

"Zira kişelerde cereyan e-
d n alden s · mı. sahib 
ve mililiirlerıniıı he:- ide 
ıruı.lüm Uarı yoktuc. &11 emi
nim ki bunu haber tar gi-
şe men nna dt:ı.I y • ve--
nrler .,, >dir. 

Okuvucumuz bu hu i-
cab - zı ısım-

Zonguidakta yen- cıkmağıı 

b:ı.şlıyan ''Komur,, gaz teSinde 
okuduk:-
Kömüı· ha1rzınıı?d1 3851 ka

nunun verdiği tınalm s1liı.hi

yetıne göre Vekilrcr heyetinin 
2/1289 sayılı k ram::ı.mesiyle 
de•rlet işletm si t_ üs etmiş -
tir. 

l:Urarnameain tatbikine geçi-! 
tere sontc~rin J bütün kö ı 

mür ocıklar n t ve en -ı 
v nteri tes ·t ilmiştir.. 

De\·let işletmes.iyle bütün o- ı 

caklar birleştiril:niş ve Etibank 
tarafından kurulın Ereğİi Kö -
mürl ri ~ t · eline geçerek 
ay a r bu müessese a-
dın devir \'e t im isleri biti-
n1miştir., t 

r 
E. K 1. 6 llkkinu.n an itiba-

ren ocaklan · -; ba~lamış-

'l tar. 1 
Madenler mruını. nıüdiirii Ke-

ın'.li Balkar ve mühendis Halil 

pek Cvk tipler var: kısa uzun. 
k. rn rnrı, tcl:şh sakin; gev~ 
siikutı._ Bir o k Iar da ccs,eyan 
oldu::!ll ıçın iru; n bir v0Jka11 üs
tlinde hturuyor gibi. SöyI~ıği 

ı,cy biı tarafı memnun ~E'rec 
ob ·r taraiı kıuhrıyor. 

Icrin ide zikı edebil ~eJmi söy
lenıe.kte ve. gerek mii.ştttiııin 
gerekse mÜl!:;sesc sahibinin 
seve se\·e Ş:irak ettiğı bir em
ri haym baltalamak istiyen 
insafsız ba.zı gişe nıillllurlan
mn hu çirlan hale bir mroyet 

ayak atar atmaz her gün ma- vermelerini L<;temektedır. 
sasınrn üstünde Ahmedilerdcn ır--------....1ııiıııiı1ıo---1 

ı Pekmez, Etioo nk wnum müdü-
rü R~:iİt Osm n G "r \'..C mü-ı 
uhassısiar gel k intikalin tan
zim \ 'C idaresi)i yakmdan meş-l .ahurcla bütün hududa ya km 

şehirler le olduğu gibi müslii
manbr ~ lmeriyettedir. Onlar?an 
ı:; m (S!lch) 1 r gelir. Hinduiar 
kuci.ik bır ekalliyetti•·. 

l<"'ak ... t üSI- n ekseriy i 
deyını c unutulmaması lazım 

ba8kU bir nokta vardır: lslim 
ismi rı.Itında dünyada ne kadar 
rnezh"l· l:ırsa orada bir koleksi
yo tmJ bulurm:mm . . Maa. ih 
en nrnlıim olanı Sünni ~e ~~:;"' 
dıJ• ... dir Ahm.cdi yeni bir mez

~el n ır risale bulur. Her hal
de onl r itiraz e .. rıl r de da
hil ol uğu h lde herkes onların 
propagand kabiliyetini ve te§· 
kilii.tlarmın mü.kenımeliyetini 

takdir ·yor. Son zamanları.ta 

bunlar ikiye ayrılm~rdır, yani 
aralarında ".kndiyan,, ismini ta
§.!;yan bir fırka'""daha çıkmışlıı'. I 
~ bu ~ . fırka.tla ·ı· 

h yli er- üSl · \"ar-' 

dır. 

lıcbdır. Yani on dokuzuncu tıs· Bundan başka da Lihur biri
nn sonlr.rına doğru teessüs et-ı lim.ve neşriyat merkezidir. Li
mı~t ir. Oin tarihi talebesini alıi- hurlunun nihayet.siz bir tecessü-
kad r eC: r h ylı nokta$ı su \'1lr, m baac yli ilero 
oldu.,":u . m pek kts2ı ()- ofı.inğu gı pek ço tetkik eser-

Almanyadan gelecek 
cam eşya 
y n getiri mal-

lar i · 'ekilete gön rilen be
yannamelerden tıbbi ecza ve 
boya için ırlaoan listeler şeh 
rimi1.e günduilmi:j ve alikadar
lara tebliğ edilmiştir. Haben al· 
tlı -;.ınuza göre Ticaret Vekaleti 
bundan sonra .Alnıanya.dan ge -
tiiilecck lıam ~ya listelerini 
hazırlaıw.ştu·. Bu listcle.r birkaç. 
güne kadar şehriın1zc gönderile
cek ve alikadarlar .Mınt.aka Ti -

gul o !ardır. 

İnlik l işi ri, normal faaliyet 
ve ~tihsalat aksam ksııın cere-
yan iştir. 

Ereğli kömürleri işletmesi, ~ 

d~rhal kadro ve teşkılıitını tan- 1 
zim etmiş. o~klann bütün me-l 
mttt ve müsta ine • hiç 
bit' lınseyi açıkta bırak~ya
rak - muesscsede vazife vermiş-
tir. 1 

Eı·c,ğli kömürleri işlctmeı:ıi 

havzayı dörL işletme bölges ine 
ayırmıştır. Her böfgenin idarE'.st' 
başıı1da bir ülıenclis Vtlrdır. 

caret M-dlirlüğüne müracaatla · - h d' ,,. Gnra" t (Üzu··ı-k d'l . . u en ıs .1. 
en ı enne aynlnn ıdlu.l hakkı- \. -h Baha Arsan .. _ . , ınıez:,. ve· u 

nı ogreneceklerdfr. Bundan son- (Kozlu) w m ·· is Tal.1t 'l'an 
· ra idh.alit içuı Vekil.etten mü- ,..._,:-ı..ı. :-~ 1 

1 
. u=ı11., ve nıwıen İs hs:ın Ay-

var) . saa necerrtir . . la (Ereğli} leri başmüh n-

! ralt hfıtasa eğim: , 1 ~ri .:ııe.ı~rediyodar. 
Ahm ihlrte t ı-t dikkate ~r- (Arkası 

:---------...::..----,. 

disliklerine tayin cdılmişl .. rdir. 
İşletmc:ie bir umumi müdür 

muavinliği ve ticaret - hukuk v 
idare · lerine bakmak ii7.ere iki 
müdürlük ile bir istihsalat mü-
düdüğü ve bir baş nıüş:ıvirlı 

ihdas olunmuştur. 
Umumi mü ür muavinliğine 

mühendi.<i Nadir Hakkı Önen, i
d3.I'e - hukok işleri müdü.rifioVU
ne Şakir Ataman, ticaret ü leri 
müdürlüğüne Cem 1 0-:.ırusoy 

geçmişlerdir. 

İ:>tihsnl mü ürlüğü ve b3Ş 
müşaYirlik, henüz açıktır. 

Mühend's Behçet Okt y, bü
tün reaklann m 'ul üdürü -
dür. 1 

Muhasebe müdürl-ğiin Azmi• 
Dölen getirllmistir. De\"H~ hl 
O<'..aklann memurlarından b:ızı -
lan, nıiıesesel rinin tasfiyt! i::1le
rincte çalıı::mak üure knlmışlırr-
tlır. z. 

Ereğli köntiirleri işle_uııcsi, bu 
suretlt- eşkilalmı tamamlıyarak 

maı len ierin normal ıdarcsini 

sür :ı.tl" tanzim ve tcsıs etmiş

tir. 
H3vza tarihinde nli.ılmn bir 

dönüm teskıl eden bu hajiseyi 
kaydederl<eo, milli endustrimi -
zin ekmeği \'e milli müdafaanın 
belke.miği olan kömür sen•etle-. 
rimizi işletnıck· gibi ~ni~ mes'
uliyetli büj·ük bu· vazifeyi Üz"
rine abril.) buhın.an E-rcgli kö
miirleri işletıneşio.c ve miiesse
senın dolgıın enerjili ve çalışkan 
umumi ınüdürii Bedri Bckiroğlu 
n:ı ve kıymetli arlCadaşlarına 

candan başarı dileriz. 1 
- -lt --

Yunanistana arp 
gönd ri iyor 

Yunanist tı 2 

pan scy Hindistan topraklann
da m<'t>zut y tişen terkip (:H 

zihniyetidir. Orada her şeyi hir
Ieştirib bir kül haline mfhyp 
bırine kanştırıb birleştirib bh
kiıl hı:ılme sokmak isti~ dıti • t 
biı· tenıayül var. Başka bir yer
de "Hin uizm .. in ner la
pb n r de bittiği belli olnuyan 
nürhrm ve ge~ hu udlan v ... 
tlır, derken İslamiyetin zihniyet. 

:____P_O_L_İS_D_E _ __:f t BELEDIYEDIE f p 
1 Btr gU de k ç. kişi 21 Muhtekir daha _ [ - y a. ş 1 a m 1 ya 

b lediy• cezası Mfi 
Belediye talimatnamesine o- t • k k 

ız! 
mugayir'harekcUeri göriilen~r S aSI e YU arıya apanın Ca 
haldnnıia 'd etli · kontrol lıa;lt:l.'ı.rmdi 

devam ~tmektedır. Bu kabilden 1z1 ca kıyam' ef kop m U c:. ••• 
olmak üzere evvelki gün tram- ~ 

l udutlan v:Wh ve muayyeudir 
<.cmi~m. Ba , AhmediJcr zih
niyet itibariyle bu hususta 
"Hin uıznı,. den üteessir ol -, 
muslar gibi geldi. 

Bu mezhebin müessisi Guliım. 

vaylardan atladıkfan görülen 21 
kişiden birer lira peşin para ce-
zası ıştır. 

elan maada ı:asıı bi.-
siklet kullanan bir kişiye ve Ye- Ask 
sikasız şoför kullanan bir oto dım · · , dilerine ,.......,_.......,..,. 
sahibine, arabasına fazla y""Lik ettirilen yudım 
yük1iyen ~ ara cıyaı Te muh- itiraz ·n it" tet
telif suçlardan d layı: da sek.iz kik ~ üzere yann viliyette 
l'ioförc ceza zabıtları kcsilmlıi- kaym:ık:ı:mtıırm i.'?tiratile l>ir 

"Sünni .. lcrden başlıca ayrıldık- tir. Aynca dilendikleri görülen toplantı yapını k.br_ To bntı
lan iki nokta H zreti lsamn d<>- G kişi d"' adliyeye Yerilmişler- :ra vali muavini Ahmed Ktnık 

dir. Bn su.retle bir gün 40 kişi riyaset edecek ve itirazlar birer 
ğumu ve öf' üdiir. Onlara gö- belediy,e tarnfından c zaya mah birer tetkik ohmacaktrr. 

Ahmed ismind bir adamdır. 

re 1ehdi H zreti İsadır. A kiım olrrını 1.ardır. Şehrimizde yeniden 
dılrJi o Hin istaına getirmiş, ya- Bir Hatice diğer bir Ha· ağaç dikiliyor 
ni Gutam hmed Hazreti !sanın . . k 1 t b ı b l d' · 
diı ılmi ve lslamıyeti yenid·-n 1 tıceyı ma as.a yaralamış stan u e e ıyesı geçen seııe 

- zarfında şehrin birço mınta -
ihy.ı için gelmiş bir şeklidir. Bu Ycşilküyd istasyon caddesin- kalarına diktiğı f'ıdanların tot-
ali ım mezhebinin esaslarını de numa.rası olm::ı.yan evde otu- madığını görerek bunun sebebi-

1880 de H.o b rd ·ı· ran Hatice kıl ile komşusu ni araştırmak-tadır. Tutmayan 
. . neşre~~ ır ese .. e ı.~ıı diğer lhbce Ö-.t.gel vga etmi.s- 1 etmı. tı. Kendısı 190 de olmuş- ler ve ikinci Hatice birinci Ha-ı fidanlar yuıne bu sene yenıd~ fidan dikilecek ve tutmaları 1 

tıir. ticeyi mak sia yaraladığından için lazım gelen tedbirler alına-ı 
yakalaımustır. Yarah tecla.v:ı. ul- ktı 

(1) SynC'l·cti~m. (;,'\ r. . tınn alınrnı~tıı-. Mayi amonyak buhranı 1 
Cami rla birlikte düşe- önlendi 

rek bacağı kırılmış İstanbul belediyesi Rumanya-

ABONE BEDELİ 
Turklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr . 2700 Krı. 

Sultruıabmedde 'türbe karşı- dan 1500 kilo mayi amonyak 1 
sında yeni yapılmakta Ye Hay- temin etmiştir. Yakında arnoıı
riyeye aid olan apartmanın peıı- yak nakline mahsus çelik tüp-! 
cerelerini camlamak üzere Tak- ler Rumaııyaya gönderilerek a
simde Yeni.şehirde Tavşan so- monyak şehrimize getirtilcccl::-

6 AYLIK 750 • 1450 > 

nı. nöb tçi 
n sekizınci :.ısli

ü meshud 
Esa~ ıddi 

l?Öl:ıde:rı·1iş sebebi 
L ~ kat yapılan 

nn:sm.ada .h:tb.retih tarııa
"\'Ulruımu tesbit için bir

den: fazla hi bulunamadı -
ğ:uıdan suç sabit o!amıyarak 
muhakeme "Bemet kararı .. ile 
neticelendi. 

Ancak bu a.lclii<le gôrülen 
hakaret davasının muhakeme 
safahatında öyle bir macera 
\' öyle. itirafhr bulwıuyordu 
ki cidden meraka ,.e hayrete 
degerdi. Bunun iÇ.in bu vak'a
yı kısaca ve yapılan iddia ile 
şahidlcrin ifadelerine göre ya
zıyoruz.: 

Kumkapıda oturan ve "Malı· 
mudpaşada Tarakçılarda ter
zilik eden Vahan Aleksanın ii
tedenbet'i Feriköyünde Tepeiis
tü 16 s::ı.yıda otudan Zaruhi is· 
rninde bir kız çırağı vardır. Za
ruhi çok güzel bir kız olduğı.uı
dan hemen bütün Mahmudpa~ 
şa ile Feriköy ve lüırtu!u:ı 
gençleri peşinden dola makta 
ve biribirine girmektedirler. 

lüsünden ay:ırnuş ve yine ü~
knnında çırak olarak çalıştır -
mağ-a başlamıştır. 

Süren ise ya:mklusunu fazla 
sevdiğinden peşini blraknma
mış ve nilinyet eV\elki akşam 
saat ye<liye doğTu arkad ışla~ 
rından Agop ile terzinin üt -
kanı önümlc dolaı:;mağa baş -
lamı~la.rdır. 

i~te tam bu sırada Vahan gfl 
zel çırağını dükkanın üst oda -
sına çıkarını~. kendi de içe
riden kapıyı kilidlcyip kızın 
'y:ı.nın::ı. çıkarak yarım saat ka
dar gözükmez olm~t r. De
lik.anlılar bunu görünce kom
şu diikkfı.n SJ.hiplerintlcn Hak
kı ile diğer Süren·e hab r :ver
mişler : 

- Terzi yine kızı yukanya 
attı. Bir sa..-ıttir inmiyorlar. Ne 
yapalım? .. 

- Diğerleri iı:ıe: 
- Sizin ne iistünüz vazife 

işinize. gi<.lın yahu!. Piye bir 
tarafdan eh Vuha1ıa cıraklnrı
nı ko.ştuı'UJI kopması muhtemel 
bir giirültüden haberdar efmis
lerdir. 

Fakat Vahan gayet metin 
ve memnun bir halde: 

-0---

İktisad mUdOrlüğU vazi
yeti tedkik diyor 

-o-' 

Gazino ve eğlence yerleri sa
hipleıi belediyeye müracaat ede
rek belediye tarafından bundan 
bir müd "t evvel ha"lrlun n ta~ 
ı ifelerin bugünkü hayat paha
lılığı karşısında tadı1ine zaru -
ret hasıl olduğunu idilin etmiş
lerdir. Gazinocular ve eğlence 
yerleri sahipleri ba tarifelerde 
esaslı tadiliıt istemektedirler. 

Tadili istenen tarifeler bilhas-
3 üncü sınıfa aid tarif elerdir. 

nın 

ahı s tışları
r abesine 

Bizi alılkadar- eden digcr bır 
mesele var. Bu kndar· büyük bir 
enerji sarfiyle istilısal edilen de
mir Vt: çeli!!in her sene 200 
tonu aşın.."lla tarikite lıeb.ı o
lub gitmektedir. Bu knd r pa
halıya mal ohın mnmul eşya ha
rab olmakla kalrnayıb tamir ve 
yedek aksam yüzünden pir çok 
masraf kapıları acılıyor. Acab ı. 

'Fıy t miira · be büro u şeh- daha az paslanan veya hiç paa
lanmıyan demiı· imalinde elekt
rik bize hizmet edemez mi? 

aş lan 
rimiz<leki ayakkabı satışlarını 

tcdkik ctmege başfamL'iİJr. Bu 
satışlarda ihtıkara mani olmak 
için ilk olarak 937 - 938 senele
rıntleki ayakkabı tw!:ırile ilk 
ın.'ldde fiynU rı gözden geçiril -
.mektooir. Bundan sonra haliha-
zıı du k' i 1 • ai mad eler ve sa
t ı!i fiyatlar. tedkik ettirilerek 
'kar nisbet "ri tahakkuk ettirilc-
ccktir. Bu tedkikler netieesind" 
harbden evvelki ka;:anc:t.an fazla 

. kar te,ınin edenler ıbtik" r suçite 
adliye.ye teslitn eJileceklc.rclir . 
Diğer taraftan hayat bahnhlığı 
vüzim<len memurların maaşla -
~'l yüksclmemiş ._ · bunlar yüz. 
d 20 nisbcUndc hayat pah11lılı-
ğım yüklemniş bulunmaktadır. 

Bu itibaı;Ja harbd e\-'Vel yüzde 
:!O kazaıum yakkabıcı ve mü -
masilı sanat erbabıu:ı bu defa 
yi.i? . .de 15 kar hadi i bırak1lacnk-
tır. 

. t HAL.KEVLERI 

Tcnekelenieu tutunuz d:ı ot.o
mobıllere " ı ıncıya kadar alll
mış enkazla şehirleni • lm~_,-.ba 
larda birçok zararlara ı:>Cbcb ol· 
maktadır. Bu maddeler deıııır 
kloruru gibi demiri halled o 
mnyileri havı ol n büyiık ~ r· 
nır.lara atıba ve bunlaı~dan e
le-ktroliz usuli vle mır ;slilısaı 
ccİilse d::ı.lın iyf olmaz mı? ileriyi 
goren bazı maden mutah ~mıl · 
tı d~ha çok şeyler i:işünüyor· 
lnr. 

F,akat hire"°kları bun! m fi . 
. yal ~ibı ·oo.:k1yor, Fak t h tyaUı•· 
· rin hor gün hakik te ınkılab et· 
tF:.'İ 0örülmüvor.mu~ "" ~ ... . ' ' 

Demirin ele.ktrolitik u ·ulivle 
lıit\hsalfnde insanı . r ne kada~ ı. 
leri gitmişlerdir·:. Bundan ti.lt 
rnış sene k::ıdar evn•l Amcrtkı:ı.· 
ıun maruf elektrik Tn'üh •ndıslo 
rin en Elihu 1niom:s n V" hrkı:ı. 
da.şiarı elektrikle dı:miı isti 
linc muvaffak olmu ,ıardı. Fak ı 
buldu arı i?mi 
gevrek ol uğundan bir işe y-.ıra. 
mıyortlü. Bun an sonra m hte
liI memleketlerde bir rok ihf'tra 
beratları alınmıştır. • 

onferar.s Biı· kaç sene evvel Fransa vt 
. . .. . ,.ı\merika Birl~ik Cümhuriyctm· 

.~rıt.ıı;on• Ilulkrt'ı"!1d .~:.. 1: de birbiıine pek vakın bazı ihti 
6 1 , 1~ ~.~tcSt _guı:ı~ saati · ra bt.>rııtt<ı;n almdı. SQnrad ı 

(~Sı <le F ... v:mızın .Cag~lnbı~md~-ı· bun)ann sahibi.eri b;rJestiler. A 
k: s~nnıırıoa. tinıvcr~.tc 1'-:debı- me-rikada Niagara."' ol ~tr •lilil 
yat F:ık'.uitesr profesorl~nden demir kumpanv ::;ı bir kim·~ 
(Halk nechrl :me\'Zı.llu hır kon- fabrikası kurdu' ,.c vüzd,.: !l!l 9( 
ferans \-crilcçek i?'. Da.vetiyl' · safiyctind · demit· • istlli~ıtnı 
yoktur. nım·affak oldu Rö.,,"'rşler aU 

AfAARIFDE 
ektebl rin topladığı 

ya 
İ.stantiu1 Ôkulia.n son 3 gün 

icin. aske! l.erimiı:ıc göndenl
mek tizer'e 35 bin l"C3 eşya top. 
lamışkı.rüır. 

1 MÜTEFERRiK f l 
Veşilayhlarm· çayı 1 

devam etmeklı..-dir. Bıı k 
saf demir aşıpmıy karşı ltoy 
-duğu gilıi fiziki füı.ssaları da M 
dcmirinkine faiktir. 

Kayıb aranıyor 
Erdekpa...c;;ı liman ~dasındıı 

Tikvcşli mütç\·effa. Mehrned JıJ 
oğlu !::>:ıb:·i K. \·aı'tiar. 

Bundan ört ny evvel kayı 
ğiyle Tahir ovadan Erdeğe git. 
mek üzere h reket ctmi ti. O za 

11 1 941 cumartesi giinii saat 
15 den 20 ye katlar Maksimde mandan bu an ka1: ar ha) l ve 
verilecek otan t;ny Y .Jlaylıl::ır mematından lıabeı· al m dık 
tarafından alaka ile karsılan- Sabri on sekiz ıle yirmi yaş ar -
m kbdır. sındadır ,.e üzerinde y::ılnız ka
Çnyın daha n~cli geçmesini yıkçı tezkeresi me\'cud hır. Sab

te.min etmek üzere muhtelif eğ-
l "nceler de tertip edilmiştir. riyi gören ve bilenlerden insruıi-

DaYctiyeler her gün. Sirkeci yet namına· haber \"ermcleı mı ~ -
Şahinpa. oteli sn sı 10. 61 sH vicdanlarından •rica ed~rım. . ' uen teı.nin edilebilir. Arayan : . 

Yeni Kars valisi dUn gitti Ham~i D.avarca .. 
Kars rnliliğine tayin olunruı Bnrut fabnknsı Munıfız Bö-

vali muavini Hüdai :Karat bnnı lük Ust çnmısu 
diin 15.30 ehspresile Ankara Bakırköy _ !struıbuı 
tarikile Karo:;a hareket r:tmişbir.j --ı.ıo«-

Yeni Kars valisı Hnyd~u·paşa 
gannda. Vali ve Belediye Reis ' Kauçuk geldi 
muavinleri, Belediye ,.e Vilayet Basm yolile Amerikad n 10 
erkiinile dostlnn ta.nıfınd::ı.n u - ton lmuçok gelmi .. 1tiı. Bu kau • 
ğurlanmıştır. 

400 lt 800 > 3 AYLIK 
150 lt 300 lt 1 AYLIK 

kağı 8/5 numarada n1ukim Sa- tir. 
dık Atlı 50 - 60 kadar camla ı .. Bu ~etle amonyak buhı-d.nı 

onlenrnış olacaktır. 

Zanıhi ise hiç kimseye ehem
miyet vermediğinden henüz 
genç bir delikanlı olan ustası 
Vahtmdan herkes şiiphelcn
mekte ve genç kızın onunla 
münasebette bulunduğunu fch
mederek çekememektedirler. 
Bu yüzden her fırsatta ve her 
vesile ile bu diikkfının önünde 
kavgalal', güriillüler olmakta
dır. Nihayet Vahnn bu dertten 
kurtulmak için güzel çırağı 
Topkapıda oturan \'(' ayni 
semtte karyolacılık eden Sü -
ren Yavukyan isminde bir ~enç 
le nişanlamak i~in ö y k ol
muş ve söz kesilip yü ik ölcü
Ieri bile alınmıştır. 

- Ben yapacağımı yaptım. 
Diye cevnb verirken kızın 

yavuklusu Süren ile Agop ta
rafından hakarete maruz knl
mışlır. Hatta ikisi birden: 

çokların tevziatına yakında b:ı.ş-

ı İta yaya ihraç edilemi• !anacaktır. Bunların mühim bir 
yen m llar kısmı İstanbuldaki lastik f bri-

5 lk ncik nun 1941 PAZAR 
7 Zilhicce 1359 

:!3 Birlncık.Anun 1356 
Gun S Ay 1 Yıl : 941 • Kasım 59 

GUneı ö~ı. ikindi 

2.33 7.25 9.47 Ez.ani 
8.26 13..49 15.41 Vasati 

Akpm Yataı lmııak 

12 00 1.38 12.46 Ezani 
17.54 19.30 6.10 Vasatı 

DİKKAT 
cYenl Sabah• ıı gönderilen yazılar 

ve evrak ncfl'edıtaln eı;lılmcsln iade 
•lunmaz ve bunlaMn kaybDlmalann
dan dolayı hiç bir nıesullyet kabul 
edllmez.. 

apartmana çıkarken camları a· . k 1 'f 
düşünnüş ve kendi de düşerek ır sınamanm a orı er 
bacağı kırılmıştır. Yaralı Cer- bacası tutuştu 
rahpaşa h=ı.stahancsine kaldırıl- Evvelki gece Beyoğlu İstik -
mışbr. lal caddesinde I...ile sinemasının 

DUn yarım milyon lirahk kalorifer bacası kurumları tu-

h d tuşmuş ve derhal yetişen itfa-
i racat yapıl 1 iye tarafından ateşin büyi.iyüp 

Dün cumartesi olmasına rağ- sirayet etmesine meydan veril
men yarım milyon küsur liralık meden- söndürülmüştür. 

ihracat yapılmıştır. Bu mallar 1 1 
meyanında şimal memleketleri- p Kurban Bayramında Türk Hava , 

.. .. . • . . Kurumuna yapacağınız y:ırdımla-
nc tütün, derı, tıftık, Macarıs - rın tutan Kızılay, Çocuk E&rge-

tana keten tiftik ve fındık, İsviç- , me Kurumu ve H va Kw-wnu , 

reye tiftik, Rumanyayn susam, o sındıı taksim edilecek "e en 
mımdalin kestane gonderell - milbrem memleket ihUi çlannıı 
miştir harcan:ıcnktır. 

u.:.--~=-=-= ...... """'""--·--~ 

Fakat sonra ned n bu hali 
hoş görnıemiş ve kendi y ptığı 
işi yine kendi bozarak kızı soz-

- Sen kızı fenalık icin \"U -

karıya çıkardın, demişlerdir. 
Bunun iizerine güzel Zaruhi 

ve ustası \'ahaıı davacı oimu-
Jar .. iş mahkemeye kadar gel
m istir. 

Ancak bu hakareti du,·an 
bir tek bekçiden başka kiİnse 
bulunamadıi!ından s•ıc tama -
mile tekevvün etmis telıikki e
dilmiyeı ek Süren ile g hak 
kınrla hem.et kararı ' "'ilmiş
tir. Suclular rr.ıyet nıemn ve 
us ta il çır k ise •.. sın U rııu 
asık \ 'E' m h n bir h l adli
yeden çıknuslardır. 

Türk - İtalyan klering anlaş -1 kalarına venlecektir ~ 
masmın nıcriyetten k lktıf;'l bir'/" 

kanunusani tarihinden cYveı ıtaı Kurban bayraını 
yaya gönderilmek için lisansın-, 
lınan malların ihrncntıııa 1stan-' 
bul gümrükler basınüdı.irlüğü 7 tkincikanun 1941 1aıihino 
müsaade etmemiştir. Bu sebeble miisu.dıf salı giımi Zilhi<'<'eiıin 
bazı ihracatçılar ticaret ve güm- dokmm olduguucla.rı arife, 
riik İnhisarlur VekilPtine ınU - ~'.!lrşam f..""Unii <le im' r:'l ı ol
rarmıt ederek anla manın bit • duğu ilim unur. 
fü., i t.ırıhtcn cvve.1 sahlan bu· 1st nbal ııfrrtıı u 
m·ıılara aid evrakı müsbitenin F. lflgt•o r 
ibrazı suretıle ihra~tlına nıüsu.a 1 P. 

d d 
. . . "" 1 _ _,. Bayram namazı: Sa. 8, da.G u 

e c • m •nı ı:: l<.:m~ enıtr. 
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OŞA 61D!EN GAYRETLER 
fAZAN:lrtGİtİZ BÜYÜK ELÇİSİ SIR NEVİLE HENDE SON HER SABAH 

YA.ZAN: Hatay kazalarını .- BAHA 

TÜRKÇEYE ÇEVıREN =· ====-..... 
' 

CiELiRKEN 
~1urad Sertoğlu C. H. P. Vilayet 

kongreleri .. . 
useyın Cahid YALÇIN _J Harab olan iki 

mamure 
H arb ne şekil

de inkişaf 
edecek? 

-2- Antakya (Yeni Sabah~ 
birinden) - Delegemiz şebriıı. 

tenvirat ve tanzifat ~ 
tanziminı, orman ve kerest,e' 
kat'iyatı meselesinin ihtiyaç ve 
icabfara uydunılmasnn, zhııl 
lıastahldarla mücadeleyi, köY. 
okullarının tamirini ve bazı köy
lerde okullar açılm•sını dileyen 
bir takrir vermiş ve valimiz 
Şükrü Şekmensüer, bu dilekler
den viliiyetçe tahakkuku müm
kün olanların başarılmasına der 
hal geçileceğini ve diğerleri hak· 
kında alakadarlar nezdinde t;e.. 
şebbüsatta bulunulacağını s(;yıe. 

miştir. 

-84- Gelelim Almanyaya.. Alınan· 
ıa bu müddet zarfında ne yapa· 
"ak? Britanya adasını istila te
ııebbüsünde bulunamıyacağına 
göre muazzam ordusunu bir i§de 
kullanmak suretile prestijini mu 
hafaza etmeğe gayret edecektir. 
Bittabı bir taraftan da tahtel • 
bahir ve tayyare lıarbini şiddet· 
lendirerek !ngilt.>reye darbeler 
vu rmağa ça.lışacaktır, 

te'ırra.r eskı mev
,\ı. Derhal telı;iz:e 
r iyi hcı.ber vur mı• 
·~g:lne cevab ··m.esa'~ 
dan ıbaret kal<lı. 
.ı.aretınin taıımatı 

1 

lillnat vermemekti. 
yanımda ki heyetr• 
vardığımız zaman 1 

ınuıfarı günı,.üğe t.a.l 
•rnız olup olmadığını, 
r!arsa verilecek ye-\ 

1n "Bir Almruı deniz 
n ihar~t olaı:!ağtnı 

~d Urıüue varır var .. 
:uler. biıi terkettiler 
yaıu n.ulıtPme! oldıı

~hatham'a döndüler • 
:Z hitama. emıi~ti. 

.vasıı olduğmnuz 
vveı Spratls'ın ajan • 
:~ ~cldil.~r ve birlikte\ 
z .~kı kopeı;i karanti
<"duler. Biz öğleden 
, 7 de . karaya çıktık.1 
ak hıç bir hR.mmal 1 

~le'. paltosu çıkınllJ bir 
Xs, ı~e heyetimız eş-

çogunu vapurdarı 
r keudlı;; U.,ıdı. Ey!fı. 

.J p•erşcm~o günü, ük
'>Ckızden biraz sonra 1 
.stusyonuna g~ldık : 
.~ondt".ı~a gitm(!k \<;in 

•'=1z ~ant sarfctmh/(ık, 
vazıfeın n'hayete er • 

.am bir a.t<amete uğ-

iATlME 

'lti zap~lun""1ıya<ıak 
ku ~etli olaıı meınm. 
~ıddurl:ı.r. Fakat 
ıçınde ba.şlıala.n iı.ıln 

• olmak cesaretini gös. 
• AUıı.lun iıınyetioıı nail ... 
· Arjant.ın cilmhuriye
"ıldığım zaman, eu bü
m ve en samimi dua· 
va BU\hunun muhafa • 
kadar hakirane olur· 
yardım hu.~uaunda bir 
~tan ibaretti. Bunun 
tc ~ Alnı.an işbirliği 

nıın edilebileceğine 
.ım. İki Ren b '>Ut" c u gaye 

. Un kalbimle ve bU
..t.ı~.ıe. mücadele ettim 
~d!rı ilahi başka su : 
.lli etti. Ben muvaf • 
~dım. Ey!iHün 3 un" .. 
·~ B 1· cu ~ er ın trajedimin 
•lhayet harb üzer· 
'lan . ıne 

Ugradığıın hayal 
,ı o.cıhklannı d'ı' .. ne .. ışun • 

m. '"'eauliyetıer; be • 
n ç~k daha büyük 1 :ektiflerini sadece o an. 
.aşka bir şey yapnı:!, • 
e zttler~, kendileri ,;: 
Y takib edenlerin hkı

acaklan a•:ılık!arla b 
~orum. un 

.. ~ayetinde perde tek • 
gı zaman n"~" b. 

rec •· """" ır egımizi yahud bu 
" ne olabileceı:tni kimse 
'Z. llarb ciddi hır sür: 1 
~ınafib, ben be: 
.Ilek ı>renı;. 1 . ~rı -
., ıp e"ıni tat • 
ecek herhangi bir ha-
. ud talıarnmiilli imkan 
;cek herhangi bir iil<'
.,. edemıyorum. Bu bi-ı 
~ıııdan hodkiı.ın men-

d mılli hırsıcahlar 
~~ış bir harb degi!. 
uaqpe.ıkopo"unun d 

1lız bu hıu·bo ı . e-
di . <Uclsı bir 

~ nı hasretnıiş b 
·ıtıle girdik. Harb bi~~ 
pahalıya mal oluma 

''ldımız galebe çalıncı
.. bunda r;on derece ~e-
~ız. . 
,ıorumda Yfl2dı•:UO . 
'1< taı·afından h~ gı. 
n.lk hük' . . . ıçın 

umetirun dün 
·kn kalkıp l"• "·-· · • i l~U\.Uuya . 
. n cdec<'k bir harbd' 
ııdar "M· C ır. 

.ıgna arta 
'!rntan) ın bu ınetin ' " 
'llS . Aın ve • ıpı .. erika dahili 
"t'uıda cumhurreisi Ab-
• ncoın Cettysbourg'da 
kadar VUkua gelenlere 

•
1 sonra da vukua 
'11lara nisbetı ı:c: 
• t . e en ıyı 

-;;,., eYıd ve illı.n etmişse 
ah P haki.katte Anglo • 

Ud Brıtany:ı '-·'h' 
..ırı ve "" .. . w:u·ı ı
~-ı . ~ozgulçntıi teo. 

ın,qan tarih. " 
•.er olrnnot ınde ka-..., ur. Bazı l 

lıalıirane hatırıars:t 
nıış oluruz. Fakat ide. 
.slı s rette bağlılı<tı 
·.aıarımızı affettmhk. 
n mliteaddid milletler • 
lcke,b commonwealth'i 
". ~ı . bu ideallerin en 
~gıldir. Bu birliğin şim 
.altında teşekkülü ilo 
·ıın ideallerden dünya. 

kadar geniş !~;ı;nelmitd bir ida
<Lla geçtı.k. Birkar; ~ene ev\'el 
Bloemfoni>'tn'de irad ett.iJi bir 
nutukta ıralay 'ik'1e:ys 1-.eitıi'n 
ı.l~liı;i gibı, "ln5iliz Comıııcın· 
\V~altlı 'i zam::ı.nımızda JÖrec0ği -
~ > foal mi:Jetler c miye<.ine 
cıı_ y:.ııc\11 o.an bır tc..--.ı'dcillııür ... 
Egcr İn~ıli~ imoar«torlt:·hı ·;c 
BirlcşiJ: A ı:ı:ıeril:a d~·ılctıe;i par· 
çalana.-..k olul'larsa 11cr :.,ey z.ıl· 
met ir;inde icabc<ılc ve clt\nya 
durac;ı.k~ır,. . 

l",te bemm ıınanını da bııı!t.r. 
Bız Danzig yalıud Koridor için, 
Alınan R.cich'ı ile m ~ 'ıl Çek 
yahurl Leh cümhuriyetkn r:ı· 
s nd:ıki lıudud hattı i,;in J'jjli» 
meyoru?.. Şark! Avrupanı•ı !n . 
mılıiaı.:~~ı kumları bizi gerçek • 
ten alaKadar ctmaz. Biz b~-:,.rin 
~ür mezlıeplece karşı Hristiyan 
ıdeall1>1· uğrunda hnrb~ atılmıR 
haçltl.ırız. Beynelmil•;l ;ula ma'. 
la.rda lııisnUniyeti ve itim~dı te
mın .tmek isti5'0.ruz. Taorruzun 
karlı .bir ııı ''lmadığuu ve olnu
Yflca.il'~nı. politikanın c~aslı ve 
n~haı iiletı harb yahtıd ı\arb roh 
didı ~lmamak lfu:ınıg,ıldii?i:li hı· 
bat etınek f.,tiyoruz. Bunbr bi • 
':';r ~logan yahud bo:~ 3özl;ır de· 
gildir. BugUnkü Almanyada, 
H1tıerin ve miltea...-ub nazifcri· 
ııi11 ı•lan."'ı ,ıtınJa, valnız maddi 
k~vvPte tapılıyor. Almrınya gö· 
ZUne kcslirdiğı herh:mgi bir ye
ri, ahalisinin irade ve arzularına 
lıiç }'lıe•ıırniyet vt:rmeden, mü • 
selli\h lwdrct ve vahşi kuvvet 
ile zabtedebilmek lıakk•nı tnleb 
ediyor. Bu '1~ık ve muhakkak 
bir Y"akıadır. · Hitler Münihten 
sonra rahat durmuş olsaydı o
nıınla. iş birliği yapmak hD.la 
muml<iin olabilirdi. Dünya ni • 
hayd onun deliasını alkışlıya • 
cak ve Alınan gavelerini tnma • 
men flile çıkarmak için müra . 
caat ettiği bazı vasıtaları afie
decekti. O ha!a bir dahi olabilir. 
Fakıtt Çek i.;tiklil.lini ytız;iizce 
·( eyrucal) mahvctıne<ıi ve L<'h .< 
lilere taraflarından '"'bcbiyct 
verilmeden hücuma kalkması 
neticesind.ı ken<li.~ini dünyanın 
nazı.ınnda beşerivet :ıleyhinılcld 
tehı;!idlerin en tchlikel~i gıbi, bir 
caııı gıbi tc.~hir etmi~ill'. 

Sırf lmanyadan zayıf o1duk
lan ıçın iki müstakil kavme yap· 
~. oldu.,'u fenalık tamir edi • 
Iıncıye kadar bu harbe nihayet 
veremeyiz. Biz 2ayıf hesabına 
k~vvetli olmağa ve k•ıvvetliye 
bır. tbret dersi venneğ" teııcbbü.9 
ettik. Dünyanın bütün iı;L!kbali 
huna tabidir. 

İngilız hava kuvvetlerinin a· 
kını bir g~-cede Alnıaııla.nn en 
büyük limanlarından ve Avru· 
pamıı en mühim sanayi merkez
ıerin·J:ın in olan (Bremenı 
ı;ehrini hli.k ile yeksn n etti in
glliz tel)tiği "Şe'ırin ve liman 
tc:isatmın muazzam bir ymgın, 
:rork•m<. hir cehennem haline 
e "'ldi.~H. tasvir ediyordu. 

I<'aoıikılar, dok1".r, tim~nl.ır \ 
bomh:ı ;r<1ğnıuru alt:uı..hı. m~ .... 11-
daki ~r::ır il:ırm.lŞ, 0ir yoknıu~,.u ı 
andırır )lr .... ->ılr::ıtt~ ,yok uiuver w 

mi::.;ler. j 
Yangu1htr öitl!er, pi'"'i ın!ltc 

\'C.~oıir~ - 1 

* 1 ..:.\un • .ıu .11va kuv.·e,lcriıü.n bır 'ı 
nkını hıgılter<.!ıııın en kıy.netli lı·. 
l'ıonla,ınrl:>n ve vr:ıl!lllill ı 1 

' :ı z..ımeUı ·ıa.nayı merkezleriıı<lcn ı 
lıiri olan ı I'ardlfl ııelırinı birk, _. 
;::ı at 'çın• le ıv:ır:ı heıat~a r~~·r~ı· -
nı'.~· 1 

Yao~•nl:ır )Iİ.L ·r. IJ-)r'')'ln ;\c j 

:;~.;nire.. 1 

Her giin re.ti!İ tebtiğl~rde o
kuya .>kuya, tüyler ürpertici fo.

1

1 

caatıerini mulıayyile!erimızde 
canlanf!Jr" canlanl'Jıra '1rtık kn.· 1 
nıkıınnuya b::ı.şladığımız .jU iki 1 
lıarb valcı.a~ı hirk,ıç satıra şıt{ı--ı 
yor :ırrımıı. ı.fade ettikleri mil-' 
na medeni geçineıı yil'nıinci :ı.-ur 
insanlığı iı;ın ger~ekten hazindir 

Biz burada hava harblerinın 
mesuliyetinl şu veya bu tarafa 
atfile muharıb taraflard:ı.n biri· ı 
nin güıııılııı'ıı tebarüz ettirecek 
değiliz ; Ha.dece 19-11 yılının ilk 1 
iki gü.oünd<> Avrupanın iki ma· 
milresinin birkaç saat içind~ va· 
r.ıi bir yangın yeri haline inkılab 
ediver<li~iııi kay<lile iktifa eyli· 
yeceğiz. 

Bütün dünya efkılrıııınumlyc
si lıar. bın haftalar ve aylar geç- ı 
tikçe gittıkçe kızıştığını, pek 
hunrız ve zalim bir hü-
viyete üriinmeğe ba r,ıaw • 
ğını heyecan ve ddhşetJe 
görüyor Her iki tarafın birıbı· 
riniıı ülke.sine bela tufanı :;ele • 
ıinde gökten yağdırdığı lıonıba 
yağmuru ue zaman din··cektir? 
Mulıarible gayri muh 1rföi ayırd 
etınedeıı hütün bir ·ııemleket 
halkının başına korkunç bir itti· 
·adla inip kalkan ec~I sattn e 
":ı.man dııı·acakt'r >. H.ıva harbi. ı 
ni, pike hiicumhrıııı bi ~·~r tegal-ı 
lüb ve talıaldrum vp ııt:ım ııa.y:ın· 
l:ır bu korkunç a1<~ülamel kar-

1 
şısında acaba n~ diyor''ll' ve ııP
diişüniiyorlar • 

1941 yılında h trb h~!-ikı lı·hi· 
yetile tc•.;es}ı.ıiru etnıe!{ b}ı...c~la . 
nıl.~tır. 

il .C. SARAÇO(;LU 

Alman orduları hangi 
istikamette taarruz 

edecek ? 

- ır' 1n büsbi:ititn lnzı."'il. ·~ğı, 

lıelki d" nihai saflnsın:ı dogru 
ilediyec;ıgi habar m<"vsımmın 

yaklaşma.at üzerine, Aımanyanın 
ne y.ıpacağını tahlil ederken, ev· 
velcınirde İngiltereyi istilaya te
ş.ebb~ etme i ihtimalinin ne ka· 
dar .:ayıf olduğunu dün yine bu 
~ümıılJ.rda belirtmi"tim. Bugün 
~~ h.ır3~n n~ c..ekilde inltişaf et
me!• .htim ... u olduğuuu uaştı . 
ru:::ığım: 

İngilizler, ıanların takib 

JUm:ı.n rıı.:.rekıı.t Icnmaıulıuu 
Gı·n<ıral Uııltler 

aratla cenubi Fransa, ceaubi 1-
t<ılya , garbi Fran.~a alrla ilk ge· 
len yerlerdir. 

Fakat bı.itün bımların 1942 den 
evvel başlaması pe.k mümkün de 
ğildir. Ve bu zamana !:adar da 
11.lmanyanm boş durmıyacağı, 
bir şeyler yapmdğa savaşacağı 

tabıklir. 

İtalyayt mevzuubahs etmiyo
rum. Zira ttalya lıugiiııkü vazi· 
yctte ancak varlığını müdafaa 
ile mer;gul<liiı-. Ve eğer 1941 se· 
nl'Ai zarfında bıınu id:mıeye mu· 
va.ffak olur, tasfiyeye uğra.maz· 
ııa yapabileceği ııeyıu fa.zla<ıını 

başarmış olur. 

et •. kleri ro~co<lların aksine cıla • 
r<1k yapacakları fleY< cvvclrc ilan 
eunek usulünü talcib ediyorlar 
Bu cümleden olarak 194.0 nene • 
amin İngiltere için hır müdafaa 
srneıi olaca.,~. 1911 :;enesinde 
havalara hakinı oln.caldarını ve 
:942 de kat'! harbı kazanmak 
ıçin karad'.ln, lıavadan ve deniz
den taarruza geçeceklerini mü· 
kerreren bil,lirınişlerdı. 

Nitekim 1940 senesi ingıltere Askere kışlık 
i·;in hakikıkn bir müdafaa se- hediyesi 
nesi oldu. Son Afrika taarruzu 
:Stisna edilirse İngiltere her fl.ııkara - Askerlerimize ya· 
c bhede çeklldı. DJima tedafüi pılan kışlık hediye teberrülerine 
nir vaziyette kaldı. Y !WllZ deniz· aid olarak bugün aldığımız telg
lerde abluk.ıyı şiddetlendirmek raflar, Konya hallıının üçüncü' 
ve geceleri düşman ::ıa.nayi mın· parti olarak Kızılay merkezine 
takalarına, istila liıruınlarma ta· 586 parça pamuk ve yünlü gi
arruz etmek, düşman qi!;lh ve yecek ile 1130 çift yün ~.orap, 
~bha:ıe fahr'" ılarını tahrib et· 021 çift yün eldiven tevdi eyle· 
melde iktifa etti iliğini ve hu suretle Konya hal· 

Bu işde, esas, mevzii harb!c:- lcmın hediye tclıerıült•fınin 14 
lu.zanmıık değil, asıl ınuharelıeyi hin 418 ııaxçaya vardığını bil· 
k:ıı;anmaktır Onun ıçin artık dırmekte ıdi. Konya vilayeti 
bir lstila tehlikooiru .ıtlatmış 0 • halkının vermiş olduktan bedi· 
lan İngilterenin yarım yamalak yeler mik<ları bunun dı.~ındadır. 
bir Jı,ımlıkla Avrupanın her • Beypazarı hatın da ikinci par· 

Almanya ordusunu nerede kul 
!anabilir? Birer birer tedkik e· 
delim: 

1 - Fnın.sayı tamam.ile ıstlla 
etmek hu.qusunda. 
Eğer İtalyanın Afrilındaki mu 

kavemeti kınlır ve Afriltadaki 
İtalyan orduları mahvolursa 
Fransıının Alınan kuvvetleri ta· 
rafından tamamile işgali beklene 
bilır. Almanyayı bugün böyle 
bir 'stiladan ahkoyan amil, Af. 
rikadalti Fransız kuvvetlerinin 
de işe müdahale ederek İtalya
nm Afrikada bir an evvel bo· 
ğulmasına mlini olmaktır. 

2 - tspanv,,yı eğer inad eder
se wda ı..'Jül i etmek. 

Bu ihtimal zayıftır. Alman or· 
dtLqunun Pirene dağlarını aş • 
ması ve İapanya gibi mubarib 
bir milleti mağlub etmesi muaz
zam güçlükleri icab ettirir. 

3 - BalkanlarJa bir harekete 
geçmek ve Avrupanın bu bölge- 1 

sini nüfuzu altına koymak. 

İskenderunaa 
İskenderun (Yeni Sabah) 

Hatay vilayeti C. H. P. kongr&
ainde mümessilimiz; tütün sto ~ 
kunun bir an evvel mübayaası· 
nı, bazı köylerde tütün ekimine 
müsaade olunmasını, Suriye ve 
Filistine balık ihracatının teshi· 
!ini, Payas şosasının esaslı su
rette tamirini, topraksız köylü· 
ye toprak tevziini ve yeni köy 
okullan a.çılmasmı istiyen bir 
rapor vermL~ ve dilekler alaka i· 
le karşılannn.'}tır. 

Reyhaniyeda 
Reyhaniye (Yeni Sabah) 

Kazaınıza aid dilek raporu vi· 
Llyet kongresine arzedilmiş ve 
bunlar hakkında miisbet karar
lar alnımıştır. Dileklerimizin~ 
lıcalarını; merkezde bir orta o

ktıl açılması çeltik ekiminin ge
nişletilmesi, Amuk bataklığının 
kurutulması işinin tevsii, tra -
lıomla mücadele ve bir elektrik 
fabrika.sı tesisi teşkil etmekt~ 

dir. 

Kırıkh•nda 
Kırıkhan (Y elti Sabah) 

Hayva,; neslinin ıslahı, hay\•an 
lıa.~talıkları ile mücadele, mer • 
kezde bir orta okul açılması ve 
eski borrların nawn dikkate a
lınmadan ziraat Baııkasınca çift 
çiyı:ı yeniden ikrazatta bulunul
masını dileyen raporumuz C. H. 
P. vitayet kongresi azalarının u· 
mumi tasviblerine iktiran eyle
miştir. 

h · h' k h" ti olarak erlcriıni~iıı 602 çift yün 
angı ır no msına ucum et • Amele ve istihsalaAt 

mesi ve burada ımrııılaşacağı çorap ile 176 çift yiin eldiveu ı 

Bnna tev<'ssül etm•'Si için Rıts 
ya ile de hıırbi göze :ı lroası icab 
eder. Çiinkü Ballcanl'lrı istilii et
mek Almanyaya İngi!tereye kar 
şı giriştiği harb için bir fayda 
temin etmez. Balkanların ve Bo· 
ğıızın ancak Rusyaya karşı gi· 
ri.şilccek bir harbde stratejik 
luymeti vardJr. "';irkiye yolile 
Mısıra ve oradaki Ingiliz lcuv • 
vetl.erine taarruz etnıP.k tasav . 
vuru ise asla bir hayal mahsu
lü olmaktan başka bir mil.na i· 
fadc edemez. Bugünkü Yunan . 
ltalyan harbi, Ballıanhların hiç 
de lcoby yutulur lokma olmadı • 
ğını i~hat etmiştir. Bu te.:ıebbiis 
Almanyayı en kıf;ıl yoldan fe
lakete götüreceği gibi harhi bel· 
ki de 1942 senesinden evvel so· düım:ın l<uvvetile ç~rpııımayı ve 158 pamuklu hediye eylemiş- Zonguldak - Ücretli iş mü· 

l d. B 'kin · t be .. t na erdirecei< bir aııill olur. güze olması hc1rlen»nıü;.:. !ngil • er "" u ı ci paı-tı e rrua kellefiyeti tatbikatı müsbet ne-
t~r,.ııin 1l'l·' ı .ienesın ı, Afrikayı ile Beypazarı halkrnın bugüne Rusyaya karşı taarruz ihti· tice vermiştir. 
!taıyanlardan tcmizh;mek ve Al· kadar vermiş olduğu hediye malini saymadıgımız takdirdo, Havzada mükellefiyete tfıbi 

tc~ier :~yden evvel, lıız sulhiinl-----====----- maıı s:ı!1 3.yi mıntalt;ı,ıını 6'itti!r~e mikdan 1748 çift çorap, 1129 Alınauya için önümüzdeki ba • ve mükellefiyet dışında amele 
rar lıillül edeceği o mübarek Biı cinayetin faili 12,S daha. 'J\ddetle tahrib etmek, oh- pamuk!uya ve f'>'17 çift eldivene! harda, yahııd yaıda yapılacak~ mikdan 41 bini geçmiştir. 

aaatte J.hl!ki preru;iplerıınize ve h hk A varnn:<,tır. b .. ç ı eri h 1 ttc b k Anı ı · ı · ı ı im k nol~i nazarlarımıza, harb baş- sene apse ma um lukayı bir k.ıt daha 17iddetlen - ıı u :ı~ t are ıc n :ış a e e LŞ erıy e meşgu o a 
ladıgı vakitte olduğu gibi, sadık tzm1,. _ Değirmenderenın Cil 1 dirmei<le geçireceğini tahnıin e- Elıi7.ığ halkının yaplığı teber- bir hareket sahası bulunmamak- üzere ücretli iş mükelleyiyeti 
~e mı;_rbut olmıya ahdettik. Za· müldü.r koyünde Sülevma.n oğlu deinliriz. 1942 ~~ne•iııde ta.>rrıız rüat ela yiinlü ve ııamuklu ol • tadır. Her üç teı]ebbüs de velev tatbik müdürlüğü unvaniyle bir 
~~iii/i~ 01!~ffi'ulı~u ~beh.t et· Ali Kızılı kap kabyı;tmak me· ,.,~am lngiltPr<.!ye gPıdiğ< 'laman, 1 nıak üzere 2000 pnç3y:ı varmış- farzımuhal mu\l'affak da olsa yi· idrıre teşekkül etmiştir. 
m<Lltyız. Ha;bi ~n:ur~~ı!'1ıt~r. selesinden tehevvüren ve kas.' rnilyon!ara baliğ olaea k olan or- iıı'. ne harbin nihai sn.fhası için Madenler birleştiğine göre bu 
liyız ki her iki tara1taki kavim· den bıçakla yara!ıyarak ;Jldüren ciuau. fevkaliı.de kıcvvederıect>k asla bir luymeti Jı,ıı~ değildir. idarenin ve bu hizmet mevzııu 
leı·ın ..ırasında hiç kın kalmasın Ali oğlu Kemal Kırı14,ın m"h'.l· hava ve deniz kuvv r.le,-ile bırlık. Muğla<Ja yağ·murlar Bilakis İngiliz impar,ıtorluğu • ile alakalı bir teşekkül olan Sıığ
ve AlınanJa.rın hissedebılecekle- kem~i dıin Ağll'ce-.<a mahiter,e- t" lngilterenın ilk ta;ırruz hedefi Muğl:ı. - Son hrıftalar içinde mm muazzam kuvvet!Pri hare- · lık tcşlciliıtınııı Ereğli kömürleri 
~',leg~ne tceı;.;ür onları i:nnci :;inde netı~clcnrn<~. 12 S<'rı<> 6 ::ı.y Norveç olacaktır. Oudan aonra <levamlı olarak yağr'la kta olan kete geçtiği zaman iHtilii edil • ! işletmesi uiinyesı içinde yer ala· 
ıi~e~l~r:~ ~ı~im.eteh göt~n müddetle oğır h'lpsc m.ı.hkiımi· Avrapıınııı muhtelıf noktüarma yağmurlar il<ı güıırlenbcri şidde· miş bu geniş mıntakalar, bu cağı t'.llıntin olunuyor . 
lanna ve aiıke~ 11~~1:ı.rr:~~; 1 = yet.ıne, mtiebbedeıı ümme lıı~- asker çıkarrna~t ve bi1·çok harb tini kaybetmu;Lir. Sular Köyc.ı- lcuvvetkrin müdahale sahalarını Alınan kuvvetli tedbirler ne· 
na rnüteveccib buluILiun. E~:;'.. metlerind•·n mahrumiyetine ve cebhi'leri te.<is ernıe~i icab <>der. !(iz • Mı1c; · ora~ın,fa Namnam genişlelmi~ o!:ıcaktu. Bu da in- ticcRinde, istihsalat, aittikçe art-
aan ı:ıonrak.i mesele Alma.nyanm ceza müdd~ti zarfında mabcuri· .i\..sker cı.'.<:>.rılacak n.:ı'ci:alar bit- köprüsünün sedlerini götürmüş gilizlerin lıP dJi bir an evvel ka • ınak yolundadır. " 
da kbızıın ııırndi uğrunda döi?iiş- yeti kanııniye halinde bulundu· tabi Almanyadan en w.akta ou- ve bu yilzden münakalat arıza· z.~runasma yardım e<lccektir. Halen Havzanın tuvenan is· 
nıe te oldufuın . . . . 
yet ol ül" • "· uz aynı m.-denı· rulmn.ı<ına karar verilmt1tır .un,..n y~rlfü· olrrıa;.ıı lmmdır 13u ya uğranu~tır. Mu.-ad , 'crtoğlu tihsalii.tı 9500 tondur. 

ç enru kabule hazır olma- -------------------------------------------------------------------· 
dıgı me, 1 ·d· !ar "e eaı ır. 11 lmanya \iS • 
b liıuıalc bilmez bir memleket ola
e:.dj':, Fa.kat biz harb nihayete 
li gı yakıt Ca.ııtlerea~Ii'a Wel-
r .ngt.on nun ;;öylcdi"ı şu düstura 
ıayett.., ku< ., 

kale kı bö .ur edecs"k muhak • 
hedef . ;rle.?lac:tktır: "Biiyiik 

ımız.ı, uunyanı h 1 'kl . 
hwııi ve b n a u sul-

r~ atını , ·· ·· ·· d 
tutarak teı tibl · . ·'0~ onun e ennuzi ona 
ımrett.. yapmak ı· uy ,p.u 

azıntdır 

Bu, önümüzdeki vazı·r" '. 
kola b. k enın <ıı 
<-·· Y, Lr •• ISm!nl tc~kil etrn~rne· 
~ı ınuınk:ımlür. · 

Ril.U""hv 
Ka111ı,ııwı•t1 .. ,/!J.,,9 

ZEYİLlf,ER 

ZEYİL l 

~leh !5•nsöliyt> .in'()ı•u 
& wkile Mektuh 

(Tercenıeı 
Berli!ı, 27 Eylül 19:18 

Azız :Mr. Chamberlain • 
b!i'lül ~tl ~rihli mektubunuzu 
WiJso ~ctırınış olan Rir Horace 

. • n a muhavere esnasında 
~ karar ve vaziyet.imi bir 
mC:~~~a bcbildirdim: Böyle ol • 
b ra r, mektubunuzdaki 
a::ı teferruata atideki tahriri 

cevabı ''ernıeVi isterim: 

' ( Ar7'aaıı ~'ar) ! 

~ MA.CERA --1' T ~ c ? fir€frika No~ il OMANI 1 i ~ • ıı· - 9 -

\!. ı!1 =--=-=-======================ır ~ .!1 
- Bu bana karşı bir taş mı• 
- Hayu· ! Fakat bize taarı11z 

edenler ;erbeııt ser!Je>\t do!n..,ı· 
yor •le c:Jrtır perdesi bir f.u .. ·li.ı uM 
<;ılamıyor ... 

- öyle :ai ::annediyorzun? 
1,re><ela hak, Castoııu tevkif <>t· 
tim. 

- O :ıml su~lu değil lct ! .. 
- Soçmalaınağa bashyaeak· 

sın Meral. Bütün ı;liphrler onun 
üzerinde. C'jzdanını ve kağıtla
rını odıı.ımda bııldum .. i:;enin bu· 
lunduğuu yerde elimize ge<;en 
mektub parçasında yazıh ioim 
de onun ismi. Bu neliller onu 
tevkif ettirmem için kafi deliller 
idı. 

- Yine söylüyornm. O haki· 
ki suçlu değil. Kağıdlanmın, o· 
dasına götürülüb bırakılmadığı
nı, busuretle bütün şüphelerin 
üzerinde toplanmasına çalısı! • 
madığını kim temin edcb;cr? 
Zaten, ııılrar ediyor. 

- Tıı.hii, bütün suçlular, in· 
kiir ederler. 

- Fakat teliı.fiuz ve söyley!ş 
tarzları itibariyle insanı ltiç al· 
datıuıy:ın samimi tavırlar ve ko· 

nuşmalar vardır 
- Do~tum, yoruiuyor.-nın ! .. 

. Asla, hareketsHik beu.i ö!
düriıyor. Bu işl'!rıe me:ı~ul ol • 
mağa k:ırar verdiğim içiıı ıi:::>n .. 
dPıı b.ı.zı ııoktalar ,ıakkında te· 
ncvviir et.me1c ıstiyecc~·iul; Jı;~c
lin balısettiği. Antonyo ne oldu? 

- Bulını:ımadı ki!.~ 
- Sa!tlaıı.yor. Tahkikat Gas-

touun. beyaz zehir l;uilandığlııı 
ortaya çıkarmadı ını? Bunu o· 
na kim temin ediyordu. 

- Bilmiyvrdu! ... 
- Hastaha.'lede söyledikleri· 

ne bakılırsa bana fazla mikdar· 
da kokain sıkmışlar. Bu da mü
kemmel bir beyaz ~~birdir. Bu
nu hiç düşünmentiş mı idin? 

- Evet bidayette, fakat son
radan bu iki meseleyi biribir'..n
den ayırdım, yeğeninin düçar ol· 
duğu taarrıız, Jisclin yüz ver • 
mediği bir 5.şık tarafından, se
nin başından geçenler de, üç fi. 
zasını tevkif ettirdiğin çetenın İ· 
şidir. 

- Öyle ise cüzdanırouı Gas
tonun odasında ne işi var'! 

Rive öksürdil. 

- Cevaz veremiyorsun? B~-ı 
yaz zehir ticareti ve daha başka 
rıliphe!i ir;lerle uğraşan Antonyo, 
mücadele ctıni~ oi<iuğuın çete· 
ıun efraclındandır. G:ıstonıı ko· 
ll'1in veruıJi ınuhakkFıl~lır ve bu 
;,ebebdcn z:ıvalh Ani:on~·oya bağ 
lı bir lıalde. Çete, her h:ılde bu 
haydu<l.ı, vücudümü ortadan 
kaldırma·1a meı::ım· ermi>ı. Ve 
G:ıHton ile ::;amimi olduğunı..l~n, 
r;üphelcri onun üzerine atacak 
~arcleri d~ lmlaylıkfu bu1:nuş. 
Bundan maada. ycğeniıı!in genç 
sevgiliillne de göz atr>ıt!/tl. Bu 
vak'alardaıı sonra Anlonyo or· 
talarda yok. Onu mulıakkak is· 
ticevab etmek lftzım. 

- Neden etıniycyirn. Muvaf· 
- tyi bir planım var. Bnna 

yardım eder ın.i.;in? 
- Neren etmiyeyim. Muvaf

fak olacağına kanaatim olma· 
roasiyle l:ıeraber seninle harel<e· 
te lıazmm. 

- Evvela mü<lürdcn isiın tas
rih etmeden bir tevkif müzek
l<eı·esi al... 

- Sonra? ... 
- Bu akırı.m saat sekizde ba· 

na gel! 
- PekaH!. 

vn 
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Müfettiş Rive, konuştuklan 
saatle Meralin evine geldi. Me-1 
ral, arkada.<;ı• ıa planını en ufak 
teferrüatma kadar anlatınca Ri· 
ve hayretini gizleyemiyerek : 

- Fakat bunları ne vakit ha
zırladın diye sordu. 

- Seki~ gündenberi, bu gece 
katillerden birini h'.ılabıliriz. 

- Fakat yalnız hareket etme
miz belki tehlikelidir .. 

Meral, elinde otomatik taban· 
caımıı oynataralc: 

- Peki buna ne dersin? Kafi 
değil mi? diye cevl.b verdi. 

- Nasıl iı;tersen öyle olı;un! 
Karar sende! 

Bir çeyrek sonra ikisi de Mon
marta varmı:;lardı. Meral, ışık
lar içcrisinJe yanan büyük bir 
kahveyi göstererek: 

- Jlliel içeride, saat dokuzda 
çıkacak. Dedi. 

- Fakat azizıın, sana kim 
söyledi ki... 

- Aramızda anla.~tık. Bura-

da yapılacak iş, her ne sebeMe 
olursa olsun genç kızı gözden 
kaçırmamak. Zira Jiseli bir ada· 
mm takib etmesi ihtimali çok 
kuvvetli. 

- Bu da mı aranızda karar
laşn? 

- - Hayu, muhtemel diyorum 
ya ... 

- Peki aonra ne olacak? 
- Artık vaziyete göre hare-

ket edeceğiz. Eğer adam, Jiseı. 
sürüklerse müdahale edeceğiz. 
Evine giderse biz de gideceğiz. 
Zaten, her şey dü.~ündüğüm gi· 
bi ise, genç kızı odasına kadar 
takib roccektir. 

- Kendinden ne kadar da e-
. . l 

mınsın ... 

Meral ccvab vermedi. Kahve
ye bakıyordu. Bir kaç dakika 
sonra ince bir kadın sür'atli a
dımlarla çıkarak l'.Ppik sokağı· 
na doğru ilerledi. Hakikaten ar· 
itasından bir adam geliyordu. 
Meçhul adam sokak başında 
genç kıza yaklaşarak lrnnuşma· 
ğa ha.şiarlı. 

f Arkttsı var) 



k c 0'1.ı: ak bu-! 
gu:ı l oyduğumt.z yazı füinl\U; 
:Jru' ba~o.n cıdır. Okuyu
culıı.rmnz,.lan bun göre ta db ct
mc· ~m :ric:ı. cd_riz. 

R' bur Halid:in korktuh'11 ba
&ma gclmimi. • Tih yet en ço'k 
k-0r t ığu şa!: Untc .n girmis
ti. 

H 
tu için c 
.mıştı. Kapana gw n yab ni blr 
Jru u gıbi bir i i biı 'Y i sah
Jamb duruyordu. 

.'1ih~ ~ b. bir mr ·ü atJa. 
V<\ bir tesnıfüf cdsi ol~ l· Ha
lid, şak l:ün lı. Ve, 
dö~!!rck tek pa~~ dofYr Lu. 

C:imcli, Hal"d·.,, elinde t ·k pa-
ça vardı. Ve, hc:n del)· ı. vraıı

23 
yük Mollalar ontı besliyorlar, id
manJanna dikkat cdiyorlurch .. 

Bir gün müderrisle arasın · 
şöyle bir konu ,mn oldu: 

- Aferin Molla sana. .. Hem 
sen çok kuvvetli.ıiıı ma§all h ! . 

- Evvel Allah sayenizde 1 -
cam!. 

- Hasımla11m bir k.avraj:'l-:rn. 
ka1dıtıb süriiyorsun? 

- Yüz okkulık adrunlaı ı 
hamam bohç ::ı gibi ta.c: 
doğrusu h:ıyrctlere seza! .. 

- ·-· 
- Bu kndl:r kuvveti n"'r 

ikti.sub ettin?. 
- ..... 

bir 
n 

n 

mıij bir tek p:ı. " ioi. Altt ı böy- Çolak susuyordu. Faka.t, bü
fe t..:1

- p:ıça ılc \ . :m k o tluk~a tiin medreseyi v lvclcyc \'Cl t.n 
hünerdi. küpün, l.loUanın h"llvvctini tcıı -

Çolak, kcn ·ıui tek l :ı ile kil ettiğinden kimsenin ıı~ ı...ri 
tehlikeye girdi~ini e-örtiııce d r- yoktıL 

hal hr....muıın m ll ... bil P:- • ı;ın- Molli, müd~rri::: efendiden bu, 
d2.Jl ynpı!'ltı. küp hlrillyesini s:tklnmamııi{a J:a 1 

lki pchli·:a.:ı p r . l l :l.) n ~e- r.ır verdi 
kijir bir hale g ·lılı- ... Birbirle- Çilıiliü, küp lıi~lyesindenbeı ı 
rin" tek para He l.ıozmağa \C_. mcdresedo rah:ıt ve huzur yok
ymlik düşürmeğe c" ıı~ıyo. lnrtlı. tu. İkide birde hortlak diye kor 

Halid, harrnun n paç. mı hı- 1."Ub gece dışarı çıkamıya?:.b.'l"!n 1 

rakmıyordu. Çolak d:ı, pa1~ le- rahatı bozuluyordu. Senclerdcn
:rini ry·cc h:::. ını P al ınc beri bu, hortla.1i hiltiiyesi ın d-
gc::irnıi'~ti. rcscyi sarmıgtı. 1 

Bu, ..:ekişme tı:~ 1.:ı~ ct.kık2 
Çolak, müderris clcnclinin on 

sürdü, Çolağın ~0 u pr:n<:e- cunllerlne ccvn.b vermeyib siiküt 
Ierinc taluını."nill edemi~ K n-/ 
bur H 1·cım p:ıc;: b ğ. n ko~ıtu. cdiyordo. Fıı.ka.t, söyle.mel: i~in 

yili;;ini vcr..,;n?. D mck sen idin 
ha!. 

- Evet, Locam! ..• 
- !\ Y"' ~:iylcme<lin o \" : .. ? 

Nami cöyk-yebllirdim ? .. 
B.c:ı~:..;:; böyle i 1man yaptıf;nr.. i
çin benimle alcıy ederdi ... 

- Bak he!c .. Demek küp id-ı 
manı ha! .. 

-Çocul iuk lıcıcam!. i;t(', lı::ı.
sıminrımı kohylılda kuc1ki:ıyıb 

götüı düJümü:ı s bchlcr-i budur .. 
Benim km·vetim küptedir .. 

- Ha, royle ... Sahihden küp
<:e .•• 

A.rkntl ~ fll~ ı ııı 
1 

bilmiyor I 
mu?. 

- H .. yır efendim .. 1 
- Demek küçük mollal:ıra da. 

Kccc bendlc~; sö .:.ıdü. Et!, lo.1 I kararını verll"J"'ti. 1 
kar:ısında l.> ili ~ · tiJ c o UT- }=:::N:::;.;;.ih=a=y=e=t,:;::Mo==ll==a.=.=g=ül=' c.r=c=h=:===========( Ar=l=rn=-;;;..~ı='=·.a.=r=)= 
<lu. 

tki p !lıfü • l 

nu 1 rdı. I!alid:r. 
laması lazımdı. 
mcydruıından f'"

1
• 

ne giderek p:ı ~ b 'arım bağ-

. ım~ğa ba~ladı. 
C'!olak Molla, n.ı yd '11 ycr:ııd0, 

bir a!'ağı bir yukı.n <lol. <-<>rnk 
bo..c:;mını bekliyordu. 1ki pebli -
v:ın da dalın. yorulmuş de@llcr
di. ÇünkU, gi.tre..~c b:ışlı, ·alı an
cn'k on iki füı.hi.kn kadaı olmuş
tu. 
~luk, siniı }t.dyordu. Hem 

1:ıir çapraz kaçırmıştı. Ve, hem 
ele bir ~ak kilnt i.. Yol ..xı. şim
diye kadar lıa~mı ye:m: i"1ti. 

Çolak, güre i çok rabuk hitir
mcl: iS!.iyordu. ranbt r HaliiJ, 
hem paçasını ba~lıyor \ c hem 
de derin, derin dü~i"nt·) ordu. 
l{ulağına knr suyu 1.:ıçmıstı. 

Çoluk, muhn.k · ~ 1.md' i ı yc-ı 
necckti. 

Çolak, b~r.ı d ~· ..... k~ l r bc'·
lcdi. Nih~yct H id, pa~ını 

b:ı~lıy .... ral;: m Jamı. geldi. 

le 
Şimdi iki h ı:..mı l·!'l!'f' l ' 

gelmi l rdi. H l:d, l:ücül· r.lol.a
yı kucakladı, aln ndan öo ü. 

Çolak MolJ da kerrı:ıli edcb!"' 
hnEmının elini öpt"". Ve ltema!ı l 
siı'-fıuetle rnc_> uwıdan çcldldik •. 

Büyük mollalw-ın nefe.c:i lrc -
f:ilm"şti. Bir:ibirl rine laf ;;öy -ı 
lemcz ohnuı krdı. 

Halid, ın.rh up bir halde ıned
rc cdcld o ıısnuı -;tirdi. Sedire o
tPı'du ve ağla::n .. ğa ba~ladı. 

Arkadn.~ları HJ1idi teskin cc!i 
yorlardı. 

- Eh: Şimdı iizülccek l:jr şey 
yok .. 

Halid, cevnb "'eriyord1J: 
- Yahu, bu, kti ücük rno'lıı 

beni nl!.Sll yeniyor?. 
Çolak Molla. artık medresenin 

gözbebcği olmu tu. Bütün bü-

[ J 

• 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

l'~.1>3başı Dram Kısmında 
5/l/ıl941 Pazar t:ü duz 

!"a<lt 15."0 d 
A B O A L. 

5{1/1041 P.r •r unu nl:. ftmı 
~ant. 20.30 da 
ABDAL.• 

Y~n: D.-:s.oycf~S<ı 

r.;unduz 
sakt 15. O <1 :ı 

9AŞA HAZ ETLCRI 
5/J/1941 p 

Sa t 20.-ıo da 
- 1. Rı 

il 

u li 
Bugün Froerbahe2 ve S rcf 

stadlarınd:ı lig ar.nçları.na dc\•nıı1 
edilecektir. 

Fener SWd.1: 

JJ. T j 

1:..: lll!m: :t:r. 
Dün bu ~a"t ra i tir"' k ede

ce!: J-Jüb~crin hJ~rcdlcl'i ile tc-
mas ett.ı.c Gen~ orcıılar bu asü' 
'" .... ifeyc lıaz:r bt•luııduklannı 
b:ldirn.i Jic~ dir. 

Kurban ba:yınmmda ya ıla -
ca!{ olan b:ı ır.:ı~l.ı.ı ın iyi bir 
!;ekille orgr...-ıizc edilmesi ıçiıı 

de~crli fudboJ :ı_'..!l.•urwzın ener -
jik f ru.:.liyetiıü bekliyoruz. 

Dfü tyolda 
Dörı.yol (Yc.ui Sa.b3.h) Kong

ı de mlimessiliıniz tar ından 1 

ı:;crdccli1en dilcl~lerin b f}!ıcalıırı- j 
m; merkezde bir köy otl sı açı!- I 
ınaSl, köy yollnrmın L:1rhı, u i-

1 
şinc 5.000 lira yarı.lun, Erzin :n::ı-, 
lıi ı I· ...:ndc yeni bir iP o
hul t ·i.::i lc.:}til c .mir>tir. 

' { ~i ıl .. 
t"L'< ıcnın t.tk b.ıE-ıma. 1 a.rbi lm
zan Lmıy:> .Lj-:m ilti tnr:tf fa ka
bul tı, · l:?i ir. Alman tahtcl~ 
l • :rlc. ir.e g~l n~c bun1~rm son 
C. ı •e . · uı;;~ • hÜv'itr.!~ı l:ı. y"iiz
bin, l Wi. iki.rii:: l/n t n ti~a
r~t g ,·,,: b,.t:,.i 1:1 n lıufWn.r 

oluı.l;!u 1 nlde gc!len bir sene i
cmu ~ 1 gıltcr ~ye 2000 tkcrct ı 
kafi' .,:nm giı ib 'll:r>n~sma ma
ni 'lamamrşlaıclır. Günde va
r.~ti olarak yiiz on hcs gemi 
İn6·ıtcrcy(; ı 1al taşımış ve 1ngJ
teru:~ m.1 ulıb dünyaya rrotür
mü tiir. Bunl. rm bir günde tn
~ıdı}\ları malların kıymeti 4. mil
von !n~lli: lirns?dtr. 
~ Dcı:r.ek ld tahtelbahir de 1n
giltcrc)'i nr: lıırn~acak değildir. 

1nbillercnin Sü·. eyş ve Ccbe
lLittarıl, gibi !l\i can noktası var
<lır. Bunlnrdan Ccbc1Ut~'1nk 

Al "cnizin bir }{a,pıc::ıdır. Z3.pto
lum.rsa İngiltere Aktlcnizden 
ınnlıı'llm J~:ılrnaz. ~arki Akdeniz 1 

gene elimle olacaktır. lral:, Fi-I 
li •in \'C biitün yakın ~ark ile l 
gene muvasalasını temin cdehi
lıilir. Almanya Cebcli.ittarık'ı c-1 
le gt>cirirse Afı ikanın ı:im:ı.lini 

gcc;ib Mısıı ı tchdid oılenıe;:. Bu 1 
n<'lerc muhtaç, uzun, mı-sek -

Jmtli. bir jRUr. ı 
~;.: •nyr,iıı de 1t ... lynnın Trab -

hı. tan hücumiylc ele gcçh'ifomi-
1 yl.Y'..eği, lu lycnm Dimyata pirin

c•c giderken c\•deki bulguı dan 
olmasiyle sab;ttir. l 

Bu ta. n.Yrnı· ,.~ tulımirıkr luı.· 
ki kat olsaydı bile İngiltere yeı c 1 

ı-·erilemczcli. Kaldı ki hcp5i h.:ı.- 1 y~ldc knln•• tu·. 
O h..ııue A:lmaı y:ı irin iimid, 

i ·1· d 1 . "l ~ fC• e ı gı ı.z " •• arımn 1 ~ .. ı Jsm-
dan ibarettir. 

Ge~en b:ı.zir:mda Fmn ~ı .. tcs-
lim ol ınca tngiltcrcyc sulh tek
lif eden Bitler bu t<?klifi kabul 
c ılıncyin • lıı:;iliz , ..;.~ :ının if'
;;n l edil c ,-·n~ söylen•' ti. Üç 
dört gün yıl beti:ı; le 
~yni id ·u.,yı, Alımın b humnn
d nı a~ tckr .• etmi .tir. Demek 
ki Almaıı.y. ic · n be. l:ıı ç_ıl.-ır yol 
yok. 

Falmt bu irıtili't nasıl yapıla

cr k? En kısn yol, Ir!an ;·a r:ı
kılı oradruı 1ngiltı:rcyr a lamnk 

II·11J in im.-

1 

nı.m). ya do ... tluk c1 ı c ~111,,; ':tır

n ı tı. Binaenal yh A 1mr.. ıyu Ri-
1 mali I.:'ran_:ıtl ki Ilı ı:mlaı c1an Jr-
1 

ln11d J a filL1<er çık rm'\yı, or:J -
dnn 1111,,iltcreyc :ıtlcmoyı dü~ü -
nebilırdi. 

F. kat rimeli li'lmıdrt ı.ln de;i~-ı 
mi.,t'r. Amcrik ya cok ba~lı 'c 
muht. r olnn Tı]Jntlada !ııgiltc
ı eye ) ~rdım temayiillcri ru tmıs, 
h~tF bu yü:.ckn Ir!an~1a f;e.hir-j 
lcri Alnıaıı tnvy!l.I'clcrinin ihtar 

• ırn:kmnınck lıüwınlaı ın::ı lıil~ uğ 
ranııc,tır. 1 

Artıl~ !ng'lt reııin · tfülsı, ya 
Şimali Frmı calıillerindcn, y .
hud PorYcctcn ta:, ynrclcr, p<ırtı
!}iltcüler, seri hücum botlnrı vn
sıtasilc yapılınnk düsünülebilir. 
Fnk~t bu da üp!ıcli bir i". tn
giltercde böyle bir tcşclıbfu:c 

kfil~l si meli !)mılar sö,> lcniyor: 
Muvrıffak olac..'lğma Imna::ı.ti 

olsaydı, bfr kaç ay e•:vel y~pn.r
clı. Maam::llilı, istilaya kaikı~ır
sa ... daha iyi. Uğrıyacağı w:ıbc
ti kendi düşünsün. 

Re!ı~t Sa.fa 
----"""""'~ 

Türk sanatkarhğmın 
gU:zel bir numunesi 

orlu (HusUJi) - Çorlu c- 1 
lektril santır lı b:ı~ mak·ni.,t.ı 

.Muh ... in Mergcnin mı ı.ücük par
Ç3.Sllla l.nd r l:.:it~in ak ... ı.:mını 
kendi b'lgi v ... emeğiyle : .oyd::ı
na ı;etlrd;ği nlaı:m günlerin 
malız c mı.var düdiığünıiıı se· 
si dairaı 4 kilc.m trd:!: m(' afc
Ierd n duyulmaktadır. 

ul url-a a ve Edir 
a 1 ~esireler· 

~E....._-ıı;ızıı=ıı-=r.__•~--------------!::!~~~Y~a~2~a~n~.~.~~!=~· ............. ..._ ...... .,...~ 
Ltanbul sü ·lan hakkında ü

tedmı bcri bit' yazı ya7.ır.ak is • 
tiyordum. Pakat, ~imdiye ka
dar nedense elim v:ırmadı. 

Bu surların tarihi mruız:ırusı, ., 
t:ırih scvcrlcrhı nıuluıyyclcsindt 

cıınl:mar:ık ruhu heyecana gc -
tirmez değil; fakat. tarihi bir 
etiid yııp~ak, menkıbeler an -
latmak ne benim nıakcaclım da
hilinde. ue de !Ju Rütuııuıı harcı. 

B..:?ni b:ı yn.."':l:yı yazmağa zor
lıyan ı;cbeb, sadece, slırların bu
giinkii manz~rasından bah::ct -
ınck ilit"yac.!dır. Ve .. çoktanbcri 
y&-"lllak istediğim halde bir tür
lü elimin değıncdiğini söyledi -
fim hu yazı)ı nihayet yZ!mağa 
,·esile teşkil eden de c1üıı (Yeni 
Sn.balı) da çıkan bir haberdir. 

Bu haberde czclimlo ~üyie de
niyordu: 

İstanbul si:ırln.rımn yılnlmak 
tehlikesi ar7eden lus;uılnrının 

yıktınlmusı ha.kkm<la. belediye 
ile müzeler müdürlUğü aı·J.Sinda 
cereyan euen müznkcr~lcr cona. 
ererek bu gibi tehlikeli lasım -
Jarın yıktırılması v' sürlcra :ıid 
kapıların ibkn eili!crcl; in::ı tar
z1 esasına. l1 ygnn olrı rak umir 
ettirilmesi lmraıl:ı~tmlmı~tır ... 

Bn satırları o}mt' (,'~umur. me
selenin elıcııımiycti c!erhnl mey
dana rıkıyor. Fakat. yolunuz dii 
§iip nrnda sırada siırlarııı yn -
kmmd:ın geçmiyorsanız, yu -
lıud, yazın, tam bir mc ·re hu
linc gelen E<lirncl:apı - Topk.:ıpı 
are. mdn buzun nöylc bir cevc -
lfm y.:ıpm~k ihtiyacını hh!setmc
cliniz ·e, ynhud da, yolunuz dii -
güp siırlann yah·ımnd ... n gcı;ti -
niı, w~ya her 7.amo.n gc-.::yor.,<.. -
nuz dn, muhitin mmıznrn ına 

l~nrnı duydut,nnuz bir toklul:lr. 
lm SUrfara h Hl t:l ~evi ip F'Üylc 
''alıcı rö:!ilc., bir bnknmdınırs.:ı, 
meseleyi l:l) ıldll'.! ıufüıimc-emca:-
;.;c hemen lı 'men imkan ~ ol~tur. 
c1Pnebilir. 

Ben. Iıelc y.ızm, bur 1~rda F'k 
~ıl\ doln~tı:~ıın ic ·n. ~üne· ,.e ha 

RECAi SANAY ... ıww51p• $ 

lınd:ı.n gc<'n'liyor ... 
Ha ttlı bir hnyıı·;ınhlıl:la bi

rlae: 
- Y:ıhu, arkana clönüb de, 

boydan boya. ~:ıUıyarak bede -
ııinden :ı)Tıhnış tonlar ağırlığın
daki şu dın•ar paı ÇMma bal:sa
na... Üzerine doğnı meyletmiş 
bir "ölüm tehdidi!., allında ne 
cesaretle oturu) orsun ? .. 

Deseniz, alaca~'lnız ceYnb fiU 
olur: 

- Yüzlerce scncdeııbcri bir 
Pey olmamış da şimdi mi ola -
cak ! .. O duvarlar dahu bizim ı 
gibi nicelerini eskitit'! .. 

,Ernt, çoğu da bu kann:ıtte· 

dir ve tehlikeyi gördUğü halde 
tehlike olduğun,t inanmamakta
dır; i!)tc iBin asıl feci tarafı da 
bur:ısıuır. 1 

Yılnlmıı:: da al~mış ve nrtik 
tehlike teı::kil etııtlycıı yerleri 
hırrıkırlar gidip, koca bir ı~ütıc 
halinde <:~tlanu~. öne duğru 
meyletmiş en tchlii:eli k•;::mıla; -
ım altına dizi dizi oturıular. l 
Çünkii, kale dibl~rinuc gölge ya 1 
pacak ağa~ olmndı(ı için, gtiııc
f>in yakıcı sıcaklı 'hıı<lan k::ıc~rak 
bu kale puçal:ırımn tehlikeli . 

Buy.··~ C:ıslli>lul: ' .. 
fılı ıi. Ca ı l:ır ar<l.ıncl .. 

11'1 :ı ttr.ı la.-. 

O~mDynnlar: 
RA~F BELLAMY 

FAY WRAY 

gölgcilcrine sığımrlar ! 
Diyeceksiniz ki; 
- Şimdiye kadaı~ 

parça.smm tekcı lennı 

kaza, bir facia vuku bU 
dur? ... 

Bu suale Yerilecek c 
müsbet ne de menfi o 
günkü tehlikeyi ve ,. 
lıemmiyctini azaltamaz. 
az da de!;tiyi Jurma 
socuğu döven (Hoca) 
sına benzer .. 'tonlar • 
çatlak koca bir kale p 
kapup yuvarlnnmaaile, 
ı:ıum anda altında otuı 
bahtlığına uğrıyan kır~ 
şinin feci surette ölüm·· 
rn "ahüvalı., ctmen:n. 
rnbcr l:ulcme s~ılarr.l' 
~usta tedbir ulınm55 

ınak tehlikesi göstereJl 
çalaı!nın bir an evvel 
sına müsarnat edilme 
ynıala tavsiye etmı:niil 
dası olur? .. 

* gn, t, <l l\n, t"Y eni 
c;ıkaıı haber cidden m 
te ~:ayanda•. Hattit fi! 
dar müzakerelerin uz 
bile biz kendi hcsnbı 
bo!'jubo::;unu gcciktinuii 
ğunu zrumediyoruı. s:t 
lcdiye ile miizelcr mild 
rnsmda cereyan etmiş 
zal:crclerin mevzuunu 
ruz. Fakat siırfa.:. ın tıı 

ıncti mevzuubahs olc1tliı 
min cdi!cbilir. Siiylccli,., 
lak ıkılımığa meyy~ 1 
ı ın tarihi kıymeti fr•et 
m.ı 1t ne der~ct ye J,uo:u 
luı:, b]ıniyorum. Bu SL 

ço1: yerlcı i o hale g 
yıktıı: lıno.zsa, kendil 
kıl ıc 'ct.ır. Heın f'Ook 
tikbal<lc değil. P..; .;:ıCll 

z~sı imkfmmz ol n bu 
lanın t:ırıhi mi? .. D 
di~ c lbrnhim p!<. .... ~r 
l...,i gibi uz~tıp siiri~nc 
ı al;mak b"ylıuc1e bir 

,. d ıı Lirnz i!;L"f·•c!e ctı.ıck ı. ·,_ • RöBmE~N'SO'N ! lur sıurrız ... 
Önümtiz yaz. Hesi c 

le J "hir dı ma çıkcn 

bu surlarm altına grıt 
tpr. c:ık. Ve bu hal J1 
t:chlike tc !~il edeccl:. 
çin, yı:ı.~ ~ 1mctlcn. bıl 

mu ıaal;. di,, ne 
başlanr·k. bence, hr 

Lt.ctlle çııib:'Yı .1 lı .. l le, i u sf.ı lı · 
l'l.'l lıc.ızin ial·· t <lPl · :."y.:ı.tle 

(l;:oıkunç!J man.larasfc ürp~r:ı· 
\"e heye<' •na kapılıı.ım. 

E~"ril:::ıpı, l':dlıııckapı, Topk:ı

rıJ:uı t1ituımz, bir~ok "ko.pı,.lar 

h YcJikuleyc kadar lıu sur!· r 
lıirc,ok ya-leıinde ı·~kil i tchli -
ı::c!€r nr:retmc!-tcdir. F' ·~nt, l>u 
"t hlik<ı mıntaknm,, es . ., itibari
! ' Tekfur s r~yı,, ml. n EJir -
ne' apı ,·c T· pk<1p1ya. ı ... ,dnr im
tid a cd n l.ı r.1dır. 

İstanbul surl ... rmın di~cr kı -
F mı ..... ı ında J. ı1 ı~r· oğ::ı. d.· Iıa ziyr. 
ele meyyal, t m b'.1· hhi:1aın 

lclılil,e..;.i gü teren yerlrı· y k 
muJur'.' Emm bittabi tcJkik et
medim. Bir f n heyeti • ü'Jhesiz 
bunu inccdcın inceye tcıll\fü cdc
ccl~t"r. Fak:ı.t. Tekfursnr.;~, - E
dirnc:k pı - 'foplmpı arasmm 
daha z·)~<l ve mııtl. l: surettı:> 
tehlike tc ,l il d.mesini:ı seb · i 
r;uc.iur: 

,~DASI ~ 
(TÜRKÇE S Zl.0) i 

Hu un .. ~ 11 
5 mJUnc .~ 

ı ~~~fr:.,?~I 
ırm::z.:~-ü.treif'L:.~11\, 

Her ~ • a do· ı ol n 

Sil Al< 
':>' 

sinemasında 
( Esiri EKLER ) 

rııg; p o . 
fo~aaam oOVarı 

fo ... ıindc 

POL~ NEuRi 

l 
lfor gün d. n:ı iı:, J:ı ~ r.; : i:fü· 

tı ;>ln.ı nl:tv.clır. 

Eu:;ı.11 .... t i ı de ten" !atlı 
n•:ıtinc. ı 

&~·ee•ısFPa./J 

h •ınmiyet alnm~ bulı 
Eilman, bu !>Üzümlı 

galı.. mı buldunuz? .. 
H~ 

d.f'·G&'ESC~~z~YZ·(MffMffMl~h~~~;saa ...... lililH~'22~~~r.."ll~IE?~l 

ButJ'ün Alf CE 
Clı 

·mPEK Fred Mac 
R. 1 ..1 
"ıcnaru 

~rr-rnma •:; !:i burusı yrı:mı fl..\. 
k .. l ~do ·~ul:..L~lık olıır. t;:ııc at -
san ) ere düşm~z ... Bm:amn ~ a.~ 
mcvsimler:nclc lm der ı c J:ula
bnlık olması saycEindc halkı.ı e: -
lence ihtiynçlnı1na ccva b Ycı·en 

d , ı h l 1 ı sı
0

nem~c:_ında ra yo.u :r ve er, cazıı, snz ı - •·lıi 3 b.ıy k Y ı 

~~!
1

~:;~·11:~~ ~!ı!~~; ;!~;~~~n: ı fVJ EDEN iYET 
hcrlıang; bir yerinden bir p.•r- ı S:ıh~ triPl görmcl: i 
ı~aıun kopup yıkılm~sl'ıda,."1 ı.ıü- I · ~ 

F lcrıc._li - I:farckct1l ve 11<'YCC. nlı ı . z u 
tcessir olmıyac:ık lmd.u· ac;ıJ;: ıncmı w

1 
ctm ••• dfr. 

ırn~s:~fcJe ·:c uza!tU.dn'. li'ak:ıt, 1 au..,ün s. :ıt tdc tt;ı z lafü 
lıu yerler h!l.lkın nnc.:o.k bir kıs- ~ ~ _j 

ı·:ı:~ı ı·cndisinc cclbcdcbiliyor. l (YmHf.&WN*S*kiANW~...,...l@l"'?..Jf&#4!&1r' 
Dıgcr lm:mın n mı.a.tl3rCJ otur · ı HAFT Ai''IN en gGzel pratıramı 
m.· k i .ın kcn • .Icrinc intil1a.b et- ~ - ~ 
tıklcri yerler Jl.{.lirnek pı - Tl p- D ~ ~ a't i ft cı ~ ft '\.'4' 
blpl m -ınd lti surı~.nn dib 1Jlt11 ~!· u ri.Lr-~ m 

LtK • jVILIK • Q,'\NGCl'l:RLEr.IN RUHU \ 

dir... 'fubi!, bur:ilirı hinbir üc -
rcte tubi olm:ıd ğı için fcvluı4..
dc u .. ğb<'l gö-"'y, r ... Ve tı:ıva.ııı 
ha.;Tett"r, altlarıı :ı c 'zi d'.,.i di -
zilc!ikleri ""Urlı:.nn • he. 1c bazı ye1 
lerinin ! - m Il:t.<. rasına !'Ö) ie l · t 
''n zar eyleme ·,, hiç bh inin clt· -t::;::::ı~;m:ı~~ Eugiin sn. t ı ı d" tcnzurını • 

ı 
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5 lkineilmmuı l' il s 'l:'ENI SAR/\IT Nayla : 5 

' H it 1 ~~~;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,. ~~ı Yunanlıların 
ney a k?. elgr n e s· Ha eri {Türk matbua-

( Ba4makaleden dovam) l mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiii'~~iiiiiiİ~'~iiiiiiiiiiİiii&İİliiiiİİİİİİECim!İiiıiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiİiiİİİİİiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~iiliİİİİİİİİiİİ~~iiiiiiiiiiiiiiİİj tına Sempatisi İngiltere, hava kuvv'tlerı hu- ii 
_, İ l l T"" k• s t A• (Ba1tarafı1 inci sayfada) suınında altı ay İÇ•.1<le bu haıi _ B d" k lfl k l I . , " ta yan ar ur. ıye- ovye 1ansı-4 k 1 ar la mer ez aVQ Q ın arı ı ı 1 Memleketimizin samimi dodo ayı gösterdığı gıbı be' mılyuıı· ita yan ar s- yi korkutmak istiyor- b" t k . bı" lan olan bu kıymetli meslelctal-

luk b.ir k_ara O~ılW.$Utl\i hazırla - \ o t"hk"' ı "d "d- nın ır e Zl _........ 
mak ışını de pek ıkri var ırnuş- IS l am art yenz en Şl 1 

1 
ı }arsa zamanı fena larımmn makaleleri Yunan,,. .... 

tır lngiltercdekı muntazam or-ı d•• detlendz• panyo vapur a- seçmişlerdir it . \1'.,ı,kov_a. 1. (<l.a.) - Tass a-ı ıımumiyesini derin bir suret-
dudan başka ayıı hır yardımcı • . uştü Jan,;ı lııldinyor: te mütehassis ve müteheyyıç et.. 
k t' ·' b ı \ (Baı tarafı 1 ;nci sayfada) ,Yabancı memleketler basını,! mi:;tir. Bu kardeşçe hitaba c&-

m·vc ı "e vücuıl getirıldı ve d ı Yllll attrıyor ar 1 ka' nunu~•nı.de Pravda gue. te- · 1n (8 , tarafı 1 ;ncide• (Baş -;trafı 1 inci sayfa a ... b·r nocıu.• vab olarak Atina aj nsı kendi ... gılterenin müılHfa ı:;ı azami t 1 B d.. . Vıy•nada ne g<irüşecegı ı •.n. - "ın· in vevalıud herhano~i dığe.r. jansının orta şark tngı·liz kuv- man ayyare erı rem~n eıh uı;trı ' 1 B ~ , 1 . •--· ed ki tcm<'nmler 
derP<ey" ~ıkarılılı. tak t le mıyur,;a fa Bulgar kra ı orısın bir Sovyet gazetesinin Stalin'!' enue ...,.. .. ın er 

v tleri nezdın eki muhabırı bil- m~ asına t<1arn.ız e mış ır. b' afi · · tehi arzulan v-·hile Yunan kara., Aynı zam n la, r ~,ıı·,fa te,kıl di . . Ruyet şartları ıyı ıdı. H~d,.fl..,re 
1 

İ arz;.ı~u F.ulgaristanın ıtar t· Entemasyona; ,·azıyetm ı- -, 
edilen "rdunun bır hamlede· ı.ı nyor. büyük w orta ~pta müteahhtd LonJra, 4 ıa.a). talyan d~nız ;rnı .lame etmektir. ilini ıhtiva eden.bir makalesini ve, deniz ve ha.va kuovetlenn<> ul<\Ş-
talyan kuvvedcl!nı çil yavrusu Bardıa mü faa garnizonu - h·unb,ılarm isabet ettiği görül - altı kumandanlarının İspanyol Rumanyada i. <!' Alman faali- ~·ahud. l_ıır yenı yıl meııaJını n<ll!·I tmlacaktır. Yunan kara, ılerllll 

·b· d - • nun tahminen dörtte bınni eı;ır mu~. bir çok yaı~ın bomb1ları vapurlarını batırmak ıçin emir- yelinın alametleri daha aşiki.r- reyledıgı hakkın<h hır haber· \'e hava kuvvetleri müttetik ve gı ' aıı:ıt rak kırk bin esir aldı- atılmıştır. ı • u· bu··yu"I< olmak ı aJm old kl ı a daı'r olan fi · v·ımn,_tıı· • ettikten sonra Avusturalyalılar .. er ış u ar n· dır Eski Alman polisi şe enn- - • -'u'~ .' kardeıı Türk matbuatının u;l~n gını görüyoruz. ML~ırt .ı bütün Ü7.ere ıs büyu"k kızıl yanı,'ln haberler hakkında ~ımdi Londra •-n ttı~·ıum \'on Killinger'in Ta.,.,;.· aıansı. . uyd_urnı_ .a olan bu 
lt ı k bugun tem1zlik haı·ekat.ııın de - · '-"'u - ..., ,__ ı h tta xlır gel' dostça hareketini layıkile ayaya arşı çarpış.ın İngiliz çıktığı görülmü.,tür. Beyaz alev- va daha sarih m!lllımat gclnıış- ·F'abne<>F>llil'un yerine elçi tayini habcrı tekztur sa a ıve ı · en 
ordu"u bütün in.\!illere ktl\'\'•·t _ vam etmişlerdir. li yangınlar \,;e sayılamıyacak i.ır. Eylül zarfında batan !span- €'dilerek Bükre~ gelmesi de- H b" b d ber"ı takılir edecek ve miiteha~~13 ve 
!erinin ancak kü~iik bir pa;ea. Harekat sücatle inkişaf et · derece fazla. olmuştur. • !üteakı- yol vapurlarının adedi altıdır. mir muhafızlarla Gestapo tanı- ar tn . aşıfn an müteheyyiç olacaklardır. 
sıuır. Koı:;ı ltaly bıına bile ~a- tikç•', muhacımlerın kullandığı ben gelen tayyareler hedeflel'in Bu vapurlarda cenup Amerika- fmdan yapılan tet.h~ hareke • 341 bıtara vapur 1'.'tnos gazt>t.e.;;.i, Atina ı.Jurt»ı-

l:akiki ü.btye taayyün etmekte- bulunduğu sahanın biı ateş d~- ,;ından İspanyaya sevkedilcn yi-
1 

tiyle aynı zamana teı;adüf et -ı batmış nın direktörü B. VekıareJ;ı'nın ~anamı};~r ' bu koca ltalya. dir. Bu tıibiyenın ilk sa.fhası,mü nizıne benzediğini görmiiı;lerdır. yecek maddeleri bulunuyordu. mı~tır. Alman tazyiki Rumanya h , ( ) Stef J bir m kal<!ı<ini neşretm kt ır. 
nıavuo.uukta küeiık lakat kalı- Tayyar<'lerimizdeıı biri yo. ıu.-. Avni ay zarfında Jose Carranz11. "·-nde artamktadır. Buna. mu Kopeıı ag. ' a.a. - ~ a-

ram:ın tınan 011\usu kar~L~ında' nu kesmek i tıyen i ' m tur l adındaki balıkçı gemiHi Villano kabı! Türidye bütün tehdid vP 111 : · , 
y dafaa ııaha.~ının batı cenub kö- k ı ' ~.. j · B. Vekiarelli bu maka! .m·ie IMO 

canı?' n, l kurt..ır ıe~ğ1 nı tlü _ şesinde cereyan etmi~tir. Tank- bir üşman tayyare.fillli pü..;kürt burnunun batı 0imalinde bat - v tlere karŞl metanetini mu- "Soda! Jlemoknten., gazete- vılı b8.>;Inda B. f;ara<;oğhınıın 
ı;unuyor !arın arka ·ına sığınan Avı.ıı;tu · mü.~ ve hasara uğratmıştır mıştır. Aynı tarihe doğru Fa . ha.faza etmi tir. sinin Stokbolm muhabirinin bil-1 tina ajansı va:;ıtasıle Tıirk mil-, 

D ralyalı piyade kuvvetleri, esas Düı,ınan topraklarında ve dü' roons ve Calvora adında iki ha- !talJ"an matbuatı Türkiyeye dirild.iğıne göre ~im<liye kadar leline yolladıktan ~>s~jl.~n h • ~niz kuvvetl~rme gelıııce erile man iş,,,aali alunda bulunan tor>- · rzda b t harbden doüan Sl"bE>hlerle 1 mıl-t11 .. it . b • müdafaa hattının tel örgill . hed fi d lıkça gemisı ayni ta a mu, lı:arşı tekrar şiddetli bir mlica- yon
35

o.ooo"ton ha·mın· dn, bita- tırlatnıaktadn" ·'ı'' t•renm ütün J..ııizaltı ~P - L,tihbarat subemizin tam pli.nı- raklarda ba! ka e ere e ve kiumnuev\'elde de San Car- d.>le açmıştır. Giornale D'ltalia ı·af davletler•· aı·a·. :ı il~ vapar B. Sar: oğlu mesaıınc a de • mı eri v .. tayyare hu um•---u1a taarruz edilmistir. los vapuru Juby burniyle Fuen- · Tü-'" · 12 d hak ' ' -
· '-· "" nı önceden tac·bıt et.tiüi dinamit- B"-'•- b h----•·a·•~ · t'rak a_ ~. ıaıyeyı . a a - batmıstıı·. 2063 a. ·•ını·-,· o"lmü.." - nıı."'ır kı· ı·agmen "'hri ~"\•ket \'C satv.· ıı·· '" ,,. u.~, u iLi""' ~ ışı ·-- te Ventura araı'llnda biı· İtalyan l ·ıt ·ı 'zl' b ' · "' ' ~· 

h "' ~ li saha ar•'ında hücuma kalk- d ta __ , un· ı·-•en yalnız bi kınJ:a ngı ett ı e gı ı ır an-
er zamancian zıya<l., ,.;,.., r•r- ~ en YY3 •=er "" · · denizaltısı tarafından batırıl- laşnıa yapnu., olmakla itham et- tür. 

" -~ mışlardır. ri üssüne dönmemistir \ _:._=.: __ _.====-----i ~ııyor. Blıtun tlüııya denizlerinde Bristol Bomha.la.ndı mıştır. m..kWir. 
Yeni set.~yc girerken Turk ve 

Y uruın çocuklarının "°"'i A.;cd.e -
niz .;ahillerının her za.m"n ~ıka
racağı ahenkli ses gıbı yük><el
m<'ktedir. İki miUet gelt>e'k ıı.

sırlam itıınadla bakmaktauıı. 

Inaılıı 1 Muhacımlerin ev•·elıi. istih - İtalyan denızaltı fılosuna VI'· Diploınıı.tik muharririne göre, p e y n •. r " · ' onaıınıası hakım bub- Londra. 4. ı a.a.) ~m.an 
nııyo o •·--• kamların cenub kısmında tahşi· rı·ı~n bu emrin manaı;ını anla-

1 

hu ani hücumun sebebleri ka -'" "'""ar itina ·ı " tayyarel6 -' bu gece batı lngı'lte- ' 1 
d • ., • · .· . 

1 
e \'Ucu- dat yapmasının sebebi bu ııun - ~' mak güçtür. Bahusus ki lspan - ranlık kalmakta ise de talyan- k "" 

de ,,dıııbn muazzam İtalyan I takarun tankların harek:itma resindeki Brisl tol hborineb u:ıar- yol vapurları hangi suretle o- 1 ların B. Hitlerin Türkiyeyi elde\ İ h t İ a r 1 
oıı_anın.a ıse. !>ek faık co!!ı·a[ı' ruz ederken ngiliz m ~r ı · !ursa. olsun mu"ttefiklerin men - etmek ,·~in ri; 0 vet olarak 12 a-- mü,;aid olmasıdıt'. Merkez "" ta ı · d .. t ü ·t... ü ' .., vazıy~lıııe ragnı.•u. kli~ücük Ak- man yyare en e ili' ~ - faatine herhangi hır ticaret ya- fadan hır kaçının Türki:l'.e~e.ter-ı 

dcnız l h'le şimal mıntakaları ba~hca yollar cüncü gece olm'.1.k üzere Alman- pam•?lar. • .. n•ny•anın lspanvol kı· huauuunda B. MuS>!Olinıyı ık-
.< " 

1 
b nunu göster . 1 h \•adakl B"'.'eme\'i bomb.ırıiıman - .u;,_.. • ~ ınck . mfu;tesna yarlarla do u anza · halkını doyurmak için bütün va- na etmek istediği hakkındaki ı <esaretın,J"n m hıum bu- .. ı İıdiv<>rlardı. 

hınuyoı-. ve tankların ilerlemesıni guç <!s- Bristole karsı yapılan lıücum ·purlarına ihtiyacı vardır. Ven- haber itibardan düşiirülmek İfi· 
l tiren araziden tes<-kkül etmek - il lebileoek tek mana, İngiliz va- tenildı~i tahmin edilebilir. 

t'' 
stt• lı•b<ieki ve alc}·hdekı bu' _ •imdi artık mutad olan usu e . .._, . ti 

11 • teılır. Yarların en büyuğü olan ba·'·~•"tır. Aydınlatıcı fi:;eklerl purlarına hücuma c""8ret ed~ ~1uh:ırrır so ... erını su sure e 11 Prol'llı:andalarıhn it riç hır .,........., miyen ltaıyan denizaltı filosu - bıtirmPktedir: 
surette ,... , Vadı Elgerl'an, Bardıa limanın - atıldıktan ~unra ytizlerct> yan- t İtalyanlar Tü'rkı'y•yi korkut_ 

,,. <:aı Jl«ıı hakikat. elan harici müdafaa hattının he gın bombası ticarethanelerle ma nun enerjisini müdafaasız span 1 ' 
Bunun karııl,\;ır.d H ı b k ı yol ,·apurlan üzerinde göster -

1
r mak isti'IQrlarsa, zamanı fenıı. .. ·t, ı.t t"r nt• va- men hemen ~rbına kadar lan ğaza.larıu üzenne ıra ı mı~. ve ,J' 

Pacak ıliyc dili ü·ı"'ım ~· ı' " fakat daima uvaıuk olan alaka- mesidir. sıeçmi~lcruır. ı. 
ı ' "' · .;;-ım 'Y" sahayı taı:nıı.m,.n ke.smektl>dır ' 
<aclur bir . y y.ıpabıtmt':<! ~abil dar ı;ervislerle halkın göfiter -
rılmu~ ol31•ydı, Ritler fı tı ka- Şim İ)'e kadar oereyan eden diti faAliyet saye.<mde bütün 
çır ha ·lıca muharebeler bu yarm yangınlar söndürülmii~tür. Yük 

ır mıydı? H rhald~ onun ku- eennbund>ı rılmu~tı.ır. ııek kudretli bombalar bir has
surları ""eksikleri ara.ıında ftr· Rardianın döıt ciheti bahis ı tahaneyi hasam uğratmıştır. 
~at ka~ırtııak kababcıtı voktur. mevzuu lduğu zaman şurasmı Bır belediye kliniğiııe, bir ma
Şımdiye kadar bütun atıp tul- unutmama lı.Jır ki Bardia sahilin ruu tıra, bir otel<', bır ttinemaya. 

Kanlı bir vak'a 
lllah'lı-ına, bo tchdı.iJ_.n·n.. _ 3 mektel><o '"' bir ti rl'lhaneyP 
_ .... .... sima« ve l~nub uzayan kL.;;; ba · b l tın. t- Dli>-en J gusto•ta • _ d 1 l _ m "'"' e e tH ır. o 
1 . · ._..,n ra· a aca;{ına mında bulunmak!· dır. Sar' Uıfilak bomba ının adedi mu -
< ~ır k<'h.ınetlerın· nı~men ln - cak Bar·hadau bir mikdaı· a dan v. görünüyımlu. Hücu-
gı teı~ye bır · mu mu"•-kıb dfüıman s.iddetli 

Dün gece 
çak/arla 

beş sarhoş 
birbirine girdi 

d
.. 1 

hı-

1 k la:. t.ıktan ,;onradır kı a.~arbe ,_ - ..,. .... 
< ll:\f' • kt va .... b. b ·ı k l mış \'e 
laman lı; '-· . 1 ıv Hak•~ ru T bruk u;tikametinde uzan - ır ~ntJ ~~t"'ir' 1 e

1
. arııl. ı a~ ş oraya yıkılmı~tır. .lustaf:ı ~o;e 

· ,,...., anın mukad·'· pru,--tor,.,.r aa ıye e germı -
mesın t kıl .... t "" · maktadır. tiı' •. bırkaç yerinden bıçak yarası al-

• c-U n a .. va. 
lıareb.>leri <l · '· ıe mu- Taa.rra ·..,.ı BaMadı LGnd~kiuı geoe yanı;;ında!l mış ve her tarafı kan içinde ka-
lnr1' bı"ıt" nb e~ı m .. · 1~_llıbiyelı Ilit 1 evv<'l İ~'lk üzere ür. :ıl:irm ve- !arak hemen oldugu· yere yıkıl-
e un utu Kah!r.,, t ta.a.) - Reuter a- 1 . . n uınııi. iz bir va- rilmi.. fak't ü~anın faaliyeti h · d • 
zıyetc <lÜ.Şıirmü~tüı·. j:ınsının batı ~ölündeki ordu nez mıştır. :\hğır i:;e.. epsın en agır 

' ::avıf oJmu;;tur. ve daha cok b>rak yarası almı~ iiıtler nı• yapacak> 1 t 1 
_ . diıu.le buluna.o hususi muhabi · ı i:..ıv<'rp .. ıı ile batı . siınal üzP- -

Y"i-•ın. İ:;lerııe b"t.'. ' •gııu rinden: rinde de tayyare] r görülmü~ • olduğu halde G dikpa~a fırını 
k • u un lav,·are• · ,__ t" kars .. ısındaki kaldırıma dii mü~-ı: ·"·tlerini lt· ı · ' Italyan müdafaalarına ""'r~ı ur. 
lstor e b 't" '

1 
yaya yolla~ııı·, l\tumleketin diiier kısımlaıı Ü- t" 

< u G kara lan. tleııizden Yt! havadan ' , ur. 
1 · " .. un \>stapo les.kilitti- zerine de oo lhalar atıhnı~sa dg 
e ital .. yı doldur,mn· 

1 1
, ., yapıL~n ve 3\1 saat ·üren müdhi~ zaviat ka~«IPdilmemistir Bu hadise anında etraftan is-

Fraıı.s,~lıın ge"m - k ' ' erse bir bombarılımanJan sonra Bar- tımdad ve bağırıp çağırınalar 
t . . ' ge alksııı; Ü;- ı 1n ·ı hududa [f k' ti de\•am •tmekt~ · ld - h ld h l er,,. 1 t"lıeltittarıka b.. < ıaya gı ız taarruzu mum a ıye e < • arttığı ve çoga ıgı a e nıa a 
•ın, iHterxe B· lk ucum et · ile dün <abah ı;afakla haşlamı~- dir. \ lede ne bek<;i \'ene de poli>;. ·)ev 
k•lk · a anlara inmı"'·;.c · · 1 G · B" (' hh • b " ••n n' , ,., tır. Evvelki gece ve dün bütüoı Ingılı7 rr <'ili~ ır " t' nyesi bulunamamış, hatta u 
t c ;aparsa yaıı,;ın i" Ed' '"-

(Ba41:ar.ıfı 1 incide ~.likpaşa caddesı un g""e 
adeti bir muharc~ meydanı gi
bı olmuş ,.e ne bir bekçi ve ue 
biı· p~lis bulunup d.ı bu a~
deye mani olamamıştır. Cerrah
pa.,a hastahanesine kaldırılan 
y...->ı.lı!ardan Mıgırın ~ok a~ır ol
duğu ve kaybettiği kanın tesiri
le hayatının tehlikede olduğu 

söylenmektedir. 

Paravnn kendıa111e sorulan 
suale· 

- Beni Süreyya vurdu. 
Denw;tır. Poli~ tahkikata d<'

vaın atmekte ve lıeniiz yaka -
lanmıyan Süreyyayı .. ıddetle a
ramaktadır. erxe Londr· . · .. -1 gün İngıliz bombardıman tayya- (,,.,rilı.den Hueuııı ı~or..... kanlı vakanın bitm~inden son-] 

hanb<>ye rA a_Yı h,ıkıkatt·n biı· releri Bar ü:::erinc biril>iri Kahıro, 4 (a.a.J Umumi ra her tarafta bek~ı aranma~ı-
.,..vın;m, asıl tngılt~ f d a·ı d -----=====-----

reye hiç bir Şe , • ' • ardım:a tonlarca yüksek infilak karargah tara ııı an nesre ı en na Ye birçok kimselerin imda o 

Çtinkii. lng;lı~ }~::;'1~~~~:c~~tt.ır. kudretli bombalar atarak beton bir tebliğde, Avw;turalya kuv · düJüğü çalmasına rağmen rn - A M ER [ K A 
maıwn v. . un istihkamları Iıcrhava etmis ve vetlerinin 9 mil uzunluğ'unda bir ka "erine hi°'bır bekçi ve poh~ . m.1cld1 kuvvı;tlerit J 

daımu karşısında bul-ı"aktı e İtalyanları müdlıi~ bir şekilde , cebhe lizcrinde Bardiyanuı mer- gelmemiş .. tam yll'lni dakika ya- 200 f • f 
bütün ~imali Amerik;,:, da rl ve hırpalamak suretile karadan ta-: kez müdafaa btihkamlarına da ralılar oldukları yerde kan z«yi lCare VQ-
gıltereye milzaheret · etl:r ~i~ arruzu hll:lırlanıı~tıı. Bıltün gece iki mil derınligindc girdiklerini etmişlerdir. 
vazıy~tte görecc•ktır. Billıaı;.sa düşmana fasıla~ız taarruz icin :ı- ve harekatın muvaffakiyetk J Yaka yerinıle tahkikat yapan 
Amerık:ının d b ğır tavvareler·in knllanıldıg·1 ijğ. devam ettiğini bildirilmektedir. g~·~ muhaıTın arkad~oınuz. bu ' ·' u tanı ı·e kat" ' ~- ..., 
vardınund 1 

1 renilmıstiı. Londr.ı, 1 (<l.a.) - Reuterin hususta cdı'ndı·,,.;. 1· notları ciiyle . -~ n Ron a Hıtlfl' . '.. ';f"' 

yaln. ız btr ihtın. 1 k r ı<;:ın :\ . d l.ı. ı· to ö:ire-ndi;i·ine g-Örl', J(ahiredpn huıa·sa etmektedn·. . ı.ı .ılmı•tır· - ynı zaman a ıgı ız pçu 'U ~ , • 
Ma,;lııb olmak Bu " · bütün ·,,•ec ltalvan müılafaa is- resmen lııldiı ;len hah<'l'<Ln ma · 

. . . ·. nun Şt'kil ve " h kk 
tarzı, tarıhı bılııı~m.,., !<'· k tibfımlarını <logr.ııi,tur. Gök. kı;. da Bardıya<l:ıki vazıy<•t a ın· 

· " at bu ı· ı merhuller neticeyi değiştıı-e ru ~ayların v~tal.!:uına kade.• da henüz yeni ın:ı umat a ına -
ll1-yin ('aJıid YAL(l~eı. her tarafta p;tlıyan >;arapnel\e. mamıstır. Bu lrnbcr<le 3000 esır 

rin kvlid ..tti-1 ı ık hüzmelerıle alındığı Ye Avustur,tlyalı kıta

Edirne ve Mene
men felaketzede

lerine yardım 
Ankara, 4 (a a 1 T" k' · · • ur ı,ye ı 

Kızılay Cemiyeti l: . 
kezinden nıumı :l.Ier-

1-"' li ' " rnede su lıaskınıııa ugn _ 
Van vatand 1 • ılın .. aş arınııza yardım ya 
P ak uıere 12 1" !) 
de 200() · - • 40 tari!tin-

aydınlanmıştır. Bu müddet z"1'· J:ırm batı e 'nut,ından ~ehre hii 
fında İtıgiliz dımanması da Bar- cum ettikl~ri bildırilmi'itir. 1 -
dıa müclafaa hatlarını döğüyor talyanlann :!ll bin ki~ilik bir 
ve kara kuvv~tıeri lıiicum için km·vetlc ~clıri müdafaa cttikle
hazırlıklarını yapıyordu. İtalyan n zannedil>nektedır. Bıı nevidr-n 
lar bütün gec sıısmu"lar lıom- müstahkem bir mevkide ku -
bardımaııa lıi~bır [a.~ıla ~eri! .1 manılaıun kuvwtlerind0ıı bir 

1 mooıği için başlamak üzere olan kı"mını merkez ihtiyatı ul:ınık 
taarruza karşı kU\'V<>tler;111 ~ah- alıkovma.iı w mü'dafaa kunet
kim imkanını bulam31nışl.ırdır. Jerıniıı dörtte biri oldu~u tııhmuı 

Bir lııı,'iliz pilotu bana edilen bu lmnetın kcndı emı i 
kara, deniz ı e hava<lan yapılan altında bulun<lurnlma kta olma,;ı 
bombardımanın şiddt•ti korkunç da muhtemeldir. 1 
bir derCC'ede olduğunu söyle . Böyle lduğu kabul edilirse 
miJıtir. Pılot taarnız ba.,ladığın-ı müdafaada kalan f5 bin kı~ilik 
danbcri böylesini gormediğini kuvvetin üçte bıri Avusturalya-

Hadiseye sebeb olarak yalnız 
sarlıu~luk mevzuubalıb olm1k -
tardı. Bu da ilk önce meyhane.le 
yapılan bir dil dalaııma"ın·hn 

cıkmıştır. Hadise yerinde 
kanlı bir sustalı bultınmutj ·r 
yaralı1arın hangisi kimin tara -
fından ve ne suretle yaralandığı 
anla~ılamamıştır. 

puru yapıyor 
Ya~ington, 4 (a.a,) B. R .. ı-

seve-1t. 200 ti~ret gt"misinin uı
ş:ı"ı hakkındaki programı bildı
rirkM Jeınişlir ki: 

Halen o derece büyük tonili
to miktarında Yapur hatırılnıak
tadır ki harp sonund.<t ve belki 
de daha evvel vapur yokluğu 
hisS<.>dilecektir. Bina.en;;.leyh hü
kiımel. istikbal irın muhtemel 
bulunan ve yokluğa karşı koy
mak için tedbirler almayı ken
disine vazife bilmiştir. lnşi edi
lec<'k vapurların hepsi bir tek 
modelde olacaktır. Zira vapur
ların muhtelif tipte inHa!U, 6 il•' 
8 ay daha fazla zamana ihti)a') 
gösterecektir. Yapurların tez -
gaha konmasından e\'vel parça 
imalatı için bütiin gayretlerin 
yapılması çok iyi olur. Tıl ki y,.. 
ni iıU?a edilmekte olan tezgiıhlar 
mümkün olduğu katlar montaj 
müe"8€',;;eleri halindP ~alı.,abil -
•Sİn. 

B. Roosevelt, Amerika birJ,•

FiyaL mürakabe bürosunun 
p<!yn.ir İıji etnfında bir mü:l
dctt.enh•ri yapmakta oldng> ı 
tetkikler netice.;inde peynir ihti
karının vmi bir şekli meyda -
na ~ıkar;lmışbr. Ba.zı k' ll-ria 
Trakyadan getirdikleri J>eyı_ıiı
leri ısteJikleri şalıı~lara gızlı o
larak sattıkları \'C bınıların c.i~ 
.ıx•u ettikleri kim,'elere pahalı 
fiyatlarla dağıttıkları anı ıl
nlaktıdır. Büro memın·ları Kıd
ri ismiııde birinin bu sekild~ E
dirneden kamyonlarla getir<liği 
200 teneke peyniri nereye götü
receğini takib ebnişlerdir. Kad
ri bu peynirlerden 100 teneke
.->inı tütün gümrüğünde 5 nu· 
marada Yani TeY0t.iı.sy-.ıdi~ is-! 
mind~ birine götürıJ.Ua..Yü görül
mü~tür Bir gün sonra müraka
he m~murlarından bir kaçı alıcı 
t:>tfatile bu n1ağazaya miiracaa.t 
ederek peynir almak isledikleri
nı sövlemişlerdir. Uzun pazar -
Iıkla~dan sonra 5 - 10 tt>nek 0 

\ 

pPyniı; ancak i'.!.5 kuruHtan 
vermeğe razı olmustur. Pey:lir-' 
]~r alınarak para::,.;ı \'erilirken 
bir cürmü meshud yapılmıs -
tir. 

Bu mağaza sahibi lrnmısrn
nun ·10 kuru~ fivat t.,sblt ettiği - ' t1Jpdan peyniri !2.5 kuru"'1 sa-
tarak ihtikar yapmaktan su~
lu olarak bugünlerde ınüdılei · 
umumiliğe teslim edilecekti!'. 

DiğPr tıı.ra[dım bu•hanelerd<! 
p<"ynirleri bulunan b:ızı topdan
l'llar d:ı peynirleri buralardan 
çıkararak civar şehirlere giın -
dermeğe başlamı~lardır. C\fiira -
kabe büro•u bunlar hakkında 
d takibatta bulunmağıı ha>ıla
ınıstır. 

Tanca meselesi 
hallediliyor 

Nevvork. 4 ta a. l - Tan: 
NevVork Tin1e.s gaı~te!-IİtıP gü

re İngiltere ile lspanya hiikiı
metleri Tancadaki !ıı~liz me:ı
faatlerini.n korunrn:ı.sı m . elc
sind<> anlaşmışlardır. nla! -
rnanın birka~ gün ıçın e ım7..ı..;ı 
beklenmektedir. Tancanın harp-1 
ten sonraki ~talibü hakkındaki 
müzakerelere devam edilmekte-1 
dir. 1 

Gazete. Amerikad:ın hııanya
va hububat gönd. rilmesi hak -
kın<laki .~make:·el<>rin de ıle-ı 
vam etlıgını yazıyor. ------

B. '.\lt•lJt.s-ıı; denu~lır kı 

Sevin~te olduğu kadar ıztır<b 
o-ünlerindt) de ruüttehı t u:ıınan. 
' ' milletlerimiz tarihin kcn 1 •ıme. 

tahmıl ettigı sulh ve nı ı.,ıııyet 
enerinı snnuna kadar gütunueK 
üzere ~· rki AkdeuizJ' dele v<'r
m~l' d>'\'<ıın edeceklerwr 

lakale muharriri l!HO şuba
tında aktedikn Balkan Antantı. 
konsevi içtima.ını son İl~tını.L ..,_ 
tarak ·tclakki etmek lazım nadır 
sualine ~u cevabı wrmekWir. 

llayır, (:ünkü kıynı,,tli n1t"~ 

1ckta . .;ımız ve d()Stumuz 1-lü.l:)r.: -
yın Calu<.l Yal~ının IYt>ııı :<a · 
bah) ~:\Zetesınde daha t>vv,•ı.ı.. 

gün yazdığı gibi böy~ hır nla.w
ma. hadıselenn icabıdır ve h"t 
ne pahasına olursa ol'iun yenı
den tah~kkuk edecektır 

l.·nuan n.a._"!,-ıl" t 'aiıt T~U.u.nı 

Atina, 4 ta.a.) - B vekd 
.:.tetak~aı; puho jandarm:ı ve ıtt.a 
jye kuvvetlerine hlr me~aj ..,.i.ıu
dt'rcrck cesaret \"e fer:ı~a 1 ı-ln
den dolayı kendilerine Y<' bıl
has.'a nıuharib orduyu takıb e
dı-ııle-rle bımıbardınıana u~n)' o 
·phırlcrd feda.kirlıkla v ıxı e
lerinı ifa nlere t~kk.iı.rl,.rm.i 
bildırnuı;tir. 

,ı .. tak. ·'ıa ı-jt 

Atina. 4 (a.a.) - Atına a1 
sı bildirıyor 

General )l~takıı;as harhıye, 
bahrı) e ve !>ava nazırı sı.at« 
ordulaı·a hıtaben asağı•i, k: ·~ 
sa )1 göndermiştir: 

Kara, dP.niz ve hava ordula.N· 
mn kahraman mııhariblerı, 

Yortular ve yeni yıl sizi ılalı 
elril' yu_r,\un müd~aa.'1 i~in <;<ri< 
tt'tin bir muharebe y ıpnrken 
bul<lu. Mücaı1ele Çi'tın. fakat 
a\'lll zaman>lı şan Te zaferleri 
doludur. Bütün Eil'n milh'ti si,.. 
lıayran•ık ve gururla hJkıvor1• .'1ıler n1illetin kuv\•etini t ınSl 
t.'fi•"'n tt>znhürii ve IDl-'VC1.ıı'iiyett
nin mtidafılerisıniz. Yunani. t •-

sızi mıitcroadiren. heı da -
ka.. gece ve gündüz di~ünın n 
hicbir kim...;.;e yoktur. 1.\.aıila ~r
k~k. hcrketi. kahramanlık nıen
kibelerinizle müftehir ot.ırak, 
sizinle beraberdir ve llah ~i
zin için. sav:lı$ me}-Janın ö -
!enlerin -şeı't'fli ô.kıbetı w nıillı>t 
hııtıranında ~hediyen yaşam 
ları için dua etm_:kt,>dir. 

Darphane ve damga matbaası , 
müdürlüğünden; 

su 
ı - l\luhaı:-nıer bedel 2360 ve lk tenwı•tı 

:r-aınkı çı · ek ıltm<.'ye ko(. nı t.ur. 

1 17 lira olttoı • 000 ılo 

2 İhale 2(1 1 Y41 p; ı.;_ teu ı iı sro.ıt 15 dt" idarcmızd.ekı ko )" o-
tl ... ylpıl:.caktU". 

3 .-.tek.hleri::ı kanu"lun tayın ctt ı ve&ıık ve ılk temın t kl,111 
\ Ta ektuplarile bırl.l~t..e ın~kıl:. ün \e saatte idart>mi..zrle bulunmala ı 

.ımdc" Şartnameler ı-cr gün idareden par~ ~erili::_ _ 6 •> '.IOOO JÖ 1; 7112 940 tarı hinde 
~·e 1' 1 94 /9411 larihınd' 3000 

. O tıu,hinde 2000 lira 
kı ceman 10.000 lira ile 200 
to 200 e tari "UO man 

il:ive eylemıştir. lılar tarafından eRir e..lilmiş de-
Merkt"L İstihlcimlan Yanldı mektir. İtalyanların oldukça 

Yaralananların dti~tükleri yer 
!erde yirmi dakikadan fazla kan 
akıttıkları \'e bekçi ile polisin işe 
vaz'iyed etmeninden daha evvel 
sıhhi imdad olomobilleriııiı1 iki
sinin birden vaka yerine gel · 
diklen görülmüştür. Ve ancak 
yaralılar halk tarafından oto -
~ıobile bindirildiği Hıı-.ı.da Çar~ı
kapıd,aki nokta ile mahalle bt•k
<;ileri hadise yerme gelebilmi -
!erdir. Halbuki bu malıalletl~ 

tam dört bek~i bulunmakta 
. . ?'ı 
ımış .... 

ı;ik devletlerinin lüzumu k~d:p· -fll~-
çelik istihsali me8~le~i i!e aliı - • TÜRKiYE KIZILAY 

Cemiy ti umumi Markezh'~ n: . : n , - . k tzak. HO 
g~mlek, 300 çift ayakkabı, 200 
çıft Ç<Jrab, 200 bluz. 500 batt:ı
nıye mahalli Kızılav merkezine 
gdnderilnıiştir • 

1 

•klısad Vekili Balıke 
B~lıkesir, 4 (a a.) 

\ ekitı H iisnn ç,.kır ı ı 
1111Z<' gelın4;tir 

irde 
İktısau 
ııehri

ı 

Kahıre, 4 ( a.a.) lngiliz u- müşkül bir vaziyette bulunduk -
mumi karaı gahının tebliği: tarı tahmin edilrnektf'dir. Tob · 

DUnkü cuma ak anıı askerle- ruk istikametindeki yolların hep 
riıniz Bardıyanın merkez müda- sinin hemen hemen kesilmis bıı
faa hatlarında 14 kilometrelik lunduğu muhakkaktır Mul•.ı :ı
bir cebhe üzerinde 3 kilometre ra edilen İtalyanların Rardiyayı 
~rlcmı 1 r<:lir. HUrum A vustu- denizden tahliye etmek limidleri 

!yalı kıtantın eo kun hamlelır yoı<tw-. Fakat bütiin sehrin li -
nle yapılmı.~ıır Kıtaatunızın ı ına~le birLkte derhal elimize 
zayiatı nıs~ten ıı.zdır Harekat Jii.')eCP.ği de iddia eo.Wmcmelidit'. 

Bu korkunç ve kanlı vuruşma-
nın daha çok feci ve ölümlü ne
ticeler \•ern1eı;i muhakkak krn 
Receb adındaki bir er şiddetle 

kavgacıların ar ·ma atıhp mü
dahalede bulunarak iki hafif 
yaralı olan .Iustafa ile di~rr mii 
tecavizin tekrar kapı -ıl nııa 

ve daha kanlı bir fn!:ia ıkarma-ı 
!arına n:i.:ı, olmuştur. 

kadar olarak da sunlan ı;öyle -
miştir: 

Bazı fabrikaial' geııışleın k 
üzeredir. 200 vapur icin lüzunılıı 
çelik bulunacaktır 

B. Rooscveltten, lngiltereru" 
baska torpidc mnhribl<'ri is •
~i hakkındaki haberin doğru ..,_ 
lup oL'l11l.d.ığı rulmuştur. B. 

"iiınune w ':'llrtnaıneı.ine ~itrp (l!Ul:i) adt>t kP'lir ııorta-
tif t.:ınola l,aımlı za.rfla ilıalP ı'<illt'N";'\iıut<'n a.lıi ıA.rl:ı.nn 

müh•ırhi nıimıınt-~·i ı:ı>mwk iiwre İslanfı.ulıla '\'.eni Postan-O 
rh·annda llliıııar Yeılad <'8<11.<'Sin<lfl "K1ZILAY,. hanında 

Kızıla) Dt>l"''u Dittl.iiil'lü;flllt' nıiir.Mıaat Mrneltti "" kapalı 
urflllruı ~üzd· ou be~ nistx.tındeki temiruı.tla 7.1.941 salı ı.,'1l-

11i! t on lıtre kıı.dJv msldlr Dlnıktörl •e tevdii iliıı olu
ow-. 

llôasev it, bu ualP cev:ıı. n, 
bunla.< gazete hıkiy eridir, de-ı 
nı~tir. ;;;ıım:;ı:m ................. ı:ıız .. ıımım:ııı::m ......... mır 
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9'.03 Ji:ıbcr)rr 

l 
9.45 E~k,,tlını 

/ .18.50 
J19.30 
i9.45 
20.15 
20.30 
20.45 

21.15 
21 ,aıı 

22.H' 
22 30 
2l ,,u 

J.Iü;•jk 

H:ıbcrll'r 

MüzHc 

Mi.lı.ik 

K{lnuşınJ 

l\.1:1zik 

r;;,,,11U.ıtlıliıl. 

!\1HL I..;, 

.n.1u/i1~ 

Jfob~rlt'r 

Mti.1...k 

lıfelda Adana ııo~lasında bi-ı 
riııei sınıf yolcu \"agonunda o
turuyordu. KendiRi yüksek bir 
Q'.M:kteb mezunu idi. İhtiyar bir 
llIDJellinden bir de ablasından 

l)aşka kin18ehl yoktu. 1ık defa l 
olarak 1Htanbuldan ayrılıyordu. 1 
Gerc;e bu ayrılık miıvakkattı. 

Gıdib gelecektı. l<'akat sonrn 
kendini nereye tayın ede<·eklen 
belJj değildi. Muhtelif rivayetler 
vardı. Bu bekleme mü<ldetiıu j 
geçirmek için bir sene en-el bir 
mbiUc evlenerek Adanaya giden 
ablamnı görmeğe gidiyordu. ı 

• Melda düşiiniiyordu. Biı ka~ 1 

ay sonı-a doğub büyüdüğü t~- 1 

lanbuldan ayrılacaktı. Tayin e
dildıği yerde ne ailebind•n ne 
arkada.şiarından kinıs<ı bulunnıı

yacaklı.' Dar bir muhit içind> 
durmadan çal:şmak mecburıye-
bylc kan;ıla:;acaktı. 

1 Gt:rçi o çok iyi bir tabiate ma
lılıli. Muhitine derhal intibak e
der, h«rkese kendini sevdirinlı. I 
Onun hislerini debdebe ve da
ratlan ziyade, tabii güzellikler 
,,Jrşardı. Fak<ıt ne de ols:f gen«-
1J, güzeldi, hem de olgun ve iıas
""8 bır gençti. Onda yeni doj!a
"31' ihtiyaçlar olabilirdi. 

Yeni doğacak ihtiyaçlar diyo
rum. Evet; bu ~öz Melda için 
rdı. yerindedir. Melda bütün talı 
sıli boyunca yalnız istikbal te
minini dü~ünrniiştü. Ne ge~ici 
hısk>re, ne de kuvvetli bir a~ka 
kmdıni kaptırmamıştı. Onun 
dwıunce,;ine gÖre medeni bir ı 
genç - gerek kız. gerek erkek -
tah.'il boyunca hislerine, iraılt•, 

e ıdaresıne Eahib olınalıdll". Ak
"' takdirde n kunclli biı· kalb 
V<' hayat arkada.~ın , nf' de re
faha kavıı~acak bır meoleğc le
sahüb edebilir. Ancak ınüteka
rnıl bir insan hayntı boyunca 
11ıt$ud ya~ayacağı ::ırka<laşı se
çer. Mddaııııı bu r;ekil dıi-ünil

şıi hakikaten takdın' tlq;ı·r bır 
clu uniışlıl. 

Her genç kız gibi M eldaııııı 
karşısına da vakıt vakit hır ~ok 
gençler çıkım.ştı. Kimi c:ılgııw.ı 1 
bır a.Gkdan, gıbi nıc-sud bir yu
va müJdPliyeıı hi,Jerlicn b.ıh•ct
mı~1.i. Fakat .\lelda hepsıne: 

- Arkada bunlar şiındilık 

vakitsız tczanıirlet. Hele lahsı
lımi bitırey m de sonra imkan 
bulursak anlaşırız, dc-rd, l >ha ı 

l1>ri gidcrı!erle de ahbaplığı ke-
rdi. Yıllar ;:eçtikce onun bu 

durüst dü.,ünüşii tevali etim 
kat'i hareketleri m ıbitirnleki er 
kt'k arkada~ları korkak w ken
dlnc kaı ~· hürmetkar ya!Jmı,tı 
Her arkada~ı onu erişilmiyen·k 
bır kudret gibi Sl'nr \'C sayar
dı. Ç-0k ı;lizel nlan bu kız arka
daşlarıııa his!• rindı·n hiç bir "'"Y 
a -amazlardı. 

1 
lı,1.c Melda. yük<eklikle niha

yetlenen tahsıliııı boyle bitirmi'
ti. Onu o gün Haydarpaşadan 

kalabalık biı arkadaş grupu u
~rlamı•lı. Tren harekı·t eder
ken hep bir agızdan Melda ~·,k 
kalma ~abuk gel, tayin emrimız 
gcllnı·iye kadar biraz da İslan
bulda gezelim dıyc haykırmış -
!ardı. 

Mt'ltla kendmı g~çirmiye ge
lın arkadaşlarının hepHini sever
dı. t~Jerinde \'Cc h< n ve ahlaken 
bfi:endikleri di! rnrdı. Lakin lıi~ 
bırı onun kalı kalbinde bir ki;şe 
:apmamışlı. Onun kalbi tama
m n bostu. Hıı boııluğu, bu ayrı-

Arkaıfaşınıın köpriiniin de- 1 

roırlcrıııe asılalım dediğim nııi
teakib ellerimle kenardaki de
mırlın tutarak kendimi bırak
rruş ,.e ham a.ı n1 ud heve-ngi g:ı bi 
IJ(·hrin ii1Rrinde asılı kalmıstıın. 
Tau1 o 51rada Ü7..erimize gelen 
:tlmendüfer arabası "fış,. diye 
t»r ses çıkardı. Bunu müteakib 
nehırdc n "cunı., eliyi' bir güm
tijrtü ile "aman" diye bir ~ada 
• itim. 
Şümc·ndüfcr arabası geçıni~. 

...rt.ık o cihetten tehlike kalma-
1 

1J1.L-\ oldugundan, karanlıkta ne 
halde olduğuntı göremediğim ar
kada.ı;ıma seslendim: 

- Alfre<l! Ne yapıyorsun? 
Bu sualime ce\'a b veren olma

dı Bu sükut ve silkunet zihni
me m fena ihtimalleri getirdi. 
.Acaba biraz evvel •luy<lıığum 

12.30 Progr:ım 

!ışında daha iyi anladı. Yıllarea, 12.33 Mtı<ik 

ba>;ba~a çalı~bğı a.rkadaslardan 12.60 H;.beı·l•r 

ilk defa avrılmak onun d<>ıin e-1 1
13
3·.

2
°5

5 
Mtizik 

.; Mli..:ık. 
la gözlnine bir gozya~ı tufanı * 
yürütmii~iü. Fakat bu toptan 18.00 Pro~'""' 
yekfın bir ayrılığın lıiiznü idi, i-118.03 11.11,, I< 

~inde lüç bır tercih hiHHi yok-
tu. 

Evet dü~ilnüyordıı, a<"aba ta- 1 

mamen İfitanbuldım ayrılıı·keıı 
de bugünkü gıbi mi, ayrılacak
b ., Onu kendisi <lt> bilmiyordu 
Yalnız bildiğı ve hisı;ethği bu 

BO R SA 
4 lkinc ikanun 941 

Londrs 1 Stf'rlin 

A çılıı ve 

kapa11ıı nokta vardı. Kalbi bol! ve temiz
di. 

New - Yorlc 
Durmadan ilerlıyen tren Pen- ı ı C~M:vre 

100 D•·1d.r 
100 İ.$VİÇ Frc. 
100 Droıhmi 

5.24 

132.20 1 
w.1nu 
0.99'1~ [ 

1.6225 1 
12.937-

diğe g-c1rnh~tı. Bırden vagonun 
kapısı ııc:ıldı, içeriye uzun boylıı 
eı;meı yüzlü ciddi tavırlı biı 
genç ;.:ırdi. Hafif bir •elfım w· 
ı·erek :VE-l' olub oımadığını 80r

du. 
M!'ldit hnılinden basıka kimse 

olmadığı cevabını verince gen•: 
te~ekkiir elli. Vt' küı:iik valiziııı 

yPrle-tin·n·k oturdıı. 

ı · AUna 

Soba 
h1adı ıti 

Belgrad 

100 ı...., .. 
100 Pt«.e\<J 
100 Dinar 
100 Yen 

3. 175 
! 1.1375 Yokobama 

5tokholm 100 İtJVe\· kr. 3J.IH~7~ 1 

E8HAM ve TAHViLAT 

Ergani IU.75 1 

- •or. Operatö..-- 1 

RAHiME BATU ı 
Jla~t..ılannı 14 • lft tıı;ısı C'.oığ.ı-

• lOf!lttnüa :0,;1~lık ·yı.ı·clund;.ı 

bul c-t..ler. Tf'l 211107 i 
Tren yınc harekl·t etn1i~t, 

Gcrn: kız pençeredcn gelen ri.iz
giirtlcu1 kırrı;;f.ırıhğı güzlt-rı .. _. 
durn1ad;ın ~e<;cn göri.inüsllrl~ 

bakıy• rdu. Bir ;;rlık fazla üı;ü-
dli~iinii lıis,dti. Camı kapatma" r , .. ı 
i."tedi, fakat k?ı·ayamıyonı,,_ ! "Veni Sabah Jn 
Cent; eı·kek çalak bir hareketi< ı " 
kalktı ,.e kapadı. Hu •mrctl<• ;;- • ı ft t • ti ı 
ralarıııtlaki 'akit ~aflıa dei(i~lı. 1 an ıya arı 
Yolculıı~un n-rdiği i~li :<amınıi-

1
1 -- <>- -- 1 

yelle konu~mağa ba~ladılaı. 

1 

x~ 
Konu~tııkça anJa;ıyorlar. c .. - 1 

rib bir tesadüfle fikirleri, dııMı- 1 Rıı,.,ı.ı. m"Hn olaral. i;;O 
ntişlrr· karşıla!;ı'lyordu. Yolcuıı:L Biriıu·i 'il~ rada ~1inıi !>00 
boyunrn bu iki grnç o kadP r lkind ,, ., :-ı:ıo 

birbidl'rine kaynaştılar ki ', - U~iincıı ,, ,, l!OO 

gonlarına g.rib c:ıkan yo1<..:ul,1rl l)()rdiin<•ti,, ., 100 
c...nlan ikı kard~ş c.:: nıyordu. H .... ' IW"'.>İnt'i ,, ,, i.> 
raber yı mek yedilcı trenin l:"k- Altınc ı ., ,, .';O 

t;a dur.lugu ı~tasyı,ıılarda bern- · --
ber dol<tşmıyn çıktılar. Netice ı- ntü.) oh,c:nk ki ~It·ld{ ya ıleıgı·a 
tıb;.ıriyle tan1 miınasiyl~ anl<-1 aİl 1 geliyordu. ı·zun \ ılh ı ll , ı ka
iki aıkada. olmu lardı. dn. lığı Ya.:. gibi bırb ıır n I"',._ 

GPn<'ın i: ıni Osn.andı, Ad n: • ]f'rlni ··ıhtı'..ıı. 1':elc1a eı~istt ~uı 
ııın yt·rliM iıli. ı~tııııbulda tıb \'C abla"na taktlim ~ttı. Bahı l,,_' 
tahsih r!nıısU. Bu scıır. bitirmıc 
aıh:.·~ının yanına gHliyordu 

Melda da ona Ticaret meklc
bıni bıbrdıi:'lnı Ye ablası ıle gii
riL<mck üzere Adarıaya giltigini 

si> Y """ ı. 
YulG,uluğun dtvnnı t>ttiğ"i ıki 

gün bir gr .. ·e<lf' tlurmaılan kı.

nuştular Tema.; ettıkl!'ri mev
zular 1In1i ve- ıçtinıai ıdi. Hn • 
birlerin .. · karşı ılık bir ~amınıİ· 
yeUcrı 'ardı. Kendıleri bile bu 
birtleııbire tı·zahür ı•d€n saıııi

rr. yde hayret eltill'r. 
Adaııaya yakla.·ınea Mdıla 

bu zamana kaclaı· ıfu;ymadığı ga
rıb bıı hıslı· sarsıldı. Ne garıb. 
:-. oh..ı."1 uz.,mrı ~nı h;tiyurdu. 

o~nıclll da o Şf>kil tlü.1ünlİ.!ile 

dl,hı olacak kı çok dürüst bir i
fade il<· ~"'""n uzunluğunu isı .. -
di~iııi bıldııdı. 1 

Aılan.ıya gelıncc· bırbırlenyle 

vedala,;tılar, ikisi de onları kar
~ılanııya gelen gruplara karıstı
lar. O sırada iki g~n~ de tcdkik 
edil'~ ırti. her ikisinin de yüzün
de a~1·1hı(ın melali görünıiı dü.

1 Bir r:arta BOnra Adaııada bir 
kır ha!osu tertıb edilmi~ti. Md
diinııı ailesi de oraya davetli i
di. O g<'t<' Melda çok sade ve 
fakat p"k ~ık bir dbisc giymis
ti. Yüzünün mat rengi, kumral 
saçlaı, mevzun endamı ile her
kesin dikkat nazarını çeken bir 
tip olrrıu~tu. Bir aralık gözün" 
Osman ili~mişti. O <la onu gör-

yunc:a biri n·lerinrıen nyrılı ı;.ıı ı~ 

!ar. 
YaY. sı y-ı\a~ dı \: rtlil<'r U<t 0 • 

lırkı>n O n1nn t.;Ok c c ıli hır li• ı 

sa nl. : R yan l<'l<!:l Hrtık o
rüsmcmız, bu iki tc~ J( gibı lC· 

sadüfl" c kalma. ın c ) rc·<'k ol
sanı h1ln1t-n1 ne ~ıı na sılaı ınız 

dedi. 1-~u ~1:-:ı· !Jt•kL.t1~111 C\'\'t 1 e- 1 

niştesi u·vah vı·ıdi. Ç<ık lı. klı-

~lllli' P.a)· o~man, (•( \"3b \"t:l" 

Mel.J'
BiliıH·n)l'Z nak'ill bıı hıslt. gl:n<" 

kızıı \ uzt,r tatlı bır kızıllık ""1' 
tlı. J•:ı;l'"LC: ıne dOnt~J'(·k: P kı i' ~ ~ 
le i~t ~ J. \ C'riniz deu . 

Tenık.ınli Yt~ va Lı: .a. bır z..-• 
bil olan Bay \'e<l<od bır ka•; gün 
~onra ~It·ldfı.n1n :;.;(·ı efinl' yapıl~· 
ı·ak bır kır gc·r.ıntıgıııe Ornıanı 

davet .-ttı. 

Üt.; gün :-:' nra bütiin ne:.r,aht-t 
ve samimlyf'tlt· dc\·<lnı etl<-n kır 

eğlenel'birnlı Melda ve O, nıaıı 
herkesin dikkat nazarını ~eki -
yordu. 

O gün iki:-.i tl~ ~0k g-üzeldilt·J'. 
Ve ~ok zarif giyinmi,Jercli. On-

1 

!ar ciddi) Ptlerinden hiç bir ~ey 
kaybctmiyerek g"yri ihtiyari 1 
bir alaka ile birbiri~riııe yakla
şıyorhırdı. Nihayet gün ilerle -
miş ve ak~:ırn olmu~ herket; ~~it
miye ha?Jrlanmı~tı kı Oörr.aıı 

Vedad Hryın yan na yakla~mı' 
hürml'f dı.lu bir ı-;e>;k· oıılaıt 

hanay.ı k··ııdi baheelcrinc da- ı 

vct ediyordu. ı:-onu .ı arnı ) 

İm ihanla Memur alınacak 
İnhisarlar umum müdürlüğünden 

l"o lı.l Urı)t.l1•rı u,·ıı J-Lır.t Ilı 

ır ... cı lıtıh.,ı ~ <ıJıJlaı ;ık1ıt'. 

hYt:'llt ~ .;_şo:.ı;.ıda _ .uıl \;,~·ıl vı •1.l:t• ··~ z. 
eıiıııa.iarı ı. 

uıt .. ~h lı b t r: " Jı ,, ~-

2 - >- kfrlıgını "• JJ v1r l< ''"' r Uf'<\() t•UJ ııı;j6' lnlh.oı·:s: • ı 
iKı }ı;,Jd< (1t.> on yc.Jd. r:, .. ın n • t J u •• nuı. i':ı)"rif 1n•1·1~ ,.ı,,ıav., 

"3 - 2"1 yn <iaı ,._ E \·e 3l )r d vuh, ıJ olı<ı.'Jhoik 

4 ı t ıklı dt> f ı;cı· f df•r(-+-f·ot "llıh;.t, ııJ I' 

5 - A .ıb. nd. ı ı ••)a k 1M1ı. (·Jeı • <1ilrtıl-ı.; ._,,.._t .. ııro~·~ .. 
V T k olma Tıtbı K. c 1e:t.Tı< e\.lı ı uJuı.,,,,,rrıı.ııı 

1 - cı.te rit•\ o1r!l t"(lf'r 1. i( '-''-a' ı l buaıııo.ıK 
'"' - T. b ulanhı t ctı!<-k, ı c t-\ al-.1 ın.ı,.tıJl.t ı ııı; H•1oı;.ı.ıf:, 

bır!ıktt •G lat.ıd.ı h ııtıın ,ıud( ıı de l" ı Alt l1r ,;ıı.J.(jtJ; tııııuJJı M• • 
dt.rJuifu111 • .11: n~t.1ı c Jn '•""J••t lf' J!•'f] l"W1~.11tı~1 yunıuıt. k;ııJaı nıuı •. -

Cd .. t f"tn.t ~l h·r 
Jıııtltı;,ı ffif'\ZU<l t J,..J ır: 

1 Hf,lJ\f ı;Jtı..: 

2 - ).ı.ı 

3 ln...ı.ır ... ı .t •i:.);t l·JJJ:~ı cogı.•l)'<•'" 

4 - l •krıııu • "\t: :!'~Llıı~ •ıtıtıy;ırfd11 

1'.<'Tıf ı dflll,11 ; l: ı.t l.ıU}ur,;11 '•· rı;ı11~ı h~. ı,ı ı.ıhlık1t·rıııı cfılf·hı· .. h·rııı< 

~ .. urıaJı<tr .• r. 

NOT. 
l 1rr-iıt: n E-t <ttıı-oc u. nı 

bar-.. ı 1l~:;ırı;ı vtkı( buluı-ı • .n~ .. r tf'ı • 
2 lı t , ;ıd.ı k.ı ar ... r ln 

re ır.ı ... Jlt t4 ~ ın1c ı 3 .. ~ 11 r 
3 - • y edıldı~ı ... t .. ıl ' .. 

l,., rıı.1 ~ :1 nrl. k.ıbuı ılc :.r..h 
L<h)JT (}~5_:-,l.)) 

tıı ...ıit ruuv,,Jf;..~. <ıhıı.ı.Lır ;ır;.UHTM:J;. Y·•
edıhr 

,uv .. fl;ıJu~t·t \il' Li1t>..."IJ] \ .ı.t:ıyc·tJ, JJlif rı•. 

\: .... Jft~I 1.(.'hlı):' l~of)/ı'ılHif•ıı ılıJ.,Ht'h l•lı 

... ı ., f}trııı\it~ıılfr i.~:Vl h..,J.J;ın •11ul 

c·umburtu ile aman "ada..ı Al-ı -•••ı•••••••ım•a••••••••••••••••••••••••••••••llllJıı.. ferdin mi ırli? Bir daha ,e,Jen- 1 

:~~~~;,'~~~~·:1~~.-;,;~c~ı,;\~t~: Bı·r çalgıcının seyaJıatı· 
na arlık şiirhem kalmadı. Riı az 
yüzmek bildii;im. onun gibi so-

1
2 5 

ğuk ~udan korkmadığım cihetle 
imdadına ycti~mek i~in kendi
mi suya salıverdim. 
Dü~tüğüm yer nehrin en teh

likeli ve en ziyade akıntılı bir 
yeri idi. göz gözü göl'<'miyP<·ek 
derecede karanlık olduğundan 
etrafımı goremiyordum. Kendi
mi suyun üzerinde tutarak her 
tarafa bakındım. Avazını çıktığı 
çadar bağırıyordum: 

- Alfred! Neredesin? 
Yine bir rr:vab yoktu. Nl'hrin 

akıntısına doğru bakmak için 
kilpr · ün avaJ<larınd:ın birine 

tutunarak sudan ~ıklım. Bir ,,_ 
dım ilerisın .. ~hrmE'k n1iinıki.in 
değildi. Tekrar sııya atlıyarak 

oı;.alarda c-~yce yüzdiiın ,." tlo
laşbm. Bir kaç defa boğulnıal,, 
akıntıya kapılmak tRhliJ.:esiıı" 
uğrad:ğım halde arkada ınıı ,a.' 
atlerce aradım. Bu gayretimden 
hiç bir netıcc hasıl olmadı Bi
çare Alfred meydanda yokttı. 1 

Alfredi daha aramak i ·tiynr 
isem de soğuk iliklerime kadnr 
işlemiş, tirür titreml't(e başla -

rnırurı1. ı.-· haJ<lc bır J~ gPrem1-
yc' eğı1ı11 ~uıın CH ~-cı, tJ J g-1ot • 
c~ınmı du .ünc-n·k ne hnn kt-na 
nna çıkıını. Orad;ı <·tıınıp dii
~ünmeİ'" tıasladım. Arkr.dı..;ı
mın Jx,ğulduı:_-ıınu hiı· türliı zıh
rurn köbul eöemiyor.lı. F'ohat 
blltun bu d~iınrderınıin b<' ol
dJi-.'ll da meydan ıd .. Kimbilır" 
Alfrf'diıı naşı şinıcliy( k&ılnr 
hangi ılı nizin deıinlıklerinc gu
mülmüş gıtmiştir. Yine bir ümı' 
ile bağ:ıriİ-,a.g':ı- b~ladim: 

A lı·Hl. AJfHd Bt·n bıne.
cıayim ~ 

Y in~ tıır t t:\ lt"u t·t raı trt brr ı-ı<: ... 
'• ~ı.da ycıkt u.B1 s<ııt tı.mıdim \i,_.. 
z:-ııl ohınc-; f·rı-:.v., otl~nn itzt•n 
nt yi.jziJkcıyur ~'atarRJr bunj!Ur 
J" ungur ;;..fır1nj&~:-. b.ı,şJadun ... 
l •1u1ya.da kim~f-Jrt ,)'<~ktu, yapa .. 
. ,)]n12 ı•oı;t y<ırf UJJ] (> sır;.(la 
Alferdı• lt·~ıdiif <ılnl'l· nnunl, 
u."tk~1da~ olrnul4, bııs bulunan :k{ıl· 
Lımi t•P.Jn ıııııhahbeli ile dolduı
ıuu~tum S•mdi cıda elimd<"n gı1-

' 
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~;.hır A. Ctmal,.ddin Saraç.oOlu - Neşriyat Jı.h..ıdürü: Macid Çetin 

J·,f> -ııdığı Y' r· ~ H. Bekir Curso)'lar ve Cemale ddln Sa r.:tço(l;lu matba~st1 

ıı. H(·m ılc ne f<'Ci bir ~ı.rette ıı- J 
<;\: b ı:ıtt ı. . 1 

Biç«rr Alf~rd olürk~n ne ka- ı 
<t;.r u H'fı):ı:;.tlr~ Tabıi bu sular
r. n mıdesı r~hat.ı;ız olmuş, kar
ı.ı >L5JJllşlır. Kimbılir ne kadaı 
nıuc,zzııb < ıınıış ve zahmet çek-
1 n!'-·tir? 
Aı tık düny&.da eskısı gibi bü-

1ıın bil in y;ılnız kalmıştım, l{e
lerımı ağ"Jamakla, bol bol göz
~ ı oi•\.:nwkJ,. 1~hfife calı~ıyor
d ım 
. A'rı. Oof;oınu buhnak il:in şar

fott1fım gı.yret tab w tanUıımı 
ft.t:...ımı~tı ~oğnk nrhir !-;lJJariyJc-
ırsikJ.ım <ılfın elbisem d~ viicu

di.urn \•aı11 .. n1ı~ 3.deta t-'lJ(1an ı.;ık
m~ sı~.ııı;. donmü~ idim. Liikin 
<1< •·enin ker.arından bır türlii ay
l ılamıy<·rdunı. Arkadaııımın bir
tlf'nbirc Jr.a...uma çıkarak uzu,.. 

bir kahkaha koyun·re«efnni J 
mid ediyordum. 

O halde uyumuş kalmı~ın1. 
Ertetii •abah o civardan g.,;e~ 

bir köylü nehrin krnarmda, vt 
lar iiıt•rinde bir adamm, adet~ 
bir resad gibi yatıb kalmış oıdv 
ğunu görerek merakla yanıP1 

yaklaşmı•lar, beni uyandırJll~ 
,.,. kendime getirmek kin ı~' 
ugr:u;ımıslar. Neden sonra ~t1 

!erimi açbııı, n~re<lc olduğııP1 

bilenıiyerek etrafıma bakıııdııı' 
Bir aksam ı·vvelki \"ak ·a\"J rii)' 
\ :ı. Jıan;lcderek olanca b.,;inıle: 
· - Alferd sevgili arkada$'P 
Alferd ! Oradasın, yanımda ıl! 
r.;1 mi·.·. t~tcmem isteııı~nı. A) ' 
(,rırnızla gıdtriz. Şimt·n<lilfer ar 
baları fena. 
Diy~ bağırdım. ) 

(Aıf.t.ı.'I ı••f 


