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B~~·::~~~!k Yağmurlarin zararlari ı'R;~d;~~;:"'ı· İhtikirla nasıl 
- tecilerimize I pençeleşmeli? ' 

İtal~ anlar nerede ise lngilte
renin Habeşistan toJlraklano
dan bir kısmını aJmakla onla-
nn mülki tamamlığına ve is
tiklili'-e darbeler 'indirdiğini 
s4i~liyecekler. Tarilıin bu ga-
rip ciheleıi kar .. ısında "mııa
:rator ~'eni müdafil.-rinic yiiz
lcr;ne hayretle baksa ~·eri 
vanhr. __ _J 

D
a talyanın bu fırtıııaya ne 

vakit ve şartl:ı.rla girdiği 
hatJrlardadır. Fral"-. z or-

dulaıı General (Weyg nJ) ın 
"Fransa m yclan muharebesi" 
adını ver d " buyuk s. Yaıiı aı -
tık kaybetm leıuı. Henüz çar
pr~alar ve mukavemet dc.'lr ... m 
ed;yordu. Fakat ba:jkunıana n
lık ümıdi kesmiş ve o zamankı 
Bn§vckil }.foc;\•ö (Pauı Reynaud) 
ya mütareke i ;tenilmcsi içın giz
li bir rapor g'in<lcrrıiş idı. Bu 
mahrem ve~;knvı h:.lvi.!I bir us
talıkla haher ala~ tt~l'vanın Pa
ris~l!ki sef:rj Jerhnl vaziyetten 
hükumetini lıabeı rlcı.r etti ve ~ın
yör 1\'lusolinı l<'ransaı:.ın inh• •

1 
mından sonra Buyuk Brıtan:;a
nın da artık •mll • .ı. mecbur ola
c.'tğını ku~e~ 'c üm~t ve Uıh.ın n 1 
ederek must.1.cıen <la.ısa ışt .an: I 
.;tti. l• ıllı k•i< L tııhmink• ın bı 1 
rınci kısmı t hJkl.uk ettı. Y ni 
Fı ansa, Al!:ınnyf. oniiııde rliz ço- ' 
k rek, ama dıl"'J'. !•'akat .K • ci 
Ül' ıt, .lııgıl:ı arEılaııının t, lim 
olması a c..ık bunu dtişiiııcnlcı ın 
bayal'nde k J·.. Pek az ]ı.,zu 
">lmasına \~ hav,ı bnmb:ııdıı n-
1arJyJe ~ru ız t, zy.k e,1 J 
ra .. en L ndra y.ılnız 01 • a 
da) ....ı mnk~a d vam ettı ve h p 
b 1 "imız manzara ve ~cnıf-1• gı 
aı lı 

n mı, 

ıç n epeyce u~raşı..ı~ı t>.:.ı: ., ıı Jı-
0-. . .,, n. t ınıam n clınGen c:ıkaı
m1qtı.r: J<~r tre ve Habt'şist.uı 
İn lızlcrm elindedir. 

Son znmanlaı da İngifü. hüku
metı Ad sababada tc rar t:ıhtı
rıa oturtulan Negus ile bir mu
kavele .mzal mıstır. Ilu ani , -
m ya göre Ir ~ıitere, ;mparato
nı (0~.ı.dem) m ntakası1 

' (Har
rar) ı lluyuk Rr tany.ıya verme
~ ikna etını"i·r. 
Jouı mi D'!Uılia, doP.ruluı~u 

~üphe-lı • u h ber üzerine acı ac.t 
muUıJe:ılnr yi.ırütüyor ve ken
d ce ıf xı ;ıt ..,ayılab.lecek bazı ·µ 
Jçları d.ı. veriyor. Gfıya UJ38 yı
lıııu \ Londra hükumeti, Fas.st 
htik(ımetle müzakerelere giri0 c
rc (100,000) kilometre murao
b:u n.l:_,a.lıasında bir toorak ı: r
çasının, işte bilhassa ba ,, 
mevzuu olan Jlavalide, kendis Dl 
de\' dilmes ni dılemiş vı; LP~ 
de bu bedel ve kırı:ılık muk. bi
l'nc.<! İl:ılvanın Ha.beş ılhak1m 
taınm ıra temayül ede0'leceğ ıı 
ihc:as etmiştir. Romamn o za
m'l.lı kabul etmcdii':i bu pazarlık 
şimdı yem imparator Haıle Se
lau ~ e ıle tamamlanmıştır. ıtal· 
ya cer1C!CS:nin .ıfadesine göro -ki 
bwı in....ı mak için hiç bir sebep 
yoktur- Habesjstanın bu parça
sı en yi ve zengin taraflarıdır. 

İtalyanlar avı ellerinden ka
çırdıktan sonra telıassiırle ora
larda cereyan eden olayları ta
kip c.Jiynrlar ve şimdi oraııın 
mcsµt &''.ipleri olmadıklarına 
teessürler duyuyorlar. Hatta i
şin en g-arip taralı adet& Habeş 
imparn.torunun müdafii' ri, avu
katlığı v.ızifcsini üzerl.:rınc alı
yorlar. Nerede ıse 1ngiltereııin 
(Negus) un topra.klarından bir 
k 1 -mını almakla onun miilki ta· 
mrunlıı'hna ve istikHiline darbe
le :ıd'rdiğini sö,·liveeckler ve 
bel'· ~ '"r kada bu milletin bü-
t nl } niı korumak için Faşıst 

r nı harckC'te getirecekler-

Posta ida~esi sevkigatı Mu- 1 k~~.~:~:::;" . Fevkalldehallardam;faatduygusunun rolt 
danga ·golıle gapmıga başladıı1 derin a/11kadan 1 &ki Fiynt Murnknbe Bil'°"' Şcli ' 

- ı ı ba h setti · YAZAN: ı F F E T H A L ı M o R u z 

Anadoludan şehrimize gelen yolcular Bandırma! Heyetimiz Kanadayı 1 Milli korunma sis1'ınıni:a.2 dukı:a ihtiyaç salıinlerıne paha-

yolile geldiler. Şeh{imizde de bir çok 1 ~~tıço~m~~::ı11~~i ~: J ~~~~11~;~:ı t~~~1~~,11.:~ ~~~~~~~ ~~i:ı~~\:~~~:~a~~ ... ~~i~:~ 
ı 

• b Jd ) d duygusunu ele almak lazım ge- miştir. Kısaca bunu yapmağı bir 
yer erı su astı,- yı J rım ar üştü 1 ziyaret edecek l lir. Fevkalalc hallerde menfaat vatan ve memleket iHi olarak ka-

: Vaşington, 4 (A.A.) - Uni_ hissi ruh alenunm şeytani anah- bul etmiştir. 

Sta 1
; n g ra d r.. 

0
·· rı· n g n ul ma~~! =·;,;.~d~1~f..;~. i :..:::s~~d~~:·~~~ .. f·;:: ::.~:J~r.;:·~~·d~~~:~ u,Riıl.".:ı.'::i~~·~ı:.a;~~:: ıi.! 

il 'ııl • ve oıvar mahallerde bazı hasar- : isi Mister Ruzvelt Türk anzcte rolünü ve b:llıassa b::Jvle fevka- ka denebilir ki dığer biitün mü· 

h 
. •• • larn sebebıyet vermiştir. Bu mü- i ellerini kabul etmiş ve onlnr; 1 iade zamanlardakı tesirıni, can- ı racaatçılar, filhakika murakube m U a re bes tu k soyled 1 nasebet.!e d.ün yaptığımız ~~k!- İ hoş geldiniz demiştir. i b misallerile tebarUz ettirmek bürosuna şikavet etmesini öğ-

kat netıcesın<le elde ettigınıız : Mister Ruz\'clt, mis;;ıfir gnze_ • istiyorum. Yemek ıçmek kabi-ı renmişlerse de hıç bir gün bu ---o-- mallımat şudur. 1 tecilere Türkiyeye kai'~ı duy_ İ ]inden Lasit maddi h.ıreketlere büroyu kendi menfaatlerine alet 
Geyve ile Doğançay arasında 1 duğu alfık::ıdan bahsettikten : dayanan bu duygunun manevi- etmeR seYdasındaıı \"azgeçme-

CöğÜS göğüse boğuş- A 1 m a n 1 a r h a r b i =i~.,ı!.~ r.~~:~·~.~~';.;fa ı :~':':.::,~:~. ~~;:··.::.- 1 ~:~~r.:.·;;;ı.:.~·i:;~tb~·~.~~ 1 mil/~~~::;;tprenstler ŞU züınrele· 
ma davam· ediyor kaybederlerse ~:;.~:l~P.~~ t;::,r:::~;:~ r; i :~u:.· sötl•,lne ounlo" •kle_ 1 ~:r.''inde ~·§•mak !i.zım gcli- re h~r.:~~~~d~;up satıcıyı gil-

Ruslar bazı yer
leri geri aldı 

MahDolacaklarını 

ihtar etti 

letme mudürünun reıslıgınde bir I • "Bu bölgeleri siz de gezecek_ 5 Yüzlerce ve "iizlerce müra- I cendirmekten çe1dnenlcr, Pera~ 
~ühen?is ve mütehassıs h~ye~' $ siniz. Benim gcirdUğfım dikkate i caatçıvı düşünüyorum. Ayııkka- kendeci tüccar olup toptancı 
ıle b•rlikte 400 aımele hususı bır : değer şeyleri görmekten mem İ bıcı, züccaciveci, manifaturacı, tücc:ın kırmaktan korkanlaı, 
tr~ul.e vaka mahallıne gönderil- : nun kalacağınızı zannediyorum: 1 bakkal, fabrikatör, müstahsil, rnüstahsıl olup iptidaı maddcci
mıştir. 1 Bay Şükrü Esmer bu gör\işme_ ı müstehlik vesaire... yi ürkütmekten kacanlar, sey· 

Fa'kat her dallrı şiddetini art-

1
: den ·sonra gazetecilere demiştir 1 Bunların içerisinden hemen yar satıcı olup malı temin et,.. 

-o-- -o-- tıran ve bir afet halini alan yağ- ki: ! bir ünh~crsıteliyi h~tırlıyorum meğe savaşanlar, capulcu olup 
Berlin, 4 (A.A ) - Alman or- Berlin, 4 (A.A.) - Mareşal mur yolun temizlenmesine mani (Sonu sa. 3 su. 7 de) ; ki murakabe biirosuna gelip ıh- olanı yağma etmek istiyenler, 

duları baskomutanlığıııın teb· Göring, hasat bayramı münase- olmuş ve bu meyanda birkaç kü- t. ~ barda bulunmussa da bu müra- esnaf olup mal almak ga-lığı · betiyle bugün söyeldiği b'r mı- cük köprü de suların tesiriyle ,. ......... - .............. _ .. ' 1 caatının altında, hatta hiddet, yesinde b u l u n a n l a r tir 
Kafkasya şimal batJ kısmında tukta hülfısa olarak demıştir ki: yıkılmıştır. Fakat dün sabah hı~ ı şahsi menfaat gıbi insanı zaafa fer olup, Ahmede, Mehm1."<le 

ve muharebe tes'slcdnde bulu- Bugiin lıarbın dördüncü sene- zını kaybeden ya.:.,<Tmuru mütea- Mısı~ cephesı·n- sürükleyen veva birinin aleyhi- öfkelenme neticesinde ÖÇ alma. 
nan b'rço1( mevz ler düşman sinde bulunuyoruz. Alman mille- kıp derhal vaka m halline gön- ne yürümeğc tesvık eden bir hb sevdasına düşenler, vesaire ... 
mukavcmctıne ra~mcn zaptedil- ti i(iin şimd ye kadar vukua ge- Gerilen ekip faaliyete başlamış d h k bile yoktur. Bu genç sadece Bu zümı elerden ba ta gelen-
miştir. (~onu Sa. 3 Sü 3 Ut (Sonu Sa. 3 Sü 4 te) (Sonu Sa. 3 SU. 3 te) e are at muhtekiri ihbar etmi5tir. Muh· ler, mümkün olduğu kadar mu-

----------------------- tekır filan senUc, filan madde- j rakftbc bürosuna az uğrayan. 

iTii~k~-~;~Ji~~,. E_k __ r_e_m ___ K __ O_._n __ İ g Jkı taraf .,_a_rı-asındaıi:t:;=,:.~:;·;;~- kepçe:';;:·~····' ··· 
! tıcaretı . keşif /~eti var~~,..,,..._~_..,..,.._,,..,~,...,.._~....,.._~,..,.. 

: Nihayet yakasını adaletin !:'~~ !.,(A.A~~h-b•~·'·::,.~:.; Rahat Tramvay Arıyorum 111 

.. 
/ngi/fereden ÇOJı 1: penr .. k t d ? bUdirildı ne gore, bomb uçaklan. ~eSJDe ap Jr ) mı e mız dun gece Malta hnva meyda _ 

: mihtarda sana'i t nımı. ortıı çapta bombplıırlıı bllcum 

! m a m u I a t 1 Bundan iki buçuk sene evvel milli hudutlar dışına et;~;:~i:~rmıkl;;ır oıduı.'U muşa_ 
i ithal edildi •.: k b d p · I I hecıe edilmi~tir. ; açan U a am ar1St8 tUtU muş Ye ffi8nl 8• Kahire, 4 (A.A.) Pazar giınü 
i. Gelen mallar arasmdaS ketimize gönderilmek üzere imiş nesredilen orta ~ark tebliği: 2/3 ılkteşrln gecesi kcsıf kolla_ 
i lokomotifler, vagonlar "Yeni Sabah'' karileri, Ekrem nmız :faaliyetlerine devam etmiş_ 
S ve otomobil malze· HBfYOUUR IBVkl.fl• Konig ismini pek iyj hatırlarlar. 1erdir. Dün kara kuvvcuerımiz 
•• ~ mesi de var 1939 yılı İkmcikanununun seki- hakkında koyda değer bir şey ol -
• zinci günku misha.D)ızda Ekrem m:ıJlllŞtır. Kum :fırtınası hnva fan 
• Londı'f!, 4 (Rndyo) - Rcu_ König isminde bır şahsın Harici- liyeümizi t;;ıhdıt etmiştir. -

terin An aı.ı mulu\l)ırınin bil_ Bazı dedikodular ye Vekıi.Jetinin resmi antetli ka-
d dıgıı c goı <', Tüı kıyc n~ Bu. ~tlarını taklit ile büyük çapta 
yuk Brıtanya arasında ticaret d 0 gv U r d U b1r dolandıncıl k yaptığını diğer 
ınum.ı cbctleı tngilız ticari ~abah refiklerimizden önce kaıi-

Parti Genel Sekre
teri Urfada 

• mnhfıll ıınde buyuk bir alaka lerimize biz haber verrnL~ idik. 
:. uy.ındıırr.ı t·r. • Fransanın ş"ımalı"ne komü· Bu Hk haberden sonra bu hazin urı 4 (AA> Cü' h . • a, . . - m ~rıyet 
: lng ltcredcn Turkıyeye 45 hadisenin içyüzü çorap söküvü 

l 
n. St ak "' Halk Partisi Genel sekreteri Mcm. 

n ıılyon Ttiı·k lırolık mal ihraç 1 ini Varmış gibi bir~rinı takip etmiş, niha- duh Şevket Esendnl rcfnkaUerinde 

1 
d !mı tır. Bu mclların al'asııı_ o yet bu ışde rnedhaldar olaı·ak birinci genel müfettiş Abidln özmen 

: rla her turlu sın:ıi mamulat Londrn, 4 (A.A.) - Fınnsız Hariciye Vekaleti memurların- olduğu halde dün buraya gelmiş_ 
1 11ardır. müstakil ajansının bildirdliine gö dan ruhı k minde birınin tevkif 
S Türkiycyc son parti gifoderi_ re, halen mevkuf bulunan Heriot- edilmiş o.duğu anlaşılmıs, lakin tir. 
: len mnll;ır arasınrla lokomotifler ya son gUnlcrde Laval kabinesine açık göz ksı.c_aP.cı bu müddet zar- Genel sekreter, dUn Halkevinde 
C vnı;:onlar, demiryo1u malzemesi 

1 
istirak etmesi teklif olunmu~tu. fında 1stanbuldan Avrupaya sı- gençlerle görü~mUş bugiln de di _ 

; ın nlyf' çelı~i, otomobıl malze~ : lleriot'nun açıkça y. ptı~ı bcya_ ·vışarak ~akasım adaletin pençe- leklerlni tesbit eylemi~ir. 
! me:;l, kalay, çay, knhve ve ka_ 1 nat Almanların lıosuna gitmedigin sinden kurtardığını sanmıştı. Genel ııekrerer salıTa kadar bu 
: kao vardır. i den Laval nezdinde ıcra edılen- Ruhi Ankara Ağrceza mabke- rnda !kalacak ve buradan Gnzian. 

' .. ·--··---·-·-.. ' (Sonu Sa. 3 Sü 6 da) (Sonu Sa. 3 Sü. 1 de) tebe gidecektir. 
""""""!"~~~~~~~~~~~~~===================================~~==~==~=========z: 

Uzakşarkta mukabil fırtına başlıyor; dır. Tarihin- bu garip cilveleri 
kar~ısında impaı ator veni mü

, dafılerinin yUzlerine hayretle 
baksa yeri vardır. 

Habeşistanı ellerinden kaçır
mış olmanın verdiği hiudet İtal
ya matbuatının gö:derinı ka
rartmış bulunmaktadır. Şimdi 
son üm;t ve tesellileri bue-ünler
l:e yapıla<'ak bütün ışlerin mu
vakkat olduğu ve neticenin har
bin akıbetine bağlı bulunduğu 

keyfiyetıdir ki, bu da yalnız Ha
beşistan için değil, bütün Av
rupa kıt.ısındaki değişiklikler 
için varittır. Biı çok mazlüm mil
letlerin ümidi de ·esasen bun
dadır. l'ENl SABAH 

--
Yazan: SUAD DERViŞ' 

-1-
Akşam saat beşi yirmi geçi

yor, Eminönü meydanı bir an 
:kovanı grbi kaynamakta. Şehrı 
meydana bağlıyan yollardan 
meydana birer ln::)an seli akıyor. 
Ben meydanın tam ortasında
yım. 

Akşam işimden çıktım. Yor
gunum. Evime donmek için için" 
biııebılecek bır tramvay bekliyo
rum. 

"Bekliyorum"· ded:m, eğer be-
nim içinde bulunduğum azaba 
beklemek denılebilirse bu tabiri 
kullanmakla hata etmemiş' sayı
labilirim. 

Fakat hakiliaten ateşten Ck 
daha ınütlıiş olan bu bekleyişin 
eskidE'n bildiğimiz bir tramvay 
bekley.sleı1ylc en fak bır alaka· 
sı yok. 

Ben beklemiyorum_, sağdan. 
soldan itile, kakıla, kah kalaba.
lıkln meydanın ortasındaki mey
dauın bır tnı.ıfına doğru koşu
yor, kalı d ğer taınfında soluğu 
alıvoıı.ım. l<'akat bu harckdie
rim, bu ~idiş geliı:ılerim hıc bir 
fayda tamin etmıyor... Çi:nkiı 
daima ve daı.llln tramvay arab:ı
sına en son yal,laşabilcn, daha 

(Sonu Sa. S " ı ı 

........................................................... ,, •••• ·~··· •• 1 

@LA_Y_L_A_R_l _N _M_I_ ZA-H~:·ı 

LAi anlamak bir sanattır 
~ww.AVJ.Mlv\Nw\.V..~.11.w~ ff er ıözU yanlıt anlanııık ve bu anlay••• gore 

~
. y ~ hemen hukılm vermek lhtıyatlı nsanın har 

azan · ~ cı deAıldir. Bazııı vardır kı her sc..ziı bılerek y tıİ . d. ~ anl:ır. onun içi fesat ve ınüzevirlık doludur. uen 

~ 
Aka Gün ÜZ ~ öylesinden bahsetmiyorum. Saffetle ve gafletle yan 

·- ~ ltş _anltyanı .. sby~emek iı:tıyorum. Ben de az çok boy: 
,.M ... w.'V\"l'IV'NWNı:wv~ leyımdlr. Bonbön dlnlerlnı . kontıyu tersind n anla 

rım. Sonra kendime kızarım. Geçen gün de böyle oldu. Beyoğlu şek~rc( 
!erinden .birinde çay içiyordum. Tanıdığım., biı;!s. girdi, yanıma oturdu. 
Kılığı kıyafeti yerindeydi. Fakat sormadan dinlemeden yanıma oturaıı·ıe 
ceklerden değildi. -

Bir ağız kalabalığına başladı: 
- Monşerl. Ev aramaktıın canım çıktı. Ne mUstakil bir yer bulab•u 

yorum. ne de apartman. Her yer ateı pahasına dcglt de yıldırım ate 
• ine çıkmıı. -

- Bina simsarlarına bıt vurmadın mı? 
- Bıı vurmadığım bir Çenberlitaı kaldı. Oç yUz liralık ev altı yedi 

bin liraya. Dayanılır şey değll. ' 
- Ailen kalabalık mı ? 
- Bir karı bir kocayız. iki de hizmetçi. Demin yarı klglr eski bir 

eve baktım. Yirmi b .. bin llra istedi. Bir apartman yakaladım altmıı 
sekiz bine kadar çıktım, Hksen bin dedi dayandı. Kızdım almad

0

ım 
- Sen kendine kiralık ev aramıyor musun 1 · 
- Ne münas_ebet 1 kl ~y önce otuz iki bin lira ucuzca blr ev al 

dıM. Rahatım iyıdlr. Ben ırat ıatın almak istiyorum anladın mı 
- Ya! Öyle mıiil? Şimdi anladım. ' 
Bil adam d6rt yıl önce bır nıanifatura mağazasında tezgihçı 

idil 
Bu olay aklıma çok eskı bir komik sahneyi getirdi. Ben 0 zam•• 

mebuı değlldim. 

Ku a maçları çok 
sönük geçti 

Bir akşamüstU meclisten Karaoğlana do,ğru Gidiyordum. Kartıma çolc 
eski tanıdıklardan bir zat çıktı. Yanında bilmediğim iki kl~l daha vard .. 
Elimi tuttu, yerlere kadar e61ldl. Çene değil otomat! 

- Vay BeyefendiclOiml Allah ömrünüze bereket versin Kulun&al 
hikipayillinlzı Uç gündür .. ~iyaret ediyorum. Gördüğüme ne kadar mes' 
udum. Cenabıhaktan ömrunüze dua etmekteyim. Nerede o günl~r. daim 
iltifatınızı. hlm11yenlıe mazhar olurdum. ~ 

- Eatağflrullah. eatağfirullahl Ben ıize hiç bir hizmette bulundujiu
00 

mu hatırltyımıyorum. -
- Na•ıl efendim. teveccühUnUzU dalma bendenize ibzal 

nuz. Senelerden ıonra bu ıefer de bir ıOtfunuzu lstlrhama 
gündür arıyorum bir türlü bulamadım efendim - ------

Almanyaya gidecek takım 
dün unlreııöman yaptı -A • MubteliU • 5 B • Mulıtellti • 2 

-----
(Yazısi dördüncü sahifemizdedir) 

• 

Japonya - Yavaş yahu, bu kadar emekle kurduğum hayal köşküm O 
yıkıyorsun ! 

- Şu günlerde Mecliste mühim müzakerele; var. Onl• takip edl 
yordum. 

- Geldim Beyefendi Hazretler!, Meclia de geldim. bulunmadığınıza 
8Bylediler. 

- Acaba kime ıordunu:r, arkadail:ııra mı? 
- Hayır beyciliım, kaoıcıları sordum 
- Yanlıı. Ben gazeteme yazı ycti•tir;,,ck lçın Mechıteld 

locasında bulunurum. 
- Matbuat locasında mı? 
- Evet. Galtba ıiz Akı (;UnclUıU A5:ıotjlu 

meıub değlllm. 
- Yıı! Demek een mebuı dc§ilalı•. öyle mı7 
Ve a • ~a r.m.arıadık "ile demeı!l'rı vUr\ıclü glttll 

~~~-=----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ih nasıl 
pençeleşmeli? 

Okuyucu _,,.. __ _ Diyor ki: 
lzmil Belediyesinin 
nazarı dikkatine 

l 7 ıc: H 1 R HA B E R iL ~ R i J l~Sa~b•h.,..,..,..tan,.,...,.,s,,,,..,...aba""""ha ....... 
-ı - ~~~" ta bulun kurtulu r lstanbul haklı bl siz ~ı~-------

fnkalade hallerde menfaat duygusunun rolü tmz•l•rı bızde ın•hfuz: üç oku .. 
yucumuz yazıyor: 

"Biz İzmitin yuk~ Paç deni 
len mevkim ıınlrlnlenndea!z Bun -
dan ıkJ ay evvelki ııeyıtıJia ha -
len ikamet etmekte buluııduj\ı: 
muz semt olıın caın,ı yanı ve kah_ 
veler arkasına fazla mıl<larda taş 
ve kuaı yıgıldı. 

mebusları 
Dün Eyüp halkının 
dileklerini dinledi 

"On yıl onları bekledin~ 
iki yıl da bizi bekleyiniz r..ı 

- Bat tarafl 1 lrıcldo -
i1mıııErdir. Şayet gebrlenıe de 
llıiıı rica ile isimlerinin gi2li tu
tnlınası:ru, bilhassa mahkemede 
lııbatı Wı:ut etmameleriı:ıi ister
ler. 

.Peı alawtecf tüccar 'l'eY'& -
mf, seyyar satıcılar, ııan'atı için 
iptidai madde anyanJar • hid
det \18 şiddet g6ııtenırS milli 
"'1uıaıı& bmmmnm 32 arı! mad 
Oegjnin a1'Bdm ımtinaı veya 
bitiş fiyatla. mal satşnı suç 
mevznu içine koyan fıkraların
dan is ade gayesindedirler. 
Jıfiktar, hudut, ölçü tannnazlar, 
memura bağırıp çağırmaktan 
çekinmezler. Bır c;oklannda bu 
tecelliyat ideta va~yanedir. 
Jlal alma ve mal satıp para ka
tlB.nma 1ıırsının lbu derece şekıl
Jc tıgi az gorulıır. ıısan tabiatin
de mevcut olan menfaat hıssmın 
bu derece gayrı ınsanilştiği re 
dejenere olduğu az muşahede 
«lihr. 

Bu adamlar ne istıjorlar, ne
den müştekıdirlcr? İstcd kleri 
mal ve para kazımıruıdır. Bu, 
onların haklarıdır amma, Ah
aıedin !indeki fhtikir kazancı
., Mchmedin eline alınağa çalış
ması ne Ahmede ve ne de M h
aı.ede hak verir! Oulann şkayet 
laynağıru .ıse bu nokta k"§kil e
der. Yani Ahlilet üıt kar etme
melıdir, ben etmelıyım. Bunlıı
nn arasında bu duşunccden u
aak kalıp yalnız tabii kazancı 
Te menfaati ıçın müracaat cden
Jcr de bulunmuyor değıldi. An
cak bu k.mselerın tevzı ışlerl
ain müracaat<;ısı olmak lazım 
gelırdi. ?.ira h&ngısıne, bı7.c yar
&>ın etmeleriru tavsıye etm·şs.,k 
bundan çekm p kaçınmışlardır. 
Memurun p yasada tanınması 
dolayı,s yle iiıtıkarı cünnu m ıı
but halıne getirebılmek ıc n bu 
alıcıların şikiyetlermı fi li hale 
~t nn k llıti vacı kar ısında bıl
ıneobur ye müra.caa.tlan dınle
ne kımeelenn ıçindcn mentaa
tiııı tahrik etmek suret yle istı
fade edilenler müstesna, bır
kaç kimsed • sırf' şahsi garezi 
yüzünden f len yardım etıni~ 
lerdir. 

Buna mukabil me fi bit' men
faat ~bekesı b·rbır'nıe ôrulnıiiş 
halde san'atlarını ve tıcaretl rı
nı cra etmektedırlcr. Bunların 
ha ıh koruyan b r ahlak mefhu
m a vardır Bir tüccar hır tuc
earaı hır san'at erbabı dıger hı
r. ihbar etıneğ' ticaı-el ahlü.kı
aa uymaz bi.lir. Müstehl k de 
tendı esnafını ihbar .ıtmegı ken
d ·ne yakı lınnaz. 

kat bu kilitlenme memleket 
aleyhıııe mili korunma ııisteıa·
ınızı bal al maktadır Bütlin 
bunlar fevkaıade zamanlarda 
m aat duygusunun kabarmış 
sa ı ya benzı n lıalıni göste
ren ılak tefek mısallerdir. Men
faa bö le zamanlarda ıçin i-

cd h basetı oyle bır-
e tasv" etmek mı.im-

Tasvir etmeğe çalıştığımız bu 
hali miişııhade etmekle ne cemi
yeti bundan ibaret zannetmek, ' 
ne de şn eeefli halden dolayı ka
ra dü.'lilncelere saplanmak milli 
korunma sisteminin muvaffakı
yeti bakımından bır mana ifa.de 
eder. Zira bu çerçeve. ıçınde ke
safet &neden şu hal ne müsteh
liklerm, ne tllcca.r zllmresinin, 
ııe de ııaıı'a.t erıbabmın bütünü
dür. Ancak sistemin mücad<'le 
edeceği unsurun, bundan. başka 
bir eey olmıyacağııu dil ünınek 
gerel-..-tir. Bılhn•sa LtMbulda 
mevzu etrafında dönüp dolaş81 
!arın karışık bir halita halınde 
bulunması zümreye ve mevzua 
başka bir huStı$1yet verdiğ:nl 
asla gôOOen uzıı!k tutmamalıdır. ' 

Bel Ye seyrüseferı lemin mak 
sadcy le ena caddeyi açtırdı. Fa= 
kat an:ettıg;ımiz semtlere ie&.p e 
d<!D t kArlığt yapmadı. Son ya= 
ğan yagmurlarla burada tq ve 
kum milı:dan arttı ve adeta ev_ 
leriı:i birine, kalları seviyesine ka_ 
dar yük ı ve bumda bulunan 
birkaç dukldnıa da chcn1miyt"tli 
zararlar etti. AmPlelcr yıne 

bı.rkaç günlük ç lışmrıd::ı:n sonra 
ana dı ı yl dahi t amen aç 
madan t!ı ili fanliyet ettilC>r -
Ş.mdi bu hal karş ında bu 

mın k. da bulunan dukkfı.nlar ve 
evler kinci bir yafmur veya sey _ 
f.lp kaıııı ndo mullaka yıltılma 

la veya tamiri nll.\-;kul z.ararları~ 
vukuuna bcbiyct verecektır. 

Alikadarlann ehemm·yctlc na_ 
zan dikkatini cc1betmenı2.i. rica e_ 
deriz ... 

01.aganı kendi bün)'< d~n 
baŞka bir fJCY olaraık ta vvur 1 
etmek biz! kusurlu tedb !er al
m.ağa sevk eder. Şu halde fcv ka
l fi.de zamanlarda menfaat duy
gusunun olçiıye sığmadığını, a
deta tabii - ıptidai mahiyette bu
lundnğımu ve tahripkir tesirler 
yapbğuıı kabul etmek ve bun .. -------------' 
~re tedbirleri, bu başın haınıur ı• "hJ,. k 
üzerine işlemek lizım gefır. stı a 

M Ilı korunma 1<&nununun t.a-
d le uğı ayan maddeleri arasında 'k ti" fi 
bu gibi suel tedbirlere misal o- oopera 
lacak hüküllllere rastlamak 
.muınkündür. 

Faraza muhbire ihbar ettiği 
malı vermeğe ve ancak parası
nın emanete alınmasına ceva..z 
veren 4180 sayılı muaddel ka
nunıın 5 nci ek maddesinin i
'kinci fıkraSJ tat'bikatın icapları
na gore alınmış bir tedbır mahı
Y.etinde<:r r. Bu fıkraya gtire suç 
m("VZUıı olan. mal mUştenye tes
lım edılıniş ise, mal müşteride 
bırırkılır. Teslnn edilmemiş ise 
mLlşte!"i talep ettıgı takdirde ba
zı !'Qrnıalıteden gecır m k su
ret yle mal yine müşter ye bıra
kılır. Zira tatb ·katta mevzu pla
ton.zmını kaybedince, yani mü
racantçı lerm sırf bir vazıfe şelc· 
imden ayrılan mılracaatlannın 
daha ~yade b•r menfıı.atu~n
da yapıldı,;ı anlaşılınca mu bı
nn bu halinden i~tit ade edilme
ai ve muhtekirin bu kanaldan 
ele geçmesi yoluna te\"essiıl edil
rruşt r. 

Yoksa mııhbirın fazla fiyatla 
satılan veya. arzından imtina 
edilen malı ıhbarı neticesınde, 
mal ele geçtıklen ve curiını mev
zuuna gırdıkten sonra mahkeme 
netu:esıne kadar adli emanete . 

Memurların odun ve 
kömür ihtiyacını 

karşılıyacak 
Memurlar istilılak kooperııti_ 

fi, azası bulunan memurlara 
taksitle odun temini için malı.. 
ruka.t ofısi ile müştereken yap_ 
tığı hazırlıklan tamaınlaamş_ 
Ur. 
Maaş mutemetleri, kooperati_ 

fe müracaat ederek memurla _ 
nn taahhüt edecekleri lıorc;_ 
!anma senetlerini almağa baş_ 
lamışlardır. Borçlanma muame_ 
leleri süratle tamamlanarak ö 
nümüzdekı haftadan itib~ 
memurlara odun ver:üıoeğe 
baıılanacaktır. 

Dığer taraftan kooperatife 
ilza. olıruyan mcmurlann Jl"IİD 
para ile teıızilAtlı fiyat iU,erin_ 
den odun temini içın yapacak_ 
lan müraoaatlan da karşıla_ 
mak üzere tedbırler alındığı gi 
bi kooperatıfe dahil olan!~ 
mangal kömüru ıhtiyacı iı;in 
de teşebbüslere girişilmiştir. 

Bu mutlu gün garın şehrin 
her tarafında büyük bir 
merasimle kutlanacak 

A merilmı Cümhurreisi Rd 
elt, bir tGZgi.lıta in 

~0!1< "' bir vapıu t ktı 

Evvelki gün Üsküdar ve 111 inşaatın • gözle gorı.iı..ur 
DID yavaı:; )U\-aş ) iil>.sel"şhıi~ 

K~ili.köy halkının dılekleri_ sürat aldığını gorm . Am 
• ni dinliyen İstanbul mebus_ da istlh 0 SOO h n ' r 

Gece ordu erıranına lleledlye tara· ları dün de Eyüp ka.7J.ısın& ~':yar. =ki a~ = 
lmdaıı bir ziyafet verilecek r:~~k halkla. görii.,.'ml.ÜŞ_ güı1ııın çıJıinış. m e e (~ 

,._ . milyon) t.oo dt>.!We i rilm" 
_tstanbulun_ ~uluş yıld~ü- Teşek:lriil.ler köprüden g~l'ler- Mebuslara Eyüp kayına_ HaUıuJ;ii Aoıerikiı: har ·r 

mu yarın büyük hır teza.hurat ken kendilerini lim.uıda bulu kamı ile beraber Vıliı.yet da!ıa /yıl ounarnış ır. 
ve ıncı asımle kutlanacaktır. nan bütün vapurlar duJük çal: Parti İdare Hey i !reisi 8ııl 'J tta .;»r Am • . -

Bu hırsusta. hazırlanan pro_ ınak suretiyle sclamlıyacaktır. Suat Hayri de reıak,tt et_ lct fada ı ar..w.Ja.'}lartın12a , o 
gram alBfıkadarlara teb~~ edlL Taksimd~. bütün birliklerın miştir. SO)I ti: 
nn _tır .. u_ programa gore me_ iştirak edeceklcrı· mua•~m hır· ~· b"tü' d" 

k 
~· Ifüılk, kendilerinin de - "'2 \'e u n ımya Ah ıan-

rasıın. e. ıştıra edecek olan as_ g""'t resnıt· yapılacak~·r. !arın Jıarlıe h -'-- · a 
b likl 

.,.,. •u memurlar ",~bi gıda mad_ :ı.zı....,..,ııı• ını 0 

ken ır erle mektepler ve S t altıd Vali . ~. yll lıeldeiliııiz. Biz stttl n 1 ok 
diğer teşekküller sabahleyin sa aa Oll a · ve Partı deleriyle komürdcn vcsai_ 
at dokuz buçuktı.ı Sultanahmet başkanı ile diğer zevat İstan _ reden istifade etmelerini ::=-oruz. İki yıl da hizi ,, ... -
meydanında. toplanacaklardır. bul Komutaıtlığuıa gidecekler istemir,'lerd· . Bundan baş_ 

Saat tam onda merasim ko_ ve memleket namına orduyu ka Eyüpte bir lise açılma_ Bir J~l:!a harp hazırlığuır bu 
mutanlığı tarafından verilecek tebrik edeceklerdir. sı ve "azaya bir hasta 0 _ ~r hııJmdını.n Anıeı< ta, hir 
bir işaretle toplar atılacak ve • ·ı Y sımra ne hal a.liat'.ak? G çen Gece saat yirmi buçukta Tak_ toınobili tahsisi istenilmiş_ yıl ve hele ....,._ kıs hu Aın i-
bunu şehitler için yapılacak o_ un· hah · d B ıec1· ., • .,..., •• s çesın e e ıye tara _ tir. Mebur.I r bu dilekleri ka hazırtığllte şöyle ııı.l:ıy 00,:ı-
lan bir dakikalık ihtiram du - fında.n ordu erkanına bir ziya_ I tesbit etmişlerdir. I yordu, 
runıu takıp edecektir. f et verilecektir. Aynı zamanda '-----------....: - Bütün lıu hazırlıklar i\·üı 

Biliılııra tramvay yolunu ta_ Şehir Bandosıı yarın gece Tak_ B J k • • saha buJamıJıa.cıı.idar. ~.iınlru 
kiben Sul .. anahmetten hareket sim meydanmda milli havalar a l ffieVSlffil Anupanıo IJa.raslilila bir,,.. 1ı 
edilerek Taksime gidilecektir. • Qal:ıcaktır. leıi var; ne de Pa.'iİfıkte iisk-

yaklaştı ri kalıyor!_ Aruerikıwın, i 1-

Üç sabıkalı arkadaş 
• • 

Kendilerine slDll memur süsü vererek 
bir tüccarın 180 lirasını aşırmış! 
İzmir otelinde misafireten i_ cebine el atan Ali içinde 180 

kamet etmekte olan Ali ismin_ lira bulWJan cüzdanının yerin_ 
de İzmirli bir tacir, evvelki de yeller estiğini görmüş ve 
gece Yüksekkaldınmdıan geçer_ .. __._, k yr· eti zab~- lıabe~ 
k .. .. tanımadı" .. -ft"' ~...... e ıy ..... ya , en onune gı uç ,._..s vermiştir 

çıkmıştır. · 
Yapılan tahkikat neticesinde 

kendilerine sivil zabıta memu_ 
ru süsü veren bu adamların 
Hayri, Nadir ve Zeki isminde 
üç aabür:alı olduğu anl~ılmış_ 
tır. 

Bunlar taşralı tüccara yalan 
ahbaplık göstererek hep bera _ 
her Köprüye doğru iierlmıeğe 
ba.şlamı~lardır. Kendilerini si_ 
ıril 21abıta memuru diye tanı. 

tan bu şahıslar Eminönünde A... 
linin yanından ayrılmışlar, 
esasen ça.kı r keyif olan tüccar 
da ötele dönmüştür. 

Bir mliddet aoııra eeketinin 

Suçlular yakalanmış ve <;al _ 
dıklan para müsadere ohınara.k 
her Wı auçlu da mflddeiuınımıi_ 
liğe teııli:m edilmiştir. 

~~--~~~~~.L..-~~~~· 

Bir infilak 
hadisesi 

İzmir postası 
bugün kalkacak 

Fakat, balık motörlarının 
mazot ihtiyacı temin 

edilemiyor 
Ticaret Vekil.leli, balıkçıla_ 

rın müracaatı üzerine balık 
motörlerine her ay 40 ton ma_ 
zot verilmesini kararlaştırmış 
ve bu hususta Sokoni Vakum 
kumpanyasına icap edt.'11 tebli_ 
gali yapmı~tır. 

Bu emir üzcnne Bahkçıla.r 
Cemiyeti şirkete müracaat et_ 
mişse de elde mevcut mikdo.rın 
harice verilecek kadar obnadı_ 
ğını ileri sürmüş ve cemiyetin 
talebini anuak bir ay sonra ye_ 
rine getirebileceğini bildirmiş _ 
tir. 

İhracat mevsimi g'lmiş oldu. 
ğıından hariı; memleketlere pa 
!amut sevki icap ettıği gibi ' 
çok miktarda tutulacak bu ba_ 
lıklarla eh halkın ucuzca et 
ihtiyacının giderilmesi lazım. 
dır. Balıkçılar Cemiyeti keyfi 
yeti telgraOa Ticaret Vekili iği_ 
ne bildirmiştir. 

tererıl!ı, Ka,nıwlanın bül.ü f;İJiı.)ı
~rı dleıiı>Je katacak, ıı· ç lıir 
~ ya.raınıyıwaktlr. Boşum 1.ıılı-
RK~l ! ..• 
Avnıpanm karasında Abm\n~ 

"'1 ıörl ~ı ıle *"" ıı:ı.,rııa 
dövfüı • Rtısya hu yıl, g~n yrl
dan ~1.ııha o;ıl'Üıt çtktı. Omm .. ı:u 
do hüyiik nıikyastıa Amerika v<' 

İngiliz mail bı.ılk w. diğı.·r harı• 
silahı olduğunu Alnmn l"hl;;;
INinden d& anhyonız. Halbuki 
1'IOft hadd!ne vıı.rao A"""'il<:ı ıs
lıih....rmin Rusya}ıa SM ki Jıı uı 

!IOD haddine vannarıu~tır. 11 af
lıada yirmi, ot.w bin kisililı \
Dl<'rika onlusu bütiin a/;ırlıi(ı_, le 
İnı:il~ taşmıyor w huııla
n yl'll'leşııMıt;i v& diğer ihti~ aç
tan için. tngil!Nedf' yüz bin t ,.;; 
ı;ı:ılışıyor. 

llenlNl ki Avnıpa'llın lııara•• ı
da, Alnl8111ann on heş 8\•lır • ı
lmmadıldan, hatta muk,\·rırw

tin artm88Ulı öuli)'t'nıcdikleri r 
cep~ var -.ıı. tJllıjolııa bir cııph nlıı 
erı:eo; ~ı .... ı da mukadde rr. 

alınması ve bı18.hare devlet ta- talıbikı hiıktmdan ~teyi bu 
rafından müsaderesi eekli, bin ,ekilde kavraması ta- geldi-
zehm&tle aranıp butun:ın bu ni- ğini söytemeliyız. F eshane fabrikasında 
nıetın el n kaıırnasına muııeer 
oluyordu. Bu hal mııhtekiri.1 . Ntıfsı bid.itıe budur; cemiyette patlıyan bir pota iki 

Dün hareketi icap eden İzmir 
sürat postası görülen lıizum ü_ 
zerine bugün saa.t 13 te hare_ 
ket edecektir. 

reci bir kua 
Pıwifi~ ı,"fllcliln: v akta 1 • 1-

lıto>re ve AmeriJııa !l;"!.".-U kl'l J'a· 
sil'ikte birçok i181er bJ oot ıler. 
Az lkaklı, son üs Avııstral~a da 
gidiyonlu. AmıD3 arlık A \ ust

ralya .Japon;ra io;:iu bir haynl ol
muş \ıe .lapon ııavleti çoktuu kı
rılınıştu. O 1aMlar ki Salumon ,... 
dııJıoriylıı Pllliilliğe hir daha so
kulan Anwrikıı.hlar ( Yeıri {. ıı.e 1 
dt>n ek• ıfapoııılan atıyorlar. llil 
laı'.aıfta.ıı da (inliler, beş vıldır 
DP.-ıe,_ ol-.o.ponbu'I genleln go 
bJ~bddaJ'. 

fazla fıya.t talebıne karşı alıcıyı bir t.a.kmı olçi.rsıiz duygu ve dü- ı 
iTiZAR fasıt yQla sevkettiğı gibi netice şünceler rol oynamaktadır. Ted- İŞÇiyİ ağır Jlrlladt 

ıtıbariyle ihbar edılmış do olsa birleri de bun& nazaran ele a.l- Dün' -A....ı. ···• 10,30 radde-
mak 

__. - Ş•ddetli yağmurl;ır doluyısiy_ 

ne sı hiı.diseye, yani .madde kıt- ve gayeye doğru yönelmek lerinde Sümer Bankın Eylipte_ le febrimizle Anadolu anısuı_ 
lrgrna bir cevap verilmemış olu- lıizmıdır. ki Feslıane dokuma tıabrilıasuı_ da, posta münakal&ıı kesilmiş 
yordu. Zıra bu malın pıyasaya Halbuki ileride uma. usadıya d& bir infıli.k bidiwwi oG!ıuş_ olduiuııdan "Ebu Ali Sına,, 
ıntikali uzun bir zamana mıltc- ii7.erınde dunı.cağımız kanun1111 tur, t.efril<amızı dercedemiyoı·uz. 
vaklnftı. Nıtek.im kanunun tadi- billı-a cezai müeyyideleri bu Potalardan biri if eaııuında. Muharrem· Zeki Korgunal 
lınden ilOnra muhbirden daha reaıiteyi ve bu haşinliği ka.vrar kazaen patlamı§tır. Ahmet ia.. arkacı..,,,ızın "Yeni Sabah,, 
fazla tıfade edılm:iştır Geçuni- · mahiyette değildir. Bu miiey- minele bir işçi arkasıodaıı ve okuyucuları i~ hazırladığı ya 
ni temin maksa.dıyle Anadolu- )'<deler nefsi hiid.ise k&111ısında yüzünden feci bir şekilde JUi'. D1ıın posta münaka!Ah yeuid..-; 
dan lst&obula gelen bırçok tüc- zayıf kalmıştır ve tatbık&tta bu- lanmış, diğer bir işçi de a.ğır teessüs eder etmez bermutad 
carlar bu şekilde mal edınmek mın hazin lletioeleri görülmüş- surette yaralamnış ve hastane_ .,.... bqlıyacağız. Ne bızim, 
ınıkıinını bulm~rdır; buna tür. Halbuki bu müeyyidelerin ye naklolunmuştur. ne de muiıan'irin ellnde olıru_ 
mukabil bırçok muhtekir de elt menfaatlerin kaıbank iştihasl- Haırtalann haya.tlarmdıın il_ ya bu gecikmeden dolayı oku_ 
geçnuştir. nı gıderır bır mahiyette olmast mit yol:tur. Diğer tıir kişi de yucııJanmızdan 6Zllr dileriz, 

' Bir kamyon 9 yaşında 
bir çocuğa çarparak 

öldürdü ! 
Diın öğleden sonra Çcnberli_ 

taşta Yeniçeriler caddesinden 
geç.en şoför Galibin idare etti_ 
ği kamyon 9 .yaşında Kasta_ 
monulu ömt>r oğlu Mehmet is_ 
mınde bir çocuğa çarpmış, ço._ 
cuk sademenm tesiriyl·~ yan
daki duvıara <;arparak b~ın
dan ağır surette yaralanmıştır. 

Çocuk hastaneye kaldınldık_ 
tan biraz sonra ölmüşttir. 

Demek ki l'lıoıifiktm de Anı& 
rılkahlar kovuıan...ıışıı.r. llili:-· 
uıs. .. 
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ez..lb~t 
Sirkeci hattının gOmrük 
binasına kadar uzatıl

masına başlandı 

M'lhYOl", Aaglo Saluıoo lınzır
loğırua ıılehfil"tini takdir ..tmistl. 
~ ıneydaa vomıemek ı~1n 
her oanıye başvurdu. 1''akat ıfı
rünüyor ki belderıırlctoo ha ka 
çare buluoamaınıştır, 

BEH<Jt.'T S.'\FA 
Avrupadan ithal edilen mal_ ı------------

lıann depolara nakli işi bir çok Kontak yapan 
güçlüklere sebebiyet verdiğin_ 

~~~,..,,...,... Böylece onun biraz dalı.a yo _ 
betti. Acaba bir yachşlığ:a mı rulup btta.p düşmesini bekliyo 
kurban oluyordu? Tek tii1ı: du. Halbuki iş beralcis oluyo 
belledigi Hint dustan.i diliyle: du. Ferhat bit- ikıi dakika. ge 

oaklarına sanlnıli onu da yere 
yuvarlamıştı. 

Kondorda korkunç kanlı bir 
mucad 1 başladı. İkisi de bir_ 
birlerin n can alacak yerlenni 
kavramak, sıkmak. bıU
gırt ııklanna yapışmak uzere 

• 

durmaya ı;ahşmald& ıktif& etti 
ve böylece bir kaç d&kib.lık 
b · r mücadel,ede ;kib-ımn de kol_ 
lan ve yüzlcn kan içinde 1ra.L 
mıştı ki. Hintli hır hamlede 
Ferlıadın altnıdan sıynldı. O_ 
nu yere yıktı. Bir koliyle o_ 
muzuna dayanarak diğmJe ğöğ 
ımne, kıal.binin üstüne şiddetle 
bir iki yumruk vurdu. Artık 
zavallı delikanlı bitkin bir hal 
deydi lıi sıra Hinthye gdmtf. 
ti. Hintli sıçradı, ümitsizce ar. 
tık lreodlııı miıdafaadan başka 
bir şey dÜfÜDDlıye:n Ferhadııı 
omuzların& bindi. Ellenyle ıı;_ 
leklenni tuttu- Ferlıadın muka._ 
vemeti o sirada aıtua iniyor_ 
dıL DeHkaıılı sadece: 

- Haşim, Hsşim, °" ı• . 
Melika .. 

Diye bir kaç kere bağırdı. 
Artık ümidi ketnıem11 gibiydi. 
Hintli ataca Jı:anuıkkt& bu il. 
mitsiz feryada yılan dişlerini 
göstererek giilmetle mukabele 
etti ve. 
- Onlar uyuyorhır, hem öyte 

bir uyku Jti iki satten, eV?el 
uyanamazlar. Şimdi seni de 
onların y.ınuıa göndereceğim 
ve B n h · uya.namıyıacakmn; 
ani d n mı SJVanrn diı.şmanı !. 

F b ··zaen bir şey aa.. 
n d • katinı cel _ 

- Ben mi Sivanın diipnem niş nefee almak imkanını bu 
yım • Neden? Sen .kafir millin )arak biraz kendine gelir gibi 
ki bana böyle söyiüy0l'8Dll? olmuştu. Karnının ·· Uiı:ıe çö 
B_cn Mahalli Senk değil. miyim? ken Bin:t.li 0 kadar za~f ve -
Sızın sevgıli Racanızın oğlu, fifti lıii, nefes alınesına ınaıri
Hayri Senk'in torunuyum 'ben. nıft--ord Böy' lece bilek! · 
Sivanın d~nı , olabilir mi_ ;::-muk" u. ti 1 "~e tmier! 
yim • '"'."' .. -~veme y e J.ft!Lila e Q 

. bütün diger uzuvlaruu bir iki 
-. Evet, faldat Sıvaya ~- dakike dinlendirmişti. Bir . . 

dilmış bir .kızı onun elinden dakilıa daha kazanmak ümidi 
alıp, ooa. a!_t olan bır ~ bu le bir yalan uydurdu. . Y-
gece tecavuz eden -n Sen • 
onun hakkına tecavüz ettin.. - Aldıuııyorsun, dedi. Ya. 

Bu -"-··· '-= 1 .. but -a aldatm•ılar.. Ben Si 
'--UCW.Ull cernsmı ~ın_a o -

deyece!rain "8 Jıfelika gene s( vaya nezredilen Felilıa ile ev_ 
vanın olııcak; ebediyyen - kıamedim. Feliha. şlmdıi Siva 
nezır ıve vakfedllmif olarak mahediııdedır ve Hlayri Sen.kin 
kalacaktır. amca kızıdır. Ben Racwnıa ev. 

Bu muıaa-p "8 g6lll bok 1itbğı olan Melika ile evleni _ 
Hintıiyi bulunduğu vaziJett,e ~· Melika ise nezredilmiş 
Ferlı&t naıııI ikna edebilirdi? bir ~re değild.ir. öyle olsay_ 
Zaten böyle bir izaha bile ıtt _ dı Sıvanın en sadık bir kulu 
mum görmiyen Sivanın Breh.. olan Hayri Senk bu günah 
meni, ou bir iki dakik& içinde ~er miydi? Sen ümit eder mi. 
artık mağlnp olan ve hEmen am o miıkaddes ihtiyarda.o? 
hemen kendisine teslim olmuş Hintli inanmadı ve derhal 
vazıyette altında kalan Ferha._ kendisine bava.le edilen hizm~ 
dı naaı.l gırt!aklıyıacağını dİİiÜ.. ti, bu h n büyük miık8.fa
nüyordu. Bıleklen ellerindeydi. tını düştindü. Mertobi _ Do -
Bu bileklerı serlıl- bırak ,,. ona ebedi haya.t vaad tmişt 
Ferha.t ne tehlik li 'fıir h.ı.re_ (Arkaııı. \1lr) ı. 

den tren yolunun gümrük bi - uamvay 
na.sı önüne kadar uza.tılacağını Dün Ortaköye gitmekte olan 
evvelce bildirmi~tik. Ortaköy _ Aksaray trann·ayı 

Yolun inşasına başl:ı.nrnıştır. köprü üzerinden geçerken' mo _ 
Diğer taraftan memleketimize törün kontak yapması uzerıne 
gelen ma.llar Çekmeceden Sir - tramvayın ön camı k nlmı ve 
keciye kadar olan yol ilstünde yolculardan Hayganaş ısm:inde 
vagonlar üzerinde ıveya aıııkta b" k dı ı bu 
olarak bekletilmektedir. Bu hal ır a n parça anan cam. 

!arla yaralanmıştır 
ise bir çok vagoıılan fuzuli o_ 
tarak işgal etmetedir. 

Haber aldığ:ımım göre, Dev_ T A K V 1 M 
l~ Deıniryollan idaresi Ahır _ 
kapı ile Sarayburnu arasında _ Ha.ııır 103 GVN 278 Ay Hl 
ki arazinin ve depolarm ken- ı 11----. 
disine verilmesi.ni temine ça_ 1 5 1381 1368 
lışrnaktadır. 

Bir at ceryana Ramaz•ıı ilk Teş. EYLÜL 

kapılarak öldü 
11

_
2_4 ı 9 .ı 2 22 

Dün akşam saat 19 radde. 1 
!erinde Aksarayda. Namık Ke. PAZARTES 
mal caddesinde 2 numaralı e _ 
lektrik direğinin yanından ge _ 
çen tek &Uı bir araba elektrik 
direğinden sızan cereyan ü_ 
zerine arabanın atı cereyana 
kapılmış ve derhlll ölmüştür. 

Güneıı 

12.13 
1.01 
Utar 
12.00 

ögle 

6.16 
13.02 

Yatsu 
1.35 

İkındL 

9.:ıı Ez.'lnı 

16.17 Vııs t 

imsak 

10.36 Ezan! 

Merd iv enden yuvarlanmış! """"""""',..,.,..."""""'..,...,,...,.."""""'VV'<""• 
18.46 20.17 5.23 VasatJ 

Beşiktaşta. Ilılamur caddesin.. 
de oturan 65 yaşlarında Erni_ 
ne isminde bir kadın dün ev_ 
!erinin merdivenlerinden yuvar_ 
la.naruk muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaı 1 k lı ı Et_ 
fal h tan kal r 

ABON BEDELi 
Tiirkl)'e Ecnebi 

2700 Kr. hnelik 1- Kr. 
9 A)'hk 7iO • 1460 • 
3 Aylık 400 • 800 • 
Aylık , .. 
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' 

~ıs., tar fı 1 ın~tdc -

~~ ;.ı.klaşamıyan ben 

~n!n kümseyc merhmetı 
~~ tramvaya binmek ısS t1l>kı ·şına:n elinden b r 
~ al:ı.n muharip askerler 
'iti rıar. Önlcrıne geleni de 
~ ~lavere atıyor, çiğneyor ve; 

r. 
~~"-ana, b:ışbaşa... thtiyaı 
~ hııltilerı, çocukların 
~, --.ı·ı, genç kadınları ftsa.bi, 
'ıı..ı..~a:f kınşlan, erkeklerm. 
'ı: b:.'.'u veya küfürleri birbiri-

1-..ı. usı.vor ... Ve bu giırülttl ı
~ kurtaran kaptan! 

fl l'aJrılu"tn herhangi bir tarafı 

' 

%ı. Ya'b:ilenlcr bahtivar ... 
an dikkat ediniz bayan, 
dır. 
lu kt.ı şi ne? .. 

%ıaıı oghmı, sakatım. Bı: 
il: kınktır ... ot de oturarnadın mı? 

Yt>ruım Allah! .. Nefesun 

!{ rttsı:ndaıı bir ses : 
' ~ ~ bmısı ol,,;e de elrnıl· 

bi. \.ah atlasak ... 
~ tı. bn tutulsun... Bcnı mi 
~ Oldiıı·eoek ? 

nın sert sesi: 
li Vera sonra, kavga sonra... 

n ses ... Tıklım, tıklun 
tramvay arabası, kapı
h<.ısanıa.kla.nndn nasıl 

ld .Jor.ıne hayret eililcn I 
' ·l lı.k ınsaıı salkımla-

'lll."J olarak tevakkuf 
ndoıı uzaklaşırken cvve
ı.IlU araba.nın sahanlıgına 
1 l-ionr·a ıtıle J.ukıla t.ek-
1.ı ını üzenne uup ornd .. 

Ola.n bır htıvar Jcaduı V..t
vı b , asıyor: 

'v h ... Ayakkabımın bir 
ııvu.vırı u;;:ı.ıde kaldı. 

Ukı t, buvuk hanım, bi
n~w1 buruıu bıle tram

. 'Olodi ya! .. 
'"' Y arabası köurüyü bui 

aı· kuduı: bır a vag-ında 
r r ayugında çoıap gü
tt.ıgı kadar tramvayın 

d n kosınağa çabalıyor 
• ıı 0°lum. .. Vatman bey 

• .. i•'otınıın kaldı ... Huuu ... 
" boyle çor.:ı.pla eve na

t n ... 
k ı ci tramvay göründü b 
1 
O trann ayda ver bulma 

1 ıvaulaı koşus'm:ığa baş
lıt.ıynr kaclına cıırptılar. 
<'re duştü. Hala bağırı-

Yet runeyın ayol... A
ın ya.hu... Bu ne! ... 

ıtalınadı mı kimsede .. 
g d yor, çorapla eV<ı na

Y nı ? .. . .. . 
1
" Ya gıınnok ı<"ın herkes 

l <'d yor. Bır kısım yol
ıonu meo)' tanının muh 

lı ') ' . ıtl ~ ıdeta JHISUci~ 
1 [lar: Tıaınvay arabası 
ın;lcrı hal ve tnvırlarından 

1Yan.. •• Meydanın şura-

E--;{rem 

tramvay bı 
.kan,.ctrruyan 
gafil avlıyorlm 

Köprünün b ilıbarcıı 
me)da.nı.n muuoA ycrler_ndc 
b rden:bire tramvaya saldırı} ur
lar. Fakat tramvaya binmek 
mücltill bir şey, tramvaya at
larken hem. çeviı., hom de mer
ham6tsiz ohnak lftzımdır ... 

Tramva_ya atlayaınlardaıı hiç 
biri kendisiyle ayıu zamandu. 
a.ynı şekilde basanı ~ a sıçrama- ı 
ğn ugraşanlara acımıyo1. Onları 

da düşlirmek, tramvay tekcrlDk· 
lerln.in altına tınını ... yerlere ser
mekten bir parça bile çekinmi-
yor. I 

Bon, meydanın ortasındayım. 
D durnuıJan dol 11 arabala-ı 
ra kedi c " re r bı u k
tan bakıyorum. Yı.:ııi hast ıtk-

tan kalknu,'? oldu um ve kolla 
rımda bu kad u· k.ş.ıyle mucadde 
-Odccck kuvvet bulamadığım iq"n, 
hep meydanın o tasım].,, bcylrn
dc yere s.ıgdan s~h. wldan s.t· 
ğa ko.şn.nk l'Orı.ı.luyorunı. 

Yme bır tı vay geliyor; yi-
n" bir hiicuan, bir saldırış, bir 
feryat ... 

Önüme doğru balnyoruın. Kal
dırım us tünde sarı saçlı bir baş 
ve tramv y t.okeı'lcklcri altında 
gövden n yans• yatıyor. 

Gozleı un:ı b'r an ıçin kapıyo
rum. Sonra gcr.i dönerek koprü
yc d ~ru sür'atle yüı-ıi.ime.~e baş
lıyoııun. '!'ün.elle Beyoğlu11a çık. 
nıağa lfarar vcrdım. 1{.aza yerin
de dalıa fazla kalmağa cc~;arc
tmı yok. 

• • • 
Tunel başında tramvay orta- , 

da yok ... '.ruııcl, biz geldikten 
" sonr·a.. .. Bir, iki, üç arabanın ka-

lwbalığını arka, arkaya boşalttı. 
'l'unelin ônu msan doldu... Her
kcs•n gözü yolda... Henü:ı: b r 
araba gelmedi. Twıcl dordünctl 
defa boşandı. Ve nıhayet vukar
dan gelen bir tramvay arabası a
cele manevra yaparak önümüze 
geldı ... 

Dört tuncl katarının yolcuları 
iki tı amvay arabasına tıpkı F~
minonıinde oldui:ru g\bi saldırı
yorlar. 

Aynı feryatlar, aynı homurtu
lar, anyı in iti ve h.ıykırışlar, 
şı 1• b r kadın sapkası kaldu ım 
ta.']! rı üstüne diışiiyor.. Daha 
ilerde on yaşlarında biı· kız ço
cuğu: 

- Aıuıcm tramvaya girdi. 
Ben de prcccğim. .. dıyc a~lıyor. 

İlmıci arabaya, uçüncti, beşuı
cı, onuncu arnb.ı.ya hep aynı hü-
c:m, aynı birbırini parçalayış. .. 
Biraz evvel göı düği.ım kaza be
ni büsbütün yıldırdı. I>augaltıva 
yaya gıtmcği tcı cih edıyoı·wn ... 

(Sonu \'aı·) 
SUAD Dl~l~\'İt;i 

König 
istihza için takılmış olduğunu 

farkedemıyecek kadar soysuz
laşmış olan bu bedbaht kendisi
ne König dlye hıtap edılmesiu 

den adeta zevk duyar olmuş ve 
hatta soyadı kanunu çıkmcn hu 
Konıg adını, diğcı bır rivayete 
gem~ de bu Alman JSmınc çok 
benzcdıği iqııı Köyuük ismıni 
kend .:.ıoo soyadı seçmi tir. 

Ekrem Kôn g mütarekeden 
sonra bir !ha.yr muüddc1. CM\ lı 

bir i3 tutmamış, bir baltaya sap 
olmamış ve daima scrgüzeştkr 

peşııde koşan bır avantürye o
lnnık yaş:ı.mışt.ır. Kondisi sık Slk 
Ankaraya gider, gclır; kcndisinı 
nüfuzlu şahs yet.terle temasla 
gö::;teı mCk ıster, hulasa her \ "C

sılcdt>u istıfade ederek bir vur
gun pc'"mde dolaf;>3.11 bır kırrn;e 

hwsinı ver.ırdi. 
Hntlrladığmııza göre bir anı

lık Saray sınemasında bir ka · 
dın dövmüş, o sıralarda vaka 
gazetelere aksetmış ve bır haylı 
d d koduva scbehıy t vermiştı. 
Ekrem Ktmıg'in ismi Yavuz -
Havuz fşine de karışmıştı. Bcy
nğlw un eğlence nuıhitlerınde 
g ı en bir haylı skandallarJu ıs· 
mı sık sık işıtilen Ekrem Hamdi 
n-:ıını diger 'J;Jkı om l{ön g me~r 
hur yüz elli! kh: ı den Slılcyruan 
Şefığin akı a.basmdandır. 

Berındırma odalara 
İşçı anne ve b:ıbnl rın erken 

saatlerde işe gitmeleri mecburiyeti 
knrsı ında okul cağında bulunan 
cocukl:ırmın ders aUne kodor kı_ 

şın soguk ve yngmurundan ınuha_ 
rawsı mak.c;ad yle evvelce M arif 
Mütl ırlUhu tarafından açılacagmı 

b!ırındunıa ocfalarımn 

ikmal cdiiml tir. 
muhtelif semt_ 
lır f al )l'tc 

· .. ..,,._-,._~o:N :H:Aı l:EI=i.L.EJFl.) _[ H_E_R_sA_sA_e ____ J 
Kirbit &en de mi? •• 

Alm nyayı 
bo balagacak 

Vifyam Hitler K nada 
hav ordusuna giriyor 

-o--
Ott va, 4 (A.A ) - H Ucrın ye_ 

ğcnı n il z dogumlu Vı ıllı m Pat_! 
rıck Hıt.crın K n da hnva kUv\•ct 
lerınc mtt:xıp ctmcsı çok muhtemel ı 
dir. 

lngilız ıabııy tınde bulunclut;.u ıçin 
BLrlcşık Amt-r 1 ordusuna k bul c. j 
dılmıycn V.. tllı m, K.ııı an h vn 
l:uvvet e ıııe ı ı. k • rını v • ı 
dıg b lu t:ııı <ıa ı n1 mulı ı 

f. , rtebıl et:ı 1.cn . ne tel>l ' e 
dlmı ır. 

Wıllı mm baba 1 r, ıhıerın U\C.Y 

k ırd d ı, an. ı, TN 1 ı ın ıkı ~a

mda ıi{Cll bab ı ıd n ayrılmıştır. 

----->ıııc-----

• 

• 
a g a 

muhare esı 
• • Baı taı afı ı lnc;.ldc -

Terek cenubiında milsta.hkem 
mcvkl ler haline getirilen ve mat
la nıüda.f aa edılen Elçotovo ve 
Werchı Jhurp şcnırlerl hücum
la 7..apted. lmiştit'. 

Stalingrad şohriıun şımal top
raklarında düşman ycnıden, lah · 
kın1 edilmiş b"rçok evleroen çı· 
karılmış ve matla süren çarpış· 
malardan sonra buralardan atıl
mıştır. 

.Moskova, 4 (A.A.> - Sovyet 
tebliği: 

StaUngrad çevrcs'nde Atman 
taaıTuzları püskürtülmtişttir. 

Stalıngrad cenubunda bır Hus 
birliği beşinci H.ornen alayını 
bozguna uğratmıştır. Sdhr.in şi
mal batısmöa Ruslar, müdafaa 
hareketleri sırnsında. biır Alman 
müstahkem mevzJı:nı almışlat" 
dır. 

Londra., 4 (A.A.) - Alman
lar, Stalingradcla Ruslann V01 · 
gn ~·olu ile malzome almalct>a de· 
v-..ı.ın ettiklerini itiraf edıyorlar: 

Ahnan radyosunda bir hnrJ> 
muhabiri ~yle demıştir: 

Volga nehr~ "sahıpsiz bölge" 
h.tline girdi. Güruhiz nehirde ge. 
mı veya başka ~ıt vasıtalartn
darı hıç biri görünmüyor. Fakaw 
gece Ruslar, nehr:i aşmağa ve 
malzeme, yiyecek ve ta.kvıyeler 
almağa devanı ediyorlaı·. 

Stokholm, 4 (A.A.) - St-n
lingradcla deTam eden yorucu 
mu har o'be pc;k yakında hiç de 
bitecek gibi değildir. Sovyet kı
tal arı şehı'r içinde bazı muvaffa
kıyetlor elde etmişler ve Ş'lmal 
batıdaki işçi nuıhallclerine hfı
kim tepelerden bazılarını Atma:ı 
lardan geri al~lardır. 

Moskova, ıı (A.A.) - Reutcr 
aJa11sının hususi muhabiri Ba
ııold Kin° ~a.zıyor: 

Akman ağıır toı>ları Kafkasya
nın garp ucwıdaki omıa.nları a
~ ~şler ve bu ormanlaı 
lfrkaç gün yannuştır. 

Bununla berııber Almanlar 
Kuban ve Novorosısk bölgesin
de basardıkları yarma hareke
tı'lıden sonra durduruldukları za
mandanbori ilerlcmcğe muvaf
fak olamamışlardır. 

Lcningrad bölgesinde büyük 
bır hava muharebesi git.tikçe ar
tan bir ş.ıddcUe devam ctmek
tcd.:r. 

BerLın, 4 (A.A.) - 2 tlktcş
rinde Voronej şımalin<le çarpış
malar yemden şiddetlenmiş.tir. 

Göriııg nutuk 
söy edi 

(Bav tarafı 1 lncıde) 

lenlerin en ağırı olan bu sav, • 
tn hc,>imiz ıç.n bir tek vaz.ıfc 
vuı ,ıır kı, o da dakika kaybet
meden hedefe do~ ru gayretler.· 
mızc devrum etmektir. 

Bıı sene ,.. ahsul buzlarla do
hı bir wun Um.it ettire:..nıs cccğt 
hır derecede herek tli olmu, tur. 
Abluka ,geçen harpte kor mııç 
bır şey ol.mu tur. Alınan~a bu
gün de Alman çocuklarına tev
cih edilen blulµı.dan muztarı.v-
1ı r. Iı'a:kat nhluka sılnhı artık 
Alınanyaya di~ geç.remez. 13un
da n so•ırn <Yı un kurbanı olncalc 

h lng 1 lor-
. ti c den 1 bıl"r 

ki, açlık tık b,7ım ·çın değil, 
kar§ı taral al .> lıınc çalı. acak .. 
tlr. 1 
Bımdan sonra ln°"ltz h va 

k .v\etlcr ru.:.ı ya ~ı~ı tedh"ş a 
I·ı ·ından lıahseJcn N ..:.reşa~ 
Gör ug bu hususta şöyle dcm~
tir: 

YUz 'eya J.kl yüz tayyare ta· 
rafından yapılan bomb:ırdıman
laıın husule getird klerı tcsl:rl ... -
ri bilDl.('z dc~ılim. Bu t.aarrm:lar 
netccs nde b'rçok ınasuml .... rm 
kurban gittı (i.mc de vakıf bulu· 
ııuyorun'ı. Alonen jddia ediyo
rum ki, İngil z tayyarccilerı as
keri hedo.tleıe hücum etmemeı< 
için emir almışlardır. Alınan 
medeniyctfnin muhteşem ~serl~ 
tine karsı yapılan bu tahrıp hu
cumları aynı zamanda Avrupı 
ve lıatt.iı dünya medeniyeti için 
de muazzam zararlar husule ge
tirmektedır. Bu tahribata kar
şı büüin nefretimi bild"rnıekle 
beraber aynı zamnnda dıyorum 
ki "dü.)'Illan şarkta mağlup edi
lecektir. O zaman 1ıiP"ilizlerlc 
karşı karşıya kalacağız." 

Mareşal sözlcl'ini şövlc bıtir· 
ı~tiı·: 

Ey Alman milleti, eğer haıi>ı 
kayıbedecek olursan mahvolur
.sun.. E;yer yenilirsen Yahudi esa
reti albna düşersin. Milletımizin 
hi.lrriveti devletımizin azametı 
'lıarıbi kazanmanuza bai!lıdır. 

Gi>ools'in Bir Mablcsi 
Bcrlin 4 (A.A.) - Önümüz

deki cumartesi intişar edecek o
lan Oase Reich'da Dr. Go'bels'in 
"Yen.i Avrupa" başlıklkı b:r va
zısı çıkacaktır. Bu yazısına, 
"Harpten sonra Avrupanın na
mı kurulması gerekeceği hak
kında düşmanlarımızın ~ıh bır 
f ı"" ı 11.!IJ yOK tur" diye başlı yan 
Dr. Göbels. bu mevzuu ınceliyP
rek diyor ki: 

Bu işde bi21mı ta1'8.fınuzdan 
bir cebir asla bahis mewuu ola 
maz. Gelecekteki ···enı A vruna, 
kendisınc katılanlara ve onda l 
hasılat alanlara zarardan zıyade 
faydalat'ı dokunacak olan bi ... · 
kurum dlacaktır. 

Amerik.ada 

Bayat pa1ıaııı1tuıa 
karşı tedblrl~r 
Vaşngton 4 (A.A.) - Rel.3 

Ruzvelt. f~yat ar murakıbı M. 
Henaerson'1 tal m t vererekt 
bazı ıstJsmı • r h n tu ulrru:ı k 
şa.rbyle zır ;:ııe aıt bir fi
yat vahıt cet el ha.zırlıımasııu 
ist.cmıstır Bu tedbır, h yat pa
halılıgının h ksız bir k ldc 
yukselm. nı v~ ol gaıı · ü .~ ... 
z nçlar ten ı edilmes ın mm0 

gecmek •çın alınmıs bulunan kJ.· 
ra.rın tatibikı ol caktır 

~------~-·-~~----------------------~~~---

YaQmurlarrn zararlan 
- Baı tarafı 1 ın'>ı:ıt= -

ve yolwı a.gılması için hummalı 
bir faaliyetle işe başlanmıştıı. 

Bu münasebetle dün öğl"yc 
doğru alınan bır haberde ekipe 
riyaset edenler, sevlap hadisesi
nin büyük hasarlar vücuda gc
tird i:"ini bildirnıişlerdir. Yolun 
a:ncak bu sahalı açılacağı tah
min edılmt'lctedir. Ankara isti
knmetınden gelen "Olcular için 
dun lskıişehird.en Kütalıva - Ba-. 
lıkesh yoluyla Bandırmaya bil 
tren kaldırılmış ve Trak vapuru 
da bunları şehrimize getirmek 
üzere lima.nı:mızdan bandırmaya 
göndenlm:işti.r. Bu yolcular dün 
akşam şehrimize gelmişlerdir. 
İçler.inde iiniversit.e 1ıeyeti tle 
bulunmaktadır. Eğer hattın te
mizlemnesi gcçikirse Haydaıpa
şa - Ankara ve civarı yolcuları 
aynı sekildc, yani Bandırma yo
ll!.vla seyahatlerine devam ede
ceklerdir. Diğer taraftaı!l Hay
dallpaşa - İzmit \'e Ada.pazarı 
scl'crleri muntazaman ya.pılma'k
tadır. 
Diğ r taraftan demiryolu mü

nakalatn ın Cık taa uğreması ü-
7..erine P.T.T. "daresi po.sta ışle
rinın lrteye uğratılmaması için 
miin l· lı tın bu sa.baht.sn tt.ıöa 

ren Mudanva tarıkıyle ya.ptlma-
sma karar venmiştir. ı 
YAc.;Ml. RUN Ş~HRiMlZDl!."Kİ 

TAIUdilATI 
Y nğmurun şehr.i:ın.izde ~ aptığı 

hasatlara gelınce: Şiddetlı yağ
murlar yüzünlien şclırımdızin 
bazı alçak sevjyeli yerleı ını u 
!ar basmıştır. Bu meyanda hır 
de yıldırım duşmüştür. Eyüı--te. 
Kası.ınpa§tl.da, Alcsara)' dn 80 deh I 
fazla ev.in alt katlarına sul ır hü
cum etmış, bunların mühim bır 
kısmı ıtfn.iye tarnfından b şal-
tııını.5tır. . 

Selleı den Orta koy deresı üze
rındeki köprüler(len biri yı'kıl
ınu.,,c:rt.ır. Bebek, Topkapı, Edirne
kapı, Y edıkule tramvay iIBfcrle
ri batlnnn çamurlarla dolu ol· 
ması yüzünden dün saba1ı anca;k 
saat 9,5 a doğru b~layabilmi§
tir. 
BEYLIKKöPRU~E 15 EV 

}'."IKJLDJ 
An.kara~ (Hususi) - Şıddetli 

yağan yağinur ve doludan Bey
liıkkoprü'de 85 ev hasara uJ:;-ra-1 
mış 'Ve 15 ev de tamamıyle yı
kılmıştır. Yn.rduna muhtaç 69 
aileye Kızılay Cerr.1yctı tarafın
dan ilk yarelım olarak :500 lıra 
gônderilmiştir. 

Sovy ter birliği aresa! Ç n-Kay-Şek o 

l 

Londra. 4 (A.A.) - Reutcr'in 
diplomatik muhab;ri yazıyor: 

Sovyet Hu yanın Stokholm 
orta elç.ısi Madam Kollontal'nin 
ağır hasta olduğu ve yerine Sov
yetlel".n Londra biıyük elçisi M. 
Ma ski'nin b y n edileceği hak
kında dün Alman resmi ajansı 
tara.fuıdan vcrıl :n haber, Lou
dranın mesul makamlarınca .cıd
di tP.lfr1, > ed"lmemcktedir. 

Di-er tnrafwn. Sovvut Rus-
1 

yanın V aş ngton büyük cıç.· ... ı ~1. 
Lılvinof'un Londı-ayµ. gıtmck 
tasavvurw1da oldu u a daır ya
yılan rıvayct hak cınd da hiç 
bir malfunat y hlur. .... 
Madagas ar 
adasında 

Fransız - ingiliz 
harbi devam 

ediyor 
Vi i, 4 (A.A.) - D N, B.: 
Mu t ınlckc devl t sekreterliği 

diın , lcş:ım Mad g ~ .arda durum 
hakkında bir rnpor nesrctmis•ır. 

Bu roporn göre, ı;ıôdc.Uı taarruz_ 
lordan sonra, du m ıı kuvvcUcr:i 
Snmbaina nchri vudısıne giımi~tir. 

Ve cenup demıryolu ustunde aynı 

isimdeki şchrı isg..ıı ctmi,..lerdlr. 
Fransız kuvveti , tngıl.z ıleri 

luıreketini guçle. tirmek için mum _ 

kün olan her ~C\} ı yJpm.ıkt.: dır. 

Fransız ku\ veUcnnın har('kfıtı 

halkın işbirhg1 ılc ol yl:ıştırılmak 
tadır. 

Londra, 4 (A.A ) - Do ~ A!ri_ 

kn umumi karargahı tebliği: 

Tunanarive cenubunda ilerliycn 
kuvvetlerimiz Antsır bey işgal et_ 
mışler ve ha'k t:ırnfıı d.ın hararet_ 
le kar~ılı:ınmı~l::ırdır 

----->UH----

AmeTika 
Ziraat Nazırı 

------
Müttefiklere yapı

lan yardınıdan 
bahs.etti 
--o-

Nevyork, 4 (A.A.) - Ziraat 
Nazırı M. Claud Wic.kard, düh 
Mısisipi eyaletinde Tyleı town'da 
söylediği b:r nutukta ödunç ve 
kira kanunu gcreg ncc birleşik 
m:lletlere gönderilecek yıyecek 
mikt .nwn son zamanlarda ar
tlnlmL5 olduğunu ve bu artışın 
Pittikçc fazlala.ıµcağını bildir
mıştir. 

Bu yıl mahsulünun bereketin~ 
işaret eden Nnzır ~unları ila-v.: 
et:nıj.5tir : 

Bı:z:m jq:n demz, k~rn ve ha
valarda sava.san B.rlcşik Millec
lenn askerlerm.ı ıı e bwıları cep
he gerisinde destckl yen erke~ 
ve kadınları bslh ld" • rmizdc .. 
dolavı Allaha iıhT diyö uz. Bı.. 
Yıl ~~en vıla n ran kı misli 
fazla araşil ve soyra \'C aşağı 
yukarı 70 m.dyond ı d..,hu faz
la yumurta ve 4 m 'lyar libreden 
daha ·fazla süt istihs:ıl ettik. 

Denizaltı teh
likesine karşı 

Küba ile Meksika 
bir anlaşma 

yaptılar 
Buenos _ Alre$, 4 

N. B· 
(A.A) - D. 

Biri şık Amenka k yru k.ı ıı dan 
oğ enildığine göı l.'

1 
l\ k. ılc Kü_ 

ba arasında yapıla askeri itti • 
f lk Cnraib dcruzlerınde 1 deni.zal _ 
tı tchlıkcsini mu t eken ort: dnn 

.... -... ......... 1 ı şere

fi e bir ziyafet 
ver ı 
--()-

Londra, 4 (A.A.) - General 
Çankayşelt, V andcl Vilki şerefi
ne bir ş.kşam zıyafeti vemıiştır. 

Bu ziyafette Çin Generali ez-
cümle demiştır ki; · 

Son 5 sene zarfında Japonla
ırın Cinde yaptıklıu ı tahribatı 
misa.firım'.z kendi göZleriyle gö
receklcrd · r. Sarfettif.imiz gay
ret tamdır. 

Çinglkıng, 4 (A.A.) - M. Vil 
kı, .Mare,şa.l Cankaysek tnra.fın- ı 
dan buyuk teaahürlorle kaı ~ı
h.ıuıuştır. 

.Mare§.1.l, Reis Ruzvclt'in mü
ıme. llne sefu geldiniz d dikten 
soma, Birl~k milletler arasın
daki tesanüdün ve son zaferi el
de etmek iQin Müttefiklerin a
zim ve ıradelerınin mesut b r is
iba.b o)duğu ha.dar, harpten son
ra da raha.t bir dünya kurulma
sı işınde devamlı bir iş berabcr
liğı kararının yeni delilini tcşkıl 
etmekte buluııdui;;'llllu da belirt;.. 
mi.~tir. ..... ~--

Pasifikte 
· Amerikalılar 

/teri lıareheflerine, 
1 

devam ediyorlar 

B ilınem sizin dıkkat nazaı')i!' 
nızı çekti mi? Fıyo.tı döri 

kuruşa çı'kalıdan'beri le brıte bir 
hal oldu: Kestane f, ği gfüi pat .. 
layıp üst bas, ıınındcr kanape 
yakmak; birdenbire parlayıp, 

yıne birdenb·rt; slı ilvermek, ve.< 
saire. 
Meğer bu ı~acı 'lna evvallall 

dmıe.k lazımmış, :ara so giuıler:"' 
de bütün bu marJfetlerd son .. 
ra ibir de ..kutulaı ın içm en uç .. 
lan eczasız, yani atcs ması 
ve bu itibaıla hiç blı i e ~ ıra ... 
ma.sı mümkiın olmıyan bırçok 

çoplcr de çıkmıya b Iadı. 

Bır kutu ln'brıt n ıç"nde kaç 
tane kibrit bulunması liı.zım gel
dığını b lmiyorwn. Elbet merak 
edip sayanlar olmuştı r. Bt.nim 
b ld -mı bir şey varsa o da ku
tu muhtm iyatının amsmdu bir 
hayli İ.5C y:ır maz çöpl r çık

makta olduğudur. Di~erlcri giLi 
kavun çi boy lı, fa.kat ıkı ba.51 
kir kurdan kadar herha:ngı bir 
eczadan muarra çop1er. Bunlarla 
bclkı diş karı tııılab lır, kulnk 
kaşınır, lakin muhakkak kı kıb
rıt olaı ,tk kullanılamazlar. 

BaZJ vesv eli ve hesabi kmı
sekr ara..c;ırn kutul rm yarı do
lu çıktıi.darını da dd a cclıyorlnr 
ise de be ı böylesine hen uz • st-
1 tmadıgım ıçın bu hususta katı 
bır '.:!Y soylıyemıyec~ğ nı 

Kibrıt fıyatları ytiksdJi, dört 
kuruş oldu. Alil. Lak n hr..lkın 

-o- dvrt kuruç.ı tedar k ctt Jı bir 
Mclboume, 4 (A.A > ...- Cenup kı.ıtu kıbı ılın butün muhtcvıya-

Pasıf.k mutt.cfık umuını ka rg.ıhl tının kıbrıt olarak kull ;ulama
teblı.gi: • yıp, hır kısmının b(·yhude y.eı e 
Oveı St.:ınlcy dnğ!Jrındakl Avu"_ kutuya ımriıldükten v ya b"r 

lralya ileri hnrekctı dev m etmek_ gôz atıldıl.tan sonr sigara 
mcktcdir. tablaı:>tna bıı kılmama.ıoı lazım-

Salnmon adalan: ..Bumde dun do_j dır. ~.z durt kuı uş mukabı1ı:ıde 
ğarken yapılan tııJrruz sıra mda kıbrit almak ı.stıyoruz; kurdan 
müttcfık torpı1 uçak teşkıl lumınd ! yahut kulak karıştıracak değıl. 
demirli iki gemi h:şfetmıştıı. 

s:ınııdıgına söı-c. ıc 11ı:ırır kruva_ Ruzvelt 
zörle orı.a buyuklukte ıkı tıcaret 

gemisine kısa irtıfadan atılan tor_ 
pıllerle ısabetler olmuştur. 

Oven Sı.anll.'y: 

İleri kollarımız EfcJıyc kadar 
harekctleı·ine devam etmı ler ve 
buruda du manm bır çok ınuhım _ 
mat ve ikmal depo! rmı ele geçır _ 
mıslerdir. 

ı.ondra, 4 (A.A ) - Şım li Pa_ 
sifiktc Amerikefı l·uvvetı"r An_ 
dreus grupunu fşgııl etmı.şlcrdıt 

Londra, 4 (A.A ) - S:ln Fraıı_ 

siskodan alınan bır h bcr, Tokyo 
radyosunun Sol:ımon adabnnda ye_ 
ni bir harekatın !Jaşlıyııcağından 

bahsettiğini bildirmcl.troır. 

Heryo .. un tevkifi 
(Baş tarafı 1 incide) 

tnzylk sonundu bu ptfiııın 

akamete uğramıştır. 
Vi:ıi, 4 (A.A.) Olı 

t:ıtbıkl.l 

Bırkaç zam nd~:mbeı ı, ezcumlc i.Ş_ 

gııl nltındakı FruhSad buyuk sayı_ 
an mahsul ve uıhıre anbnrlan yaıı 
gml:ırı nrtınaktodır. 

Polisin yaptll!ı ıııe lcmclcr, bu 
kabil suikastlerdc mutcıın s mfic_ 
rimlerın tevkifleriyle neti('(>lenmı._ 

tir. 
Bunlar, fngılız. doıınnm smm y rı 

dımı flc Fran..~ız kıyıLu ına Wşın_ 
mış ,.c çfkanlın~ beyn ımneı ı.o 

mlınistlcrdır. 

1şgal ultmdn olnııy ııı Fıansız 

topraklarında da uç 1 r tar fm _ 
dun atılın• \•e ıçındr. ynngııı çıka_ 

nn kundaklorı ta ıyan l.ur;uk l>ıı 

loncuklar buluıunugtw:. 

S vy t fabrika~arı 
İstihea de bu yıl 

rekor kırdılar 
Mo kovu, 4 (A.A.) Pr vd ga 

:r.etesinın ynzd • n;.ı gorc, Scıvy ' 1 
harp fabrilrnl.ı:rı bu 'ılııı uçun ı 
üç aylık devr rıde ı tilı3 1att 
rekor sayıl c k dcrc-celcrc var~_... 
dır. 

H va istihsal endu;;tri mu [}'yen 
ni bett n YUWC allı l z.l le: UI' k 
im ı etmiştir. Tank inıalttındıı d 

gazete
cilerimize 

- Bas tar•fı 1 ınclde -
"DC'VlN ıx· ı 1 :ıfınd n lt:o _ 

bul ed lın k er fını k :ı.;: nmak_ 
tıs_ 

"\.iZCi!. 

bıı ,ık_ 

ı le de 

Turk gazel~ ll'rı Kan dnyı., 
ve bıllıa O t • ıvı ıyaret en 
sonra B ıtı Anı ı ıkay gıdccek_ 

l rdı .. 
Va ngt{ln A A ) - Son 

~u lcrdl lng it eden Bırleş k 

Anı r .ıy'" el n m t bes 

Turl: ..ı· •tcc ı (lurıku um r 

tcsı cuııu M. &'Uınncr Wcll ın 

ba ııı torılnntısınd ı h:ızır bu un_ 

ış_ 

B r_ 

duygul:ırını da ıfade 

ti.rANıBUL BELED VESi 

Şehir 'fi) tro u 

fnzl.ılık vnrCl::ı::r·:_ ____ . __ ~~\.~~:==::::=::::=:=:_:. --
kaldırmaga ve bu tehdide 
c dele etmıyc matuftu ... 

Ayru ko.ynnk, h ı t mcır.lekct 

dcnız ve hava ku\ \etlerin n Mc'c_ 
sika \ c Kilba suları da hiç bir t h_ 

rşı mu_ r-PEK YAKINDA ..... SINEMASINDA-~ 

ZEYNEBiN 
dl:ie tabı olmaksızın haı ek t ;> p _ 111-------1 Ba, Rolde 

1 
c.ıl.l:ırını bildirmektcdır. 

Torplllcnen gemi 
Lizbon, 4 (A.A.) - Porteldz kı_ 

yJları açıgında torp llenen P n ma 
b:ındıralı tnaki vnpuru milrettcb. t 
olarak arap, ~r zily lı, po tcki7.li 
sırplı \ e bel k lı t yf brcü n mü_ 
rekkep bulunuyordu. Gı:m: b"r tn _ 
gdız limonına i ek ü L • 
4>ndon yola cı~ ı l •. 

T ilçe 
Sözlü Elmacı Güzeli Filminin 

B artisti 

AZiZE EJJIİ 
40 Kişilik 

Küme saz lwy'eli 

Wl!Wi r-Musıkı Ad pt; ııyoftu 

Keı:nliı SADi IŞILA Y B h 




