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GÜNLÜK SIVASf HALK GAZETESi 

idare Yeri 
ı::-ruruosmaniye. No 84 hta:Dblil 

felgtıü: YF..Nİ SABAH İslanbW 

TELEFON:- ~795 

Her yerde 5 kuruş 
L -

''Hayal için- itaJYaya geJ~n-
de yaşıyan -Alman k 

=->-:7'-!!IOI"'.:!~ ..... ____ ,,,,,_ ___ _.._ .... --""!""'~~~""'!'!!"'"1.-.;t:""' 

!Yine Türkiyeyt: 
ccıeo: c:w>ı iSA\!Zı;sı:ıı"i- -""'- ..,.. 

T ıtaatı ü rkiye ,, -=-

r-Ti-.• -"'-;,.. hakkJnda garib bir 1 

inal< alt- ~azara hir Alman ga-
L \rıef•'l<ıisiııe ıo:evab. • 

~zan: lhllıe;yin Cahid YA.L<J;;, 

Almanların İtalyan 
hezimetlerin den 
telaşa düştük
lari anlaşıhyor ----- -

Londra, 19 ıa.a.) · - Reute
drı diplomatik muhabiri bıldjri
vor: 

Salahiyettar Londn; mahffı
lerinde, İtalyı:ı.ya büyük mık
t.arda Alman kuvvetleri gel.miş 
<>lduğuan inanılmaktadır. He
nüz bir iqgaJ ordusu bahlı; mev- ı 
zuu bulunmadığından emin olu-~ 
na bilir. 

Gelen Alman kıtaları, bılhas

sa mütehassıs ve yardımcı 1 
cüzütamlar ile beraber hava fi 1 
lolanndan ''e hava dafi hatar
yalan Vt! nakliye müfrezelerin
den terekktitı etmektedir. 

Alınan tayyarecilerinin İtal· 
yada en ı:dratejik mıntakayı 

teşkil eden 8icilyaya yerleşmiş 
olmalarına l'ağmen. Sicilya a-
dası ile Tunus arasındaki kanal. 
Mihver kuvvetlerinin bilfiil kon 
trolü iıbna Jtirebilmek için fu 
la geniştir. 

Diğer tarafta"' Malta. kalesi 
Grazianinin bu derece ağır dar
belere maruz kalan ordusuna 
Yardım gönaerilebilecek taır 
viyenlıı Yolunu kesmektedir. 

Bazı ateşli faşistler, Alınan
Jamı teknik yardım ile İtalyan 
kuvvetlerin.in daha. .şiddetli bir 
mukavemette bulun8<'.aklarını 
tahnıin etmektedir. 

B. 11UM01bal 

·Hitierle 
Musso~ini 

buluşuyor 
-- -~ 

MUIAkatta bazı nihat 
kararlar veritecekmlf 

--0-

Lnndra: lP Ca. a.) - Müsta
kil Fraıısı:ı: ajansı bildiriyor: 

hücum hayali 

Şimdi de Ribben .. , 
trop'un ha zır la-

1 
dığı bir plandan 
bahsediliyor 

• 
Londra., 19 ( 8 .8. • - .lıl'ö8ta- ı 

kil Fransız ajansı bildiriyor: 
Reynold News'in diplooıatik 

mulıarıirinin zannettiğine g()
re İtalyayı tam bir hezimetten 
kurtarmak için Bitlerle. Mwr 
eoliDiııin hazırladığı mOJlkat, 
Yugoslavyaya ve Bulgarist:ua 
birer ültimatom V('rcı t•k Al-

kll\'\'t>l]eriylı 

evvela Yunanü;tnna, ~onra d ; l 

Türkiyeye hiicıım Ptnwk İ< in 
Alman kıtaatının st>l'bt>.-;h'e ht. · 
memlckı·Uenkn ge<;mP.sine mü
ı:Hrnde edlimesini istemektir. 

Bu harek<>t in gay<':iİ K.-rade· 
nir.<le \'e 'rüı-kiyenin Akdeni~ 

sahillerinde bulunan deniz Vt' 

~ava iiı:ılerini e](' g"t't·irnıektil'. 

Bu planm tahakkuku için . 

Sunday Dis:patclı gazete.si. bi
rinci sayfasında büyük biı· man- ı 
şetle "İtalyanın hm;ufu,, nu bil- ı• 
diriyor ve ~u haberi \'eriyor: 

"SoYyrl denizine., Alnrnnlarrn 
girmeı:Jine !5ovyetler Birliğinin 

müsaa.de edeceği YE' Balkanlar
da Nazi tahakkümünün tam o
Jarak tee~süs eyleyebikceği 

faı'Zedilmiştir. 

Bu planın Von Ribbentrop ta
rafından hazırlandığ·ı ve ana 
hatlannın t.a.fsilatiyle Mu$oli
niye bildirildiği Röylenmekte
dir. 

Bitler, istiladan evvel bir hü-! 
curo planı vücude getirmek ii- j 
zere. Mussoliniye kendjsine Al-

1 
manyada ı11ül3.ki olmasını em
retmiştir. Sanıldığına göre, mü
Iikat, bu 24 sat zarfında ya Mii
nih'de veyahud Sa.lzburgda vu-ı 
kua gelecektir. 

Fak.at Tiirkiye ~ağlam ve a-
2.imk8.rane durmaktadır. An
ltarada İngiliz - Tilrk kurmay
ları arasında yapılan konu~ • 
ma1a.r bilhas..~ manida.rılı l'. 

Alnıanıa.T. hiçbir zaman müt
t.efikleri İtalyanlara fazla iti
:nıad beslemem.işlerdir. Fakat 

(&yjç. 6 8iitun 6 da) 

Mus~lin!niiı.. Almanya~a g.it- ! 
mesi de Hıtlenn İtalya uzcnn- , 
deki hakimiyetinin genişliğini 

___ <_s_o_nı_ı _sa_y_ı,_a._5_8U_··_. _2_de_J _____ ,_so_n_u_~_.\~ 5 lii_i 7 d~) r -• 

Ingi..iz Başvekili Çör~'in bü~k . eseri 

ALMAtt 
casusluğunun 
esrarı 
~ 

VA.zAN· 
Berna.rd N · _____ ewnıan 

Tercnme •de . 
Hüseyin Ca~·id 

YALÇIN 
Da f evka&de mühim 

.... • ft me-
eseri ~ itilıar j =-~>~sa; 

) 

italyanın 
itirafı 

• 

Dünkü Vefa - Beykoz ma(mda.u bir muba 
(Yazw liofJJıJ .J lriift4tı % de) 

-·· • 
DUNYA HARBi 

(3 Uncu sahifemizde okuyunuz) 

Kahire 19 (a. a.i - - İngiliz u
mum} karargahının tebliği: 

Libyada vaziyette değişiklik 
yoktur. l 

Suda.n'da kıtalanmız, Kru>sa- ı 
layı yeniden işgal etmişlerdir. 
Bir kaç haf ta süren bir müd
det zarfında şiddetli keşif hare
katı ile, kıtalarımız. kendileri 
~ek az zayiat veı erek, düşmanA 
her gün o derece ?..ayiat venlir-

(Sonu ~~·fa 5 Hİİ 3 t~) 

A 

ı man sınaı 

müzakereleri 
~ Vichy 19 (a. a.) - Havas a·I 
jansı bildiriyor: 1 

Bir ekonomik anhı.§ma akı!i 
i<;in, Pariste Fram,,z ve Alman 
ağır metalürji endiiF:trileri mem 1 

leketleri arasında göriişmeJere ' 
ba~lanmıştır. Alınan ve Fram:ıı?. 
endüstrilerinin üzerinde müşte
rek menfaatleri bulunan bütün 
meselelere şamil bulunan bu 
müzakerelerin hedefi, eczi.imle 
siparişlerin tevzii işi ill• iptidai 
maddeler işini tanzim etmekte-

ilir. ı 
Toplaııtılar.ı. per1?cmbe günii 

başlanmış ve cuma ve cumarte
si günleri devam edilmiştir. Mü

( Soiıa &ayta 5 Ril 4 tfl) 

Monakalat . Vekili ı Çinde komünizm 
Aydında · · hareketi 

o 

Aydın Hl ıa. a.J - Münaka
lat Vekili Ce, det Kerim İfü·ecla
yı re!akatind(-l{j ~\·at ile dün 
bUt-aya gelmiştir. Miinakalat 
\'ekili partide bir mfüldet din
lendikten soru-a istasyon bjna
lannı, posta telgraf idaresini w • 
ye.ni. yapılan parti binasını ge.z- l 
nu~tu·. 

- -o-
Çunl<ing rn ( a. a.) - Reııteı : 
Çın komiinist ordusuna kar:-:.ı 

alınan ll•clbırler hakkında neş
redılen rc-srni tebliğ, Çunking'de 
bUyük bir heyecan doğurmuc:
tur. E~a,;en bir ka('. gündenberi, 
komunif:t kıtaları iJe nizami kı
talar ara1:>111da bir anla.şnıazhlc 

1 Sonu ı;.a~ fa 5 sö 7 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Sicilya 
taarruzu 
baskını 

Altı ayda 
ilk hücuma 
uğrayan yol 

İtalya.~ a giden Almao iayya.relerinin ii,.. itühaz ettikleri V6. 

tn.ı:-tıizlt>rin devamh taa.rnızlarına uğrayan Katanya.. 

Şu on alu aylık harbde har
bE:· istiycrek, istemiyerek giren 
büyük küçük her milletin, bü
yük küçük bir iki muvaffakıyeti 

var. Fakat yedi ay evvel, Fran
sa yıkıldıktan sonra harbe gir· 
miş olan ltaıyaya henüz bir 

(Sonu sayfa 4 BÜ 4 te) 



• 

Bu "birlik" ideolojisini 
ilk defa en vazıh şe
kılde Hindislanın en 
bUyUk MUstaman impa· 
ratoru Eil.ber iiade et1i . 

i'r \"a Pı '.'ad ıdı.::ıli mil-<ta:Cil 
Hındislandır BunJa yeni bir 
li"Y ye tur Fakat buna erişmek 
için uıttuğu yol bayii orijııal

dir. O der ki, istiklıll için Hind
lilerin arasındaki mini vahdet-

.ıı. 81zlktır, bu vahdetsizlik din 
farklarından g~liyor, o halde 
ilk i""' bu farkı k~lıiırınıUrtır. Din 1 
farkı nasıl, kall<ar~ 

. 'lıi\"U Praşad der ki, din iu
.;_ ... nJarı birib11inJen a)'ll"dJ.ğı. ka
d. r birk~liı-cbilir ve bu b•rleş -
meyı vucude getirebilmek · o, 
&na n•ste "yeni mabet,, ini bina 

1 
etı;n,~ı ır. Bu mabedın i~indeki i- I 
J.ıi.lı Hindi.tanın haritasıdır. Bü
tü·ı dağları, ırmaklan. Surları 

il' ıu~rın~r üstüne oyulmu.ş mu
an.aııı ve glizel bir harita. Ben 
& ııareı;le iken "yeni. mabet., he 
n-.z bıtmenıişti. İçinde bir çok 
ye ·ti '"'-llll.tkir ve heykelt'Faş bu 
yem mabuda şekıl vermiye r,alı
şı/<miıı. L'.na y:ıpılırken i~indol 
bi:· taraıtı:ı. lindular "Ved .. la

rırJ o. kuyor >e öbür tarafl:ınıı.1.1 ı 
Mı!.olüman, hıristiyan. her han
gi üıne mcru;up Hindlilerin mu
kadde,; kitaplarını o ~rn•ları i
çin yerler vardı. 

11 im :Köşesi 
-- 1 

YAZAN· t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~. ~·~~~~:~·~~ .. lı~~S8~~~d~l~k 
HA Li DE EDiB 1

1 ısır ç~rşısı~da . Beşi k taş c i na eti Münakalat Ve~ıh Keşifler ihtiralar 
'----No. 51 _ı,y ~pılan ıstımlakler --- l izmirde tedkık- ---' _ 
~ ~:~1:~ı;~~'.:~~r~U:~~:;1::: tamamlanıyor Zabıta, namusunu korumak için ler yaptı Toprak 
kriıu :.,,it.i.."Siniz. \'e tu ha.'<ret ~ 1 b • f" • j d .. _. • • •t• f ! ---o-- Torrak ııc<iır? Topnlğın haıı· 
ıııan zaman ~endini !lir !iCkl ;- l u cınaye 1 i Ş e ıgını 1 ıra eaen V k·ı 1• . . 1. gi mcrckkip! ri bsan v• hııy • Hal hzı!ine ifr•~· oluna· 

1 
e ı , zmırın ıman me-1 1 Je yaln;t fikir!;, ifade OClr, ba lıf rt d k k t ı • t ~ 'f tt• Vanların gtc!a arını te~kıl L-dell 

ı,cldl. z:ı:n:llllll;t göre s'ya...<i yo.- cak çarşı ~çin bir on a 1 yaş ın a i a i 1 eVKI eı 1 ıselssile ~eşgu! oldu n~bati rı be"ı~r? Hayvanlar ne· 
hut clinldir. proje hazırlandı -- - -- batla be.;lenn!Jı gibi n•bnt !~ 

Bu '-birlik., ;JL~>kıjismi ük J~- __. - Gayri ahl&ki temayüller t&· iki saat içililikten soru·a ii~ü de İzmir,. 18 (Hu;ıusii - Bir gıd";,ını tc)pıJ.kl n ım al:r? lıt· 
fa en vazilı şeiül<ie H.indistanııı htnnb·Jl belediyesi ~fın - şıyan t~ değnekçisi Tevfi- sarhoş olmuşlar ve Ce\·detle kaç gündenberi şehrimizde bıı· Sanla!· uzun zıııııandırnberi bı.t 
en büyıik lfii.,Jüman imparato- dan, dahil ve haricinde yapılıı. · ğln bu temayüllerinin kurba· Tevfik arasında, Tevfiğin gay- lunan Münakalat Vekili Cev- suallere cevab vcı'rn•:;, çalı:; • 
nı Ekber ifade ettı. O da Hin· cak tadilatUil! .. ;onra modern m olmasiyle neticelenen cina-ı ri ahlaki temayülleri yüzünden ı det Kerinı lncedayı bu sabah mışlardıı'. Goıilıüi'i" na1arıtıı 
di:;ta.nda tek b•r millet yarat • bir hale ifrağ oluORcak ohn Mı· yecin faili 16 yaşındaki Cevdet ka\'ga çıkmış ve iki misafirle ev Aydına gitmistiı'. toprak, nebatlar i<iıı hir gı<l 1 

mak için tek bir dllf y p- sır Çarşısının istimlak mu•me· dün yakalanmıştır. sahibi arasındaki kavga bir hay· Vekil ~ehriuıizde bulunduğu menbaıdır. Gr~k!eıiu lcoydukl:irı 
mak lıbıın olduğuna. inan•lı. Fa- leleri tamuulMm!\k üvredlr. Hidise: n.a.ı;ıl vuku buldu: f li uzun sUmıilıı. neticede 24 ye- müddet e~na.,ıııd;ı deniz ter,ki- nazariyeler ,-:;Kı iıı.!!aulardan 
kat Ekber, bu tl'k dinın ılahl Çarşının hi.lri~;ııct<> bulunan hı· Ba)Tamın bmnci günü Bey- rinden yaralanan Tevfik derhal lii.tı, körf&<t vapurları ve mem- . kendlı~riue iııtikal eden ri\•ayet· 
kendisi ı>J.mak istedi, Yeşve Pra.- naların ve dükkanların istimW.k- oğlunda -dolaşırken• llhami ve • ölmüştür. leketimizin münakale meseleleri ler<' istiııad eder. fakat nebatlar· 
şat mılşter>3k mabudu fani bir leri tamamlanınış ve bunların Cevd~e rastgelen Tevfik her Vak'a yerini terkeden katil- hakkmda alakadıtrlarda.n lza _ la su ile ya~amaları hal:hır,ci~ 
msaııda değil ebedi olan bir yıkılmasına ba,!:ınmışllr. i.t.i genci de ~ktı•§taki evine !erden yakalanan Cevdet hadi· hnt almış ve bir.zat ledkikler 1'ale111sin ortaya attığı ~ııcA\i::ıs· 

---~ 

memlekette bulmak i.tıtiyor. Bu Çarşının dahili istimW< işleri davet etmiş ve üçü birden bir seyi olduğu gibi anlatmış ve I yapmıştır. 1 yon Grek dü~üncc kabiliyctiai~ 
sallrfa,.,, yuark~n ''Harican., ~ok yavaş, falı:at devamlı birl t&lu!iyo binerek eve gitmişler- cilrmünü itiraf etmiştir. Cürüm I yüksekliğini gösterir. Dalıı: ~on· 

· • Vekil, hmirin liman mesele· ült ga.zeteosmin 1936 senesi bırinci- surette ilerlemektedir. İstim • dfr • : ortağı katil lllıami şiddetle a- ra nPbatların lvııraktJ. tef=•· 

1 J si vo derdleri hakkında da tJ teşrin nüshası Ônüm<ie. Onı.da Jaklerin çolı: yavaş ilerlemarinirı Kurulan içki m;ı,;asında bir ranmaktadır. 1 etmiıı olan lı ... yı·an; ve r.~ba 
bu mabedin b!ttifni menıı.im· seix'hi çarşıdaki dülı:kiııların llI11an reisi Baha Uluçaydan ma maddelerle b~slendiği fikri <1rt.ı· 
le açıldığını ilan ediyor. b&ı:ıın 35 ırıilyona kadar varan y ı- JI Ş' . li\mal almış. posta, lelgı·ar ve ya atıldı. Fakat bu fikırkr vj 
Akşam yandaki evde yen ~k hisbcye aynlmL~ bulurunasıdır. er 1 ma ar pa• 1 ışh çocuk esir- tclcfoıı tesisat ve le.~kilatını l spekulisyonlar 1620 senesin& 

yedik. Terasta herkes biribıri- Bu milyonlarca hisselerden ge- ledkik elmiş, iht;yaçları üzerin- gelinciye kadar ilmi etUdlere ve 
nin eline su döküyor, yıl<anı)vr. n'C' milyoııla..~a sahili bulu· zarlarının yeni geme kuru• ele durıuuşlur. esaslara oturmuyordu. Bu hal· 
Yeme'.< Gasa.sı alçak, etrafmda. nan hak sahiblenni bularak bun Vekil ayrı<'a büyük ve küçük de toprak ilmi üç yüz senelik bir 
minderler var. herkesiıl önüne 1 la.ra. tebliğat yaparak istimlak 1 ŞU be 1 er j m U n d a ı Çamlık tilndkdnc otor~yla f;i- 1 ilimdir. Hatti toprak fiaikiııiıl 
yem.,gi ayn bir tepsi içinde ~e- ı muamelelerini ilerletmek çok derek yaziyeti yeı-inde görmiliı bir grupu olan topraı. mekaiııl<İ 
liyor·. Bu evde et yenmez., gıda güç ve zamana fotiyaç göı!te - --·-<>--- tiir. Vekil Avdında tedkikler bu asrın mahsullidüı. 1620 se-
sa":!'Ce meyva, sebze ve hamur- ren bir işdir. Umumiyetle bu Diyarıb~kır _ve Samsun Yeni bir dispanser yaptıktan sonr;, ı:enı> S<'hrimi- 1 nesinde Van Hdmont ueballa • 
dur Bence Hinristanın sıcak ta· hisscdarlaın çoğu da belediye fubeler ı faaltyete başladı \ açı I d ı ze dönerek buradan doğruca 1 rın na.sıl büyüJü~iinü k"'i'fetnıcl< 
raflarında bu nevi gıda sıhhate tarafından tahakkuk ettirilc.ıı -- Şişli Çocuk Esirgeme Kuru- ankaraya gid<>cektir. üzere büyüyen ıll'baliarı ta rt· 
ıtjlıa uygundur. Doktor Bağ· i.ıcinıla!< mıktarlanna itiraz e- Yerli Mallac pazarlarııun Di· I munun bir müddettenberi ha-! --•o•- mı~ ve ölçmili;tü. O diyor ki: _,. 
vandasm torunları genç kızlar de~~k mahkemeye müracaat et· ı yarliakır ve Samsun şub<>leri zırlamakta olduı:;"U dıspanserl F d k f ' l "Toprak bir kap içınc fmnd' 
sofr:ı}·a oturmuyor, nıisafirlere mektedir. açılarak ayın 15 şinden itibaren 

1 
merasimle açılarak faaliyete 1 ın ı ıyat arı artıyor ! kurutulmuş 200 libre \ • ı toprııl< 

hizmet ediyor. İki ım.ın, zarif, ~;mdiye lı:o.dar bu şekilde, faaliyete geçnıi~lerdir. Bu şu- 1 ba.<lıur..ıştır.. Kurumun ııfare Al,nıaııyaya satılan 8.000 toıı koydum. Yağmur suyu ile :-ul:l· 
nar! k "·ra gözlü g.,.... .Bıraz ru• bkemeı· teınm?e intikal ~tmiş' beler halka perakende sııtı~-ı dığ1m bu topcağa. 5 libre ağırlı· 
,.... "" --. ~ , - b '-'··- lıeyeli dün bir toplantı yapa· fındık piyasadaki ~tokların mü· 'ı 
sorırıı on!·~ yandaki tıdada muamel~len"nin -·'·tan yüz ka- !arda uluna.;..'&......, ve ayriyeten• k h ğında bir söğüd dalı daldırdııJI· 

-· '""' ra azırlanan faa.liyet proje· him bir kısmını eritmiştir. Bu ,., · A~·ı · ti'h -•---· '---ır daı·dır. koodi mıntaldarma taksinı edi· 1 'l'aııı '--cs·eu"' ~·ııra ag·acıJl uıuv., ·-• ~ un a"""'= •wv. · sini te<lkilc etmi~tir. Bu qıspan- itibarh fındık fiyatlarında ha- """' ~ ~ 
lar'·en buldum. Bı"raz konus - Ça~ırun ;atirnla"ki, lstimlft leıı, \'iliiyetlere de toplu satış- '"'·-" h 169.3 libre old•wuııu oörJiiJJ'· 

.. ' ·~ - S<aue ası.... e.ocuklar muayeııe fif bir yüko;clme basl:ımı~ltr. - 0 " 

t··'-. "ana Kolombiya' Oniversi- üdu··rıugu·· -·· tarafından yapılan larda bulunacakları:lu·. Diysr· u•~- ,_ t-> · h 1 Fakat bu e~nada to.nra"."'.l dı"'ı rı· 
...,. ., C( '""'"" ve "''avıye mu taç o- Alakadarlar fiyatların normal " .,. 
teııind iti talebeler kadar dün.va- tahminlere nuaran ancak Ma- bakır şul;>esuıe, Urfa, Malatya, lo.nl • d:.n \'Crileıı ma l·i" y:ı::U.ur ~~· 

ar ca disransere yatırılarak seviyesini muhafaza etmesi için -
dan haberdar göründüler. ''lS ayı nih&yetlerine kadar t:l- Elıizıg, Mardin, Tunceli, Bingöl, t 1 • lec I yn ik saf sur!an ib '""'t idi. oı· 

, .. A" ,, B.t"" 1, ooavi eo.i eklcrdir. . tedbirl~r almaktadırlar. 'f 
(Arkaa var} mamlana.calrtır. muı;. ;rı, 'an, ı u.;, ,ars, ~anh•u toprağa ba~ka bir ,c 

Simdiden muamelesi taı.ı•m- Samsun şabesinw de Ordu, Sı j kar>şmJ.m.-~ı i<;iıı topra.ğııı yU· 

Şekil itibariyle orijinal olan 
bu ma becl fikir itibariyle yeni 
değildir. Garb cereyanl&rını bi
len her hangi tarih talebesi si· 
ze bunun "coğrafi milliyel~ilık., 
in şark usulü bir aliiıneti oldu
ğunu söyliyebilir. Coğra..fi diyo
rum. ~tinkü Shiva Pruad lıt! 
"vatana tapmak", için yeptı •ı 

mabedde ırk meselesi varid de
ğildir. Yine zihniyeti biraz; garp
lı olan bir tarih talebesi bu coğ-ı 
ra.fl nıilletçiliğin garptaki U'ka 
dayanan ideolojilerden dalıa za. 
ra r>;ız olduğunu derhal gorur. 
Irk milletçiliği bir memleke.tiD 

e\' adını renkleri, yahud ecdat-1 HARB VAZiYETi 
la nnın kam başka diye bırbiriJ 

ıan"arak isliınlik olunıı.n diik!t5.n 1 nob, Tokad \'e Aruasy:ı '1.ila9·~- Gar •. b b -•. r h A zli kaplanmış ,;, ılzeliı•J~ kU'~ıc 
sal\ibleri dükk;ı."!larını ter)<;ıt- le~ bağla"N.',ııtır. , Bıı vilayet· delikler nç:ıl. ıs oı:ı .ı;.rtı 
mektedir. Bu dükk.inlar ~yder[ J_e(de açı'liı.Ca.k kiiçül< sıılı'l ma· "ac: ile ürtilımli;ıtü. Sonlı" · 

ni boğ~atabilir, dine isti?ad Alman ta yyareleri-
cden bir taksım yıne ın.;anıarı 

kanlı ve vahşi boğuşmalara sev-ı nin uğrad ı ki ar ı 
hdebilir. halbuki mü~terek top- • h a s a r 
cak, menfaat ve hatıra ile bır-

birlerine bağlı olan milletçilik. (B•t tuafo 1 inci sayfada) 
belki ~imdiye kadar memleketle.' kamçılay.ma.mışlardır. . . Gelen 
re hiç obnazsa içlerinde bir! haberlere. göre, İt&lyanlar tara-

. ı ftndan iyi desteklenemiyen Al-
~ulh ve yanyana ya.ı;amak fır-' manlar daha ilk· teşebhü.ılerin· 
.atını vermiştir. Fakat bu ideali! de. 50 'kadar tayyare kaybet .. 
Hindlilere İsviçreyi, Fransayı 1 rrlislerdir. 

BELEDiYEDE 

!'<'Y yıkılmaktadır. Mısır ~ar- gaı<afarı merbut b".1uııdukları 1 lıadarda dii.jen yapraklarm ~· 
sısı i~in beledi.Y" tıırafından ha-1 ~!erden toplu bır surette Pencereden atlamak isteyen bir ~ıdıgını hesaba katmadım. Sil' 
~danan projeye nazaran bu· gcUrecelı:leri yorli mallar pazftrı JJU1'da toprağı bir ,!alta kO 

rada tesis olunacak hil daha ~~__'.'.1:',~~dır.perakende ola~ak 1 KIZ demir parmaklıg" a saplandı ruttum. Ve ağıılııiının ~ 
fazla seboıe işleriyle meşgul o- _......_ ... ..,... f libreden ancak 56 .~am raı1 

lacaktır. Ayrıca kasablar, yağ- -•0
•- olduğunu görJünı. Bu hald' 

Ko··ylliye 200 b ı' n ton Ewe!ki rrfü:ı. Ba 1··~köyündel z.ıman hftdi,eniıı !i_Öyle oltlu,,au 16, ı·b ; 1 ,. d ... d k~ cılar.ve sair gıda maddeleri ~a- - """ · ı re aı,ır ıg.n a~ı o un, 
tıcılan için de kısımlar lııflu - • 'J)amuk tohumu tevzi ı garib bir hldise olnıu~ ve 16 j anlno;ılını,lır. 1 buk ve köküniiıı yulııız "u'ı,ı 
nacaktır. k ya•larında bir kız oturduğu e·' Hakkı il<" Hilesi kapıyı Sııza- nıt·ydana .-:elınh; demekti .... 

e dl 1 e C e vü "encer<'sinde sokag· a atlar- nın iizPrine kilidlivt!rek dı,_an c·· .... .. ıı ·· b k J •r Hiilde gıda maddek!rinin bo- ~ • , oc·.ıunuz rn.. ıı ·a· "r l'• 
Geçen ay Ank,.:ılda toplanan k~n ~cazından penceı-e par- .-ıkmı~lardır. Suı1an tek ba,ına ı ı .. , , nal b. l ı·ı"'' 

iulınaması için soğuk hava te· - " a.: ve mıı~cnu c ır ı:-cr .,. 
lıamuk koiıgresındc verilen ka- m~kl:klar!na snıılarunı"tır. Ba- t>Vde otururken asa,,ihclan bazı d •·ada ı b"t h ( · 

liş:ıtı da vücuda. getirilerektir. en ııe '· , r vıın ı. ı · ırn 
rarlara gore mü.stahsillere bu kırköy Zeytinlik mahalle><ınde ayaksesleri isitmi~ \'e kcu<lisinı, kıyor" Eğeı \·an Holmoııt b1 

misal getirerek anlatmak kabil İngilizler, Yunan üslerinden, 
olamıyacağı için Shlva Prasad, Maltadan ve ana gemilerinden 
Hinduların anlıyacağı yolda kaldırdıkl~rı . filolarla def ,.e 
tek ı re ça1ş or "En hü- tard tedbırlen aramaktadırlar. 
... kın e .. ky · Alııleri, bu iklim şartları al • Dün sabah yağan kar 

) u ve muşten! tında, aşan t.ayareler de İta!- .. • • 

sene 200.000 tondan ziyade oturan emekli komiserlt>rden penceredPn aşağı bırokar:ık ce\•abı bir imtihanda verse j,1 
pamuk tohumu tevziatı yapıla- Hakkının 21 uumaralı ı:vinden sokağa kaçmak istemiş ve kr.ıı- ~ numlirası ne kadaı kırılırdı" 
caktır. Bu itibarla Ziraat \'~kl- bir takını i~timdad avazeleri dini bıraktığı zaman yere düşe- Van Hc!ınont n~batı çevir•' 
leli daha ~imdide::ı kaza ve köy gelm?Si ii:zerine evlerinden ko- cek yerde alt kat peı;celerdeki havanın bu i.:te bir rolü olup O' 

!erdeki. ihtiyar, iıakk.ıııda coo- şan h:ıık S;ız:uu demir parmak- sini demİI' parmaklıklara ba- madığını diisünnıen .sti. o d~ 
veller hazırlamaga ba~lanrn:tır. ı lıkta b:ıc.~ğından et gibi asılı cağından saplanarak amlı kal- \~rdc yaşıyan file>zoflar Jıa\·aııl1 

HindL5taru tetkik eden bir ta.- yan sa.n'at merkezlerini bomba· suratle temızlendı 
rih talebesi çin shu.ia Praşadın lariyle hırpalamaktadırlar. .. İstanbul belediyesi dün sa-
·'yeni mabed .. i en çok bir A.lma:ı hava yardımları henuz bah yağan karın şehir sokakla
~okta.dau mühimdir· Bu fikir At'rika. kıyılarına kadar uzana- nadan ve c.ı.ddeleriuden sütJat-
u· dlstan •···"·'-~- · ma.mıııtır. Aruavudlıık ve Libya 

Te\-ııiat bu listeler üzerinc;en olarak görnıü.;ler ve deı·hal mı~lır. Zabıtanın yaplığı ·ara- hassaları \'C bımlann muhiti•'' 
yaptiacaktır. Bu yıl daha tiya· I kıırtanm:·IanJır. mada içerde kimsenın olmadığı yaptığı tesiı ı~rı takdir ede111ı 
de akıı.la pamukları dağıtılJ.cak Biraz zonnı. \"<lk'aya vaz'ıyed göriilmfu;tür. Kızın yarası ağır yorlardı. 
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,.ııq ..... ~""' aman za • istikametlerindeki sevkiyat tn le kaldırılmasını temin için iic
naıı tekerrür eden bir hadise- emniyet altına alınamıtmı0 tır relli amele kullanınıı;tır. Bu su· 
Jfr. Hindistana hariçten bakar- Akdenizdc İtalyan gemileri l\"- retle ana caddelerde müruru 
sanız sathi küçük insan gurub- rılma kta ve, esirlerin ifadelerine uburu güçleştiren kar birikin· 
larından teşekkül etmiş, biribir- nazaran, Adriyatikte kil ti<" ha-, tileri sür'atle izale olunmuştur. 
!erinden kati hudutlar!& ayrıl • !inde sevkiyat ~~'.'-11 trausatla~ı-

. . tikler ademe surüklenmektedır. "' I d" 

tır. eden zabıta kızı isticvab ettiği olup tedavi allına alınmı~tır. . Woodwoni i~min<leki bir f~ 
Bundan başk• µı.mıU z:ran-r--------------------------- - - 1 gilız Van Helınont'lan bir adi~ ' 01 

tinde kulianılmal< üzere harıcc s · k ' ileri gilmi•lir. Bunun tecriibel<' 
11

' 

b&lll makıneler de Riparis edile- ---- og"' u varmış.---, t'İni yarına bırakıyuruz. ;.t~ 
rek tevzi edilecektir. gPl 

nıı~. bır milletler ve dinler mo- Mikdnrları artan ve günün ih- ge e ıye mani amonyak 
zayıki görürsünüz. Fakat, kula- liyacınıı göre, tipleri de dq'h~en alıyor 
ğınızı verir dinlerseniz, yahut İngiliz ejderleri. dün tasrih ,._ 1 Belediye iktisad miidürlüğii 
göziiniiuz bu mozayiki deler ge- dilen öne~li ;oııe~!ni if~ için Rumanya.dan 1500 kilo mayi a-1 
çerse, orada bu küçük parı;ala· ber fedak;,ı,rlıgı gostcrmcı<tedır-

ler monyal< getirtmek için bir an -
1 rın mütanıadiyen hudutlarını aıı · Jaoma yapmıslır. A-•·~mava 

Arıuıvudlukta: ~ ........., , l mal< iciıı uğraştıklarını görür, .. • · ·1 --
İtalyanlar. daima gui atılan• gore amonyagın getırtı ecegı çe-

r';;;;;;:::;;;:;;:;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' i "istila ordusunun., va:r.iyctıııi. lik tüpler ı;ehrimizckn Ruman. 

Y • s b h neye mal olursa olsun, dili'~ıtme!< yaya gönderilecek ve Rumany,.l en 1 a a istemekte, genel kurnıay bac,!;an- h\ikfuneti bunları dolu ol:ırak ;_I 

ABONE BEDF.Ll 
·tarının idaresinde bıraktıldaı ı Ar ade edecektir. Mayi ouııony-ağın 
navndluk ordul:ı.rını lx-s!emckle- kilosu 50 kurustan alınmakta -
dirler. Arnavudluk arazi ve ik-

SENELiK 
6 AYLIK 

T ürkiye 

1400 K,.., 
750 • 

Ecneb i 
2700 Krf. 
1450 > 

limine alıştırılmı~ ve V urruz dır. Alınacak amonyak Ş<!hrinü
şevk ve ne.,.esiyle yctişti,·;Jr.;ıg •in bir senelik ihtiyacını k:ırşı. 

3 AYLIK 4-0-0 • aoo .. olan ordunun güzide kuV":etlcri layabileceklir. 
1 AYLIK 150 » 300 • malün1 ikıbetlerc uğradıktan __ _ _ _ --

r-~--1k-.-k--.:.~---- T"SI sonra, taze kuvvetlerin cok bi> -. . . . 
4u '"el anun 1941 PAZAR ıır. · halefetıdır Blı eetın v•••yct yük güçlüklerle kaı...-,ıla~tıkl:ın mu ı . . · · . ~. · 22 Zllhiççe 135'.3 görülmektedir. Took:ına kıırd- .en.e hıç bır ordu~un ~ır sevku_l-

7 ı kincik.iınun 1356 ları da bir mevcudiyei.. gi5bi.Crc- 1 ı·eyş yarması, gcnı~ mık}~ı bi..l" 
l--G-u_n_2_o_A..;y_ 1 _v_,_ı: _!M_ı ___ Ku_•m.:._·1_4-1 1 memektedirler. 1 :mı~·aff ~kıyet temin etm~si bt'kle 

G ögıe 1 kindi . di k I k k • lıemezdı. Yunıın ordusu ı:ıe, mev· 
unef Şım . ara arışı yagmur - 1 zil de olsa, her tabiye teşcbbü -
~~~ 7.15 9.45 Eunr !ar tırmanılan ya~açları . s,ula - zlinde muvaffak olmaktadır. 

13.25 15.5~ V•utl j makta, derelerde, 'hattı ıc;.ı.na- . 
Akp"' 
12.00 

Y•to• lmaak laı-.. da kabaran çaylar çekiıı:ıc- Lıbyarla: ' 
l.26 12.38 Ezalll jc1e engeller teşkil etmektedir. E!I, 1 gi!izlcr, ''Tobruk., a kar~, 

, __ 1s •. ı.0 __ 1_9..ı .... • -...os..;.3..;7 __ v..;a;.; .. ;;';;.ı 1 dağ harekatında en büyük g'..«:-IY~ni bir ytldırını harbi t.eşebbü-
O j K K A T lükler arzeder Son aylarda tcal- süne koyulmadan evvel, u;aslı 

yan müdafaa esaslarını tetkil. c- hazırlıklar icrasiyle uğrasıua.k -
.cYeni Sabah» a ıönderifen y .. zıloar denler kat'i müdafaaya gi1isiln1e t.adtrlar. Grıuıiyani'ni kale mu. 

ve evrak neıredilain edtlmest• iade iliğini teslim.ek- müllefi.ktirlcr. hnrcbelerine scyynr ordu ile nıü
olunma• ve bunlaron. kaybolmaların. Bıınıınla beraber ltalyanların tu dahale edeceğine dair heırii>: bir[ 
dan dol• Y• hiç bir m•••llyeı kabul tmımalarına imkin veren 'ley emare, mevsuk malfımıtt ta yok-

. ususi t i havaların tı.... -. 

İstanbul dahili peni at- (")Bir Libre i!J.? gr .. mdıf· 

ıo n b!rinc iliğ i !sınmak için konyak i çm iş, sonra ~·~---

İstanbul dahili •' <>lallon bi-

rınci!ikleri 21 '1, 9-11 Sn~ı \'C 2'.l d-:ı tozu d Umana katm 1 ş.f. 
l ı 911 Perşembe giin;r~i -~&t ';;I 

18 de Beşiktaş J. Kuliil,li öa!o-1 
nwıda durarak uzı.:n l!l!a~ıJ .1 
gülle atına ve yük~ck atla:no 
.müsabakaları be.şiıyacl!.;\~ıı·. 

Pasif korunma - iş~ 
teri hakkında yanı 

bir proje 
2·1 · ı ı S·ll Cuma l\'i.i:>ii ele Be-1 

yoğJu Hal!:evi ııalm;ı.uıda ayni 1 

n1ilzab:ıka.lar tckrw· cdi!ece~~lir. 
1'Iüsa!xı.kaya işlir:::.k ~ece!( l 

atletler iLlmlerini y<>Zdı·ma!< 
ilz,••e rnü::abaka mahallind~ bö!· i 
ge Atletizm Ajan.llğl::.a rn~irac

alları il' m hr. ) 
J 1~ Rı:.tt SOCti.ı. r 

_ tlcli::m Ajanı 1 
Be~oğlu Halkevinı:!e~ i 1 

spor har ekeUarl 

~öbclçi mahkeınc;,i dün geç 
vuktc kaclar b~~ yere b<"klemis, 
"c h!~ o; r cürınü n1e::hud kay
Cotr.1en1i~tir. 

:-;:on c.hıkil"nda lum bir cürn1ü 
n1,.;lı.ıd gcln1iş, o da bil' ~ar

ho.)l..ık vak'ası olmu~tur. 

İd::liaya göre Halid adınuaki 
bu ::.açlıı; gcc: vakit c:ok sarhoş 
bir lı:ı!Jc EJ.nkahu Cadd<'"in-

da leca viizkiırnııe lisan kuflan-
mıya başlamıştır. . 

Polis lrnrnkolunda bu ta~- Pasif korunma t:ıtbikatı ,,. ve 
J<ınlığı hoş görmiyen komiser no•ıııd:ı vesaitı naklıyenin t ko. 
derhal bir cürmü mc~hucl zap- olacağı mecbul'iyell.-r hal<1'~ rıır 
tı ynpıtrnk sut;luyu mahkeme- da Dahiliye \'ekıileti yeni 
ye V!'rmis ve nöbet~i mahke· proje hazırlaını"tır. Bu prı1f ~~ 
me.si tarafından duruşma:;ı ya- ye göı-e vesaiti n:ıkliye rJeııe~ R 
pılarak derhal neticesi alınm ış ve tehlike anlarında ışıklarıO gö 
Ye karora bağlanmıştır. nıa,in örtülel'le masl<ele'"ece~ ;u 

J j lii 
Suçlu Halim sorulan "ual- lcrdir. Meşin olmadığı talı«1 

dc·ıı inerken nara almuğ.ı b:1ş- ı! ha 
• l~re karsı: de ıııukavvalı bezlerle örtcc ha 

Hfıkim bey! Hava soğuk- !er ve ısıkların sızmaması 1 _. , 
Iac.!J~1nc!an \~e kendisine tenhih- ı ·el 

• de bulıın~n bd•·~iye d" loaka- , 
H:ılkevleri arasında teüib ~- ~· ret ettiğinde:ı dclayı • polis tıı da onun içıu biraz konyak 1 de alt tarafından küçük bir 111 t 

dikn voleybol ve halat o;_elcreı;I. . ... • . . i~tiın. Yoksa ben ayya.' deği- ' fez a~aealdardır. '?r 

~ı:ıı.bakıı.t~rına dfın Beyoğlu . ıkvrryesı tarc.ından ~evrılınL~ !cim .. Böyle bir zaman olursa c heyetr'ne v•' 3d;\1 
H:llkevindc başlandı. ve kar:ı!rola alııımıstır. içerim. o Lla pek nadirdir. eza 17 t owl 

Halat Geknıe müsaba!;:ıhrı: lfalim; belki el<> şimdiye ka- Diye cevab vermiş olduğun· ·ı •d • ti; 
Bc;n;;Iu Halkevi K~:Iık~y !fal J~r lıic; ba.5ına ı;ıelınediğınden rı en f arecı 

ke·ıini. Be:ıikt:a.ş IIa.ike·d d<> dan ve hakimin de nasılsa iyi ıleı 
Sarıyer Hn.lkevın. ı· ın•:'',ı"ıb <ttı·· o!ac<I: ki: ba vaziyete fena ta af ı · b ı ı - ; ~::; r ına ge mı~ a unc uguıı- Aralarında çıko<ıı m~, 
!er. h:•l·'.e s'ririenmiş; hem bek~i- dan hem~n serbeı;t bırakılmak dan sinirlenerek bölge kori~ da 

Vokybol müsabakalnrı: Y<'. h•m de f>:endisini çevirerek kararını alnıı~ ,.e elini kolunu lannda Beyoğluspor kulübiı "I 
Bil'inei maç Bcşik~ill Sarı-ı· karakola alan polislere kar~ı allıya sallıya mahkemeden 1 ralıhası Nikoyn yumru!< l•ı· · 

yeı· arasında yapıldı. Raki;·Lri- l»tanbuls""r kulübü 'darc<:•·'.ı 
f ·ı o--' sert seıt konuıımıya ve biraz çıkıp gitmi~lir. ı r- 1 C"'. ı:ır. aııc oynıyan -"""l'kta\ltıl3rı rinden Hamdi Cauko bölge 

maçı HS- :>, 15 • ll knaıırlıiar.ı , _________________________ , heyetine verilıuiştir. 
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l Alman Casusluğunun EsranJ v:~~~i:6:!1~e~~itil 0Askerlik bahisleril ___ • __ I ~~~asc~gi.~e~ 
- 1 - 1 lzımdır asılama.mız lazım gelen en bt-' 

~ci vazifeleriminlen biridirJ 
Bir çocuğun ~ inkişafın.
da, bir gencin bilgi .tu.anma .J 

YAZ.4.N: TERCEME EDEN: 

__ B_e_r_n_ar_d_N_e_w_m_a_n __ rı HUsayin Cahid YALÇIN 

Vali Doktor Lfıtfl Kırdarm 
Darü.liceZE>de ".İçtima.i mevki 
~ahibi düşküııler,, e hususi bir 
pe.viyon açmıya. tcşe!>hüs ebnc
si gazete sütunlarmda bir itiraz 
borası lıop:ı.-dJ. llatta "Yeni Sa-

Akdeniz, iiç büyüle küre p9.r· 
ça.smı bit' birine bağlar ve biribı · 
rinderı ayını·. Britanya im.para
torlugu i~in Akdeniz, yalnız bir 
ticaret yolu değil, doğuya ulo.~3-
tıran en kısa. bir irtibat kanıt· 
lı mahiyetindedir. İngilterenin 
bayat kaynakları doğudadır. Ak 
deniz armadaları doğudan be . ..;
lenir. İmparatorluğun başı ada
da, gövdesi doğudadır, bu su
retle hayat damarı Akdeni?,den 
geçer. 

AKDENiZ 
VAZiYETi 

VEiTALYA 

üsleri yad ellerdedir. Ana ordu
nun müdahalesini gösteren alıl
motler d2 henüz belirmemiştir. 1 

sında ve olgun bir vatan~ 
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Me::;hur İngiliz muharrirlerin - ' 
den Bernaıd Nowman'ın casus-ı 
~ilk. meselelerinde büyük bir 
ıbtısas sahibi ol<luğu malfım-

1 
dur. Bu eseri bilhassa Al
nıan casusluğuna talliık et-1 
~.ekle beraber. bizce bu -
gUn eihan~ümul bir ~ekil almış 
olan al~htlak casu<>luk hakkın-
~· C<li.c h1:1fa:de1i bir fikir vcre
.1tır. ~u rnlnnıdun, .derin hir ı 
~ika ıle okuruuağa rn.yi.kt ır. 
r~-k\ıruculoı mu yormamak ıt::'!ı I 

i>erm h..ı.z:ı faı;ııll;J,r~nı ihı-.,.., ı ! 
'!de '·' •. "'' 
1- .ter.. ~n ctikkı.•lc s~ı\ım kı·;ını- ll 
İll'Jl' t ' • 

.ı eı Cçıne ede<'(•ğim. 

H.C. Y. i 

C~usı.nır~ lHJJiYETİ 1 

ın?~m.ıluk ınu! d ı· hii: i:,.+ir. ı 
~ - l ~ lıarbı c~n·ı<.:ıu...ı., ~ı-

lllan E t ı·. , u"' .n 
l>ul 11 e ı~:uıs ~ı:ı vbinin ba~ı 
»ll'>~~~~~1~.mıralfı:Y Nicolai: "CR-1 
dt•mec•ı" :lıut: <ı'"~~lnıe.nlık hidir .. , 
w "' • e ..... -....u1m · t• r • guıı. unıun· lij ı.- ,_,,ı:,ııs!.ı-
ııcıı l·· ''ı ' ı suretle, ouna ..,iti-

" ;.ı n ve erk .ı • . , ""' lerı;cc , • .. e.{ıcıc,-=n ı; .. n 
d·' \ıı"<i.lıD•.:t'iieranc h:, 

.\.K. ı.l'.! h~· urn .. 'l s,~ -
t•iyie onı;n· b · ~?··tu.rı~~~ itiba
li'a.kat kn ı.. • u .:"0"·ll·rı do~ı u idi. 

lU'.11 \ .ıt .. ıı., ..... ,, f'l· 
~·mı,ı bıle cnsu•·l ~ ~· , 1,;ı· ır: da-
ahfük tarnrnıı.z~ ~'.~Lhı. kalıuı1 ve 
fil ke\ıi,·~~J· . .1' 

1ll\.!ilek ohr.a.-• _,,.,.,, llı "'OZ 1 • 
raıq:.ma" 4hl ·"'ı <•<!ll ıızal• bı-.. ·ı a ( .. , . 
ı1a kıynv" ınuı:Uıa.oaları- ı 

, 1 • "''-. veret•ek b" ... 
Pa ı lal\ hetıccle . • l U' c. SUd 

M~uı1ay N~ c .~7 ~Llo-.... ~ı. 
bir ııcsjJ colaı lıuı kııtnHati 
mu:;k:.r C\'V~l, ~ıısusluğun ıı~.-1 nuc bi. . l" ı l " 
nıanlaı·, ihti · , ~ o_.( ubu uı-
""'nıa11Iar <I nuul;ı clogru idi. O 
Ya. Fıa . a Alıı!_anya, Fra11 .. <ı.,,1-
nıalürı.latı~klc ınudaf.ı~':8ına aid 1 
taı..,nı .., · 1 et.ıııek UZ~rc bir 

. ' ".'.tı ilr ''Oll"dı T tı·• 
nı ,. "'hil . F "' " . . a •,ı, ı:ı:;-
Yn hÜvı r~N-ı~ (fa Ah•1a11v:ı.-I 
, . . ' .. _e aJan!aı· o·önd ... 
tıt. Bııgıııı faali ' "'. ccnu9 1 
laı dcııı (•ok il, . Y( ~ ~u . hudud- . 
e:ı .. '" ' J ~-11 gılnu!ilu·. Bi1· 
'""''"' .r<ı ıuz m l" · u· r a•li:.ı ı .• \ l.nıat tr,ıılayan 

}f ıLun ıbarcL de·-·· .. 
li' s:ıbot.tjcıctır ,.e l J.kt· ·!r. o 

ılaha tehı:i· r 1 ::ıe ·ı de -
harik . ''" ı o arak - bir nı·ı-n ıandıı· (A..,. . • 
teur). ı i d · .. . .,~·ı • prova{.?.-' ,,.,. ıı e k~vı•ıı•eı· a'\"a;;u ı ı 
.a.a .,..a çıkfü·n:ı.;, 1 t . ~ .. ıc a 1 
.b:· Hbil • ..ıtl.ı fn ... .'' ;1 

• , An:rcn, 
biı· AI ... ııJed.~· ~ !uwn 

ı.ıa.ıı D.Ja.uı , , . ' . 
!\adur "'t' t" 11 r~.\!i"Uıc te-" " ım V11~jf,., · ..,.{ 
><ln 'lllÜt.l f • ' ~31 ! Ol'. ikı:ı.-
eld . < t a au!.".:t:nı d q ir ı '1<> luım· t 
r_~ tnckt.e ·b " 
n.oı·siJ~<ıdak· n 1 c.rct dcğıl-ıi. O 

...... ~<" J·a ~tır~ı a 1 ~tal:;u1lar~ Fı:nısa-

., S,\ ıl" 11. /aklanun·maga. Fran-
~ı.ı· 

·?'fi ... 
raılJ 

hi!ld6 

'"t .:.ı . .ıa ara·ın' .. . " tc.:··Ji l "" !Cıcı nıuı.:..1•' _ 
B l . . etn'~'°f' l - v ... u lıoı ik' k :;, çn l.flıyordu . 
rl:ı lıiı· ha:·b omı-:~ı n·il!Pt aı'U.ii!n-l 
Alnıc..11 v,ıı te~ lid e<lerek sonra 
.ı ., .ıu. nv..- .. . . 

"'-l;ce.~ı i. "" .:utı ıne hizmet j 
11, tc:l • l 

ı.a nı·· ·· . l ıo .... L4f.1•nın1b·ı ~ . 
SUL1tl ltl(' ( p.. • l Jı; lnl b' d': ı.· ...,Uı>ltık , . ,<:> il' ll-

t tenı i 7 lı· . 'ak ı:ı..ı. •• ı vnr.:ıu· ı 
" 
r pli!" 

ccriilJC 
ahçı 
nt b• 

· I sc il 

rdı? 
evir•' 
lup ol 
o tl~ 

a\·nııı• 
uhitilJ

1 

baen1i 

bir 1~ 
·r adııi 
criibeı~ 

b·ı · •r '"' d' .,. 
rn"ı"l'i Pek~ ''"" taH;·r c<lilc-

(ılı c, r.;ı::slultı '?Ordıır. M.ı.ama- 1 
tııı· "'İn:ıd 1 : urı 11 etı nıurd a.I'l.., 
r~nd~n il'~ 11 lı•.n b•n iık •rfu ı .
-;.e b t a:ı:en t r· . "' 1 C· 
{' • ~ lU.lltnı~ ' al :11 Ctlilı ılP· 

•. Ct;ı ii?en• l· ... J..:>tda görü-
111s~.1.~aki • .A_tnı ınynya Le
Pek bııyiik hi· man eka1liyeti 
rn lŞlıtr. Ruu~ıııeı:Icı'Cle hulun. t 
muıılur IJit'-~b~ıı. ('rltf•k, bu Al 
L., f ...... ı I eh" -
r~ ın<fa. serlJE'h~ ıstauın het 

ıorıar·'· B b" ' c:e c.lol:ı.r;;·'bı"li 'f w. ar ıı ·ık " -
' ..,l'.Juv.ı( lu 11 ı ·lb'. hc. ftasıuc.ıa 
11" c· aı •Ye N . 

ıval' bir ro · ezareti. 
111"-'Yntır g<•!e~eı~ ::;t.a. ~Uhesine bir 
~O{':ı.nı::ın b": "J.:«kılnıek üz .... 
~tt. ıı yı '111 t ı ... re 
-uı·~·dBnııların ~~ep.,1·'1 g~~fo ~vdi 
' z a YO.Zıln . ., <.turıtst bir 
ll'U"lı, biı- a··ıHıt..ı. Telgraf ıne
ı(lılıni~ d. ·?o;.: geZ<.litince teT-11• · ger tel• r · "u :d oı~lan .. :,rı:a larda.n ev-

ge}p ec;.; 11 ~~>nderı1mesi litzı 
amdıf• ,...ne hukınctt" · nı 

snat son~ l ı. Bır kaç 

e 

~-'" 1. hın, >aşıka hir :vıinn t 1 ~ <U <.a a t r . o• e -· ı"Ş,' kadnıı ba..<ık-etc ı olunmu~tu. Ar
~i bir kaı.; ~.'ırı ela geldi ve hep-
r imler ''e .. :~ tı?lgrafJ buldu 

Ol 1. v <\.Ufl'Sl . . . • e ırse, lelu·ı·"n· eı ıattöna cdi-,. b' .. "' ... arın h , I 
'>l.. trbırınin :ıyu· . r emen nep-
gun lırırb İ<:h~<leıbti. Metin, bu-ı 
Panıu Pek alı u unn.n A Vrtı-
lıaberi iht' §~ş oldu<>·u b; 

kail e: ~ ıva edı\•ord s'"'· •l' 
~ ye o.;uUat'ıuın v. ll.. ır aile-

ınin t ko l\Sınııi. harbtl ahud bır kadına 
hnld'1 nıiı · olduğu bil~· t~.nktuı düş. 

yeni tıl' Telgr, flnrın b.ın ıyordu. 
ıu pfOJ ne~i c:ekildikt . ır kaç bin t."
deııe!l huuhrı teva· e .• 1 som~dır ki 

Bnı hive N ı eden nıemurun 
ıkJarııı' .,.·· d . (!'.lareu t 

oon elilm"di;;i b" aı-afından 
leyecel' :ıusu olduğı1 .,,a, 

1 
ır Alınan ca-

taJclll lii~tUkleri bi~l ~ıldı. 1raktııl 
.s hayatta idil"' c ırılen ada""} 

örtcct7 h l "r. \im ,,. arı 
j(l •. a .nnın kttvvei anlar, T e.h 1 

tnası t sını kırmak . . ır!.aneviy,,_ 
' bir 111 tc<lbir l" il ~:ın boylc b; ' c uş nıııııışlerdi p, .r 

zrafl:ı.rı :ı.lıncn b" 1 .. · .•ıı tcı. 
C~ '" ' ın Cı ce lDS"tl 

•' " ·rour; ol:ıcağ ı.. " ın ı llp sUrii bi~ dü.,.ın;~. .:c~cr ve tccs-
ı 1 rııı y '11.T· ·:. umu~· Acaba mi-

• t·· ı"ıcol::ı.ı bun\ı da b" 
~ C 1 _,ıı'll<.'n~ layık bir is t '"'ılrkicen-
1 llCl• .lİ"cJ" 'I • C:Ui C e· _... ·' ı. 
i,nak:J?. 

·{O ~ Il 
korıt ( d ~nnnetnıeın k" 

:lübii ıtı~ ar toiiııaka.1:1, ... .,,11 ca.:ı.u~lı·k ka
ıruklJf° ....., llllli?kiil bir 
ıarccil~ 
ötge et" 

mevzu da.ha mevcud olsun. İn· 
gHterecle resmi sırlar kanauu 
(Official Secrets Act) Hun52s
r~:mel ı heccyan uyandıracak] 
ıısaah meneder. Üzerinden o
tuz S':ene geçnlif} sırları bile if
şa etmek yasaktır. 

Çünkü eskiden kullanılmış o
lan bir us~ün hal;'.'ı kullamln.bil
m~i mü.·nküııdü..~. Ben casusluk 
vak'a!arından halısed~rkcn bu , 
kanunım yalmz metnine değıl I 
c:.ı:,;ı!s;Juk hakkındaki tedkiklere 
mütc.~llik kaidelt>rin ruhun~ ~..ı. 
riayet <!deceğ'im, 

Böyle bir iht:yat şübhesiz ki 
hika;re edeb1!diğim en güzel 
va.:k'·ı i ır lıaltkmda sükutu mu··. 
hafaza elmcğe beni mecbur ey- 1 

!eyeçck' ir. Mesela, 1914 - 18 ı 
h.n binde hatırlardadır ki, Al
man ,..:·eneı·ali Lettow - Vorbeck 
snrld Alman Afdkasında kah
ı·..ı.manaııe mücadelelerde bui.un
nıustu. 

1016 <la, ccbhane ve sair as- ı 
her! le\ a,,., rn tı> Hlısundn büyük 1 

bir ck:i!dik hisı"ediyordu. Al
nıant,\l elzt-m olan bazı şeyleri 
• meı:;diı ilılli &fotleri ve çol: 

1 )•.!r tutmıynn bazı S':eyleri - bir i 
jcpline koyarak Arrikaya yotla· 
mayı dii..'3füıdüler Bu yolda yapt-j 
hın ilk lt!':'t:bbüs akamete uğTa
th. 

ÇUnkü Zeplin yola çıkar ç1k
mrız fona havaya tutuldu. iltin.ci 
te ~ebhUst.e b:::.lon Av.:.·up:mın ! 
tPhlilrn mıntakasmı geçn-ıeğ·c: 

f ~ k '·1 Akd . .. . 1 
nuıva l" c.-.ıu, . · · '"nız uzen- ı 

nf: gt..!idi. ~:ırki .Alman Afrika-! 
sı yulumı tutre~ış, güzel güzel 1 
gidiyord ı. Birdenbire geri dön
ınek ic:in tel ·iz!c bir emir aldı. 
.Jepfüı kumn.nd~n1 hedefine bir t 
kac: yü~ Pl il mes:ı.fcrle buluııu
:/G~Ju. Aldı']ı telgrafı teyid ı 
'\'0 t~ kid ettirme'~ için telsizle 1 
mUrrı.ca·ü etti. Emir derhal tek~ 1 
.ı·a,. olmıdu. Pittabi, Jeplin geri 
döndü. Gcnt·rnl Ldtow • Vor
h.<>dı:';,ı teElirıı olma~5a mecbur 
ka~ıiığ•m öğrenmişti. Fakat 
Fod •• ı.ı.·arm<le üs.;;üne döndü- j 
di'ıgii znı;ııın, orada ho~ bir ko
m~~-· ı <• 'mı::.:i vuhıa .;eldi. 

1. '~ l-t'?rnmd ... nt soruyordu: 
- ~;;yayı tc::lim e!:tı:üz de

.;il mı: · 
- 11 ıyır .. Beni geri ç..-ığınlı

nız. 

- Ne s"'ylüyorsunuz'! Sirıi 
kinuıe g'"ri ~a~'1:-m·ıdı. 

- Çağ1rdınız! 
Bu rnünaka:;a bir müddet de· 

hah., d!l, kö.;e~:nden "Uc>r S.ı

ba.h,, cihana nHkt.<•1<.'r fırlatan 

~h\·et Safa hile açıktnn a~ığu 
ohn:.ımalda lw~ber, diğer re
:filderlmn<lel\i neşriyatı öne 
~ürerck ı,u te~brnisföı ıx-k de 
hoş lu~.r.jtla.nRcak hir ta.rafı ol
m.ı:ı.dıt;nı söylü;\'OJ' ve döşkfüı 
münevverl.)riu dilendlcl'I~ hir 
ı:.atı afür..da. barındınL•ı>ı:ısııun 

~nı olnu.yllcağm.ı y:l.2Iyor. 

Ene'W. ~.sıru t.a!>rih etmek 
ger~-tir ki Darülaceze münha
sıran bir dilenciler y~tağı de
ğildir. Nioo JdınSt'.siz ve alil 
müwkrud!erlu nına...<:l:ı.rııu hibe 
ederek hu ~fkat ve ha.yır mü
essesesine sı;~ınım~ oMuğunu 
hepimiz biliriz. 

Kalt1ı ki vali "miine"·nr düş
kifiller,, i<:in 1'hususi bir p;ni
yon,, dan bahsediyor. 

Realist bir gfö-iişle valimi.7'ln 
bu t.eşehbüsiine luzrualc değil. 

acı da olsa lın.ldkati görüp re
alist da;vra.ııa.rak t.cşebb\lsüıı 

muvaffalayeUe. tefovvUcli için 
kendisini ~-vik etm~k li.zım-
dır. 1 

Safvet Nozihi, mütercim İro
ni l!iiseyin merlnun, daha. g&
ç.enlerd.e amıru:r,dan ebediyen 
ayrılan Tevfik babanın hazin 
a.kibetlori mey<la.nda do.ııırken 
düşk"iin münevverler için de 
a.m lla olsa. ııilıa.yet realiteye 
da.yanan bir teşebbii.~ii a.Wımete 
neden malıkmn edelim? 
Düşkün mUneYverler için hu

susi bir ynrcl ınu ru;ılacaktı ? Ifa
bul. Fal<at o muhayyer! yurd 
açılmcıya. kadar varsın Düş
kiin!er Elinde (hususi bir pa
piytY.t) emre hazır bulunsun. 
Düşkünler dostu olduğtwu 

hu son teşebbiIBü ilr. bir kere 
dalıa i.sba.t etmiş olan '\'fili Lfrt
fi Kırdan bu t.eşebb\İSÜ}l(len do
layı ~nkid df'ğil a.m baldka:b 
olduğu gibi ap~ık 1?,ördiiğün
den dolayı takdir ve tebrik At
meliyiz. 

Bir zamanlar, km.tile, bi.itlın 
manfaatleril~ Cerınnnlığa bağlı 
kalan Avusturya - Macaristan, 
hayatını teminde harice arzı if
tikar· edeu İtalya için Avrııpaj 
karalarında hiç bir .hayat saha
sı bıra.kınaınıtıtı. Bin türtu en
trikalara cevelangah olnn Bal
kanlarda ltalyn, sırası düştük
çe, nevmidane boy gösterebili· 
yordu; siyasetE>.n merkez devlet
leri sınıfında bulunmakla bera
ber, deniz devletlerine karşı dl\ 
cemile göstemıek de mahirdi. 
itilaf manzumesinin hc.-nüz ta
azzuv etmediği zamanlarda, Af
rika yakasma atlamak politika
sında muvaffak oldu ve, çok 
geçmeden, Balkanlardaki boğuş
malardan istifade etti, Akde-
nizde üsler de edindi. · 

İtalyanın menfaat sahaları, 
Afrikanın kumlu çölleri; verim
li vahaları idi. Deniza.şın teşeb
büsler, deniz devletlerile omuz 
omuza yürümekle mUmkündü. O 
sebeble,· İtalya, 914 harbinin 
Fransadaki vaziyetini de incele
dikten sonra, müttefiklerinin 1 
kar~ısında yer aldı ve gallbler l 
masasında söz sahibi olmak ma
rifetini ibraz etti. 

Büyüle harbin galibi, arslan 
pay1 alanlara muğberdi. Bir 
desek buluncaya. kadar bek-

1 ledi, yeni rejimden de aldığı 
kuvvetle, 1935 de ve herkesten 
önce, teşebbüse koyuldu. Z:ı.man 
iyi intibah edilmişti. Süveyş de, 

Melcesiz kalmı':', oel.ıiboş, mi
desi bo5 (düşkün bir mUneV\'&r) 
o ihtiyar ve aUI halinde parlak 
neşriyatla karmnt tloyuramaz. 
Ona lfunnı olan rahat ve ıhk 

bir köşe, hir tas .stcak <;ıorba.~ 

dır. 

Vali i'?t.e bwın temine uğraşı
yor, ona ktzruıya ne 1ıa.kkımı7. 

var? 

A. C. SARAÇOGLU 

YAZAN: 

Emekli General 

M. 
• • 
anınca koşmasında bi:- engel 1 
teşkil edemiyordu. Deniz "'e 
hava kuvvetleri, Akdoniz emni·· 
yetini kaflldiler. 

Habeş seferi, taze ve zinde 
impa.ra.torluğun büyi.üı: zaferini 
ve yan.nını temin etmişti. !s -
panya tacı, zaman oldu. Bir 
harb doğurmu.<Jtu. Oradaki kar
deş kavgalarına müdahalede, 
ıtalyan gölünün müstakbel em
niyetinde en büyük rey sahibi 
olmaya yarıyabilirdi. 

Bugün İtalya, tutunmak is
tediği A!rikada çetin bir duru
ma girmiştir. Libyayı kapıyan 
sisli kn lelerinden arta kulan 
ları da tehdid edilmektedir. Lib-
ya ordusunun Ü((te biri kaybe
dilmiştir. Ana yurdla irtibatı 
kesilmiş gibidir. Ha~ista.n or
dusu da Libyadaki h&.rek!tdan ı 
müteessirdir. 
Tobıuk, müsta.hkC;m bir ü::ı

für. Bu kale, Bardiva müst<ı h
keın mevziine nazara!l, daha g"t1-
uiş muhitlidir. Müretteb:ı-tı da, 
silahları dı:ı.. ona. göre kafi mik
tanladır. Ancak, hic bir ka· 
le, ya.rdıma mazhar ohnadı.k -
Qa., uzun bir trompet acşinct 

dayanamaz. Son aylarda İtal
yanlar acı denemeler de yap
nuş}.a.rdır. 'IHututu muttasıla,, 
usulü artık Mhad.an çekilmiştir. 
Ouvrageler sistemi, zırhlı kuv
vetlerin cephe derinliklerine da.l 
ma.sıııa. mani ruamıyor. Kalenin 
ateş cihazının, İtalyan nıül'et
tebat elinde iyi i~lcnıcd.iğine ;:'3::t

hidiz. "Tobruk,, un da istisnai 
bir mevkii var: Deniz, kara ve 
ha.va ateşle.~e maruzdur. İtal
yan donanması, banndıl'an in
ler atıı.dıkça, k.Ble, denizin ateş 
yardımlarından m&hrumdur. 
'"Tobru.k,. semalarını koruyan 
Libya hava kuvve~..:rinin blı·çok 

Bu va:tiyete b.akılırsa, Tobruk, 
te.:n~~t hilafına, mühim bir 
kuvvetle müdafaa. edilmemekte
dir. İtalyan donanmasının gü
venilir bir kuvveti denizalb fi. 
lol::ı.rı idi. Fakat, bu görünmez 
kuvvet, ş!.mdiye kadar tehlili:eli 
olduğunu isbat ede?Je<li. Kuv
vetle muhtemeldir, .lngiliz donan 
ması. gene kara ve hava kU\·· 
vetlcı·Ue ımıha.sarada iş ortakh· 
ğı edecektir. 

Alınan haberler, İngiliz top
çusunun TobrJğu '<evreliyen 
tepeler gcrisind~ mev~i ::ıldiğıl'.ll 
bildiriyorlar. Muhasar~ı iskdeti 
kurulurken, "Bardiyll,, fatihle
rinin süngü kuvveti de çemb~r
Iİeki yerini işgal ed~ktir. 

Bir ka.leuin mütearr::..ı..ın piş
gfilıına ateşin siperler çd~ebile
ceğini, tecrübelere ve m.U\·affa. 
kiyetlere rağm. en, te1:>l:ın ci.mek ı 
aklı selimin çizdiği bir yol oldu
ğwıa göre, Tobruk muha::.ırla.rı
nm, son hazfflıklarını da bitir· 
meden, teşebbüse girişmiyecek· 
!erine inanılı:..ıa tıdır. 

Geçen günler, "Tobruk,. man· 
zum.derine kuvvet, müretteba
i.a da itimad ve emniyet bghşe
demiyecektir. 

İngilizler, u;:a.ğı gören kimse
lerdir. Bugi.inb.; intizarın teen- 1 

nidcn ileri geldiğine k<ıniiz. İngi
liz muhtelit ordusu, kale~·e kar-ı 
şı sava~rrken, Gt"azi.ıni ordusu
nun fırı::atla.r belı:liyen esas kuv-ı 
veilerile dE: kaYşıia.şabilirlcr. Bu 
nun için, Waw'l, her ilıfomıli 1 
karşılaına.k üzere. hazırlıklar 
üasma mecburdur ve zaımı.nrı 1 
muhta.çtlr. , 

Kalenin rolüne gt!lince, her 
kale gibi, er veya. gec;, tarllıin 1 

ve muk:ıdderatın cilvesine bo· 
yun erJn~ekten ibı:ıreti..ir. 

Mürakabe komisyonu 
bugün toplanıyor 
Fiyat mürakube komi.c:ıyoun 

bugfüı Mıntaka Ticaret ..\füdiir
liiği.inde toplanarak gıcla. mad
deleri fiyatları üz~rindc meşgul 
olacak ayni zamanda ayakkabı 
ve kumaş satı~!u;.:-ı etrafında 

yapılan ihbarhm tedkik ede - I 
C.:!ktir. 

cemiyete daha fa.ydah bir halel 
gelmesinde en birinci rolü oyna-1 

yan unsur şübhesiz ki kitabtır: 
Küçüklüğündenbeıi faydaJ.ıl 

kitablar biriktiren. gençliğinde 
küçük, fakat kıymeıt.li bir kü
tüphaneye malik ola. genç, ha, 
yatta muvaffak olmağa nam~ 

zed bir gençtir. Evinde kendi' 
mesleğini ala.kadar eı1en kitab
lardan mürekkeb bir kütüpha
nesi olan bir kimse ifltikbalo 
bankada yatınlm:ış parası olan 
bir adamdan daha. emniyetle 
bakabilir. 

Kitabın bu büyük efua_mmiye-' 
tine rağmen bizde erinde bit1 
kütüphanesi olan kim9cye na· 
dir tesadi.tf ediyomz. Bumm 
sebebi bizden evvelki inhila.( 
neslinin kitabm kıymetini bll .. 
memesinde ve çocn1da.nna ki
fabın kıymetini öğtetnıeme:ıin

dedir. Ve esasen büyfilt Osman

lı imparatorluğunu ç6lrerten se
bcblerdeu biri de kitaba ve onun 
içinde mündemic olan ilme kar
şı gösteri.\en laka.ydi değil mi
dir? 

Bizden sonraki nesil kitabı 
muhakkak surette bizden çok 
.:;evecek ve evinde bir Jriitüpha· 
ne tesis lüzumuna bimen ~ok 
itina edecektir. Bizim vazife
miz onların bu duygularını teş· 
vik etmek bu yolda ~ bir fır· 
sn.tı kaçırmamaktır. 

Beyoğlu Hıtlkevinin a.çnu~ ol
duğu kitab sergisi im itibarla. 
memleket gençliği için çok fay. 
dalı bir işdir. Bunu vücııda ge
tiren Halkevi Reisi Etrcm 'l'u· 
ru tebrik etmek laznndır. 

MURAD SERTOGLU 

f MÜTEFERRiK 1 

Sıhhiye müsteşan gitti 
Şehrimizde bir miiddetten -

beri tc<lkikler yapan Sıhhiye 

\'ckaJeti müsteşarı doktor A· 
smı Arar dün akşamki trenle 
Aukaraya hareket etmiştir. 

~o1~etiL ÜAku~~anı ~ 1-~~~~~~~~~A~~~-~-~~~~~~~~~~~~ 
.l?P ın 7.~hiti de haklı :diler. jcp- • 
~ıı! haJ<:ırnten geriye aönmek lngiliz - Alman rakaba· 
ıc:ın emır almıştı. Fnk!'!.t emri tinde ilk adım 

•• • "İngiliz nazırlan ve billın.ssa 

verenler Alınanlar değildi! 1 1912. 
Okuyucular i;ıin i\.;inde pek 1 

meı·r klı nokt.ı:kır buluııduğunu 1 ~~ 
huı dıı tahmin edcbilir!er. Fa- . ~ 
kal jenlinin nasıl geri çağrıldı- ' 
~ım if<-a edebilseydin~ hayretleri 

hahlıkla, Alman filogwımı bü-D U N YA H A R B 1 
Çörçil ve Gmy asil bir hu.yır-

bin kere daha arlaruı. 
C:.ısuslul{ bahisleri etrafında 

yapılan kanuni tahdidi~rckn do
layı J:.;q şikii.yetçi değilim. Çün
kii rastgele söylenmi~ bir cüm
le ile heı·han~i bir dili,;n1nna. ya
hud iletide di.ismaıı olabilecek 
bir kimseye çok fay<.lalı malfı
mat verilmiş oJ:ıLilir. 

En ehenımiyets:~, en tabii 
görUnen bir havadisın ne gibi 
neticeleri ve tesirleri olahilece -
ğini kimse evvelden hesab ede
~ez. Okuyucularımdan bir ço
gu hatırlarlar ki bundan otuz 
sene evv<'l. Lor<l Un.den - Po· 
Well küçi.liı: bir ~er yazın.ıstı. A
clı ''B" (' ır ,anııı:; S·fa1i"de Ser"Ü-
zeRtl · "' n erım., l\i r .Jldventurs as a s 'd' • 
"PY .1!': Çitnhü Scant'lar ı:ıeft 
~~c.nçlıgmdc bir İngiliz Entelli
Jens ~'ab~ti idi Pu ·· 1 b' d vi?"di }r' • • oy e ır e-
bu. cc t'! ı ('" l l ~1 ı_c ı.;... şUh!ıesiz 1 

n .... 'nen ,.,. ~ '<l 1 b"l" di. füt..,b )d•> · • .. c; o uua ı ~r-
" : ıı. . · tovlanmı oldı_ı~ 

rnnlumatı ~ızl·.:m,•J· 1 •. · t t'L'·ı 
tl·-· ~ c,m a m { 

e ıg1 usul1ecdeı1 ve t k'f .. l k ev ı cı.u -
rne ten kı1t·tulm. k İl"in Y<P)ı ıö·ı 
kurnazlıkhrdnn br · ı 1 ~::. 
atıyor. Hik5.v<' "itit· .. l ' "" ?.\ arım nn- ı 

b" ~ ' • ~ne gar~. 
~r kel"e, AVIi,") d·t hır' k"• rl ı b1 ı· Oy .P1 r po ıs kend· ın(ıen ı::üblıeı;_ 

~eJek tevkii ctmisti. Bıı p~k a-1 
.ıJ 1 ve kur. ıru.: b · .. polis de(1ldi. 

e ynpacagıuı bil~·yc.rdu. ·Yal
nız Baden Powcııt" Z"bı·~ g·-.ı· 

• •• .... ... 1. 1: ın-
c_ı_y·eI kadar o~a<h kaln.c:ıP.ı:u 
SO.\ ~~kle i!·t!fq Hti. ·" 

lngılız zn.biti sordu: 
· ~ .Burn<l:ı. bfrJ,,.rken sioara 
ıçeoılir ıniyiın? <> 1 

Polis n:t'murn c·cvab verdi: 1 
- T:ıb~i ... 

Bunun ·;.,.,,rı'n ,... ..;ı 
wcıı 4 .. t·· c ı:.r:114en - Po-
k·"t,-;,ch u un to..b:ı.ka''lnı ve sıgara 
dı 1':. ı:;: cık,u...:, b;r sıga.ra ·sar
B~nı~.';~ı:::nd Lıı biı· t~e daha .. 
nıeınn ·u~"~P ,h"t" i cc, biiyük bir 
b"'t·· ~etı y.ın ~ekli. Artık 

u tın Avr ı nın ~~ı "t . ı· 
kc~nd• in· · . ı>rı gc ıp 1 J v b 

r ,,.1 l.Yıs1 var) 

Yeni ve mühiın bir Alm:uı · _ yürne.:ıine ai<l projenin tedrn-
deniz kanununun hazırlandı- dilmesi hakkındaki tarihi ve-
ğini ilan edileceğini biliyor- sikamn altına irnzalarmı kov-
duk. Şayed Almanya. nihayet = • mak üzere BcrHne ge.lmck .;c-
Büyük Britanya ile denizlerde ı ( y E N İ S A B A H ) fN B i_) y O K 5 İ y A S İ T E F R İ K A S 1 ı rcfi için birbirleriyle kavga c-
rekabete kalkışmağa karar diyorlardı. Çörçil B:ıhriye N:ı.-
verdi ise bu düelloyu kabule = • zırı olmak sıfatiyle bn işin-
mecburduk. Fakat dostça, mümkün merı;cbr> zaltmn.k, y saat zarfmda h~zırJatahiJccck k.ondisinc havalesi icab ettiği-
sa.mi.mi görüşmelerle bu tch- 4 - Alman müstemleke ta- ,- - azan : --....... bir h•:.ldc ~ulundurmarııız la - ni ileri sürüyordu. Fa.kat ne 
likeyi u.zaldaştmnarun iroka- leblerini müzakere ve bunlu.L"ı J zm·. Runun için munzaın m.ı.~- Başvekil, ne de Hariciye Na· 
m vardı. Biz Alma.nyanm te.şvik etmek, v (., • • ı r'ıfku ihtiyar etmeliyiz. Alman zın mes:\i arkadaşları olan 
müstemlekelerde inki~afına 5 - 1ki tarafın da birbirine • 0

1 

r'Ç§ efu~dının çoga.l.ması da hc~a.p- Çörc:ile bu ~an ve şerefi balı-
asla düşman değildik. Bilakis mütekabi1en teca.vüzkarane l ~a var. Parlamentodan bu S(}- şetmek istemiyorlardı- Bu hu-
bu hususdaki emellerini ye- planlar yapmamak, tecavüz -- ne için 2000, gc.Jecek sene içın susta rol oynıyan esaslı nokta 
rine getirmeğe uğraşmıştık. kar anl~alara girmemek hu- de 2000 fazJa efrat! i::;teme11i zıt'hlı adedi değil, politika ol-
İhtilaf zincirini kırmak i~in, susunda beyamı.tta bultmma- yor ımış. F11rir?erinıi~i a.çıkça di.işünüyorunı. Alman bahri· duğu için Sir Edvard Grey bir 
şübhesiz bazı şeyler yapıla- sını temin etmek. anlatma:nı1::;dan 'Pf?k mcmnutı yesmm genişlemesinden do - mücldct eıı c;ok takdire mazhar 
bilirdi. Vaziyetin istila-arını İşte İngiliz t~klifleri bun - olmı-ışlar ve yeni hoherler a~- layı büdçcmizde rua.sraf fazla- olan bir adam oldu. Somadan 
temin etmek hususunda Al- lardı. mayı çvk rn-2u. ed•yorlarml§ ... ,, lığı senede üç milyondan aşa- C:·ey'in İmp:ıratorun !'iyafetin-
~adnyaya dımmüstetumlekke bmesele-

1 
___ Sir Cassel B

1 
erlindetu döndbü- * . g

1
-1 olınıykac1~~tır \k•e deı:izb düdel- tlbe

1
·:e gece şenli~ıt:rm1~"'c:e h1tıazır sın e yar e ·ıe ir ro gu zaman ınpara orun ır osunu a lUrnıa tabiı u e· u ıuunasımn Ye ı ı d.u.ıı a na 

oynayacaksa bu yardımı yap- mektubunu ve Alman Başve - İşte bu mesle hak.kmda be- ğild.ir. imza. atmak ic-in mimıkeratın 
rruya tamarniyle hazırdık. Ben IPli Betman Halveg'in yeni de- nim mütaleam: Tedbirli da't'l'Utınıak zal'uri • sonunda. ha::ır bulunması mu
bu noktai nazara sıkı bir su- niz kanununa dair uzun m::va- Görünüşe göre Alnıan yeni U.ir: Yeni Alman donanmasına vafık göıüJdü, Madem ki gön
rette bağlı idim. natını getirmişti. O gec ... ·bu dem:;; kanunu Rayiştaga arz o- karşı Akdcnizde bulunan saffı dcrilccek mnralıhas asla Cör

Deniz rekabetinin önünü al- kıymetli vesikayı son dcrccl· luna.caı-., sosyalistler tarafın - harb gemilerimizi İngiitereye çil olamıyacaktı, o halde - bu 
mak için yaptığımız bütiin dikkatle okuduk ve ertesi gün dan bL.ı... !Lirazs.ız kabul edile- ((ağırmak düsünüfüyor. Demek murahhas, l1em Grey'in. hem 
g ayretler boşa gı'tti. Alman- Başvekilim.iz Sir Edvard Grc'"e cektir. Deni7. ~-ıatının art - k Akd eı:ıkinin son derce itimadını k:ı-

J i - enizde Fransaya güve-
ya, büyük bir filo hazırlamak şunları yazdım: ımı.s1 ciddidir. Tarafımızdan niyoruz ve hakikaten üıtcsck zanımş, iyi tanınmış, mfu.11lı:e-
üzere deniz kanununu tatbik e- 31 IKINOf J{ANUN 1912 yeni ve ~iddetli tedbirler alın- bile politikamızda değişiklik rat islerini gece şen1ikl"rinc 
decekti. Bu vaziyet karşısında ucassel Berlinden bu gece m.as~~ ~?a~ ettirmektedir. ~e!- yapam::ıyı~. Pransa ile itili.Uı- kadar clcrulıde ctıneğe hazır 
lazım gelen tedbirl~ri almak li.- gel.di. Berlfode ge1·ek Alman kı h-ı.ısn~ n_ıye! var an;~na lıadı- mız var. biri..;i olmalı idi. Bundan baf;-
zere hrnliye nazırı ile clele yü· /m'IVJ.ratorunu ve gerek Ba~ve- selcr te •. 1d1dk~rd1:-. Eger onla- ka bu ;:at Berlindc de tanın -

.c-- " - t tblk Bana en bü,•ük ~an::, !:!il ı!Ö· 1 k Al · · rümiye ve kabinede veya A- kil B_etm<m Hollvcg'i görmÜ-§· rın yem programı. . ~ ı:ıa- J • ~· mış o mu ·, manya ıçın ya -
vam Kamarasında. icab eden tür. Uri.:;-i de t('klifleri11ıfade.ı hasına geçerse yeııı ımıatımıı- rünüyor: Alınanlar yeııi cl..,niz hancı lıulunm:ımak 11.\z.ımdı. 

ı ·· d ı b. f k -programkmnı ilan ed.::cekleı·. 
büyük tahsisatı alımya ka- son derece memııım gö:::ülrnt'İ"* a ~z e a_rmı~. ~ ır t.e. c•vv~. Biz de oulara dcd•cıl Vl' fiili "Do.~rusunu sövleme'k lazım 
rar verdim. Bir gün Maliye Zerdir. Betn,.a.n Hollvcg ciddi ve temın cderız. Sılahları .:nm u- b - F - 1 gelirse Çü'rc,ı"l lılJp"'aratoı'"n nıi-. .. .. l · f.l · 'd' ·· (;~\'D \·erecegi?.. ~ger l eniz _ •• 
na1.ırı ile birli1üe başvekil Ed- :ıamimi, 1 mparatoı· ise bir ç..o- qwıcu .nr . ı ? ; . cıu : .,~ n; ·~ programlarını altı sene yeline smiri olarak bir cok defa Si-
vard Grey'e gittik. Meseleyi cuk gibi sevinç içinde iı;ıi§. im- kcmmcl bır ılıtıyatır. Şımdıkı 011 iki S"nede tahakkuk ettir- lezvada, \?ıu·t1:n:ılıerg'.le mancv .. 
görüştük ve Ber'line Alman im- pcı:ıcator Ca.ssele 1ızu.n u.zadı?Jn !ın._ Id __ c altı _ay . kı!? . ~sun. sırıd_:ı ralarda bulunmuştu. Tanmmn.-

:1·· b ~. k d l b. · mck üzcm tuttukian tem}JO 
Paratoru Vilhelme bir memur dP.rıiz m 0 sl.csinde bahs:'-?t'lnı'\°" UJH enı?. cnn ırıncı \·c ı- b" · J -ildi - "" - '"""' yu ağırıa:ılını.cak olurla.r:>a hu- ınıEı ır sıma eg .•. ,. 
a.,öndermek kürarla<:tı. lmpa- l1e C<N~Sel bzınl.an bütün tefer- kinci filoları yeni r.s!tcrlerle 

"" · d ı d A.l nu lıcr iki memleket arasında- Bu satll'la.rda.n benim tlcniz 
ratorn iyi tanıyan ve İngiliz ı·iiatiyle tahib e..d,euıcmi§: uzun ot~ ~r. ve b ~'ln~ ~eni~ kmt·- ki dostane mi.h1cs,.bat takib e- işleriııl müzakere' için Berline 
menfaatlerini pek iyi gören Sir bir mi~şavereden sonra Alman ve ermm sc e o Uti'll g;ıyre - clc··cı,·~' ı"ı·. 1"yetı"cca'e bı'z ,-le tem- 1 t" ı · 

1 . h f"fl ._ - ı. 1 ~ ~ n \.: scyrı. ı;ı ım :ı.s a mevzuubalıs ol-'Emcst Caı:ısel bu işin tam eh- fi?os-u,nuıı bü~rüıııcr~inc aid vr.'\i- en a ' CLmcg-e mccuur o. • 
,, k' ııorııu'.!tl a!hrlnstı1·Rcaoız. mnriı''ı g'ihi o esnada böyle bı"r li idi. Onun vamtasiyle Al- kayı A..lman BaŞ1ıe7dti Casselc ma myız. ~ t"t v · 

t k f · · M"" t ı 1 ı Al · b r Yd.ni Almanlar bir :;cneıle ~eyalınt.i a.s1a istemediğim <le man ımpara oruna ıs:ı, a- veı•mıştır. us ern cıı:e ~u,,'>'U - ını::mya.mn yırmi eş ~~ır ı mı ıaşıla bilir. Alakadar n:ızır-
k~t. enerjik bir muhtıra ver- sıtnda ise onZcırm ne isteclikle- harb zrrhlı:;ı var, ki beş veya yap::ı.caklı>rı gemiyi iki senede hır arasında tam bir itil.il( var
dik; bu muhtırayı sonradan, Tini bilmez gibi görünmiişwı'. altı sene sonra hepsi cliritr..'wl y::ıparlarsn, deniz politikısın - lı 
Alman ba~2vekili Eetınan Hol- Maamafih Cassel Alman!.m m olacaktır. Bt:nla.nn hım ıfü:cl· rh on iki srne sü.kıin temin e- c · 
vcg bir kitabında. şöyle hi.ilasa pek fvtfa genişlemekle me.wul Ifı.h bir halde nıııhafazası dilmiş olacaku. PIP.nlarınd:ı Her f'"'Y tanzim o1unduJ.-tan 
et~nistir: olm.ad1klarını zannediyor. Be,-. bizi tehlikeye nıuruz bı- bundan ba.c.:k<!. bir dcğ·işiklik sonra Harbiye Müsteşarı, re-

1 ~ Denizler üzerinde 1n- Zinde .4lman?f!Jya i.ş getire~ı Dil ı-akınaktadır. Bu yirmi b"ş oimı~rac:ıktı. fakatinde Sir Erncst Casscl ol-
giliz hakimiyetini tanımak. büyük şirket var. Alma~ı rü.fu- saffı harb gemisine !~arşı bi- Bu lıususta sabık Alman İm- duğu halde 6 Şubatta. Berline 

2 - Alman deniz progranu- sunun arluıaS'I du, onlıar i<,:fo zim kırktan aşağı olmıyan s:ıf- paıatoru hatıratında şu gii _ gitti. 
nı çoğaltmayıp bu programı mühim bir mesele te.'jkil cfoıt- fı harb gemilerimizi yirmi dört ıi.i.nç hikayeyi nakletmektedir: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dtJ~~Arıı!i~~~dla 
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1 Y"zan: 
.REŞA D 

i LE R i Bak tli le 1 oc.ım; Eğer İ 

.Lau azJ' l'iinU-yi rı.o;rr.uş ol- r 
• yılı .. Molfa, h:u. 'lllill topu -
~Jndü'J. ···.,·.ı.~1:4!JI..: ·el~ U!~ ecck· 
tı. O vakit, L. ~~.:::tlı bı: hÖ·kk 1 
i. ~u ,"'C', Cllf\l'f, n1u.ncvral"ri~·Tc> 1 

eı .u :e'ı .:.ı ~ re dU. cck t·C', 
~ı ,!J it tünde , .l acaJrt. 

- ... n1a )-\.. tın h-:ı ... 
II,ll' oir <lü Un ~i.ykciılt

ıcrırı ! .. B: p ' 1!..\.--au bir pehl"· 
,. ! 1ı lil:ınc.; mı ~'!Il'l~ r 
la~ hıı sı aJ? topı.ıı:,'llr:.un ıtrd:ıı· 

' 

.;..n l .. ~rr.ı ıttn:ltekti~?c k iloıi t 

<;<k';'or .. Bu n:ı!!!vdcre ve,I 
l!'" .. '\'rede l:arı1:: i tarafın ~ı 
~~ ı.ı;· yeı, '. T-1i~ 11 1e yok ki, 1 
hünte flir .. 1e btll~n .. rı bra('ın .. 
C~un1tü. fı, lı~m!!l.1 ~rurrp ilct'i a~ 
t, ı ken t.~n bu ctıı k;;stck:c- f 
r.cn:k ger! dü~müıı bulımuyor .. 
· •'. hr.sırn tla küntc elinde üze.. 

rlııı.: gı>''5~ ·• de, kuc-..ğ m<la k • 

:!Jtid r: ...... c.: '1t1 ' 1 t ı. ; 

gibi ı;öykciy ıu: 

- T<.;ıuk ell·ro. ! .. 

uy 
l~ ço! 1:, ı 

o t!lr:ık r ır} zclird· 
- Tort. :: cl1 rlı" ... 

·nztl.!', r 
g·ı.:ıine} 

O cnu ~ .. erini bl!h ~c. L tt

g:::zrlt, I1"".n1 .fle b~~ "t el•:,·_ 
im i::tiyle l:.uc~k kueaga se ;..,.:z- l 
cc boğuştuk rın t.or_""a, 1'ı !.'ar 

Ço1°k, s=a<la hil h- P •• <.· 
ğı ı "ktııi.5 öyle duruyordu. 
:=ıı k.:,ilz~i~ıoldwlıkl..u·r; h· 
fö:mmu . g· i. 

Umg,:r.; lı, küntı:yi lckrwl:ı. 
d. c t.ı. 1 di.. • lq{:ı g"ne kilı:
te :- kıs~n~ altlı.. l:'"alı.rıt, Çols.~ 

ğT li fC!: ' topuk ardı, vyak a-ı 
rast dc,J o~ ·o .. 1:ı. 

1 ;.ünteyi 1ozdı., oL~t ..:p s.e...."'nr; a. 
:;:irdi. ı 

nngu.zaİı, h0,;~rnın.ın 7!'7?J ~,ti., 
tll c lgıtmn.k için yhuJc uğ· 

raıtı . B,r t\irhi bOZO!TMdı, 

~t mad! .. 
Lin,,"llZ:J.lı sinir i<;L:dc -J..i. Kö

p:iruy l..ı. Hatta bh< arıılı · :ı.· j 
~;ıbiyctt n kendi ·r ıuıuttu., 

Künt :ii '.! ıncııl'.tı. . ı 
Eğer L ~bıyctıne 

M !la, lı'ismu,ın Altıı ,ıa;n ko-, 
iz;- ı:ol:ıy kulK&ın tdı. Yüz elr
l:mu ha. mı. m !laya ııa mı ~yı 

do' ':ili} içd n kolunu l<p.pmı;> ve 1 

b· ~!.ınu0 tı. 

I.f11~u.Zah. bir ü,·ifncJ def .... ; 
bır ı:; nefesknt~ikt~u scııra has
mını ü•. ım· kiiııtcye n1p aı;t.ı, 

f'"J:<ıt, Ç•J!: tLtik Ye çı...vik olan 
nıolliı ,~cu1.. c.:l:i Yazıyclillc gi~ 

rertl: mr Taya taşladı .. 

(Ad..:l< ı "ar) 

maz mı'. 11---:-------------------~J 
u<leni' efen-::.:, ·ı .. i dlıhu:dik ·---- ! 

manivc.leyi anlamışt . Hey. ttcn ~ 
Jıayı-ctt .. cW

0

•"!elt: ~ ! .... ________________________ _ 
- Arn:ı.n ı\llıılııır'.. ·e sö:)lu

yomıın usta... L'mgr:r.ıh, Xo!· 1 
foyı bunun için mi ıramr.dı'. ! 

- Ne zannettin y .. ? .• 
- ...... 
- Eğer, ~ıı · yd .. l:Lndi, 

ı. m!isiı,in sııtı ycı:e vu. cal;tı. 

- .\ll.:ı.h .• \lblı!.. Bu, Colak 1 
~ ' 

·"ı.:ı. bu, r.c.cuk bunh:ırı ııc.e 

t.len öğrenmi~ Yrab im .. 
- lı;tc, ].1oUanın ust:ılığı .. 

- Fıık:ıt, U n"az~lı da çok 
nsta olduğundan Moll:uıın i;kı;e
sine lı:u;m. dı. H..srı:mın dlcrini 
topuklarından ayır:umyııcağıııı 

glırünre kiintcyi aıprm::.clı. T&k· 
~ c.tur~p Fanna}n geçti lldsi 
je usb.c~ ~üre> :or ... 

-- Bcruııı k il" 'l.l.i.'"l rimdı 
büsbütün de-;i~li... 

- ;Ne gihi!. 
- DünJa lıi~ n.n.:;·~ gı·l-;c T .. !.a 

gJ:ılı, J.follay: ycıı ı:-;~. Altta 
y\.:ncme«:lil~tl:!l sonra , ii c lliç 
yenemez .. 

Dıcdi. 

lhtiyar C«::,,"'ll'Ul SÖ.\ kelik'. l'İ· 
ııc k ,Jak kııbaıtan k"' ~ük ınol
lu.lar da ~Jn i11cEli~'1ni k .. vr mı.ş· 
1 rfü. C:u;ır, keneli krndinc üy
leni • du. 

ı 

- All:llı! Bıı, Çoı~k Mc.11.ıyı 1 
naz.ı.rda;ı ~Ll=.n ! , Bu, i:rtil • 
b Me c'i tutulma.-: bir JKhliv n 
dacak .. 

\ildcrr:. en li de d lir. etti: 
Alla1ı, onun sıratıı -~ e dcğ

d irmesin ! . 
Güı de\'aın c<liyo~du. Molla

mn ı::ıanevnısım, bik nler bilrni
yen lerc ani tmu;lardı. Ifomen 
h rkes, <:ol. ı:; .cd n MüJerris 
efoıcı.i gibi M lla •n listcllığ-nı 
:lll}'IUU§tu. 

.Müc.i-...t'l:iS f'ieDdi, C~~ıra ı->Or
du: 

- Usta! Bu, oyunun adıiın ne 
derler?. 

- Hangi oyunun lıoc=!. 
- Şu bizim mollaıun yaptığı 

Vefa - Beykozu Beşiktaş 
maniye" i llıntuğ 

. .,, 
tl~ 

Topi~apı l ı ıağliıb elliler 
Bir gGn e\•ı;cJ yui;-ran kaı·ın 

r:idd .tinden gayti rıiza!lıi vüz.i
Y< t~ gekn Fen ı· stadınd:ı.ki 
Fene r·ıhçe - l:;tar, •Jepor ı-e 
G:ılaln ·:ıroy . Beyoi'.Juııpor mııc:· 
lannm t"iılri, B "ilrtaş Se~cf 
stn".hn :ıki mac;lar;ı roğbdiı:i 
artırmı~, ha,;::..nın soğt!.k oım, • 
~ına rai:'lllcn. cıldukı·.:ı. kc.lab:ılık 
b · r seyirri kllt:lce;ir.ir: toplz.rı 'lla· 
rmıa \'esile olımı.~tur. 

Altıı> tuğ • Topk«_Dı 
Likin sonunC"uluğu~a namze<1 

l..llamlad:ı.n 'l'nplrnpı kuvv.,tli 
rııkipierl Allı!ltl'glul~r ka?'l;•tı -
M r;e<;eıı hafla l;;tr.ubulsporn 
verdikleri Sub:ı.lıaddm, l:'aliilnıd· 
dini tekr<1r takırnları:ıa ye iki 
İstanbuhporlu oyuncu ile tak • 
,.ı ·eli cıktılar. \ 
·Aıtuituğu yenmek azmiyle o-

1 yuna oo. hyıı.<ı :ropkapıhlar ra- 1 
, kip )t, 'Yi tehlıke ola.bıkcelt a
l.ınlarla t,.bdide ba,ladılar. 0-
yw·tın ilk anlarında b··klemc'<lik
lcı i \'aziyelle karıııhşıı.n Altın• 
tıığlul. r bir lıayli bocaladılar. 
'c l:ıi" c;ok tehlikeler m':u3tıır · 
t -. Blı'hiı. i tıı ı, . edeı.t 1 '. · 

cunılar·ındaiı SCI:l~rc a.1~~~yan 
'l. rn:p ı ı. r ya " . d.\W ı ul;.a
bil hücumlara gc~en Altlntu;'.; • 
lular da. hasım J·.clc ön1crinilc 
bi.r rok fırııatlur v:ıknlanrnl rı
"~ :rlı.ğme:ı bir ti." ·lü oyu · leh· 
1 ıin ceviı::: edilct. Bil ıntrc•i'' 
biriuct <lc-vrc h<'J' iki t:ı.J;; . ın 
m~ _iz. oyruıiyie O • O bcmiıcrc 
bitti. 

28 inci <ln.kıkasmda Hakkın«ı 
Iizihkinden pas alan Şerc' dev
ruıin yegiı.ne golii~il attı. J3ıı 
golden sor>ra Bcşı ita:tııar mii
e:• ir :ıkın!ariyle ::iü!eyııtnn1:e 
kahslni bir hayli :oorladılaısıı 
ela gol adedini arttırıı.madılar. 
Ye oyuu 6 - O Beşik'« ,111 ga!ibi
yeli ile neticelendi. 

Vefa . Bcyl:oz 
Glinün en mühim maçı \"cfa 

ile Beykoz arasında idL 
Taln·ntar, Beykoz· • 

Necmi 
Autnsı.l Satlelt.in 

IUmm-ıı.,1 Refii Abid 
rllzını ıo ilıad in Şahap 

K:i.zım Sabahaddin Şahap 
Büt ııd Mehmed 

Yef:ı: 
Hayati 

En\'er Vahid ' 
f;iiJ-ı ü Hakkı Necdel 

l\Iııstafa Haydar Hakkı Fikret 
Ferui 

flyuna. Vefalılar •ıadıler. 
K-:ı. \'e düzgün slat'l:ı. ~y
koz kale8iui worinmıya nm·af. 
;· :. ol lular. Bir kaç da :ka d,,.. 
vam eclcn i:ttuıılükkrin e bir 
\eti temin emediler. Ovu
nurı 9 wıcu da.kil:a ıuda Reti
ir in derin pasını sıkı bir çı
kıqia -ktıpan Kazım t-0pu V "fa 
J.rıi he sokarak Beykozu 1 • O 
0 . lib \ az1:;etc getiı~<H. Bu ~ole 
hcr.ıcn ınu!.::ıCı.:fo etm"k i,~liycn 
ycşll l; ... ~~,.2ular f:"-n.tr-a it{) br:=ra
bc• ~:m E iy:ı.lı kaleyC' inive.ı:di
br. Eu arada toptt elle kaıı,ılı
yan-Eeykoz beki 1'eına1in ••kY· 
hine vtrilrn penaltıyı Vefalı.En
\'eı· a;uda att. Oyuntm 11 inci 
dakikasında Mustafaıun sılu or
tasını sol köı;cden Beykoz ı.:.tle
sine sokan Fikı-et takımını be
ralıerliğe ulaştırdı. Bu gol her i· 
ki takımı da hızlandırdı. Müte
kabil akmlıı.rla ueticeyi lehleri

____ _, 
-• 

1 rr • u l S ~ l f\ E•t O i!ya ta 
askını ' ELA DAN 

l"'------1 EABAYANi SELAMLARA, KÜBİK - •. "\ 
l E!... 

(eo;; taraf• 1 inci cayfoda) 1 ÖPMELER KARIŞINCA ... 
L".IU\'~ffe.kıyet ·1a:cib olınaınıstır. 
It·ı1yr. } • ın:s .. ~' h.ırb açtığı on 
h ... zL. n·.t.~t, Alman ot\luları

l"rr" JZ or<'uLnnı dağıtmı ·!ar· 
d:. t

1ran...:arun yarısı. ~gal cdil
ı;ıi.,ü. O sırııda l<'Lansızların Alp 
Jcrdc, yani ltalyanlnra k11.rm üç 
fıı·!;ası ve ırk kadar avcı tabu-
ııı vardı. 

tl.ı b,run· ız resmi m:ılfunatı

ri11'. Bu k <l~rcık bir kuvvet, 
itaıy~arın taze ordtUnrILı 
[ .ırurnolini bu oı·dulann sekiz 
milyonluk r.üııgüden mürekkeb 
oelduğmıu söylemiı1ti] on be~ 
gün yerinde alıkoymuştur. Ni· 
hayct 25 hazirnndıı. FrartsP. mü
tareke iın:<aladı. Bununla bera
b0r !tal} a, Fr".llsadan bir kanş 
toprak :ıh.matlı. Yunan harbi 
ınaliımdur. 

İtalya öi.E!denberi tayyarelc
riyle övünür.'. Fakat gören göz 1 
klavuz istemedi:;i için bu tay- j 
yarcciliğin ııe Yunanistanda, ne 
Şimali Afrikada iş görmccli(;-i 
mey'dandadır. Bundan dolayı, 

1talya, Atrrıanyanın yarclımıİıı 
J·abul dti On beş günden beri 
halyaıi• mühim Alıruın hava 
tClickkillleri ça.Jııııyor. Bunlar 
ne Yunanisl:mda, ne de Şima · 
li Afrikada "Örillmemişler, fa. 
kat eserlerim Alcdcniz yolların
da belli etmişlerdir. 

"Taymis., ·İn verdiği rnalimıa
ta göre İngiliz kafileler; tam 

1 
altı aydaıı~eri Sicilya önünden 
ge~erek ş:ırki Akdeni2e girmek 
te inıi~!cr .. Altı ayd::ınberi bu 
kafileler hiç bir taarruza uğra
maıın:;, iken bir lmfta e\'vel Si· 
cilyada Alıruın pike tayyareleri 
t:ır:ıfından hü0uma maruz kal· 
mışlard•r. Bu t:ıarruz, iki 1,ngi
liz kruvazörüne mal olmı.ış; bir 1 
İtalyaıı kruvazi:ıriı batnuş, di· 
~eri yaralanarak ka.çmış, fali:at 
bir düzine tayyare de dii~müş
tür. Hayrete şayan olan şu

dur: Kafiledeki nakliye gemi· 
lcrinden hiç biri zarar görme
miştir. YunaJ!is~a mühimmat 
ve malzemelerini taamıJşlardır. 

Bu Alm~u ta.yyarelerinin i•i 
idi. Alnıa.nhrın Sicilyada Ka
ta nyayı ha\'a üssii yaptıklarım 
u . en !ng;li<ler, o gündenbe
ri bu.raıun yakasııu hıralw+ıyor 
l;lf. Geceli, gündüzlü vu akın
!,'..! iyle bu üssü tahrilx: devanı 
c:liyorlar. Hava meydamndıı. 
bir ~ok tayyareleri vurmıı~hır, 
yakını~larllır .. 

Siciiya muharebesi bır bas
kındı. !ngilizler altı aydanberi 
mühimmat nakli i~in rahat ra
hat istifade ettikleri ve hiç bir 
hava. akınına uğranıadıkları bu 
yolun artık tekin olmadığını 
yeni öğrenmişlerdir ve ~übhe
siz bundan sonra daha dikl:atli 
haı·ekçt edeceklerdir. Denizlerin 
hakimi ~ayyareler dc,,"il, hhla 'e 
daima büyiik harb gemileridir . 

Beh~.et SAFA 1 

Zar.ıan z.'lman lıaval:ındmlıp paltcmmun diiğnw!'2:".ri l•:fd!;' Tahil evvelfı şapka.sın.ı 
tazelcndirildiği i~iu beyatlamı • etti. Kılığı, kıyafeti bir "-miri 1 eldivenini çıkardı. Kadıll 
Y , öz, bir mevzmımuz "aı·: sclamııyacak kadar mt"<but idi.! tabii kıpırdamadılar bi11 

Bize, yani özümüze uymıyan Fakat elindeki §emsiye ile, acab::ı 
1 

kek biraz daha hürınel' 
selamlaşma.. ft.n.ıiriD sağından mı, yoksa so- • gıya uygun düşsün diY' 

Bonjur diycrc,k ı·evcr:ıns_ya-ı lundan mı geçmeli idi.. Solak ol-1 nnıdan aşağıya da dtiıJll. 
pr.P.mıız da, merlnba dıyıp m:ı.sın diye sağ tarafı tercih et-1 zı oldu. Genç annenin ~ 
tenıe!llla çakanumz füt, selfımiin- ti. Ayaklar.nın titremesi çene3i· tu. Dudaklarına gı;türd; 
aleyJ.:ilm eleyip elini iman tclıta- ne vurduğu zaman fınıire eniJ.:o- öptü. Delikanlı luz ile 
sına bastır:ın=ız da bwıdan nu yaklaşmıştı. Hemen elini ba- yaptı. 
müşteki.. 'Şll18. götiirdü. 1ı1el'ım rfügfi.r Y:ı.'l \'e seviye fark!U1, 

Hele lıayram!a!' gibi, cemiyet t.-ı.nı sırasını bnlmt!ŞlU. Ş~.pk1 rıp yerine cinsiyet far~ 
bayatını ziyadele,~tiren giinlerde ev-:eıa hav:ı.lannıl'J, sonra bir' tan bu kübik sclamlMııı' 
bu abur cubur selamla~malar in· pike uçuşiyla kaldmnıa vıırmuş- 1 beyaz sakallı genç bir 1<. 
sanı büsbütün mide fosndma tu. dar acayibi icabattan W 
uğratıyor. Amir ise, elini paltosunun sı- garibe idi. 

Haydi hepimiz bu suu·ı toplu·: cacık cebinden çıkarmağ'a . ta- ı • • • 
luklardan Mahmud Y ooari gibi bii otorite icabı • lüzum bile gör- j Daha. envai çeşid sdiıD1 

bir s:ımimiyet görmediğimiz i- menıi~ti. · !arımız var ki meşhur t 
çin ka:;alım .. fakat gene işin <;a- • • i\1ehmed efendi de bile 
talından kurtulamayız ki.. Erkekler 'b<ıyaııia."a hu ~' dar çcşid bulnnınaz. 

Sokakta. tanıdığımıza, vazife· f maıı l~rmdkard•rl,u, hele sr • Şapkalı, ba,~ı kabak. 
f~de amirimize selam vermekı hirıı bahsiııde.. siz, belli, bC'lsi:ı:, bülm1..c 
lazım.. Bir ana !cız sokakta yürüvor- kfü;ebendli, haeivaılv~ 

Bu da o kadar izam edilecek 
1 

!ardı. . · ferice veya k:üm nvi. 
bir mesele mi diyeceksiniz? Hoppala; eokcıkta tabii yüıü- gibi Y<'ni moriem ~elaıı' 

Belki haklısınız! Fakat gel nür, bunun neresiııd» fevkala • kübik yani ktsır <'l <öp 
5 gelelim her gün ccı·ey:ııı eden <lelik var diye, yiııe bana itiraz Sel:i.nıırn kııtbdendir 

garabetlere "karikatür., nümu • ı edeceksiniz. göğsüıı ü göster~ ı ler, )' 
nesi deyip geçebilir misiniz ki? Acele etmeyiniz .. So!rakta s:ı.- l'.!lenna çakanlar ve i!iilı· 
Zira bu nümunelik hcller size a-/ <lece yürünmediğini dfü;ilnürııe- ki model selemt:ı.r ve ~ 
id değilse, muhakkak bize nicl-, niz si;; de neler lıatırlıyabilirsi-1 yiiııi mü•clik el öpınel.,. 
dir. niz. Bunun gibi yürilmek lciu Bir de ikisi ortası. il'" 

• • • de mulıakkzk sokak l.izım değil- toz konmu.ş der gibi bll 
lçtilcleıi bile ayrı qitmiyrn ıtr- dir. lrunanlar, yahud ona dl 

kadaşlm· selarıı babıııa gelince.. Canbazlar tel ü~tüııde, noli~ görmiyerek bir e)"'ı>l 
Adc:ıd:ı.şıua mltakta. rastladı. lıaiiyeleri iz üstilııde, c::::n'l.e;;iııe' işi ge~L,timıeğe uğraı;t.~ 
Rastlar ya; insana hep pi . , güvenenler sabun köpüJü üRlün-

1 
hud şapkalarını havadS 

yanko rastlıyac:ı.k değil ya, !ı·~ de yürümeğe ~alı~ırl.ır. kemeudleri gibi başııırı 
sevilen biı' ark:ıda ~. rastıamai>: Yürürler mi? Orasını Allah <;evirenler, el öpmekteıl 
piyıı.nlıoııun r ·Uamasındaıı da- i bilir, diyecektim ialmt AJJ.a.lun 1 ınkmaktan da sıkılanlııl 
ha mı az kıymetlidir, diyccek· ı ·bildiğini kuld::..-ı sakl3malt gü- Bir de bunların üsttl 
siniz. Hepsi doğrn.. nah olduğuna göre i•t" C'cvabı selam· Merhaba, eyvsll 

Fakat birbideı·iııc rastladık - hakikisi: 1 müna!C'ykiim, gün ııy~V 
ları ?.aman bu iki arkadaşın al- Binz yürürler; fol·::ıt sonraj laı- hayır olsun, bo!IJıı: 
dığı su tipik haller bilmem doğ- yüriltülürler. gibi bir leh".ei muhteııı 
ru mu; Biz;nıkilerin yürütmek için tası ki karmruı karı•.· 

Bir tanesi cvvc::l şapkaşını dt>~1'il yürümek i°'iı' sokağa çık- 1 • • • 
kemali maharet ve debdebe ile tıklan kaldırım üstiimle gitme- Acaba: eski m::ıhaJleS: 
yaııi usulünce çıkardı. Sonra !erinden lıclli oluyordu. Kız; ,ıb- ~:nıp gideceği yeri be~~ 
yarım bir daire çi~erek, ~apkayı lası saııılacak kadar gm~ gözü- yen, yoll:u-da eşya ~ 
tut:ı.ıı elini, secdeye inen bir za- keıı annesinin kolunu ginnisti. ka.lmış bir kiracı \'ll"' 
hid gfoi yı:ı.mna sarkıttı. Badehu Mevsim kı!ı .. çivi bulır,uııııı ön- ne zaman kurtulup s.ı,lt 
etdh·enleriui cılmrtmak faslın-ı liyecek kadar kesici bir 0 }'3'7. metc kanıııarağız. 
ge<'\i. Fakot öteki'si pek o ka- lı;ikiimferma.. Eğer milli saygı~ 
rl,.r faınl mcrııl:lısı olınıya.cak Tam bir köı<eyi dönüyork. ı·clı bir scliim şekli bııtslı 
ki, [>2p1:.e.mn.:ı t..öyle bi.ı· vurau. ı ki duraladıl~r. Ana \'C lıızın bizleı•i sahili ~elfJ.mcte ~ 
ark:ıy:ı devireli. iki elini birden• mecmu yaşların• kavu:mu~ biri için; teTbiyeci ,.,rif 
kucak!ıyacak g'ibi öne doğru u- i zat ta karşılarınJa durmuştu. ze ricalarımla göudp•c 
zattı. Lilkin bir tüdü nrl;;ıd;ışı- ıı:m----------
nın eline, lodos ho.·ınlarda Sal:ıJ 
cağı tııtanııy<!n ~i.tket vapı,ı ·la -1 1 
rı gil;i yaııa5amıyordu. Nihayet 
sabrı tükendi. İleriye doğru 
eessurane bir lıar.ılc daha yaph. 

1
. 

u 
.. 
1 

M ın?-iJi malrFudunn. L'lm cri~mi::{-
ti ki, bu sefer ele ishlenin kaıı- ı 
ca!arı koptu. Şapka Ye elılivcn-
leı· çamura clü;mfü;tü. Fa knt bi
zimkibi lıi<:; oralı c:.Im:ulı: ı 

- '·H ·ı·lı:ıba ya.hu! Nasılsın.,' l 
ynmstırJı. 

Öbütüsii r~•ilrr:"(;' ver<.len cJdi
'rt:ıı Y(' f.:apka~ını t'..:,p;arken bir t 
tarnft:·n da ınul:abdc ediyordu· 

- Bonjuı· nıi.~ ık";t, beni .... 
• • • 

ay 
Ankara - Hul:uk ilmini y·ıy! eylemekle beıaber <)e~ 

~a l~~u~ım.unun i.'htll;'.::~ ettiği haik değişrneicrP maıuz~.-::t 
kuı-..-u.ru derslerin' ı !iünci·;i dün nıiyetl<'r de b:ı.zı dc,·iı!; 
A ık:ıra Dil . 'l'arilı . Coih'.:rfya kamüllcriııin umumi " 
l."akültesindc Profc .. üı· 

0

V:vrı tabi olınakta.dcvarn 
R:ıı;id Sevig taı afıncfaıı ,·etil . beraber fil,ir rn ınilZ 
mdir. Dünkü dei'o de ilk der~ d~riıı ve lı ın:. l d 
gibi bü}'ük bir t"ığbet göıınü•;. m<lruz l alırlar.. ~:ı:ıJ~ 

Anıau tJ, ir gcli.yoı·; sr:ll"tma şclıriınizin bir cok tarın.ıı.1ıı:; nıi.i- ların hepsi lıay:ttıa.11'. 
llıuv,fı;n.. ııeı.r\1erleri, profc J!·ler, yül!::>t-J..: virlcrindc-, meseli. iı~ 
. Şapkaı;ı bao,ı;;da, ııcmrjye~i e.ı1 mcıuu..ıa.r hazır \l:ılunmuo;lur. dört yıı.~larında fil<'} 
1ı~de, kcndı lıalın<le tın tııı gi- Va..ı:fi Raşid Sc\'i,, lnıktık \'c gişmelere tabi oınrıı 
diyordu. Yorgun bir ~alıntısı 1 iktis.o.d mevzulu dersiJ-,c det'ant mah!ı'.ıJ.Iarm b· zılal'~ 
isteksiz bir yül'üşii van:l1. Bira;, etmiş ve ezcümle dCTJ1iJ;tir ki: kurbağa gcae mes · 
yaJ>lı~n idi. "- 1914 <lenheri ba~iıyan \'e olan tıı'..ıl. bazı 

Bil'dm, gcn~le.şti, diriler.ti. 4 ev!'ıl l938 denlicxi r,iddcUc- morfolojik deği~rrıeıe 
KH~ıdan fi.miri geliyordu. • , nen.bir in1nliib, dfuıyıı.yı ar=k Itırlar. Bugiliıkü clıl" 

Maymun :ı.r;ısı ile insanlıih ta "" sarsnııı.l:tadır. Pardılıııı ği~mesi fiziyC11ojik 0
' 

gen~lestirmeğe uğraşan Voron~- d<iuya kendisine h~r zıuııa.nuau folojik m'dlı·? 
~un sağ ise kulakhırı çınlasın, .zıyade sağlam bir temel :ırıyor Cem iye tin ilk m•-'rl 

oyunun adı ne? 
- Ha, cn.a topuk elleme .. dcr

kr .. 

l!tınci de·.-rt:de hızlanan Aıtm
tuğlular oyunda iistünlük temi,, 
etnH•ğe nıuvaffalr oldular. Top
·apıltlar esaslı bır müdafaa ~is
temi tatbik ederek oyunu bcrn· 
bcr bitirmek için :mımi enerji
lerini sarfediyorlar \'e biraz da 
sert oynıyaral" ha~mlarını hır
pa!ıyorlaı'dı. GittiK~e artan Al
t.ıııtuğ lazyihi nihayet oyunuıı 
33 üncü dakikasrnda tıenıere;;i
ııi verdi. Çok sılu bir l1iltle top 
Tbpkapı k:Uesine glrdi. Bu goı
<Jrıı S(Jnııı sertliklerioi artt.ıran 
'-'· pılılardan Sabahaddin veı 
Saliılıaddi•ıi hakem oyundan· ~ı
karnıak mecburiyetind<J kaldı. 
}.foç bu ııekilde devam ederken 
gitllt.c:e tehlike tcvlirl edecek ma
hiyet a!masmdan h1<kcm oyunu 1 

bitmesine on dakikn kala. tehir 
etmek mecburiyetinde kaldı. 

ınsaıılar a~ısıı: dn genc:le~iyor • ve 0 temeli ~im<lilik h~r tıu-arta ği~m~sini ziraat -. P 
ne ~evinıtek i~in bütün gaynıt- ============;=== 
ılerini sa.rt'edcl'lerlten 25 inci da
kikadaki Vefa akınında Ferdi 
şahsi bir gayret göstererek ye. 
~il beyazı 2 . 1 galib vaziyet~ 
gci.ircli. Ve de\'re bu ~ekilde ne

IP.r. ı ııef diye arulau modem Atlas'la- miştir. Buğday topı-
şuya girenlerin adedi 88 dir. Gençk,;;c1ı iht.iyar a<lam ''Ey- rın sırtında bultıyor. ::<.mıvc::in- ııin hediyc~i cleğiklil 

- 'l'opuk elleme nıi '? 

-- Evcl!w 
- ..... l 
- Me.~hur bir oyuıı<lur.. Fa- 1 

kat, her pclılivaıı tailıit.: edemez. 
Daı;ılır ,.e mağliıb olur.. Çok 
usta olmak lazım, bu oyunu tat
bik etmek için ... 

- A:füh, All•.h ! Bu, çocuğ'Un 
ya~ı. başı ne ki, ustalığı ne o
lacak? 

- Bu, yaradılıştır hocam! 
Medreseye de bir alay softa ge-1 
liyor okumak iç.in amma, herkes 
sizin g'ibi mücoz bir müderris o- I 
lamıyor... ı 

- Doğru söyliiyorsun usta ... 
Yaradı!ı~.. M.evhibei ilahiye 1 

TiYATROLAR .. ı; 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

İ<ıtiklfil Caddesi komedi 
kwru da 

Bdı(Uı1 a.k :ıın sa:ıt 20,30 da. 
PAŞA KAZRETLERI 

Be;Jildw; • SüJeymcııiye 
Oyuna Bcsikta~lıl:ır çok lmlı 

olarak haşladılar. Ve Süleym•- f 
niye kalesini sıkı bir çember i
çine aldıi::.r. Ve on üç, on altı 
on sekizinci dakik:Uarda Şeı cf'in 
arka arkaya attığı gollerle 3 • O 
galib \'aziyetc g~liYerdilcr. 2!l 
uncu d·ıkikada ı·ezn sahası da
hilinde favulle kesilen bir Süley
maniye akınında Beşiktas aley
hine verilen penaltıyı Süleymo.
niyeliler avuda atm:J< mırctiyle 
1':aybettik:\'. Siyah beyazlılar 
Şak.irin 4J inci, f)ükrüniin clP.I 
H üncii dakikada atukları ~ol
ler!e 5 • O galib vaziyete glldi-. 
leı-. Ve devre Lu .;ckilde hitti. j 

ikinci devre Siile}1ııaniyeliler 
kır\Tvetli rakipleıi karşıs;ncb iyı 1 

bir ınudnfaa sistenıJ tatbik et-! 
tiler. Ve 13<': ırtıış alunl:ı.nnı J;;!·ı 
'111.l'r 'z &eki•' r-01<tular. O'·ıııuııı 1 

ticelendi. 
!kinci devreye çok &ıl:ı ba~lı

yan Beykozlular beraberliğe ka
VU.')lilak i~in ~ok uğraşt.ıbr, Fa
kat gilliltçe açılan Vefalılar o
yunda faikiyetini göstermeğe 
ba~ladıfar. Sarı siyah kaleyi 
sık ~ık ziyaret ediyorlardı. Ni
hayet oywıun 25 inci dakikasın
da Hakkının sıkı ~utiyle üçün
cü 29 uncu dakikada gene tfuk
kının firikikinden pası alan Fık
retin ~utiyle ödrdüneil gollerini 
kaz:ı n<lılar. 

Biribirini takib eden bu goller
den sonra Beykozlular geli•i gü
zel oynamıya ba§ladılar. 37 inri 
dakikada Hakkı son Vefa g-o
lüııi.i de attı ve maq bu ı;eki!de 
Vefanın 5 1 galibiyeti ile ue
iiceleı:ıli. 

Oğu:; Gilncy 

Sakarya koşusu 
S. J.". r::. D. Atletfonı <!.fent· 

it (J ıwl<ttı.· 
S:ıkarJa l:oŞUoil 19. 1 :>11 P~.

zar s:ıbalıı kırlı b:r havada 
Şişli ı;ırtJaı~nda yapılmışttr. Ko-

T k ik elice . vo.h ! yandım." deı· gibi etrafına den c.ıkııw! dünya, bııgun·· c kıt-
e n n · ı... •-· Jib 1 toprak ile gu" nesi , 

3500 _. ""u..ıyor g< a nvrılacak lıir . dar evrensel hir hürmete raa.z- ,, 
m.,.re 1 k d ! !anan iMan dclınsıP 1 _ Barkov Şişli 14.5.9 '.'°. •a ,ar:ını;'._or ll. T~til saati har olmuş kaideler :den yüzünii 

1 1 _ Raif Haydnrpa.~a H.10.9 ıdi. Doıaruıaga hakkı vardı. VPr çeviriyor ve "beı;eriyctin _ycı:ı; lnsnn buğdayı icn' 
3 _ flüseyin Eyüp Mükellefi ?1 aı;ını:ı .gel ~elelinı karşısında bir devri., n<len bahsediliyor. tin: şeklini de deği~1 '_. 

151'< 1 ışte amırı gelıyordu. Şaııkasını Dügi; inıme hulrukunan d~-ı Ce · .. · "· • ;:ı. b' <l Iı ı d ·· mıyctin ıkıncı 
T lu tiban·yıe· ıraz :ı a a.~.':U' a ı. Kolsv. lık!a g"i~.me!eri adlı eserinin bir "C • 

a 111 ı · k ı k b h 1 J değişmesini sanayi ı - Eyüp Mükellefleri S ~ ! ~ı ·arı aca · ır a c getiıme!i·e rfadc der iti: "n:ı.s.ıl ki çaalı 
· · 8 _ 15 sayı. el yordruniylc calı:;tı. Son;a maWüklar hayatl:ırının ba.zı <l~- lirmi~tir. BuğdnYı. 

2 _Haydarpaşa 2 ı 6-1 ıı _ titrek elleriyle, bir kere daha \'irlerinde, h:ı.yatlarıııın umtım1 insan bulıarı da eııııl 
19 sayı. emin olabilmek kin •:akdinin. !midelerine tabi olmakta dc.-aın sanayide kullanma$· 

3 - T. Y. Y. Kurtuiu~ 5 • 12 Siııemac•!ık ta.raıinı·n 8 inci muciz~<>i: olmuştur. ·" 
+ 20 - 37 sayı. MeYcud hiıkuk sil' 

6500 metre: 10 milyon Dolar haı·c arak.. 100 000 ki il'k r· · · 1 Arta B J - . ş , · ıgüı·an ordu- ti ile ziraat· medeJ!1 

- n · · K. 23·12·1 1 2 S'l'.C çalı,_·ılaı·0 k .. . ' ıiil 2 - Hüseyin F. B. 23.26.1 • ~ sunun iştiraki ile ccvrilon ğı bir nizamdır. E). 
3 - Kostantinidis M. K. 24, İi. hine kadar ordu t 

59.7. · fil R y A bir ~iftçi ordu~u t~ 
Takım itibariyle : Anadolu çocıığt• 
1 - Be~iktaş 1 ..ı. 4 7 - 11, inemllllm a1"H:ıra hayret ve dll1'. · ·l v~lr :.ı,. lıarik:ısıaır. d · ·msaJ· 

.~ ~~ N eniyetınin tı ı Veni bir stad Baş Rollerda: TYRONE MYRNA GEORGE ği öper. Anadoıud~ 
POWER LOY BRENT geçmiş olan Etrusı-1 1 kazanıyoruz j Sinemacılığ·ın 1911 Pcne:ıine kada~ yan.ttığı en nıuhtc~em film e;ehirleıln huduJıır 

Kaı-agü.:nrükteki Vefa s\;>.dı. 1 'B.Qy'(JK BİR ASK ... GÖZLERİNİZE ::~k usulünü j 

nın tadil edilen son projclc~ij İNANA~/iIY ACAGJNlZ SAHNELER Dcvkt toprak ile 
bölge l:analilc genel direktörlül4 i~ 
sahalar ve tt:~i~ direktörlüğüne 1 lfraııMZCa ııihlwsı Tiirtıçe ,:;~m ttrdunun birl~rooı,;I 
gönderilmiştir. 1 ~-ınılıa akşa:ını rezııanbc ru.~uıııı Timar ve ziaınC't ~ 

!uşaat için mevcud olan elli 11! E L Türk clevleu~rm;P ·c 
bin liranın yakında bu i~e sarfı-1 '/! E K 'fe J P E K 'te kılıcının birleşnı&1 
na başlanacaktır. "'-::ıııı!r.:lıım:ııı:ııs;ı:ıııı:ıma111111ES:r-.::mm.;aılı'!llaBJımmmı.=:i..ım,~:· olıln6'llnı> ı,"Ölıterif, 

, 
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er· kanın 

Tü ki 
ltS~makaleden devam) 

b!.r _cevab al,ımadık ! Bu inadcı ( 
~"Ute bakarak hükmediyoruz l 
kı yeni niz:.ım dınra~ı Avrupa ı 
İ<:incle emperyalizm hırslarını 1 
Örlınek için kulh.ınılan bir per-1 
<ledır ve Almanlar taı·afından 

ı buı~;.ın itirnf ve izah edilmesine 
İınldin yoktur. Hakikat bizim 
bu nlarlığımızdan baska tilr
l~ü ıse niçin bizimle açıktan a~ı
g konıışmaktan korkuvorlar? . . 

2 Almanyanın harb gayesi 
ve :-suUı sa rtları ile lnıgünleı de 
Yalnız biı· 'Türk gazetesi meş
gul olmus Diğ.t!,rleri İngiltei·e
nın harb gayesinu"n ~ e .\t.tlee -r 
nin !Jey. n ttındun bahsediyor -
k'lrınrn. j 

.Al .tı.a.n muharririne lıatı!'lat
tıı<4k: teriz ki Türk gazeteleri 
}ıanu-• rn . 

• t7< evzu ıle meşıruf olınavı 
ınun, sib (7.. .. 

1 
r.ı • 

:-,orur erst> ondan bah-
~derie!'. Bu husus<la Alman -
har an talmıat istemeö·e mec
Uı ıy('tleı·i yoktur '1~} bi -

luekiu.J::ı . ., u la 1 ın 
.ken YUndaki bu fıkrayı okur-

, r nan Beya:z ı.~·t d 
l\rınl c:· ' . nı abın ::ı. 

ı.ın,.ııun At· · ı 
rında ve ll · ına salonla-

llHUsı h 
Milı\·eı· D ınu averclerde 
ser sövlen:ııı.evı:ueri nlcyhinde ~ 
r · . esuıden Yunan se-
ır·ıııe şikay t 

gdı.lı A.J c ctmeı,;i aklımıza 
V" : ınanlar bıı s,ı vaısız ve 1 ... -!'sız ·· Jt. 

't - ın uclalıalcyi bize 1 atbik 
e mt"ı• k il _o ll \:ı l'larsa, Atinad 
oldtı"ıı ih- a 
•n' "' g 1

• gene yaıılrn kauı 
c • .ınııs olurlaı-. . • 

~uıu a, fı. lmanya nıu harb o-a
Yesı \'e !-ltılh saı·Uan ile 'l'.~ ·k 
matb w 
-· . u. tı me~gııl olmamrn d -
gıldıt•. Bu sütııuhırrla da \1~ e 1 
v·ı· .1. rna11-
. ' ııırı cnıPllı.:rinden eok b· h, 
il . ,\ ;;;o-ııımııstuı· B. -

.. . ızım nnl:::<lıöımıza 
?;tıı·•'. Alınanvanın l1a1b "'a <_ 
· · · ayesı 

:;rrndilik A 't nıp'rda ·Joo ""il 
Abu . ' - rru yon 811 <'ıftı.;ısinı hnI hol 
ta.l!ak ll· d· . Yaı:ıa-

a ar. gcnı~ bır impara-
torlu! kurmaktır B . 
Htt.ı .. 

1 
. . · { u b11;zat 

k . . soz eridır.} Avruı>a ha-
nıvct· ı 

. llll en sonca is i>"T' 
tn~ :ı 1 • k" . u un 

..., 1• < ıa ımıyctine gclecekt.ir. 
.ıı..ıırı~nva 
b- v • nın sulh si.ırtla.rı in• 

tU.uu Avı uvanın kendiı:;inin a-

l~~ 1 altına . ·erilma.<;inden 
...-.ıı'ett' 
' ·ıı rr. Hız lanlı.~ ::mlıyorsak, 

.l"\; ııaıııar b' 
1 . 1"'..e kendı harb O'aye-
eı:ıni v "" 

1.,, .. , e l:!Ulh · arlla:rını ııl(:ın 
·-ıı etnu l 
ı 1 ... yor ar? Fak:.ı t öylt: 

~hakm 1 -. 
Y4 ' ı .. < aıreı;;ınde su~}ı 

• l" gız ".b. . • 
rna. k 1 ı::.'t 1 beylık ve bas-

.::ı ıh . 1 
lt! . ısot. erle kanmanııza 
• n Yoktur '-' ·h \' tn:ti • ~arı , m:ıddı, 

• AI ~has sartıar söyleme-
~ rran 
ını" 1• Yanıtı, cesareti \'"'!' 

. \a k "' 
b . ere Almanvada hali~ lll.Yet v -

ı ı~ İl\! •~-sa ılan Ptsi..ıı, ken-
t rcv h_:a er 0lalıın Vt• İngil -

v ucum ede! • 
un1.a.rda ıru <lıye bu 

Oeldry i.>ruz. Yaz:iık. Bala cevab 
., 
• , - "TiirJt nılltb 

ı<u,·,·ctın . . . UtLtı !nı:riliz e ın1c1 n etnı. . .,. 
'll ••!hetıııf'\.·ı· . ı~tır Ve onu 
.,..,. "J f}ıar ı· 
.l Uı k cfl ~ . ec ınnıistiı'. 

<i:!tı uınu1 · • "' ' 
3<lslıı ııgıcınci· b . n.ıy€8ı harbin 
.Ilı •tn eı·ı } ·· gilteı·enin k >ugun clf~ 
lontlaki h ıızanacağı hak
'llnY.tadır ayali rle kendini aYut-

' Mufıa~· · 
'"k ı . rın bu noktacla bir 

l 
gı var. Onu rla biz taınaınl 

Y ıın Tü n-
• ı·k lnalbuatı ınaiJte 

nııı Yal k h -

(ın<r ld iliz uvvetine iman etnıh; 
•o:,J lr 17" .. • 

ve 1 •• • \.Uçuk devltclerin hiir 
nııs1akiJ b' 

nle>I . . ır hayat sürebil-
l t ı ıçın İngiliz . . 

e~en1 olduğuna d· g~lebesının. 
tiı" lngilter, . ' a ınıan et~

cnıı1 ''al<!b . 
t:U "trnem· . ~ esınj ar-

ızın hikrn . 
~lll<ii lnPilte :tı bodur. 

o re nıa..,.ı·b l !vr·ııpanın b ı:. u o Ut'Sa 
aşına "Yen· M· 

~m .. h<:?tasını ı ~. ı :.t;.,.ı. 
Y n ge ece"ıni a" •. 
oı uz. Muhnrrir" t- .,oru-

ki 1'ü k c habeı verelim 
r matbuatı bu k 

de Yalnız d ~- ı . anaatın-
ınerıka C" eg~ dır. Birle~ik A-
lnak .. uın tı rreisi basda l 

U7.ere ş· 1 , o • 
b . • • ırna i A:rn "k 
11yıık eks"ri - "' erı anın 

nı be li Yetı ele ·ı '"n. . 
. Yor.~ '" ı ıma-

gaJı nltındu bııl Alınan iş-
. Unan h' 

•ıJletin rlüşiind ü••" ıı çol< 
..ı:.~. .., u \'r• b k 
....gı de budur Al . e ·ıc-

. ın,1nla1 ın . 
:ret clamgasiylc 1.ezlil ett·ke;ıa~ 
"-ı l'l ı lcrı .l..ıl.! ı ı el' <le tekrar lıül' bir . 
sazı olm k · · · ı.n
bek . a ıçın . lngiliz zafer-ini 

lıyorlal'. Biz harbin ta b· an O' <l • <ış-
.,,ıtııı a lngiliz <"alebe . 

ıı~ı l k .,. suıe 
... ır 1 

•• Bugiin daha çok inanı-. 
iotuz. Eza: ~r günlerde bil bu 1 
ıınanı e -

:rnr7. sarsılmnmıştır. Hele 

Hitlerle ussolini 1 

buluşuyor . 
(Baş t:ıra!ı 1 incide) , 

bir kere dahn göster.:n yeni bir1j 
delildir. 

Yapılo.cak bu konferansta, her 
seyden C\'Vel. A.lmanyanın İtal-
yaya. Arnavudlukta ve şimali Af 
rikada yardımı mevzuubahs o-
lacaktır. t 

Sunday Dispatch'ın diploma
tik muharibi de ya7.ısında ~y
le elemektedir: 

Hitler'in planı. İngiıterenin is
tilasından nvel lngifü:leri Ak-
denizde mağliıb etmeği ,, istih
daf eylemektedir. Alman tay-, 
yarelerinin Sicilyaya yerlc5ll_le- I 
si. Akdenizi ikivc bölerek !n
giliz filosunu ~~rki Akdenize 
gitmekten meneyl.~mek hususun 
da Hitler'in eski hiilyasın. ca.n
la.ndırmaktadır. Bunun diğer 
bir hedefi de Yunanist\mı ablo
ka etmektir. 

B. Ruzvelt'in hattı hareketi 
karşı,.,ında şa~ıran Hitler. Ame
rikanın müttefiklere yarrlımının 
en yüksek haddini bulmasın~~n 
evvel İngiltereyi ezmek ı<;~ 
biiyük bir· gayret sarfctmek Iu
zumunu hissetmektedir. 

Suııdav Chı:onit:le g;azetesi d~ 
büyiik bfr manşet :ıltmda. yazı
yor: 

Hillt'r - 1fu~olini mülakatı 
haberini vermekte ,.e bir Ame
rikan men bamdan bildirildiğine 
'-'Öre bu mülakata ''bazı Fransız 
~skeri f.ieflcri .. nin de hıtira.k e
deceğini söylemektedir. Mihve-' 
rin deniz kuvvetlerini hissedilir 1 
dP.rccede t;ı kviye edeeek olan 
Fransız filosunu almak bahis 
ınevzuuduı·. Bu suretle mütead
di<l saffıharb gemisi Ye 4.0 ka
dar kuv\'<•tli denizaltı gemisi 
mihve1· dnnan masma il ti hak el
mi, bulunacaktır. 

Benı, l!l la.a.) - Hav&.c:ı: 1s-
vicrı~ g-:ızeldl'>rine gör<', Hit.ler 

meı:lıul bit· semt~ müteveccihen 
Beı.linden hareket etn:ıif;lir. İyi 
haber n!an bir menba, 1'fusso-
1ınınin de Romada bulunmadı
ğı bildirilmeklt>clır. 

Bir 1 'içre ga.zetP.~ine güre 

Bern. 19 \i.!..a.) - Havas: 

Hitler. ile .Mussolini, ynkınd:ı 
hulus:ıcaklar mı·~ 

Rasler :-tachrichten ~azetesi
nin Roma muhabirı. Romada bu 

hu~usda do!asrnakta olan muh
t Iıf sııyialan kaydettikten son
ra diyor kı~ 

Kat'iyetlc ileri sürülecek bir 
faraziye var::;a o da. bugiinkü 

durgunluk de\ resinin nihayet
lenmesinden ev\ el .Mihver hü-
kümet rciı>leri ara:sm•la yeni bfr 
bulu::jma ve fikil' teatisi vuku
bulaea~ı<lır. 

bugiiıı bir kat daha kuvvetlen
mesi iGin çok aşikar sebebler 
mevcuttur . 

4 - Yeni Tliı·k - İngiliz 

ticaret anlzı.fjın:t~ını 1.'i.irk ga
zeteleri hararetle alkıs1amakta 
ise de bunun tatbikine imkan ol
madığım düsünırıiyo!·mu~uz . 

Bizim ~ erımize Alman dost
lanmızın bununla sad<>re mes
gul olmalaı ı bile isbat eder 

0

ki 
hu Tiirk - İı1giliz ticaret anlaş
tnası hem Tti.rkivc hakkında 
pek hayıı lıdu, lı.:;n Latbiki 
kabildir. Böyle olrnasa bile bun
~an Alnıanı,u a ne':' Kendileri 
bin defa tr·kel'l'ih· edt:'n taah
hüdlerine rağmen bizim lokoıno
t;f_!eriınizi yoll:ırlılar nu '? 

5 -- Cüınhuqeisinin TrakJ.·a 
da yaptığı tefti~lenlcıı Türk 
matbuatı bohsctmiyormus ve 
bu seyahatin mak~adı hakkmda 
Ankara:nııı salüıivettar ınah-1 
filleri de bir ~y bil~iyormus . 

Milli ~fin Trakya ;evahatin
den, vakti gelince, Tii.rk mat
buatı bahsetti. Bundan bahse
dib etmemek miisııadcsini Al-1 
ma~lardcm nıı alacağız? Seya- ı 
halın elbette bir maksadı var-! 
dı. I<,akat bu maksadı bir Al- ı 
rnan gbeteciı;ine izah etmeğe ı 
Ankara<la hic bit· nıahafilin bir 
ınecbutiyeti yoktur. Acaba Al
~ıan muhabirinin Bcrlinde her 
ıst<'dig-i habe . ·- - . . 

ıı.. ogrenmesıne ım-
lci.n var mıdır? 

ll-~iu Cahid YALÇIN 

a s 
düştü 

(Biı§ tarafı 1 incide) 

mtsl.,.cdiı' ki Lliisman şimdi Kas
salacta ve civa~·ındaki kuvwtıi 
mevzilerini tabii~ e mecburiye
tinde- kalmıstır. liaıvan kıtaları. 
bu cephe bÔyunca ricat etmekte 
ve seyya.r müfre~l~·, tarafı.n -
dan takib olunarak ız aç cdıl -
mektedir. 

1\fetemma mıntakasında. Gal
labat'ın sarkınıla faal keşif kol
ları lıarcltıitı ciei'< m etmekte -
c1ir. 

Kenyarla kayda değer bir şey 
yoktur. 
Romıı 19 ta. a.) - b. B. B. 

bildiri v'Ot': 
Popolo d'ftalia gazetesi. aldı

o-.,, itimada değer habedere gört> 
B. Churdıill'in lazyiki ile İngi
liz o-ene! kurmavının c,·ve!ft 
İngilrere için hazırlanmı~ harh 
mal7.emesiyle kıtaatı Mısır. Su
dan. Kenya ve sarki Kongo'ya ı 
tah~id ettiğini yazmaktadır. Bıı 
suretle ingilterenin ihtiyacı olan 
büyük nıikdarda harb IcYazırrıı 
buralara sevk edifmi~tir. 

Gazete. nözlerine göyle (levam 
etmektedir: 

Yunanist.an~L da büyük mik -
darda mühimmat ve silah gön
derilmiştir. İngiltere, 1940 Tef;
rini::laninin başına kadar donan
m.asıİun yüzde 10 mı Akdenizae 
bulundurmuştur. Şimdi İngiliz 
donannıasının yiizde 60 ı Akde
nizdedir. 

KanunueYvel ve Kanunu.~ni 
aylarıntia İngiliz hava kuvvetle
rinden büyük bir kısmı da Ak.
den izde toplanmıştır. 

tık mu\'affaktyetlerden sonra 
İtalyanların. Amavudl uk ta \'e 
Afrikada gösterdiği ~iddetli mn 
ka \·cmct 1ngiltercnin büyiik pro
jesinin tahakkukuna. !11ani .o.ı
mustur. HM1 ı.-;enesi ıc.ın lngılız 
harb planının temeli olan Akde
niz ı·e Afrikarla mul'affakıyet 
kazaumak icin İngiliz bal:$kuman 
danlığının ~ncak 70 ~iin kadar 
bir ~amanı kalmı.;tır. 

Fransız - Al-
A man sznaı 

müzakereleri 
(Baş tarafı 1 inci :.ayf.:ıd.:ı) 

zakereler, büyük bir ::;an1~1!yet 1 

havası içinde cereyan etmıştır. 
Fransız - Alman iş birliğinin 

bu ilk nıü~bel h'crübesi, pren
sipleri :\Iare~al Petain tarafın -
dan .Montoire anla~malan ara -
sında te;:;bit edilen siyasetten 
Fransanın elde edebılcceği ~ok 
büyük faydalaı ı gö~lermiştir. 1 

Görihımelerin a<.;ılışında keıı -
di namına bir nutuk söyliyen ı 
iş \Ye endüstri m•zaret hususi.~a
lem drektörii B. Barnaucl ezcum-j 
le demştir ki: 

- Bu loplantı. yeni bir Av
rupa kurulması tecrübesinde ılk 
miihim tezahürü teşkil etmekte- ı 
dir. Bunu tecri.ibe ediyonız. 

P~tain - 1..naJla görii~rn 

Cichy 19 (a. a.) - Havas 
hildirivor: 

Resmen teblig edildiğine gö-1 
re Mar~:::al Petaın diin B. La
vaİ ile bulrnmmı-;tur. Bu görü~
me esnasında. B. Laval'ın istifa 
etti&i 13 birincikanun hadisele· 1 
rini"' inta(; t'deıı suitefehhümler 
ortadan kalkmıştır. ı 

Hükumet mahfilleri, Petain. -
Lava} görüşmesi hakkında lıic, 
biı· tefsirde bulunmamaktadır. 
Faka l iyi haber alan mah~Iler.: 1 
bu görüşmenin yakında sı~·as1 1 
aksülfurıellcri olacağını söyle -
mektedir. 

Görüşme. Allier ~yaletindE> 1 
bir ~atoda vukua gelmiştiı'. 

Kurulan komisyonlar 
Vivlıy 19 (a. a.l - Havas: 
Fransız ve Alman ağır endüst

rileri miinıessilleri. çahşmala -
rında beş komisyona ayrılmış - ı 
lardır: 

ı. - :Makine imalatı, j 
2. - Hassas aletler .imalatı,_ 
3. - Elektrikle alakadar 1-

malat, 
4. - Küci.ik mekanik \"C ma· 

den cevherlerinin işlenmesi. 
:5. - Otomobil \'~ bisiklet i

malatı. 

İtalyan muknwınti gittik('.c 
sertle:mıelttedi!'. Alınan hava 
kuvvetlerinin gelıne~i mihverin 
"'cvknkeys idarc•sinin 1ngi1i7. """""""""~~~!!"-----..,...~ .... ....,. 
planlaı ına müthis hiı darbe in- şürülmüş ise de pilotu kurtul -
,ifrmek için onlardan tlaha seri muştur. 

da Han lıkl:ı rmı gösteı·mcktedir. Pilot, la) y:uc•si dfü•üriilme -
~·IihYcr lıenüz gözi.ikmiyen bas- <len evvd biı- dü:sınaıı tayyare
ka Leılbil'ler ele a lmıştn·. 

· kt sini tahrib elliğini söylemiı::tir. Gazl'tl' :-ıtınları ilave etme e-ı 
dir: Başl~a bir aY tayyaı (>ffiiz de dü-

İng-ilizleı'İrı. harb vasıtalatını süri.ilmüs ve hunun da pilotu 
seferber etmek hususunda. bü - kurtulmt~stuı·. Haya mudafaa 
yük bir ~ayret sarfettikleri şiip- bataryalarının da "hedefe dört 
bcsizcfir. hıgiıtere, Mısırda. Su- isabet .. kaydettikleri söylenmek 
damla Yun~nistan ve Kenya 'd"l 
<ıüviik mikyaı::ta kıtna t tahı;ıirl te ise de bu hustı.s henüz teey-
etmektı.><.lir. yüd etmemi~tir. 

i\laltaya yapılan hücumlar 1 İkinci akın ada i.izerinıle yük 
V l tt 19 ( ) ..... { lta sekten uçan bir teşekkül tara-a e a, . a.a. - ı~ a ., 

Reute:r: 

Cumartesi g·iinü öğ.k!den son
ra birbirini takibcden dalgalar 
halinde düşman tayyareleri ta

rd. fını.lan Maltaya yapılan yenil 
bir 1aanuz esnasında Maltanın 
müdafaa tayyareleri son mu
~.·a ffakıyetlerine be* pike tay
yarc::;i daha ilaw ~tmişlerdir. 

n..:,,mi tebliJ\le bilclirildiğine. 

göre bu totyyareler İngıliz a\'cı 1 

tavvare!eri hrafmdan dü::-iirlil
mil.;ıetdir. \v tayyaıelerinin 
mermileri hiı kac diisman tayya
re-ine daha isabet etmistir. teb-
li<-; ı, ı-;:·,v\(• denilmektedir. l 
~Cımıa; te:;i gi.inii öğleden ey -

vd y:ıpıl m bir akın esnasında ı 
dü~ınan Layyaıeleri ~lnlta·nm 

üzeıiııde pek yüksckılen uçmus
lar. fakat bomb<ı ~ı tmamı:-:lm -ı 
d1r. Bunların bir . .kesif .• ıçu_?~ 
y;ıpdıl.'..11·1 z...'lnncıli1.oekteô.ır. Og 1 

leden ,,onra kısa. fasılarla ü<; a- J 

kın yapılmı"tıl'. llk :ı.kın esna - 1 
smda bil'çok ilüsm:ın tc~ckki.il

l<'ri mi.itamadi rl:ıl~ala r halinde 
bir saat ıniiddetlc adaya taar -1 
ruz etmişler ve hava meydan
ları foreı'in<le pike hücumları 

yapmışlardır. Bit· çok bombalar 
alılını~ \'C hiiklı~etı' ait! ba~ı f 
binalar hasara ugramıI)tır. Bır 

k:ı<; yaralı \'an;a da ~imdiye ka
dar insanca zaiyat kaydedilme-
mişlir. 

fından yapılnustır. Hava mü-
dafaa batnryaları tarafından 

şiddelli bir ate~ a<:ılmıs ise ile 1 
büyük bir ihtimalle hsif va
züesi yapan <lii!')man tayyare
leri hiG bir bomba atmamışlar
dır. 

ÜGüncü bir akın esnasında 
iki düşman te~ckkiilü sahili geG 
mcden deniz iizerinden ve olduk 
ca al~ktan .Maltanın etrafında 

1 
u<:muş \'e belki kaybolan tayya
releri bulmak istemi!jtir. 

italyada bir mahal. rn ( a.

1 a.} - İtalyı:ın orduları umumi 
karargahının 226 numaralı teb r 
liği: 

Yunan cebhesindc çok mık -
tarda yağan kar iki taraf ara
sındaki faaliyeti gc>nis mıkyas
ta tahdid E>trnistir .. 

Şimali A frikada Tobnık mın
takasında topçu faaliyeti olmuş 
tur. 

Şarki Afriirnda tayyareleri
miz ruknn :::>udanda düşmamn 

hava üslerini l"E> Aromada ~i

mendifcr istasyonunu düsman 
kıtalarını müessir surette bom
baı·dıman etmbleı·dir. Aşağı 

Sudanda M akar mm takasın -
da tayyarelerimiz ::;itahlı gt ııp-

lara tesadüf ederek bun1an
1 

mitralyöz at.eşi altına almuılar 
ve bombardıman etnıislcrdir. 
Dü~man Musav\·a üzel'inı.le I 

hava akınları yapmı~ \'t' bir [ 
bina bafif(:c bru;ara uğramı~tır. 
Assab üzerine yapıla~ı cli.~~ınan 1 

akını hiç bir hasarı nıueıb ol? 1 
mamıştır. 

ingilterede yan
gınlarla · mücadele 

Londra 19 (a. a.) - Tehlike 
mıntakalarmda yangınJarla mii 
cadele hizmetinin mecburi ol -
duğmıa dair verilen k~~· ~zc-! 
ı ine radvoda bir nutuk soyhycn 
tunumi ;mniyı:t nazırı Morrison 
bilhassa demistir ki: 1 

Naziler tarafından bu kı~ 1 

indirilen darheter İngiliz mille
tinin ee~aretini kırr1:1anuştır. ı 
Ecnebi memlel:etlcrdekı parlak 
mu.zafferiyP-tle!'imiz ne olur~a 
olsun '"İngiliz muhıırebesi,. baı:;-. 
lıca me<ıelC olarak mevkii.ni mu
hafaza etmektedir-. Bu muhare
benin kazanılmaşı lüzımdıı. Her 
sevden en·cI istilanın pişdarh 
rı;n ge-ri püı:;kürtmeliyiz. Bun
lar da sor?. zamanlarda yangın ı 
bombaları kullanmak suretiyle 
gece şehirlerimize laarruz eden 
tayyarelerdir. Yeni ~enenin a
rifesinde viiz binlerce erkek vP 

kadın yangılarla miicadele i~in 
yapılan davete icabet etn.ıi.şler: 
dir. Bu gönüllülerin bızmcb 1 
düsman tarafından yapılan yan
gın. çıka rırı akınlarİn t.ahribkar 
te::;irini geni!:) mikyaı;ta azalt -
mislır. 

is~içrede federak kon
seyinin içtima• 

Bem: 19 \a. a.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

:Milli kon::ıey hariciye cncüme
nini.'1 son ictimamd:.ı görüşülen 
mevınılarııı baslıcalarım lsvi<;n~ 
toprakları üzerinden u<;an ya
bancı tavvarelerl~ Bal ve Zurilı 
üzerine °iltıJan lngiliz bombafa
rına aid ma;eleler tez.;kil etmi!j
tir. 

.Bundan başka İsviçrcJe tecrit 
kamplarında bulunan Fransız 
askerlerinin vatanlarına iade::i 
hakkında federal meclis tarafın- ı 
dan ittihaz edilen karar da tet- ı 
kik edilmistir. 
Yeni hir. Amerika UssU l 

Vaşington, 19 (a.a.) - Ha
ı·iciye nazm Hull. dün beyanat
ta bulunarak Amerikanın Sain t 

Lucie adasmdı:ı. bir üs tesis 
edeceğ'ini bildirmistir. 

Saint - Lucic. Kaı·aib 

zinde ~Iartiniqu'-' 'ı~ yakın 

adadır. 

Macaristan trenterinde 
tahdidat kalkh 

Budapesle .rn (a. a.) - ıı;,._ 

velk.i gün, gece yarn;ı fiİmendifor 
münakalatına konan tahdid.ıt-ı I 
bugün gecl! yarısı ııihayet wnl
cektir. 

dinde bıüunan ım~msi muhabiı i ı 
bildiriyoı : 

in(J'iliz ha\'a kuvvetleri tar•
fınd:n dağıtılan ltalyan hnrn 
kuvvetleri Trablusg~ırp ~mhille- ı 
rinde Derne'ni sarkında hiç bır 
tayyo.re nıeyda111 kullanmarouk
tadır. ..Derne. 'fobrnk 'un lürl, 
İskı>ndl!r,·e'ııin t1C on kiloınct-
re ''arhirırie lir. 

Ha~istaıı.chki ka;\ na~ • .:ı 
Ka.hiıc, l~l (a.a.) - Aziııık<lı· 

ve be<..:erikli İngfü-z subay w c::r
lcri. Habe~istaıı Jıu. lutlanııdaıı 

600 ki!nmelrcden da1ıa iı:cı iık 

İtalyan mütee .. vizc karsı H,ıbF~ 
vat .. nncr; erlerinin ıııuka ·errw
tini tanz!!ıı , tn'ıı:>kl e 'c Habı><ı 1 
ordusuna yeılİ xil.ilılnn11 kullan
masım öğretmektedir. Ht.'psi' 
memleketin } erli örf ve adetk-

ri w m:-ı_11.'tili <liI_ı:ci ~ek. ~yi bil~'.' ı 
bn lngılızler. Ü!!rffiıldıgıne go-
re temmuz bidayetiııdenbcıi ka- ı 

urlar ~ırtında dağ p:ıtikaların - ! 
elan g~~irilen rııübim nııktal'da 

silab!arla bt>raber temmuz hi
dnyctiııde Habe~istan hududu
nu ge~mişlerdir. Heyet. Habc
şistanın kızgm giineşi ve hattı 
iistliva yağmurlan altında dağ·
lık ve oı maıılıklarLla haftalar -
ca .::ıü•·eu bir seyahatlan sonr:ı. 

hududun t)ı.)\) ila 00 kilometre 
öte:,;iııôe umumi karargahına 

•varnu~hr. :;\e·;nhut. rliifjman 
tayyarecilcı i tarafınd:ın gi>rüi
mck korkusu ile daimi heye...:an 
içinde geı·mir;ıtir. lleyt..t, bc.:j ay 
evv•'T, :ısi Habc~ kabileleri il~ 
temasa ~e<'mek gibi güc: i~ine 

ba~laml~tır. Bu il5, muvaffakı
kryctle tPCC'"\'iiC: r•[llJİ~tİt'. 

Ayrıca tebari'ız cltirlldiğinc 

göre, bu heyet ı·asıta!ıiyle Ha
~i.'Tüı n lmdUll!d.rı dahilintit' I 
hnzrrlanan bu Habeş ordusu. bir 
f'.Ok Haht.~ müitt!cisinden ınü-

Devriye ve::.zifcsini gören av
tayyarelerimiz hepsi Alman o
lan dfü-ımaıı tayyareler·inin bir 
kaçı ile muharebeye tutmıarak 
bunlaz·dan beşini muhakkak o
farak diU!ürmüş ve bir kaçına 
da menni isabet ettirmişlerdir. 
Av tayya'i-elerimizden biri dti-

Tabri~ fJ(ÜWn ha' a n'H'.l'da.nJan 
rekkeh olarak lıahi Suclaııd,ı Kahire 19 (a. a.) - Reuteı·'ui 

orta Şark Lıgiliz hava kuvrnt- antrenıı1an gören Ordudan ay-
lerniin ıunumi karaı·g-ahı nez -[ rıchL 

·tal a 
itirafı 
(Bas tarafı 1 incı $.1~1fada) 

Rotarv kulübünün bir toplantı
sı esn~sında beynelmilel Rotary
nin Atina müsaviri azadan 
Sp;lios Agapitos, merkezi Ame
rikada bulunan beynelmilel Ro
taı v bürosur:.un İtah·an tayya -
rel~ri tarafından bÖmbardıman 
edilen Koifu Yesuiı· müdafaasız 
sehiı ve kasabalar halkı i~in 

75000 drahmi teberrü ettiğini 

bildirmistir. 1 

İta.lyanlarıu biT iti.rd~~rı. 
Atina 19 ( a. a.) - Atına 

ajansı bildn·iyor., : Yunan ordu-
su tarafından esir edilen İtal
yan cüzütamlarının r•\Takı ara
sında Aroanıdluktaki İtalyan 
kıt'alarmın eski ha!ikumanclanı 
General Soddu'nuıı fi Te..~rimsa
ni 1940 tarihli bir emri ye'\mısi 
bulunmuştur. Bu emri yevmide 
bilhassa şöyle denilmekledir: 

"Vazifemiz pek 8arihtir. Yu
nan or-dusuna layık oh'fıığı.ı der
si Yermeliyiz. Biz o ordu:--a ce
saretine rağmen faşist İtalya 
m üsellab km'Vetlcrin iıı arzuısıı 
önünde eğilmek m~cburiy~ti.ude 
bıı!unduğrnrn isbat ı.:tmdiyi:1. ... 

Sdanikte iıı~iliz k1laları yok , 
Atina. 19 (a.a.) - Atina a -

jansı. "husu::;i, 1ngiliz kıtalarile 
bir İngiliz motörlü kılasının se
J:iııikte bulunduğıı lıalckınd:ı İ
talyan prapog:ınd:ı~ı taı·afır.dan 
yayılan haberi.bu aK!'-:1!11 kati su 
rette yalanlam1.7tır. 

Atina ajansı, "Selanıkt.- hi~ 

bir İngiliz askeri kmTeti )·ok
tı:r .. demektedir. - Atina. 19 (a.:ı. l cnıfı.:ınfsd 

İtalyan hapeı·i "Atiımdan 

Bükre~e gelmiş olan bir yolcu- ı 
nun ifadelerine.. tlayanmakta -
dıı. 

Bir Yuııan talıtelbıah.i.ri. lıtiyük 

Rir İtalyaa gemisiıti lr.thrüı 

Atina 19 (a. a.) - "Atina a
jansı bildiriyor., 

Bahri\'e Nezareti 29 Kanunu
evvel 19{0 tarihinde öğleden ev
' el KorTet kaptanı Mı.sel Hn~ı 
Kost.antinin kumandasında ki 
"Proteus .. Yu.nım denizaltı g"' -
misinin "Sardenya.. ismindeki 
11500 !.onluk İtalv.uı lHıl~lıye 
vapurunu tı.ıhrib ettiğini bildır
'mekledir. Tamaınivre yiiklii o -
hın ''Sardania .. hiı· harh g't:mf!li 
tarafındaıı iyice muhafaza ,ı ltı
n.:ı ahnmıs o"ıan biı· kafileve da
hil bulum:ordu. Deniza)tı bu
g-i.ine kad~u· üssiine dünmc.nıi::ı 
tir. 

--»Ot<--

italyaya gelen Al 0 

man askerleri 
( B;;~ t oıfı 1 incı sayı.:ıd~) 

İtal~.:ı..n z~yıllam:ısı, fahınin
den d.ıha C\"CVl ba,lamıslu. bu 
surctlı.: Almaııla.ı, kendilerini. 
\ :ızivete hakim bnlunduklıuım 
~andıkı~rı AkdcniıJc ·:<.ı.lıinı 
ilıtila ı~un telıdidı albııdzl göı· 

mü ..•. J,1·. 
k~..ılya) ü ..,<'• .. t•ek Alman 

·konomj lıt') t>ti 
Roma. 19 (a.a.) - St.'fanı 

aj:ınsı bildiriyor: 
Rom2 t.alahiy tlı>r malıfiHe

ı · r:dcn ö,"renil(iiğine göre. önü
müzdeki haftanın ilk glinleriıı
<ll• İtalyan - Alman iktıs:ı.dı lrn
ııusmalan başhyal·nktır. Bu 
görfümıe\er 24 $Ub:tt 1~H} ua 
yapılan son tir:aret mıhışnıa -
sınrtan ben yapılacak en mü· 
him müzakereler oln<"ıktıı. Ya
ya kında 35 ki.şilikbir he.yel ol<lu
ğu halde Alman dçis.i Cloduis, 
yarm öğleden sonra Romaya 
muvaı:alat edecektrr. 

Salfıhiyettar mahfillerde bil
diı'ildiğine göre, bu konferaru;
ta geni~ meseleler tedkik edile
cek ve müzakerat en aşağı 15 
gün sürecektir. 

•• 
Rumen sularını dökD· 

len maynler 
Bükreş J9 (a. n.) -- D. N. B. 1 

ajansı bildiriyor: 
Bahl'iy~ Nnareti müsteJart, 

Ronwn kara ımlnrına mayin dö
kiiidliğü h1kkında yabancı rad-
yolar· t.ırafından yayılan h:ıber
leri kafi surette yal:..ol:umştır. 

Bu münasebetle bildirildiğine L 
göre, JDayin dökiileft ma:hdudt 
mmtak:ı1ar zamam geNnce ~c
milere tebliğ edilecektir. 

ondra • 
1 
çi inin, 
nutku 

ı Tevyork, 19 (a.n.) ·- Hav·:ı.s:: 

Amerikanın İngilteredcki sar 
bık büyük elcisi Kennedy, düıl 
ak:::am radyoda süylcdif:'i nu
tukla, lngiltereden avdetind ·n 
beı i maruz kaldığı yabancı hü
cumlaı ı pı-otesto ettikten soma 
İngillerenin mağiüb olacağııu 
hiç bir zaman söylemedığini 

lx>yan eylemi!' ve sözlerine şiJy~ 
le devam etmistir: 

- 1ngı!iz milletinin mane\'İ• 
yatı çok yüscktir. Durıkerkiıt 

ark~sından Fransız hezimeti 
vuku bulduğu zaman lngiltcre
nin vaziyeti acınacak biı· hrı ide 
itli. İngilten~ müdafaasızdı. Av. 
rupanın mukadderatı İngilııt 
adahırının fethine bağlı idi. Far 
kat Almanlar maksadlanna 
ulasamann>?lanhr. 

Amerikaııın Yaziycti hakkın· 
da eski büyük elçi d~mh;tir ki: 

- Amerika Alınanyaya harli 
ilan edince .Al.manyanın tahak
küm tehdidlerine nihayet verct-'e 
ğinden em.indim. Amerikanın 
derhal harbe girmesi taraft.an
yım. Fakat An1crika tedafüi 
bir harbi bile lekabbül ooeci'k 
vaziyette değildir. Anıerik'\ 

için harbin manası iflas ve dt>.
mokrasinin sonudur. Muzaffe
riyet takdirinde dahi galiblc~ia 
mağlüb milletlerile komüııi.z.mm 

kucağına. atılması melhuz olan 
Avnıpayı himaye etmesi ic:ıb 

edeı:"ektir. Binaenaleyh emniye
timizi korumalıyız ve silahlan· 
malıyız. 

Roose\·ett ufak bir nutuk'. 
Mi} liy&eek 

\·n!'iiııglon 19 (a. a. ı - B 
Ruz' elt'in Birl~ik Devletlt.'n 
reisliğini üçüncü bir devre için 
resmen deruhte etmef>i mer..ı.si 
mi varın. icra edil~ektir. 

Bu münasebetle B. RuzveU 
niı::beten kısa bir mıtuli söyiiye 
cektir. Nutuk 12 dakikadan fa7.
Ja sfümivecektir . 

B. RııiveH'in husuSi katıbi 
B. Eal'ly. rejsin son nııtukl -
nndu fikirlerini ınufa".5alan i· 
~ .. ah ettiğini. \·e bunu:ı için y,ınn 
rot rasimde söylenecek nuthıv 
lw;a olar·ağını bildirmiştir. 

WiU?ii<' Londr-.ı hÜ,:\ iik 

"ki ... i mi oturor.·~ 
Ne\•yoı k. 19 (a.a.) - Vaııdet 

Wilkje, İngiltereye hareket ct
nıedt!n ı~vvd tayyare i1e Var:..iııg
t.ano gitmistir . 

Gazeteciler, Willkiedeıı lıen

disiniıı .Amerika Birleşik Dev
ıetıerinin İngilter~ nezdtndeki 
büyi.ik ek;iliğe tayin edilmc~i 

miimkün olup olmadığını soı -
mllı:hniır. Willikie. "bu hıums
Ja bir ~ey bilmiyonım., OC\'ah•, 
m vermi::;tir . 

-----

Gene Türkiyeye 
h "icum hayali 

s.,ş oırafı 1 lnc'de) 

Muh ·nr, Türkiye hiıcunı:ı 

uğradığı takdirde İnciltcrcnin 
Tiııkiycye yardım edeceği hak
kında ,·erdiği tt'minatın t,ı

m:-: meıı ifa edılt·<:ı:-ği kanaa.tind~ 
tlir. 

--ııox--

Çinde komünizm 
hareketi 

( Ba~ tarafı 1 incide) 

oldu<>u lıa.kkında burada şayia· 
lar ckılaşmakla idi. Çin hadisele
ri ile alakadar bütün devletle
rin Çindeki mümessilleri, \ azi
yetin inkişafını büyük. bir dik
katle takip etmektedir. 

Konıiinist ga.zete::;i, bugiinkii 
nüshasında. iki ordu arasında 
müsademeler olduğu hissini \'e

ren rt$mi tebliğin mdııini neş
retmiştir. 

Yabancı diplomatik mahfillet", 
kan akmamna lüzum kalmadım 
ihlilafıu halledihnesinin müm-. 
kün olmamasından dolayı tees
sürlerini izhar eylemektedir. 

Hükumetin resmi ore-anı olan 
Central Daily News ~ga:>.R!esi, 
hükimıetin aldığı tedbirlerin si
yasetle hi~ bir alakası bulun -
madığrru yazmakta ve hidisenin 
yakında kapanacağını tahmi11 
eylemektedir 
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İs tan bu defterdarlığından: MAC~~I Halayda seylô:bın 
23 ·156789 I 

i··~.-. -'--
1 
=·=·= 1 yaptı ğ_ı __ .t_ a_h_r i bat 

Götürü usulde 

1 tabi tutulacak 
muamaie vargislnci 

9Hlaf mil•••••.,... 
. Sönen Aşk 3 ı • 

Mülhakatın da 
l na~ar!1s ~~~ık':~::: HrSJ& ~ ıi ~ ,.,., • 

s e g l el p tan ! ~=~~~~: ıoıurn ~,r, 1rs1ıi4mtın ıatblJri ~ ecl9wsw)ş °'8ıl ~ Yazan: o~uz ozncs 4-.,__;~~---ı-.-"--~, -,-.-

Naime Aki'yrı 
- Leyla! Şu crguvan!ara 

bak! . Ne giizel, ne scviınJı değil
"? 

- Sahimi. Cahit? ni~in? 
- Doktorluk ibtisaSllıll A vru-

____ 
5 • ' •• 
6 1 • zarar gördüğü l ld • ıut iı.ı~ ... e(ı 2 beyııırı '*~ iıçı saş1Sl miW~ 5atiib1 :Ot- bi~ an aş l l ilkte tillJ ~t1,r.ı1ye. l : .. J l,ı t l • 11iu.r~ kalıbı. ôkcu kese 'il~ 

,!lciJ, t~J"' b;ıskul \ \. bi },lJ I , IJ t • l;>J •le:ıiııı yapını sıılllf ~~ 

mı. 

- E CC\ gı1ım ! 
- Y c1. 11 eht~n? 

-Essiz!. 

pada vereceğim 

- Ah!. 
- Üziilme J..eyla.. :scvgırnız 

? Değ"I "? yaşadıktan son a . .. ı mı . 
Bıziuı ıçin bu lazım . 

Geccn.ın csatin giızellığınde, _ ? 
ay binlerce yıldızların, arasında - Ağlıyonnusun Leyla... A· 
,xavo.llı bir mecnun gibi dolaşır- nıa niçin? Gözynslarm beni W..ü
ken, Akasya ağaçlarının kucak- yor ama .. 
ladığı balkonda iki sevgili i.<U.e Cahit, Leylfının smçlarını avuç-

1·------------.----~~ 
8 • 
911--1--~-~~----~~~· • •• 

Adr.ına. ıHususi) - Hn!. ... y ' Uıhrih"t olıım~. huı tu:.ının ,ı~ 
mınUıka~ında zanu'i.ara sf'bf.b siir'atle tamiri iciıı İlab eden 

Soldan sağa: 
- ' olan son seylab hadisesi hak - tedbirler alınmı~tıı. 

landa buraya gelen ınallımat.a &>Herin Defnede yaptığı Uih· 
nazar-.uı. scylabııı sekteye ıığ- ribat derecesi anla.sılınıştır. Ya
rattığı Defne su deposunun tu- pılan k<:~er btmııuuın mu -
mirall yakında tamarnlana<)..'lk • 1 kenınıel bir halde tamiri \le hm· 

ı ıwı~, ıJ.ıı-ııı Af.ı .ad4ı dusı 1ck 
Uzer\: buluııa.ı b.r ti' !ı,r· crı, b r nota. 

2 - Gf' ıı J k, cs!.ıcfrı lrullnııılırdı 

3 - U.ı f P. ıhı. 

4 - ll!ıve, bir not: . 
6 - Agıl<Uı buluntu, ylizde çıkttr. 

6 - Bıı uevı k ı , işarnt edatı. 

br. hangi bir seylab felaketine ka~·-
Seyla b foliıkctı hakkında şı mulıafaza.sı M.:iıı l:!n v. o~ bm 

da mülhakaU..an tafsilat gt>l- Jira masraf Jhım oldngun~ 

nu 
b · •ı.ıl -u 30 b ııc ;.. • .el il oı n :VtıTk!ı°dt: ouhıııup ınuba% 

};.u~ı •'ctJcıı \c ı;.çı .:yı 

ooy.ıh.1111. IM'UJ 
m (°"'~" ahibl ıle bidlktc ôn:.. 

c \ agıda yölıiı ~9i1 numaran "-&nl.Wll oçrmcü ~~ 
ı .. r d.ırre<>m<l<' \ c.rgıck 1 tı.ıf uıt ıı ~ ohm m ;ın, ıı.htlvaı \klketa ki' 
çük b.wak riedsinrl~ Dı lık H· ~on luuici:nd<o iın.'11 ettik lt:rı bıl ad 
ko ele-. glase Ye n if' uK ,.!ı b clt> iler do~ ısi,.vk ,..ergıye I! bı olan, u,_,. 
hnn ık l:::U\' etı 5 bevgın ve loi(;I -rayu.ı 10 nu geıcmey-eı t:ı bôıkhQndıı iıa.i 

Murunelt• veıgıs1 kıııwnuna H~ L5fj/941 tarıh ve 3973 -ıvıh knıı bf 
goti. ru \ eı gı usullinc baı;:\ıuım.>tnı kabu1 edılrnışttr. 

ı Y uiı:ırıdn y.ız.kl ımıe:..ı e..~leı ın ve :ı843 &"!)·.Mı ı. .. rı •ıu. m.ukı 11,,1 
ııy~ gı.nı iı;; uhıp bı cne;ık(ır ~.rı urnm 'J.7 ıtl<."ı n-ıad<kNnrlc yazılı go1uri 
\erg; ~ı"l.l;ınnı hmz bulnnıın (\ ıltnn: :rm.ıh:ımk 'kmı~ı 5 beygıri ~~ 

böyl ~ konuşuyordu. lan aı ıu;ına alarak ok§adıktan 1 
Onlann bu fu>ıltılı konuşmala- sonra, onu kendisine doğru çck

nm duyabil n yalnız Akasya a- ti. 
'1 - .K.J~ 1, ııO\'. 
8 - Buda.alık. 

meğc başlamıştır. göstermiştir. 

y n.ır Harbiye nahiyesine bağlı Ay· Fakir çocuklara ı sayısı c.mı W!CWoo uı. ernıı>) c:rı nıw. •ı~oz.; ten:i, ktındw'~ ımar.n'b. neleı ı 

ğacının en yüksek bir dalında. du - Ağlama Leylı1 .. Yalnız ~ni 
ran, biı Puhu kuşu vardı. unutmıyacagına söz ver .. 

- Leyla' Sevgımiz baharda - Seni hiç unutmıyacağım •• 
doğdu .. Tabii ki bu bahar da ge- _ Oh! 
~ek ! .. Yaz olacak!. Kış onu ta- _ Unutmıyacağım, ölünciye 
kip ede....--ek ! Günler haf talan, kadar seveceğim seni.. 
haftalar ayları, aylar seneleri Val ba8ladı .. 
kovalıyacnk .. Yalnız ebedile.şebi- _ Mavi Tuıia ~yor dans e-
lecek bizim sevgimiz vardır. delimmi Cahit! 

- Kalbim hızlı hızlı çarpıyor.. _ Evet sevgilim ayrılık Val-
Beni hcyaeana diişüı-en ~b ne · ı Bl ... 

Cahlt! Beller kıvnbyoı, başlar dönü-
- Sevgimiz!. Leyta .. Göriiyor yor, sevgililer ba~a dans edi-ı 

musun? Tabiat ne kadar tasa- yor v.-. gooe .ku§ları ha1i ötliyor-
11.z. .. Şu gece kuşu kadar mefmt du .. j 
olmalıyız! . Saadetin müz.ikle karış:mesı ... ı· 

- Öyle Cuhit.!. .. Ne sonsuz bir duygu ... 
Ar'kalannda kalan geni§ sa.· 

londa, büyük bir kaJabaJık vaı"- * ı 
aı. Ah!. Ne güzel, ne şirin, ne Yıllaı g~ .. 
bağlayıcı bir balo gceesi idi. Cahit Avrupadll, ibtısasını ver 

Tango Nottiirno çalıyo!'du . dikten oma Vatanına dMdü. 
Balkondaki iki genç fısılda..<rt.ı Bir balo gecesi idi ... 

Jar. Bundan ıki .§elle ön<.-eki gıbi. .. 

1 - Dans erlelımmi Lt:-yJa '\Yalnız .ıJalonun dekorları baska 
- Nasıl istersen.. idi. Tabıat aynı gfü•.ellikti::. ı 

9 - Fnınr..ıuıı "ı1~n,, 

daiJnrd ı ~ıkar. 

Vuk&1 dan asa.ğı) a: 

nasumak kô~·ii civruı.ndaki "Har yemek 
putlu deı e,. yatağından çıkarak 
15 bahçeyi su basmış ve bil' Jo- Çorlu (HtllN6İ) - Kaum~ 

l - 'r un .. nlılarır., r.<I etmek uı.ereık ~k~-ı.....ı ,._.;ı~ı..· ı.: 
sım bahçeleri kuın , <;akıl ve QU· orta ve 1 ..... M:VıeJ •1&1Uftl ıu 

Oldukları bır şchıı·, J.L... • f' -1.:."°' mur der_vasınıı clöndünnüştilr . xnay~ hey~~'l -anu.,,.,., .. c ge{; -
2 - Bu akam .• 
a - Tok.ıt. Bu bahçelerdeki ağaçlar te- mişleı bir oıta ve ~ rlk okuJ4n,. 

pelerine kadar çakıl ve kum de.ı ki 105 {altir tal~beye etli ve tat.
yası içimle kalarak hazin bir 1 hlı yemekler de dahil olmak U
harabe Ye taş yığını haline ~· ı 7.ere Halkevi »a:lonuodu bet· gôn ~ 
miş, ağa.;la.rın bfoolan sökül- ı nıuntaZl\ın öğle ~meği veril -

4 - Yol sauu. 
5 Ut çal:ın, binn e • 
6 - J~lr hadin okunu ı, yag,nur 
~olur. 

7 Mcl\ın, çal,;1. 
B - Gi7Jı y, kt .,,<'t de bulunur. 
9 - Uyandırmak, s.ın'at. 

Dtioldi huhnM~lll h&lli 

müştür. ll)f'ğe bM.la.mıtbr. 
Httrputlu cknı, Y-"'t&ğıııı da ' Ysni jandarma 

deği!1lireı·ek iki~e ayrılmış ~ 1 kcanı.ndanı 
ı köyün orta yenı\den akro~ 1 ç..,rhı, (HueutU) Kazamtt 

1 başlamı.Şt.ır. :-su baHan ba~e • 1 jand:ıtı11K komutanı Te'dik 
lerdeki evlerdt> ôluranJar "~ - , Dirckırnnuıı Şarköy jaııdaıma 
tinde evlerini t.erkederek mra.r komut. rıhğı vcl<lletin ta~·ıni 
evlere iltica eyk:mi~ ve bu su- ii2eıiıw ka~ jandan11n ko· 
retle muhakkak bir felaketten mutanhguıa ön yüzb~ı Malı-
kurtulmuşla~dı~·:. . ı mud Hatndi Ak~ gehbis; ye 1 

Haber venldıgıne gore,. ~ 1 yeni i~ine h~ıı ur. 
oin ikiyi' &) ı·ılmaw yeni bır teh· 

like yaratmışt.ıı. İkinci bir ~l 1 R A D y o ı 
geldiği takdirde bu derenin ıkJ 

tarafındaki bahcelenlen hayır '"T-------------~ 
kalmıyacaktır. . 1 BUGONKO PH.OGRAM. 1 

Cahit c•lmi sevgiliainın beline Cahit ve J..eyJa da bu ba.lod.ı. i- j- ..... "!""'!'-----·--.-.-"'!""'9 
doladı. LeyJa kendisini büsbütün diJf'r . 

Sellt>rin talırib eltıği Y ııyla-
·• 1· od bi kt dagw \'"lundaki bozukluklıu V•' D.00 Pıwııanı 1 \8 .. ıtt 

1 J!).30 

19 4S 
20 J!i 

Mıı.-.ıl 

lf, beıit-kaybett". Falmt heyhat ! . 
Müzfü ne güzel çalıyordu.. Cahit Leyltıyı goıJügiı uı11c.n 

1 "ndlilcr ... Sndetleri müzikle bir kuş gibiuçarak sevgıhsıııe 

ba:Jb"Q idı .. DurdukJan ve ken- kavusmı:ık istcdı. Fakat Leylamn 
diler\nc eldıkleri zaman müzik yanına geldiği Kaman gôzliil:-
ÇQJ..-tan su muştu.. 1lı bir gf'nçle karşılaştı .. 

.Ağır aaımlarla balkonım kena Leyla ıle tokalaşırken, onun 
r.na gittıler, Dala konan bir is- parmagında bir yüzük, bir nişan 
h:ık k;uşu hazin nagıneleı i) ı... ylızugü gördü .. .Ani sarsıldı, bası 
bu iki s vgiliye güzel bir melodi dö:rıdü .. Dili tutuldu .. Kulakları 
aöylüyordu.. uğuldarken I...eylii.mn · 

- Leyla .. Bu geceyJ bic ıınut- N.ı'j8nhm Naci! 
mıyacakRın değilmi? . Sozüpü duyabildi.. İ!'itt> o ka-ı 
L~yla ılk once cevap vermedi. · daı .. 

Sonra (.>\ gılisınin gözlerinin ici- • . . • • . • . . . . . 
ne baktı :Mavı Tuna çalıyordu 

- Unulmı~ali.lb'Im.. Q hıt ve Leyla danırt.a ıdıleı.. 
- Oh 1• Tekrar et! Ab ! Bu giıu, bugeı!e bu v;,W· 
- Hiç unutmıyacağıru. nem ~ud bfr günü yas,atı)oıdu .. 
Cahit hıraz sustu, onra f l- Dondiıler dakikalarca .• 

b halınd belki :le saatlerce.. Kendıleı ınc 
- Leyla, dccli. San."l. bir- geldı len zaman Vals çoku~\ bit 

fl!CY cöylıyeceğim ama üzülmi miş bh tango çal.iyOTdu .. Ve sa-ı 
yeceksin? lonun tenba bir köşesmde idi-
-? ler. 

nın yat""" asma t' me up 1 ., 
bu y~lda münakalat evvelki gi.ın 9Jl8 H. bPrll•r 

gP.1.irdi. 1 k 1 9.18 Mııı-k 
Jpylit •ıwuıdığı z un bıı nwk öğleden sonı·a normal biı t>e 1 

- ı !l.45 ı·· 1 aomı 
tubla k:ı.ı tl~lı .. ıarfı heyecnn- de baı:;lamıştır. * 

....ı. 1 Sellerı·n Ku"'eı· . ·":""sınin b.ı- 12 30 U-... .~. Ja. yıı ... ı. Bundan iki ene ovv~ı. " v.,....., ... , ,. 

Ca.hilk b raber basbaAA çEklir- z.ı noktalarında da tahribat yc1p 12.3.1 A\u ~ 
dikl rı ı ın kuı:ı.ıgııuı. r\i~tü ve tığı anlnsılnrak derhal tcdbiıier ~~-!~ ~a~ı ler 

gö7Jeri u satırlarla yandı., ahnmıs ve bozuklar tamir edil- 13.25 ~::~kk 
ıniştir. 

Akşamı yıkaıken gögı;ünde * 
sular, Diğer taraftan l~kend~ı un - ıs.oo l>Hıgr •• m 

. ttun Arsuz sosesinin 12 y~rindP dt• 18.03 Mtıı" 
Bamı. (iz vermı un, unu 1 -----====------ .. 

bıle L· 

Mur.ık 

Muzık 

20 30 Mlra 
2l.45 Muzlk 
21.15 Konu ıı. 

21..~tı Mıııü. 

21 ıO fw:ık 

22.30 Halit> le 
22 50 Muz.ık 

2.~ 25 

1 
K•pam 

Gozlı-rım ıpı&lak, kalbim hep Hava kurumuna 
sızlaı. teberrüler 

Kı~lnyan gonllimiı sevme na-\ Çorlu ıHwmsi 1 _ Kasaba 
file halkının hava kuı umu na tRb<>ı • 

'·Veni Sabahın~, 
ilan fiyatları 

J..r-yla kt ik k u gtildiı. Pen-ı rii ettiklt.•rı kurban derıltı ını 
ceredeıı dı . ı ıyıt il. ktı l{uş- toplanın V{' teshm alma ~ı bıt-
Jar cıvıld::t ıyoı-, erin 'liır rüzgar . mis olduğundan köyler haiı<ıncı Kr. 
açık pencereden ıt erıye gırcrek bir kolaylık olmak üzere ku· liaşlık maktu ola.rf\k 750 
J...eylanın yiıziınü okı-.uyordu. U- rum mulıaı:ıibi Nafi Okan ki>~'- 1 Hiıind sayfada ~timi 500 
zaktan gelt•n ~azin bıı· kaval ~e- lcre çıkmış, köylümüzün teber· lkind ,. ,, 8.5() 

si, ne gilzcldi ... Yamaçla, ekm- rüatını kabul ve sevke ba.~la • U~ıincu. ,, ,, SOO 
Jeı·, gümü~ gibi ~laı ıklıyordu ... mıştıt. :Su deıilerin sayısı he- Dcirdi.ınııü ,, ., 100 

1 

.r.ıı) .uıurt>>ıe> cledıı, ):Jile: 3973 s::n ı.lı ~111 k:ııııunu gör .için<le btılundu •i.1'4 

muz 1940 nmU yJ!ı verwlermİn ı.lt >.-ıtA»rii oı.ıı-:o. l~akkuk Hiınh r.C 
kıobul • dıbnis\iı". 

3 Yukarıdakı ııkıoıLırd11 vaı.t) ı0t _ _..,re ~a \ıe 
t&tb&k Ht::bilnıesı ıçı11 bunla.ı .ıt 11;11.Ju illtnı ~ • ..ıp tdıeıı gtıı:ıdt> 
bir ·\;!· ıçirnte ~"37.ı ıll' tnlepW· bulunı lan lDzımdır. Bu t.'llcp .. ;.:ıgıd:ı nU"' 
nıuııes ~~rlleıı bıı Ll<l.ı •lı htanbukl. Galaaı Balıkpazaıın " 
da Mlı.lmett w isul l .. k Vl'I gi · lorkez T11baklnn• Şdhl:il)(.> e Ad.1l:;Jf 
~02. Sarı~cr, H. kıııro;> kamlruın-da ~ı'dderine y .. pı'bcaktn. 

• 4 3848 r.a7ılı kaııuun 2fi roc maddesi ulrlK."lbİJlıel> 1.-u:lı edilip k:-:t i• 
l~Ut ııotunı ıkı m~ı yıl M;iıı nml< lx.,- <>Nr. 

9't0 m:.rlt ydı ~il t:ıh.; kk\ıti t'1Uıı~eL ııotüri' ~' TUUC:6006"lt 
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1 200(1 = 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 i;)O - lfiOO.-

4 500 - ıooo.-- !Yakında. Avnıpaya g{ch· * 
J4"akat bt•ylu.ıt !... niiz belli dc-ğilse de yüksek biı ıı Beşinc•i ,, ,, 75 
J.,eylfüıın gö:ı1leri lplfJ!ak idi. Jekllll göstereceği tahmin edil- AJtiDC'I ,, ,, ,!)0 

yonırn.~;:::;~~~~~;~~=:==gu=n=,=h~izm=e~t.t~n~· :L:c:·y:l:a:· ~;;;;;i;;;;:;~C=)ğ;,;•z:. ;•:)z;,D;;h-...;;·;;::nı:c:·k;t:e:d:ir:·===:::::::::;~7
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~~~~~=;~~;=;:~:: ..,...... ...., 
Dedıklcn sonra yine oğnllan-ı --- tişmi~ ?1 · O halde hiç para ver· 

tc lakırdıya daldı. Madam Ma- mek lazım gelmez. Haydi ye -

8 2.1)0 - 2000.-

:ıs 100 - 3500.-

~:~.mt~r~;~;ı~ı:m::tJ~e~; Bı·r çalgıcının seyahatı· m~~r~evam. 
mikdar kuru balık koydu: Kocw:ı d&: 

- Haydi oğlum, bakalım ye- - Oğhım litife ettik, çanak 
meklerimizı beğenecek ınisin? .. •••••••••••••••liiliO:J· 136 çömleğin kıymeti ne olacak? 

Dedi Bu knrarı verdikten ~onrn baSı- yemek ıçmek başka. Hiç olmaz·! Cem'an yekun yüz elli beş mark Sekiz !113.l'.k ;;ok bile tahmin et
Ben hıc ses çıkarmadım. Ya1- mı kaldırdım: sa kınlal'!. döküJE>nin parasını ve sizin yetmış markınız varmış. mişsinı.z, za n bi?. cmJm-a pm-a 

l11Z karnım çokça acıkmış oldu- - Affedersiniz mösyo Ek<.rs reyim. Halbuki seksen beş marka daha vermedik ki. 
ğundan raya. ekmek batırıb ye- vakıa pek münasebetsizlik! Elbnı cebime sokup para. çı- lüzum var. l Dedi. Ben sordum: 
meğe ba~ladım, ev sahibi hik~ Za\ allı adam sözümü •kE"J~. kannak üzere iken ev sahibi gü- Seki2 ile yüı. elli mark arasın- ı - Hedava mı aldınız? 
yesini bitirdi. Bana tevcıhi hi- Canım ne söylüyorsun? Ne lerek; da ne kadar bUytik fark vardı! - öyle ya nebin? her ağ a-
lab ile: miinaı;,d:ıetsizliği ? _Ne yapıyorsunuz? Ben de ne kadar az tahmin et- 1 tışta ya bir desti, ya bir tabak 

- Ey nasıl bakalım gece ra- Dedı Deci" mişim. Vah vah! Ev sahibi ba- çıkıyor. 
hat ettini2 mi? ı $es. r&retutmnk meselt'.si? _ Çaııa.k çömlek parası. na fare tutınakhğımı emı~tmc- - Demek onların befıSİ de • 

Dedi. Emin ohıımz ki t:ılmdiye kadar _ Yanınızda kaç paranız di ya? lşte şimdi parasını isti- nizden çıktı. 
Şimdı bunu sormamn sırası faı e pe~inde kO§muş adam de- var? yor. Ah ne yapmalı? Ne kadar - Onlarla birlikle bazı ev 

mı idi? AY. daha çay boğazımda ğilim. Siz şikayet etmiştiniz. O- - üç buçuk lira kadar. mahcubiyet! eşyası da çıkardın). 
kalacaktı Ekersın bu sna:li irad nuıı için... - Yaptığınız hesab ne çıktı? Yine göz~rlmi yere indirdim. - Mcsda bu sandalyeler, ay-
etnıekteıı maksadı adeta : Ben onu i!Ormadım rahat _ Sekiz mark. Hane sahibine: nala.r, masalar, yataklar da de-

- Gece etmis olduğunuz halt! uyudunuz mu? - Olmadı. - Vallahi mösyö yetmiş l nizden mi çıktı? 
ne idi? 1 - Ya o çanak, çömleğin. - Niçin? marktan fazla param yok! Is- _ Onlar başka. Masa, srm-

Demekten bMıka bir ~Y d~ Madam Mari de söze karıştı: - Dinle; iki destiden beheri 1 terseniz üstümü arayınız. dalye suyun Ü7Rrinde yiizer. A-
ğildi. - Sağlık olsun! \ kırk mark çifti seksen, sürahi Dedim. ğa girmez. 

Ne cevalı vc-ıeceğimi .. şaşır • - Olur mu ya madam? 'Rica bardaklar elli beş mark oldu yüz Etraftan bır kahkaha koptu. - Siz balıktan ziyud~ c;.anak 
dım. Madem ki ev sabıbı kaba- ederim o dest.ileri kaçar kuruşa otuz beş, imcan ve tabak gibi Madam Mari usuletle kulağımı çömlek tııplamak ıle mi gı:-çinı-
hnti yiizlımc vurdu. Ben de iti- \ aldınız? Benim yaptığım hesaba ufak U.feği de yirmi mark sa - .;ekerek : yorsumız #J 

rafı kusur ılc :ıf tateb etmelıyim. göre si:1.e sekiz mark borçluyum, yıWın, daha ~oktur ya neyse. - Gördünüz mü paranız ye- (Arka.91 var) 

80 t.O - 4000.-

- 6000.--

T Urkiye İş Bankasına para yatırmakta 

yalmz para biriktirmit olmaz, ayni 

zamanda tallinizl de denemiş olursunuz 
Keşid--ler: f Şubat, 2 Mayıs, 

1 

Kumbaralı ve kumbarasız hesap• 

1 Ağu.,tos, a ildncltelrin 1aruMta en az elli lirası bulunanlar 

~rıhlerinde yapılır. kuraya dahil edilirler, 

Sahibi: A . Cemal~ddln Sa,.açQ(llLI - Neşriyat 
Basıldığı yer: ( H. Bek•r Cursoylar ve Cemaleddın 

SÜMERBANK • 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdüriyetinden: 
Bankamız pamuklu fabrikalari mamulatı için evvelce ilan olunan mıntakalardaki saltş teşkilabmızda 15 • 1 - 941 tarihinden itibaren 

Sümer Bank Yünlü Fabrikaları Mamulatının da satışa başlandığından 
Alakalı tüccarlann (Erkek yünlü kumaı ticaretile meıgul olduklarını tasdik eden Ticaret Odası veşaiki) ile birlikte mıntakalarındaki mağazala

~ nmıza müracaatları ilin olunur. 
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