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iki diktatör her 
meselede tam bir 
anlaşmaya varnıışlar -----

llnliıı, 20 ( ıı..a. J - ll .N. B. 
bihlil"i.ı o~: 

-

IHTİKARLA MÜCADELE 
ıKarako ve Hacapulo 

müesseseleri bugün 
adliyeye veriliyor 

Mürakabe teşki latı piyasada geniş 
bir kontrol hareketine başladı 

Fiyat miirakabe komisyonu· nın isimleri de g~mı~ bu mües
dfuı Mıııtaka Ticaret Miidürlii- seseler haklarında kanuni ta,.. 

' ğiinde \'ali mııa,·ini Ahmed h:ı- \ (Yazısı Myja 4 8iitun 5 dt) 
1 nık'ın riyaseti altında toplana- ----~===---

nüb~er Peyda oldu. Oldukca 
Iİinde":ı ":ıblerle ikt.Jdar nıev

' r>C ıltına alınd ~·d hatta nezaret 
ed.ı< filen Lavaı ~n M an hile bahse-

KASSALA'da 
RİC'AT 

Yunanlılar FRANSA 

~lih\e-r Hariciyt> nn.zır1an 
da lıaZtr oldnkları haldi' .~a.ıı

tıl.ları hir bubı~nıa ıniiııa..

bel•~Ie, Fiihr<'r w Dıı~'<', \S-

7j) .. t iiv.eri .. .ı.- mur ......... ı bir 
göril~ıut"cle huhınmu~Wdıır. 

Bu görii"':>Tilf', iki hiiküınet rt"

isiui hirbiriıw h~~la~ a.n ...,ru
mimi dostluk '" Alınan ı·e 
İtal~an milletleri arasıııda 
mewud sıkı arl.ad.a,,lıh zihni
yeti i~·inde <'<'r"'~'aıt oou~tir. 
İki muhata.p arasmdaki llkir 
mnl><baka.tı, biitün mı·ııııl.....,. 

iiv ... nnde bat ı·e mul!ıık ol
.......ıur. 

rak mürnkabe te~kiliıtı mm; ur-
1 

!arının tesbit ettikleri bir çok 
ihtikar hadisesi hakkıoda ka- j 
rarlar ,·ermiştir. Diin tedkik 

Loyd Corcun zevcesi 
vefat etti 

·ı iy;ı.....,.;: areı.<ııı Petaınin . ~....,. Mareşa.ı 
mek için Vich onu 

lf!Yahat Yden ufak bir 
• • e .. Yapmak zabınetin bi 
ın fl'02e alınış Miil. ı -

DEVAM 
EDİYOR 

yeni mevki-.ALMANYA 
ler aldılar , İLE İŞBİRLİGİ 

ıinde arad k.' aJtat netice-
.,~" . l a ı Yanlış auJaıımaıar 

_, o muş. 
· Gerek bunda. İn 

, gerek şiın~e:~~~ haber- gilizler müstahkem 
llat d . ~•nan ınalfı- • J 
· ma:ma mübheın ve esrarlı 1 mevkiler zaptettı er 

Yet Bl?.etıneıo.1.en - _____,_ 
llllııştu- gen 

• . . facia .;_;haı;::,nsada. 0Ynıı- Habeşistanda bllyOk 
~ldir. Ne kadaı: sm,: de- ordu hazırlanıyor 
Jalııtj "'""da . - --o-Yıı <''J olea, ı<:uı i~in bir 
tu ~ına devam etmektedir . Kahire, 20 (a.a.) - İngiliz 

l'lısı muhakkak. Fakat bu umumt karargahının tebliği: 
old" ~aki hıı.ıırhkıar, ta- Llbyada iş'ara değer bir şey 
riın,, . . . r ve faaliyetler n.,,ıl yoktur. 
l< ptA l'ı-aı:ı l$tikl\met. ıe kıb ediyor·? Sudanda.n dü§lllaıun K.a""8la 
inı •. •l ~ dirilmetüni ve l-.;k ceblıesindeki rica.ti devam et -

vkımı alm " ı . a .. ını tf'm&ııni ed mekteaır. 
tlara ÜIDid en 

k. b Ve emnivet vel'e- Sabderatdıı. Tessene etl'afm-
ır toeticey d . . İ 

or? Yoksa e ogru mu gıdı· da ta.lyanlar taraf•ndan ç k 
,~, Fransız -·-ef "c esaslı bir surette tahkim edil-
"''Yeti · · - ,.... • · ed !Çin ebedi bir leke teş- mi~ olan mevkiler dün kıtaatı • 

iltim ~ hataıarıı düşülmesi mı.z tarafından işgal edilıni,ştir. 
ıı:~."'ar IXlldır? Kuvvetlerimiz rical halinde bu 
· -..,..ı Petain hllkümeti, lunan düşmanla teması muha

lıııııiaııı~Frdir ki, pek fena faza ederek şark istikametinde 
llı.ın rı:'.~-- 8.Jıı<amn muaz- ilerlemektedir. 

Berat şiddetle bom
bardıman edildi 

Atinada yarım saat 
allren bir alArm 

verildi 
---<>-

Atina, W (a.a.) - Yunan hü
kfimeti namına beyanatta bu - 1 
lunınağa mezun !illhsiyet, dün l 
akşıın:ı demiştir ki : 

Kar fırt.ıneJarına nığınen Ar
navutluk oephesınde cereyan e-1 
den mevzii muharebeler netice
sinde kuvvetlerimiz ilerlemiş ve \ 
ltalyanlardan bir çok esir alın
mıştır. Arnavutluğa siyah göm
lekliie' ı ~ı-~n yeııı bir la.bur ~.,ı ... ' 
mi.şse de hatlar gerisinde bulun
maktadır. Selanikte İngiliz mo- 1 

törlü kuvvetleri buhınduğu ve 
bava bombardınıanları yüzün- , 
den şehrin bir harabeye dön· 
düğü hakkında İtalyanlar ta
rafından yayılan haberler ya

rk;~~ı sapa sağlam MaUemma mıntakasmda 
· ku~ ~llıılemı~:~erinde- lruvvetli keşif fıı.aliyeti olmuıı- Atmada aaı.mı 

n, ıtııa hiç el SUrölınemiş tur. Atina, 20 ( a.a.) - Saat 5 te 

landn-. 

Y'Yare, 
11~da da bir ~ok (Sonu sa~·l'a 5 sü-4 ~) (Sonu sayfıı. 2 sü 6 da) 

'fibi:ye~ ilh .. ınevcut iken ======================= 
·r sulh~ kabuı ederek ayrı 

ilen ııeven ası Fransayı cid-
~n bir . ecnebi dostları de-
b, Fr Y<!ta ve elerne uğratın . 
L' ansa, her D 'il llj· 
..,b olabJliı:di lı et gibi, ınaı.. 
kolay Y>""~- F111ıat bu kııd~r 

·~narn~1 ar tniicadeı ' ~ ııonuna 
i"raıısa e etmes; lazı 

!i8.ıılı bir 'h~~ , mdı. 
lrlağiiıbiyete - • ....,'D!le bir 

-- ugranıış . 
il, ı>arcıa.ıa Vıı:atyette 

Satie davası 
Temyizin nakzından sonra davaya 

yeniden bakılmağa başlandı 
müdürü Yusuf Ziya Öıllş, umum 
müdür muavini Tabir Kevkeb, 

)'APIYOR 
hıglliz gazeteleri Pe
taiiı'in Alman tazyikine 
iokıyada mecbur ol
duğunu yazıyorlar 

(Sonu sarfa 5 8İi 4 te} 

ingiliz ordu
su 3 milyor11 

vaı~t:t,!}~~;~;b-oı!~ ~ İngiliz ' sanayiindc 
lan bütün anla,"l'n"".lıkların or- ı hindli işçiler çalışıyor 
tadan kalktığına daıı· Viehyde 1 
yapiliın resmi beyıı.natı bah Hı 
mevzuu ederek Reute-ı-in siyasi 
muharriri şunu yazıyor: 

Muhıı.kkak ki bu devam et
mekte olan Alman tazyikinin 
bir neticesidir. Alman bük{t
meti l}imdi her halde daha bti
-ylık t-i ta··'.yik ... il ~·. T'E 
ki Laval tekrar kabineye girı;in 
ve feci akıbeti hatırlarda olan 
Avusturyadaki Schucghnig hü
kô.metinde Seyss !nguart rolü
nü oynasın. Öyleye bell7..iyor ki 

Yeni Delhi, 20 \a.a.) - İn-
giliz 111esai .nazırı Bevin tara

fıooan hazı.rl;ın~n plan muci
bince ..;/ngiliz fabrikalarında ça

Jışaca.k Hind iı;çilerinin yetişti-

(Sonu ,,a_v la 5 sil 3 t.>) 

Roosevelt 
Almanya B. Lanli hariciye • b • f k 

(Sonu sayfa a sö ı de) ıgenz ır nu u 

Uzakşarkta 
bir deniz harbi 

Fransızlar Siynm 
deniz kuvvetlerini 

imha ettiler 
• 

Viclıy, 20 (a.a.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
La.motte Pııquet kruva8i:irü ile 

! ,.vizo i 7 ikincikanumın günü 
(Soon sayfa 5 sü 2 de} 

söyledi 

Amerika Cumhurreisi 
Demokrasinin asla - öl
miyeceOine işaret etti 

Va.ş.ington, 20 (a.a.) - B. 
Roosevelt, biribiri ardından ü
çün<'ii defa olarak birleşik A
merika devlet reisliği. vazifesini 
deruhte etınesi merasiminde, 
büyük bir nutuk söylemiştir. B. 
Roosevelt bu nutkunda bilhas-
sa df'Yiliştir ki: , 

Cibi, iıılıiıaı etın;nmış dünyalar Meşhur Sa.ti.e davasının kııra- ı 
lıyordu. "'e .". bır vazıyet a- rı Temyiz ceza umumi heyetin-
" " gıbı ce bozulmuş olduğu evvelce ya-
aıôyet alıyordu ~ret ve zllınıştı. 

bina ve yapılar şefi Neşet Ka- ------------
sımgil, umumi katib Sadun Ga- HA RB 1 

Bir reisicumhur vazifeye baş 
İarken her defasında kendini 
birleşik Anıerikay! _!ıasretınek 1 

(Soıı.u sayfa 5 sütun 2 de) 

edilen ihtikar ı·ak'aları arasın-ı 
da şehrimizin tanınmış milyon
luk müesı;eselerinden bazıları-

Londra, 20 (a.a.) - Es~ 
İngiliz Başvekillerinden Loyd 
Corc'un zevcesi di.in kısa bil'! 
rahatsızlığı. milteakıb vefat el4 
ıniııt;ir. ı 

ala tasa ray 

-
Galatasat"ay Li&as;inin ~por yurdunu idare eden ellM: Soldan itibarea 

mektebin k•ymetli jimnastik muallimi 1tırahi-m Hakkı, futbol kaptanı Alt 

SpDr Yurdu Hiar, tefi Ekmel! voie.ybal kaptanı MuYıtkkar 

emieketin en eski spor yuvası 
Gala ta sa ray Lise sini ziya ret 

·~ :·v 
~·~ 

--
( Yazısı 4 OncU Sahifemizde ) 

ı 
i 

11 
. ve icablarııı · Ne gibı zartı- Dün bu davaya birinci ağır 

gib; Şeı-en· bir tne.reııaı ' · ceza mahkemesinde ııakza.n baş 
lib, hukuk m:fişaviri İsmail İsa,, r""--ı --... , ' 
idare meclisi reisi Ziya Taner, t ------ ------------------------

" il 
:ı 
; 

hareketi 
1 

. asken bu hatt.J landı. Suçlular Denizbank ummn 1 

· d takibe mecbur ettiği ----------==== 
Üt" erecs>ye kadar izah &dildi 

(Sollu sayfa 4 sü 2 de) VAZ·iYETi Wilkl SABAHTAN SABAHA: 

' •• . ! 
i 
; 

' i 

un hlllıl · 
i.n edec ar kat'i bir kanaat 

liillı ek mahiyette değildi 
bi aıısa Lavalin <'ok ""'- lu. r n:ıevk· . . n.,,uz 

1 ışgaı etme..· '"-
ilanın tnukadd, 1 ıııe ~ rnn-
l:'ol <ryn.ar g" :rat.ında büyük 

°"llnrnesi ·· · llüse.vtn Üllhid 111ıı.ıd k1-
(80tı14 ltayfa 5 ..... ~~iN 

- ~-ı de) 

._,.,,iNYA LHARBi 
~ 

;;
1 
•• ı Yazan· v Çö .1 otb•""' • • • rç 1 

IN61Llz BAŞVEK.ILI --Bu btiyitk 
dliıı. çıkınıştı es;..in iUr ~kası 
illi · un takib elıne

V Olıuıiar için ilk tefrika~ 
llitıı.cı ıaJ'nda tekaır del'cedi-
~ . 

.&4t..,,_ ve devamı (S) .. .. 

·~. 
~ 'b;; .... --

-----LUWwıtı; 

Paris~ vesika ile halka yi)>eoek ıt.wdi 
[İşgal altındaki Puiııde cereyan eden bugiiııldi 
bayat hakkında !!lıYanJ dikkat bir yazınım (;S) liı:ı
cii sayfamızda bulacalc&mıa. J 

Alman tayyare
lerinin uğradı.ğı 

zayiat 

Roosevelt'ten Churchille 
hususi bir mektub 

götürecek 

Selanik'in 
bugün de 

il 1918 deki gedik 

Emekli General l YAZAN: 
0 

Vaııington, 20 ia.a.) - B. roıu•• var mı? 
Willkie, B. Roosevelt ve B. • 

K. M. Hull ile Avrupa meseleleri hak 
kında göriiştüğünü ve reisicünı • 

1 burun B. Churchill'e verilmek ----------·· 
HmJ(ıJıa,rda 

Adriyatikde ve Akdeniv.de 
emniyetin elde edilmesi için 
cenuba, İtalyaya kuvvetle
rin kaydırılmasını dii3ünen 
Alman ordusu başbuğluğu, 
tahminlere göre, şimdfük bir 
bava tümeni tavzif etti ve 
bu kuvvet, faaliyete de geç
ti. 

üzere kendisine cok dostane ve 
hususi bir mektep tevdi ettiği
ni söylemiştir. 

B. Willkie mektubun bir tav
~iye ınektubuudan <:cık kuvvetli 
olduğunu söylemisse de muhte
viyal.J hakkında maliımat ver
mekten imtina etmi~tir. Mek
tubun zarfı üzerinde "Deniz er
kii.nından bir zata,, ibaresi ya
zılıdır. 1 

1 

B. Willkie, lngilterede geçi
receği 14 gün içinde göreceği 1 

işlerden B. Roosevel te bahset
miş ve görüşebileceği İngiliz hü 

kiimet erkanının hepsiyle ko-

llk yardım diliyen ınıntaka, 
Libyadır. İngiliz donanınası 
ve Malta, Girid, Yunan yarım 
adasındaki üsler İtalyan de
niz kervanlarını tebdid edi
yor, İngilizlerin ana yurdla
rile irtibatlarının teminine 
iınkft.n veriyorlardı. Alman 
hava f!lolan, lta.ıyaı:ı deniz 
ftlaöllAsile de itıbirllii yapa- ı 

~---(Som----8'Vfa----'ııli_·_ı_d,, .. } ı 

nuşmak istediğini ilih>e etmiş
tir. 

B. Willkie bilhas;;a, İngiliz 
m~i nazırı B. BeYin Ye hari
ciye nQZITI B. Eden ile görüş
mek i..teınııktedir, 

Mubtem .. göriilt'n Alm:Ln \'e İngiliz hareketJerini 
l(ÖSterir lıarila.. 

Rumanyada büyi.ik mıkyas
ta Alman tabşidatı var mı? Bu 
hem tekzib, hem ı.eyid edilmek
te devam ediyor. Londra bile 

biiyiik nııkyasta aaker tabşid 

edildiğine inanmadığı halde 
böyle bir tahaşşüdün doğura-

(Sonu ""yfa 4 SÜ 4 re) 



O gün gördüklerim nasıl 
on iki saat içine sığdı, 
bunu bilmem. Onları za-
man sırasile değil, ha
tırladığıma göre birer 

birer anlatacağım ... 
Sabah erken uyandım. &na.

resin ııafak ı.şığı bıına Hınd 

deni7Jerin.in soluk beyazımtrnk 

göklinü hatırlatb. Gıyındim, t& 
rasa ~ıklım.. Ganj nelırinı gü
ne~ doğmadan görmek idet. 
imiş, onun için misafirler seher 
vakti kalkıyor. Biraz sonra 
profesör .Mucible eT sahibi gel
di, yola düzüldük. 

O gün gördüklerim nasıl on 
iki saa.t içine sığdı. bunu bil
mem. Onları za.ıruın ııtraSiyle de
ğil, hatırladığıma göre birer 
birer anlatacağım. 

Slıi,·a Praşadı ziyaret 
Eski bir zahire ambarına ben

ziyen bir kat eY. Odası beyaz 
örtülü koltuklarla d*1i. • Başı 
açılı:, llyaklan c;ıplak oturduğu 

koltuktan kalkarak bizi karşı
ladı. Yapraklar içinde yemiş 

ikram ettiler. Hayli uzun ko-
nuştuk .. 

,. 
Kapıdan çıkınca yemiş ve 

çiçek ağaçlı uazi arasından bu 
gün Benares hallnna vaJdedi
len • muazzam konağı gördülr:. 
Öbür tarafta Ganjın beyaı: su
ları gümüş bir ayna gibi ışıl

dıyordu. 

YAZ.AN: 

Karışık bir mimari. Bir sürü 
yore kakılmış mermer ma.;a.lar, 
mermer sutunlu, altın yaldızlı 

kafesler ve kubbeler, garib bir 
şekilde oymalı ve biribirine geç
miş yaldızlı tavanlar. 

Vişno bir altın kafes arkasın
da çiçeklere gömülü oturuyor. 
Mabedin içi kıyamet gibi insan 
dolu, kadın erkek kllfesin önü
ne yığılıyor, konuşuyor, hare -
ket ediyor. Ylizlerinde ve tavır
larında dinf bir mürakebeden 
ziyade adeta "ist.erilı:,, denilecek 

1 bir teliş, bir heyecan var. Mab&
din içi insan ııefeııindıen öyle ka
lın bir buğu ile dolu ki, adeta 
bizim e<iki hamamları hatırla-

ttyor. Uğutlu bir arı kovanı i
cindekinin yüz defa hüyütülmü-

VekAlet bu husuMia 
Amerikan sefaretile 

temaslar yapıyor 
--0-

lstanbul belediyesinin şehir 1 
servislerinde çalıştırılmak üzere 1 
Avrupa ve Amerikadan otobiis 
getirtmek üzere yaptığı teşeb- i 
b:islcr Dahiliye Vekaletinin ala
kasını celbetmiş ve vekilet ba 
işle bizzat aliklldar olmllğa ka
rar vermiştir. 

Dahiliye Vekaleti bu h11611sda 
Amerikanın Ankara sefaretile 1 

temaslara iıaı>lamJ3 ve bu te
maslar neticesinde otobüs mü-1 
baynatının esaslı noktalannda il 
anla.şınalar olmuştur. 

Getirtilecek otobüslerin Vılfilf .

1 

ve şartları vekalet tarafından 
Amerikaıı sefaretine bildirilmiş
tir. \ 

Bu şartlar sefaret tarafmdaıı.1 
Amerikan müesseselerine bildi- 1 

Asker ailelerine yapılacak ' 
yardım ve bu yardımla mükellef 
tutulan vatandaşlar hakkında 

belediye tarafından hazırla-

nan yeni talimatname mevkii 
meriyete vazedilmiştir. Bu ye
ni talimatname yardım göre
cek vasıfta asker ailelerini ve 
yardımla mükellef vatanda.~lara 
yardımın tahsil ve tevzi şekil

lerini yeniden orgllnlze etmek
tedir. 

Asker ailelerine yapılacalc 

yardım aile eşhasırun askere 
alınmasından terhis tarihine 
kadar devam edecektir. Terhis 
olunanların derhal tesbiti ve 
yapılan yardımın kesilmesi ic;in 
her ay askerlik şubelerinden 1 
terhis olunanların isimlerini 
havi cedveller alınarak tedkik 

rilecekt.ir. Amerikadan almaea.k olunacllktır. Asker ailelerine 
otobü.aler 18 kişilik ve dlael mo-

şü. Bir zaman sonn yllbancı törlerile müteharrik olacaktır. yapılan yardımdan ecnebi tllbi-
kendini rüya içinde hissediyor, --~ iyetinde bulunanlar, her nevi( 
yani alıklaşıyor. Buğu bulutu hükmi şahıalar, silfilı altında 

içinde kllynaşan çırpıllllD. hayal Kah ve hanelerde bulunan vatanda.şiar ve 100 lira.-
meyal görünen insanlar ha.ki - J dan az vuidatı bulunanlar istiıı-

Bu encümenler tarafından 

yapılan tahakkuklara ıtirazlar 
mükerrer ve yanlış tahakkuk 
iddiaııiyle yapıldığı takdirde ka
za ve belediye Şllbeleri eneü -
menleri tarafından tedk ik olu
nacaktır. İtiraz yardımın aslı
na matuf ise tedltik mercii İs
tanbul belediyesi daimi cnoü 
meni olacaktır. 

Şimdiye lı:adar J*{lllaıı 
tahaklmkat 

Asker ailelerine yardım için 
şimdiye kadar yapılan tahak
kuklar bir milyon lirayı teca
vüz etmiştir. Bu mıktarın bir 
buçuk milyon llrayt bulme.sı 

lüzumlu addolunmaktadır. 

Yardım görmek üzere mü
racaat eden ailelerin mıktarı 

beş bine baliğ olmuştur. 
~ 

Kira hedelf eri 
tesbit edilecek 

ffmdu tini"~· . . .,.;vanıt kat bı"r heyula· -•-yı. 1 d 1 31 -.. ..... na edilmeırtedir. Fakat yardım-
Bu müessesenin bir de kadın Öteki yokuş çok dardır ve o aşan da istisna edilenlerin teberru Tarife haricine çıkan· 

tarafı var. En kıymetli şubesi merdivenlerden ibarettir. Kolla- talebe yakalandı ııeklindeki yardımları kabul o- ıar cezalandırılacak \ 
mühendiblik mektebi imiş. Bu- nnızı açtLrBanız iki tarafın bi- Junacaktır. / 
rada üniverııit.e tahsili yanın- nalarını tutabilirsiniz ve hinalu Haber aldığımıZll göre koor· 
•a hayat bilgilennı· · tik kil Yardtm tahakkukatında me- dinasyon heyeti kira hL>dell~rlııi 
" pra şe - OYl!nc.ak kada.r küçu"·k birer ·· tahd · ı · · 
d · lar b" k mur, mus em ve ecır er ı~ın tarifeye tiıbi tutacaktır. Kirala-

e venyor • ırço demirci; mabetdeıı ibuettir. Bunlll- Kontrole şiddetle mensubu oldukları dairelerin rı arttıranlar hakkında kanuni j 
dokumacı vesaire yetiştiren i - nn içindeki mabut.lann her biri d l dolduracakları cedveller ve bun 1 takibat yapılacak ve mal ıı.ahip-

,.thanele -•'k Hind evam o unuyor j ma.... r g....,. · u ce- hayvıı.ıı şeklindedir. Maymun - ı b · · d k" ta d 1 • lerin.i.ıı kiracılardan fazla para 
maatini müaliimanlarll iktisadi dan file kadar Cengelist.an mab- ar ancın e 

1 
va n aş ar içın istememesi için de yakında lıu-

sahada faile i.lemlerd kazanç ve hına vergısi kayıdları kuk ve belediyecilerden teşek-. 
y&Pllfl en lilkatının her biri burada bir Emniyet ve maarif teşkiliıt.ı, esas tutulacaktır. Yardım ta- kül edecek bir komisyon önü- 1 

bin bu gibi imlllAtbaneler. Bir il&lıtır. Hepsi çiçekler içinde. ders saatleri dahilinde sokak- hakkukatı bu esaslull istinaden müzdekl günler zarfında topla
saat talebe ile konuştuk. Raç - Binaların tarzı, koyu kalıveren- !arda ve .kahvehanelerde dol&- kaza ve belediye şubeleri encii- narak bu hususdaki esasları ha- 1 
pot ve Mogol mektebierinin şa- gi, eflatun, mor, turuncu boya- şan okul talebelerini ehemmi- menleri tarafından tarh ve ta- zırlıya.caktır. 
heserleri sayılan resimlerle do- lariyle insana uzak şarkı hatır- yetle takibe başlamaktadır. Bu haltkuk ettirilecektir. Bu kararname haricine çıkan 
ıu bir müze gezdik. o gece pro- takibat neticesinde Fatih mın- ev sahipleri hakkında siduetli 
fesörlerle salonda tol'landık ve !atıyor. takasında yeniden kahvelu:ne- :-----=;====----:--:-- cezai tedbirler alınacaktır. 
uzun miinakaşalar ettik. Fil, bu hayvan - İlilılar ara- ı !erde oyun oynıyan 31 talebe ı y • f bay- Hasköydeki yangın 

aında bana en ııevimli, neşeli ve yakala.nınıııtır. unanıs ana Dü"n saat 19 da H.aslco""yde 
Benare>ii zi~~ Bu talebeler derhal meu.sub 3-~ dost gj>ründü. Kuyruğunu al-

1 
Hasköy caddesinde Ma.h -

Bizim eve yakın bır yerden, tına almıs, küçük gözleri etra- oldukları mektep idarelerine ih- van ve arpa mud çavuşa aid 130 nu-
blribirine müvui iki yokustan bar olunınuştur. Mektep haysi- maralı kahvenin arkasınd~ ki o-. ı 

fiyle eğkniyor gibiydi. Kendi yet divanları talebeler hakkınd!l d · ı · 
• Ganj nehrine iniliyor. Nisbeten hesabıII\a bu küçük oyuncak 3 gün tardı mu~akkat cez:ı.sı . gön erı ıyor -da.da ani olarak yangın ı:ık.lnıs 
geniş olanı aynı zamanda Bena- putları Vişno mabudundan da- vereceklerdir. yangın mahalline dcrhııl yetişen 

1 f 1 , itfaiye sirayet halinde bulunan 
ıesin pazarıdır. ki tara e sa- ha caruı. yakın buldum. Bun- ı ı · ·· "d 

AD ly=o= yangını scindurmli!;tü~. Ha ise-
nayii satan dükk&nlarla dolu, !arın her biri muayYen bir fer- L c c;; Yunanistana yapılan hayvan nin sebebi henüz tesbit edilctne-
ıokağın iki tarafında işportalar din yabud grubun tapınmak sevkiyatı faz\alaşmı~tır. Bu hay miştir. 
di.zili. Bakır, ipek, dokuma, ııa- 4htiyaeını•tatmin ·yordu, veı ŞUbheli bir ölOm 1 vanlar Yunan ordw;unun et ih- Dünkü ihracat 
nak çömlek işlerinde Hint sana- bu gruplar her halde insanın Haseki bastahenesinde teda- tiyacı için satın alınmaktadır . Dün muhtelif memleketlere 
yünin tenevvüüne bir defa daha en alışik olduğu mahlilkatın vi edilmekle iken kanı :r.ehırle- İhraç edilen hayvanlar küçük 77 bin 278 liralık ihracat mua
ııahit oldUk. resimlerini seçmişlerdi. Bütün nerek öldüğü anlaŞllan. Sadberk ve büyük ba.ş olmak üzere ka- melesi kaydedilmiş ve bu me-

lşportalar ekseriyetle ııelıze bu yokuşta en iptidai bir mu- jsmindeki kadının cesedi adliye rışıktır. Diğer taraftan Yu - yanda İngiltereye mikale yağı, 
ile dolu. Sokakta insan sayuıt hayyele, bir symbolism hakim- doktoru tarafından muayene e- nanistana verilecek 2000 ton İsveçe sigara, Fransaya ham 
kadar inek var. Batitll büyük di. insan kendini hilkatın ilk dilmiş ve morga kaldınlması arpanın mıktarı 3.000 tona. çı· ipek, Bulgaristan ve İ•viGreye 
şehirlerde ineklerin başı boş do- günlerinde hlssediyordu. Adem lüzumlu görülmüştür. Öğren- kanlmı.şlır. . bağır83.k gönderilmi'it;ir. 
J.aşmaııi men~., fa.kat oğlu toprakla.ra indiği gün ne- ! diğimiY.e göre Sadberk has- ---------------------------
Bena.I'e8 ineklerin hükümran ol- kadar kendini biçare ve yalnız tahancye girmeden evvel bir 1 1 

duğu yerdir. İstedikleri işporta- bulduğunu. etrafındaki ııeyler- kaç defa morfin şırınga ettir- , __ Lı·ra lar yu" ru" yu .. "e rm ı·ş'. "' 
dan sebze yiyor, büyük bir aza,- den na..ıl medet umduğunu, bu miş olduğunu söylemiştir. 7-e- 1 
metle dola.şı.yorlar. Benares hal- ııokakta anlamak çok kolaydı . hirlenmenin bundan mülevellid 
kı İngiliz valisinden daha çok (Arkası \"llr) olup olmadığı yapılacak otopsi 
ineğe hürmet ediyor, hiirmet bel ı I ile taayyün edecektir. 
ki zayif bir tabir, çiinkü inek o- 1 MAARiF DE 
rada mukaddestir. Benim bir '-----------~ Arkadaşını yaralayan 
tek korktuğum hayvan inektir. Okulların teshin Tayfur tevkif olundu 
ve hayvan kendinden korkana 
en çok hücum eder. Esasen in -
.>an da böyledir" Yll· Hiilisa. her 
yerde inekler bana fena bakar. 
inekler o kadar kendi kutsiyet
lerine, kudretlerine inanmış ki, 

Yeni Sabah 
.&BONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 
SENELiK 1400 Kı-1- 2700 Krt-

6 AYLIK 7&0 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 

21 lklncikSnun 1941 SALI 
23 Zilhicce 1359 

1 hdnclklnun 1356 
Giln 21 Ay 1 Yıl: 941 - KHım 75 

Gün et öO•· ikindi 
2.09 7.ı3 9.(5 Ezani 
1.20 11.25 16.57 Vautf 

Akıam Yatsı lm•k 
12.00 1.36 12.25 Ezant 

ıa.12 18.47 6.H Vıutf 

DiKKAT 
c:Venl Saba.h• a gtinderilen yazılır 

ve evrak nevedUeln edilmesin iade 
olunmaz ve bwnların kaybolmaların. 

dan delayı h~ bir me.uliyet kabul 
Jdtlmea.. 

vaziyeti Fatihde Şekerci hanındaki 

kahvede kavgaya tutuşan Tay 
Maarif Müdürlüğü bundan bir fur ML-ı ile Hı=ı üç yerinden 

müddet evvel bütün okullarda .,.... 
ve bilhassa hususi okullardaki yaralamış ve yakalanarak dün 
teshin vaziyetini tetkik ettir- eürmünıeşhud mahkemesine ve
mişti. rilmiştir. Ya!'ılan duruşmada 
Şimdiye kadar yapılan tahki- heı ne kadar kacamaklı cevablar 

kat neticesinde Bezezy3;11 ı:ırta vermişse de suÇ delilleri ki.fi 
mektebının teshın vazıyetının .. .. . . . . 
çok kötü olduğu tesbit olunnıu~ gorulmekle tevkıfı ıcab etmiş 
tur. Burada dershanelerde soba ve hakkında tevkif müzekkerc
yakılınamakta \'C talebe dersde si kesilerek ie,·kifhaneye gön
palto ile oturmaktadır. Bez~z- derilmiştir. 
yan orta mektebi teshin vaziye
tini ıslah etmediği takdirde 
mektep hakkında zecri tedbirler 
alınacakt..ır. -----
Yapağılar tesellüm 

ediliyor 
Hükômetin neşrettiği bir 

kararname ile yapağı tacirle
nnden Sümerbankın satın aldı

ğİ yapağıların tescllümüne bu-ı 
günlerde başlanacaktır. Yapa
ğılar bankanın eksperleri ta
rafından depolarda muayene e- ı 
dilecek ve bu esnada mallara 
fiyatları takdir edilecektir. Bu 
hususda alakadar tacirlere dün' 
birer mekt.ubla vaziyet bildirit- 1 
miştir. 

Be,iktaş cinayeti j 
failleri tevkif edildirer i 

Beşiktaşta Köyiçindeki evin
de taksi değııekçisi Terliği bı
çakla 23 yerinden yaralayarak 
öldüren katillerden Cevdet ev
velki gUn yakalanmış ve Beyoğ
lu sulh ceza hakimliğince sorgu- ! 
su yapıla.ra.k tevkif edilmiştir • 
Dün sabah da Selimiyede yaka-, 
la.nan suç ortağı Iıhami öğle
den sonra müddeiumumiliğe ge
tirilerek dördüncü sorgu ha
kimliğine verilmiştir. Yapılan 

sorgusunu müteakib o da tev 
kif olunmı.ış ve te~eye 
gönderilmiştir 

Tam cebine koyarken lambalar 

sönmüş, cüzdan sır olmuş 7 

Dün Sultırnahmed birinci 
sulh ceza mahkemesine bir 
hırsızlık ve dayak atma cür
mü meşhudu geldi. Yaka cere
yanı itibarile çok enteresandı. 

Mustafa ile Ahmed ismin
de iki arkada$ Bcyoğlunda 
(Hatay birahanesi) ne gidip 
oturmuşlar. Orada tedarik edi
liveren iki bayanı da masaları
na davet ederek şişelere gelsin 
gitsin demişler .. ve paydos za
manına kadar oturup içmiş 
eğlenmişler. Vaktaki hesah za
manı gelmiş ve garson listeyi 
uzatmış: Tam ve deliksiz 18 
lira. Fakat ne çıkar?. Hovar
daların parası gani. 

Mustafa hemen portföyü iç 
cebinden çekmiş. İçi para do
lu bir cüzdan. Hem şişman, 
hem iri. 

Bunu gören kadınlula. et
raftakiler fena fena bakı61P 
zengin mirasyediye gıpta et
mişler. O fütursuzcll 18 lirayı 
sayıp garsona vermiş.. Fakat 
cüzdanı cebine yerleştireme -
miş artık. Çünkü tam bu esna
da ve birdenbire bütün cere -
yan kesilmiştir. Ve kara.nlıkta 
birisi 91lldınp Muatafanın elin
den cüzdanı ~ekmiııtır. 

Tabii ortalık biribirine ka
rışmış .. Biraz sonra da lamba
lar yanıııca Mustafa ile Ahmed 
gazinocudan bu işin hallini is
temişlerdir. Garsonlar etrafla -
rını alınış ve tehdide bn!<laınL9-
lardır. Hattiı dayak bile atına
ğa kalkmışlar.. derk~n polis 
müdahale etmiş .. Ortalık aran
mış. Yerdeki halının altından 
cüzdan çıkarılmıştır. !qinde 
387 lira bulunmuş. • fustafa 
ise: 

- Tam 500 lira idi. Yine al
mıslar ieinden. 

Demiştir. Bunun üzeriııe a· 
rana arana.. her kilimin, her 
halının altından beşer liralık
lar, onarlıklar çıka çıka ... Para 
tamamlanır gibi olmuştur ve 
~ustafaya iade edilmiştir. 

İşte bu vak'anın birinci sulh 
cezada muhakemesi görüldü 
dün. Ve suçlu olarak getirilen 
gllZino sahibi Hakkı Bayrakdar 
ile kasadarı ve 8 kadar garson 
sorguya çekildiler. Neticede 
hepsinin fotoğraflı ikametgah 
senedine bağlanarak scr6est 
bırakılmalarına muhakemele- ı 
rinin gayri mevkuf olarak ya- ı 
pılmasına karn verilmiştir. 

--~------------------~------./ 

• 
Getirtilecek malzeme 
arasında ray ve ban

dajlar da var 
--v-

i~tanbul Belediyesi Tramvay lj 
idaresi !ııgiltere hükômeti vaSl
tasile baı.ı Amerikan firıııala
rındau malzeme mübllyaa etmiş.. 
tir. Şimdiye kadar anla.şmaya 1 
Vanlar-dk mübayaalan kararlaş-' 
tırılan malzeme arasmdll tram
vay rayı, bandajlar ve tünel cer 
kabloları vardır. 

Raylar, kararlaştırılan müd
det 1.arfında ~hrimize gelmedi
ği takdirde lstanbul tramvay 
idaresi Üsküdar tramvaylann
dan bir kısmını almak mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Diğer ta.raf dan idare tramvay 1 

!ardaki izdihanu nazarı itibara 
alarak her anı hada çift biletçi 
kullanmağa karar vermi§ti. Bu 
kararın tatbikine başlanmıştır.· 
ldare kadrosunda mevcud bilet- ! 
ciler bu işe kafi gelmediğinden 
tramvay idaresi yeni biletçiler 
yetiştirece-ktir 

Pamuk makineler! 
getirtiliyor 

1 

Ankarada geçen ay toplanan ' 
büyük zıraat kongresi netice
sinde verilen kararlara göre 
önümüzdeki aylar içinde 300 
pamuk makic.esi getirtilecek ve 
bu makineler çiftçilere maliyet 
fiyatina dağıtılacaktır. 

300 nıa.k..inenin An:ıerikaya si
pari~ine uid kontratlar Ziraat 
Vekaleti mümessillerı ile Ame
rikan firmaları mümessilleri 
tarafından imzala~t.ır. Bu 
gelecek makinelerden sonra Zi
raat Vekil.leli her sene bir mik
dar ayni tip nı:ıkine getirterek 
.l;iftçinin bu mühim ihtiyacını 
bir kaç sene içinde karşılıya-

1 caktır. 
ı\nıerikay:ı sipariş edilnc m~ 

kinelcr içinde sulama. açma ı 
hu ·usi ekme mekineleri vardır. 
Bu gelecek partilerle pamuk 
makinelerin in adedi 1000 i gcçP
cektiı". 

HARB VAZiYETi 
Alman tayyareleri
nin uğradığı zayiat 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) 1 

rak, 1ngiliz muhafız armada
sına taarruz etti. Hedef, iyi se
ı;ilmi~ti. Tayyare ana gemi8i ı 
Fakat bu teşebbüs, düşmanı dl\ 

•zayiata uğratmakla beraber, 
oldukça pahalıya mal oldu. 

Bugün gelen haberler, ikinrı 
darbenin Maltaya tevcih edıl
diğini bildirm~kterlirler. Ancak 
ta marn en asri n1a.nzumeleri itı
tiva eden Jl.l:ı.lta arasında gay
ri lfikcri hedeflerde yapılan 
tahribata mukabil, Alınan 
tayyare kaybının 87 ye kadar 
fırladığı anlaşılmaktadır. Zayi
at ı.a.,ı rruzl:ırt!I ıüsbeten mühim 
kuvvet !erle icra edildiğini isbat 
etmek itibarile, cenuba kaydır•
lan hava kuvvetlerinin de dik_ı 
kati ralib olduğunu gösteriyor. j 

lwı:;ay::, orduya düzen vere
bilecek elemanların da gönde
rjldiği .::;öylcınnektedir. Fakat 
marazın tedavisi c:areleri bun
dan da ibaret değildir. Yaralar 
derindir, me~de psikolojiktir. j 

Diğer tarafdan Libya vaziye
tini yarım adadan düzeltmek 
ia.ma.nı da g~mi~tir. 

Nebat büyümesinde 
ziyanın rolü 

Dünkü yazımıroa toprağı.' 
nebat..ın büyünıesin<le oynadığı 
role aid eskı dü.~üncelerden '/fi 
bu vadide yapılan ve ilmi de
nilebilecek olan Voıı Achoontuıı 
tecrübesinden bahsetmi~lik . Şiııt 
di bundan bir adını ileri gidell 
W oodwardın lecrübeierile diget· 
!erinin eı;erlerine ge<;elım. BU 
zatın 1699 senesinde tane uıc
rinde yapmış olduğu tecrübeler 
tanenin saf sudan ziyade P~~ 
suda ve bilha8sa bahçe topr::ııı' 
ile karışık suda daha ıyi büyii· 
düğünü görmü.~tü. Bır cetv~ 
halinde koyduğu t.e<:rüb<' nctı· 
celerini Royal Şocietynln meC" 
mualannda n1'1;retmi.~ti. 
~ Nebatların camurlu sud::ıl<İ 

kirden veyll topraktan gıda al· 
dığı ~ikardır. Glaubeı· 1656 :ıe
nesinde nitratların n.cbatı be* 
!etliğini göstermişti. 1756 "eııc
sinde Home potasyum tozlart· 
nıo bu işdeki rolünü ve ı 7911 
de Lord Dundovaldda fosfat· 
!arın rolünü keşfetmişti. 1771 
senesinde maruf kimyager prı· 
estlev nebalların havadaki ılı· 
tirak veva teneffüs maru.-ullcı+ 
ni aldığİnı bildirmı.:ıse de bur"' 
da ziyanın rolünü keşfedenıe
miştı. }.faruf kimyager Schclt 
nebatların havayı d~~,;tirdiğı
ııi bildirmekle iktifa etti. Zi;<• 
rneYcud olmadığına göre btı 
mütalee. doğrudur. 

(~örünü!?te biribirinc zıd gibi 
görünen bu müWealu lng '11 • 
Houszun nebat bcslcnmesuıJt 
zivanın rolünü kC'}fct.nıesi!e ıY· 
dı-nl:ı.ndı. 1782 "<'n ·inde Cem_.v· 
rdi 5\euebicr. Voıı Helmant ::· 
ğacının ağırlığındaki artmaotP 
haYadaki karbon di olaıldin ıı· 
bsborbe edilmesinden ileı·i gel· 
diğini kc,.fetmesilc mühim bır 
adım atılmış oldu. 

Bu perakende bilgiler dalı' 
kök :;almrn olan spekülisynn
lar içinde boğuldu ve lıek ~f 
tesir basıl etti. Bu mütalea~r 
1804. ı;ene;;inde Sau.;sure t.u ıı.· 
fından bir M"B. t ı AU:J.!t Jfl' 
!ah edildi ve marui kim_ı;ag<'r 
Lovoisierye ilham verdi. Çift• 
~ilcr mahsulün gübre ile b.-tileP 
mediğini kabul e<liyorlearıi' 
Ger~i bunlar nebatiarın büyt1' 

mesinde kemik, kan. yün. ol 
gibi maddelerle tuz. kireç. k 11I 
vesairC' gibi madeni ınaddelerı~ 
rol oynadıklarını kabul cdı· 
yorlar idiy,;e ıle bunların nasıl 
kullanılacaklarını bilmiy rtar • 
dı. Bunu öğreten Boussin~aull 
olmuştur. Bunun öğrettıkterıııı 
yarına bırakalım. 

Gülhane önünde kopafl 
tramvay telleri 

Dün akşam saat 19 da Gülh•· 
ne parkı kapısınuı önünde ı6 
sayılı lamba dıreği üzerind ·~ 
tel kopmuş. diğer ucu da ""'' 
vay telleri üzerinde kaim> 0ur· 
Derhal haber alınan bu hii. lige 
tramvay idaresine bildirilmiı; ,. 
hiç bir hasar \"e \"ak'ay" meY" 
dan verilmeden telleı· tamir edıl· 
mi~tir. 

Askerlerimize 
hediye 

kışlık 

Antakya, 20 {a.a.) s ". 
kerlerimize \'erilen kışlık be" 
diyeler 6780 cift yün <;•> F· 
7.100 pamuklu ve vün kazşl' 
olmak üzere 13 .. '!O ·parçayı 111 

mu~tur. 

Melımedcik günii olarak tc:ı

bit edilen önümüzdeki paz<tf 
günü muhtelif kollar ~ehidelı' 
veleri ziyaret ederek verile'(,,.~ 
hedıyeleri toplayacaktır. Bu ııtl 
retle hediyeleriıı yirmi bin p~r· 
çayı bulacağı umulmaktadır. 

İngiliz ııa,·a filoları Tobruk 
gibi mühim üsleıi dövmek.te 
bcrde\'amdırlar. Hava kuvvet-ı 
Jcriniıı Mansdaki faaliyetlere 
bile scd çekemlyecekleri mey
daııda iken, İngiliz Akdeniz do
nanma&nın harekatını sekteye 
uğratabileceğini düşünmek bey ~-'""!!'!!'!!!"'!'!~~-----" 
hudcdir. etmesinler. Halbuki mevzii ıtı!,: 

Yunnn haya filoları da Avlon hiyet alan cephelerde esir <» 
ya üssünü homb:ılamışla.rdıt'. mak bile güç bir iştir. 
Zayıf Yunan denizaltı filoları Libyada 
asker dolu vapurları batırmak- Muhasara hazırlığı lıllrare~ 
tadırlar. Esasen cür'etli filolar devam ediyor. Kum fırtına!"'· 
zayıf da olsalar, ha.Yalarda da ylllnız kıt'aları yormaz, ~~ 
denizlerde dl' daima rol alabi· silahların da kullanılmasını~( 
lirler. leştirir. Muhalif havalar, isJI; 

Arnavıdlukta betli ateşlere de mflnidir. Bl)ll 
İtalyanların Kavallero ordıı- rağmen; tabiatin güçlültleriıl~ 

sunu takviyeye ~alıştıkları a- hazırlık devresi bitince, nıub~, 
janslar bildiriyorlar. İtalyanla- şarll ordusunun yeneceğine Jı# 
rın uğramakta oldukları mu- naat edilebilir. 
vaffakiyetsiılikleriıı sebeb ve Rıımmıyada 91' 
hikmetini dünkü istila ordusu- Faaliyetler göze çarpıyor. ı1 
nıın ııayı nokaıuıında aramak gösterilerin hakiki manası";'_.,_ 
hatadır. Gün geçmiyor ki, Yu- lamak iatiyenier, biraz <I»""'" 
naıılıl:ır esir ve ~animet elde beklemelidirler. 
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Alman Casusluğunun Esrarı 1 ~,=A=~k=~=r s=a~=e,:=r.=:=ı-ı -i/!!i?W3ı:ıı11MlllBZ'ili•*:l!lil!'"el'!ll!:•U!!iil!~-~A~. ~l!lmll!!lk~ .. W!i!!!Jİ-;=m· !!'l!l:'l!·9=~m"!lll!h!'l!'BEllli!ll!!itl'llo'!sı.:!!:.'iilZllleıı::ımır-~ ~~ffi-~ 
yardım . İŞİ ·ımyıd ve yardım ı-a ~ 

2- --.. ··-·---- maksadile bir teplllt lımmalı:~ 
tadır. Şimdiye bdmır 130 okut 
bu teşkilata ithal..,., ·rr. ·( 

YAZAN : TERCEME EDEN: Aske.- ai:le!erPıe ~ a:t<lım itıine 

lıız vermek yalnız bir vabın var 
zifesini yerine g-eti.trnek değil 

Ioşın adam akıllı bastırdığı şu 

günlerde adet.ı. bir insa.niık 

borcunu ödemek şelJiııi almış

tu, 

Paria Alınan işgali altına alı
nalıdan beri "Işık beldesi,, diye 
anılan bu neş'e diyarından esas
lı bir haber alınamaz oldu. Zi
ra şiddetli ve amansız bir san
sür en küçük ve ehemmiyetsi?. 
bir haberin bile harice sızma
sına müsaade etmemektedir. 
Ancak bir müddet Parisde bulu
nup bilil.hare (Llzbon) şehrine 
çekilmiş, yani Frnsız hududla· 
rından dışarıya çıkmış bir kaç 
ecnebi gazete muhabirinin ü
§aatı sayesinde bugün Fransız 
payitahtının ne ha.ide bulundu· 
ğu ve Parisdeki hayat hakkın
da bir fikir peyda etmek imka· 
nı basıl olmuştur. 

Pariste 
hayat 

yapmak lazım geli~ hep~ini 
yapıyordu. 

Parisli esnafın başına 
gelenler 

:--B_•_r_n_a_rd_N __ ew_m_a_n_n Hüseyin Cahid YALÇIN 
Okullıırdan tophma piftl ile 

bir kültür tayyaresi cadnya. he
diye edilecektir. i 

etseler umurunda değildi. Ca-
8USluk etmişti, bir çok malfımat 
~1_amıştı ve bunları iki sigara 
-ı;ıdı.ıun üzerine yazDIL'ltı ! Fa
kat aleyhindeki delilleri kendi
Bini tevkif etmiş olan polis me
nıurunun gözU önUnde kül ha
luı.e kalbetmeğe muvaffak ol
ınııştu!. 

Scout'Jar şefi tarafından ya· 
zılın.ış olan bu kü!:tlk kitab şftn
di tnuhakkak ki bir çok Avru
Pa dillerine terceme edilmiştir. 
Artık bir adanı casus!uK şüb
heai altında tevkif edilir de si
tara . içmek için müsaade is· 
terse en ahmak bir polis me
nıuru bile ne yapacağım bilir 
Ve ilk işi ai.garaları yakalamak 
olur. Bir çok casus, casusluk 
kanununun ikinci emrini ihmal 
ettiğinden dolayı idam cezasına ı 
Ç:U-pıJınıştır. 

Bııinci emir: "Kendini ele 
~rn1.iy~eksin"; ikinci emir: 
liJvveJce keşfedilmiş olan bir 

Usulü kullanmıyaca.ksın,, dır. 
Aşağıda görüleceği üzere 

Alınanıar pek mulıafaıaktır ol· 
~Ukları için mukabil casusluk 
. !Ztnetinde bulunan kimselerin 
:şlerini bu viizdeıı kendileri ko
a:vlaştı..rmıslardır. . - m 

Kusursuz bir dünyada gizli 
f"l'\>is pek liizumsu~ bir ..§CY o
llrdıı. Maatteessüf bizim dün
Yaınız kusursuz olmaktin çok 
Uzaktır. Mu.sanın Kenan diyarı
fa casuslarını gönderdiği -~
eraen Wellingtonuu tepenın o
~ tara.tında neler cereyan etti
~~ll! .. bil~iğini söyleyerek övün-

ugu güne kadar casusluk her 
zanıan Jüzunı:u bir şey olmuş
tur. Yirminci asrın ilk seneleri 
cwıusluk sahasında büyük fa
alıyetJere şalıid oldu. Fakat 
1914 - 18 casusluğu bunlan pek 
geride bıraktı. 

Harb zama.ıımda En telli jens 
Pek hayati bir iştir. Casusluk 
olmazsa bir ordu dimağsız kalır. 
Askeri ve bahri Entellijens za
bitlerinin, saruıörlerin ve casus
hrı". _~ır.tına ne ağır yükler yük 
lendıgını pek az kişi takdir e
der. Dünya Harbi esnasıııda, 
tnuhtelif memlE'.ketlerde Entel
lijens işleriyle meşgul olan kim
selerin sayısı yarım milyonu 
mütecaviz bulunduğu tahmin 
~ir. Bunların içinde el
li hinden fazlası fiili surette ca.
sualukla meşgul idiler. 

Büyük Harbden sonraki se
nelerde, Avrupada casusların 
sayısı on bine düştü. Bunlar 
ınuhtelif kıtala.ra dağılmışlar
~1· Harb zamanında, on bin 

1 nd:ır amatör casus hizmete a
~nıuıtır . Harb esnasında. Bel
Ç~kanuı ve Fransanın işgal edil
dilınış havalisinde her vatanper
ver insau memlekete hizmete 
(.alışıyordu. O tarihde bu ha va
B casuslarla 9.deta dolmuııtu. 
be llnlar amatör olmakla bera
r k çok kere pek mahirane ha
ne et ediyorlardı. Sulh zama
" ıııda muvaffakıyetli casuslar 
'''0fesyoneı olanlardır. 
1\ llk safta, mühim sefaretha • 
a~erdeki askeri, bahri ve hava 

'leler; gelir. Bunlara resmi 
~us. a_dı verilebilir. Derhal söy
ti leli~ ki bunların vazifele
ta kendilerini casusluğun fena 
ll~~:ırına doğru sevketmez . 
ıxı ~ vazifeleri tamamen ııa
b'Uska.ranedir ve şübhesiz ki 
ırA centilmene IB.yık bir işdir. 

rek taşeıer her memlekete, ge
ıxıuıı llıııhtenıel dostlara gerek 
lir ~emel düşmanlara gönderi
ru;d Unlar askeri kuvvetleri de
du tn derine tedkike menıur
lik r ar. Mensub oldukları asker
göz ş~~~llin bütün inkişaflarını 
R:en~d~ bulundururlar. 

arzolun 1ı;r•ne bir çok malfunat 
\erin as uı · ;Muhtelif memleket -
\rasınd kerı erkanı harbiyeleri 
ıtis· a ne kadar çok fikir te
o1ın:y VUkua geldiğini meslekten 
ınezı an kını~eler tahmitı ede
Uıiı; ;r, Bu sözlerin teessüs et
ze.<i t kır_ ve k~~aatle~le bir te
l:ıir CŞkii ettıgını biliyorum. 
ti hiok nıru.ıa~. kitabları vaziye
l:ııı ~~a turlu tasvir ederler. 
seılıkı uydurma kitablarda me
harb· iman casuslan İngiliz 
IJ.i h;!,~_nezareti tarafından ye
llie~ bir haritayı elde et
l"af ıçın bir çok ıahmet, mas
ler Ve fedakarlık ihtiyar eder-

ve ~aı.?uki böyle uğraı.ıme.Jarına 
tıır Uziihıı.eleriııe hiç haeet yok-

. Yeni bir harita basıldığı 
~· İngiliz memurları bir 
ne hasını Alman ataşenıilitı;ri
~Ye ederler. Bunun ~!);, 
at.aııe 1!'~ d~ Berlindeki İngiliz 

· milıterılle askeri """rleri , 
' 

Almanlar Pa.rise girdikleri 
takdim etmekten geri ka.lınaz-
1:1.r. Bunlar işleri sadeleştirmek 
içindir. Böyle hareket edilme
se Alınanlar için İngiliz harita
larını, İngilizler için de Alınan 
haritalarını çalmak icab edecek
tir. 

zaman Paris esnafı çok iş yap- ""'""""""""""""""""""...,_""'..,.,...,... 

İyi ve zeki bir müşahid kendi
sine söylenen şeylerden yahu_d 
bizzat gördüğü şeylerden b'! 
çok hakiki malfıma.t toplayabı
lir. Bunlar tefsir edilıneğe ve iyi 
anlaşılınağa ihtiyaç gösteren 
malfunattır. Bir ataşeıniliter 
manevralara davet edilir ve bir 
erkaru harbiye zabiti cereyan 
eden şeyleri izah için mıı,iyetine 
verilir. Böyle olmakla beraber, 
bir kaç mil uzakta, gördükle
rinden bütün bütün başka şey
lerin cereyan etmekte olması 
pek mümkündür. Böyle bir va
ziyet karşıııında kalınca, ataşe- · 
nıiliterlerin gayri resmi usulle
re müracaat ettikleri ma.lüındur. 
Bir Alman ataşemiliteri vardı 
ki Avrupa memleketlerinin ya
rısında meşhur olmuştu. Alman 
yadan ekstra yardımlar ta!eb , 
ei.,'Ilekle iktifa etmiyerek ken
di nıüşaheıl.elerini itmam etmek 
üzerede bizzat casuslar tedarik 
eylerdi. 

Casusluğun birinci kanununa 
itaat ettiği müddetçe rahat kal
dı. Fakat iş . anlaşılıca rahatı 
kaçtı. Alakadar hükfo.met Al
nıanyaya: "Buna tahaınıııill e
demeyiz,, dedi. "Çünkü ataşemi
literiniz aramızda diplomasi ma 
suniyetinden müstefid bir halde 
yaşıyor. Fakat bir casus sürü
sünün direktörü gibi hareket et
mekten hiç bir zaman hiı.li kal
mıyor.,, 

O zamanki Alınan şansölyesi 
şu cevabı verdi: 

- Ah azizim, ne çılgın bir a
dam! Ne kötü bir iş! Sizi te
min ederim ki bütün bunları bi
zim hiç malfımatım.ız olmadan 
yapmıştır. Tabiidir ki bunlar 
vazifesi haricinde ve tamamen 
lüzumsuz şeylerdir . Çünkü 
memleketleı-imiz gayet dostane 
münasebetler idame etmektedir. 
Kendisini böyle miinasebetsiz 
harekete fartı gayret sevket • 
miş ola.cağını zannediyorum . 
Maamafih, derhal geri alınacak 
ve kabahatinden dolayı şiddet
le cezalandırılacaktır. ,, 

Derhal geri çekilmişti. Fakat 
cezalandırılacak yerde terfi e-
dildi ve başka bir tarafa gönde-

Vii.kıa bu yıu·d l"ecibesilli f'lla 
hosu~'Unda ferdlerde olduğu 

kada.ı.· n.'Smi makanılıı.rda da 
hüsnüniyet meveuttnr. Gerek 
Tür!< vatandS§ı, gel'('kf>e Türk 
devlet daireleri etıewwnini, eşi
ni ve yavrularını T\\rk camia~ı
na emanet ederek hnduddaki 
vazifesi ba§nıa seğirten miiba
rek Mehmedeiğin bize bırak

tığı mukaddes ved.iıısma elden 
gelen ya.rdınıı izami sür'atle 
bıı..5V1lbilınek: için hiç bir feda,. 
lirhkt.an kaçmmamaktır. 

Li.kiıı büyük bir hüsnü ni
yete ve ~ t.eı:uiz ist.eklere 
cla.yaruuı bu samimi arı;nmm 
gönlün istediği ~e talıak
knk ve taıa.lıüriine kırtasiyeci
lik afetinin şekle, usule aid 
bin bir fonııalitesi sinsi birer 
engel teşkil etmektedir. Halk 
a.idahm seve seve vermeğe h&
zınlır. Memur şıı kara kış gün
lerinde erkeğini sn.ur bekçiliği
ne göndenııiş yarduna muhtaç 
Türk ninesine, TÜJ'k eŞne ve 
Türk ya-.rusııruı. elden geldiği 
kadar müessir ve seri bir sn
rette yarduna. koşmıya can at
maktadır. Bu il.i başlı ar;:u ve 
samimi diğerendişli,,"in matlO.b 
ıuıtieeyi bir an evvel ve saniye 
kaybetmeden vermesi için orta
da hiç bir engel bulnnm:ınıSSl 

&nı. gelir .Bn meseleyi bu za-

1'iyeden tedkik edince asker ai
lelerine ya.rdıın i<;inin çok mıın
tazam işler bir melaı.ııizına. hali
ne gelmiş olmll.!ll ica.b eder. Bi
ıınenıı.leyh yukand& işaret etti
ğimiz kırtasiyeelllk ve förma.li
teye aid bir iki pürüzü ort...wın 
kaldırmak için yapılın11S1 lazım 

gelen şeyi.er de bir an evvel in
taç edilince mesele esa.sındıuı 
balledlbniş olnr ki, matlô.b da 
bundan ba§k& biı- şey değildir. 

A. C. SARAÇOGLU 

İlk işgal güulerinde 
Paris Alman işgali altına 

düşmüş olduğu ilk günler zar
fında şaşırmış bir belde idi. 
Herkes düşmanın şiddetli bir 
hava bombardımanları altında 
şehrin harab olup gideceğine 
kendini o kadar alıştırmıştı k; 
h!iki\met son dakikada fikrini 
değiştirip şehri müdafaadan 
va.z geçmesi ve Parisi açık şe
hir ilan etmesi herkesi derin bir 
hayrete düşünnüştü. Paralı sı
nıf Parisden süra tle uzaklaş
mıştı amma canları kadar sev
dikleri bir şehrin öyle zannet
tikll>ri gibi harab olmaması ve 
harbin nihayete erivermesi Pa
rislileri bidayette çok sevindir
di. O kadar ki bu sevinç ve nıem 
nuniyet hisleri düşman tarafın
dan zorla kabul ettirilmiş ağır 
bir mütarekenin, şerefsizlik ve 
mahcubiyetini bile unutturmuş
tu. 

!ş;;alin ilk günlerinde Paris
de normal hayatın avdet etmiş 
olduğu bile iddia olunabilirdi. 
Ev kadını pazar yerlerinde iste
diği malı bulabiliyor, gıda mad
deleri sıkıntısı çekilmiyordu. Va
kıa şehir Alman askerlerile do
lup taşmıştı amma hususi e
mirler almışa benziyen düşman 
askeri Parislilere karşı çok na
zik ve dostce. davranıyorlardı. 
Almanlar her vesileden istüad,. , 
ile Fransızlara karşı husumet 
beslemediklerini söylüyorlar ve 
Fransızlann İngilizler tarafın
dan aldatılmış olduklannı ileri 
sürerek hallı: arasında İngiliv. 
düşmanlığı hislerinin peyda ol
masına ve yayılmasına bilhassa 
dikkat ediyorlardı. 

İlk hayal sukutu 
Maahaza ilk değişiklikler ken 

dini göstermekte gecikmedi -
!er, Almanlar ııehre girer gir-

Alman işgalinden 
sonra şehrin de~ 

ğişen yüzü 

Bir Amerikan gazete
cisinin lngiliz mecmua· 
sında çıkan mektubu 

mez mevcud petrol ve mayi 
mahrukla madeni makine yağla· 
nna el koymuşlardı.Bu halin ilk 
neticesi olarak da nekadar hu
susi otomobil, taksi, otobüs var
sa ortadan kalkınış oldu. Hal
kın ihtiyacını karşılamak için 
yalnız yeraltı şimendiferi kal • 
mıştı. Lakin bu nakil vasıtas111-
da da izdiham o kadar fazla., o 
derece tahammülsüz idi ki ara
dan çok vakit geçmeden Paris 
caddelerinde bisikletler, hatta 
beygir arabaları peyda ohnaya 
ba.ş.ladı. Parisde rastgelinebilen 
yegane otomobiller Alınan işgal 
kuvvetlerinin kullandıkları ara
balardı. 

Bu müddet zarfında Parisli o 
kadar aptallaşmış, o derece şaş 
kına. dönmüştü ki haziran sonla
nna doğru Alınanların, ~gal 
kuvvetleri otoritesine işlenecek 
mesela Alınanyaya. muzır neşri
yat, yabancı telsiz istasyonları
nı dinlemek, Alınanlar aleyhin· 
de faaliyette bulunmak gibi cü
rümlerin ö!Uııı cezasile cezalan
dınlacağı hakkında L!ldar ettik
leri şiddetli emirler ve beyanna
meler bile bir aksülamel viicude 
getiremedi. Parislinin hissiy~tı 
sanki uyuşmuş, duyguları kor
leıın.işti. Parisliler düşman 
tazyiki karşısında ses ~ıkara
ınıyorlardı. Parisde çıkan Fran
sız gazeteleri de Alman propa
gandası ile dolu idi. Bir taraf
dan matbuat diğer ta.rafdan du
varlara yapıştırılmış afişler v" 
beyannameler Parislileri Büyük 
Britanya aleyhine tahrik edip 
duruyordu. Almanlar tarafından 
idare edilen Paris radyoswıa ge
lince bütün neşriyat Fransızla
rın mağlubiyetini bir emri vaki 
olarak kabul etmeleri için ne 

maya başlamıştı. Bütün dükkan- , 
lar sabahdan akşama kadar Al- ' 
ma.nlarla dolup bo§lllıyor, düş
man zabitleri vo askerlori gözii 
kapalı all§ veriş ediyordu. Al
manların cepleri para ile dolu 
idi. Bunlar çoluk ve çocukları 
için ince iç çama.şırlan da dahil 
olduğu halde ne bulurlarsa satın 
alıyorlardı. Billıassa san'a.t e
serleri satan dükkfuılar pek kı
sa. bir' müddet zarfında bütiln 
mallannı düşmana satmış ve 
bunlar da Almanyaya gönderi~
miş bulunuyordu. Bu alış verı~ ı 
harareti içinde Parisli esnaf sat
tığı eşya ve mal mukabilinde . 
aldığı düşman parasının hemen ; 
hemen kıymetsiz bir şey oldu- i 
ğunu kavnyamamıştı. O Alına- 1 nın istenilen parayı pazarlık-! 
etmeden verdiğini memnuniyet
le görüyordu. Lakin düşman i 
hususi şanj fiyatlarile franga 
öyle bir kıymet tesbit etmişti ki 
Alman müşteri kendisine arze.. 
dilen bütün Paris amtiasını 
pek ucuza almış oluyordu. 

Pa.risli esnaf elindeki malı 
Almanya haricinde herhangi bir 
iştira kıymeti olmayan Alman 
markı muk-abilinde itlaf ettiğini 
anlamakta gecikmedi ve bu alış 
verişde kıymetsiz kağıd parça- \ 
!arından başka hiçbir şey elde 
etmemiş olduğwıu takdir ile 
dükkanını kapamak mecburi
yetinde kaldı. 

Pariste açlık başlıyor 
Ağustos ortalanna doğru Pa

risde gıda maddeleri buhranı ) 
başladı. Süt, tereyağı, yumurta, 
kahve ve çay gibi maddeler or- 'ı 
tadan tamamilc kalkmıştı. Şe
ker, ekmek ve kömiir ise vesi
ka ile dağıtılıyordu. Bu madde
leri satan dükkanların önünde 
halk bekl~meğe, sıra gözetme
ğe başladı. Yalnız Parisdeki Al
man askerinin sayısı (250.000) i 
buluyordu. Bütün Fransadaki 
Alınan işgal kuvvetlerinin nıik
darı ise (2.000.000) u geçiyor
du. Her şeyden evvel bu milyon-, 
!arca mideyi doyurmak icab et
tiğinden Fransa hükı'.ımcti her 
gün ( 400.000.000) frank öde
mek mecburiyetinde idi. Vichy 

1 
hükfuneti Almanların yalnız 
Fransız hububatı alacaklarını 

patates, şeker gibi ınhPm~niıı 
Almanyadan g6ndoırileııeğini zaıı 
ediyordu. Halbuki Ahımnların 
Almanyadan ermk getirtınelc 
şöyle dursun FnmswJalı:i erza.. 
kın bir kısmını Alm•nyaya gön-< 
derdik.lerini zaman g&ıtetd.i. 

Yukanda da slİJlemil oldu• 
ğumuz gibi esnafın elinde mail 
kalmamıştı. Bıınları1m büyük 
bir kısmı dükkB.nlannl Jıapamal{ 
mecburiyetinde lraklıbr. Bnna, 
mukabil Alınanlar otel ve lokali-< 
talarda vur patJıısm. çal oyna .. 
sın eğlenceli bir ~ geçiıf 
yarlar ve UCllY,C8. hıduik ettik·• 
!eri şampanyayı su gibi sarf&. 
diyorlardı. 

Haber alamamak 
işkencesi 

Parisl inin en bilylilt derdi, eıı 
derin ı ztırabı işgal albnda bu
lıınmayan Fransadaki akraba '11111 

taallukatından hiç bir haber a.. 
lamamaktı. Alınan sansürü Pa• 
risden kuş uçurtmuyordu. Esiı 
!erden de hiç bir hahcr alına
mıyordu. Almanlar Vıdıy hU. 
kiımetiııe Dakardıüd "aziınkiir 
hareketin,, bir mükilatı olmaJf 
üzere esirlere matba kartlaı 
gönderilmesine müsaade etti. 
Maamafih bir rivayete göre bu 
kartlardan on nıilycm. tanesi hu 
dudun muayyen bir nolrtasınd& 
beklemekte ve m6rselileyhle
rine hiç bir za."llllil vanııa.ınış bu 
lunmaktadır. 

HUiasa aylar geçtikçe Alınaıı 
işgali altında bulunıın Parisde 
hayat zahiri bir ta.biDik içinde 
gittikçe güçleşmekte ve taham
mül edilmez bir hal almaktadır. 
Geceleri Pa.risin bütün dünyaca 
meşhur olan neşesi yerine seı;
sizlik kaim olmuştur. Zira Al· 
maıılann şehirde tatbilı: ettikleri 
askeri ve örfi idare yüzünden 
halk akşamları saat dokuzdan 
sonra dı•anya çıkamamaktadır. 

Parisi, müdafaa etmeyip açık 
şehir ilan eylemek karan belki 
şehrin tarihi bine.lanııı Alman 
bombalarından korumuştur am
ma bugün bu binaları: kurta:: 
nıak için düşmanın taleb ettigı 
fedakarlığın acısı da yakından 
duyulmaya b:ı.şlaıı:ıışbr. 

rildi. Çünkü hakikatte çok iyi İrlandada Belfastta bir nu • BB • miş. Hatta Betman Holvege 

işler görmüştü. tuk söylemek istiyordum. lns- D u N YA H A 1 demiş ki: Konsoloslar da resmi casus • ter'in merkezinde şiddetli bir _ Eğer Alınanya kendi do-
lar sınıfına idhal edilmek IB.- galeyan vardı. Fazla tezahüra- ııanmasına üçüncü bir fiin da-
zıındır. Bunların istihsal ettik- ta meydan vermemek için şeh- ha ilave ederse biz lngııtere 
!eri malfımatın çoğu iktisadidir. rin kenar mahallelerinde bil· sularında. beş veya altı filo bu-
Fakat bu malfunat da çok ke- yük bir çadır kuruldu. Şura· •-----------------------------------.

1 

lunduracağız. Belki de takviye 
re askeri yahud bahri mevzular da bıırada şiddetli tehdidler ı ( y E N 1 S A B A H) iN B O y O K S i Y ASİ T E F R İ K AS 1 için Akdenizden zırhlılar ge-
kadar ehem.nüyeti haizdirler. A- ve tezahürler görüldüğü için • tfrteceğiz. Şayed mevcııd prog-
taşelerde olduğu gibi, konsolos- sükfınu tesis etmek üzere tak- • rama Almanya yeni gemilem 
lann da çapı. topladıkları res- riben 10.000 asker bulunduru- ıar ... erebileceğllni düşünmeğe ~Yazan .. ttl adedini çoğaltmakla kalmıya- ilave ederse inşa edeceği her 
mi ınaJfımatlarla deği, bu res- luyordu. başladım: cağız, belki de diğer büyük gem.iye mukabil biz, ilıi gemi 
mi malfunattan temin ettikleri Eğer Belfastta her şey yolu· Bir defa daha Avrupa aske- dcvltelerin deniz kudretlerine yapacağız. Nihayet 1:ngilis mil-
istifa.de ile ölçillür. na girerse ertesi gün G!askova ri tahakldime karşı halaska- co·2· rç ı" I l nisbetle bahri kuvvetlerimizi !eti kazanç vergisine, bahriye 

giderek orada bahri vaziyeti • rını bir adada bulabilecektir. tcfevvukumuzun daha ziyade için ilave olunan şiliıılen1en 
Almanlar konsoloslarını açık miz hakkında, niyetlerimi sa • Bu adada mazide olduğu gibi artmasını temin edecek dere- dolayı asla şikayet etıııiyeeek-

bir surette kullanmakta hiç bir rih bir surette anlatacak bir istikbalde de çocukluklarından cede artbracağız. Bu suretle t' 
zaman tereddüd göstermem.iıı- · nutuk söylemek istiyordum. beri deniz hi:mıetinde tecrübe diğer deniz kuvvetlerinin bizi ır. 
!erir. Dünya Harbi esnasında Tam İrlandaya. hareket ede- görmüş cür'etkar bahriye)iler Iardanberi biriktirdiğimiz ha- yeni gayretlerle mağlüb etme- Mösyö Haldane Alman im-
Madriddeki Alınan konsolosu cek trenin hareketini bekler • eksik olmıyacaktır. zineler heba olur. Büyük Bri- leri ihtimali, aldığımız bu ted- paratoruna ve büyük amiralı 
büyük bir casusluk teşkilatını ken akşam gazetelerinin son tanyayı büyük bir millet ya- birlerle bertaraf edilmiş ola- Tiripitz'e nutkumun kendi söz- 1 

idarede ataşanaval ile işbirliği tabılannda Rayiştağın açılına- İmparatora cevab pan onun bahriyesidir. Fakat kt !erini teyid eder mabiyette 
yapmıştır. sı münasebetiyle Alman impa- Almanya bir tek harb gemisi- ca ır.,, olan kısımlarını nasıl bizzat o-

Bu teşki!B.t bilhassa İspan- ratoru tarafından irad edilen İrlandadaki işimi bitirdikten ne sahih olmadan da bütiin Lux :.ıs Flotte kuduğunu anlattı. 
yol sahillerinde sığınacak yer nutku okudum. Bu nutuk Al- fe:ı'f.!:Glaskovda şunları söy- dünyanın hUrmet ve tazimine Beuim bu nutkum Alınan- Pazarlık devam ediyor 
arayan deniz altı gemilerine ıe- man ordusunun ve donanması- mazhar olmuş büyük bir dev- . ..k .. "tt··ı b b -------------
vazım temim ile meşgul bulu- nın çoğaltılmasına aid kauun "İngiliz deniz kuvvetlerinin Jet idi. ,. yada biıyıı • guru u ere se e Mösyö Halda.ne, memleketi-

. · · ihti d' rd Al gayesi tamamiyle tedafüldir . Bundan sonra sila.Jı altında. oldu. Bu gürültüler geniş mik- k uh nuyordu. Berndeki Alınan kon proJesını va e ıyo u. • t İn 'liz tb t d nıi1.in Almanyaya arşı m a-
. d · k Hiç bir tecavüz fikri beslemi· bulunanların vaziyetine dair yas a gı nıa ua ına a soloshanesi de Avrupanın o za- nıanyanın yem enız anunu, besi edik Ba k aksetti. Nutkumda Alman do- rebeye hazırlanmasına. aid bü-

mana kadar tanımış olduğu ca- İngilizler için olduğu kadar Al· yoruz ve em · ş a de şunları söyledim: tün meseleler üzer...o.de her za-
susluk teşkilatlarının en büyük- manlar . içinde bir sırdı. büyük milletlerin de tecavüz "Kraliyetin gerek bahriye • nanması için kaydettiğim lüks nıan cesur ve d..ığru bir rol oy-
le~.ın· den bır' ı'ne merkez hizmetini 1 Fakat onun vüs'a.tını, şü- fikirleri olduğunu iddia etmi- sinde ve gerek deniz ticaretin- kelimesi Almanyada fona tef- namıştır. Bu sözler onını, bc-

bildi•. rd k yoruz. Bununla beraber tngı·· d !ht' ti ımız pek çoktur sir olundu. Luxus Flotte tabiri görüyordu. mulünü · gım, o u anu • e ıya ar · - nim hakkımda da cesur ve 
nunun da ne olabileceğini J:a· liz deniz kuvetleriyle büyük ve Bu adada deniz hizmeti için ta- Alnıanyada herkesin agzında doğm olmasının misalini teş-

.Fransada toplanan malfuna- tt' •. . · ad suİhperver Almanya devletinin !im ve terbiye görmüş cesur dolaşıyor, herkes buna fena 
tın pek ~agu· , şehir haricindeki savvur e ıgım ıçın ° sır a _ evet, <mna kanıım·· kı· Alman halde kızıyordu. kil eder. 

~ klo QTnakta olan tehlikeyı' ~- gemiciler hiç bir zaman eksik 
bu fevkal9.de binaya kadar gı· - · ya ...,..... "dd t b" ük' sezdim. Bu nutukta, bilhassa ya uzun mu e uy ve olmadı ve asla olınıyacaktır. Glaskov'dan Londraya dön-
diyordu. Bu bina muhayyilesi şu cümle Alınan zihniyetini s;ı.lhperver olarak kalabilir Avrupa kıtasındaki hadiseler düğüm zaman mesai arkadaş-
geniş bir romancının hülyaları- canlandırıyordu: deniz kuvvetleri arasında bir ne şekil alırsa alsın, burada zfil !arımı da muğber buldum. 
na layık bir surette tanzim e- "Silah taşımakta kabiliyetli fark vardır. Britanya deniz alametleri gözüknıiyecek ve Belfasttaki nutkumdan do-
dilmişti. genç adamlar eksik olmıyan kuvveti Britıı.nya için bir zaru- kimse yardım ve imdada çağ- layı bana yapılan iltifatlar, 

İttihaz edilen sakınma ted- Alınan milletinin karada ve de- rettir. Halbuki bir çok noktai nlınıyacaktır. İstikbali ecda- Glaskovdaki nutkıımdan do-
birleri pek hayret verici bir de- nizdeki müdafaa kudretini vi- nazardan Almanya bahriyesi dımızın yaptığı gibi endişesiz, layı işittiğim tekdirler yanııı-
receye varmıştı. Bahçe kapısın- kaye ve takviye etmek ben.im Alınanya için daha ziyade bi{ kibirsiz, fakat tam ve bükül- da kayboldu, gitti. 
da habersiz alarm işaretleri ve- ı·~m· bı'r vazife ve esaslı bir lüks mahiyetindedir. Bizim mez bir iman ile karşılayacıı · 1k .. Be li .. 

• tim' B'' ük' B · i gun som·a r ne mu-riliyordu. Bir adam muayyen 1 d' deniz kuvve ız uy n- gız- • Deniz rekabetinin azaltıl-
' nıeşga e ır.,, di d k zakereye giden harbiye müs· bir yolu takib etnılyecek olursa Btı bır' hakikatti. Nüf' usu tanyanın mevcu yeti eme - masını veya büsbütün bırakıl-

. teşarı Haldane de avdet et-hazırlanmış tuzaklara düşmesı gittil<çe azalan ve istihkamla • tir. masmı müsaid karşılayan ev- nıişti. Kabine, onun vazifesi-
muhakkatı. Bunlar ölümü in- rının ötesindeki büyük Alınan Bizim için bir mevcudiyet vel.B. bizler olacağız. Bu tahdidi ne aid raporu dinlemek üzere 
taç etmezse de her halde çok topraklarına endişe ile bakan meselesi olan şey Almanya lakırdı ile değil, filiyat ile ya· toplandı. 
zahmet verirlerdi. Bir "infira,, Fransada. silah taşımağa ka- için bir inkişaf, bir genişleme pacağız. Eğer kuvvetlerde 
kırmızı şua aleti her kaııının biliyetli genç adamların sayısı meselesi olmuştur. Bahriyemi- ma.ddi bir artış görülecek o- Harbiye müsteşarı Berlin-
medhalini himaye ediyordu. 1- 1 düşiinillen bir mesele idi. Al- zin tefevvuku ne derece olursa hırsa buna karşı ınemleke- deki müzakerelerinde, tara -
çeride tedbirler dalıa sıkılaş- manyada ise onların silahları olsun, Avrupanın bir köyü- timizin memnuniyetini mu- fımdan Glaskovda irad edilen 
tırılmıştı. Döşemede bir tah- 1 da. vardı. niin bile sükfınetini tehdid e- cib stırette tedbir almakta nutkun kendisine zorluk çıka-
tanın ~rine basarsanız ev_!n 1 İrlandada söyliyeceğim nu- demeyiz. Fakat buna mukabil asla güçlük çekıniyeceğiz. De- racak yerde vazifesine yardım 
muhtelif ta~da çıngı- ı tuk birdenbire zihnimden silin- şa.yed, bizim tefevvulrumuz niz rekabetinin çok şiddetli ettiğini söyledi. Alınan ba.şve-
raklar çalm~a başlıyarak Y_a- di ve Gla.skovda, imparatorun tehlikeye girerse imparatorlu· olması dolayısiyle yaluız inşa kilini ikna için o da benim iddi-
zı . odası~ bır yabancının . ıpr· ı' tehdidkir nutkuna bazı cevab- ğunıuz tehlikeye girer ve asır- etmekte olduğumuz zırhlıların alarıma yakın delillerı serdet -
mış oldugunu muhafızlara ılan 1111,._ __ - - - • - A• - - - - - - -~ 
ederdi, (Arkası var)ıuı~AJLAı.ii.JAL?~ - ' ·-::· ~~· ··~•" ''"c~''"'1> ~ 

Bir izah 
V. Chıırchül'in ~ ese

rinde lcarilerimiz içiıl hatırda 
kıilmıyan isimlere ban üah1.ar 
ilô.vc olıııırııah.-tadAr. Anoo.lc 
diinkü tefrikıamızda bıı izah
lardan biri yanhş çıkasştır. 
Sir Edvar Grey baf'OOkil ol.a
rak gösterilmiştir. Halbuki 
Crey Hariciye nazın iıfi. 

Diğer bir yaıılış da tertibe 
aiddir. Aslcı;.it ismi eııkıiıla ol.a
rak dizilmiştir. İtizar ederiz. 

[Dün baBladığımu bu mü
him eseri takibe imkan bula
mıyan okuyııcularıını.zıı. bir ko
laylık olmak üzere diinlrii kıs
mı bugün altıncı S&hifemize 
tekrar koyuyoruz.] 
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~azı:.lı. kilııieıfi iiııt üste 
wcl.ı.·yip uğraııtığı halde bir 
turl!i emeline muvaffak olama
dı, Ün~ rıl.ıırak tekrar Har
ı: 'lya i•ırtl .. 

GL'rc , C"k bt:;oc:ııılı oluynr
du. y-· d,. yili: g libi. et ve mıığ
lil!ı.'yet ıçlndı! dQ ıyQıılu. Her 
iki tar f ta tcti.lı:tc i ·. 

Libı;azalı, lıa:::mıru klınte ile 
ymc:ııiyeeeğini anLyınc:ı.. zo -
ı.~ ve gnnmtili b!r vyunlf>. ycn-ı 
mcll'c ka;-:ır verdi. Keman!'ye 
g e<:·k sonnı. kurt kapanın;ı., 
gır, 1' altnu t ş okkalik moi-1 
layı yliz okl.ı::ılılı: gö\·desl altuıa 1 

~ -a!: ve l}()ğa boğa yeneı>ektı. I\ 

U . .,a1.alı R=n.>, boşal tı. .. 
ı:~~ll ye geçti .. TJ.ill h0sreını · 
kcm:ı •len kesip hav.lliı.ndırı.

ı k 1:.ur • '.l"ltn>ı. gireocği ı:a
ın n b" 1 nlJire kl'nrlh;1nin a
""""l. nd!rarak h \'ı :nanın üzerın
dc:-ı 15.ni 11t' gibi ik w:;lu!;'ll
nu 7-:'ÔL~Jü. 

.\z kal:; ı yeniliyo lı Bere 
ket v rsin elı<:rlrJn ümrinc,..<lü-
11 ,k önleyip köt mesine 
k'l~'lralc ka~ıp ayııfrn kalkarak 
ı. !!"tu u. 

Lang,.... lı, ne~·€ uğradı~~:ıı 

~-nı.:ıılı. Yüzde yüz yeniliyor
du. Mullı, ha&mın.:ı güz:~! bir 

A k atın' t. Eğe;; bu kıiçık 
yerini bulrn 1° olsa idi muhak
knk m • b olmuştu. 

L~ıızalı, lıaı;mıncl:.n uzak
laşıp :ı.yaga kalkahilini~ti. Mol
lı, ~ok tetik bir pcLti·ıım oldu
~ ' tU h~sm1pın dCı,. elli yere dü
şüp ka~l.ıh'ını göruııt<' p>sinden 
s :'fut.., · -. Fal· t ycti~eme

nı ··ti. 
1ki ııchli •.rı t•kr r nyağa 

kalktılar. Fıili:ıt, molhnır. alt
t.'l kahıJı epeyce birrro[iştü. Her
ke anlam!!,! ı IG, mollayı altta. 
n :ığii.ıb etmek miımkün dcğil-

--- 11 ---
~fuecckti. 

Dav Jcq t_.•~gene Sr.!eta : cnrli 
gllroşiyor gibiydi. Es..".aell peh
livan olan bn davuı~u ç'lk lıLs-

lcnıni~ ve h .yecan tlaymu~tu 

mcıllarun gUı:eı;inden .. 
:l•ıına<:ı çingPne dv, davul

cudlı..'l. llljll;{l kalnu~ ordu. Ya
ııık, yanık !Iü.;;eynid 11 pelıh r •1 

havası öttilrüyorcu. 
Zurnao.:ı ~nt;cııe, o der~cc 1 

galeyana gelmişti ki, adeta 
z.ıınıaaınıa sesiyle pelılivıı.n

lara oyun sırlarını if~ ediyor
du. 

Eir ıu-..Wr, Ço!:ık :,follu, haıı

nıınııı ellö~sini lı!rakıp açıldı.! 
Bır iki i\dun ataralt ı;ırpl!ldl .. 

V c pchliva~ca peren~e attı: 1 
- Ifa~~ii wta be ... 
Moll ·un bu, naraı;ı manid:ıt

dı. Lln;;az:ı.i•ya. şu ihtarı yap-, 
nıak iste<liği t:t-lii idi: 

1 
- Artık yet- ir, bitirelim şu 

i§L.. l 
Rald~ «1<'n ele o~·ıe oldu. Nii- ·ı 

rayı a!;t.n nı:ılla, i~inel_ çırpın- 1 ma ile hasın=ıı u:ıenne dim 

1 dik ;clirken, btr~ bire hıı.sm>· 

ını topuklarına luıd:ı.r daldı. ı 
1!0Uan2u bıı d·•1ıtıı. nıütihi:jti. 

Belki "eş nı~treden dalmıştı. Yı
lan gilıi e.U~:.Ucrek bir ar.da h,..,. 
roının toµuJ±.ruıa el atıruı,lı . 

F,,;·cr, Lll.nga:<alı tetik davra
nıp da b;r anda kendisini dönüp 
yü...'>\ikoyu;ı yere atınrmış ol
saydı, sırtı yere vuracaktı. 

Molla, iı;i bitfuncği göze al· 
mı tı. Tez elden bitirecekti. 

Ha:.ıım yc..·e düı;cr, dü~~ 

toplaıııp kalkmasına meydan 
vermeden dtrlıal tizeri.'l.e koş
tu ·c altına alıp bastırdı. 

Liuı:;nzalı serııemleınişti. Ye
nilmc!rtcn kurtulu.~ kot1.""Usu yü-

regınc çökmüştü. Am:ıu A.llalı 

bu no dal.ıc;tı. Her!,<s pa~alara 

dalardı. Molla i.,e topuklaı.-a da· 
1J)'Ot<lı!. 

Lilııg:ı.z1!ı, dabrı. aklı.rJ ba- 1 
şına tcpla:na<!an Molla, nıc~ı..w~ 

şak küntesini lı:ı.smına taktı. Bu 
ş:ı.k küntesi geçen seferkine biç 
de bcnzcmiyoı·du. Bdık iğne

si gibi hi r şeydi. 
r~lngaz:ı.lı, şak küutc~ıni ye

yince topaıl ndı. C=lıevliyle 

kün~den ku::tulmağa koyuldu. 
İleri ::tılıyortlu, hasmının elini 
sü!mıcğe çal; ;ıyordu. Boğuşna 

mildlıi.~ti. 

!htiyar cazgır, kararını ver· 
ıniştı. Mollar.ın 6'ln el glk~ 
glri,:i yeni i bir girişti. 1lıtiyar, 
wütlerrise giiler yüzle: 

- Hoca efendi, molla. işı bi-
tiriyor .. 

-- İnşallah ... 
- Biti) or bu iş., 

- !nşallah... ıı 
Küç''.ik mollaların ııabn tü-

kenmh;ti .. Tek tük bağ~ıyor -
tardı: 

- Ha molla' .. 
- Ha Çolak:. 
Davulcu, zurnacı mollayı 

hamk..V-n hamleye sevkediyor
lıırtlL Çingene davulcu, davula 
öyle tokmak :ıtıyordu ki, her 
vun;şUD<l::. g~libiyet sa<iası lıis-

5r...~!ıordu. 

Nilıa.y~t Moll:ı, çolak koluyla 
yüz okkalık hasmını ı;al.c ltün
tesiyle astı, lı:ı.valne.r.brdı. Lan
gazalı, iki eli yerde kalmıştı .. 
Şaşkınlıkla mollanın paçalarına ' 
el atıyordu. Fakat, ' iıı<ien geç 
mişti. 

Molla, bir ense bud=asiyle 
hasmını sırt listli yere vurmu -
tu. Oldu idi, olmıı.dJ idi denile
cek yerini bn-aknıamıştı. 

(Arkası var) 

uı.. H le, ·ı tten hiı;!. ==:;--=========================] 
Gür<'.; dünlüncü saatı- ynk-

lışı.yorıla. lU.mhur H::ılıı il' Os
a boihı8Uyorl:m.lı 

F.ıkat bn iln pe lı\oanın giırP

:S• moııotoıt bir hale J~l'ln.ı';ti. 
rum.•ı:- onları seyre! nuyordu .. 
H rkcsın güzü nH• ad .. ı, ı ... t.n-

gazalı i<li. 1 
~ thtı.) r C..az;:;ır. m,ıJJanıı..ı. u~-
talığı'l'l hayran ohru ·tu. Bele, j 
son kılçık alı~ı ıı:ı.J,c!·n·di. 

hı iyar cazg-.r he ral" lan -1 
nıı: lı. hı.inden g• ~s•· ınt"y 3.tıa 

k<)ijtıp mofıaya sarılarak U!J\Uı

d~n öp•·cekti.. Uiıucrrlı'· e 11-ı 
dı. bi.iyiik Ye kliçitk mulıülnr ııe-
vını.;• · e YJiler. 

Müne: -ıı e!~ .dı z,_"lra dö-
n.rek: 

- UJta. hep dedlc!erin oğ

ru N · yaptı Lluıga.ınlıy:ı. ! -
- Dur h le hoca endi .• Gü

r hundan soara olar.ak!. 
- Ö}·l 0 ye benziyor .. Fakat, 

bızun nıolla çok ne~ealictir. 

- Orası muhakkzı.I 

- Bak1Ü.lnl, l.1Ün~Ul bene 
1Hı.c tnı güreşi m yapacak 1! 

- tcte asıl mesele bura<la .. 
-Yapmaz a. 
- Benim ıınl~<lıgım Langa-

' ı n" sckilde gfueş!rse gü
•.,_ ınoll:ı.. Omı JLc)'dandan 
11 kardC.'\k ! .. 

- Hay ağzını fi yıı 
- E\rı,1el Allah bi;~~1e 

tıu iş!_. 

Dedı. 

usta! 
olacak 

Çolak, ayağa kalkı:,r «alkmaz 
b mma bir elenı-e ve tırpan 
vurar k güreşe ı;irrll. Lii.nga
alı da hücuma ge<.;' i. 
Değme keyfine. ı;ureı; tam 

kıv:un.ıw bulmwıtu. D vulcu 
c;ingeneleroen birisi hı2a ~lc
r.:lc meydana kadar ylırıimüştü. 
Herif~i oğlu, öyle güzel ve kı
zı tıncı bir davul çatıyordu iti, 
yalnız iki pehlivanı değil, bü
tün halla heyecana getiri!} gü-

l TIVATROLA f 
Şehir 
tiyatroııu 

temsille i 
Tepe\>ılı; Dııım kısıruıula 

BU gün akşam saat 20,30 da 
AP DAL 

Ya= Ooıtoyefıkf 
& ON H A.F' T 

• as 
T ~· yiz · n na zuıdan sonra davaya 

nide ba llmağa başla 1dı 
(8a1 tal'«fı 1 iıtt1ide) t 

idar · he~ eti aza.smclıuı ~Jı:.d ı 
Uruğ ve Cemal Şahlı giray il" 
avu.l:atları nıalıkı:m:cde hazır bu
lun.uyu !ardı. 

C 1 at1 lır aı;ılmaz eırasıı il 
'I'c'n~ iz bh"inci ceza dairesinin 
nakz n~mı, temyiz bıı~ müddei
um ili~inin buna. itira.znumezi 
ve tc.m~ ceza u ıumi heyetidn 
ekseriyetle verdiği nal<Z k raı-ı 
okınıdu. 

Bunkrdau birinci ceza daire
sinin nakz ililnı.ı suçluların n
mumiyetle lehinde ve ce2arun 
inilirilmesı sadedinde bulunuyo~ 
~u. Ve sebeb olarak da ~u ci
hetler ileri sürülüyordu: 

"Denizbankın llı:tısad Veka
letine danı ·madan hareket etti
ği söyleniyor ise de banka bük-, 
mi salfilıiyetıere sahip buluı~
ınakta idi. Binae:ıaleyh esas dı
rektiflerin :ı.n:ı..lıatların.?=. ay-! 
rılmaınak t;artile bu h~ s~: 1 
!Ahi.yetinden istifade cdebilccegı ı 
aşik&.r bir hakkıdır. 

Sonra; keşif raporları yekdı
ğcrinQ uygun olmam:ı.kla bera
ber binanın vasıflarını ve hakiki 
vaziyetini hangisinin gösteı-diği 
belli değildir. 

!;; Bankası Umum Müdürü 
YllSUf Ziy:ı. Öniş bir tücc:ı.r gibi 
hareket etmiş ve Denizbank.ı . 
ızrar edecek şekilde ve gayri 
meşru roenfaaUer temini makııa
dile bir iş yapmamı.<;tır. Binaen
aleyh bu harekette bir !hm.al ve 
suiistimal mahiyeti görülcme
mi§lir.,, 

Denilmekte idi. Temyiz mü'
deiumumiliı,~ i:;o bu bo= ka
rarına itiraz etmiş ve uınu.ııll 
heyete havale etıniıı bulunu
nuyordu. Müddeiumumiliğiıı iti
raznamesi ise suçluların tama -
mile aleylıi:ıde ve cezanın bit. 
ha5sa tezyidini ve hareketlerin
de belki de sahtekarlık unsuru
nun bile mevcud bulunması ihti 
malini ileri sürüyordu. Bu iti
raznamede: 

"Bin:ı.nın bizatihi kıymeli ve 
ı;etircccği ~ira hakık~ttcn_ :ok 1 
fıızla gösterıterck \• !dilet ıgfal 

edilmiş \'C hatta. Nafıa 7ekıile
ti b l.ıinayı kendileri alnı:-ağını 
lld:ıs:ıd Vekaleti kıı.ııaliylo !ş 
Bankası umum müdlirlilğüne 
bildirdiği; istim!».k fiya'..ının da 
lOtLOOO lira old1Jb~"' ilave ey
lediği halllc lş Bankası bu tah
rirata ve tcbli,;ata ce-•ab ver
meyi geciktirerek Satie binc.sı 
alı.3 verişini 8Ür'atlendirroicıtir. 

üstelik hJkfunetc 106.000 li- l 
ray:ı. malolın:ısı imki'ını bulıı

nan bu binaya 250.000 iir:ı. 1 
kıymet biçilerek hazineye 
rekettir ve bunda sahtekarlık 

yan \'e,,;Jmi§tir. Bu hareketler 
devlet kazancı aleyhinde bir ha
rekettir ve bunları salı tcl<iirlili 
da mev~uu bahsolm:ıktadır. ,, 

Deniliyordu. Bu itirazııanıe -

den sonra ceza umumi lıc;eti 
W-afından verilen karar ilıl.mı J 
okundu. Bu karara göre temyizi 
dh·aw: 

"İdare moolisiııin hareketini ! 
cezayı müstelzim buhn:ı.lrta \-e ! 
yeniden muhakeme e.çılınasiyle 

devlet hazinesinin ne k:ı.dar za
rar \'e ziyana sokulduğunun ted 
kikini ve tesbitini istemekte, 
aynca devi.et zarıınrun tcdki

kiyle birlikte işde bir sahtekar
lık olnp olmadığnın da tesbiti.,, 
istenilmekte idi. 

•10 sayfa. tutan temyiz cvr-..
kı tam 1 saat 40 dakikada okun 
du. Müddeiumt muavinine tem
yizin bozma kararına uyulup 1 
uyulmaması hakkıııda miit.ale:ı.

sı senıldu. lddia ın&kıım:ııı iş
gal eden muavin Übeyd tem -
y.izin nakız kara.ruı:ı uyulma
sını istedi. Suçlu avukat!ıırı 

mahkemeden karar suretlerini 
gözden geçirmek için rnl)}ıil is
tecliler. Riyaset bu takbi kabul 
ile muhakemenin 17 fubıı.t 1911 
saat 10 ıı talik edildi;'n kararını 
bildirdi 

S~SAHA 

Se ani.·'in bugün de 
rolü var mı ? 

(Baş tarafı 1 incide) 

cağı ndiceler ve akibetler uz!ln 
uzuu bahis mevzuu olmaktadır. 
Hele Hit!crle Mussolininin ye- 1 
ni bir mülfikatta bıtlunacııklnn 

şeyi olunca ilk akla gelen Ru
ın.::ınyadaki Alman hazırlıjı o!· 
du. Bir gazete müta!ea.sına gö
re Almanya Bulgarlstıuıdan 

geçip Türkiyeyi tazyik edocelt, 
Yunani.stana yürüyecek, müt-j 
tcfikine yardım edecektir. O 
takdirde İngiltere Balkıı.ıtlar
da, yalnız tayyare müda~esi
le kalnııyacak ve Setaniğe asker 
çıl aracak, Türkiye taarruza 
uğrarsa Türkiyeye de müza
heret edecektir. 

Pek kuvvetli bir talımlne gö
re Almanyanın Rumany:ı.daki. 

hazırlığı, Ba.lka.nlarda bir İn
giliz müdahalesini önlemek için 

• lt:ı.Jyaya karşı mcvkiini 
sağlamlaştırmış ola.n !n~ff·re, 
tasarruf edecek kuvvetleri Se
!Aniğe çıkaracak, burada bir 
cebbe kuracak ve Avrupa kıta
sında Almanyaya lı:.arşı bir 
harb sahası vücuda getirocP..ktir. 

Almanya bunu ciddi surette 
mülahaza ettiı;! için böyle bir 
cebheııin tesisine ilk adnnda. 
mani olmak üzere Rınna.nyaya 
ayak basmliı, hazırlığını yavaş 

yavaş genişleterek müstakbel 
İngiliz pliunnı suya dii§ürmeğe 
karar verntl!ı ... 

Vakıa İngilizlerin 1914 har· 
binde de Makedonyada bir ceb
beleri vardı. Ve harbi bitiren 
bu <.-ebhe olmuştu. 1914 harbin
de Belçikayı, Ruınanyayı, birer 
lokma gibi yutan ve buna ben
zer bir çok topraklan işgal &

den Almanya, Sırtıistauı çiğ· 

neyip geçtikten sonra, SeJAni.k 
üzerinden Makedonyaya doğru 

açılan Fransa, İngiliz ve Yunan 
cebhesini bir türlü yaramamış, 
o zamanki müttefikleri bir tür
lü denize dökemem.işti. 

Nihayet bu ~-ebhe, o zanıan
ki Alman müttefiki Bulgaris
tanı taz~ik ede ede, 1918 de 
sulha icbar etmiş ve büyük, 
~61.pare Alman • Avusturya, 
Bulgac - Türk cehhelerinde ge
dik bın·adruı açı~. 
Bulgan.tanın yılalması, rlaha. 

doğrusu merkezi devlEtler ceb 
lıC$İUİn buı ada. yanlışı bizi de 
sutla. mecbur etmiş ve nihayet 
bu blnlerce kilometre uzunlu -
ğım<laki harb hattı bir iki lıMta 
içinde, ba~tan b:ışa çözülm~tü. 
Selılııik şimalindeki çözüntü -
nün aksi PariG karşısında.ki Al
man ccbheııinde göriil'l•i-iı!tii. 

Bugün Alnı.ı.ı.niar ayni oyu·ıl 
nı ın gene ba.'!larına gelP.ce~in . 
de.'l bcllı:i rnd"'lc edlyorlar ve 
pek muhtemeldir, ki binlerce 
.Allh)rU.a.o tankı \"e tayyaresi 
yeı:işıneden, İngiltere Akdeniz
de tam serbestiye ka.vuşmadm 
bu iı;i önlemeı;e çahıııyorlaı:. 1 

~r1 SAFA j 

.___P_O_L_IS_D_E _ __,I 1 

Bir baca tutufması 1 
Kasımpaşada lskender cadde- J 

ıılnclc Çayiaic .sokağında 9 nu
m:ı.~ada lctr&cı olan Y:ı.ko Arko
ya aid eşyası sigortalı bulunan 
cviı.ı bacası tutuıifıı:ıuş ve itfaiye 
yeti~Prek ateşi söndlırmü~tür. 

Elini makineye 
kaptırmış 

Vakit gazetesi matbaasında 
makine silicisi Y a.;ıar Çı.ta.ı· sağ 

1 elini makineye kaptırmış ve eli
nin deriieri kii.mileıı sıyrılnu.~
ur. Cerrahp'l.!)a has1.ahancsineı 
ka1dm1.aıı Y:;;ıarlll müda.vatı • 
yaptınlınıı;tır. 

Düşürerek yaralamış 

asa ray 

eski spor yuva ı 

Lisesini ziyaret 
Gal:ı.tasaray ü, e-:ıı;n l:tiyül>'. 

kap!.311 ia...'l girerken k:ılbimdı; 

bir hey«!an hissediyor, emektar 
Ahm<:d atçanın t t:beyi dc.rse 
çaı;ıran kalın trampedinin sesi
ni duyar gıbi oLıyorum .. 

Ço<!ııklıığt•mun unııtamıyaca-' 
ğım lrlr qol: hatıra! :n gö7Jerim
oo nl!lnıyor; yaramazlıkları -
mı, izin.siz geçen h&ftııJamm ha.
tırlıyor, Hi.ısanı· 'n lıvcıı.n.ın 

d~rı;lerirue çalı.ııını:ı<hğmı zıım:ı.n

la.r lr.ilın paı aklan; 1 büktüğü 
kula.klarrnıın aetı>uıı grne hissa
ruyorurn. 

Bü.r\ı, bunla.ı-ı geride bırakan 
eert adımlar, etraü çuıla.tau 

tramp<'t ve boru sesleriyle CUm-
' huriyet bayramlarında Ankara-ı 

ya har~kct eden Galatasaray 
oymıığını mektebin büyük kapı
sına kadar ellerimiz parçalamr
casına alkışhyarak tcııyi ettiği

miz günleri ve seneLar geçtikçe 
ayni yollarda bizleri alk~yan 
küçükleri hatll"hyorum. 

Gazebmıizin her haita bir 
mektebin spor faaliyetine sü
tunlaruıı açması memleketin sa
yılı ilim ve irfan ocağı. Galata.
sarayı seneler geçtikten sonra 
tekrar ziyaretime vesile oluyor. 

* Spor odasmdoyım .. Mektebin 
jiın=stlk mnal.liıui bay tbrnhim 
Hakkı beni büyük bir nezaketle 
karşıladı. Ziyaretimin sebebini 
kısaca anlattım. Kon~maya 

başladık. 
- Talebenin mektepte spora 

kar~ı aliıltasının d~recesi nc<.lir?. 
- Gal.ata.~arayh; spor sevgi

sini an'ane~inden alıt'. İd:ıre ve 
hocalar taı-afın~u talebeye spo-

YAZAN: -~ 

Oğuz Güney 1 

ru sevme tel1inleri her i'mratta 
y Jr. Bunu ;çindir ki en sev
diğim. arzu et::iğim, semere ve
rici disiplinli spor mektubiıniz
de me.-cuddur. 

- En fazla reektelıinizde han
gi spora ehemmiyet veriyorsu
nuz?.. 

- Faaliyetlerimiz içerisinde 
ebeını:ı:ı.iyet verdiğim.iz spor ön 
planda atleti=dir. Bütün spor 
ııubelerinin esasını teekil etmcs:i 
itibariyle atletizme ar.ami ehem
miyet vermek zaruridir. 

- Taliıbe en fazla hangi spo
ru seviyor?. 

- 1ılemleketimi%de spor de -
yince evvela akla gelrn fudbol
dur. Bu tesir uzun ~eneler mev· 
kiini kaybetmedi. Mektepleri -
mizde talebelerin her §('ydm ev
vel fudbola doğru akmalarının 
sebebi hu tesirin dağımından 

başka bir şey değil dır. M ücıı
dele sporlarının başında gPlrn 
fndbolu mektebimizde yaparken 
Maaıif Vekilliğin.in her fırnal'..a 
verdiği direktiflerle haı·ekct e
derek 8"_.ı:eeeğimiz ~eI!çl'r üze.. 
rinde çok titiz davranıyor112. 

Tam neşvü nema fi...'llllda fazla 
enerji sarfını istiyen yorucu 
fudbolun yerine yavaş yavaş di
ğeı· mün:ı.slb ve faydalı olacak 
sporlar konacak olursa m. l<Wp
leri.ınizde daha fayda gilrebilece
ğinıiz kanaatindeyim. 

•• muca 

ürakaba teşkilatı piyas da geniş 
bir kontrol hareketin başta ı 

Bay İbrahim Hakkı .ile spor ır 
dasından çıkıyor mektebin U' 

ımn ve loş koridorlarından yjjtİi' 
yeıek çiçek bahçesine gidiyorıı1-
Burada tam bir spor hava.sı B" 

Biyor. Koşucular 50 ve 100 ıııet' 
re üzerinde çalı;ııyorlar .. tçıeriıı• 
de beynelmilel kıymetle tııŞ'~<Şll 
tanıdığ1JD gençler var .. 

Milli atletizm ekibiııı.izin eJJ 
genç elemanı Cezmi ~ıcre 
kültürfizik yaptırıyor_ Geç~ 
senenin Marmııra yelken ş:ur.p!' 
yonasını kazanan Mahıntıcl. 
V eedi de bu grupun içinde·· 
Gcı.ç sporcularla konuşuym ı:JI' 

- Bu seneki raelrtepl r ara!# 
spor temaslarında deı·cd~tııi' 
nasıldır. Ve hangi kadı·0ı~rJ 
maçlara çıkıyorsunuz? 

- Voleybolda 930 - 940 mel' 
tepler şampiyonluğuuıı hic ~~~ 
uilmedcn kazandık. Bu :;erıc ,ıı 
ÖzdcmiT, Muvakkar, m .. "1lleL 
Mahmud, Abid, İrfandan ınıltc
şekkil talrununız iyi ran ı,nı~ 
vermektedir. 

- FnObolden natUit;ın;z ? 
·- Geçen sene fudbcıldc il 

mektepler şampiyonu idik. f' 
~ene bazı iyi oyuncuların mezıı' 
olmasiyle takımımız zayıflan110: 
tır. Ma~lara şu kadro ile ~ıJıl 
yoıııı:: 

Milbin, Ali, Ahmed. Ba;-1 
-'$. 

Me_hmud, Esad, Naim, Nurı, •· 
hap, lllınn, Mclımed. 

Henüz lllllçların başınd:ı) ~· 
Bu sene de neticeden emiııiı· J 

- Diger spor ııubel rind .. 
faaliyetinizden balıscdcr nu:;ı 

ıiliJ? 

- Mektebimizde memlekr(ı ' 
mlııde yapılan bütün sporlııl' 
ça!ııııyorıız. Basketbol ekibin 
kuvetlidlr. Boks, eskrim, ~ 
cirı e ç:ı!ıııan b!r ço 
lal'ımız var .. 

10 ki;;ilik t~nis ekipim;z nıe 
cuddur. Geçen sene "Roberı ~ 
lej,, de yapılan tenis mfuıabal' 
larında : V edad Kontay, ~u ıJ 
Ali, Nejad Celiıl'deıı mütC'•e~ JI 
takımımız bütiin maçları· ..ı, 

(Boş tarafı 1 incide) tir. Şehrin cıı uzak mııball.-rin- galip geldiler. Çocukları fıl>' 
bbat yapıl mal> üzıeı e :ı.dliycye 

1 

de bulunan dlikklinla.r da de bil ı-alıatı;ız etmekten çekiniyor· ' 
verilm.i:;lerdir. Bunl.'.L.--ın başın- olınak üzere pcrak•mde t02 ~e- çek bahçesinden ayrılı;;or~ 
da züceaciye işi yapım Kar:ı.ko kerin kilosu 37, kccme şekerin Ayni koridorl.;ı.ı:dan mc-{t ~ 
milooscscsi gclmcl<tediı. Bu kiloHu 40 kuruşa satılacaktır.! kapısına doğru ilcl'lerken salll1 
müt:..'"SC!IC ınilli s:ıı:ı.ayii=z ma- Ada ve kömür . !\h';ları 1 \'e sıcak yuvalarında ya.rııııı. J 
mulilınd n olup 60 - 80 ku- Adalara kömür nakliyatı arttı- hususta mükemmel lıazıria!l 
ruşa satın aldığı zikcaciye par- ğından buradaki kömürcülenrin ı;ım kırnuzılıhra gıbta edi)1' 
çalarım lt\0 kuru~a satarak 40 para fazlaya fiyatla '<ömür rum. TanmmL'.l ilim ve irfan oıJ 
ihtikar :ı:ar=l:tan ~uçludur. satmalarına müsaade edilmiş - ğı G'.l.l:ı.t:ı.saray tiaeru "P'~· 
Dij;·er taraftan ~ene lstanbu- tir. k:ı.ynll&'ldır. 
ltuı UullJımıŞ firmalanndan Bey ı ---------------
oğlun Hacapulo müessesesi 
ltlO santimetrelik divitin ku- ı 

m:!.,l:trını ikiye tıı.ltsim ederek I 
SO s:ı.ntiınlil{ halde ımtıııa arzet
miş Ye bu parçaları l.omisyomuı 
80 s:n; time elik kumaşlar için ı 

toohit ettiği mıktardan yüksek 
1 

fiyai.la satrm5ur. &yoğlunda 
K~ı:mos müesı;.~gesi mu!lD.Jilba 1 

ilitikfu"ındau Ebuh:ı.f BcnJaınnı 

müe,;:;esesi gemici fCLorlerini 
yüksek fiyatla sattığmdan, Üs· ı· 
kl\darda F".asab Bümıü Fırat, 

Mustafa Il'.1.Ilcı, İhsan Valter, 
karaı n etini 75 kuruşa sa

T'ıirke mulıaltbet.. Tiirklyf'ye tahassür '"ı Tiirk inlollimıa 
hayranlık ffiC\'ZlllU büyiil< bir !'jll.l'k filıııi 

Bir Tür1 e Gönü 
ahnımaıılık, aJ'.lk.. hflyoo:ı.n.. 

ar t'Şi ve emsali göriilnıemi7 

mu&ZZ!!_m bir san' t lıa.riluı.s.ı •• 

lııtikam 

1'ürkr,e 

Verdim 
ve zafer ... Bngfım· ı> 
t;Öz!Ü, Türk mu:,iı.J!J 

Memleketimizin en büyük mu.;ıki üst:ı.cllarınıu •e en güzd 

sıın'atkiirlarmuı i.3tiı-akiyle tertip olunmuştur. 

Pek Yakında TAKSİM sinemasındll 
tar:ı.k ihtikar yaptılı:lr.nrıd=, i 'mımr.:::ıı:m•mmmmm::ııııım!lllzcmı=:ı:ııc:ııııımmmı~ 
Beşikt.aşt:ı. Ali oğlu Enver '.'-5 
kuru~luk pilleri 30 kuruşa s;/lta
ra.k ihtillr yaphğından müddei-. 
ıımumiliğe verilmektedirler. 

Komisyon bugün de elde bu
lunan daha bir çok ihtikar 
vak' alarmı neticelendirerek 
lta,hlı:ikat <ivra.klıı.rını müıldeiu

mumiliğe verecektir. 

Bu akşam S O M ER sineması 
1910 horbinin ilk \"C hakiki büyük filini olt1p 

MIREILLI' BALIN 
E:RIC V. STROHl'IM ve JEAN GALLAND 

Tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

Sirkecıde İ.;den lokantası gar 
soıılarındaıı Said Deıniralr Çi~ek 
palas otcllne yatmak üzere gel
diği sırada. otel sahibi ktcpan 1 

tarafından yere itilmek suretile 
elinden yaralanmıştır. 'l'edasivi 1 
yapılmış olup suçlu lıakkındıı. ta.. 
kibata ba.'.lla.nm.ı...."1ır. 

Şeker fiyatı.an 

Komisyon dün perakende ııe

ker fiyatlarını da tcsbit etmiş-

Bl: LE Df YE DE 1 
1 

Vali Ankaraya gitti 

T İT 
Heyecr.n ... Rarb ... Cıısıu;!uk ve A~k... Halllrnzır vak'a ve ~ld.!J..ıl'"1 

t.a..viı· td~n barilallfı.dc ı;ahescrı 1:ıkdim cdiyol'. Progran1e: 

ÇOK lllüHJ,\! BID iLAVE: 

TAYYARE ile 11clon YAKIN ş_\RK Dü:IYA fü\RB 1-L\VADtsı,# 
·I· Lond.I nın bombardınınnı - Lonnhı.r!a düştirtilcn Alman Uıyy::ırcl~ 

Yakalanan dilenciler 
Muhtelif semtlerde dilcııdik

leıi görülen 6 ki.ji altı:ıcı şube 
memurları tarafından yakalan
mışlardır. Bımlar hakkında za
b11lar tu ulmuş ve milddeiu ı

m iliğe teslim odilıni~ler<lir. ! 

V:ı.li ve Belediye Reiai Doktor 
Lütfi Kırdar hükfunetle muhte
lif meseloler hakkında temaslar 
yapmak üzere Ankaraya gitnıi.J
tir. 

Valinin Ank:ı.rada ne k:ı.drır 
kalacağı nıalfım deği1di 

Bay Çörçi.1 1in müdafeo tertibatını tcliioıi. •.• !\.tin.:-~.~ gelı!'n İtalyan 

leri ve Atlnada yapılan şerlikle.·. ArnavuUuga mi.itcın~dt Yun..1n J· 

kö .,ıevkiyatı.. .. Yunnnlılnı-ın Arn:l\:uilukta HcrlemelerL.. G<;rice~, 
~ph irin hücmnla.r .. , Yun::ın otdusunun Göriı:-cyc gir şl ve halk ı;ıffe 
fınduo sevinçle k::ırşıt.ınrn...-.;ı ... Yun;ınhl:trın ıtalynıtlaı·chın aıdı14 
harb levazım1. 

Bu ~kc;;nm için ycr1er1nj1.j cvveJ<lPr. aJdırınız. 
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ra~ ız 

politikası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı FRANSA 
elgraf, ele o v T siz Haberle i J ALMANYA 

~~~~E-~R~o~o~s~e~v~e~l~t~ı~f~;~;~.li~;~~~o~~ü7~s~:~,~i~t~;~,~y~a~n~l~a~r~Y~e~n~J~t~ip~l~.n~g~il~iz~~Y~u~n~a~n~/~z/~a~r~~YEAİŞPBIYİRO~t 
:nı'.1'11ya ile cereyruı etmiş olan genı bır nutu 3 miJyon tayyareleri geni nıev il er 

1nıası ve bundan biraz evvel Al- • • ki ' k J'-

~Ü?.akerelerin akim kalmış gi- -ı ·as sa la' da 
•bi" görünmeı.;i :Mareşal Petain'~ sögl edi ,. cea, tarafı 1 incide) - -= Londra, 20 l~.:ı.) - D:illy elde ettı•ter 
U?.ak memleketlerd·"' .:e-mpatı 1 - M:ıily gazetesinin havacılık mu-

"' ~ 
1 

rilmesinc memnuniyet verici s ' t h t' -· .. 

( !::ıaş tarafı 1 incide) 

nazırı olarak görmek istiyor. 
B. Hitlerin Mussolini ile möli
katta buhuımadan evvel bu ba
rı <>ı beklemi1;1 olması da mulı
h>Lvıeldir. Çünkü Fransarun oy
nıyacağı rol, mihverin Akde
nizde bugüne ve istikbale aid 
bütün p1anl:ırı iiz(..-rinde mühim 
tesir yapJ(>aktır. Akdeniz haı-b 
sa.hnesinin gitgide daha fazla 
Atman hesablarına gimıclcte 
olduğu ania~ılıyor. 

Celbkfı'yordtt. -u-., .. .,... .. ı;u dost- r 1 c a arririn.in temin et ıgıne gorE: .ı.u ..... "'fl<"U ( Ba;t tar;ıfı 1 incı sayfada) bir tarzda Jevam edilmektedir., 
hın ua bö''-le ı'btiyar bi.r "'""e- B1·itanya hava kuvvetlerinin ö-

., --~ yemin ini yapar. Bugtin devret 80 i~~ideıı m ürekkcb birinci ka- · ı.. ·lkı-, d · b 
tin ;ıiç bir zaman bir hain rolü onun müessesatını koru.ma.k.tır. 1 numü7..cıeıu 1 u .. uı~ı an ıu arcn 
r.. filenin yakm<la f ngiltcreye d • ı en vüksek avcı tayy:ıresi üç 1 v~ nayaınıyac• .. :nnı temin edi - Süratle yürüyen lı3.df11cif'l' i- k d.. · uh*" l .J' e 1 y 0 r a r J 1 
v ı .- ...,,l. b' ı . çind.e, bir an durarak tanhdeki 1 sev c ı!mesı m wnıe olr. numaralı Spıtfirc tayya.resi ola-j 
•• "

1 nrdı. Boy~ ır şeye ;{ımse ı İıı""iltercdo askere .al.ıoa.ow 
1 m .. vkfun' ızı· 'ıı ıF' id.iğin1 düşüne- ~ 

1 

C"ktıı· Eu i,..yvar.n bı·.-.n...,; R" 1 ıti l1al vert".miyorı..tn. ' "' ~ " · · ı .. n • '" • • ·"'~ "-

reisinin vazifesi h:ır-ic;ten gele- 3 mil~'()n ki~iyi b"ttldu. ( eai tilrafı 1 iı\cl e<>yfada) yük Britanya muhur·ebesi csua- 1 

:\hııeşal PCtaiıı, gcrı:-k miita- cek bir darbeye ka~ı milleti ve Londı-a, 20 (a.a.) - Dün Kcnyada sey~r müfr,.-.zc!e- sında Hurrıca.nlada birlikte .AJ-
r~J..cnin nktiinde, t;erek, mü~a- rck ne olduğumuzu ve ne olabi- ka.yedilenier de dahil olduğu ıimiz daima taarru:~ haline.le mun Uc.•n.·urclerüü mag· ıub öt-\ 
k lcceğimizi şu saatte kestirebili- h ld 1n ·ı· .. ~ .. 1 k • h' J ·' 

C!llc:ı aorıra meş·um bir rol riı. Eğer böyle yapmazoak hare a e gı IA:n~e as erı ızme- bulunarak dÜ.:jmana ağ·ıı· zayiat mi:;; olan bi!"inci Spitfi:·eniv. müş.-
oyn:ımış olan La vali azletmek ketsi:&lijin hat.:ilti tehlikeeinP te alınnuş olanların yekfınu 3 verdirmekte 'c iledeme:dedir. takatındandır. 
\re kendisinden sonra de-ı,;let ~- nıa.ruz kahnz milletlerin kaya.-1 milyona baliğ· olmaktadır. Dün ~lalta)'a hü.cum Ayiarxhnbaı-i imal edilrııekte 
fi olmaoını icabedcn kanun m:o.1. t!, 3enelcrin sayısile değil, in- yazılanların ekseriyetini 36 sı- Bertin, 20 (&.a.) _ Alman old.n bu ile; mı.rruı.ra Spitfieriıı 
desıni kaldırmak sureti'-•le Fran- sanlık dü.şüncesinin devaımile öl mfının ikinci. loı:unuıa mensub ord•·ıları b k d l ~ me-.c-ı a· ;.u·, "'ene cv"el elde edil' -
Oh " çiiliir. insanlar yetmiş sene, b l i t k"l tmekt ı· ~ aş ·uman an ıgırun ~ .., ~ • 
..uya f'eref ine ve mazisine layık .:1- u unan ar eş 1 e e< ır. tebliği: nıcsinc imkan olnu~'r..cak sürat 
bir · t t ft ·b· ·· belki biraz daha az, belki ~ 37 ''e 19 senelerı· sınıflarına J 

ı;ıya.c;e c ara ar g; ı go- biraz daha fazla yaşarlar. Bir MuJıarebc tayyarelerinden ve lerle bazı yüksekliklere kadar 
..:;n,.. .. t" L 1 ·ı · b. ·· ·· · 1 men:-'ub olan biı· k'"'lDl mus·· tes-Au •• 1u~ u. a\·a ı e mesaı rr- mili'et.in hayat ölc;usu ıae, o ., ""' Stukalardan mürekkeb kuvvet - çıkabilmekte olması tayyareci-
liği etmesi ilk zamnnlar<la L2- millt'~in yaşamak azminin şid- na olmak üzere, bunlar geçen li hava teşekkülleri. dün yeni - lilr hesabiyle i?tiğal edenleri 
Valin parlamento mahafi:i üze- d~t!c1 ir. mayısta isdar edilen kral e- den Malt.ada Lavalette limanı- hayretl"'re dÜ§Ürmüştür. 
ti d Rundan şüphe Cden adamlar · · ı ·ı·h ıt lı 

n eki nüfuz ve tes!r:in~cn is- mırn:lmesıy\e sı a a ına a na- na hücum etmiştir. Büyük ça1»- Bu tayyarenin silr'ati hakkm-
t' vardır. k ı ı ıfade ederek ~ki tcskilatı esa- Öyleleri vardır ki, demok- ca .. o anların sonuncu arını teş- ta bir çok bomba, yeniden rıh- da bir şey ~öylemek cai~ değil-
ııiyc !:anununun tasfiye muame- ratlığı, bir hükfımet ~kli ve kil etmekte<iir. tmrn. bağlı bulunan tayyar<! gt- ~ de bu süratiu 650 kilometre
le::$ini y~ıpm<~~ emeliy'~ izah olu- hayat çerçe\'esi itibarile, bir 4-00(f İtalyıua Bomba.ya getirildi misine ve dokda bir toı·pido yi pek uzaktan tecavüz etmekte 
llabiiiyordu. nevi sun'i kaderle mahdut ölçü- Bombav, 20 (a.a..) _ Afri -1 nıuhı'ibine ve linıci.nda iki ticaret 1 olduğ·unu kaydetmtıkte beis 

L lü bir şey gibi telakki ederler. J 

~wal roliinü oynamış, Ma- Henilı izah edilemiyen sebeo • kada batı çölünıle esir edilen 1 gemisine isabet etmiştir. 'fcz · yüktur. 
t'(>ı-ıak meydanı haztrl:ııuış ve ıerlc istibdat ve esaret istikba- ttalya.n as-kedcrindtm döot bm gah tesisatma, doklara, f::ı.lıri- SiHth ohırak hem top ve hem 

1 
'kıtır a bir ki;şcy~ atılmL'l·tı. İşte lin her şeyi si.ipürüp götürecek kişik 

1
yeni bic bl.i'flc daJıa bu- ka tesisatına ve Lavalette ter- de mitralyöz ilrı mücehhez olma-

d.i.inc knd.u· Fransada Yaziyet bir dalga::;ı, bi.irriyet alc;almaya 1 gün bura.ya. gelmi6tir. sanesınc d!ğer isabetler kayde- sı bu yeni Spıtfircleri geçen yaz 
hu i li. !ngilizlcrin fü,tünlüğü ba.'?lıyan suları addediliyor. Fa ·dildiği ve yangınlar çıktığı mü- nmharebcl~riııde o kadaı· mü-
rt;tti;~çe bariz bir şe!ül aldıkça, kat biz. · Amerikalı!ar, bunun l ~ilt.ere iiserinde 5 4',C1'8AA ı;ıahroe olunmu~tur. Alman ve him bir rol oynamış olan ilk 
lt doğru olmadığını biliyoruz. De-: ta.\, "Y. &l'2Sİ dtişt:ruwtt 
alyanlaı· !jimali Afrikacla hıl'· ı mokrathk can çekişmiyor. Biz) İWyan himaye tayyareleri. beş Spitfirelere mı.ze..ran daha c.;ok 

Palandık<:a Marc~alin de sesi biliyoruz ki, demokratlık öle- Londra, 20 1 a.a.) - :8ugün İn..:1liz avcu tayyaresi düşür - t~:ı!ikeli Ye mödhiş bir tahrib 
daha kuvvetli cıJrnC3ğı tahmin me-;.. Çünkü, o ferdi hüni~·etle- öğleden sonra bilc!irild!ğhı4l gi"· mU~r.lr. vasıtası haline getirmektedir. 
Olunuyordu. Hele general W~y- rinP. sahip ve müşterek bir Ur re. dün geec beş dü~meı-.. bom- İngiltere üzerine yapılan mü 1 Bu yeni SpitfirdR kanadlan 
gand'ın bir milli rnücarlele ha- de birlesmiş erkek ve kadınla- bardınıan tayyarctili ~iil- ~.seUıf'n ke!'ıif U<)U!3ları et;n:ısında, daha kL<;altılm.ı..;tır. Biı' kaç met-
... 1 nn iıür teşebbüs eseridir. Hür · ı:niie.tür. Bunlardan &fr.tünü 
-..ı ar ta\'ırla siruali Afrikada Ha..rwich'in 25 kilometre ceı:u- re u:;:aktan adeüı -.,·aJıuz motör-

bir ekı:ıeriyetin hür bir ifadesi-, ha va rlıı.fi tat.aJ·Vjl lan diijür • J ltıii.1ahid bir vaziyette bck~mc- le başlanan ve tatbik edilen bir r- bu şarkisinde bir kafile içir.de 1 den ibaret oir cisim halinde gö-
~i ~'ransa lehim1~ • bi.iyük bir j eser. Evet deınokratlık ölmiye- miU;tüı·. seyretmekte olan seki~ bin to- rünm<-'ktcdir. Zat.en bu ınuaz -
unı! 1 kaynağı oluyoniu. 

1 
c<·!<tir. ~l~le ha.va. akınla.nnda nilatoluk bir ı,·apura tam bir iaıı 

1 
7.R.llL kudretini ve bıı harikulüde 

~iın<li ne oldu? La~·al ile ne- B. Roosevclt.. 17~9 da, ilk A- ölenler bel kaydedilmiştir. Bu vapur. ' 1:1iirati kendisin€ \'e:rt'n şey de 
; merika ilevlet reisi Waşingto- Lo d 20 ( ) D hill' w ııeıı anlaşıldı ve bu anlaşmanın n ~a. a.a. ·- a_ yaua yatarak derhal yarımaga Rayce Mcrlin motöriidür. Bu 
ili 1 nun vazifesine btl§larken söyle- enıni.vel neıı::arctiııin tebiizine ı 
ınanyaya yaklaRma hususun- diği nutku halırlatmı~tır. Bu ~ ba~lamıştır. :Mollgrp, ilk Spitfireler iizerin-

ca tesiri ne olacaktıı ? Çünkii nutukta Washington mukaddes göre, kf.nunuevvel ayında tn-1 Fena havaya rağmen, Alınan de kul&nıktığı Z"•mana niı:;betle 
tıuh~ck:ı.k ki ic;in iqinde AI- hürriyet ateşinin ve cümhuri- gilt~ ii.wrinc yapılan hava muharebe tayyare le11ekküll"ri, mühim surette tadil edilmi!itir. 

1 
nan parmağı vardır. L~v~li yet rejiminin korunması lüzu- hücmnla.n asoasınua Sİ\'İl kllr· dün gece, Londrada ve Rl)Ut • Diger taraftan Britanya ha-
M mumlın balısct.mistir. b ı ' t d ar. ale Almanlar lrnbul ettir- · 

1 

an arın mıır arı şu ur: bamptonda askeri ehemmiyette vacılıgı" dört motörlii Sılitfire B. Roosevelt sözlerine şöyle .. 
ın ve Maresalin m:.ıkave.'lleti d~vam etmi.'-<tir. om: 3.793. hedeflere muvaffakıyetli hU- 1 mulıar~he v~ bombardıman tay 
~ nıanlar 'tarafından kırılmış E~er bu mukaddes hürriyet1 Ha.~tahaneye kn~.:iırılaıt ya- cumlar yapmışlardır. lngiltere- yaresiylg bilıakkin irtihaı· etmek 
01.n. k icab eder. :Maresal bu atc.5ini kaybeder, onun şüphe 1 rah: 51H4.. 1 nin cenubu şaı ki sahilinde di- t("1.ir. Bu tayyare AnıerikaJıla
~o ela hangi noktaya katlar ileri veya korkularla söndürülmesi 

1 

Ölenlerin 1691 i erkek, 1, 134 l ı!~r limanlar üzerine d.tt boru- rın uı,:an kulelerinden daha bü
gic, 'cektir? Fransız donanma- ne müsaade edersek, Washing- ü kaliıu ve 52l i <le 16 yaşından balar atılnu::jtır. yiik ve muharebenin bidayetin-
811 tonını kahramanca, :şere-fle kur- kiiçük <;ucuktur. 1

· ve işgal aıtmda bulunmı- duğu mukadderatımızı çiğne- M -. • de lı'ransada harbctıniş olan ilk 
Ycııı Fransız limanlarını Al- 1 miş oluruz. 1 Hru;lalıaıv·ye kaldırılan ya- USSOLlnl 1 Bucricau avcılaı·uıdan daha 
!tı ralılamı 2.962 ,,;i erkek, 1775 ~i ' .. · ı1·ct· 

anlara teslim etmeğe razı ola- Milletin bu zihniyet ve ima- ı·[e Hı*f /er sur· <lL 1 ır. ı 
C"l 1 ·nı "d f ~ d kadın ve 30i ~i 16 vas.-ından kü- ı "\ ııudır? htimalki bu suali nı, mı mu a aamız ugrun a' " ton d r a bin ala rı nın 
ıı.ı 'ec:e irad etmek bile Mareşal yapacağımız h~r türlü fedakar- çUk çocuktuı. "'k 
h kk lıb01 azami dl'l'Ct:l'dl' haklı kıl- 1-17 ÖJU. iasnif edilı'neıuiı-:tir. m u•• ı Q Q t l yu•· zde 2 ·Sl• harab old U a ında acı \'e haksız bir <lü- 'J ' 

· maktadır. Bugüne kadar asla I{. vvei avınd·ık· · kurban L 1 20 ( ) M"' t PıJııceyc sahih olm~k mana.smı anunuc · • 1 · • mH 1·a, a.a. - us a-
ı( 1 bu derece üzerimize çökmemiş' lar ın•ldarı, eyliilde baı,lanan (Raş tara~ı 1 ine. s•:,fact;ı) kil Fl'ansız ajansının bildirdiği 

ı e edebilir. F.ıknt bir AI- olaıı büyük tehlikeler karşısın- MtıSHOt"lininin Hitlerde.n n» !l;~ı·". 0·;:s.·manııı hava hu·· _ 
tı 'k d k ı:jiddetli hava har bı.nın bundan ~ ~" >C --ı iılcti olan Laval ile ba- da büyiı gayemiz emo ratlı- 1.'alf"hleri ı cuınları ne-ti.cesindc Londrada 
r1 gı- tamamlılı;;., 1 hı'ma •e et evvelki üç ayı mıktarlarına na-:nanın bu gibi suizanları n ;.;•n ) - Londra. 20 (a.a.) - :Mi.!sta- üıhrib edilen binaların nisbeti, 
ttıh zuı gösteı mesi tabiıdil~. Ba- me.k ve ebcdile~lirmektir. Bu- zanın yeniden tencz-rul gfo;ter- kil Ft>ansız ajan::ıı bildiriyor: Londrada mPvcwl inşaatın yüz 

ı Us k. 1'.f 1 k nun için Amerikanın zihniyeti- ınekledir. Hitler _ Mussolini göıti.:-mesi de ikisine tekabül etmekt.edir. 
ı. ı gene arc..<;a e pe ya- ni, Amerikanın imanını top· lk .. · · d k' · 
ll:ln Bundan f!VVe i nr au ıı:ın c l ile ıs.lakada.r haberlel' hakkındli, ıranda demı'r sanayiı' 
" mıkta.rlar· s.unl.ardu·: Times ga:.~tesinin diplor:::atik k 1 ,,, olan muhiti~·ı· Lavalin lamamız liiz!.mdır. Riz Amerika -"' J 1 

1 nsada halkın nefretini ka- lı olnıak itibarile geri dönme- , • k uru uyor 
~ L Eylülde ölü 6954, yaralı muh ahiri şüpheıer ızhar etme ·-<ı ı tnıf' olduğunu temin edip du- viz. F:ıkat hareketsiz de dur- te ,,e bu mülakata ınanmamak- Taiıraıı, 2(} (a.a.) - Reutcr: 
l't.ıyorlar ''e hükumetten atılma- maktan memnun olmayız. Oj l0ö15. tadır. Halbuki diğer gazeteler, Tahranla Jü.zvin arasınd::ı 
~ı 1 rr:arc~al lehinde iyi bir §a· halde daima ileri gideriz: Tan- Te~t'ini~vveJl.Je ölti 6331, ya- mülakatın vukubulmu~ oldugu Karaj iı:;t.asyouıın civarında bir 
•ı d rının inayctile sonuna kadar ralı 8n95. kanaatindedir. <;(ık fı.nnlaı· ve idare binaları in 
' et diye gösteriyorlardı. mcmlekitimizc hizmet ederek. ı '-'a edilmesi üzerine !randa de-N lı~ylüden kanurnıcvvel sonuna j Times'in diplomatik muha ··· ~ 

'·•elice olarak diyeceğiz ki, --ıı(lc-- İ hı.!"ı·. bt•. mu··ıa·k..,t. hakkııı<'a'.rı' Ş"· mir s;ıııayii mühim bir inkiRaf "' • kadal' dört ay içjr:ıde ngiltere- . u ı "' ... • · 
.... te:-;al Petain'in I...aval ile gö- u k k ,._,ahırın belki dl' bugün Dr. C1.o görmİ.ifillir. 1939 da inşasına •u t de hcıva hiicumları eım:ı.sıncla b ' <l · f b ·k l •~ .rnesi ve anlaşması hayra a- za şar . a ili.us riyasetinde bir Alman cko a~ın;ı:ın enur a rı a arının 
"li ölen coc'uklann umumi yelıfı.nu • R 1f• ı? nıart1nda b'ıteceg-ı· tahmı'n 
h.. net dPğildir. Bu, Almanların - nomı .ha?yctinin on.Ryu nıuva- ~ -
t-·., b• d • h b• 2.351, varalana.nlaı·ın umumi ı· 1 k ı J ~ f"k e<.Jilnwktedir. 
f •ansa üzerindeki siyasi nü- ır enız ar ı J sn atıni an c;:ı mı~ f) 1 ııgu 1 • 

ı.ı,,· ı yekunu da 2.157 ilidir. rindedir Zira İtalyan makam - Ş. Karahisarda kar 
b· arını arttırmağa yarayacak ları. bu he,·etin r:omaya 2"elısi- • 11

' lıarekettir. Fakat. eldeki (Baş tai';ofı 1 inci 5ayfada) Sidlya bo~nın kontrolü "' ~- Şarkı Kara.hisar, 20 ( a.a.) -
~•·liııııat Marc.~al Pctain aley- Siyam hükumetinin hemen he- Londra. 20 (a.a.l - Runrlay ~1:t!ıee~~:~~~·biı eheınmiyet al- Kazamız dahilinde son günler 
h1tlde 8eref ye lıaytiiyet mef- :u:ıen bütün tleniz ku\'vetleriru 1 Timesin ha,·acıhk mu1ıabi.ri. İn- Timcs'in diplomatik umhabı- ıçinde y<ı.ğ°ı>n karın irtifaı 25 
Utnlarını unutacağı ithanımı imha etmişlerdir. Bu kuvvetler giliz bahriyesinin Akdenizde ic- ri yaz.Asına dernın ederek eli- santimet.rc-dir. Kar yağışı fası-

klJ<ı._ı·det~eg-e ka" rı· cle·t>-~ 1·ıaı·r. Hı··1• ra eWı!i kontrolün Almanlaı vor ki: lalarla devam ec.liyoı'. Bu '··üz-
lıılı vermek için biraz bekle _ dilmiş ve zırhlı iki sahil mulıa· tarafından 80 millik Sicilya bo- lii.tler ile Mııssolininin hir· den Giresun - Karahisaı' yolu 

... - üc yeni torpido ili! iyi teslih e-ı ~ J 

lklek ic·,·ıb edeı·. g-·azmda tesis olunan baı-aJ· ta- göni~mede bulunacal~laruıa ela- lrapanmış bulunmaktaaır. 
faza gemi.sinden mürekkeb bu- ir şimdiye kadar hiçbir tPyid 

............ 'lhise~·in Cah\;oİ YALÇIN Junuyo!'du. rafından haleldar edilip edile · ınevcnli değilıfü. Fakat mulıak-
~ Fransızlar gcr('k insanca ve miycceğfoi sorusturmakta ve kak <ılaa bir ıst:y varı;a. o da, 

bah gerek madli hiç bir zayiu.la uğ- şöyle demektedir: ikı dikta.törün yakın is arka -
V iliya ve MUnakalit ranıamışlardır. Bu hücumlara kartıı en ıyı daşları arasında gayri resmi 
ekııetı"ndeki tayı·nıer . bir çok müzakerelerin yapıl . 

Fransız m'..l\'afiakıyctinin e- i müd:ıfaayı, avcı tayyareleri teş- mış olma.sl'lır. Bu müzakerele-
tatl'l.kara 20 (Hu~usiı - 1fa- hemmiyctıni arttıran bir nokta kil eylemektedir. Mevcud tay-' riıı neticele i, İtalyaya gittik
ki }a Vakıflar Müdiirlüğünc es- muharebenin garet mi.!. kül balı- yare gemilerindeki avcı tayya- çe artan ıniktaıda tayyare, topj 
tah~l Vakıflar Müdiirü Hasan ri ~artlar l.lalıilınde cereyan et- releri mıktannı yüzde 150 nis- \'e Alman askaleri göuderilme-
liı 8~~ Çerkeş kaymakamı Ha- betinde fazlalaştırmak lazım- sinde kendisini göstermektedir., 
~e .~Ulkiye Müfettiş1iğine, Çer- mesidir · dır. Her haldP e;~·Jr bir HitlPr - Mus I 
lt\:k kayrnakamlığına. Sükc by- Siyam gemileri Hoshochnig ... ------------------~ solini mülakatı olmuş ise, bu, 
ı. _ <ıı_nı Yalı.va, Söke kayma- JLrnanında. deır.irli bir halde by- muhakkak Hitlerin ısrarı üze-
~h.,l _ - gunu cereyan eden deniz harbi k b 1 t 1 !k\Ür •~na mahalli idareler şube lundukla.rı cihetle kendilerini rine Yu u umuş ur. 

mümessilleri arasında bir anlaş 
ma vukua gelmiş olduğunu bil
dirmiştir. Bugün de ba~ka bir 
konferans, Tuna konferansı 
açılmaktadır. 

Almanlar, bu konferanstan, 
ticaret ve nakliyatta inkişaflar 
ümid ettiklerini bildirmektedir . 
• Almanlar, geçen soııbahar • 

daki diplomatik faaliyetlerine 
müşabih bir nevi ekonomik .ı:aa-' 
liyete tesebbüs etmi~e benze 
mektedir. Ağır aske!'i işlere bat-

1 
mış olan Hitler. her halde, mü-

(Baş t;ır~fı 1 ·ncidc) 

Alinada Alarm .4.~ı·eti verih:.'li.ş, 
saat 5.35 e kadıır dc,·aı>ı et
miştir. 

Kahiı·e 20 fa.a..) - Orta ş&rlc 
hı~lliz hai:a kuvvetleri kara.r
ga'ın.n.ın bugünkü tebliği: 

~ıırki İtalyan Afrikasrnda, 18 
rı dün hava hareketlerini mü
him surette tahdit ct.r-.işUr. Bu 
aunla. beraber kenif ve avcı tay 
yareleriıniz ileri ;nınt:ık:ıda. bir 
~k devriye. uçuşları yap~lar
dır. 

Arnavtlnkta Berata karşı 
m:.ıvaffakiy<'tli bir akın yapıl
mıştır. Yilltr;ek infilak ve yan
gın bombaları askeri tccemmü
ler ve otomobil nakliye kolları 
üzerine di.'.şmü.;;tür. Keza şehrin 
şarkında binalara iı:;abetler ol
mu~ ve bir çok yangın çıkarıl
mıştır. 

arki :taıyan .ıVrikasında. 18/ 
19 sonkanun gecesi Tesseneinin 
cenub şarkısinde dü~mamn top
çu m:!vzi}eriııe ve mot.örlü nak
liye kollarına bir taarruz ya
pilmı.ştır. Bütün bombalar he
dd tutulan mmtakaya düşr,.:is 
isı) d.ı~ taanuzwı neticeleri ta
mamile tcsbit edilcmemiştır. 
Ayni gece, Mas~maya iki defa 
taarruz edilmiı;tir. Yangınlar 
çıkmlf? ve bava dafi bataryala
nnın ateşine rağınen taarruz 
munı.ffakiyetle nelicclcndiril -
miHtir. Assab Ye Hargeisa üze
rine de başkaca taarruzlaı· ya
pılnıiştir. 

Bütün bu hareketlerden bü
tün tayyarelerimiz zayiatsız 

dönınüştHr. 1 --·-----
Habeş kuvvetleri 
tanzim ediliyor 

• 
İngilizler !-Iabeşis- : 

tanda ordu kuracak 1 

Hartum. 20 (a.a.) - Bir İn
giliz binbaşısı bir pilot ve bir 1 
rasıd refakatinde Ha besislan 
içerlerindc tehlikeli bir tayyare 
tıÇU!?U yapmıştır. Bunlar bir· ınüd ! 
dettenbeıi kcndih!ı inden hubcr 
alınamıyan bir İngiliz heyeti ile 
teması tesis et.'lle:k isliyo.·<lu. 
Binbası heyetin reisi olan al
baya bir telsiz gönderel'ck bir 
iniş sahası ha.zırla.mımnı ı:e bu 
yerin tayyarl!cileı tarafından 
görülebilme~i İ\tin (1 mıntal.anm 
E'ıı yiiksek bir tepesinden iı:;a
ı-etler verilmesini istemistir. 

Yollarını şaşıran tayyareci
ler tehlikeli bir iniş yapmaya 
muvaffak olmul'laı·dır. V~tan
pen·er Ha.beşliler derh:ıl bunla
rın etrafı?ıı sarmıslardır. Bun
ların arasında lngiİrz a•·kcı i he
yetine mensub subaylar da bu
lunuyordu. Binbaşı m<.vi Nil 
membaı civarında kabile rcıs- 1 
lerinrlen mürekkeb bir meclisde ! 
söz alarak kendilerine İng!liz
lcl'in yardım etlcc~~ini \'ftdet
mistir. 

Dönfü~ seyahati için. tayya
renin bdiği saha bin bdar ) er. 
li t::!.ra.fmdan geni~letilerek tan
zim eJilıni~tir. Bu yerliler boru 

işbirliği 

Paris. 20 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: • 

Paris basını, dc"·let reisi ma
reşal Petain ile B. Pierre Lav·Ll 
arasında vukua gelen görüıt
menin son haftaların en mühim 
hadisesiai te~kil ettiği fikrin
dedir. GRzeteler. bu hadise Ü· 
zerine geni,s ıniitalealar yürüt,. 
mektedirler. 

Umumivetle i7l1ar edilen im· 
naate göre, Fransanın 13 ki
nunuen·eldenberi içinde bulun
du~~u buhran. şimdi ani bir haJ 
suretine r:ıptcdilecektir. Parie 
gazetelerinin tebarüz ettirdiği· 
ne göre. Fransız iıükCınıeü. 
Frarısanm k!.lkınması ve dü
ze-lmetü için mümkün olan yt}
gane yolu teşkil eden yola. ya
ni Alm:mya ile işbirliği yoluna 
girmi~tir. 

calınmak suretile ci,·ardaki köy 
leroen getirilmiştir. Tayyare 
kulayca havalanmıştır. 

Üt: gün .:;onra vadedilen lngi
liz yardımı kendini göstermiş
tir. Filhakika İngiliz hava kuv· 
vctleri İtalyanların bir müstah
kem mevkiine hücum etm~lcr
dir. Bu hücum yerliler üzerim'fo 
biiyiik bir tesir yapmış ve onla· 
ra müttefiklerin kuvveti hak
kında kafi bir fikir vermiştir 
1ngili7. heyeti hakkında. alınarı 
mufa:;.,;al haberlere göre bir 
albav biı· vüzbası ve bir dok 
tortlan müt€'şekkil bir grup beş 
ay cv\ el \'asıl olduğu Gö jjat 
mıntak-ı.sında yerle1.1miş bulun
ma kt.ndır. 

Albay imparator Haile Scla· 
sienin miHırünii hamil bulunu· 
yonlu. Güjjara muvasa.latmdau 
so.ıra Habeşlilerden mürekk<.>lı 
hiiyLik bir kütle önünde impara 
toı;un bir beyannamesini ·oku
mrn-·tuı·. Albay Sudandan geliri· 
len siHhlaı la mühimmatın t.ev· 
zii isini tanzim etmiştir. 

Vatanperver Habeşlilerin tcE 
kil ettiği kıtalarla İngiliz alba 
vının ic.;birliği yapmaları İlal· 
yanları telılşa diişürnıi.i!'t ve bun 
l:ı r Rudana kar~ı kullanılmalc 
üzere ha7..ırladıklan kıtalan11 
bu tnrafa gönderilmesini karar
lafitırmışhrdır. 

Bir kac gün sonra bir süvari 
subavı h"'.:Cte iltihRk etmiş ve 
böyl~likle · vatanpen·er Hab~ 
kııvv tlt'ri yavaş yavaş tanzim 
edilmiştir. 

İngiliz askeri heyetinin mev
cudiyetini ve imparatorlarınır;_ 
pek ya kınlarında bulunduğunu 

öt~eııcn Hrı be~liler son dereco 
sevinmişlerdir. 

hıgiliz hava kmn.·etlcrinin 
yaptığı akınl:ırda. ayrır.;a, Ha
beşiilerin irnvvei maneviyesini 
son derece artınnıstır. 

TASHİH 
Türkiye mahdud ıııl ııliyetli b:ı;:,ım istihlak koopeı 'lill "'rkctm·n 

Hl/l/1!!41 t::ırihli m. h. ı ,zd:ı neşrolunan ortaklar u ~rn i hC";.-ct içtmı aı 

cılnn 3 "ub:ıt 19-t l t rr hınin pazartesigüniiııe ic ıduf ı:ttıJı t, chihen Uı\7.th 
olunur. 

EREGLİ KÖMÜRLERİ 
işletmesinden : 

----.. 
3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2 12899 

numaralı kararnamC'nın 3 sayılı kararına göre te!')ekkül eden 
Ereğli havzası kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanun ve 
2 14547 sayıiı kararnamenin tatbiki neticesi olar.ık 1. 1\:anu
nusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen birlikle tasfiye tarihine kadar ak
tedilmiş olan mukavelelerin kömür t~limi vecibeleri ve işbu 
Yecibeleı·den doğacak haklar işletmemiz tarafından devren 
ve iW klen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 Kanunusani 1941 
tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talebler için 
Z-0nguldakta mahdud mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi 
müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

rtıi/ttışlerinden lzzet. MüHd,e tam bir emniyet içinde addedi . esnasında Fransız kruvazörü 1 Diğer taraftan şu cihet d~ 1 

ı.a.""' ettişliğine Kınkhan ka.vma- Ç Lamotle Piguetin Siam tayya-ı kayda şayandır ki Almanlar 
11: .,11 lh J yorlardı.. . ünkii açık dc·nizle İ 1 1 a· ~ 1 ka. .... ~ san Kırıkhan kayma- reicrinin attığı bombalarl:ı ha- ve ta yan ar ıger mem eket - · 
l.t~j•lıgına Midyat kaymaJuum liman ılrasında bir c:ok resifler sara uğradığı bildirilmektedir. lerle müteaddid ekonomik kon
lit;.; 11'ned Ali, Mülkiye müfettlı!- bulunmaktadır. Bunlar ani feranslar yaparak hummalı bir 
~t>ıtıe Reyhanive kavmakamı bir baı:-.kın hikumuna engel o- LamotU> Pigııet Fransız deniz faaliyet göstermektedir. Bir. 

badele ve iaşe meselelerini miim • ••••••••••••••••••••• • •••• 
kün olduğu nisbettc' tasfiye et- 1 1 

""eu . .'r'd.et_. R""yha· nı'ye • n1u··ıkı'ye kuvvetlerinin başında bulunu - kere Alman ekonomi heyetinin .. , ' laeak tabii manialar teşkil et-
~a.k ett14i_ Huliısi, Midyat kay • mektcdir. yoı-du. Fransız kruvazörü son Romaya muvasalatı vardır ki 
~i . a'!tlıgına Hızan kayınakam1 sür'atle harekat sahasından u- İtalyanlar, herhalde, bundan 1 
dU~ı~~~'. Gümüşhana posta mü- Siyam tebliği zaklaşmak mecburiyetinde kal· kendileri için, işgal edilen mem 
dUr Uğü11e Diyarbakır posta mü Singapw', 20 (a.a.) _ Siam mışt:J.r. Siamın küçük h!.rb ge-- leketler ganaiminin taksiminde 

tı .. 1~Uavini Hamdi Bitlis post;ı daha bol bir pası ümid etmek-, 
~ ..,ı t!-b· konsolosluğu tarafmdan neşre- nüleri hafif~ hasara uğramıe- d' B dan ...... ,,ı.n Beri' ı-. ~ tt tayjn olunmuşlar· te ır. un "-9-. m, 

dilen bir tebliğ<le 17 ikİncikinun Iardır. dün Fransız ve Alman endüstri 

meğe çalış~aktadır. 

Da.ily Expressin, tebar·üz et
tirdiğine göre. Mussoliniıtin 

Hitlerden derhal petı-ol cia. 
dahil olmak üzere esaslı h:ırb 

leva?J.mı ve yiyecek i!Jtcmek ni
yetinde olduğu söylenmekte -
dir. 

Hayırsever Bir Bayan 
Kimsesiz Arab veya Habeş kız 

çocuOu arıyor 
H:ı.yırsever bir bayan evlid gibi bakıp büyütmek için 

10 yaşına kadar kimsesiz Habeş ''eya Arab bir kız çocuğu 
istiyor. İsteklilerin "Yeni Sabah,, idare şefine hergiln ondaa 
on ikiye kadar müracaııtlan. 



aya: o VENi SABAH 21 Iı-iııclkilmm 19il .. • D YA HA 1 kah- =>=r SPOR ~"=ı 
veler piyasaya 1 ı 

Gümrüklerdeki 

İngiliz - Alman rekabe
tinde ilk adım 

1912. 

loayı A~ ~,.J.Mi C'aasek 
oormi.ştfr. Jft<stcmleke .ltwıu -
su. •<l<ı ise OllWn• ııe istedikle
ri;ıi bilmez gibi göriinmii.şler. 
ltformw/ilı Catısel Almanlarııı 
pek fa;ht genişlemekle uv:ş9ıu 
(l[uı.a<~ık·loru:ı zan'lfe..1.iym-. Ecr· 
tindr .tl ınanyayg i .. ? getiı ·cn r>tı 
biiyill' şiı·kct ~YO'. Alm.'.IJı , "fıı
OYUtt u ıı oi"tnıaaı ela oıılc,r ~in 
müP.iut lti,- meu.!c lcl~1:1l ctn,.t
yor tnu.ı. !;ıildrlcrir.ıL-:~ açıl:-.'"<.' 
aul""fm,ırr.ı=d-;;t ~,c:~ 11ıe1ıl ı·•t ı 
ofrııı;;lar ve ycı:i lı;;ıbulrr al
-nıayı ç(}.1\, ar:::tt cd~ı;orıarnıı-~ ... ,, 

* ~to h.ı meiile hakkında be
rıinı ı. Jtaleam · 
Görünüşe göre Alman ·'eni 

ıieniz kanunu Rayiştaga arz ı. 
ıuna<'ak, eoayalistler taraJın -
dan bile itirazsız kabul r.Jile
C'ektiı. Deniz inşaatının art -
ması ciddidir. Tarafımızdan 
yeni ,.e :ıiddetli tedhirler alın-

paralorıı hatıratında şu ~ -
Iüru: hikayeyi nakletmektedir: 

t'.ıkarılıyor 
Son g._;,1ierde Jı._.tılmPğe 

batıla,yaıı kahve bııhr.mı bir 
kac günden beri daha ziyade faz , 
lalşmıştır. Düıı ~ehrin btt.zı semt 
lı>rindı>ki kahvelıane~ı mii~teri- 1 

lerinin kahve talt>-blrrini kaı·.~1 ~ 

layamamııılar<lıL Haber aldı -
ğımıza göre Ticaret VE-kaktı 

gümrüklerde bulunan kah»e
lerdeıı .ıoo cuvalının piya..~aya 

~ıkarılmtlı;ı için alıi.kadorlara 

emir \'ermiştir. Hu kahvel.:r 
birlik v>1K1tasiyle tevzi edile -
cektir ı 

!Esnaf cemiyetlerinin 
umumi heyet 1 

toplantıları 1 

Kız Liseleri 
daki voleybol 

arasın

maçları 

Kız liae!eri amsında tertib 
1 

edilen w.leybol mfu.abakalanna 

1 ıtün Eminönii Halkevinde de-
vam edildi. ı 

İlk müsaha.!<a Şu;!i Terakki il,- 1 
Işık li$deri aras.hlda. yil.j.>ıidı. 1 

Şi~i 'l'c~a.kkililer ~ok güzel '''i 
hi.Y..iııı bir vyııudan ooora z..;ıf 
rakiblerıoi u; - O \'C 13 1 ma.ğ- I 
h'\b (; til ..... 

lki:ıü müsabakayı Kandilli 
ile lııonü yapb. Birinci septi gli- I 
zel o;ı::yan Kanıtilliler 15 - ~ 
ka.zz.ııdılar. 

İkinci sept t:ok ı;rlin oldu. 
Ve bu S('pti lnönülüler J5 - 12 
kazandılar. Son seplde her iki 
takım da. azami gayretlerini 
saı-fettil«r Daha dtizgiin oynı

yan Kandilliler lnönünü 1fi .ij I 
mağliıb ederek maçı kazandı. 

-O 

Yen.ı ve mlllmn oir Alman 
deni.ı kanununun hıızırlnndı
ğini ilan edileceğim biliyor
duk. Şaycd Alma.ı1ya nihayet 
Büyük Briıanya ile denizlede 
rekabete kalkı=.ağa karıu
verdi i~e bu düelloyu ksbııle 
m«'burduk. Fakat dost~a. 
samıml ı;mibnwl.:rle bu teh
likeyi uzaklaştırmaıun imka
m vardı. Biz Alman::_,•4n1n 
müsterclcl:elerde inki_qai, a 
as;la dü~nıan de~ildik. Biliı.kıs 
tıt, huBıısdaki emelleıinı ye
nııc gl'tirmeğe u~rruımıştık. 
İhtilaf zındrıni k;rmak itin. 
Jijbhcsız han ~eyl1>.ı yapıla
bilırdi. \'.ızıvc-tın lstıkrarını 
lemin t•tınd. hu3ıııııında Al
manyıt) a mu eml(·ke meıd~
aindc >~Jtlım etmek bir rol 
oyıı..ı.ya •aksa hu yanhmı yap
mıya tvrc :ı "1iy e hazırdık. Ben 
bu ı;ukt&ı nazara sıkı bir SU· 

Jt"tle u lı idim. 

• masını icab ettinnrk!R<l.ir. Rı•J
ki hii,ııü niyet var amnuı. lıiıdi
,;eler tPhdidkarclır. 'Eğer oı;hı.
rın yeni proğrarnı tatbik sa
basına geçerse yc-ni in.şat ımız-

Denı~ r Jc·,bct nin önünü al
mak için Y'•ptığın1ız bütün 
gayretler bo~a gitti. Alman
ya, büyük bıı- filo ha.zırlamak ı 
ıizcr(' deniz kanununu tatbik e
decekti. Bu vaziyet karşısında 
li2am gelen tedbirleı; almak ii
u>re malıye nazırı ile elclc yii
nımiye ve kabıncdc veya A
vam Ka m.ara.'<lnda icalı cdeıı 
büyük tahsi>;atı almıya ka
raı ı·en.lım. Bır gün Maliye 
nazırı ilı• hirlikh' başvekil 'Ed
vard Grey'e gittik. Me;eleyi 
göriistiik ve Bı>rlinc Alman im
paratoru Vilhelme bir memur 
gönder mc>: kaı arlaı;tı. lmpa
ratoru i;ı,i tanıyan ve İngiliz 
menfaatlerini pek iyi gören Sir 
F.rnest Cassel bu 'iı;in tanı eh-

"İl)giliz nazırları ve bilha"sa 
Çörçil ve Gray asil hır hayır
hahlıkla. Alman filo.unun bü
~~ı·~~ aW. projcnjn terke
dilın.-,;i hakknıdaki tarihi \'C

sikanııt allına inıZ«lıı.nnı koy
mak ;,a.,,.., &rliuc ~dm<>k .;e
refi ·< in bi.rUirleıi: ı ~-avg~ c
diy?rlnrJ:. ÇörcJ F .. !n·iyc Na-
7j'."'l o1:r.ı5\:: ~·f.ı~;vJe bu i~in
ke di~ine h(cJ\'Bl~:{ i(..,b (>'ttigi
ni ilrn s:lr\ıyorJu. Fakat nE' 
&~vekil, ne de Haricıve Na
zın mc,,a! a:·kaoJa.:;larİ olan 
Çi;r:;ilc bu ı,.·ııı "" ~crefi ba lı
şetmek ·~i.emiyorlarJı. Bu hu
susta ı·ol oymyan co<aslı nr•kta 
zırhlı :akdi değil, ;:ıolitika ol
duğu için ~jr Edvdrd Grey bir 
müJd~t .. ·ıı çuk L.-ıkdi~ nıazLar 
ulan bir :ıd:ım o!du. Sonr:ı •fan 
G...-ı:.y'in imparatorun z\y;;,f,·tin
i~ \'C !;"f'Ct~ !';'Cnhklerındo h ll 1.Jl' 

buhuım.ısının ve iti1fıfın altına 
imuı attn:\k it: in ruüz.&J<cı atın 
sonu1)(.)a hazıı lJ:.tlunrnası nıu
vafık görüldü. Madem ki gön
derıleC'ek ınurahha..t.· a~la Cöı -
çil olemıya.caktı. o haiJe · bu 
murahha~ . hem Grey'in, hem 1 

eskinin !:-i'>n derte iti!'Yladını ka
zanm~. iyi ta.nınmıR, müzake
rat içlenni gett' ı-;;enliklerinc
kadar deruhde dmeğc hazır 
birisi olııı; lı idi Bundan baı;- 1 

'Eım<.( Cemıy<oUennin umu
mi heyet toplantilannın tanh
leri t hit edilmişti!. Buna gö
re ayın 21 mele balıkçılar, 22 - ı 
sınde marangozlar. lokaırtacı -
lar, kahveciler, müskirat anül- ı 
leri, U iinde siidçiiıer, şeker -
ciler, U>rzıler ,E'lbi•ecıler ve ku- 1 
ma~çılar toplaııaı:aktJr. Diğer 

esnaf (·~mıyetleıiııin toplantı 

tarihlerı de tcsbit edilerek ken
ı1ltrino 'dıldırilaca!ıUr. 

İstanbul atkllizm 
ajanlığından 

• 
İstanbııl dahili }J<'nbi.Uon hi- 1 

lı ıdı. Onun vasıt.asıyle Al
man ımJl«r'dt.oruna kısa, fa
kat, en rJık bir muhtıra ver
dik; bu muhtırayı sonradan, 
Alınan baı;n•kıli Betman Hol
veg hır kitabında 8'iyle hiila•a 

1 
etmistir: 

1 - D~nızlor iiz<>rinde İn
giliz hakimiyetini tanımak. 

2 - Alman deniz programı
nı ~oğaltmayıp bu programı 
mümkün mertebe azaltmak, 

4 Alrndıı müstemleke la-
leblerüıı mtlz:ıkcr.ı ve bunları 
tesvık etmek 

5 - iki tarafın da birbirine 
müteka bilen tecaviizkii.l'tlne 
planlar yapmamak, tı·caviiz -
kir anla.c;mal:ırn ~iınu?mek hu
susunda IJ<,yanııtta bulunma
sını temin etmf·k. 

İşte İngiliz teklill•·ri bun • 
!anlı. • 

Sir Ca.<SPl &·rlindt·ıı döndü
gu zaman İnıparatonm bir 
mektubunu ve Alman Başvc -
kili Betman Halw•g'iıı yeni dP
ıuz kanununa dair uzun beya
aatını g('tirmisti. O gece bu • 
kıymetli \'esikayı son derecl' 
dikkatle okuduk \'C erletii gün 
Başvekilimiz Sir Edvard Grey'I' 
'#IJnla.n yazılım 

Si IKINC/KANUN 1912 
"Ca.<8P/ Berfoulnı bu yece 

!lf'ldi. Bt rliı><lf· Y' rek Alm"-•1 
1mpa.mlo1'UHıt ı•c gerek Ba.'!l·e
ltil BP!man Holh'cq'i gönnüJj
lıİ<t. ikisi dfl ltkli/leYinıi.::de11 
'°'' dr:rı·cc nırnınuıı gözüktnil.'f 
lıordir. Bl t11111ıı /foUl't'g t'iddi l'C 

tauıilı1i, İnıı~ıralor '8l bir ço
nık gibi sr-vi11ç i{~ndt im.i..J. 1 nı
ııaroloı· Cassdr· ıı.zıoı u:::ad.ı.i/« 
ılcniz ıııe.~U:.~i,ulr balısdmişsr 
"'' ca. .. ~rl bıııılrırı /,ıitüıı tefe1'
rW.u.tiylo takib (dcııırnıiş, U.."1ln 
bir »•ii~~ı:ert dt•n ,'(QHra Alnlaıt 
filosıııı.u n b1' .ııü-ntc~1.,'iur aiti 1)( si-

Bir giilü~ml' dahıı koptu. ' 
Kiınbilir ne yapmıstJm. Yemek 
ı<,'l'rimc sinmiy'lrtlu. Hemen a
vai:a kalktım : 

- İki gündcnberi .izi ).><'İ< çok 
rahatsız ettim, müsaade ediruz 
artık gideceğim. 

Dedim. 
Bütün aile halkı ayağa kalk

lı. Beni koytıvcrmek istemiyor
lardı. En nihayet yemekten son
ra yola çıkmağa karar verdım. 
Yarını kalan yemeği yemeğ-P 
bıu;ladım. 

Ben yemek ile meşgul iken ev 
sahibi balık~ı Ekcrs bir aralık 
dışarı ~ıktı; beş dakika "onra e
linde koca bir sopa olduğıı hal
de a,·det etti. Sopayı tanımak
ta güçliik cekmedım. 
Akşam farenin kafasını kır -

mak için kullandı::tım haldt' ak
si tesir hu"ule getirerek çömlek-
leri parçalayan odun idi. 

1 
Hane sahibi yerine oturduk

tan sonra: 
-- Bana bakınız mösyö Fred

rih. Şu sopayı hak ettiniz ya? 
Dedi. 
Ben birdenbire hane sahibi -

nin ne demek istediğini anlaya
madım. Soııııyı hak ettiniz de
mıekterı ma.k.sad galiba "dayak 
ilıtedln., olacıı.k. Ne cevab ver
-li idi. 

la yıizde altmı~ biı" tefı·,·vıık 
temin f'deriz. Silahları tam ü
çiincii bir filo: ciddi ve mü-
kemmel bir ihtiyatır. Şimdiki 
halde altı ay kış esna.aında 
büyük deui7.lerin birinci ve i
kinci t ilolan yeni ""·kerlerle 
doludur ve Alman deniz kuv
vı>tleriıı in sebeb olduğu gayret
leri hafifletmeğe mecbur ol · 

ka bu zaı Berlinn•' <iP tanın - ı' _l _H_A_L_K_E_V_L __ E_R_I~ 
mı~ nlmak , Almanya i~n ya -

rincilikle.ı; 211 l 1941 ıııı.lı ''" j 
23 ı 1 l!l4 1 perşembe g\mkıri s•
:rt 18 de Beı;.iJrtaı; J. kulübü Fa
k>nunda dıırtlrak uzun atıam.ı, ı 

gülle atma ve yüksek atlanıa ı' 

müsa.b:ı.kalan 1ıa4hyacıtirtı!'. =========================:::;== 
2411 1941 cuma günü de Be-1 

maktayız. 

Almaııyanin yirmi beş saffı 
harb zırhlısı var, ki beş veya 
altı sene sonra hepsi diritnavt 
olacaktır. Bunların tam miisel
lıih bıı· halde muhafaz:ısı 
bizi tc-lılikcye maruz bı
rakmaktadır. Bu yirmi be• 
saffı harb gemisine kaı'l'U bi
zim kırktan aşağı olınıyan saf
fı harb gemilerimizi )'irmi dört 
saat zarfında hazırlatabılecck 

bancı buhııımamak lazımdi. 

"l)oğrusunu söylPmt."k 13.zını 
gelirAC Çiin:il tmparalonın mi
~afiri olarak bir c•ok ~1~fa ı:=:i
Jezya.da, \'urtemberg'dc manı·\·
ralarda bulunmıı~tıı. Tanınma
mı~ bir ~ima değ-ildi .... 

yoğlu Ha lkevi salonunda ayni 
müsabakelar tekraı edilecektir. 

Konferans 
Emi.ıınıtt H<1Jh-;•nııdt:ot: 

23 1 1941 p~l'!;eııılı.! giinü sa- : 
at (18) de l!.Vinıizin Cağaloğlun 
da.ki 11alonunda Kütiiphane ve 

Müsabakaya i.şlira.k edecek at 
letlerın isimlerim yazdırmak Ü-

1 

zere müsabaka mahallinde böl-

Yayın şubesi konıitemJz reisi ı ge atletizm ajanlığına müraca
Hikmet Turhan Dağlıoğlu tara- atları lazımdır. 
fından ( Miinif Paşa) hakkında ~ 
bir konfornnH verilecN<tir. Gir~· 

1

. - - -
o;ı>rbesttır. 
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1 

Maliye Veka1etinden 
Gümüş Yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gutl1i.lt: Y1IZ kııru lu~ların yerine ~umu~ bir lirahklai d.-rp \'C piyasa

ya kftfi miktarda ç.ıkanlml:1 O.Ouı;undan KÜJ'llÜ'i yüz kuruşlukların 31 İkinci 
.kitnun 19fl tarib:mden . ..onra t(ldftı:Ulden kaldırılmW!"!ı k..artır1Rşb.r.ılmışt.ır. 

Gilin~ yüz kuru$1uklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibiren artık; t.edaot 
vül etmiJ•t!<'ek ~ anl'.ık. yahıız mal sandıklar-Be Cumhuriyet Meı·kez Ba&tı 
ka8'ı tjUbelel·ince kabul f'dı~bJlecektır. 

FJınd<' gtmlıÜ.4 yüz. kuruşluk bulunalann bunları n1;.ıl ~andı.klari1' 

Ctm:ıbtİ.riyeı. Merke-.1. B.ınkası şubelenn~ tebdil ettinneh..,.-i il~n olunur 
•288> .. ~Otı bi!· halde lıulundurmamız ili -

zını. Bunun için n1unzam m"C'.',
raflar ihtiyar etmeliyiz. Alman 
efradının c;oğalma•ı da hesap
ta var, 'Parlamentodan bu ~e 
ne i~in 20fN, gelecek sene h::in 

Bu Hatırlardan, bf'nim tleniz 
i~lerini rııiizaker(' it:in Berline 
s<'yahatim asla me»zuubahs ol
ma.ılığı gıhi o c.'ııad..ı. böyle bir 
seyahati a..la i81.emediğim de 
anl;uıılabilir. Alakadar nuzır
Ja.r al'tlsında tam bir itilaf \'ar
dı. 

Her sey tanzim olımduk 1 an 
sonra Harbiye Müstc~arı, ı·e
fakatiııde Rir Emesi Cıu;sPi ol
duğu halde 6 Şub"tta Berline 
gitti. 

Bekdiye tarafmdan Sürpagob 
mezarlığında yapılan istimlak
lere siiratle de\-arrt olunm~ta
wr. Mezarlık >;abasında Ermeni 
cemaatine aid olruı kilise ve><ıı.ir 
binaların istimliı.k ~'!!eri marta 
kadar neticelendirilecelrtir. 

FaliJı B<ri..ci Sıuh H ıı.kllJ.: 1 

Mahkcılle8l ııatt§ me11ourlwğı<,,-~ =================,======== 
daA: 1 

de 20<X) fazla efrad istemı ğı 

düşünüyorum. Alman bahri- 1 R A D y Q l 
yesiniıı genişlemesınden do -
layı büdcemizcle masraf fazla- 94-0/!647 

lığı 'enede üç milyondan asJ- 1 BL'Gl'NKÜ PROGRAM 1 941/219 
ğı olmıyaca.ktır \'P d~niz rlüel- \· sutta. nahmed 3 Uncu suın Hukuk 
Jo .. anu kaldırmak tabii bu de-
gı~·ıd· 8.00 Progı lJ.:10 J~onu n . H.ikimlıgınden: • 

ır. 8 3 H ' ' ıs.•5 , 1,,, , Dav"cı 1st. Teieıo:ı Dırektın-
T db. 1. I k .. .o. :.tıveı .er 

E' ır ı 'avranmr. zarıırı - 8.18 \r, !!k ' 19 un \ liiğü Avukatlarından Emin Ra-
dir. Yeni Alman donanmasına 1 G V 
kar~ı Akdenizde bulunan saffı 8.45 !'\· kodn• rn.:ıo :1.ıemle\« t if tarafından st. ala ta oy\" 

1 * l!L<.> '"";~ ı da caddesi Aı;opyan han 1 in<·i 
haı·b ı:emilerimizi ngiltcreye ııı.ı, 1\ .d;, kat No. 1 de J\farine Batisti<· 
çağırmak düşünüliiyor. rıemek ı 2.ıo l'r•ıg ım 64- !14 219 94.1 
k . Akd •zct F ·· 12.J3 w. , • 20. ıs ı. .. ,,~ ı. aleyhin!' 1 ı . O ve •. 

ı enı e ransaya guve- J::!.50 ı-ı~ı erltT 21.10 Kcnlu ın..ı. No. lu cio:-;;ya ile Ht;ılan (177) li-
niyoruz \'C hakikaten istesek ra ll kuru~ alacllk davasının 
bile politikamızda değit;iklik 13 ·

05 
:\! zıf ;/~ Muzık yapılmakt« olaıı nılllıakeme -

yapanıaj1Z. lt"'ranga "il<' itililfı- '3.20 :\lı z k 22 .-, 1-fabcr ıt,. sinde nıiiddeıaieyhin ikamet-
mız Y:Jl,'. * .. l\.1ıu.ık h' 

ıR.no "">ı-or ~ n1 I ~3.<ıo Müzık ı gihının m~hul oln1asına ı-
Banh en büvi'ik Qans. ~u !!Ö· naen iJ3.ntn ar znnal \·e da Yeti-,, - ~· ..... lt:!.03 '\.f ılık :l.> ı:> K .. p n 

riiniiyor: Almanlar yeni dpniz j ye tebliğ edildiğı halde mabk,'-
progranıla.rını ilan ede,cekkr ,,--- ' meye gelmemiş \ 'C vekil dahi 
Biz de onlara derhal ve fiili 

1 
· •y • s b h 1 göndernwıni~ olduğundaıı müct-

cevab ,·ereceğiz. Eğer deniz • enı a a ın,, lı dci aleyhe berayi istiktab mah-
progranılarını altı S('ne yeriııe kemeye !!elmeı;inc ''e gelmeye- ı 
on iki senede tahakkuk ettir- • A f • ti ook olursa istiktaptlan çekin -
mek üzere tuttukları tempo ıra~~ arı j miş addııe ibraz olunan muka· I 
yıı ağırla.şl.ıl'tlcak olurlarRa bu- ~ veleniıı kerıdısint' aıdiyetınc ka-
nu her iki meml.-ht arasında- • rar verilece;gi hususunun ihtarı 
ki dostane münasebat takib e- Kı-. 1 suretilP gıyap kararının 15 gün 
dccektır. Neticede biz de tem- 1 r ---·- 1 müddetle iliı.ndl tt'bliğine \'e 
pomuzu ağırlaştıracağız. 

1 
Ba.-,lık maldu ola.ra.k 75-0 i muhakemenın de 11 2/ 941 Sa-

Yıi.ııi Almanlar bir 'cnc<le Iliriııri '") f:ııh santimi 500 j Jı günü ><aat 14 de talikına m&h-
ya.pacakları gemiyi iki f;enede , Jidııd ., ., 350 k<'mece karar verilmış olduğuu-
yaparlarsa, neniz politikasın - j U~üncii ., ,, 300 1 dıın müddeti içinde itiraz edil-
da on iki ,;ene sükfın tt•min e-

1 
mediği ve mahkemede hazır bu-

t LA!\' 

Kema! Paşa mahallesinin çu-
kur <;e'JIJ>e sokağında eski 19. 
yeni 17, t'3 ada 82 parsel nwn-ı 
rolu ars.ı mahkemenin ·IO 2J 2 
numaralı ilam mucibince >ıüyu-

1 un i.zale•i zımnında yapılan 
açık artırma sonunda 122 lira
ya hiı;.-;edarlardan Nefise İl<' 
Hasan kızı 7...,hraya yıı.n yanyıt 
olmak iizere satılarak H 1 
941 tarihf":de ihalesi icra kılw - ı 
mıştır. lkiunetğahlan nıaluı" 
olmadığından kendilerin • iia!l 
nushnsı tebliğ edilemeyen his· 
fledaıfardan Nuriye ve M•·hırı~ ı 

ile ŞcYket kardeşi Z<·hrnya i•bu 
ihalenin ~ gün mi.ıddetle ıla -
nen tt-ı..Hğ';ne merci tarafından 
karar ,·erilmiş olduğundan key
fiyet ili.ıı olunur. 

ORSA 
20 İıdncik~nun 941 

Londra 
New- 'York 
Cenevre 
Atina 
Sojya 

!'•· ,l . · ,ı 
Belgrad 
Yokoh~!na 

3~c.ıA.hul:n 

A çılı1 "~ 
_lf._apa!!!L_ 

1 Sterim 5.24 
100 Dolar Iı2.20 

100 ısviç Frc. ~9.6tl75 

100 Oı-;ıhmi 0.9~75 

100 Leva ı.6225 

100 P< ı,;t·t;ı ı~.:-ı:ı'ı ... 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 t 

ıoo ı~,·~ç kr. Jl.001 

Ef:HAM VE TAHViLAT 
dilmis olacaktı. Pliı.nlarıoda ıı Dör<hmci.ı " " lOO Junulmadığı takdırde !(lyabeıı • ne · · ... - · .. "]" 1938 c-• ""i ikr;.111:.~·•·li 19 'iK i bundan başka bir dq'tişiklik ı;ıııcı " " ,,, hüküm ve karar wriıeı:egı ı a - · ı--

Altı 50 1 
- I Siv~ı. _ J-:rıurunı 2 iQ .ı:. - ,.1 N · 1 .. d. 

olmıyacaktı. j ncı ,, ,, ·~ nen teb ig o unur. · · I Sahibi: A. Cemal~ddin s ... raçoy u - t:::;.·ı~--nt l\ u lirf· i_{ • 
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- ı,;yet! i 11m=ı::ıı~=is:ıiııiiıııı .. •m!!:!S!lıiiım••••••••••••••••••••••111••'' 

re~~~~~, ~~a~ıı~~~~~m.:ı~~:;'ı~~. ı Bı·r ça· .gıcının seyahatı· verirse? Hane sahibi ~Barına: 
- Öyle dı·ğil mi çocuklanm? 1 

De<.li. onlar da; 

-T·~··ct, evet! '•••••••••••••••- 137 
Ce,-a bını \'ermezler mi? Ben. 

1 
_ Vallahi siz bilir~iniz! Va- bilır demekten ibaret idi. 1 Dedim. şiipheli. Bilakis siz Napoliye ge-

kıa hal·. ettim. Çünkii akeaın- - Demek o wpayı bana ver<!- - Lakin bir fare için kullan- \irseniz beni madmazel Mikaelliı-
danb;:ı i 8 ize vermediğim zar-ar cekı;iniz? mayınız. 1 nın ~atosunda bulursunuz. bel-
kalmadı. Sopayı kafama vura- Evet, bu tabii bir ağaçtır. - Hayır mösyö hayır! Artık ki o zamana kadar da ev leni -
bilirtiiııiz. Sesimi bile cıkarmam. Yirmi beş t.t'l1edir kullanıyorum. bir daha farelerle uğraşacak de- rim. 

Dedim. bunun üzerine bütiin Şimdi sıze hediy(' edeceğim. Fa- ğilim, bir defa yola çıktıktan Bugün yola çıkmak icin ev 
aile halkı gillüşmeı:e ba•ladılar. kat Sl!ktn kaybetmeyiniz. Bir sonra kırlarda yatıp kalkaca - sahibinden müsaade alıncıya 

Madam Mari: daha hirbirimize te3adüf edPr- ğım, evlerde ne cym var. ı kadar da pek çok zahmet cek-
- Ne ,-öylüyoıımn oğlum? sek evvel emirde sopayı kayb.:- - Bu köyden gidecek misi - tim. Hepsi birden itiraz ecliyor-
Dedi. dip etm dığini.zi sorarım. nr.<? 1 lar, beni bir türlii koyvermek 
- Zenınizin fikrindeki isa- - Yani sonra baHtonu ben - - Hem de ~imdi. istemiyorlardi. Hatta hır aralık 

beti tasdik ediyorum. den alacak mısınız? Yerimden ayağa kaılrtım. Ev madam Mari: 
Na~ıl isabet? Hele bakalım! Şimdilik şu ! sahibleri bir kaç giin daba kal- - Oğlum istersen burada 

- Dayağı hak ettiğimi şim- baston sızın. ma.klğlmı rica ediyorlar, benden kal, kocam ve oğullarım ile bir-
dj söylemedim mı ya? Hane sahibinin elıme tutuş - çok haz1.ettiklerini söyleyip du- Ul<te balılı.çılık eder geçinirsin. 

- O sa.na öyle mi söyledi, şu turduğıı bastonu gece iyice gör- nıyodardi. Burada pek çok para sarfına. l\i-
sopayı hak ettiniz. Dedi. memiştinı. Gündüz göziyle mua- - Eksik olınayıııız, ben de zum )'Oktur. Halbuki biiyük ~e-

- Hep•i bir madam Mari 1 yene ettim. sizden pek hazzettim. Beni hl'- birlerde böyle değildir. Köyii- ı 
Sopayı hak etmekle dayağı Müthi~ bir sopa, gayet kalın- 1 dava beslediniz. Bundan ba;ıka müzde bir c;ok kız vıırdır. İki 

haketınek arasında bir fark clı. Sapı da bir şiş ile delinmiş kınbp dökülenin parasını dahi haftll sonra bii.yttk oğtwnu ev-
göreıncnı. oraya bir sicim geçirilmişti. Yu- almadınız. :lendireceğiz, size de münaııip 

Herkes gülmeden la.tırdı. söy- kandan aşağı diken içerisinde Dedim. Madam Ma,ri: bir ka.n intihab ederiz. 
]emeğe vakit bulamıyordu. En idi. - O nasıl lakırdı• Bu tarafa Dedi, ve bu lllurdıları beni 
nihayet ev sahibi: Hane sahibİDe: yolunuz uğrarsa mzi mwbnayı- epeyce diişündiirdli. Fakat Al-

- yanlış anladınız. Sopayı - Teşekkür edıenm möııyö ! nız.. ferdciğim yine gözfunliıı ön tin(' 
hak eUiğini:rden maksadını ar- Yadigftnn.ızı lilk ııık kullaı:a.eağı- - Pelti ınadaml B'ak.at bııııdan. I geldi. Mutlak lılikaellAsıııı bul-
tık bu değnek sizin malınız ola- nıa emin o~ llOPl'll bu taratlft'ra !!'f:leceğim pek ınak, mudhiiJ vak'ayı anJabnak 

• 1 

lazım geliyordu. Bunu için ma- 1 

elam Marinin teklifine muvafa
kat edemiyeceğım. İzdıva~ mı>
~desine gelince bunun daha za
manı d(>ğiJtJi. Bu ~-ltcı,ya, mu
,·as:ı.lat ettikten sonra ılüsünille
cck bir ml»ıt-le idi. ~ladam M?-
rıyP. 

Bana pek büyük iyilikler 
yapmak istediğinizi anlıyorum. 
Vakı.ii sizin lıadar ivi kalbli a
damlara pek az te~adüf olu -
mır. fal<at teklifiniz<' ~vet diye
mıy('(:eğimden dolayı !'anım ht

kılıyor amma başka c·arc yok! 
Basıma gf'len i11leri ~ize anlat . 
mı~tım: bakalım Napolide kal -
mak icab f'tınçzse o zaman doğ
ru buraya gelirim. Çünkü dünya 1 
yüzünde tanıdık bildik kimsem 
yok .• 

Balıktı Ekers sordu: 
- Alırabanız yok mu? 
- Olma.H gerek. 
- Ya bilmiyor musunuz• 
- Annemle babamı bile da-

ha iyice tanıyamamıştım. Ne- ı 
rede kaldı hısım, akraba. 

- Sizi an.yıp soran bıılıın- I 
ınazmı? • 

Kim arayıp soracak• 
Şimdiye kadar nasıl geçi-ıl 

niyordıınuz! 
- Sok.a.klal"da kı.rnan calıp 

şarlıı S1Ö3'lemı>.lıle. 

- ~~U!l~ 

- ·-
- Ya... demek siz .. 
- 'Elbet! Yokı;a aç kalırdım. 
- Başka san'atiniz yok mıı? 
- Vaktiyle biraz rençberlik 

çobanlık yaptım. 
Kemanı nerede öğrendi • 

nlz? 
- Bır çıftlikte çalışıyorcıuın, 

Çiftlik sahibi gayeL ıy. bir a
damdı, beni de pek çok severdi. 
Çiftlik sahibinin kızına keman 
Ustası gelirdi. Ben kemandan 
pek hoı;lanıyordum. Madmazd 
yohud ustası keman çaldığı 
sırada pencerenin altına g·eJip 
saatlerce dinlerdim. Bu lıalinl 
bir gün madınazelin nazarı dik· 
katini celbebniş, işi babasına 
anlatmış. Çiftlik sahibi beni 
cağırdi: 

- Fredrih keman çalmak 
ister misin? 

Dedi. Ben mahçup oldum. 
Çiftlik sahiplerinin koyunlarını 
güden bir çoban olduğum halde 
kendimi madmazel ile bir tutar· 
casına: 

- Evet. 
Diyemezdim. Siikfıt ettim. 

Mösyö: 
- Cevap ver. Çünkü nıad -

mazel senin, çok defa yanı 
keman ~<lığı esnada pencı>re-
11in altında dinlediğini. görmüş. 

(Arkası oor) 


