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Almanya 
lllilliyet 
Prensi pine 
taraftarmış 

Tobrukta20 

bin italyan 

esir düştü 

lı Alnıa• Pl'Ol"'f:lUlclMll ~--
~de ıı~yor. 0Don ttwille

_l"itıe, inkBrla.rma. halüka.t bi
latı 'Öı lt'rinto alda.naralı kim· 
ııe kalınllnıı!jhr. ÇUnkti oe-
"".vaıı Nif.'D vuk'alar o kadar 

lngiliz tnyyareleri 
Derneye dün ton~ 

1
1arca bomba attılar 

~ıeliğdir, 

~:._ llti."f'Jin Cahid \ AL(,il1' 1 

~ alıb HiUerden hüsnıint
~ Yetine dair ııaJıid istem~- ! 

ler; o da Alman matbu-
at er . 
Çüp .. '· _Dıetrich'i gösteriyor. 
tı l. U Dıet.riclı radyo neŞri ya· 
Ilı nda N::ısyooal &ıı;yaliznıi 
l edhcıJeı·ek HiUeri bazı itham
~ darı tl>briye etmeğe çah~yor. 
~ ıııanıaı- iptida Maginot ha.tt.ı
y~?ıtadan kaldırmak mecburi· 
d' 1ni hıaııetmiıtlerctir. Çünkü 

ıııınıa~ıann hürrivelini elde et-
•k • 

• hakikati meydana ~ıkar-
~k Ve Fransızlan yalanların 
lü rınden kurtarmak için buruı 
zunı varın'" D ..,. 

aha ilk adımdn Alman pro-
~ag~ndacısından ayrılmak mec 

rıyetinde k:ı.ldığunızı göni· J 

~orıız. Dimagbnn hlirriyet ini 
Ji' de etını-k hakikaten lilzımdır. 1 
tı akat bunun km Maginot hat-ı 
ıu Y'kınak ne~ o yarar? Magi
~t hattı Ahıııınyadan gelecek 
hı~ hü~uınu müdafaa için te11i~ 
"!_1lınişti; tefekkUr ve vicdan 
hurriyetme karşı değil. Asıl yı· 
lrı!ınası llzun gel ııey Alınaıı
y ki tah 'd karargihlaıııdır . 

. • ·· 1 ıl ., r C>!'Sıla r ı: 
l:Un en ıru.ı...ııı muamele! rl 

Afrikadaki 
vetlerine 

nazarile 

İtalyan k u,v
mahvolm uf 
bakılıyor 

Kahire. 23 (a.a.) - İngiliz u
mumi karargahının t~blif:i · 

Trnblusda T.;bı-ukun wptı 
dun gece taınnm:a.run.ı~tır. , •"Il

diye kadar aralarıııda bir ko .. ır
du ve bir fıı·ka komutanı i'e di
ğer iki general. bir amir 1. )r
du ve deniz kurmaylarına ml'n- • 
ub bir mikdar yükoek rütbt•li 
subay bulunmak ÜzPre 14 bindfü 
fnzla esir lııımıştır. Muhtelif 
çapln 200 e yakın top w dığer 
lıarb malumeı>i iğtinam edil . 
m tır. Zayiatımız beş yüz kışı
den azdır. Düşman zayiatı henüz 
tamamen t..esbit ed lememişse d-ı 
ikı bin \'ıtrah ltalvan hastaha • 
neye ka.Idırılnııştı;. 

Eritredı:, kıtalarımız Kassa· 
(,'oıııı suyfa ' .rii. .!dr-) 'l'rahlnııı;vb ııehrindoo bir man""'U 

Yakalanan yeni ı, Yunanlılar 
Alman 

i ikar suçluları il tavassutu
nu redd tti 

Beyoğlunun bazı büyük mağzaların-
da yeni cürmü meşhudlar yapıldı 

Fi)'llt mürakabe komisyonu 
<Hin Mınt.aka Ticaret Mtidür
lüğ\ind" toplanarak bir çok ih
tikar vak'alannı tro.kik ederek 

bazıları hakkında kararlar veı·
mi~tir. TPdkik edilen ihtikar ha
diseleri meyanında Beyoğlun-

(Soou s.'lyfa 2 8Ü 4 w) 

----
1 Dört İtalyan ınukabil 

taarruzu tardertildi 
' 

Ru manya--
Bir taraftan hUkOmet 
vaziyete h3kim olur
ken bir taraftan da ih
tilal kuvvetleri BUkreş 

Ustüne yürüyor ------ --
Belgratl, 23 (a.a.) Reuler 

Rum~n~ada i)ı maliımat alan 
kaynaklardan gl'lt'n halıt'rlere 

al kanlara 

ders 
1 "'Rumanya hAdisatı yen, 
nizamın bir memleke-

1 

tin başına neler getirebi
leceöirii göstermiştir., 

Ankua Radyo Gazetesi ] 

Dün akşam Rumanyadaki 

göre voziyel ınlinft>rid Deİnir ""'-~'""" 
l\1 ıhafızlar lehıne ınkisaf et
nıekledir Memleketin dahilind~ 

ı.on kanlı hadı«eleri meH•ııı 

bah'*'llen Ankara radyosu söz.. 
leruu ~u etimle ıle bıtirmiştır. 

Rumanyadaki kanıı hadiseler 
Yugoslavya ve Bulgarisı::nda 

büyük bır ibretle takib edilmek· 
teılir. Bu hiıdi>;eleı· "Yeni fü· 
zanı .. ın bir memleketin başına 

n .. Je-ı g<·Lırebileceğini anlatması 

bakımından Balkan memleket· 
lc·rınl' bır ders te.~kil etmektedir. 

ve 13iıkre~Le muha.rebelel' diin 
akı;anı g•><; vakte kadar dev•m 
el mı~tir. Riikreı;<Lt> poRta tel· 
graf idareı->İ ası1l'r in elindedır. 

Vazıyet kar~r>;ızdır. ~'al\at, 

a.~ılpn• )'ardım etnwk üzt"re 30 
bin Kı:ıının hükfımt•t mt•rkezine 
g~l liği zannedılmt>ktedir. Hır 

r,cık garnizonlann bu ınP:vanda 

R..-cido, Jllolda\-ya, Kmynva, 
KOstence ve Yass garnizonla ~ 

rının asilere iltihal: ettiği ~öy

lennıektedir. h:alaota. Demır 

Muhafızların general Anton..,,. 
co lehinde hare.·l·t c'Clen garnİ· 

wn,ı sılahtan tec·rid ettıkleri 

\•t Brasovda ~~J.1l'ral Graga lini· 
anın btitün g-nrnizonu ile bıı·· 

likt<'.asılcre ıltihak ederek Bük
r~ üzen ne :(ı ı iidiiğii ~hylen 

mcktedir 
Rumen Traru.ılvanyaı;.mdakı 

(Sonu -.a.vfa 5 Hii 4 !<') 

Düsseldorf 'a 
hava hücumu .. 

in zararlar ika 
l. • di '. .. ) Şl dı 

-- -

Roman~ :ı Kralı ıobail 

ltalya 
jurnal 

Fransayı 
ediyor 

Tobrukun dil.';lmesi iizerine 
n r1'd.ılım İtalyan resmi tebli· 
ğinde hıırekata istirdk eden Hüı 
Fransız kııvvetleıi için "~özde 
lllU<>I'lZ,, tabiri kuJJaııılnıhtır 
Bu ta birden anlaşıldığına görE 
ltalyanlar bu kuvvetlerin \'icby 
bülı:iımetı tarafından mah~us
t.an muanz addedildiklerini zan· 
netmekte, böylelikle \"ichy hü· 
küınctını Almanlara JUr'lal et· 
mektedıı. 

Garib birmuame e e 
• • ,maruz 

1 
kalan 1 

Oenızy 1 arı idaresi, maaşının arttırıl· 
masını rica eden 17 nelik zavallı 

bir yağcıyı ekmeğinden ediyor 

V!'UJ.i.Inektedir. Alman pro-

1>~ . . ıları her ~ey~n bah· 1 
~bı!ırler aınnıa ecnebi radyo
--uıı dinlemeğe bile bak tanı
lluyan bir memlekett.e bütün ---------=======--------
~,. haklan ayaklar altına a
llıırken tef'kk.. h.. · .. Ilı.. . • c ur umyew.l'llll 

Atiııa, 22 ta.a.) - 'iuuan nll• 
kümeli namına beyanatta bulun/ 
mağa mezun şalıSJyet merkezi 
bölge ınde çok mühim bir mevzii 
işgal etmek için dün ltalyanlar 
tarafından yapılan dört muka· 
bil hücumun püskürtüldüğünü 
dün akşam ~öylemiş ve şunları 
ilave etmiştir: 

Lane ra, 23 ı a . .ı - Bu g('('e 
Rhin havzasını.! Dı..:ıscldrof.:ı 

karşı lngiliz tayyd.relel'i tarafın 
dan ynpılan ~kın .ıa\'auın fena- De\•let Dt·nizyolları idar~ai
lığına >11r;men l<e>if bir taıır- nin: biı· işçu;i hakkında yaptığı 
rl." nıalııyPlimie olmuştuı. lıı;:ı- pek garib w " ılerecede ha.yı·et 
liı tayya1<•cileri hiitüıı bomba- verici bir muameleı;ini ha.her 
lal'lnı hedef tutulan mıntakaya aldık. İlk önce inanmak iste
atmağa murnffak olmuşlardır. medıkse de goz önündeki bu ha· 
Bir ka~ yangın ~ıkarılmıştır. kikati inkar t-<a·bilmck de münı
Taanuz gl'çoı•lcki Wilhelmsha· kün değildi Vl' maatteessüf biiy
""n taarruzu dPrcrcsinde geniş le bir haksızlık yapılmıı;tı. Biz 

bı gaıib harl'keti hem e· ·a•ı · 
re..ımıy<•ye, hem d0 but · ' ılg 
makamlara duvurrr.ak ıc b 
tiin tııfsilatile - yazmayı -ne d< 
olsa- bir vatııncla.ııın \'C 'bır ıı k· 
daşımızın huzurunda bor<;hısı: 
olduğumuz bir vazife telakkı c
c. ynru7~ lı;te hadise sudur: 

Ilı tıdafıı sıf.atiyle ortaya çıka • 
!l?.lar. 

ingiltere ve Almanyadan 
yeni lokomotifler geldi 

f e- (Sonu ..,.yfa ;; sü 4 f(') 

tı OkuYllcula.rıınız pekBli ha· 
-~!arla ki geçenlerde gene bu 
ilin 11Ularda bir Alınan gazto\.esi
'l\ir:<ışııyatından bahsetmiştik. 
tı., h ~Y~c hala "be§er hakla
\ıi,· til:, alanna kapılıyorlar diye 

Münakale işleri bu sayede 
rahlıkla ynpılacak 

İtalyanlar o kadar ağır >.ayı
ata uğranılljlardır ki te~cbbü.sle
rindeu sarfınazar etmişlerdır. 
San günü Yunanlılar, Bersagli
eri, Alp ve.;aır alaylara mensuh 
150 esir alnııslardır Esirlerin 
çoğu ele geçirildikleri zaman pis 
tikten acınacak bir halde idiler. 1 

olmamakla berab~r gene çok Le- -------=--'---'----------------
liirli olmu~lur. SABAHTAN SABAHA: 

-·-
])~Q~e eğleniyordu, şimdi Bay EvYelce Almanya ve İngil- rimize gelmiştir. Ahnanyadan 

ıı<;z .. 11?h diın.ağlann hürriyeti tereye sıpariıı edilen vagon ve gelenler H vagon, 4 lokomotif, 

İtalyaıılarııı lıa.aı riıklan 1 
Manastır, 23 ( a.a.) - Reuter 1 

ajansının Arnavutluk hududun
da bulunan hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Dusseldorf harb enoıblrısinin 
mühiın bir merkt.-"Zidir VE" İngiliz 
hava kuvvetlerinin buraya yap
tıkları bu 21 ıncı akın harb is-ı., ııııu nasıı agzına· alabiliyor "" .\1ın lokomotiflerden bir Joıımı şeb-. (Somı sayfa 4 sü 7 de) 

l'oıı lıaı. anyada seksen, ytiz mil- -;=====================~ 
tihı,;alatını muhakkak ki !'iddi 
surette bozmuBt.ıır. Bu mıntaka
da muayyen bir GOk askeri he
defler, benzin depoları, vagon 
tevzi iBtasyonlaı~. mühimmat 
fabrikaları. tayyare meydanlan, 
çelik imaliı.Uıanelcri, yüksek fı· 
rınlar vardır. Bu hedeflerden bir 
çoğu bu gece bomba tayyarele
rimizin husırni bır dikkatine maz 

~l k bu en esa.•lı hakkın ı 
d~~0c1an dola.yı ı.stuab için- Karikatür sergisi açıldı 
~ar Maginot hattını işte 1 
!ıiiııi r. Baııiya, dimağlaruı 
.,_I Yel.j temin edildi mi Fran-

Alınan B<>n haberlere göre ttaı 
yanlann büyük bir mukabil ta
arrı.ız hazırladıkları zannedil
mektedir. İtimada değer bir kay 
nakt.an öğrenildiğine nazaran 
İtalyanlar, bilha»ıa. Yugoslav 
hududu civarındt. Boyan,ı. deresi 

-..;c; ar , 
tal'% Yalanın tesirinden ku.r
lanı • __ ını? Bir memlekette ya-

"""'rııiz ~ fi . lıı.rakmanın yegane 
tlndeıı . kır Ve vicdan hürriye
lllrıd. _ ıb~_rettir. Kimsede dil· 
'iliiünu söylemek hakkı ol
'-ııir ancak o zaman yalan mü· 
iınka, olabilir. Çünkü tekzibine 

~r ~0lınaz. İşte bundan dola· 
lı\dycısu Bay Diclrich .Alman 
l'aPalıiıi "da bu tilrlü neşriyat 
dıı. diın ~or. Yo-;.sa Almany~ 
dı onu a~n bütTiyeti olaay
~ tin lakırdılarnıı derlıal ağ· 
ıııiüın:Srlardı ve zaten bu gibi 
~- 11 Yapmağa imkin ol-

D· 
ıe~Ch' 

dUıı.ya e göre, Alınanyanın 
e.i~n Yı feth ve istilil etmek ve 
lıı% 11 hakim olmak istediği 
ti.il" ~~ İngilizlerin iddilan 
lı:a~ ur. Dietrich on yıldır 
llıııı fi~ Yaı;ıtnda <;alienııe, o
hlıtiın. rlc...,ne ''itkıf imiş. Cihan 
dair ~Yeti kurmak İEtediğine 
le lşı~zın~an bir tek kelime bi
liııt, fllıl eınııı. Nasyonal Sosyn... 
detu ~t fetih ve ıstilA 
fttııı.eıc~vlet fikrini, terviç 

nüse)'bı Oalıld YALÇIN 
(807ıu 

lir.ıyfa o ~ ı ıle) 

Lıtanbul Halk.evinin hazıria-J 
dığı karikatür sergisi dün ak· 
şaın saat 18 de açılmıştır. 1 

Açılııı merasiminde Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lfıtfi Kır 
dar, Örfi İdare Komut.anı Kor
general Ali Rıza Artunkal, Par
ti müfettişi Reşad Mimaroğlu, 
Üniversite Rektörü Cem.il Bilse! 
Parti, Vilayet ve Belediye er· 
kanile gueteciler hazır bulnn
muşiıırdır. 

Sergi Parti Müfettişinin k1M 
bir nutkile açılmıııtır. Parti MÜ· 
fettlı;i bu nutkunda ~ d&
lll.IŞtir ki: 

"- Görene vercceğı zevk 
kadar göı;t=lere de fahr v&-

•• 

1 

(Sonu ..a~ fa 5 sü S te) 

-HARB
VAZiYETi 

T obruk'un sukutun
daki ehemmiyet .,__ ________ ·~· 

YAZAN: 
Emekli General 

K. M. 
.:---------~~. 

har olmuşlardı•. 

Bir İngiliz df'str<>l eri kıı.~~b 

Londra, 23 ( a.a.) - İngili?. 

1 
bahriye nezaretınin tebliği: 

Amir:ılhk dairf'si, Hyperion 
destroyerinin zayi olduğunu bil-

' dirmekle müc•-iftu·. Hyperion 
bir torpil veya bir mayıı ile ya
ralanmııı Ye ytirüyemiyecek bir 
hale gclmi tir. Bunun üzerine 
bu destroyer kf.nd i kuvvelleri· 
miz tarafından batırılınıştır. ö
lenlerin yak•n akrabasına malü
mat ,·erilmistir. 

LimJadn 
G 

Hypcrion dcstı oyeri Mero Si· 
ünün en mühim haberi, nıfına men"'ıb olup 1936 da de-

İtalyanların son kalesinın, nizc indirilmış 1 '340 ton hac •

1 

receğine şüphe olmı.yan bu ser· ı "Tobruk., müstahkem üssü-
dide minde idi. ginin muht.eviyatı bu va ça- nün düşmesidir. Bu muvaffa. · · · ·rr ı , 4.4 10 pu~luk "ört topu ve Iışan yur~ların ılminın, ı a- , kiyeti bildirmek şerefi ve hak '' 

nının ve t un gı e kı, Bardiyada oldugu- gı"bi, kil] tirlin. . .. "tgi'd ı dig· er daha küçuk <;apta toplan 

1 yük 1 k ld - d ı· 1 ti 1 ve toı pil kornnlan vardı. se me te o uguna e a e Sidneyindi. Cihan, bu hfıdi-
1 itibarile bizim için ve bütün va- seyi, bu uğurda t•n büyük -----====..._ ___ ! 

tandaşlar için iftihara yeter . ., kahramanlık destanları yazan 
Paıti müfettişinin hita.besin· ordunun memleketinden öğre

den sonra hazırlanan sergi ge- niyor. • 
zilıniştir .Sergiye iştirak eden Tobruk, günlerdenberi ka-
12 san'atldlr şunlardır: ra, hava ve denizden yağdırı-

Cemal Nadir Güler, Necmi lan ateşler altında Kınd.ınİ
Rıza, Abidin Dino, Salih E- mıştı. ilk hücum, ayın yirmi 
rinez, Bedri Rahmi Eyttpoğlu, birinci gününün akşamı, ka-
Mm·affak İhsan Garan, Zilıir ranlık basarken, tevcih edil-
Sıtlo GUvem!i Sedad Nuri İleri miş ve doğuca müdafaa man· 
Fikret MuanA' Ma2har Niı.zı~ zu.melerlnin 8 ki'.ometre ka· 
Rcsmor, Ra.uf'l:sınet Ulukut, Or-J (Sonu ı.a> fa 5 sü 5 tc) 

han Ural. ~- I 

Kahve tevziatı 
Ankara, :!3 Hus~i) - Tica

ret VPkaktinee geLirtilen bin 

elh çuval kahw•nın tevziatı yapı· ı 

!arak yüz cwva! Ankaraya, 1 

Jurt )" ~ ç- va' lstanbula, ti 

~ u uvruı vilayetlere \ e
ri' liç y~ çı. 'alı da ihtiyata 
vnlmışt r 

Yüzde yüz kar z! 
Bu zam talebleri için en kuvvetli 

bahane, hayat pahalılığı oluyor 

- Vakıa yemekleri gittik~e azaltJ~·onız amma. lıtınıı mo
ka.bil hem porsiyonlara Allll• ~11p011yonu, hem ınü~t,.rilf'rinıh.it 

fena ~ aı;dan az yf'JJIA>lerini t..,nın edeıriı: "1hlıafüıiı.i koru• 
yoruz beyefendi •.. 

Mürakabe komisyonu bazı 

B<>yoğlu magazalannı ve bu me
yand taksitle iş gören btiyük 
tic.; ethanelcri birinci sınıf ad· 
dc:lcrck bunların yüzde yüz kfı. 
nnı haklı bulmuş. Bu yüzde yı;:: 
kar da naı: ı blı insaf ve doğru 

muamele hıs.~esı gorillmtiş? Oııu 
bı!meyız. Fakat ışc bak'l.n kı bu 
bınnci sınıf mağazaların sayu;ı 
ii~ ~ten ibare:t iken şimdi bir 
çokı..ı!"l da kcndiler;m bırlnc· 81• 

nıf ıtıbar ediyor, koınısyon mil· 
(l:ion" sayfa 1 sut .ı +de) 
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~-iN--i~.~~;~-~-~,~D~.~ .• ~~~.~ı---~.~E~H~l~~-~--~~~~~-~~--~~----~l~li~m~!~.~~şe~si~ 
''Calcutta'd• olupb~ Y~AN: !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~g~~M~d~dl~k 
tenler yakın da olsa E j · lr OKUYUCU 'aGü "'k 'h' ı"lk kil · ' A' t 1 h k ~ -
gene meziye aiddir. HAL DE EDiB 1 . D I y o R K I: 1 mru v~ ·'" ısar- 1 o u ar muzesı SiS an ar a - Keşifler, ihtiralar 
Hindiırt.anın payitahtı, nelhi - =-11 lar Vekılı şeh 1 kında yen·ı bir 

den evvel Calrutta i:li. Hariçten . . No .. 5~ Kadık~ylüler de imar . • • - Maarif müdürlüöU bir ---<>---
bakılınca D~lhi'den çok fazla İn· 1ngı!izlenn de mevcudiyelı Cal- ıstiyorlar rımıze geldi müze açıyor 1 talimatname Sun'i gübrenin 
gilizkri hatırlatır. Sağlamdır, cutta'da doğmuş olan esas nıo- [Kad,\:üyuncto oıu ... n bir 1..-arii- 1 f 
kunttıır, biraz muzlımdir, yani dern cereyanlarının ihmal edile- mızden a!d;•ınıız bır ınektuh:ı Gum·· rük' ve !nhisarl"r ''ekili l aydaları 

• u İstıınbul Maarif Müdiırlü~ü, 
binal~n islıdir. Bütün minasiyle Hindistanda on dokuzuncu a- ehemmiye' ne binaen deıcediyu- Raif Karadeniz dü.1 Ankaradan T 1• k"" Azotun nebat için ehemnıiye-

şchrimi7.de bir "Okullar müzesi,, a ımatname mev ıı 
bir İngiliz ticaret şchrini hatır- sır teceddüd hareketlerinin mü- r.ız·ı şehrimize gelmiştir. Vekil öğ- tini anlıyan Liebig bu nıa.ldenin 
latır. Bunlın harl·cın· de İngı"lı·z '-'·sıı·s ve başı r>am Mohn RO'.'- "\'nli Lıl<fi Kı-darın M.ınbulu açmak üzere faaliyete başlamış- meriyete giriyor h d ld. .. . tı. ........ ı." _., ~ 1 ·r ~··-uuodakı· ga,•·eıı.......ı~• leden sonra İnhiRarlar umum ___ ava an ge ıg&ne ınaıunı · , ._, •• ,. ~U•• tır. :Müze banrlıklariyie maa- ~-
hakimiyetinin eseri olan bir kaç dur. Bu adam 1772 de doğmuş be Kaaı!·öy _ Kı:.:ılloprak _ Fe- müdürlüğünde meşgul olmu~ riC müfetti§lerinden nıüteo;ck _ Bu doğru olmakla beraber, bu 
abidesi de vardır. Fakat .bunla- 1833 de ölmüş bir Bengallidir. nerbahçede otur.ınlar, bııyük tak- ve İzınirde yapılmakta olı;.;ı, kil bir heyet meşgul olma~:ta- İ3t3.nLul Üniversitesinin, üni- alim nebalııı azulu hangi •ı.;ullo 
rın hk biri yerli abidel~rle kıya.q Tesis etliği cemiyetin adı da 

1 d.iı !erle takib ediyoruz. Ta!Wm Türkıyenin en büyük tütün ba-ı dır. vcrsitede çalışacak asistanlar alıb kullanılığını bilmiyordu 
edilemez. Cakutta'ya • ilk gı"rdi- maksadını izah bakımından ma· kl'la.-. wkliliıyoı, Emmooü açılı- kımevı· hakkında pla· n v·e maknt- - . . için hazırladığı yeni talimatna- Ameli Pifl~iler ivi ın:ıhsul k,in 

' Müzenin Nişantanşı 1;.ı mcı " ·f v k"I t· ta f d ' - , _ .. .. .. b "d rdır B h S . yor, parklar yapılıyor, yollar as- 1 - me maarı e a e ı ra ın an .,,.k 1 dd 1 ı·· 
giniz zaman goıunuze <:arpan u nı a : ra ma • • amaJ. ler üzerinde alakadarlardan iza- okulda aeılması kararlaotırıl - tascl"k 1 d k .. - ·te u" ompozc o muş mu e ere u· 

falllanıyor, bılhass; Bcyoglu tam- •, ' · ı o una a unıversı ye 
pr:ıtik ve bütlin manasiyle mo- Brahma Hindulann büyük i- rı ~eniş bir imar projesinin ter. hat almıştır. mı~tir. Müzeye konulacak ~~- tebliğ olunmuı;tur. zum olduğunu pek eski zonıan-
ileın görünüş daha 7.İyade bari- lahı Brahman'ın bir sıfatıdır, tatbikatına sahne oluyor. ı,ıaıı- ı-----====----- ya için bir liste lıazırlaıımakta- Bu seneden itibaren meriyet lardanberi biliyorlardı. Bunla· 
cııl[r. Çiinkü Calcutta Bengal e- Samaya cemiyet demektir. Ya- bullu olup da bu t•mdin tıarei<e:- . Ya kal anan yeni ihti-1 dıı-. Müzenin karakteristik ııok- mevki ine giren taJimatname a- rın hata etikleri nokta ncba-
yaletinuı merkezidir, va Bengal ni bu isim bir ililıa istinad eden lorindm memnun olmamak kal>ii taaı eski mekteb ile bugünkii sistanlar hakkında bir çok yeni tin büyümesinde dckonıpozi~yo-
Hindistanın tikir ve hayatının bir cemiyet kurmagı· istihdaf e- mi? Fakat, memnun olmakla be- kar SUÇIUf ıtri hükümleri ilıti\·a etmektedir. nun esası olmayıb dekompozls-

• raber, biz, Kadıköy _ Jicnerbah- mekteb arasındaki farkı teba-
tuzu biberi, acı tatlı hususı çe.~- der. Her halde Hindistan, insan ~ - K11.ıltoprak sakinlerinin. b.ı (B•t tarafı 1 ıncldo) rüz ettirecek mahiyette olu;,u-, Bu hükümlere göre her asis- yon mahsullerinin ana rolü oy-
nisini veren y .. rdir. Bura!llD Hin denilen mahlüku hiç bir zanınn 1 ı:;ıyre!leri ı:öf'dük~. •Acaba bizim da meşhur Beyger ma,,;;v,ası dur. Bu maksadla eski mekteb- tanın mensub olduğu dersin ve 1 namasıdır. Onlar (nPbatlann 
dhtand•ıki nıevkiini anhyabil - hıı.liksiz tahayyül edemiyeceği ıa ·~nara rıe zanıaıı sıra gele<ek'!• da ayakkaplarda yü%den 50- lere giden 'talebe, hoca ve ınü- rildiği fakültenin seçilmesi za. anası teCe~sühtür ı, dıyorlar<lı. 
mek i~in oradııki cereyan ve ha- icin her kurduğu cemiyete ili- dıyc duşünmelorı de yor<ız mi? den fazla ihtikar yapmaktan dcrrislerin kıyafetlerini havi\ ruridir. Asistan olabilecek gençı Azotun nebat i~in zaruri oldu-

1 " b·" bil! .. d . !er üniversite profesörleri vP j · 1 L' b. b d r •ketlenu içytizünü biraz bilmek hının adını vermek ve bu suret- :-n - ''""' g,ncı;, eıu; suçlu bulunınaktadır. k nl ı1 k b la gunu an ıyan ıe ıg ıı ına -_ man e er yap aca ve un - fakülte dekanları tarafından in-
•a· zımdır. le hu"'vı·yct ve ma'ksadını tesbı·t y•şillik içnıde tam güzeliigini bu- Komisyon bu hususdaki talı- denin az ~ok havadan v. eldi!!-i· · ı b kl h nn yanında bugünkü kıyafetleri, tihab ve Üniversite Rektörlügu··· " ·· 

an ta iat 7.cngiııli erile mcş ur ki . k ni ka.vramıRlı. J.,.a\Vt..>s İl(' (;il-
etmek ister. Brahma - Samaj bır ,,.ltinfü. Bunun içindir ki 'katını ikmal etmış ve ararı havi mankenler teşhir oluna- tarafından tayin olunacaklar-Bazı Hindli d0$tlar bana: 

"Calcutta'da olup bitenler,.>'a
kııı da olsa gene mvjye aittir. 
Bugünkü Hindi~tandaki en mü
tı:m hareketleri anlayabilmek i
çin D<>lhi ve hudud şehirlerini 

tetkik etmeli,, d<:mişlerdi. 

Bu iddia bir dereceye kadar 
doğru idi. Çünkü bugün siyaset 
ve hareket sahası hakikat halde 
Delbı ve hudud şehirlerıne geç
misti, Fakat bütün bu hareket 
kaynağı ve bu kaynağın men<jei 

!cut,a'daki on dokuzuncu asır 
cereyan ve hareketinin tabii bir 
netice•iydi. Esa;;en on dokuzun
cu 'asır, yakın ve uzak bütün 
Şarkta _yeni bir veehenin doğu
şuna ş.1hid olmwıtu. Fakat, aciz 
fikrime göre. Calcutta'mn bu e
hemmiyeti yalnız bugünkü Hin-
distanın rrreyruılarırun başladı

ğı yer olmasından neşet etmez. 
Calcutta istikbalde de Hindis • 
tanda bir rol. hem de mühim bir 
rol oynayabilir. Çünkü bu eya
let -üslumanla Hindunun he
men hemen sayılan · birbirine 
nıüsad olduğu tek yerdir. Ba.~
ka yerlerde biri yahud öteki el:
!l'riycttcdir. Yani ba~ka yerler
fo aralannclaki münasebet bir 
•k!IE'riyct ve ekalliyet münaııe· 
ı.'tıdir. Fakat burada sayılan 

ııemen hemen nıüsavidir . .Manen 
ıl • bu müsavat daha doğrusu 

l•ellUyi.'> mevcuddur. Çünkü hu
t'url müslümanları hemen hemen 
ı kseriyetle Orta Asyadan ge
: •n unsurların evliıdıdır, Cal -
rntta Müslümanlarının ekseri • 
yeti yerli Hindu unsurlarıdır. 

Yani ayni ateşli ve muğlak zih
ııiyctlı, hesaba sığmaz aksüla
m<'llcri olan adamlardır. Bina
enaleyh Hindıstan bir veyahud 
ikı millet olarak teessüs edeceği 
günleıfo arasında Müslüman ve 
Hindu unsur ya birbiriyle. ~ar

pışmağn ve yahud nevi şahısla
nna münhasır bir terkib teşki
line mımzeddirler. Bir de bunun 
fevkinde Hindistanın müstakbel 
;;eklinde sözü veyahud tesiri na- 1 
zarı itibara alınması !iizımgelen 1 
miyer<>k bir tarafını te.~kil eder. J 

( 1) E&aJJen M üslün;.aıı ve HU.
dıı r arosrnd.a bu gibi terkibe 
glitıfreıı OCTNıatılar en çok Cal
cııtta' da gö~e çarpar. 
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ve ev,.ak nettedll.ın odJJmatn ladıe 

ofunmaz ve buniarın kayboJmaı.,..,. .. I 
dan dolayı h'-9 bir ft'l .. uliyet kaltul 
fdilMeı.. 

cemiyetinin halik mefhumu Mü,; yollarının pistigine ve ahşab evle- gelecek toplantıya bırakmıştır. 1 caktır. j !ardır. bert de azot mür~kkt•bcıtının 
lümanlardan pek uzak değildir. riııin ,.,raıotine ı·aamen, yaı c•lin- Diğer taraftan, Tahta kale ı Müzede ayrıca bir de iııkılab Diğer taraftan asistanların mahsul arttırdığını bulmuşlır~a 
Bu cemiyet vahdaniyet~idir. •·•· Manbul, gu?elliıli her nevi Sabuııcuhan cı<ddesi 63 numara- köşesi bulunacak ve bu köşede muvaffak olmalarını ve mesai- da topral<taki nitr~tlaıfa inbat 
Ram Mohan Roy vaktiyle Ben- çlrkinlı~i ıo..p;,mak suretile göze da züccaciyeci David Levi ve ı Türk inkılilbıınn bidayetinden 1 !erini münhasıran üniversiteye kabiliyeti arasındaki mün . ~IJ.>lı 

gu el ~örünmektedir. Binaenaleyh .. k" f t eıd t hasretmelerini temin etmek ilk evvel anlıyan Boussingauit 
gal'in Müslüman olan hüküme- yııtilız kalabalık v• .ık evlerle do- şure ası a. ura verm en sa ış bugüne kadar, maarif ııahasın-' mak_sadile, asistanlık yaptikla -
t . b b" B -L 'dı 1 yapmak ve bu suretle koordi- d ·· d · d - ·ı·k {1855) olmuştur. ıne mensu ır ranman , lu şehir merkezini değıl, Manbu- a vucu a getır igi yem ı !er rı esnada başk.. yerde vazife 
ve Müslüman fikriyatının tesiri lun tobil güzelliklerinin m hen nasyon heyetinin "erdiği karara tebarüz ettirilecektir. 1 almaları menolunmaktadır. BaR On sekizinci asırda büyi.ık 
altında kalmıştı, hatt.ıl Miislü _ olan sayfiye yerlerınin belti baş- aykırı hareket etmekten, Bey- Aynca Atatürk ve İsmet İn- ka bir yerde vazife aldığı veya- memleketlerin ordu ıJ3ireleri 
man Sırrilerinin eserlerini zama- lıca!arını oı.un in.ar etmek de oğlunda Molokoto 400 yarda- önünün maarifimiz için söyle- hud ~alıştığı tesbit olunan asi-, toprakta nitrat arıyorlardı, çüıı-

e<>rckir. Acaba bir Fenerbabçenin lık makarayı ikiye bölerek ko- tanların derhal üniversite ile kü nitratlar barut iınalincle kut-
runda en iyi tetkik etmiş alimle- imarı bir Taksim ı:nzin<>.;u- diği değerli sözleri de tebarüz alakası kesilecektir. Bu itibarı..

1 · d b ı rd Yal misyonun 200 yardalık maka-ı t" !anılır. Ahır m!'<'ralarınılan a-nn arasın a u unuyo u. • • ınun imunndan daha a7. mı mü- et ıren levhalar müzeye talik üniversitede asistan olarak ça-
nız fikir itibariyle değil mizaç himdir. Eaki ve geri devirlerde ralara tesbit ettiği Ciyatdan olunacaktır. 1 !ışan doktor. hııkuk vesair fa- kan suları emen ve sonra kııru· 
ve zevk itibariyle de bir Hindu- bile ~ehrin en buyuk me•ire yer' fazlaya satı yaparak ihtika- Müzede bunlardan baska ilk külte mezunlarının clışarıda a-ı yan toprakların yiiziinde l>.'-
dan ziyade Müslüınaıı olduğunu olan bu ceımet p"rça.•nın bugün- ra te$Cbbiis sudarından diln okul talebelerinin kendi ·ba~la-' vukatlık, doktorluk gibi hususi yaz bir madde teııekkill ı><l~r ki 
tercümeihalini u••anlar söyler- k metruk haline baktıkça acuna- müddeiıunumiliğe verilmL<;ler _ surette çahRmaları da memnu:ı buna küherçile denir. Bu t"h~v-

.,..... mak kabil deı:ildir. Bir edibin de- rına ve öı;retmenleriyle yaptık- d . 1 k' 
!er. Maamafib eser'"rini tetkik ı .b t b h ,_, dir. ları eserlerde te.o.hı·r olun,•cak- ur. vıi ımyası eskiden mal. ın ·lc-

rv c ıgi ,ı i « eneci vnr, a ı;esi yo, ... ., " G · t ı · t · 1 · ederseniz, M"·'uma" • 
0 

Sırrilerıne Bundan bW?ka Bcyoğlunda t .ene aynı ıı ~ma name asıs- gildi. Nesiclerdeki protı.'inlı•r 
""' Bır viraneden ibaı·et hale geldı. ır. tanları dört sınıfa ayırmakta- 1 b t h la 

bu dü..,künlüğüne rağmen kurdu- Dı er t>rofdan son b•i sene z;or- ı Motola mağazası hakkında da Müzede bundan b:ı,;ka ilk 0 _ d parça anı azo u avi o n a3i•i· 
r.u "emiynt Sırrilik· ten uzak o- lıııda Suadıyeyo gulen osfalto a •. ·ı- tahıcikat yapılmaktadır. Bul k ı t 1 b ı · · k d. b 1 ır. !ere tahavvül ediyor ve btınh-" , , u a e e erının en 1 a• arı- Bıı dört sınıf asistana verile-
ıan Sunnı. Mus·· lümanlar' • dah• lan kenar yollar lıilc oralarda o- ma ·aza 233 kuru•a malelliVi .. - 1 . 1 rın bazıları da dekompoze olıın 

.. a tur:ın ınevki sahibi zevatın rica- 'V "~ j na ve ogretmen eııy e yaptıklfı- cek a~li manş nisbctlcri 30 - 60 t' 

fazla' yakla.0ır, yllni aklidir. bir çift erkek çorabını 350 ku- rı eserlerde t""lıir olunaı·aktır. lira o rasmrl deiTismcktedir. amonyağa inkıliib ediyor ve a-
·1 lat'ı Uzrrin<- asfaltlandığı halde Ou .... .., c k ] 

rııs.a satışa çı ııraı-ak ihtikar ..... - b lk f monya ta rnvada ok•ide olarak 
(Ark.ası var) yol~n Kmllopnı!• ve Fenorbah mıızenın şu at ayıııın i ha - A i•tanlnıın bir ecnebi lisanını 

vaıınıaktan suçludur. ta d ı1 h ı ··k 1 b. k'ld. b'I 1 nitratlara tahavvül crliyor: di-

BE~EDIYEDE 

Üsküdar meydanı . . 
pro1esı 

İstanbul belediyesi imar mü
dürlüğü Üsküdar meydanına 
aid projeyi hazırlayarak tas
dik olunmak üzere Nafıa Vekıi

letine gönaermişti. Haber aldı
ğımıza göre vekillet projeyi 
muvafık görerek tasdik etmiş
tir. Proje lıugünlerde L;tan
bul belediye..fue liğ oluna-

çcye giden kısımları •cı.muınen ih
nuH C"dilmiştir~ Bunl:ırın ihmali 
k5fi dea:ilmiş gibi ınc~elii Kızıltop
r ık - Fcnerbahrc - Suad.iye yolla
rtQtn Htisak noktasınt leşkll eden 
depo durak yerinde üzcrindz 
ö!üın tehlikesi!• yazılı koca bir 

rnuhnvvile ınerkezinin sakil ~ö·l
rl i ıfıı;<Jnn haşyı"?t verll"cge kAfi
ıl" r Bu muhav\ilt' nıC'rkC'Zi ycrlnc 
1 u L k bir y~ll p;ırı~ i<,"'inde müna
.sib hır l.ıli~..c., thkmc>k de hüyü1: 
m.ısrafı mucib bir teşebbü mü
dı r? Ynk~a ufak tefek gayrC'tlcrdt~ 
muhakkak büyük pltı.nın tatbikatı
nı rnt h~klcmelidır? Acaba van ... 
iıı12in biraz da bi1.in1 t;lr:ıfl\irn 

b k'.nak zahmetine ne :z:ı.ma.n kat-

_, sın a aç ması mu temeldir. ' çov. ıw1 ·emme ır RC ı e ı -
Hububat tacirieri rne~ri de talimatn:ıme hüküm- ğerleri de kalsiyum k rbonatt 

leri arlU!lıııd;ıdır. ve karboo eli oksid h,ıaıl tlıyor-

fonkaYaya bir he- Esnaf cem'yetleri l ıar. Böyl~ bir de kompo· ny 11 

' . d d" kongreleri 1 MÜTEFERRiK daima toprak nitm rır nc-
yet . gön er ller İstanbul esnaf cemivetlcri kompozi•yon ve n~battan malı· 
1 ~ Davet hracati memnu olmıyan hu- kongrelerinden ba7.ıları ekseri - rum olan toprak ı;abu~ak ııit-

bubatımız için vekaletten yapı- yet oL'llaması yüzünden tehir T'irUye Tıııi!J l'e Ofonwbil ratdıın mahrum kalır, çünkli 
lan !ıı;ans taleblerine clnn ccvab olunmu•tur. Kongrelerin tehir K11!ıib-ıi11tlrn bunlar suda pek kolay erim le-

h . günlerini aşağıda yeriyoruz. 
verilmer>J.esi yüzünden ııe rımız- A . 1 . k :ı.ıcrkezi Türkiye Turin,,o- ve o- rindcıı dolayı yağmur <;ulariy· 
dcki hububat taicrleri aralorm- raoacı ar cemıyeti ong:·~- le hemen ınkanır ,.e n •b,•t tara· si 5, bahçıvanlar 7, balık~ıla; 6, 

1 
tomoLil knlüLünde bulunan ve ,. " 

da bir heyet seçerek dün ak- yüncüler 10, kasablar 12, nıa-• gayesi imardan ibaret olan fından asımile edilir. 
şam Ankaraya göndermi~ler - ranırnzlar 22, sıvacılar 22. •k- '- Ter~-. 1··1 ~ ctmı·.".' mad·l•nı"ıı e· ~ ' "istanbulu Sev~nler Grupu,, bu ~' " ~ · ~ 
dir, "Bu heyet yaptıkları ?atı•- mek yapıcılar 12, kapıcılar 16. miihim ihtiyacı takdir ve idrak hemiyeti tefes"ühte olmayıp ıs
lara aid lisansların bir an evvel garsonlar 12. hamamcılar 4 8U·ı 
verilmesi hakkında vekaletten 

batta toplaııa, caklaı·dır. edcn bütün şehirlilere müraca- lakhğındadır. Bu topraii;ı ratıb 
--»•-- atla kendilerini bu büyük gaye- tutup yağmtiruıı nilmtlan ı;i-

tenıennilerde bulunacaklardır. Manda tarafından boy- nin husulii irin fiilen yardıma lip süpürmeı;ine mani olur. Ya-

nuzlaıfmış ve yaralanmış da\'•:·t eyler. ):>ani nebatla örtülü olan topra-

ı nacaklarını kem-ı}j hürmetle so
Bu projenin tatbikine derhal r ilirın!yiz?• 

~~~;::;~ !:r~~=u~~: ... A--..la~--r-m--..t-ec_r_u·-.b-e_s ... ı· Halı fiyatları yüzde 
olunmuş olacaktır. 25 yükseldi Beyoğlunda Hacı :Mürur ma- Azohk aidatı (senede be~ li- ğın azot muhteviyatı az çok .;a-

hallesindcDery:ı sokag;ında 11) T · 1 bit ise de bundan siı.zülen su ua raJ urıng kulübün Beyoğlu s-
numarada Halil bir maPda ta- tikliıl caddesınde 81 No: da bu- daima nitrat bulunur. İyi b:ı-
rafınd:ın boynuzlanmak sureti!~ kılmıs toprak ınahsullcrindeki Hususi tarifeler 1 k 1 1 a Z 1 r 1 a f 1 Almanya ve diğer bazı mcm-

1 d - · "d' lunan idare merkezinde kabul o-yara an ıgını ı.ı ıa etmi~ \'e t,._ azot mikdarı toprağın havı oı-
davi altına almnwıtır. ı lunur. duğu azot mikclarıııın ü mi~-

Bazı gazino ve kahvehanele- leketlcro ihracat lisatLqt verile-
rin saz ve yahud da ba.~ka eğlen t ı d 
celer tertib ettikleri akşamlar a m a m a n 1 ce';(i haber alınıruş ve bu seb b-

husu;~İ surette yaptıkları tari- -<>-- le h:ılı piyasasında büyük bir G A L AT c ı• ~~ A y E T ı• 
feleri tatbik ettikleri görülmek- faaliyet baslaını~tır. lhr-ıcat- ,,..___ ·--·· 
tedir. Bu ııekilde hareket ede- Bu ayın 28 i ile 31 inci gün- çılar harice mal sevketmek ıçin _., ___ , ______ . ------· 'a ı 

ı,.,.,· arasında yapılacak pasü ve dahı"lden mu··bayaata basl·~ı· eek gazino ve kahvehanelerin ' ·- ~ .. ,,. 
cezalandırılmaı;ı kararla.~tırıl aktif alarm tecrübelerinin bü- !ardır. Bu münasebetle hah r>i- Kendi tabancası"le Musta-
mı.ı;tır. tıin hazırlıkları tamamlanmı.~ - ya.'<RSında yüzde 25 mıktannda ı 

tır. Dün ak.,amdaıı itibaren şeb- bır tereffu husule gelnıistir. ı 0"/J •• k Ah J 
Yeni bir fidanlık rimizde l2 sinemada aktif ve agz O uren afi{ me /. 1 

-Belediye, parklara koyduğu pasif alarm tecrübeleri esna • Bayazıddaki çökUntU 
ağaçları hususi bahçelerden a- •ı suıda halka dİİ.ojcn vazifeleri' hadisesinden belediye E·:velki g;,ce Calatada Şük-
1 k h d h · d t· ı f 1 rüniin kahvesinde calısan Ah-arıı ve ya u arıc en gc ır- tc-b:ırüz ettiren sesli filmler en memuru mesu · 

medin Mustafa ::ıtlındaki ht:ın-
terek çok para sarf etmekte idi. gi' tcrilmektcdir. Dig" er taraf. görUIUy· or şehrisini taban::a i!e yaraladığı 
Belediye bıı hususcla tasarruf tan Ankara radyosu da dün Beyazıdda istimhik ed.Jertk yazılmıştı. 
temin etmek mak•adiyle bu a- akşamdanberi İstanbul alarm yıkılmasına başlanan binalar- Dün su<: ortağı ve karJeı;i 
ğaç fidanlarının yetiştirilebile - tecrübeleri hakkında vilayetin dan birinin çöktüğü ve al- İJri; ve bunları Mustafa vı öl
ceği bir fidanlık vücuda getire- nem·ettiği beyannameyi tekrar tında üç amelenin kaldığı yazıl- dürmcğe teşvik etmekle ·suçlu 
cektir. etmektedir. mışti. Muhsin, Mürsel ve Hüsc- Kemal, Şükrü ve Şevk~tin du-

MAARiF DE 

Ali Şirnevfil ihtifali ı 
Büyük Türk şairi Ali Şirne

vainin ölüm yıldönümü müna
sebetiyle 9 şubatta İstanbul ü
niversitesi konferans salonunda 
bir merasim yapılacalrtır. / 

Merasinı programı üniversite 
rektörlüğü tarafından hazırlan- ! 

maktadır. 1 

HALKEVLERI 
Konferans 
~~= 
25.1.1941 cumartesi gunu 

saat 18.30 da Sıdkı Alı.ezan ta
rafından edebiyatımımı ana 
hatları haklwı<la bir konferans 
verileoettir. 

yin isimlerindeki bu i~çilerin asıl rw;ması yapılmıştır. 
Şehrimizde yapılacak alarmı tanzifat amelesi olmaları ve bıı Ahmed vak'ayı şöyle aııl:ıt-

t<>crübeleri hususi film mües- işde kullanılmaları ayni zaman- maktadıı·: 
seseleri tarafındun filme alına-! da yıkılma ameliyesi sırasında - Ben o gece kalıveyi kapa
caktır. belediye fen memuruııun n~za - tıyordum. Mustafa hiddetli bir 

retle bulunmadığı anlaşılmı~tır. halde geldi bana: 

ADLiYEDE 

Çocuklara taş atan 8 
ay hapis yatacak 
Sultanahmedde Akbıyıkta Ke. 

resteci sokağında 35 numaralı 
evde oturan Alinin bahçesindelı:i 
erik ağaçlanna çıkan çoculdar
dan Mutafaya taş atarak ~ın
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermek ve çocuğun dirnaği zafi
yetini mueib olmaktan dolayı 
ikinci asliye cezarla görülmekte 
olan muhakemeııi dün neticelen
miştir. 

Suç sabit görülmekle Alinin 8 
ay hapsine ve 25 lira para ceza. 
sına. mahkfuniyetine karar veril
m i..~tir. 

Hadisenin tahkikatına el koya'! - Ulan bizim kapının ipi ile 
müddeiumumi muavinlerinden niye oynuyorsun senin kafanı 
Şekib Mutlu yaralıları isticvah kırarım. 
etmiş ve onlar: Dedi ve ben claha bir ~ey 

- Tavanın merbut olduğu du söylemeden tabancasını cekip 
var sallamyordu. Bize üstüne ~ı iki el ateş etti. Sağ kolumdan 
kıp yıkılır dediler. Biz de çık- vuruldum ve hemen üzerine 
tık ve ilk kazmaları atarken du- atıldım. Boğuşmaya başl:ıdık 
var yıkıldı. Biz yuvarlandık ta- Mustafa da, ben de yere düş
van da üstümüze çöktü. tük. Bu arada tabancası da ye-

Demişler. Müddeiumuınjlik be re düştü. O zaman ben kap
husıısda tansifat amelesinin de tını ve ona bir el ateş ettim. 
istihdamını caiz görmediğinden Kalçasına isabet etti galiba. 
ve vazifesi başında bulunmıya Derhal kıtlkıp kaçtım. 
rak yıkılma ameliyesine nezaret Mustafanın yanında bir de 
etmediği sabit olan belediye fen arkadaşı vardı. İkisi birden 
memurunu mesul görmektedir. arkamdan bıçakla k~tular. 
Kanun! takibata muavinin esas Tramvay yoluna kadar beni 
raporunu verdilttoo sonra baqla- kovaladılar. Doğru Şükrünün 
rtılacaktır 

evıne ~ittim. Beni ilk önce eve 
aldı. Sonra bir taksi ile Beyoğ
lu haPtııhanesine gittik. Mus
tafayı da omda bulduk. Yara
lanmış, imdad otomobilile o da 
hastahaneye getirilmişti. 

Hakim sordu suçluya: 
- Bak bunlar seni teşvik et

mi~lcr. 

- Hayır yalandır. Bunların 
hiç biri orada yoktu. Zaten ben 
kahveyi kapatıyordum. Vakit 1 
çok ge<;ti. Mustafa ela onun 
için geldi. O sıradaki bana fe
nalık ct~\n .. 

- Neden .. sana düşmanlığı 
ne? .. 
-- İşte efendim kapısının ipi

ni çekip açmı,,ıar. Ben yaptım 
sanmış. Ona kızffi!ş olacak. 

- Peki şimdi Mustafa ne
rede? .. 

- Bu sabah ölmüş diye duy 
duk . 
Diğer suçlulara da soru ya

pıldı. Onların dördü de vak'ayı 
bilmediklerini söylediler. Bu
nun üzerine mahkeme riyaseti 
Alıme<lin tevkifine diğerlerinin 
de serbest bırakılmasına karar 
verdi. Ahmed arkadaslarının 
tescili dolu sözleri arasında 
tevkifhaneye gönderildi. 

line çıkabilir. Bu kadar az.:ıt 

nereden geliyor' Liı>bi~ bu azo· 
tun havadan amonyak SC'klimie 
geldiii;ini iddia clnıi.şti. Yıldı

rım ve dekompozisyon rt kları 
nın buna yardım ettikleri akla 
gelebilir. Fakat Liebıg'in h~
vadaki amonyak hakkındaki 
tahminleri pek yüksek idı. ı:;,,n

radan gelen alimler Liebig'in hu 
hususta hata ettiğini anlam ı.ş
lardı. Bertlıelot azotun nPbat 
tarafından havadan biliunıiyeıı 

yolla geldiğini iddia etmiştı. Bu 
terkipçi olan Bertlıclot'ııuıı ak· 
lına madelerin birleıııııe;;ı yolu 
geliyordu. Şimdi nebatların ha· 
vadan azot çalmaları meslesı 

ehemmiyet ke>;bctmi1tı .. Falut 
seneler gectiği halde kimse mu
vafık bir cevab veremiyurrlu. 
Nihayet bu sualin cevabı bekle· 
nilmiyen bir yerden birdenbire 
geldi. Bu mühim cevabı yarına 
bırakıyoruz. 

............ ~ 

Sanayi birliği umumi 
heyeti toplantısı 

Sanayi Birliğinin umumi bey· 
Bt toplantısı bugün ekseri~ 

temin edilemedjği için 4 şubat 

941 saat 15 e tehir edilmiştir. 

"0" Grubu sergisi 
D grupu yann saat 16 da 

Güzel San'atlar akadenıisinue 
dokuzuncu resim ve heykel ser· 
gisini açacaktı.r. Serginin bir· 
yük rağbet göreceği tatı.ınin 
edilmektedir. 
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SABAHA 

Yüzde yüz kar az! 
(Sa5 tarafı 1 incide) 

- Hayırlı hocam, hayırlı... 1 j k h de · · b" b ·· 
N 

}.folb, lıasmı yere yatar anca·, ·em ıyı ır aşan gos· 
- edir? k ti 1

·-yatmaz crhal üze ·ine çullan • terme ne cesi sekiz senede """" 
- M Banın zevkini "Öımli· &rd•et versin H<>lncı, ken· 1 dı. Nefe;; • alJ.ınna.dan kemane racaat ederek o sııretle tasrüf-

Pasif Korunma esnasıı da- gurddaşların 
dikkat ve tatbik etmesi lazımgelen hususat 

Yor musun?, "' dı"ıu· tr·r"· rladı. Der'-"'. 0 •.yr.ıı_. 1 ... "t 1
-- B " " - "" ~ ~ geçip havalandırdı. Maksadı, erını ısı yor=ım.ı§. u:-ıına rncv 

- Gördüm .. BirJcnbire çır • rak br.mnının ::ıllına. ot:ırdu. 11 ha8mını d.1ı;ttıp mcRhur şak zuu bahsolan bir itibar meselesi 
p "p n· attı. Mollanın hareketleri o kadar küııtesinc girmekti.. değil, tabii yüzde yUz kAr hırsı
h - Bu, ni<raııın manaları var seri \·e c derece birbirine bağlı He \'acı, başına geleceği an • dır. Yoksa. ayni mağazalar, Ti-j 

OCQm' yürUyordu l:i, bnı:;r.ıına rıcfcz ul-ı ladıJı için canını di~ine takmıs racet Odasının aidatını eksili 
- YJı·dır in,.~llah... ı dırmıyordu. _ mukabele ediyordu. Mollaya vermek için muhakkak üçüncü 

1 

d - zün aydın hocanı!. Yüz- Ç !ağın, yap ğı 'Jl'h.:ıseroi. · şak kü tcsini vermcm<'k için sınıf yazılmışlardır. 
c dokı::ı.n Tolla, güreşi kaza - Bir kere güre. usulüne UYbll!l O·\ <>.yaklannı öııe uzatmıştı. Bu yüzde yüz k8.rın mür:ıkabe 

lla•aJc!. ı· lıı.rak dft pa~.a dalan lıasmrn~ Fa!wt, Molla durmuyordu. komisyonu tarafından nasıl kıl· 
- :ıllalı?. mukabil olarak boyıl!ldun:lt \".ırı Hasmmın ;ıak küntc~inden kur- bııl edildiğini bilmemekle beraber 
- H 'vacı, müd~faa gürc"'i muştu. Bu, tedafüi bir haktı. tulınak iç:n vaciyetir.i dc;'.;iştir- birinci sınıfa aynlan mağazala-

Yaı ııı;yor .. Serbest güreşiyor .. - I Sonra, boyundurnkla hasmını diğini görünce bu sefer de ters rın şimdiye yüzde yüzü de az 
- ı;vet... sersemlettikten sonra, silkip kepçe oyununu ara~tırmağa baş gördüklerini işitiyoruz. Neden? 

etli. 1 :.tara}{ derhal top:ırlannµısnıa laclı. nen sürüleıa sebeblerin başında 
<"v~\ ila, lll'lvacının şjddetli hü· nı<'ydan vermeden çapraza gir· Molla bu .. sülük gibi yapışmış şu vardll·: Memlekette ha.yat 

1 
1 arıııa, maharetle mukabe· rr.i'51-I. bir oyundan bir oyuna geçiyor· pahalılaşmıştır. Her şey fırladı, 

c «!<l"t(lr, O)llllll rını çözüyor, • folln, Ho!Va(~ya dersini ver· c]u. Hasma ııe düşlinmek fır· biz de zam yapmıya. mecburuz. 
~e r 1.ı • b"l 1. l . . 1. ' • a ı e •lıkeli. oyunlarla mlşti. Dalarsın amma, i~e böy· satı ve ne 'ile nefes almak za· Sonra elimize mal gelmiyor. Biz 

&ru ırtıyordu. le c,lur demek istemişti. manı bırakmıyordu: elimizdekileri fazla kArla sat-
~ · 1 : hı.r .• kırıcı güre~ Helvac' nrye uğradlf,"ıını sa· Heh-acı, bu sefer de t~rs kep· nıazsak gelecek sene bomboş ka-

rrı• ~ ;;ıt k '"ar verdiğini sez . şırm'ş bir halde ayaklarını altı· çeye gireceğinden korkarak tek· lacak olan bu dükkanm kirası
•' · Eu scbeb!~ boyunduru- na alm.ıı;, büzfilmÜıj otm"llyordu. 1 rar ıryaklarını altına alarak va· nı, vergisini, işçi masrafını na-
•· 1'· 1.ı<rd J,apanına dü:;me- Daha başına neler gelcbilcce.ği·ı ziy<!lıni değiştirdi. sıl veririz? Zaten hariçten ala· 
ıııc, ıdn tedbir alınıştı. ni düşünüyordu. ( Arl:ası var) bildiğimiz malın da fiyatı art-

Z~tcn Molla hasmılanmı ~ift 1 ~~;;;;,;;;;;;;;;;;~~:;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;~~~ ıruşbr. ~ ' . 
M gl P etmeğe yeıtenınezcli. umı.ıın.iyetle pahalılandı. Fakat 

Bir memlcl{din hava müdı:.· 
faa~ı aktif vo pasif olmak Ü· 

zere iki suretle y pıldı~ı ma
lilmdı=. Alıill müdafaa; hlMl 
kuvvclleri ,-e diğer tııyy:ı.re defi 
tcıı · tı tar;?.fından, p.lSif korun 1 
m:l i~e mahalli hükimıet ve halk 
tarafmdan muhtelif vasıta ve 
usuı:crıe yapılmaktaclJt. 

Bu müdafaa vo korunmanın 

ha.kiki tecriibelerici yapan İn
giltere gibi memleketlerde her 
iki işin birbirini tamamlayacak 
§ekİldc tanzim ve idare edildiği 
hava ve: dahili emniyet ne· 
zaretleri tarafından n~';redilen 

mü.:ıterek tebliflerdcn de anla.
şılmaktadır. 

Diğer siliı.hlarda..'l olduğu g;bi 
ha \"3. taarruz silahla.rm<lan da 
iki türlü kor.ınurlar. Bunlardan 
birisi gizleme diğeri de silılh te
sirini azaltma ve tesirsiz bırak· 
ma suretlyledir. Bu yıızıda yal· 
ruz gizlemede bazı usulleri ve 
bunu icab ettiren eelıebleri ve te
min ettikleri faydalan izaha ça
lışacağım. 

t a dalarak baStırmağa ve, ıc · ı Birinci ıddia doğrudur. Hayat 

gr,~U:ı:. <:npı:~z, tek ~a.pr:ız, çen- ne nisbette? Bundan bir ay ev-
l ' ~,ık kunle8i gıbı oyunlarla vell<i bir hesaba go··re yüzd" e 28 ----::=======:::,-:----
ıasınıı • • • f p R ' l arını m·ıglup eder ve, bas B-.l k bl A' ·· ·· d daha nisbetinde. Bu derece, dogru· bi· ==i'= S Q #:==I 

Al?AU. CINll 

ırırdı. i euav me e er. - ıh ustun en ı ı le olsa büyük bir mağazanın 

0~~1la, en ziyıWe haamılar= mı iyi? - Çe itli ihtikar usulleri. - Bana ne, yüzde yirmi sekiz zam yapılma- Pazar günü yapılacak 
aııııa muk bil Y P ığı o - ··ı k d ı ~ını haklı göstermez. lkinci id· • 

~'Uıılar1a h ımlal'll".ı boz.ık dü- sa .'l ne· - Damlaya damlaya go urur a. dia "hariçten maı gelmiyor. Ge- lıg maçları 
~urürdii. t lecek sene malımız kalmıyabi- F'ımerbalıçe stadı: 

•te, bu sebeble Mollavı bo _ KOi Ur almak ı ne sa.taınıyanlar, bun1= iste - li s t 12 F b·'" Be • Yıl .ı. - d r.,, aa ener ..... çe - yog-
n uruj!n dilşürmek, kurd ka· M<• t~p de tuplanan par:: i· diklerini fiyata gömlek halin e luspor (B) hakem Bülend Tu-

:ıanına almak biraz mü l<lil 
0 

- le t.nyyare alınacak ve adına satmak yolunu tuttular. Bir met Ne malum? Ya gelirse, hem ranlı, yan hakem Neşet, Nihad. 
t;ı 'u. "Kültür Tayyr.resi,, dencctk i- re poplin bir lira. Üç liraya bir de bol bol gelirse bu yüzden ya- Sa:ıt 14 Siileymaniye _ Al-

t · ı···ıt ·· al '" · gömlek kumaşı alınmak, imali- pılan Y.ammı ticarethane sahible- tıntu· h k "nm'h Duronsoy 

l 
',. l<'l ; Lung~lı. Molladan mı$. "" urun Y nız .... yyarcsı· , le b" likt • be ı· g a em " ı , 

n.. • _,,.,.., k .,,_, · d b .. l yeaıy ır e azamı ş ıraya ri iade mi edecek? Şayed gel • yan hakem Ne~"'" Nihad 

ı ."' d k •p:ını aldığı z:ıman bir ru u.cnu, cn.,,.,.ıu e oy e pa- mal edilmek ıa.zmı. Dükkanlar- ""•• · •ll~ık oyuııiylc ne hale :roldifri· ra toplayıp almak kabil olsa ne Ja bu bir liralık kuma.~ın gömle- mezse dükkan kirasını, işçi mas· Saat 16 Fenerbnhçe - Beyoğ-
ıı 

1 1 
- ~ iyi olurdu!.. • . . ed' k" lir d • r:ıflarını, vc""'"'ini tediye ede- luspor hakem Adnan Akın, 

ıer <€ • gürnıU~tü.. Maaına.filı bu<"Ün kültür de gını Y ı sc -ız a an aşagı a- ·...- yan hakem Snmil., Fikret. 
JI,.1 " Jamazsınız ve bir biri kumaşı cek mi? Hiç biri temin edilme- ş 8 d 

. ~ vacı, b~~ on dakike. süren para.-nz alın:ıbiliyor mu sanki? • eref ta ı: 
ı ı metre olrırak ııatınıya yan~s - mL~ ı"ken bö"yle bı·r iddia noa•l 10 Gal V f 
l' etli lılicnmlar ir;iude Molla- Derin ilimleri bir tarafa bırıı. - ._,, ,~ Saat ~t:ı.t:ıray • e a 

yı hoyımtlurıı;1a dü~üımck için kın; ak:ıt 'l!U ilk kUltlir, yani ilk ınafutilcinn bıma benzer kimbi· dinlenir? Bu idiaları diııliyerek (B) hakem Nejad Erge yan 
ı ı\•,tı. tab ·ı bile bir h~li paraya muh· lir d · d 1 1 bul komisyon zaınmı nasıl kabul e- · hakem Halid, Sabıı.h:ıdnın. 

~ aı•:ı ne o ap arını muş-F k taç. Ucı;cn gün dc\let ilk oku- der? Saat 12 Beykoz - Tor•kapı 
·a .at bir tüdü muvaffak ola- ıuna. çoruğu (ilan bir baba an·ı lardır!.. hakem E<)ref Mutlu yan l':ıkooı 

~aı~ı. Alt:ncı dakikaya do~'l"u, latı:yordu. Bana ne, sana ne "Üçüncü iddia: Avrupadan ge- Halid, Sabahaddin. 
. ol.ının ılık gürcı;mcsinden is- - Guya rıı<:ktep be'dcva ... H<-r len mallara faturalaı'lia zam gö- Saat 14 BeE,iktaı; - İbtanbul-

lıf• l a -'-" '· --'·- ~ .. "" .., Harb kapınııza geliyor; ilk· h:ıl Ş · T c y ' .":.' c. c. den .. Belvııcı, mal bulmus - . onll'u,r ' ~'"""""• .,,,,y,-fö,e bahara ne ol"'"""'!!l. bellı" -'·ğil" . !!1·· rülüyormuş. Bu zamlann mik- spor <em aşı e <on ıı.n 
~u-b . yardım, i~in Uç lira veririm. Bu _,, "" ~ cdi • H b f hakem Etırcf, Müryyct. 

"' • ı gıbı ar.ık bulduı;uım zaı ıı- ._,_,., d ft kiı"ıd bi en<lişcli sözlere kar"ı vali ve darın r. em u aturaların "' 16 , 1 ... ı:cuer 
1 

., il . nun .<rıcuoue e er, g , beled" . . " • ~ aat Ua atasa:ray - v era 
• ~.' ,,,o aya çift paca etti. kakm par.ısı olarak mektep ıyc reısı nasıl tanzim oluııduı;unu da he-1 hai.eın Tarık zerengiıı yan 

ı I.ııkın, fcvkaliide tetikte bu- nıa.ktu biı ücre:t ister, hatta ha- Lütfi Kırdar saba katmak ıazım. gelmez mi? hakem Nejad Mii ;yet. 
,,~,h M 'la h ·•g . 1 k · ·nı· ku kulaklarını tı - ı· · lük" • ti K ı "-' !.....,..., o, , asmı daha paca· \., azı p .. rru<ı o ara yıı 1 • k hri . \.Onll9yan S m:ıg:ı.za Ve • aragi.imrü ~ ouol681: 

::U·a ionı~den colnk ve çcng" el , nı.~~· :tık tahsil meoburidir ve am ' , tc" ı: careilıaneler için yüzde yüz 
1 

Saat 10 Galata Gençler -
~oli ·!o Iielvacıy-a sıkı ~c Mh" l ücrctsizdır; diyorlar. Bunun :nar1a ea .• ıyor • zamını kabul etmezden eV\·el, Feneryılınaz hcıkem Necdet 
gib· . • ~ ır ncrea ücret.siz?.. / / 0 . yapıyor. Ge:zen yan hakem Ziya, Sallık. 

ı hoynnduruk geçiı'"<li. Görülüyor ki zamanımızda ITıı.ks!nıde d~ • pek lüzuınu olmamakla beraber Saat 12 Fer!küy • !$i~li Gıi· 
n· liclvacının iri ensesi, Molla - ha.vadnn baı;ka pıı.nısız hi~ bir h1 sund.ıd.en ın· bir kere lüks ve birinci sınıf ti· neş hakem Bahaeddin Uluöz 
''il ç.·cngd koluna tnkılını.~tı ııey aiam:ı.y-.z vıı bu güzel mrm- 1

1 sanın ı~ını aç:ı;ı carethaneleri tasnif etmeli idi, yan hakem Ziya, Sadık. 
): . . • k-'- h b b l • •-· 'k g"c" ı5ıklar I· "d . S 14 D D '• ol· kalık, Helvacı, boyun- c "'""" •va ını ol u <U.Ula ı ·· , ', A , • - o zaman yem en yenıye müra- aat ıı.vudp::ısn - emir· 

<lııruı,'un -ori 
1 

küçük .. deli ta bir saa<lettir; fakat teı;rar et· l;'·ncıc . li~uı aı cıcat edenlere daha kolay cevab spor lıakem Mıılıtar Ciircdin 
ıt01 ~- Ye gov mıvelim hdk1 nazar dc<"er. ·~ genı ' ye· · yan hakem Zeki, Sadık. 
l yı surcrelc boyunduruk _ - Y ' . . " I f;i1 k, aydınWt manzarası veren verirdi. "Liızuınu olmamakla,, Sa.at 16 Karagümrük _ Eyüp 
an kurtıılm:ık istedi. epyenı dünya ! 

1 

müi~.emr:'el bir meydan vücude dedik. Bırinci sınıf mağaza mu- 1 hakem :..ı:uzaffor Çizer ı·an ha· 
l"«kat H , . M!lı" d vlctlerinin iddiası- g~laı. Bır de yıkılan Taksım im; hakkak işi büyük, binaenaleyh k z k" :\fol tar 

&ır.ıınd '. ~ıvacı anladı kı, kıır· ıın gdre bu •neler i~.inde ycp· !asının Y<'rinc y~pyeııi, pırıl pınl alı~ verisi çol: mağaza demek-
0'.:ı'ııa~l:ııı.i a~· .,.;luıı: 

<hu ~lektiçük Molla, ldiçtik ı ~ ni bir dünya lru!"uı.ıı:i.u:;tu-. Ve' büyük lıi?,ııların yapıldıii'nu ta· tir. Bwılar, kira, vergi, işçi mas- Saat 10.30 An:.dolu . Bcv-
y gön:u;miyordu. bunu ku • aı· mihverin ileri sa,·vur euın. lerbevi haln·m s.,ır.-ı· 1<"1 ,..;ıı 1 " 

1 
ı . t ·"'" d ali . Fl raflarııu bu geniş alış verişten , ~ _., ~ , ~ ı 

,,,:--o ak, lı:ı:. mına öyle bir \'a- gcleıılıt'l'i '·-. ır :ı.ı· ...... ~n a \' nın ar- hakanı J.liiııır. Fazıl. 
·•,et al lı Bu yeni dün· yaya giderek öiı.ümüzdeki yaz, :;ateıı ç.ıkarırlar. Fa.zlıı.siyle çı- Sa:ı.t 1 z.3ll Anadvlul 1. _ 

lı:ı 1) ınış ki, onu yerinden' y· nusıl bir oev bu güzel plaJ·ı h:ılkııı daha geni~ karırlar ve blilldan dola••ıdır ki .~ lrdatnıak mümkün d-"''di. "' ' , Rumciibisar 11::.kem Ş"kib Akdıı 
.,.,_ ~ .. u olacak? Her hal istihadesine arzctınek imkiiııları bu~ka yerlerde büyiik m•iir.•a-' ' ı M .. · I' ı ..,,ı-a 1

1 
... 

1 
odi.. ~ -.... .... 

1 
mnn yr .. n ııa ~t;;(l .ı. tr, 1 

.. ":.21. 
•lıı ' .... vacının y ·gi boyun- de gidişe ve m aradığını, hatl:l buruya va- ıar, ayni maiı, küçüklerden da· !'laat 14.30 Hilal - Alemdar 
bo tııkta o snate kadar yediği niyetlere bakı- pur i~letileceğini okuduk. Hüla· ha ucuza satmak imkanını bu· hakem Hüsnü Savırnn y~n h~-
.,,,Ylıııdunıklara benzenı!.-or· lırsa .allı fu;tüne sa doktor I,fıtfi Kırdar harb · kem iinir, Fazıl. 
"" I"' 1 J oct·r·1··- k tehlikesi dü~,ünınliyor. 0ehrı· bır· 1 luyol'lar. .., 
in'. 'e Yacının •·üzü, gözü mos- ; _ı:::.,~ Bek ... ta- 1 ·· k.. ı"'ct ~ k •Liseler arasnıda maçlar I 

~: ol.ınnotu. ' ,..,......,. an ""' "C ve mum un '' ugu a- * 
"" U _, 

1 

"nin zannettiği dar güzell ş1.irnıE·ye çalış•yor - İstanbul Erkek !ektepleri ı 
•ıktıok a, lıasııunı bir iki dakika. gibi acaba al· ken RumP.nyadaki hlid'Hclerden, Ekmek on parıı daha zı m gö· 1 Yoleybol lig hpyeti bmıkaı lıf;uı· ı 
duk~ll ve, can alırcasına boğ tı ii.stünden da Balkanlara aid H•>yialardan bah· rüyor. Lokaııtacılar zam istiyor-

1 
dan: 

f[ h sonra salıverdi. Hoca ı ha llll iyidir?. se.leıılerc: ı~.rn:.ı~. B~t~ ~mlckete h.cr 2.1 1, 191~ Cuma günii Emi· J 

de ı·ı~ı. ba~ı dönmü.~ bir hal-1 Oraaı be!lJ deı,";iJ.. - Banıı. ne!... turlu mc)"e:ııı gondercn lzmır- niinü Halke\i salonuuJa ı·apıla-' 
ıı la.tar Eger Milıver ricaliuiıı ve ona \'c bütüıı bu in.;aatın, tamir· d bn d 30 kur • 1 lııı.ı ru a salıı.nırken der- ~'ardak~ılılı: edenlerin istedlklc .1 leı~n. te;1ebbüslerin nasıl ba~a· e e a, a."lllU - uı;tan, 40 1 cak maçllll": 

~ap~at~ istifade ed<Wek ri, Wıyanm nasıl olunıa olsun! ulac~ğını iloıi sürenleıe: · kuruştan, ayva <.>O kuruşt.ın a·ı Saha Kom;sel'İ: S. 'Kaı·.ıvel. 1 
(l(· gıı"di. d~i ise, dünya oor giın za. - Sana ne! şağı değilmiş. Bütün tüccar ve :Muallim Mektebi. Tak.si~ Li· 

d ıı :ıçtırnı1y rd f al ten deği ıyor ve buudan sonra Cevabını '"eriyor. esnaf: sesi, saat 14,30 da. Hak nı Sab· 
11'1llıv 0 u, ne es - da değı!jeCCktir. Madem ki ;.-ücu-rıınd~ oı·~ıu. Helvacı yediği bo· dlimt:uleki höceyrefor, zcuclcr Damlaya, damlaya - Ne yaptım? Hayat pahalı... ri. İ.•tiltlal LiHesi - Yüce Ülkü Ll-
turtıı1 l'll~ 11enıeml.iğinden bile , her an ?e~.ı:or, lıiç bir Ekmek fiyatları on rıara da- Diyorlar, her hangi bir madde se•i, saat 15 de. Hakem Sabri. 
Jiı:ıdi. ~a vakit bulmadım ~adaP.yı old_ugu gibi nuıhafnza· ı ha al"tıyor. On paranın ehemmi- için kabul edilecek zammın eli- 24 '1/1941 Cuma günü Beyoğ· 

l.toııa çapraza girmiııti. :ı;a zai.~n ıınkfuı yoktur: yeti yok mu? Fakat bize on pa- ğer maddeler üzerindeki tesirini lu Halkevi salonunda yn.pılacak 
alıııaz ' .. ha&ınını r•praza -•·- .Mıırif_et mutla~a.ye.nı !l<'Y yap ranın kıvmcti • ma~ıar. s """ ....,. k d ;nı dah b ' ve umumi hayattaki akislerini ' 
.ııı 

1
• Urdu. Maksadı ilk elde ma ı>.,.., 11 'Y1 ır şey yap· n i bil mi yen [;'} Saha konı.iscıi N. ör~. 

llğ Ub etmek idi n:aktır V~~n ~~' .e~-ı Türk değildir, ae Önceden düşünmek liızım. L · kiden dal.a ıyı c•ldugu şımdilik dem.işler. On pa. ~ Beh!"et SAFA Boğaziçi Liseei - DarÜfi;efaka 

'Yf YENi NEŞRiYAT 
Mümkııbe komisyonu, ilitika- ya da_:rılay~ gol Lisesi saat 15 de. Hakem Ah· 

Şehir r.n uQük satıcılarından koda- o~agını soyle- fJ. ~ med. 
tiyatrosu nlr.r.ına g çti. EV\·elki gün mı !erdi. Toıı·. ifil ( Ufuk çizgisi 

.. dört bet büyük !arken kıymeti t Muhtelif felsefi yazılar yai.. 

Yazan 

Emekli Hava Binbaşısı 
IJEDRI CELOSIN 

lsabetJi bir atış i~in görmek 
ve sonra nişan alm:ı.k lazıı:ı:!dn-. 
Görmeden niRa.n almak mümkün 
olmadığı gfı nJ alnıa\Luı a
tış mümkllııdilr. arnrl:ıma ıle· 

nilen bu nfa:ı.nsız atı arda ma
nevi ve hatta maddi zararlar 
yapılması mümkündür. Faknt 
görmed<,n r..işa.'1 alınmaz ve atı 
fayd ası•n:iı!', 

Görmeyi temin eden ı;ündliz 
aydmhk ve gece i.•cı zıya ve ı k· 
tır. 

Ayna terıkil edecek cilô.lı veı 
boyalı cisimler \'e bilhassa ma
denler gilneşte parlıyıırak ~ok 
l!Zaklard:ın kendilerini gösterir
ler. BULlann matia~tınlmııaı bu 
mahz:ıru gider ;r. 

Işıldar: 

Paı;if konınmatla lıaveyıı k.ı.r· 

şı giz1cmede ı~ıklar birin i ıl. l'l)o 

ecele mühimdir. lç<Jılar olmasa 
nydnıhk gecelerde bile her te
defin bulunması ve scçilın<•a-i 

mümkün dtği!dir. Güntlüz bila 
görü.'J(l r..ıaru olan ve aalıasım a
zaltan bulut, si:; gibi hadis~lc.r 
bu miJiikülatı çoğa!t.u·. 'Mesela 
mehtaplı bir gecede hava su t·u· 
hariyle meşbu ise göz ü.c:: b<0~ 
yaz bir saha üzeruıde ıı~ u1< •• 
rını ~anır! r \•o yeri görnı zlcr. 
Kar~ııhk gecelerde · .e bt;~· lı. 

nirengileri buhınmıyan he(; f
ler, hattii !;ciılr1€. kola; kol Y. 
bulunam""1ar. Buuun için ak• 
cı t:ı.yyareler pus;la ·e <lo~t tc -
siz iLtasyonl:uımn him:ı.ye: i:y • .l 
(radyo gönyem~tri) '";u' ~::,·ıc 
hed~fi ararlar Ye paııı..r''f'"i t r· 
vir fişekleri aratarıık bul4,~ı,.ı 

çalışırlar. 

lfıklanu göıiilmc··i. l.mTetınt 

:ıd dine rengine tubiılir. &yr.z 
ve siyah renklerin :u;ıkbğı bibı 

Gündüz gbrünüş: Müuıid Jı.,,. 

vada açıkta b~nnan ve meEl&!e
ye göre gözle farltedilecek J:a· 
dar büyük olan ve zemin ren· 
gine uymıy:ı.'.l ey:ı. gölı;e veren 
hemen her şey hamdan görüle· 
bilir. Hava tara.ssudlarının en a
çık wsfı S'lhanm geıüş ol- 1 
ması ve bu saha gözcü yülı:s ı.1 
dikçe genlşlenı.esidir. Gözcüler 1 
dürbin lrullanacaldarı gıbi kat'i
yet istenildiği z:ı.m:ı.n lıedcflerin 
fot.oğları.ııı alırlar. Bomba taar
ruzu yapı;acıı.k hedeflerın daha 
evvelce kejfe.libn i usuldendir. 

Evvelce yerden görülüp bili· 
nen mahıille:r bava.dan daha iyi 
fa.rkedilirlerse de ha vaden görü· 
ııüş yerden ve hatta yükscl: mA

hallerden g5rU.lnıeğe benzc.mez. 
Gündüz; hedefleri bulmak, 

tanımak ba.knrundan mutamrız 
için en muvafık bir zr..-ııan ise 
de, aktif müdafaa kuvvdl.-rinin 
tesirlerine maruz k:ı.12.cal:lann -
dan geceye ulııbctıe ~k ~olt t~h
likelidir. 

gece en iyi görülen tabii l'Clll teki 
ışıklardır. Kınruzı reııktekiler 

de iyi görünür. Bazı hizmetler .
çin tamaıniyle söndürlilm i 
mümkün olmıy:ııı 1-'µklıır koyu 
ma\·i ve mor gibi r~.nklerlc l!"a.s
kc edilirler. 

Ormanlar ağıl :iılcl u-: Pıısif 
korunınadıı. gilndtiz bil hedefle- ! 
ri hava gözetlemelerine ka.'"!il 
gizliyen orman ve ağaçhklıırm 
kıymeti pek fazladır. Mamlektt
leri güzellevtiren liıı;vayı temizli-ı 
yen ve tabii servet kil eden 
orman ve ağaçlıl.darm memle
ket müdafaasında da bu mcvld· 
lcri dolayislyle eskilerinin mu· 
hafa.zıısı ve yenilerinin ycti~ti· j 
rilnıesi milhimdir. 

Kı!jln. dahi yaprak •1oknıiyeıı 
ağaçlar bu hususta dahu clve -
riBli olduğu gibi hu"mıi surette 1 
gizleme için yetiştirilenlerin ça
buk yanmaz cinsinden olmasına 
ikilin ve arazi müsa.id d "be, c·ı
kncak yangınların mc\-ı:ii kala.
cıı.k surette tanzim v t~ tihinc 
dikkat edilmelidir. 

.'3ul:ır; re.ı!ct;izdir. FP.k~t u 
J.:tn:ı.nndaki ışıkların :ıksctmt -
mcslı:ıe çok dikkat e<lilmclidir. 
Suya altseden bir ı}lk ziyalı H' 

dalgalı uzun bir s\iluıı tc;ı~il ı> 
derek hır.va güze' crirıin işi f 

yarar. A~ler de ööylcdir. Bit 
1Ş1ğın bir eteşin suya •'..::ot'::_ı 
elıemıniye.li gibi ı;nJm ~e .de bu 
su bir nirengi i~e bımuıı delil e
tiyle çok ııı•y elde edilır. tlnrckd 
halinde bir lokomotifin bncıısın· 
<1~.n çıkan ateşli dnm::;nın biı 

demiryolunu göııtcrdiı;; gibi mu. 
hinı bir yerin buluımıaon· se-
bcb olabilir. 

Hulasa: 
Gizlemede. 
1 - Orman!. r ve 

dan istifade, 
::! - Renkler \"e t 

fut.ifade, 
y· 1. rc...ı.rı 

3 - lfiıklarııı sfuıaıirülnıcsi 

4 - Atcşleıin kı!yıd ıı.!tına .ı 
lınmnz,, 

Y8pılımısı iesb eden e ·.ıs.ı ış 
lerdcnilir. 

Renkler ve bo>ama: l<~ya. -----====--
'.'1dlariyle açılır, bu eııkı oir ı.a- ı1ngi re v A~man· 
ıdedir. Sıyıı.h ile b yazın yanya· \ 
n gelmesiyle mor ile mnviııin ~ Gıd n y ni 1 f..on10 . 
~~rm":~a gelmesi ayni n1:1;c1ığı 1 lifler ga:di 

l>m·arlan beyaz veya acık bir (Bat tor.rı 1 incide) 

r.:ıJ:te kiremitleri kırmızı bina· İr.gilte.redeıı 4. lokomotif ve Ç(} 
lar yeşil ağaçlıklarla a~ık bir ; koslovııkyadan da 5 Yaguıı<lıı.r 
dekor teşg.U ederler. Ve 5.şik"1· ı ibarettir. Bunlar dcdıru 
bir surette e-örünürl r. RUyük tren hatl.ırımızda faali:ctc g<• 
bir şehir ve kassbarun agacla.rla çirileeek ve miinakale iııl :. 
gizlenmesi mümkün olın zsa da dP geniş bir feralılık lxışloya 
ehemmiyetli ve Iı no •taLo- u•klır. Bundan baska ya.im~ 
rı af'llşikar kalmaz l"C gt..:cüyü da İngiltere ve Almanya ,._r, 
§ıuurtır yeni Y>ıgon \'e lokomoı.inc:- g.:; 

.Kl'.çült ."e ~ıı:ôye uymıyau e., leı:ektir. 
hemımyetli tesisat zemine uygun Diğer taraftan uün Alman· 
biıka~ rankle ~rçalı bir surett, yn ile muhtelif memlcketlerd~o 
boynnahilir, h ttiı orman ı·c a.1 piya.ı;ada geniş ferahlık doğura· 
ğaçlıklar içinde Ye t.~ınanıiyle cak mahiyette büyük mal par
saklanamıyan bu g'bi şcyleri..1 tileri gelmiştir. Bu mallar me
boyanarak glı>fonnıesi Uı.manıla· yanında Almanyadaıı makin 
,nabilir. Mc.;JtUıı bir mııLalle ~- parçası ve yedek alrr.anıı, h<ı
len ve gece bile belli olnn yolla- ya, kimyevi mevad. cc::a.yı tıbh.
nn üzerine döşenen kuınlarm ye, kırtasiye, Yunanistaııd:ın 
civar arazi renginıle obn 1 gö- saç levha, ecuyı tıbbiye, maka
rünmeyi güçleştirir. ra ipUği, Macaristandan can:, 

filin, fotoğraf kağıdı, Yugos • 

••••l!lllııı lavyadan, mukavva, sigara 
t ·ıı . . olan 011 para· !1'~ emst en magaza ınalıke- run Jıaroarken .._--ıı.....:....t.L.J nuş ve Eflatunun İde Nazariye-

Bu .. da. Dram lasmmda meye gönderildi. kıymetsiz olmasını nasıl iddia e- si ve Bilgi Teorisi adlı iki kitap 
gıın aluıaı:n saat 20,30 da Fakat ilıti - deıiz? .. Hele bu on paralar de- neşretmiş olan Yunus Kiizım 

AP DAL kinn bir de gt: vam eder, giderse ... On paralık Köni Ufuk Çizgisi adında bir 
Y'"""1: Dootoyefakı li.si ve kaça - zamlıı.nn ardı arkası kesilmez -

( şk ve y 
' kfığıdı, kfığıd, İsveçteıı, radyo 

aksamı, madeni e§ya, lsviçre
dcn ipekli eşya gelmiştir. 

Bu maddelerin bir kısmı sur
a tle güm.rüklerimizden ~ıkaıı

larak piyasaya döıtülecektir 

Buna nı kabil dün muhteiit 
memleketlere 100 bin Ur:ılı'< 

mal ihraç edilmiş ve bu mey n-

s o N H AF T A maklı yolu var ~e ... J?~ya. da.mlayıı. göl oldu· şür kitabı nCŞrederek edebiyat 
t~.:1 ,,. * ki, bunu da. us- gu ~bi damlaya ~aya sul'..11 alemine katılmış bulunuyor. Ki-

........ ı cad<lesinde kolD6d.i ta m ,mıırların harıce akan gol de tabiı tapta şairin muhtelif devirlerde 
Jın kııımında . taklb '-· etmeleri !~. Temenni l'delim ki hiç bir yazmış olduğu güzel ve muvaf-

v AK>.ŞA..M aoat 
20

.3
0 

da - gerektir: gkol ~kl~kuadan harb cadısının fak parçalar vardır. Bu değerli 

A SINEMASINDA 
Gördüğü büyük muvaffakıyet dolayı,•iyle bir hafta 

gösterilecektir. Bu mu!k'zam fil m t.-tanııulda büyük 
aliıka uyanı1ınnıştır. 

uaba 
bır 

UK ODALAR I'opl i, ipekliyi veya adi göm eını en nı un. eseri edebiyatla uğraı,an bütihı 
ı ını -tutturabildiklcıi • 

1 
Bel ı,ıet SAFA okuyueulıı.r.ımıza tavsiye ederiz. ~ııııamıı5 1

. da ~ya~ a tütün cöııderil
t::ı•mr# mış.ır. 

j 
_ .. ~ 
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YAZAN: TERCEME EDEN: 

• __ e_e_r_n_a_r_d_N_e_w_m_an __ j J Hüseyin Cahid YALÇIN 

İngiliz genci lngiltcr~Y" nıii- · 
tevcccihen Almanya.dan <ı)nldı
ğı zaman, Alınan do,.,tu ona re
fakat etti. 1ngilterenin kültür 
balcmundnn nüfuz • c tczirwi 
takdir ettikleri anlaşlan Al
man makamlaı1nın geniş gö
rüsleri sayesinde,, döviz tedarik 
edebilmiş ve lııgıliz geııciıun 
memleketind<> bir müddet kal
mak iml,ıj,uım bllimu tu ! 

Bittabi bu h1an 5encinin 
Lıgır?. luyyac.~ malw1elcrinin 
pli.ııl ıı ile • vd t edc;ceği bek
lenmiyordu. Fakat o İngiliz e\'· 
lel'iudclti rastgele k<ın~maları 
bü) tik bir ıtina ile tedldk etti . 
AilC'leri arasında casus ne ol
duğu bilinmediğı ,-e . erbest 
~rbeı:;t kon•ı. ukbğtı içm. İngi

liz dc-lılmnlı.<JJ m ~zlt•riniıı boş 
bir övllnnıcden ıbaı et olmadığı
nı, zannolunmıyacak kadar bii
yük msbette bir ta ~are inşaat 
pro~runınm t, tbikine ba.5bn
dı~nı muhakk k ub.ı·4', rigrenc
bılcti. Bunddn ' ıırfl ba:-.;;a ajan
ltır g' ndeı ildi. I·~ldPki nı .. lumatı 
itrnruu edecek baf?ka ha~rler 
daha t9plnndı. BPrlind1:ki 1 kfuu \ 
hnrbJyl' "imdi kendi ·uıi ciddi 
1 ir ehemmiy t l, tl'"lf:itnda bulu
y rdu. 

Gelen rapoı lar dogr:.ı ise 1 n
f,il'"eı"' me\ cud udamianudan ı 
fazla ta) v. ı c in~au yapıyordu. 
Bir kac ay ıçinde pılottnn zi- 1 yade ta~') arı..:ye mnlik olacaktı! 

du. Konforu yolunda.. orta halli 
miilremmel bir hayat sürüyordtı. 
llir a~ısı ve iki hiY.met<;isi var
dı. Birdenbire, hiımetci kız
lardan bir:ııe daha yfürnek Uc
reUi bir iş teklif edildi .Ressn
muı karısın... A vusturyı:tlı hiz-' 
metçiler bulıın bir müstnlıdeının 
kfarehancsiııden balı:oolundlt : 
"Bufila..ı çok iyi lı~.metçıler. lyi 
çalışıyorlru-.. Haftada on iki bu-ı 
çuk şilin alı~ otlar. İzinli kaldık
ları geceleme aı.,, Ressam hi
raz l"reddild etmiş olabilir. I<"'a- J 
kat ev başka idi, f.ıbriku. başka..] 
O fabrika havasını aile ucağı.nın 
başına nnkl(Xlcn k msel14r\len de
ğildi. Hem, hizm<'l.(>i Alınan de
ğil, Avusturyalı idi. 

Bu noktada ıııe\'Suk ve ha
k:iltl hıkuyc biraz durarak talı
min ve ihtimale y\.:rlııi terket -
mek icab cdivor. Avusturvalı 
hiznıelçi kızın· malumat elde e
dili etmediğı meçhuldür. Bir kaç 
hafhı sonra tayyare fabrikası
nın bir kısmını ta.hrib etmiş. o
lan esrarengiz yll.llgın ile bir a
lRkas.ı olup olruadiğı da bilinmi-
yor. ! 

Çok şükür ki yant,'1u ~alnı.z' 
y~rine ba.şkl'Jarı korunası kabil 
lnalzcmeyi mahvetmişti. Fakat 
yangıIJ. o kadar garib bil' surcl
tc çıkmı~1:ı ki bir sabotaj sa
pılmış olmasıudan şühhc cdil
dı. Geniş ttJıkfüat neticesinde, 
İngiliz mo.kamları bunun fab
rikada istihsalfı.ta mfwi olmak 
ilzcre kasden tertib edilmiş ol
duğuna kanaat getirdiler. Al
manlar kendilerini Balkaulel'l 
inhisarları altına alnu:: addet
mekte olmaları ve İngilizlerin 
işe kaıışmalarını 'kıskanmalnrı 
kabildi. 

Tahkikat esnasında, 1.abıta 
bittabi Avusturyalı hizmetçi 
hakkında da tedkikler yaptı. 
Tahkikat, kızı 1·essrunın evine 
yerle3tirmiş olru.1 müstahdemin 
idarehanesine daynndı. Bu çok 
faai bir idare idi, başında ser
vetli adsmla1· bulunuyordu. 

Yerleştirdikleri hizmetçilerin 
hepsi Almruı yahu<l A\-usturyalı 
idi. ls başındt"1 kileı· bu hiznıet
çiletin çalışkanlıklarından ve 
terbiyelerind n pek memnun 
idiler. Her loz bir casustu. 

Kasabl:ırın Pt fiyat1ar"!mı zam .__ - ·• ·- -
talebleri jij'af edildiya, şim<U de , 
peynircilerin fiyatların yiikael· M d k h b • d • ,, 
tilmesi için müracan.tln hwun- o er n orsa n a r 1 ne 1 r .. duklannı gazeteler !ınhcr ver- 1 
diler. Mıntakn. Ticaret Müdür-

Jnpon hilki'Jmetiaia ıu~ 
bir kanun layi.ha81blmlct ~ 
gazetelerde gönıcıefcwiıniz. ~.ı 
kanun 1960 senesinde, rv... 
bundan 20 sene sonra .Jap~~ 
nın nüfusunu 100 lllllJana. ~~· 
etmek gavesile kabal ~ 

lfiğü peynir tüccarlarının iliraz-1 ,. • 

~~~~~1~~~j~~p~~~~~f~~~: rc;Jistim devrinde ilk korsan harbanı ya-
~~~eri~:~:u~:~~~~ ~~~~~y:!pan modern kruvazör ''Hamidiye,,dir 
!er, topclancılar tayın caı!en Şimdiki halde 60 ~on ~ 

fu.slu bir millet olan .lap<>~) ' 
bu seviyeye isal etmek içiD ~r 
yaşını bitirnıiş her .S.pon erJ, 
ği ve 21 yaşını bitir.miı her &il' 
pon kızı evlenmclde ft her O' 
de beş nüfus y~le JJl 
kellef kılınmaktadır. 

fiyatın azlığı yüzünden zi -
yan ettiklerini ileri sürmüştcr. 
L5e be!ediye iktıs..'l.d Mildtirlüğii 
de karışmış, birkaç kilo sütten 
bir.tcnc1:c pcynfr <;Jktığı lıesap
lanmış ve '11ir çok tetkiklerden, 
inc·elt'.melerden sonra peynirin 
tenekesine 150 kuruş bir .zam 
yapılacağı anl~ılmı~. 

Demek oluyor ki kasabll:li."'dan 
sonrn peyuirciler de teneke ba
::;ına (150) kuruş bir zam aldı
hır. Teneke ba§ına bu (150) ku
ruş zammın mahaUe aralan alış 
vel'i~lerinde kaça çıkacağını şim 
diden kestirmek müşküldiir. 

Hiç şiiphe yok l•i cı:ı.naf ziya
nına çalı§maz, çalışamaz ve bir 
tacire: 

- 111e ziyaıuna. mal satacak
s111 ! rla denilemez. Lfıkin bizim 
s.ınlaclığıınl? .. <'t göre bu gidişle 
zam taleblerinin arkası clu :ılına
m ıyaca.ktır. Halbuki bava}ici 
2'.aruriyc fiyatları böyle yiikse
lirken gerek eı:;nafın, gerekse bu 
zrun taleblerini kabul eden rna
knmlaı ın göz önünde bulundur-' 
mnk mecburiyetinde bulunduk
ları bir mesele \'ıır<lır ki o da 
maaş \'!) küçük irad sabiplcrı
nin gelirlerinde hiç bir yükseliş 
o!m1dığıdır. Belediye iktısad 
mildürlUğü mıntaka ticaret he
yeti şu veya bn csnufın 7.am ta
leblcrini yerinde buluyorlar ve 
bur.u yaparken de hiç şüphe 
yok ki vaziyetin \'C vicdarun e
mirlerini yerine getiriyorlar. ö
te tarafda ise belediye meclisi, 
babadan kalına. bir dükkan ya
hud oda oda kiralanan bir ko
nak yavrusunun mütevazi ge
lirlerile günlük nafakasını temin 
eden bir nile bütçesinin musak
kafat vergisine yüzde on zam 
yapmak suretiJe alt üst olabile
ceğini hesaba katmıyor. 

Kasab, peynirci ne kadar hak
lı iseler küçük irad sahipleri
nin de o derece haklı olmaları 
icab eder. 

A. C. SARAÇOÖLU 

-Gündüz kOl3hh, gece silahlı transatlantikler - Gizli levazım merkezi 
neye derler? - HKruvazör el kitab•,, isimli mahrem talimatname neler
den bahseder? - BUtOn dünyayı kaplıyan muazzam bir ,ebeke. -. 
Örümcek aOına benziyen bir istihbarat sistemi - Korsan harbım 

idare eden kabiliyetli kafalar Biz de süratle niifumımzı.I r! 
ğaltmak mecburiyetinde btı~ıt' 

Yazan: A. Cemaleddin Saraçoğlu nan bir millet oıduğumw: i~ 

b d k · b" •·e sw·· ·'atıı· transatlantikleriyle Jırponyanın bu hattı harek~ ~ 
Ar~ nı>:-t g:;.zetderde yeni bir 1 karşı is at e ere yepycnı ır • dikkatle tetkik etmek ve ıcj 

korsan kruvazörünün filan ve- harb tarzı icad etmiş oldu. şimali Skoçya mıntakasından c<l"en karadarı almaknııcvkiitıde' 
ya - falan sahilde görüldüğü 1914 Cihan harbinde İngiliz ablokasını yararak In- yiz. 
gözünüze ilisir. İstim asrında tın giliz deniz ticaretine karşı kor- E .. skı· Tü"rk an'ancı--m• tetl'1J"ı - 1914 yılı ağustosunda pa.- h b. t bb.. - .......... 

lk d . k kun k san ar ı yaproıya eşe us et- edecek ol"Y'C!··" k çok ~'" ,_,:ı. JI ye en evrının or Ç or- ratorluk Almanyası İngiltere - ..... ....... ~ J "' 

sanlık maceralarını hatırlatan tiler. Ayni zamanda ana vatan- manın Türk yasalan arasın 
den sonra dünyada ikinci gelen dan uzak deniz istasyonlarına mühim bir mevki •a-1 eı.nıc~~ 

bu harb tarzı hakkında karÜiı b" t• t r·ı lik bul ~- ,,, ır ıcare ı osuna ma u- memur Alınan harb gemileri olduğunu görürüz. EBki bir ·' ~ 
az çok bir fikir veya kanaati 
vardır. Ancak mutahassıslar 
müstesna olnınk üzere pek az 
kimse modern korsan harbi hak 
kında tam ve şumuliü malfı-

nuyordu. Yetmiş yıl içinde viicu- de rastladıkları İngiliz ticaret ailesi mutlak suretle iiç e.rl< 
de getirilmiş olan bu· zengin ve ve kendilerinden znyıf harb ge- evlada malik olmak mecburi}'; 
kudretli deniz ticaret filosu bir milerini imha ederek korsan har tinde idi. Çocuklanndan cıı ~ 
lıarb vukuunda Alman harb fi- yüğü aile reisile birlikte ba, •• 

bi yapacaklardı. gider, böylelikle aile ~~ 
losu emrine (3,191,000) tonila- Şu kadar var ki yelken dev- ayrılırdı. İkinci evlidıa vaıif~ 

mat sahibidir. Çoğumuz zama- toluk gemi tahsis edebilecek bir rinde korsan hnrbine çıkan bir yurdu iklısadcn zengüıieşt01 
ne korsanlığının nasıl yapıldı- kabiliyette idi. . gemide içilecek t~tlı su, yenecek mckti. O da aileden aynlır, ııı ~ 
ğmı rn.yıkiyle bilemeyiz. Bilgi- 1914 Cihan harbi patlar pat- tuzlu et ve galeta mevcııd ·bu- I fa.kilen bir yuva kurar, yur~! 
miz ekseriya ajans ha.berlcr'..nin lamaz büyük Alman posta va- 1 duk · b .. til "hf işlenmemiş uzak t.oprak)ar ....... 

un ça 0 gemı u n 1 ıyaç- işler, yurda yeni işJnrmiş to~ 
dar çerçevesinin içinde kalır. purları bitaraf limanlara iltica !arını temin etmi§ sayılır ve 'ı kl k d nrdı Kıcmı ıı p 

ettiler. Bunlardan büyük bir . ra ar azan ı · ::ı. ,; 
Evvela şu noktayı işaret e- korsan harbine devam edebilır- cluıı alan üçüncü çocuk da Y ... 

kısmı harbin sonuna kadar mu- _ı.. vr delim ki istim devrinde modern di. Fakat buhar devrinde öz üs- nız kalan aileyi idare etm~ bİ' 
k .. d l "lk k h b" ı att.al kaldılar. Bu mUddet. zar- ler•·n· den u--ı,l!lamıs modr.rn bı·ı· zifesile mükellefti. R.<mlece .t ru vazo er e ı - . orsan ar ı I z.<:U\. --s ~ ... ,.,.,, ıv 

yapmış olmak şerefi biz Tilrk- fında küçük ve mutavassıt 1n- korsan kruvazörü yiyer:~k içe- ailenin üç erkek çocuğu olJıl 
giliz vapurları seferlerine devam cekten daha mUbı·m bır· ihtiya"- için normal olarak üç de kıt!, 

lere aiddir. Bu usul harbi ilk ~ - k ır.- geli-.:a.: v, ederek ana vatanın muhtaç 1 k laşı d . K"' .. . , cugu olma azım cuı. • -'"' 
defa olnıak üzere muvaffakıyet- a arşı yor u · omuı' ya- mek oluycır ki bir TmS s.ıltr 
le tatbık eden donanmamızda oldlığu gıda maddeleriyle me-1 bud mazot. Bundan maada .a- , altı çocuk yetitirmcldc muıcet 

vaddı iptidniye naklinde kulla- rasıra kazan borularının tenıız- leftı'. İşte dun·· yalan -ntedef hala mektep gemisi olarak kul- ı - --..· r 
nıldılar. Büyük ve sür'atli n- lenme:;i, makinenin durounıla- o tükenmez Türk soyu bu stJ.11. 

lanılan "Hamidiye,. kruvazörü 
olmuştur. Bu tarihi harb gemi
miz 1913 Balkan harbinde Rauf 

giliz posta vapurlan, lransat~ rak esaslı bir surette elden ge- de stiratle çoğalmış nıilYoıı 
lantikleri ise donanma hizmeti- çirilmesi de icab ediyordu ve bu- lara vasıl olmuştu. 
rıe alınarak toplarla techiz olun- nun içinde geminin ocaklannı Bizim de bugün a.yni yolu t'' 

J{aptanın kumandası altında o dular ve muavin kruvazör ha- söndürüp hiç olmazsa bir iki kib etmemiz, gençlerimtz:in tt' 
.a:amanki d~arımızın tica- line getirildiler. gün hareket.qiz kalma.~ı lRzımdı. ken evlenmeleri ve ailclerin çı;ıı 
reti bahriyesine ve harb liman- Almanlar İngiliz donanması - Halbuki harbin ev'\'elden tahmi- çocuk yapması iktua eder. f' 

lanna karşı çok cesurane ve nın Alman filosuna hakim bu- ni mümkün olınıyan ani vakı- suretle kurulan yuvalaıın hiJll 1 
pek şerefli akınlar yaptı; atıl- lunduğunu ve kendilerine de- alan ve hiç beklcnilmE.-dik bir yesi, evlenen erkeldcriıL lttı"~. 
gan bir denizcinin ani ve cilret- nizleri haram ettiğini göriince dakikada birdenbire baş göste- seviyelerini yükseltmek. k· ndı~ 
kira.ne hUcuınlarla dii.~mruıa tıpkı İngili;zler gibi toplarla rivercn tclllike!ed karşısında lerine iktısaden ~-aribm ctıl'le 
ne ağır darbeler indirebileceğini techiz ederek muaı.in kruvn..zör bunlar nasıl yapılabilirdi? Ava de devlete düşen bir ''"A.Zifcdit• 
bütün dünya denizcilik Alemine haline ifrağ eyledikleri büyük (&yfa 5 sütım 6 da) MURAD SERToGLrl 

İkinci biı haber ba~ka ehem
rniyelıii.z bir me.mbadnn geldi. 
Mauınafıh. bazı kere basit ve 
d ,.. rsiz bir cümlenin büyük bir 
ehemmiyeti olur. Hem şübhe 
yok ki demnkratık memleket
let de bır cok kişi cok serb0 st 
konu.şurl.ır. <Totaliter devletler
de de h::ıfıyei"rin uznk olduğumı 
knnaat getü ilince seı best ser
best konusurlar, ya! J Bu insani 
bir kusuı'dur. lnsnnlar kendi
lerinin bir rok ~t>ylerc vi!kıf 
oldukları zanmw vermeyı se-
,·erler. Bundan d!>layı dostları
nın htirm.~ ve itibnrıııı kazan
mak, onlar nl'zdindc oto1;ıe sa
hıbi olmak irın liUumundan faz
la serbest söz söylerler. Bu İn
gııteı ede umumi bir kusurdur. 
li'ı ınsnda u e daha ileriye var
nuştır. 1914 tarihine takaddüm 
eden on sene zarfmda Fraruıayı 
id:ıre edt.·n dcvlt!t adamları te
selli koımşmalarmıı. hiç dikkat 
etmezdi. Alman casusluğu Pa
ııste pek kolaylıkla malumat 
toplaydlıilmok irukaııın1 bulu -
)urOU. 

l\janlar düzünelcrcc aileye 
hizmetçi ve cccuk bakıcı yer
leştirmişti. Bittabi bunların 
çoğu, bir ajan sıfatiyle, ziyan ----------------------------------------------·--------------------: 

B.-ılk:ı u ın~mı ketlerinin bi
rinden ::ıskcrl bir heyetln Lon" 
dr yı ziyaret etmesi nıukaınr
di. Alm nlur bittabi bunun mak
saduıı anlamak istivorlardı. 
Mnks:ıdın resmen ilfın edilen se
h blerden pek farklı olduğu tah
min edili:. ordu. Maamafih, bu 
isi t.ahkıkf' memw edilen ajan
lar (ki çoğu I..ondrada. ikamet 
tYJPn gn.zetceilC'rdi) müzakere
Jcrin gnyct ehemmiyetsiz mev· 
zularn teallük cttiklmini bil
ı:Urmişlerdi. Halbuki P.ariste 
meshur biı otelde çalışan "İs
vic;reli.. bir garsondan aJına.n 
rapor cok daha a.Jilkayo. şayan 
bulunuyordu. Parisleki bu o
tel servet ve kültür sahibi · kim
s<?lerin devrun ettikleri sakin 
ve ciddi ot:elerden biri idi. 

Bütün iyi garsonlar gibi li
ı:.aıı Jıususwıda bilyilk bir kabi
lıy ·ti olan bu garson bir Bal
kruı memleketinden iki üç kişi
nin otelde mukayyf'.'d oldulrları
nu ve iki, üç İngiliz ziyaretçi 
il uzun millaka.Uar yaptıkları
na dıkkat etti. Tabiidir ki bu a
damlnr kendi icılerini garsonun 
yanında acıkça müzakere etme
diler. li'akat tayyare makinele-
rinin bahsi geçtiğini ga.1'1ion 
duvdu. Görünüşe nazaran, tay 
y:ırelerin kendileri Balkanlar
cla imal edilecekti. ''İsviçreli,, 
G. rson tama.men karanlık için
de cnlışıyord•ı. Lonclraya bir 
Balkan heyetinin gittiğinden 1 
h:ıberi yoktu. Fakat malUınat 
defterine meseleyi kaydetti. Bu 
iyi b!r usuldü. Almanlar aşikfır 
ourette anladılar ki heyetin si
yasi kısmı - asker! otoriteleri
e - nezaket. ziyareti yapmak U
rere Londraya gittiği sırada a
ıııl iş Pnriste görülmektedir. 
tngiliz ıabitlcri İngiltereye git
mek üzere o{.('lden ayrıldıkları 
,aıma.n takib olundular. lçlı•rin- 1 den biri, hava nezaretine rapo-
'"U verdikten sonra., MidJand 
fabrikasına gitti. Bu fabrikada
ki teknik reass.mlıırd:ın biri 1n- ı 
giltcrenin tamamen hazırlıksız 
olmadığım iddia etmiş olan tn
g1Jiz gencinin babası idi. 
R~ am iyi bir Ucr<>t al :•or-

-0lmu5 sp.yılırdı. 

Çünkü İngiliz evlerinde, va
sati olarak, keşfedilecek askeri 
esrar yoktur. Fa.kat yirmi kız
dan bhi İngiliz sanayilnde mü
him bir mevkii ohın bir adamın 
evine düşebilirdi. Bunun ver<li
ği raporlar diğer on dokuz lıiz
metçiye verilen tahsisatı telafi 
ederdi. 

Scotland Yard (İngiliz zabı
tası) nın hususi şubesi seri ve 
müessir suretto luı.rcket ettL lşi 
mahkemeye sevked~ek kadar 
elde deliller yoktu. Her halde f 
böyle bir muhakeme diplomatik I 
bir hareket olamazdı. Müstah
demin idarehanesinin elindeki 
müsaadenaınc güriıltüsüzee gc
r:i alındı. lşi idare ... '<l~n kadJn 
Almı:ı.:nyayn ne kadar çabuk 
dönorse o kadar iyi yapmış o
lacağı ima. edildi. 

Bir kaç gUn soma, bu idare
hane taraf ındaıı yerle.ştirilmis 
olan Alman ve Avusturyalı kız- 1 
ların hepsi birdı.n Almany ya 
çağnldı. Hitler ana vat.anda ça
lışacak kollara mulitaçb. 

Bu hikiiye;} i tamamlamak ve 
her parçasını tem ir ebnek çok 
iyı olurdu. Fakat maatteessüf 

1 
şimdilik buna imkan gör<'mi
yonım. Hikayeyi anlatmaktan , 
maksadım casuslui:'11 hi?.Inct ı 
edecek. malfımabn ne kadar 
muhtelif usullerle parça p:u-ça 
toplanarr.k sonra bunlarchm bir 
heyeti mecmua çıkarıldığını 
göstermekten ibart'tt.i. 

vı 
Casusluk işlerindı~ tayyare 1 

seferleri pilotlarının faaliyctiıı
don yuknrı<l bJ.hsetmicıtim. 
Bunlardan biri 1939 f;{mcsi ya
zında hayatını tehlikeye aiınış
ll. 

Alınaııyada.n Croydon'a tica
ret yolu i.iz rinde muntazam su
rette çalışan Uu pilotun doğru 
yoldru1 ayrılmak gibı bir adeti 
~lduğuna dikkat edildi. Ne za
man Croydon'do.n aynlırstt. şi
male doğru yolunu çevirir. An
cak Taymis nehı i göründüğü 
zaman asıl yola avdet ederdi. 
İki arada muttasil öyle bır ha
valinin üzerinden geçiyordu ki 
orada muhtemel bir düşmanın 
bulunması, en hnfif bir tabir ile 
t:ecvizi imkansız bir hareketti. 

(Arkası var) 

, ·.il~ . ,.· .~ ........ · , .. •. ,. ·~... ...- ....... . . . , . . ... - .. ; - ... -

Ben daha evvel zihnim- •• • anlaşma yüzünden atlantik sa.· 

de muhtemel bir fedakarlık o- D u N YA H A R B lıillerindcki gemilerini geri ~e-la.rak bu bir geminin in~asın- kerek kuvvetlerini Ak enize 
dan vazgeçmeyi geçirmiştim. gönderdiklerini itldia ederlerse 
Bu esası o sırf kendi buluşiy- bu husustaki hilrriyebmizi 
le bir kağıda yazdı. Bunun ü- mahsüs bir derecede kaybede • 
zerine ben de yapılacak g-emi- ·--- • ceğiz. Bu doğru olmıyac3!ttır. 
Ier<len bir t:ınesini feda ettim.,. t ( y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S i T E F R İ K A S 1 1 Eıağrıenr bvıazı·z ?ylıneti~a;;~ki ~: 

Biz de bunun üzerine mefruz ':f &iW~ 
iki gemiyi feda ettik ve altı se- -----------------------------• sağlam olmıyacaktı. FraMre • 
ne 7.arfuıda 4, 5, 4, 5, 4, 5, ola- ka.z:ı.."'!.."nas.ı ümidi ve ihtimali bu ,--Yaz an _· iil ti neticesinde bizim icbarımız- !ar yalnız başlaxına. Almenlanı. 
cak ouın progrrunımızı 4, 4, 4, itila.fla daha ~oktur. Bir sene- la İngiliz kuvvetlerinin Şimal kaI'§ı koyapüecek derecede kuV 
4, 5, 4, olarak tadil ettik. Fa- de bilvasıta eldo edilen semere- denizinde toplandığını, bunun vctli değillerdir. Onunicmhem 
kat Malezya Birleşik Devletleri ler ise yalnız ik: kardeş millet v ( • • • ı neticesinde de lngiltcrcnin Ak- karada, hem denizde haıb et· 
tarafından bize hediye edilen için değil, bUtUn dünya için pa- • orçı denizde ve Yakın Şarktaki ha- meleri kolay olmaz. Bu a:heb-
büyUk Malaya dritruivtı ilk se- yansızdır. Ve işte düşündüğii- l_ _J kimiyetini bilfiil terkettiğini le kuvvetlerini Akdeniz çek· 
ne bu rakamı 4 den 5 e iblağ roüz teklif bu mahiyettedir. A J- 5 hatırlamak 18.zımdır .,, ikleri kendi menfaatler.: ikma· 
etti. mn.nlar ellerinden geldiği lmclıır Hlbuki Almanyanın bu hare- sından idi. Orada emniyette o· 

Almanya inşaah deniz kuvvetlerini artırmakla cü filoyu t~'ikil etmek için ta - keti ile temin ettiği yegane koz la.bilirler ve orada kun'etk.:.ci 

d d 
hiç bir şey kazanmayacaklar, lim ve terbiye görmil.' efrada Biiyük Brit:ınya ve Fransa.'lln diğer de\l'letlerin deniz kuvvet· 

ur urmryor halbuki tanzim ettiğim esasa. malik olabilirdik. gittikçe. daha samimi bir su • !erinden üstündür. Afrika ile 
göre, ellerindeki kuvveti tah - Anlaşan f 11O1 ar rette birbirine yaklaşması ol - olan muv~lalarını da cmııı· Bir kaç t;ün sonra kararları

mızı pnrlamentoyn oildirirkcn 
umumi ve nihai olarak deniz 
inşa.at.ınuı durdunılması hak -
kında bir teklif yaptım. Bu 
teklifin lngiltetc ve Alınanya
ya aid kısımlan tatbik edilme
den yalnız ingili?.r.e konuşan 
millf' ler tarafmdan kabul o
lundu. O gün demiştim ki: 

- 1913 senC'sinde, korkarım, 
Alma.uya Ur s:ıffı harb gemisi 
yapac~k ve binnenaleylı hizim 
için dl! üc saffı harb genıisi 
yapmak 7..arureti hasıl olacnıt
~ .... l•'Rknl o sene her iki dev
letin de iıı,c;aatı tntil ettigini, •m 
itefclıf' ümler kitabına beyaz 
bir ı:;rıyfo açtıguu, Almanyanın 
o sene zarfmdt' gemi yapurmn
dıfuı.ı fanM1elim . .t\Jm:ınva bu 
yüzden tıı.kriben 6, 7 nıilynn İn
giliz lirnsı taua.IT\lf e-ctecektir. 
Fnkat bütün kazanç bundan i
bar"t dc;;ildir. Adi ahvalde Al
maııva kendi tezgithlarına ge
mi koymadığı zam!Lll biz de hi<: 
bir gemi inşasına hnşln.nııyaea
~'lı!, Almanya mevzuuba.hs iiç 
zırhlıyı yaptınnıyaeak olursa 
İngilterede inşa edPce~i beş sü
per diritnavtı kc-ndiliğindcn 
yaptırmamış olacak1.ır. Bu it.i-
18..fın Almanya için en büyük 
istifadesi şudur: 
"-İngiliz ve Alman donan

maları arasında bir muharebe 
çıktığı takdirde Almanyanın 

did ederlerse hiç bı·r ı:u>y de kay muştu. Fransız ve lnbuiJiz filo- yet altına a mı§ olacldaıdzr. 
Y" Bununla beraber Akdenizde Bız' 'm Akd · d ki ...... ~ bet · k1 eli lannın bu suretle toplanmnln- 1 enız e ,, __ "'"" .... • 

mıyece er r.,, büyük bir kuvvet bulundurul- nndan it.ibaren iki devlet anı- mizi Fransızlara teslim etme • 
Nisruun başında deniz tesli • masına ka.bine karar verdi ve m· d d ~ değil. a· v ıııo-..-

- ı.ı.. sındaki m ü.q.terek deniz menfa- 17. e ogru ır . .ı..a .1.· ~~ 
batının tahdidi h<ıAA.ıruia Al- n:hay<?t dört kruvazörle bir S"' me d tın d.ı ,......,.., · atlerı· çok ba.ıi:ı: bir surette gö- ... vcu o asay ne J'"'r"· 
rrıanya ile anlaşmak ımk&nı ol- 7.ırhlı kruvazör filosu Malt.ada l"'·l ? K tl · · · '1-nt-

tı ründü. Vakıa muahede nıuci- ca ~u {. uvve en.mızı ~,;,di 
madıb<rı anlaşıldı. Almanya n- kaldı. Gıttikçe kuvvetlenen A- t·· ı·· ta · . .lecek :.a:t- ~-hince ei!'er Fransa Almnnya ta- ur u nzım c.-u nıLL .l'!uı." 
partonı bana Sir Cassel vasıta- vastuı'Ya filosuna muadil bir ~ n· 0•· ıe \•azı'yetlcr L.-.ı"" 

rafından bir tecavüze ugn-ua. mce Y &~ siyle nazikane bir mesaj gön- kuvvet bulundurmak üzere .J l b·ı· k" kn-...ıaki d-~ki· cak olursa İngiltere derhal yar- ge e 1 ır ı '"u.u ' ıı;uu.uı; deriyor, bu husustaki teessüf- 1916 senc;;ine kadar Akdeniz- b""t'" k tl · · ı :C'I dJm etmeifo mecburdu. Frıkat u un uvye enmız e ırnmsa· lcrini bildiriyordu. Buna: };füt- d~ diritruıvtlnr<lan milrekkcp ~ " · d d k · ~ bu deniz vaziyeti vartlımı ge- nın ım n ına. oşma.muı ıcau e-tcfikler arasında böyle itilafta.- bir filo teşkili de ayrıca ka- 1 1 . u .J decektir. 
ra mahal olmaclığını,, da ila- rarla~mıştı. n § ettyoı ıı. Bana gelince ben Fakat buna mukabil biz bir 
ve etmişti. Bütün bu kararların saiki gemilerimizi Akdcnizden ve 1 Okyanuslardan geri çekmekle şey istemiyoruz. Eğer bir A • 

Böylece Alınan filosu büyii- t.a.m İ!:>'iiklıllimizi teminden b~- m ı ta af dan b. hü hareket, hürriyetimizi ve ter - an a.r r ın ır amıD yordu. O gcni.§leyince bundan ka lıir c:ı~v dc:!ildi. Fakat bir maru k l" k ı -~ D.... ... 
:s~.J ., cih serbestlig-inıizi kaybetme • z a .... ca o urs<IA ve IE'~ 

çıkacak neticelerden de kaçını- kaç sene için olsa bile Akdeniz. sızla d b. · al ız ı....-'L-.-1. 
mek istiyordum ve bu hürriyc- r a ızı Y n ~ 

lamazdı. Vaziyetimizi daha zi- c!eki barlı gemilerimizi geri ti temine çalışıyordum. olurlarsa onları sözlerine odık 
ynde emniyet altına almak kay çağırmamız ınühim bir hadise F olmadıklarından dolayı tc1ıdir 
gısiyle İngiliz donnnmasıııın a- idi. Akdeni:. sularındaki Fran- ransa Almanyaya karşı ctmiycceğiz. Gt>rck del1iz -ve 
na vatan S'Jlarıncla ta.hşid edil- sız filosu bize. tabiydi. Fakat koyamaz gerek kara anlaşmalanntb. sı-
mesine mecburiyet hasıl oldu. bu kafi değildi. Biz gittikçe ar- rası geldiği zaman muharebe-
Val:ıfı buna benzer bir tahşicl tan Al,man tazyikine k:ırşı bü- 1912 senesi ağustosunda in- ye karışmadığımız ~in bi:inl 
tfı, 1904 senesinde de Lord Fi- tün hnrl> gemilerimizi Şimal giliz ve Fransız Amiralleri ara- de böyle tekdirlere maım bl· 
cher tarafından yapılmıştı. O denizine nakletmiştik. Fransa.· sında deniz meselelerinin mti- mamaklığımız icab eder. Bc
za.man mikdarı pek çok olan da. bütün gemilerini Akdenizde zakere edilmesine kabine knı-.ır nim fikrim budur. Sizinle pren
ceki gemiler, ancak İngiliz bay- topladı. verdi. Ben ba.cıkasına muhtaç sip noktasından mutabılaz. Bıı 
rağını göstcnnek için bütün Böylece İngiliz ve Fransız olmadan kendi kendimizi mü- fikrin tatbikinde şu veya bU 
dünyaya gönderilmiş; oralarda bahriyelileri arasında karşılık- dafaa edebilmek fikrinde idim tarzın ihtiyarını istemiyunmı. 
bulunan kuvctli ve mükemmel lı itir.ıad hissi çok çabuk bü- ve gerek Ba,cıvekilc, gerek Ha- Bu fikri hangi vesika ve msıl 
zıl'hlılar ana vatana. getirilmiş- yüdü. riciye Nazınna. şu nıiiUıleayı bir aııl~ma ile formül ~e 
ti. Çok uzak Okyanuslar bu Alma.n Amiralı Tirpitz'in tnt- bildirdim: sokmak mümkün olduğu bence 

... _ . .:;:.... ; ,,.... ~ 

suretle terkedilmişti. Fak:ıt bu tuğu yolwı sonu nereye vara- Sir Edvar Grey'e, Başvekile: pek rntihim değildir. Fransanın 
defaki tahşidin tarzı başka idi. ~ n:nJamaması . şaşılacak Muhafaza etmek i.stedi!';-im bizi bir harbe sokmak içlıı Rize 
Harb gemilerimizi Akdenizden bır şeydır. Bu Amiral, 1914 noktai nazar şudur: ~,ransız söyliyebileooği şu söZlerin o-
çekmeğe mecbur idik. Ancak muharebesinden sonra bile politikasına müessir olmakta nun elinde ne korkunç bir &ilib 
bu surcle ana vatan sulnr:ında şunla.n yazmıştı: biz tercih edilmeliyiz. Eğer mahiyetinde bulunduğu.on bir 
tam bir surette mücehhez üçün "Filomuzun ıizimknr hareke- Fransızla.r bizimle yaptıkları dü§:ilnünüz: ( Arkast wr)..a 
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n· (B ım ..:ı:: e Jen deVlf'l"I) 

ıetl'ich ya hı 0 rm·~ :ın \"a-
nınct ' • ' · • -
tnb a bulunrıam:ş ve onu ki-
ııı •nı <la htl' ' ere bile kar ştır
aı~:'11''ı'.:, va clüny yı bo ) ere 
~I . lnı~ ,:ı çalışıyor. H• ~rm 
~ 111 1 anıpl 'ı mcyda."!da dun.. -
·"n Alın ~. . anyaııııı dUnyayı f th 

iti ıstııa etmek \'e cihana lıa
ı~ 01rıı:ık fikrini J:>e~lemcdiğini 

etmek ı m ınsunda ej><.'yce 
'"at:>t im nı· o alıdır. Hele bu-

<l ,ıı lngılizler tat'afından uy
t~rulmu .. bfr isn:ıd olması bü-

bııtuıı garibdir. Rı>05ewlt 
\'r:ı. sa· 
laı· ıı· Anıerik:ı ıı dl•vlet adam-' 

k 
1 da mı lııırilizleriıı aleti? Sa-

ın J.r . ·· l . •tlere Mein Kampf'ı da 
~gıhzleı· malıHUo yazdınnı~ ol-
a.sınıar• 

•eAlınaıı~anın emperyalist feth 
,_ ıstıla'ı d·""ıl ·ııilli devleti 
~f\'j .1 "'n ' • . 
ti c elmc-si tddıası ıse hakıka- 1 
b'n hilafı tPrninatın en büyük 

ıı .. 
V nunlUnesidır. Almanya. 
Ça~ Y ınuaht•ck·naınesini par-

) •tıcayn kadar rniıli pı en-
ııını«r~ . 
devı taraftar gorünen bır 
tul\:tti. Ruhr h ,vzasını. Avus
•ıp. ayı, Stiddlcri hep bu pren-

' t IJ"ll:ı s ıııaden istedi \'C aldı.' 
da \ g \•c I\gridoı· ilıtiliıfların
hı 1tııanyanııı en büyiik sila-! 
~g :' nııllıycı prensipi idı. Fa
\'r· bu.tun i!".it(•dik1cı inı aldıktan 
I" "'in li n1"'f'da ta\·si''t.' edi- ı <nta· r , 
~alı ktık veçhi!<', iplidR Alınan 
liıt d<itini tesı;; cttıı.:ten sonra. 
\;ıı ler milliyet prcnsipiııi bir 
v ~ attı. !;'imdi hayal sahası 
alt 

1 lısadi birlik gibi t.ııhirler 
in 1· 1 llıine eınpcryalızın hırsını tat-

•· Çalı,ıyor. Almanlann \'er
""Y d ıntıahedenarnı•<ine bul-
b Ukiarı kusurlardan biri yalııız 
aşı~.. -

~İJk ınu ya . ..;ayan1ıyacak kli· 
"· devletI,,r varatmıs olması-
"" A . t. • lınanlann bugün en birin-
~·gayeıeri ÇeklPr, [,ehliler gibi 
ııı'lletıcri hürrıyct w isti'<h\Jdeıı 
İlııahnım bını.lup Almanvaya 

ak Ptnıektır. Bu tezi bır ta
(ftıı.n kenılileri cıkça miida
da~ eıletkl'n Dıetrich '" Hitler-
• tcc · d av .., ve ıstı ;ı fıkri olma-
:nı temiu ctnw<ı kimseyi al

"" tıııyaeak gülıinç bir teşeb
•ustıır. 

l':g 't A.l ,,
1 

ınanya rnıllıy t prensip 
ne h" 

l"~ak . urmet. ediyorıa Çekos-
ıla Yuda ne ışı var? Lehıstan

n~ve d hUr - uruyor" Bu il' Betlerin 
4, r Y;tıerini ve ıstikliillerini 

.. ııı,ııı 
dı v · olsaydı bu h rh çıkmaz-
ltQ e ~•kmıŞSa bile nihayet bu
>.!,,.~ Çüııkii ln~iliz ve Fran

'"-tıar:; ~ulh müzakerelerine 
~Undanak ıçın koydukları ~rt 
"'llıı 

1 
•baretti. Kut·iik millet

&ıııı 1 Yat haklanıun tanınma-
.\! t•Yorlardı. 

~" ıı an fırop:ıgandası bcyhu
ı {(ı-a ıyoı·. Onun tc\illerine, 
l~l'iıı laına. hakikat hilafı söz-, e 1 . ı 
llı14tı a danarak kımse kalma-! 
Va.k·ar Çünkü cereyan eden 
~ıı ~ lar o kadar aı;ık \'e bclığ-ı 
lıı•tl'i htınlar meydanda iken 
tine keh'in \'e emsalinin üzlc-' 
ı,n 

1 
aDıl:ı.cak karlar so.ıfdıl o

lıı•ııı~l!ılnıar dünyn'\llı hiç biı 
lla"- eketiııde sıyasi bir rnl oy-

''lllazı ar. 
llıı.,..~ in Cahid YALÇL~ 

~ '--------
1°0sevetin Bal kan-
ar hlümessilinin 
Cantası çalındı 
~! 
~ad, 23 ıa.n.) - Hava:;: 

~arıbr:J. Yugosl v hududund:ı 
~ofylld, dan verilwğine göre 
n a1ıı;_m Belgrada gitmekte o-

1'\.~larıny D?n~':an Yugosla' top 
~Uhiııı a. gıtdıgı zaman ıçinde 
~n~ sıyasi vesaik bulunan 
~İi\;tijl' nıT trende çalındığım gör 
Utıııııı' . ren Çaribr<>d'da dur -

~ıştır. 'iı Ye tahkikata ba lan
'< neı bay Dona,·an'ın saat 1 
~1Yoru~racta mu'l'ı:."8.latı b(.kle-

Ô{), v · Albay Dona vaııın B. 
llıl"t>aj ~!~eıı.. pr~s Paula bir 

" lirdıgı soylenmektedir. 
>.. Gelen çiviler 

t~ri~~ara, 23 (Hususi) - Bul
~, ~ruıın'ia~ getirilen 61 ton çi

e'e ludafaa ve diğer mü
• re tevzi edilmi tir. 

_.-:=I 

. -
20 l obrukta 

bin Italyan 
1 Yuııanlılar Gar b 
Alnıan tavas

tıa 

kalan düştü • 
esır 

(E"'§ t'"•"'1' 1 iuri sayfada) 
ladan ricat etm• olan ve şim.J!
ki halde Eiscıa ve ti:ırentu lllil-ı 
dafua mevzı:e~iJıi tutan İtalyan 
kııwetleri ile temas lı:ılinde<iir. 
Harekat muvaffakiyetle inki -ı 
>;afta de,·arn e<li; "'" 

Habeşistıınd:ı, Metem."l10.nın · 
ı,"arkında düsman \izerine taz -! 
yikll'rimiz idame ettirilmekte -
dir. 
Tobruk harekatı:ıa l~tiı-.tk ~dı>n 

I· raıı~ız ku\ ·etleri 
Londra, 23 (a.ıı..) - Miistakil 

Fransız ajaru;ının bildirdiğine 
gijre. lngiliz kuv~lleriyle bir-

1 
likte Tobruka giren hür Fran- ı 

sız kuvvetleri Kı brı,ın müdafaa- ! 
sı icin mütarekeden e\'\'cl Fran
sız . hükumeti tarafından ln- j 
gilterenın luzmetine verilen ı 
müfreze<iir. 

Bu müfreze bilahare general ı 
Lannınant tarafından Suriye -
den getirilen kuvvetlerle takvi
ye e<iilmiştir. 

Bu ajansın verdiği bir hai!"
re nazaran general Catrux'nun 
kumandasında Mısırda bulu
nan hür Fransız kuvvt>tlerine 
yR kında yeni kuvvetler inzimam 
edecektir. 

Alınan e<;irler 100.000 ki~i 

Londra.., 23 ( a.a. 1 - Londra
nın salahiyetli mahfiılerinden öğ 1 
renildiğine göre, 22 mci 1talyan 
kolordusu karargahının subay-1 
ları ile bir general ve Tobruk 
müdafaa kuvvetleri kumandam 
diğer bir general esir edilmiştir. 
İngilizlerin <'line pek çok malze
me geçnıi~tir. I.1imantla biri bü- I 
ylik bir vapur olmak üzere iiç 
gemi alevler i~inde lıulunmm; • 
tur. 

Taarruzu, lngiliz cılıütamlal1 
ile vustralya pi~ adesi ve İngi
liz zırhlı kıtıtları .varmıştır. Hür 
Fransız ınüttcfi!;lerimizin kuv
n•tleri de taarruza i~tirak et -
mıştir 1 

Öyle_hcı; b eclııi.~·or ki To~- 1 
rukda ıkı İtalyan tumeni ve.dı
g~r yardııncı kuv\etl~r vardı. tn 
ı:iliz taarruz:ı:ıun başındanberi 
halyanlardan 100.ıli~) •'Sir alın
mı•tır. Zayiat mikdaıı hakkın
da ısf' ne İngiliz nı> d<' ltalyanlar 
tarafından cldP rakamlar yok
tur. Fakat lngiliz zayiatmın ha-ı 
fif olduğu znnnc<liliyor. 

• • 
sutunu redetti ye mar z şçı 

(Bıış ta.arı ı i;;ci 8'1!!/·· la) 
mansabında yeni fırkalar ihr.ıç 
Ye ba!1kçı :;cn1ilcriic ;:n~halli ara 
ziyi iyi hilerıkr taı11fından iJıu •' 
edilen motörlcrle harh mnl•c K~ 
Bi ve mühiınmu.t Ja nahlc-ı~
lerdir. Mümtaz Alp avn klll'\'l•t
lerı Tirana w t"ko<lraya ~ık:ı
rı\arak derhal Elb:ı.sana sevke-

---

dilmiştir. 1 
Moskopolis il<' Lin arası:ıLla 

mühim harek:lt y:ıpıldı;';;ı. dci•ı 
şimal bö~ges!n·Jc yalnız ke!$if ve~ 
topcu faaliyeti olduğ·u bildiriı - ı 
mektedir. Dün öğleden sonra va~ 1 
ziyet her tarafta sakin g~ır.iş
tir. 

Yıııınnlılar Alm:ın tııvP<,.-.tıtu 

U-klifini n'dcttilcr 
Londra. 23 ( a.a. l - Timesin 

diplomatik muharriri yazıyor : 
Hitler, Rurnanyada <"o""en 

ku\n.•etli olan garnizonunu ted
ricen takviye etmekte<iir. Kıta- j 
lar, kara seylablara ve macar 
ve ,Rumen demiryollarııun em
:ıiyet edilmez tarifelerine rağ
men Rurnanyaya varmakta de
vam ediyor. 

Umumiyetle Lond•ada bir 
~ok dikkl\tli ınü."<thidlerin tah
minlerine göre şimali Afrikada- 1 

ki İngiliz muvaffakıyetıeri, Hit
lere kara harbinde bu sahada 
hadiselerın seyrini deği~tirebil- 1 

mek i~in nktin ge~mis oldu -
ğıı kanaatini vl'nniştir. Maa
mafih Hitler. cenııb cebhesinde 
herhangi bir mahalde Mihvere 
bir zafer teminine te')t'bhüs et
miye amı~tnıiş bulunmaktadır. 
Şu cihet emin gihi gözüküyor 
ki Hitler. Akdenizin en dar kıs
mında İngiliz deniz münakaliı
tıııı tclıdidde devam l'rlecekliı'. ~ 

Sicilyaya 400 ila 500 pike tayya
resi gönd rilmiş olduğu. bt-1k1 ı 

• 'apnli ve Roma civarlarında 

da bo ~ka tayy arder bulundu~'u J 

müm;,ündiir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Devlet Denizyol!armd:ı 17 &.'-1 
ne em~k vermi~ (l]an \·c l ci.l 1. 

"y•ağcı,, olarak terfi \"E tt:"rf]ı
deo mahrum bırakı?nn ~ nU
fuslu bir ailcırin reh;ı "İs
mail Türk,, bize biı· ~ik yet 
mektubu gönuermi~ ve gazl'tıJ
mizin 17 1 l9H tarihli nüsha
sıııda "okuyucu diyor ki,. ~ütu
nunda "bir yağcının ricası,, ba.~
lığı altında netjredilmiştir. ı 

Bıı mektup aynen :;ciyledir: 
"Ben; Denizyollan Karadenız 

pl•Sta vapurlarında 17 :::ı.cucd\~n-j 
heri yağcı olaı·ak c;a Iı.ımakta
yıın. Sekiz nüfosa bakıyorum. 

Evim kira, aldığım maaşla ge
çinemiyorum. Münakalat \'ekıi.
letine mürac. t ederek tc: fiımi 
ve maaşımın artmasını iste<iim. 
~Iaalesef istidamın cevabı halii 
gelme<ii. Halbuki benden sonr'l 
gelenler terfi ettiler, maa-~ları 
arttı. Ben hala yağcı olarak ça
lışıyorum. 

İşin bir fena tarafı da. vapu· 
rumuz, herhangi bir tamir için 
havuzlara girdiği vakit yol ve 
yemek masrafları cebimden çı
kıyor. Bu suretle tamir müdde
ti zarfında ayhğımııı mühim bir 
kısmı öyle gidiyor. Tamir eölla
sında tayfalara gemiden yemek 
verilmiyor. Dı~arıda masraf et
mek mecburiyetinde bırakılıyor. 
Bu doğru mudur?. Lutfeıı ida
renin nazarı dikkatim celbet -
menizi dilerim ... 

İşte bizim pek haklı vo! ye
rinde bir sikıi.yet olarak telakki 
ettiğimiz ve hatta -belki bu mağ 
dur adama bir lutufda bultmulur 
düşüneesile- neı;rettiğinıiz btt 
mektub; iddiaya göre ne kad..ır 
hayret ve ıstiğraha şayar..-:ır ki 
Devlet Denizyolları idaresınde 
b\iyük bir gazab ve hiddet uyan 

Rumanyada 1 

.ht"l" 1 
ı ı a ... 

(Baş tarafı 1 inci da) 

behirkrin hcp<ı amele ve köy • ı 
lüniin yardımmı gören lejiyo -
nerkrin yaptığı ınuhareb.-den 

·on: a asilerin eline geçmıştır. 

clırnıı~tır. Çünkü derhal böyle 
bir mektup yüz.ı1 1 ~önde1. .. 1ne5i 
nuhtc;ncl olan yağcı! rdı:.n ilk 
bc•l.:!uk!:ırı hmai!e ''olsa ol"a bu 
cür'etk&r adJ.m sc·n oh.ırsun 11 di
y.:rcl: işinden cıkarını~iardıı. 

En·eı>ı şu ciheti ele alarak 
sormak ısteriz ki lıaklı sikayet-

1 
lcrin cevabı: "i!:i<ltn çıkarıl
mak., mıdır? .. 

lR~i olsun, memur olsun; her 
hangi bir kimse yıllarca emek 
verdiği bir meslekde -bahusus, 
emsali her vesile ile terfi ve· 
terfihe nail olurken- biı·,.z dalıal 
yükselmek isteınesın, hakkın
aramasın mı? .. \"e eğer böyle 
bir medeni \'e insani cesaret 
gösterirse ona "haydi sen i~in
den kovuldun., mu deml'k icab 
eder. İnsaf \'e madelete ~ığrna
yan böyle bir hareketi göriip de 
hayret etmemek, yüreğinin sız
ladığını duymamak bir insan ev
ladı için mümkün müdür? .. 

İşte ve maattC<"seü( Devlet 
Denizyolları idarc·>'i yağcı İsma
il hakkında böyle gm·ib bir mu
amelede bulunmw,tıır. Fakat 
işin asıl f!'ci \'C yürekler sızla
tan ciheti de ~ik~yeti yazılan İ.,_ 
mail ile işinden Gikarılan İsma
ilin ayrı ayrı şahıslar olmasıdır. 

Halbuki işden_ cıkarılan ls
ınailin soy adı "Şentürk .. diir. 
Oturduğu ev kira C\'i rleğildir. 
Başında sekiz nüfuslu bir aile 
yoktur ve Cümhuriyet \'apuı un
da yağcıdır. ve yegane benzer
lik onun da yağc·ı oluşu ve ayni 
zamanda 17 sen!'den beri terfi 
ve terfihe nail olamayışıdır. 

Şikayet sahibi İsmail Türk isP 
bundan 1 7 sene evvel idarede 
yağcılığa başlamış ve bilahare 
daha dolgun bulduğu bir maaşla 
liman idaresine geçmiş, orada 
yaptığ·ı bir miktar para ile rnem 
!~keline avdet etmiş bir adam
dır. Harb dolayısile müzayaka· 
ya düşünce !stanbula a\·det e
dip yine Denizyollarma istida 
ile müracaat eylemiştir. Ayni 
\'azifeye geçip de tcrfihinl isti
yE>n lsınail Türk bu Rahıstır. 

Bu suretle idare; ivi tetkik 
et111edcn cezaladırdığı ·bir mağ
duru jki misli g-adre mahkiırn et
miş oluyor. Kaldı ki i. den ~·
karılan !sınai! ile rnü~teki İsma
il ayni sahıslarda olsa yapılac,11< 
karşılık -yukarıda da 8Öylediğı
miz gibi- işden ~ıkarmak olmasa 
gerektir. Yıllarca diı sek çürii
tüp, Pmek ve ömüı· tükettikleri 

Sayra : !) 

Meraklı Bahisler 

o 
ha 

e 
• 

o san 
nedir? 

(Beş tarafı 3 i!!lciı :ıayfııda) 
çıkmış, !.ikin denizin oıfo~uıda 
yakacak kömurü kalmamı~ bir 
kor~an • kruvazörü bi~zat düş • 
m:ın tarafından avlanınıya nıah 

kum nefis bir av vaziyetıne dü~
mtiş ohnaz mı idi? 

İşte 1914 Cihan harbinin meş 
hur (Emden ı korsan kruvazö
rünün yakaladığı her İngiliz ti
caret gemisinden her !jeydeıı ev
vel kömür ara)'lp .. ıması ve, zap 
tettiği kömür gemilerini Al
ınan mürettebatiyle tcchiz ede -
rek bunları köm lir depo gemisi 
haline getirmesi ve kendilerini 
muayyen noktalara gönderip 
yüzer birer mahrukat merke
zi olarak kullanması bu zaru
retin doğurduğu mübrem bir 
ihtiyac için baş vurulmuş çare
lerdi. 

Esaslı hazırlıklar ıazım 
Maamafih Almanlar harbden 

evvel bir çok tedbirler almayı 
ihmal etmemiş!erdı. Her han,;-i 
bir harb çıktiğı zaman büyük 
po~ta vapurları süv:ırilerinin ne 1 
yolda hareket etmeleri lazırn I 
geldiğine dair biı· talimatname 
bile hazırlamışlardı. Bu tali -
mn.tı~aıne gemilerin hangi gizli 
mahallerde toplaıla techiz olu
n:ıcağını tayin ve yine gizli 
bir takım bulu~ma noktaları ı 

tesbit ediyordu. Mesela bu gizli 

1 
randevu mahallerinden biri Bre
zilyanın şarkındaki ıssız Trini
dad adaları idi. Başka bir mah-ı 
rem rand~vıi ııokta~ı da Baha
ma'nın yakınında yine ı:-ssız bir 

mevki idi. ı 
Almanlar Atlas Okyanusun -

daki ticaret yollannın ~imal, 

cenup, şark ve garb noktaların· 1 

da müteaddit gizli levazım n•er-1 
kezleri \'Ücude getirmişlerdi. 1 
Bu merkezler nıütehassıs bir 
deniz levazım zabitinin daimi J 

ınürakabe ve nezaretı altına ko
nulmustu. Bu merkezlerden baş
lıcaları. sonraları tigı·enildiğıne 
g~irc, Nevyork. Las J>..ı.in1as, 

Havana, Rio de Jant-lro ve BLIL'
nos Aire:;'de tesb edi!m,~ti. 

Bunlar büyü;, mer1<czlerdi. O 
zamanlar bir Danimarka nıiis· 

temlekesi olan (~ımdi AmerMn
lılarııı idaresindedir) St. 'I'ho-

mas adasiyle Brezilyada kMııı 
Santos, Bahia, Para, UrugııvaY.'i 
daki Moııte\ido (bu son harbde 
Alman cep zırhhm Graf Spoo'nİl'ı 
bu limana ıltica etmiş olmaııt 

ve bu limanda batırılması da 
gösteriyor ki Almliıılar bura. 
8llll gi7Ji bır merkez olıırak kul· 
!anmakta devam etmekt.edirler)j 
Macellan boğazındaki Punt& 
Arenas daha küçük levazım 

merkezlerı idi. 
Bu büyüklü küçüklü merkec

ler arasında telsiz ve kablo va.
sıtasiyle daırni bir irtibat tCl<lll 
edildiği gibi bütün bu merk,.. 
ler yine kablolar ve teL"iz t.c.<i,ı 
satiyle Nevyork üzerinden Ber· 
!ine bağlanmışlardı. 

Görülliyor ki Almanya gili 
Okyanuslarda deniz üslemıe 

malik bulunmıyan bir memle • 
ket için korsan harbi yapm~ 
ve bu harbı idame etmek hiç te· 
kolay bir ı;ey değildir. Yukan
da saydıklarunızdan başka To
goland, Lome, Kanarya adalrı-. 

rı, Tenerif, Asor adalan gibi 
çok uzak noktalarda bile tiili wı 
gizli levazım merkezleri vücudeo 
getirmek lazım gelmişti. 

6ızli levazım merkezi 
nedir ? 

İşte bu gizli levazım rnerk~"' 
!erini idare e<len zabitana mah
sus mahrem emirleri nıuhtevi 
"l(ruvazör el kitabı,, isimli gizil~ 
talimatnameye göre merkezi i
dare eden Alman zabitinin baıı
hca vazifesi o mıntakanın ınti.

ayyen sahalarında rnuayyeıı 

mikdarda kömür gemisi bulun
durmaktı. Bu suretle "Kruvazur 
el kitabı., na göz atacak her 
hangi bir korsan gemısı süva
ri~i istediği noktada iste<iiği 

mikd.ırda mahrukat bulahil<}
cekti. Bu sayede kömür alına 

i!-li telsiz muhaberesine lüzum 
g1irülnıeden. yani dü manın dık
kat nazan Ge;;ilme<len, açık •k· 
nizde sessiz sadasız ıkına! edl
lf'bile-cek, ;<Ortian kruvazOrü de 
!ahribkar mesaisine de\·am eyh
yebilccekti. 

Tobruku müdafaa eden kuv
vetlerin tamamı y::ı esir cdilrni< 
yahud da ımha olunmuştur. hal 
yanların müdafaaya devam et
tikleri belki daha bir kaç ceb 
\·ardır. Fakat urnumivet itiba -
riyle bu mülıim deniz ii~sü elimiz 
dedir. Aldığımız ganınıctler bü
yüktür. 1Jk taaıTUZ anından 
Tobrukun butUn müdafaa siste
minin dün öğleyin el ize dü~
mes: ara.<ında ancak otu;. :;aut 
g~mistir. J 

Diı;er taraftan Yunaıııst.m, 

.ı.\lman1arın lıer türliı uzla.;.,ma 
teşchbuslerini kat'iyetle reddet
mektedir. Yunanlılar. cf>vab·.!n, 
sonuna kıtdar harbde lng:'lte
renın miittefiki olduklarıııı ve 
İngiliz yardımı ile ga!ib gele
ceklerinden emin bulunduk!a~ı

nı bildirmektedir. 

A-.leı in elinde bulunan Bcik· 
re" rarlyosu on.uya hitab ederek 
le)::uııcrlere hücum elmeme -
!er!ui tait·b etmekte ve lejiyo -
ncrlcrin kral ve memleket icin 
mııl>arebe eden dürüst Rumen 
c• ,5.tları olduklarını söylemek
tedir. 

bir meslekde vefa ve refah bek- -------------

Bu rnuazam te.~kiıalın ba.şın· 

da un;umi ınüfetti~ olarak Al· 
ınanyaııın Ncvyork sı:farl't ata· 
'le na vah firkateyn kaptan B," 
yed bulunyordu. Bu zat tcşkilo<t
L:ılık ve idar<·cilikteki iktıdar ve 
kabiliyeti ile me,hurdu. Diğer 

nıcrkezlerııı ba~mda ria tecri' be
li ve iktidarıı rlen:z zabıtleri var
dı. Bu merkezlerden birisının 

lcarakterist.klerinı ve işleme 

taı zını kısaca izah edetHE'k kor· 
san harbi yapabilmek için A~

nıanların 1914 yıl111daıı eV\"Ci 
bütün dünyaya şamil azame~lı 

1c~kilatları hakkında bir fikıt 

hasıl edilmb olur. Mesela bir 
c:ok Alınaıı kömür şileplerıııin 

l'nterne edilmiş oldukları Las 
Palmas merkezi korvet kaptanı 
Leonhardl'ııın ıdaresı altında 
çalı :yordu. Bu gemiler d ima 
harekete hazır bir vaziyette 
bulunduktan b ka Berlinla 
daimi temas ha!.:nde ıdiler vo 
bu sayede o havalide karakul 
yapan lnı;iliz harb gemilerinin 
harek.itıııı dakikası r.akıkasın 

Berlıne yeti tiriyorlard1. Ber -
!indeki Naucrı telsiz istıısyouu 
da şifreli trlsiz mevceleriyle bu 
uzok noktalarda toplanmış ge
ıni süvariler·inc vo levazım nıer
kezi kumandan;na icap eden ta
ı:matı veriyordu. N•men merke
ı:.nin si frelerini lspanyada kain 
Vigo'da yatan (Stephan.> i:;min
deki kablo gemisi alıyor ve ~;f
reyi kara teli ile Madrid Alman 
sef arethanesine gönderiyordu. 
~farethane 11ifreyi yine telgraf 
hattiyle (Kadi:x) e çekiyor ve 
bu şehir kablo ile (Tenerif) e 
( Las Palmas) a bağlı bulundu
ğundan mevzuubahs şifıre arıza
sız ve seri bir surette kaptan 
Leonhardi'nin eline uiaıııyordu. 

'I'obrukda bulunan iki İtalyan 
tümeni ile varrlıırıcı km·v 'tler -
den ba8kac~ Bardiyayı müdafaa 
eden tümeni re aıd kıtalar da j 
belki vartlı. 

1 

6:! inci 6J iincti ve G 1 üncü! 
lit: an::ıvatan lÜnıcni. birınci, 
ıkinci v · ,Jördüncıi üç siyan 
grim! kli tümeni b!J'inci ,.c ikin 
ci iki Tı blt.rslu ttlmen, \'C gene
ral \!al kinin motötr· tümeni. 

Tobruktaki iki tümeni ıle sa
~·arsak 11 ital~·an ttimeni mu-ı 
h:ırebc harici edilmiş l'l'ektir. 
Resmi rakamlar mevcud d ,,;ii'lt" 
de aldığımız esirlerin sayrnı 100 
bin kadardır 

t tn ı ~ .ı n r~n1 ı tt-hli~i 

ltalyart• bir mahal. 21 (a. 
.ı. 1 ltalyan um mi kamı·::;a-
lımın 230 numaralı tebliği; 

Yunan c.:ph<"'i. Mahalli ma
lıiyetteki lıareketleı· csnasınd·• 
düşman malı n. za~·W.ta uğra -
mıştır. Düşman kıta!arı küc;ük 
çapta bomru'aıla bombardımaoı 
e<l!lmı,."1.ir. Düşın rıın Anıavut -ı 
lukta bir m vkie karsı yaptığı 
bir hava hücuınu e:-:ua ında av
cılarımızdan biri düsman tay -1 
yarC'lerindcn birini dü ürmüş. 1 
diğerlerini de kaçırmıştır. 

Tobruk müstahkem rnevkiinin 1 

rne\·zileri arasında. ki muharebf>ı 
pek anudane olarak diin bütüo 
giin d<"vam rtmi~tir. Ancak ö_ğ
led n sonra Avustralva kıtaları ı 
Tobruk şehrine girmi~!(rdir. Şe
Jı,io,ie her scy yakılmış ve eski 
Saı; Giorgio gemisi de dinaınitl 
le Iıt-rha\•a cdilmıRtir. Miist.ab -
kem mevkiin garb kısmındaki 
meı-ziler eliin dü~rnıın hücumu
na k:ııı;ı pek cesuranl' bir mu -
kav'met göstemı tedirl<"r. 

Esir "ia)"tsı lÜk~,c>li~·or 

Tobruk, 23 (a.a.) - fü.iyteri:ı 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Tobrukda alınan e;.;irh•n.n mi!< 
tarı bu akşam 20 bin lalmıin o
lunmaktadır. Alınan Psırlcr ara
şmda 61 inci anavatan fıtka5i· 
le liınanın !iUlh zamanı garnizo
mı efradı. 1500 kişilik deniz 
garriznııu efradı ve Batmlmrn 
olan Can - Cordo kruvazörü 70Ô, 
kişilik ır.ür tlebatı vardır. 1 

Askeri polis efradı. gümrük 
m~ınurları ve biı·kaç yüz tekni
tiiyen de e>sirler meyanındadır. 

Sıra Deraed" 
Kahiıc, ~3 (a.a.) - !ngili-ı 

hava ku\'\'etleriııin tebli~i: 1 
20 21 ki.nunu~ani ~ccer.i !n

gilız hava kuv':etlerine ınensııb 
tayyareler Libyada Deı ıı~ üze
rine bir~ok ağır hüc•1mlar yap- 1 

ınrnlardır. Kışlalar ve diğer as
ke6 he lefler üzerine bir çok ton 
boınbı:ı :ıtıln1ış ve inliliikları mii 
teakıb bir çok yan.!(ın çıkııııstır. 
· '-'"~tngınlar, hüı..1uına ı.lcvaffi i
çin diğer tayyareler ge!dökre da
hR ziy· de hzlalaşınıştır. Yan -
~ınlar 100 kilometreden gözük -
mü~ \'C infil:ıklar tayy~relerin 
t-cdefi tei·kctıne~inU.en cok son -
ra da r!e>Yam ctıııi tir. 

Düııkil çarşanıb, günü Apol -
lomyada kı~!alar üzerin<' de hü
cun1 yapılı!lt')lır. 21 kanunusani 
güııii Tobruk iizcrir.c yapılan 
rnJteaddid hücumla rJa yalnt7. 
bir tek tayyaremiz dönınemi~tir. 
Ordunun ilerlerne8İni lıinıave e
den a\"cı tayyarelerimiz. dii.u bii 
tün gün kC$if uçuşları yapmış
tır. Bir miktar dü~man tayya -
resi ile yapılan bir muhare~ 
Tobrukıın 30 kilometre garbın
da Sidi . l\Iugarrep de tek satıh
lı bir İtalyan tayyaresi düşürül
mii..5tür. 
İt..1~'8.11 radyosunun ta•·siy"81 

Londra, 23 (a.a.) - Dün Ro
ma radyosu, Tobrukun suku -
tunu ~u sözlerle teslim etmis
tir: Bugünkü resmi tebliğimiz 
bizi '>a'!lrl:nuştır. Fakat CC8a
retimhi kaybdtl)(>mcliyiz. 

Her iki ı araf da kı ala ,,ıdılc 1 
olduklaı mı söylüyorlar. l\!ü.sta-ı 
kil miisahidler vaziyt•tin nazik 
oldu~ıınu tahmin ediyorlar. Çiin 
ku muhasımlar ayni derect'<.le 
kuv\•etlıd1r YC ar larında bir 
itilaf zemmi bulmak imkansız
dır. 

!iyen vatandaslara karsı rlaha 
rnüsfik, daha ınerhamC'tli w da
ha ıi.lıcenabane lıarekel etmek 
her şeyden en·el milli ve vatani 
bir hor~tur. Sadece yabaııcı id&
n1lerle, yabancı fiİrketlr·re \'P 
nıücs;:;eseler(\ öğüt veı ı f'kle o!
n~ız. biraz da kendi idare ·e 
idarecilerimizin bu hususa kl\
m t ve eht'mıniy<'t ·ermelerini 
büyiik bir haklılıkla i>•tenıekte· 
yiz. 

Sülnine do~nı YOT: Denizvo!ları idare iıı-
Bükreş, 23 ıa.a.) - Havas: rl~n cıknnlan 'tsrnail entürl.iin 

Siiklın yeniden teBis olunn·,uş- m:ıtbj,nınıza müraeartt"ni ric ı 
tur. Horio Sima, ne~rcttiği bir --'çd_e_ri_z_. ------·----
bey;c,ııH<ı:r,ede !cji oııerlcre tah 
rik han·,,,etlerinE' nihayl't ver
melerini .;:r.1.1relmiş, mihver siya
setinin }1.;jiyoner hareketini tns
vib etti;{i husuRi şeraiti ihtiva 
e1·Iedigıni bildirrriı.s \ıe vazi)·eti 
aydmlatrnak içın hüklıınet!P k
jiyoner teşkil>ıtı arasında gu
rü.o;m(!ler yapılamkta olduğunu 

ilave etmiştir. 
Hiikün1et ,·aziyetP Jıi.kinı oiu_vor 

Londra, 23 ( a.a.) - Reuter. 
Bugünkü persembe ı,'Ünii Lon 

drada öğreniliyor ki, diin akşam 
Bükre~te general Antonesc·o 
vaziyete herneıı hemen tama
miyle iıii.kim bulunuJordu. Po
lis müdüriyeti ve diğer r03mi 
daireler tekrar hükumctçıl~rin 

elinde idi. Bükre~ mahalleleri
nin ekserisinde dcrnınlı çarpL'l
malar olmu~tur. Fakat vilayet
lerde vaziyet !iakin gözüküyor. ı 
Vilayetlerle muhaberat kesil
miştir. Trenler Rumen a..keri ı 
idaresinin kontrcılü altında işle
mektedir. Braşov radyosu dün 
akşam henüz asiierin elinde idi. 
Almanların hükiımet kuVYetle
riyle işbirliği yaptığını ih~as e
den hııherler Londrada katiyen 1 

teeyyüd etmemiştir. Rumanya
da pekaz İngiliz tebaaı;ı kal
nıı~tır 

HARB VAZiYETi 
Tobruk'un sukutun

daki ehemmiyet 
(Baş t<Jr.:ııf· 1 inci •a~ıfada) 

dJ.r \...-rinliğine gt:/·ürtilmil. •ür 
T9marlama har~ketlcriııc g c ·
!evin de dt"vam edilen k rn ,, . 
loİnetr.: ötede. Tobruk el:ir » 
Limanına hakim tqı lerE" vam
ması. nuha~-;u.ra ordLl ... 'P _un h~
rekt!t Vt! intizamıı:ıa işarettir. 

Mahsur tiim.enlerın yer l·c·r 
muka,·ernet gosteı-dılderi gelc'l 
luıberlerd,,.n ahl.lşılrnakta icL. 
Aıı ak. mtıkavcmct nıüddctınin 
azlığwa bakılırsa, İtal:vıı.n bi -
liklerinin. celik kale! n• de do
yansa büyük bir iş giimıedı;':i 
nıey.dandadır. 

Tobrıık, bir cok ın:ıi \'(! ~F
keri te•is!ere maliktir, !leVkul
ceysi yollar kavıı,ağındadır. 
F~tkat. benimsediği denizin he
men her vardımından ınnht·um 
du. lt::ılyanlann en çok güven
dikleri do'l"'ııma Ye hava filoh
rı, sir~r • ''dnfilerini silıihları
na ve mukadderatlarına terk 
ettiler. Her Ffüih"' mislile Ye 
cinsile mukabele edememek 
m~·iyatı kırabilir. Esir kal•· 
mürettebatı ııimdi bu mazer~t
lı-ri ~l'rdedeceklerdir. İtalyan
ı. · ~'- kalE"nin et<a$en aın-i tı-r
t • • ı h~ıh.ı,.,mn'~';:,"', s.'Jy)("mcl·_ 

iP ınütcsellidirler. Tobruk, lP
gilizlcr için bundan hdylc ı:;i 
bir menzil noktomdır. 

"Tobruk., un sukutile. Grnzi
ani, yalnız önemli bir dest gı
ııi değil. fakat urdu~unun, t.e.
biatın güçlüklerini le yen:ıwy' 
alıstırıln1ış, ::;.e~kin tünıenlt>rini 
kayo.:tmi~ oiuyor. Rolünü ıfa 
cJ mıycn kalelPr. sed: rn i• !ar .. 
elemanlarının plfml;,nn da b~I 
tPl~rlar. Mare5 •. artık .ırta 
l\alan kııv·vetlPrile uı.·suz bu
cak.ıız araziyi r-ldPn <:ık:ann -
nıak ıne::buriyl'tlerinc k:ıtlar.a
caı~tır . .3.ı nndn. Libvn iklirr.ı. 
lıa • .<ı. h. tt:i ltaly:ın dmizi onn 
n·falı d~;\ıldır. ~u c;ok buh -
ranlı \'aziyete lı:ıkım •ılac. k 
irııd ku\·vctini öl<'mt.~k ... ınan1 
gclm; tır. Bmvlun scınrakı saf
~ .l ı.nıı Çllk 'luha ent rr- a'.'l via
ca_!(ınl mıı;:Nliyoruz. Bir rırdu, 
esas k d lir hRrckct ıııuh rc
bcll'rıııd g-ostl'rt'bıl.r. ··~yfi 
Sarım .. ı k•ışa iıran d'yarın 

1 c'.afilcrı il'in ._n , bir imti
han mc~·danı \'ardır 

"r.11d:ır, V<' Erjtre.ien il:"tlı
VC'n rnlıfrezelcrin de haı el:5.tt. 
;n ... tevaziyen inki~f ediyor. An 
rak. ornlaı da l•enüz kat'i leşeb· ı 
büslere giri-;;mek i(in zama -
nın ... rkcn olduğunu snıuyoru3. J 

Dcııülcrıı, 
Akdeniz havzalarınd:ı, y.-.µlı3n 

aktnlar, hcnUz muharebe:ıı11 
mihrak nokt:..iarına. Tobru• 
ka doğru uzanmadığını anla
makla"ız: Bahtsız kale. kt'ndi l 
yafri!._ k~tvrulnıak t7.tırarına dü~ 
tfl. 

,J l'llll l"H t l ııklrı 
Yan bir cıkınU te$kil eden 

İtalyan merkez cephesinde mu
k:ı)>il taarruzlar tevcih · edildi. 
Fakat Yunan ordusu tevcih e
dilen her darbeyi muvaff:ıkiyet 
le kar~ıladı ve attı. Diğer cep
helerde mevzii ilerlemeler kav-
dedi'mistir. ' 

/nrı'U= - Alman mııharrbe tf'
nıtı.s1''i7 

N. haYalarda. ne de deniz -
h•rcle likltiıti rek~o hadL>eh'r 
yoktur. Bu sükunu, bir fırtım•. 
nıı' ... ':.llc:ib etm~sl br."'k~nt."'bilir 1 

Bu teşkilata dayanan ve yas
lanan korsan harbinin nasıl baş
ladığını, ne yolda devam ettiğini 
ve bu harbin heyecanlı sııfhala
nm yarın anlatacağız. 

A. G.~a 

• 

• 
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la: i! LWA C~9 Bergamada RADYO 
IS ı 2 3 4 s 6 1 8 , vurulan kaplan 

, 
BUG'ONKO PROGRAM 

1:5jJB\vn/8\~uD~ tro..~n-u 2ı - • amir - İzmirin Turnalı Da• 8,00 PrOfP'Qm 
~ '6' 'E:d' lY' U U ~ ~ hiyesinin Çamuya köyünde ava a.o:ı HaberlM 

3 
1 • 1 çıkan köylüler büyük bir kapla- 8.18 MUrlk 

ıB.30 )Jlil<ilt 
19,00 M:üzll< 
19.3G Haberle!' 
19.45 Minik 1 • na rastlıyarak derhal avlamış- 8.45 E. kadını 

4 • I !• !ardır. Kaplanın derisi 57 liraya * 
1 

12.30 Progrem 
YAZAN: BUrhan ÇOLOK . 20.I~ Radyo 

aawtesi 
20.45 TeAı.ı;;.i! 

11.30 Konu~n. .. a 
21.45 Muzik 
22.30 Haberler 

(Dilıllıtt kNmn ııoım) 

- Kıı.ıro, dedı .. Bu hıı.rek~tın
le, ne ..sil ruhlu bir ~hid c·vlildı. 
olduğunu gösterdin .. S~n ya.~a -
dıkÇa "" vatruı, buyle ı;enın gı
bi, yiğit evlii.tlanyle d.mdık a
yakta durdukça., bahan, ebrdi is-

1 
tirahatgfıhıııda rahat, rahat u
yu.sun.. Fakat kızım, Hf'IJ ka- f 
dıru;ın.. Kadınların da, cephe j 
gerisinde bir çok i;ıizmetleri var, 
madem iti gön illlüıı ü.n, seıll, bu 
hizmetlerde kullanalım ~imdi

lik, yurt erkeklerj şu saatte, I 
diişmaııla kahramanca boğazla-
11yorlar .. Onuıı içın, reph•~" 
henüz kadınlara ış dü~rııedL. 

- Hayır Komutan' Ben. o
rırya gitmek ı.ı;tiyon .. Türkün ka 
dını da, erkeği giln, dü~'Illanla 
döğüıımesıni iyi bilir'.. 

Genç subay, bir şe~ hatırla

mış .bı, birdenbire korııtıt.ına 
döntlü; o da, aynı §('yı hatırlat 
mak üzere ona dönm·· .ü .. Ba- 1 

kıl'lan karµlaııtı; karşıı;1"tı · "" ı 
ikı komutan, hiç konuşmadan 

bir and.ı anlaştılar.. Ak saçlı ı 
komutan, acele ile. 

Dur, l.eyneb dedı ü halde 
sana, bUyuk ve miüıım bır ''a
ıôfc var!, 

* 
Zeyneb, binicı kıy:ıfetıni de-1 

ğişt::Jiht~n Gonra, keı:t'ısını f v 
kalitde guzc.:. tiren b· h -
kikı kıyafetıyl<' pazara men bır 
köylü kadın gıbi, sırUnda • ı 
petler yüklü bc>ygın.'lin, gen· 
sinden gidiyordu. 

Muhtr·rcm Nec.,.eddiıı Ttılu'y:.ı · 

cephanf'liklerinı tahrib ctm~e 1 
gidiyordu.. Hayvanının Rlrtın · ı 

dakl sepetler, meyva, yumurta,, 
ve saire gibi, yıyeceklcrlc· do- , 
lu ıdi; bunlarla, diğer köy!U ka- ı 
dmlar gibi, şüpheyi celbetmiye
rcl< o civarlardan ge~erek ve 1 
bir ftrsl\t bulup, göğsündl· giz-
ledıği iki bomba ile, düf;mnnm, 
ceplıaneliklerıni bı>rhava ede -
r·ektı.. Yakalanın;a ne olur, o 

5 • . • satılmıstır. , l2.S3 Mtı:ı.ık 

; • •ı • •: 1 Askerlik iş-le_r_i_ .. ,ı ~;:~~ !~ 
13.20 Mttı.ık 

~. • • : ı 
Solda,, aaı(la. 

1 - Bt;, \ JA;~ıetin: ~ 
~ Soyla • Ju,011. 

-ı 

3 - &ıl~ılayu konur - B;r C1iş. 

4 .ı\ru:ı baba \.'e çocuklar - Ycnıek. 

!i - P.l, nota • Bir cıyun. 
fi Yapmak - Nokı.. 

Emindııü As. Ş. d"tt: 1 * 22.45 Müzik 
Nakliye TGM. Mahmud oğhı 18.00 Prorram 23.oo Müzik 

Hüseyin Cahil 328 (449661 pı- 1

1 
ıa.os Mıuık :ıs.~~ Knr•n". 

yadn TGM. Ahmf'<l oğlu Niyazi.------------
Yoncl 315 (202971, 

Kayıdları tetkık edilmek üze-, B o R S A 
re şubc>ye müacaalları. ı 

İL.\-"' 
941 214 

- --ı 23 İkinciklnun 941 
Açılıı o• 
lı:apa•ıı ,_ 

dıı bab!ısı vp biitfüı yurrl evlat- 1 

l:ırı {'tbi, !jehid gid{>Cckti .. Eğer, 1 8 
muvaffak olur da. düHnıanın e- 9 

'.\le-shuı bıı nıu.tı. :"'ririnuzıu 

adı iialk, 
Si.J1. - Bir ~uat edatı. 
K ır~dcnizde bır '1rhir. 

F'atilı Sulh .'J ii•l<'Ü Hı•h,ıkl 
soy Halcimli(Jinden. 

Şehremini Ercglı mahallesi ı 
Koyuncu sokak 20 2 numarada: 
oturw·ken halen f.'mrazı akliye. 

Londr• Sterlin 
New - York ı 00 Dolar 
Cenevre 
Atina 
Soba 

100 tsviç. Frc. 
100 Drahmi 
JOO Leva 

5.24 
1!12.20 

29.6675 
0.9975 
ı.em 

12.937( 

!,17~ 

u.ı37~ 

!inden kaçar kurtuhıraa, o za
man, elbette ııerc:-fli bir i& vap
mış olacak .. Ve Rızayı affettir- 1 

mek için. kendisinde daha bıı-

yük bir hak bula.~aktı... j 

·* 
Akşam üstü hava kararmak 

üzere- iken, Zeyneb, hala kerdı
Rine xımaşmakta olan düşman 
ıu<kerleriyle :ıakalaşmaktıı ıd.ı .. 
Bu ı;ırada, yakırı bınalardan bı· 

rinde, birdenbire bır ınfiliık vt.

ku buldll .. Ve bütün ask~rlpı o 
tarafa doğru ko~uşt..ılar.. Zey- ı 

ncb. ortada yalnız kaldı: ve .. 
başka bir cephanelik olduğu mu
hakkak olan binada, ardı arası 
kesılmıyen tarakalar d•'vam e
derken, o, kendisine dii~en bu 
fırsattan ıstifadcyı ok İ)~ bi -
di.. H- yvanma atııyarak, !ic, 
t>el1 yüz metre ka&1r bir mec ı
fedc c:..ın, en -büyük ceph2ne• -
ğ~ yakl~tı: ve go stlnd•'n çı

k•Tdığı bır bombabyı, fitilim a-
erek kolunun bütiın kU\'\'C· 

tiyle binaya attı .. 

O ~lığın . ı le do wı. 

Yukarıdan .. ,.1.Qıya: hastahane:;inde tahtı tedavide 
ı _ Hik.ve • Beyaz bulunan Mehme<l 'e<kd Sanabn 
2 t yan edC'r- - Raklrıvası nıf'şhur hacrile a}"lli Y~ rde oturan nn.~~ 

'e'" 1 sı Mihriye Sa.nalın 23 l 1041 
a ·,, d - IY' tarihinde VRRİ' tayın edildiği 

4 Tar hdc mt~hur b ... Yun n kah-ı ~olunur.___ _ ----

ra a ı t ı. A :\ 
!!i - K!-C .. T ~ Sonttr M j:.l e l ık T. gıo 26 

.. ·err 
6 Kadıköy Bi.rııu·ı Sıı~h Hzılwk 

!Xıda - Gw dt-- br? d fa OK ınu. 
7 - lstanbulun bir ıyfıyosı • Bır Hdkiııılir/imloı: 

nı_ ıllek t. 

•-Bir denız 

O, Deıniı·yollanııın Haydarpa
şada 13 No. lı ambarında bulu-

t:-nı - Btr 7 •• ınıı " 
nan Harı .. ıustata ~'ÜrekaHtı><ı 

f:daıı. 
Ab;ohş, 

DÜNKÜ 8ULMACANIN HALLI 

123.,156769 

lKASIMPATI 
2 IR 1 • t AN E • 
3RAKIBR•NE 
4AB I HAYATlll 
5KAf"L•A•EV 
6U•MAL•B9A 
7L•AMA•ART 
s ft.zılliMu T • A 
9KOTRA•I 

aid 170 çu'l'al icinde bulunan 
beher C'UValı 72 kilo miktarınrla
ki ', i3 ilil ~o nısbt..'tınd" yaı:
mur s11yu ı. ısıa lt".ık avaryayıı 

manıı kaldıı\'ı beyan ı'<lileıı k<J
pekler açık arttıı·ma ik• satışa 
konulmuştur. Avaryq.Jı vazıyeıı I 
ile beher çuval keJ>l'ge 250 kıı
ruR kıymet takdir ediJmislır. 
Arttırmaya iştirak edecek o

lanlarııı muhammen satı.< !:> d -
linin balığ bulunan 425 liranın 
·~ 7.5 nisbetinde pek akı;cPi 
ve.-ıneleri veya milli bir banka
nın tcmmat mektubunu gö"teı:·
melen lazı.ı.adır. Bınnci a~ık 
artırın 'l 2 19-11 pazartesi gii
nü sant l ı den 16 ya kadar Hay
•larp. la D. (l vollarma '"' 

- Komutan '- ) . "' ,. y ı 1 1., N. "' ı.;ru. am-

1'-fadrıd 

Belgr>d 
Yokoh;1ro.1 

5tokholrn 

100 Pcçcta 
ıoo Dinar 
100 Yen 

100 İSV•C kr 31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 

Turk ıı.ıvr .., 2 ve•ın 
TO.rk burcu l peşin 

! 9.5f\ 
1.9.50 

KENDİR ve KETEN 
.Sanayii 
Meclisı 

T. A. Şirketi 
idaresinden: 

ldaıc ı•,f·t-'lıSlniı~ 17/1/941 tarihli 
1Çtimaı!ld.-. eırketimi7. ortakJannm l!'C

nel.k unıunı heyetıuu~ sllJ"rti adiye- 1 

de lf'tbnaıı ıınvı:-t~ karar altına alın
m]ıillr. 

TI<'aret kaııununun 361 incJ w -l;ı

hili niza · ııam~nın 4.9 uncu mı:. :d.;-
sine tc' · . ·l 17 şubat 1941 ~, Jhıne 

müsacllf · .iU"t • gtirit saat .. 4 de 
Ckılat.arlak :Pı1anbaym hanının 3 ncü 
k.atındil i:J ırkP.t oıer· ez.u:ı nşağı

dakı ,·u:n:ıml"Yt müz:ı. ..ere etınr.k il· 
zere ict ı:ı. ... clavet ol ·nw 

En az (5) t><: hı.sJ:;eyc malik hisse
darla .. n .ç-t....1ll:& gımünden bir hafta 
evvehne :u dar firkri mcrkezinf' veya 
Milli n~ K. lantan birine hıss lerini 
t(..Ydi cd< rek rnuk.abiliı.de duhul ye 1 
\•araka.la nl'tlEl'ia..rı Vf! toplantıda bu
luna.nı) • K hıssedarlıırm da ruzaııı-

24 
' '. .. ~ 1 ..: .... ~· - 4 • • .. , ..... ' • • 

------

. ..ı mUfif" 
ııması gaı • · 

. den yaP - 111\(tıı· 
\ki işin ~ır .. akat teknik bU ı 

görunur. f 
kUıı · tir 

\ g" 1 yeıırn•lf · 
8

_ ... .t\arı b\I 
sız ı .,,~M ,,..,w· 

- TUNGS" 
fl\hakık& . eder: 

, ıernııı 
i\lİ faydaY 

oane bol ~ık \: "k sarfiyatı. 
r e\ek f\ 

oana \dare 1 

BUR LA 
BiRADERLE~ 

STll!NBlJL ·ANKARA-

lçlnde, büyük işlen 
mazdan evvel ınsana v 
duğu bir heyecan vardı. 
nüyordu .. 

11 

Dı .. şu- ı 

la ırk<'n, genden bırıbı- ( dı... barda yapılacaktır, Artırmad'l. 
Fakat, bu sırada oda kapL' l!: muhammen kıymetı. rr 75 i~i 

çıldı .. İçeriye genç bir do°ktor bulmadığı takdirde Pn çok artı
ranın taahtüdü bakı kalmak ü-I 

girdi. \C elindeki bir kaı;,ıclı ko- zere 10 gün >il'Lh ıızatılarak 

namcm .J.n '>9 uncu ınadclesınP göre ==:==--'==

• 

Dün, sevgilhın , <"tphcye don
mesi lçın ısrar ctı:.ı tı , bu " · 
kendisi bır asker, hatta bir va
tan f edai~i olmuştu.. Rızayı nt• 
kadar çok seviyordu; şımdl 

lı:imbi!;r, belki de o, bir ıığaç gol-
getainde ıstırahat etmekte idi .. 
Halbukı c, ışt , cepheyc döndü
ğü zama onu bu asker ka(;a
ğı adamt lü•rııuna dizilmel· • 
U.n kurtarmak içın yol~ cık • 
mıştı.. Gece yarısı, koyde ay
nlacağı hır sırada. ona, bır ha
bcr salmış ve g ~tiğı yerden dö
nünciye kadar, ken<lbifil koy
de bekl mesiru tenbih etmiı<t .. 

Ve .. agl yıp sızlayarak, ayak-
' lanna kapanıp, cepheye dönece-

ğini bildirerek scvgilisini affet
tirmek üzere yalvarmak ıçın, 

ır-~andanın hurunına çıktığı 

zanıa::, blıttın duyguları gale
ya'la g imiş ve gozlerinden yaıı, 
ruhundan taba.:bus yerine, kah· 
ramanhk ve asil vat.ınseverlik 
fışkıl'D!ırtı,,. 

lstf' şimdi g0ğsünde ıki 

bomba olduğu halde, düşmanın, 
cİVar köylerden bıriude bulunan 

nıı takıb eden müdhış ınfi.ik-1 
ler luyuldıı .. Ve t>u kahraman 
Turk kızınl!I, ıçi rahaUadı, ,.e o, 
beyg- "ine, karanlığın ıçınde bır 

sııw~ k süratı \'erdi ... 

lht ıyar komutan. Zeynebı o-I 
· mu~•anndan okı;ıyarak 

Zeyneb, dedı. Memlekete 
pek buyük bir hızmttin dok.rn- ı 
du .. Gögsündt>ki bL: madaly ile 
ömrünun sonuna kadar ôgu ıcbı 

1

1 
lirsin ... Bundan evvel bir ınem
lc-ket e-. li.dı idin; bu;ün, benim 
kızım. ve ordunun kızı ole. ıı. 

ArtJk kôyüııe gıdcbilir Vt: ,·azi 

1 
fesini yapmış insanlann gl ~ il 
rabatlığıyle oturabılirsın .. Eger 
bı.ze, yıne senin gibi asi: b:.. 1 
Türk kızı liizım olur-.;a, ı.ana, 

ordunun selamını gönderil' \'e 
seni, vazifenin başına davet e
deriz.. Şimdi kapıda seni, k<r 
yüne kadar götürmek içın, ıki 

süvari bc>kliyor .. Haydı kızım, 1 
yolun ar:ık olsun ... 

Zeyrn·b, yaşlı gözlerle komu
tana bakt. izhar etmek istedi-
ği bir arrı..nun ifade 
raxtırıyordu. 

Nihayet, mütevazi 
ran bir sesle: 

seklim a-

mutana uzatıp; ilWıei artırmanın 13 ~ 911 p ·r-
- Dt gece, dt)(!i. llii<, dn be saa ,. d ' 16 va kadar 

cephanclikkrinden birinı tahnb yapılac:ıkt r. Ve en ok art•rana l 
kat'i ihale"ı ic it edilecekl1r. ederken yarnlanan fedaı, üçün-

.. L"lük' t H k" 1.. ö Kc:-yfiyet bilinmek u ere ıliin o-
cu LK..' 

1 en acı oy u, mrı ıunur 
1 

oğlu Il.ı=n, yara.>ı agır; bır 

bacağının kc'Sılmesı ıc~ ha ta-ı r 
haneye gonrlerilmt'!;. liı.zım kr,- ı "yeni 
mutanın1 1 

1 

.MiıkiıJcn nın şekli, Zc:ı nebı ilaA n 
çıldırttı ve o, htr Ş<') e raj;-

Sabahın,, 
fiyatları 

diger ort ' hudo.n Kını 'f'kil edecek
lcr ,;e lııld "'ıı,..lı•I"" hı ır.u ıl"\n olu
nur 

RUZ.N'AMEİ ıl'z;KERAT 

~ F ıd.-ıı f' \'(' U • it:') r 
porları ın öı ııı. ·ru.... 1940 !-Cn(· bt
l§nç c hr- hlnı,o n 1.t' .... ik \'t' ta .... 
dikı ıl ıC ' nıtth · \(' nlllrtıkıbın 

ibn:: ı. 

2 
3 

de 

r r t tu: tıı. '"'" ·ı 
?il lHı.ı ... -nen n ın(·ı 1 d-

1u tı ll't• \'il ıfesı hııı.n t:ıul n 

İktısad Vekaletinden 
l - Vekıile!ı ı ·e tzm •e Ödl'rni le yapllrılliıalı.ta ulıın <225-0> d ~ 

oJ do~uına t.,,gfıbının runbal~j işi a ık ek ıl n e konuluıuştar. 

!, .c.:22::.01" 30(.'d el dokunıa w~g hının t;;ilinun edilf"ll (lD1btılAJ 

c4.ifrtY ~r~ l•lup uıuvakkat tenlinatı c3.'l7 !l Hr"ldır. 

.. ~ Jhalf3 10/2/941 p~tZ.ı:tesı güııu • at 15 de Ankarada V'eklı:lc" bl' 
•1ıı:sındd •,opl~nacak koınJ!"yonda y:-ıoıt·ıc·aktı Tcıl.ib1t:Tfıı me:ı.k:Or gün °" 
saatt.c anar tC"mın&\Jc.ı-:-ını yahnnalan lazıındır 

4 Bu ! wusa nıut.ciillik :;art•1aınt: Vt r 
durlugn ıle İ.:;1aııbul ve tı.miı mınt;ıka ik tıı::2'd 
al'!llibUlr. 3n9 • 472) 

'.n1 vekillet le\•a.zırn ,it' 
miid',\rlüklcrinden p (l:J 

1 Sah.ibı; A. Cemaleddln Saraçoğlu - Neşriyat Müdürü: Macid Çettn 
Basıldığı yer: ( H. Bekır Cürcoylar ve Cemıleddln Saraçoğıu ına~ 

Sokakta i""-!n namına hıç kın.· 1 
seve tesadüf etmediğimden koy-
lu 'köpC'ğinden bcnı muliafa· ı 

ek bir kimse de yoktu. 
~c d.m o.rkama bakamı-

y rd ı, adeta ayak sesleri ile 
ktipeA havlamaları ışidiyoruum. 
Önümde büyücek, eski bir bahçe 
vardı. Kapıya yaklaııtım. İri de
mir tokmaklardan birini çaldım, 
bir m · ddct bokled tm, bir ses, 
bir cevap alamayınca ikinci dP.· ı 
fa daha kuvvetli '"ırdıım C 
çilncü darbcd<' uzaklan bir ı;<.,.;· 

di:V'iiş pek münasebetsız ..ılacak
tı. Çüukü köy esasen kırk elıı 

~Ü~~~=~ ~i~·r~t~~~~~~a~ck~~:: Bı·r ç_ ..... gıcın· ın sey hat" 
ğüşmck bilahare sokakta yat -
ınaklığı yahud köylülerden gü-
zel<X" bir dayak yedikt..•;-o sonrij, ll;;;::ı;;Ellcı;;;::::::ı;:ıı::::;:ı::.:.;:::aıaıı:ı::mm:m:ı~ 140 

1 
peşın alınına.;ı lüzumundan balı- ı 
setnıeniz dognısu namusuma 
dokundu, BiZ bende para yok mu 
zannediyorsunuz? 

Diyerek et·bim<leki lıl'aları a· 
vucuma alıp kadına göstı•ı·dım, 
karı şimdiye kadar para yüzü 
görm~miş bır adam gibi gözle
rim açtı. San llralan yutacak 
gibi bir vaziyet almıştı. 

diğim vakidlı. Bu defa ~ 
ba.şınıda olarak hareket cttiJ!l' 
Kadına· 

Bir hafta madam, 
Dedıın. Kocası. 
- Gecede bu· marıı: ,.enneJ 

sın·etıyle evimizde i.stediğiııi' 
kadar kalabilirııiııız. 

- liev? 
Di) bağırdı. B~ıı. 

lliıpıyı aç. 
Ik<: 'll. 
Kapının aı;ılm<1sını bekiıyor -

dnm. Hnlbuki yirını dakikadan 
ziyade bdd<:dim, ııçan olınarlı, 
yine < ahnağa mecbur oldum. 1 

Yınc bir ses: • 
Kimdir o? Hayvun gibi ka-

~1yı çalmaktan m•kaad ncdir7 
Dedi. Ben ccvn 1> verdim: 
- Kapıyı aç ta anlarıııu. 

- Sen .kiınsin? 
Şimdi sana bııradan kün

}'cm\ verecek değ " ya• Mey
danı ÇIK ..ıakahm' Ben d seni 
göreyim. 

Heri.Fin h 
b!T 
el u 

•köyd<·n dışarı atılmaklıgı mu-
cib olacaktı. Naçar ses çıkar - - Canım mas~ 1 mı soyluy01·-
ma.dım. On dakika sonra kapı a- sun? Kısa kes! 
çıld.ı. Mavi panta.lonlu, gayE:l Ne aceleci adanımı§sın 7 

enlı hasır şapkalı, caketsiz, ye- Kısası bu gece bu köyde kalmak 
!eksiz, üstü b;ışı toz toprak içe- icab ediyor, bana bir yer 
rısind•· bir adam kar.ııma cı\<lı. - Burası otl.'I değil. 
Bu da benim yabancı olduğumu - Lakin par:u;ını vcrcc•·ğ'im. 
derhal tnnınu§ olduğundan 'eıt Bu \'adin derhal tesiri görül -
bir sacla. ekşi bir surat ile: mcsi hayretimi mucib oldu. 

- • 'c istiyorsun? Dedi. Herif beni bir defa daha yu-
Affederııiniz! Hı köyün ka)idan a.~ağı süzdükten sonra: 

yabancısıyım. Biraz içeri gel. Karıma da-
- Kıyafetinden belli. Bohem- nışmadan bir ~ey yapmak ınu- 1 

yalı rr:ı~ın? tııdım değildir 
Herif beni çingeneye benzet - ! Dedi. Daha doğruı;u bıwrn 1 

nıiş idı Bunu da' hazmettım 1 beş.para memul etmiyen para 
- Ha \'lr dedim. Almanyalı - canlısı köylü beni hanesine ka· 

yıın. 1 bul etmeğe muvafakat edecekti.
1 - Burada ne arıyorsun 7 

1 ÇünkU parayı duyunca herifin 
Pardon! Anlatacağını, ba- tavır ve muamelesi değiştı. Bir-

na Jitkırdı bıraı:nıyorsuti ki 7 dcnbire tebdili muamele eyleme-\ 
lRim var uzatma. sine bir mana vermcmekliğim i-

- P ki peki A,lmanıtn. İtalya· çin zevcesine danışmak babane
da bır NııP9li varmış, Oraya gi- sini meycı:uıa koymuş idi. İliç 
deccgıın. Gayet zengin v ~el- ses çık9.rınadım. Kapıdan i eri 
nınzcl :ı.ı:~ua nMnın ı ol girdi:..: • Bulundut·~ mahal ga- J 
'ilah · ı bir_ kadını bul r y vası bir bahce ve tıı.rl i<1ı. 

Tarlada hl~ n.;vı ağaç ve sebze 
yetiştirilmiş idi. Ben bunları 1 

ı;eyl'etmekte iken herif bır ara
lık meydandan kayboldu. İki 
dakika sonra avdet etti. Bana; 1 

- Ar kadaı; ! Sen bir iyi ada
ma bcnzıyorsun. ~'akat bir dt•fa 
seni karım görmek istiyor. fü. ı 
lık kıyafetin, hal ve tavrın ho
şuna giderse cüz'i bir ücret mu
kabilinde ~eni hanemize kabul 
edeceğiz. 
Dedi. Da .. acık bir yol üzeı'inde 
epeyce yürüdük. Önümüze bir 
katlı gayet esiri, bir tarafa yat
mış, km-vetli bir rüzgarın tesi
ri ile yıkılmamak için cepheleri
ne üç dört tane kavi kazıklar 
çakılmış bir kulübe çıktı. Ben 
burasını bir ahır zanetmekte i· 
ken köylü, alçak dar kapının ü
zerindckı ipi çekerek kapıyı aç
tı. 

- Dur! Buraya gel. 
Diyerek seslendi Biraz sonra 

alını.la.n iri yarı bı. karı meyda
na çıktı. Beni görunco köylüye: 

- Bu adam mı• 
Dedi. Herif: 
- Evet. 
Cevabını verdi. Karı beııı la vı-ı 

~yle gözden geçirdı, adeta hay-
van satın alır gibi sağa sola c· 

1 
virdi: 

- Ziyansız bir adama benz -
yor. ~'ııkat parayı peşi.ı almaı::ı 1 
unutmamalı. DL'<li. 

• c garib hal?. Balıkçı Ekersın 
köyünü şimdi nru;ıl aramamalı 
idi? Vakıa ben paradan kaçar 1 

takımdan değilsem de şu köylii 
1 ile karışıııın muameleleri cid

den canımı roktı. Kendi kendi
me: 

- Böyle münasebetsız adam
lara bir münaaebe.tsizlik yap - 1 
mak lazımdır. Şunlara peşin pa
ra vermeden savuşmağa muvaf
fak olursam doğrusu çok sevınc-
ceğiın. 

Dcdikt n sonra kadına dıi . 
- Llıkır madam! Siz benim ı 

kim olduğumu tanmııyoraunuz 
Yüzün karşı zcvcıc nıw p , ın 

Karı bende para olduğunu ve 
güzellikle epey para koparabile
ceğini anlamış olmalı ki hemen 
muameleyi deı'.,'l.~tirerek: 

- ,Affödersin delikanlı! Şim
diye kadar evimW.e beş on kişi 
yiyip, içip, yatıp kalktıkları hal
de beş para vermeden savuştu-
lar. Bu sebcbdcn dolayı ihtiyat 
üzere hareket etmeğe mecbur 
olduk. Biııaenaleyh sen gayet i
yı bit' delikanlıya benziyorsun. 
Parayı peşin almağa da hacet 
yok, sonı-.ı verirsin. Burada kaç 
gece kalacaksın? 

Dedi. 
Kadını bu sualine kar ı 1 
- Bır gece. 
Diyecek olursam karı koca a

lessabah benden evel Y'ttakların 
dan kalkacaklar, parasL~ pµlsuz 
savuşmağa meydan verınlyccek
lerdi. 
Bazı mahallerde budalalık et -

tfğım hal ok alnihra. tavrım
' 

Dedi i8e de kansı derhal ııtr 
na itira.z etti: 

. - Ne söylüyorııuıı be? $~ 
dıye kadar evimizde bir m•",,'.i 
ücretle adam yatıl'Qlb'1mız ';"..; 
oldu mu? Her yolcudan ";( 
marktan aşağı aklığımız ' 
mı •Halbuki bu delikanlı ı. ·i ~ 
adama benzediğin<len di rlr" 
gibı kendisınde bf' ma _:..ı 
mıyacak isem de hıç olm v 
üç- mark almalıyız, 

1 
Dedi. Ne iruıafsız karı ınıl~ 1, Sevgili aı-kada~ım Alfred. ıUel 

!er ile Vivanarun en ınükeınıll 
okline hiş mark veruiğimız b# 
de şu ahırda ayni parayı i> 
mck ne kadaı· ha}'\·anlıktı. . _ 

Gecede iiG marktan sekiz ır;ifl 1 
de yirmi dört mark alac:.ı.~ 
hesa.lı eden karı yağlı bir rr"' 
teri yakalamış manifatura< ı ,. 
rağı gibi ı;evinçten ne yap'.'A 
nı Şa{lll'InlRtı. Ben kndııu ' 
diğirti vermefe muvafakat t• 
tim Bunun üzorin k 

( ~ ) 


