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Almanların 
Zorlukları 

Alnııuıya, biitun Avnrpouım 
lıiitfuı ""rYf>t kayoaklarnm l'I 
""~ ıııakla ı;imdi ıı.<·alıa Zl'.Ogin. 
........ 111 lıolhığıı ı.a-.11şoıııı,, 
~ar11ı cloymu,, tılr lokma .. ı.
Dıti; ~ ha rlwc anlmsJ< 
~•-.,J•uriyetindeo kurtu.lwıL~ 
hır cl~vleı olmuş mndurT 

• 
ln g i liz 

kuv vetleri 
D erne'ge 

girdi 

1 Bu mıntakatarda 
muhıırebenin de
vam etmekte oldu-

!'....111
-: llll..eyin Caı.i.t Y ALÇ~ ı 

JA. imanların haıu:e bakı'.ır- 1 
~ >ıa, kenclikr.ru, malıım 

, 
ğu bildiriliyor 

--o-~ 

İngilizler E ritre ve 
Somal.de mütemadi

yen ilerliyorlar 
h . hlkayede oldııı;<-11 gibı, 
;qlllelerı, araı;ında kapalı ka· 

h ~ n Ve açlıktan oı .. r. Y.<·JJgıne 

h··~tmemek kabı! dc·l-'"dlr J.'i~- Kaime, 26 (a.a. ı _ lngıJız u-
l';akıka, bugün Alm;.n, Reıcll 1 nıumı karargahının tt'bliği 
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l'Veçu·n ba~Jıyarak lıwaıı :ı. Trablu,;ta Deme (;)varında """"<il . . . ., \, . .':' anna vaıırn ıy~ H"~,ıı· düşman!• temas halinde bulu -

h~tun ga.rbi Avmpa sahıllcnıı nan ileri kun-etlcrim12 51mdiki , 
~ akttııdir. Burnl.rd;,lo mcmle- lkolde lHk\'İye edlmeku-dır 
lı'-tlcı;n hepsi Almarı ı~gıı.h al-ı Ertrede Biscia elımır.e goc-
4dadır. Frarum Alman niıJu- rni~lir. Yeniden 150 kadar esir 

~un ı aldık. Harekat Bi.cianın Aarkm a münkad bulunu.yoı. Ru-
ltı da Agordata doğru dıt- anı f'l-

! 

G0NL0K SiYAS i H ALK 6AZETES I 
_____ __,_ 
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aııyada Almwı kuvvetleri bıi- mekteöir. 
lıırııdir. :Uaı·ari.,tuı .Alman). - (Sonu s.'l..\ fa fi -.ı 2 df-) S,Mlımm hıır ~n.ııı.n aıimmlf, Jngiliz &ulı&~iarı t.rafnıdan tallnı f:Umo t.v"1yıldy 
lııo i•aretiyle h.ın·k.-ı etmekte- -------------,,------'--------.------------:-----,-.-----

::· Avmpıının 11':11Ul>ll ~aı_ki w ,. 1 k •. e L o r d 1 t a ly an 1 a r lı<:sı istisna tcdil11...-, butun 

AVrııp;ı. Alnuınvanın H'.llrine ba- d U f k ' S 1 "" • '"' • 
Fransız 

donanması ir lıır halde duruyor Halla Lon rada T6 ali a s ın e an ı g ı 1'-lYımın bile ı<ahııi urt:ıklfl.I ve 

~illeti artık od<ıdan kalkinıı;- --<>--- beyanatı bombaladılar 
.. r. ltaıyayı. Alman >= mın.ı Londra gazetecilerine · 
}~tlva.r•nağo &!vktdt:n .u.ruret .. 

Herha ngi bir mUsade· 
re ih imaline karşı do
nanma kendi kendini 
batırmak emrini almıf 

ı,,. Alınan emir.,... lnıırıarulliliı· beyanatta. bulundu 
~; boyun eğmı·k n('tiuesını de -o---

•Hitler harbi 1940 
haziranında kayb 

etmiştir.,. 
bii olarak icab ey eJXILl<lir. 
H . 

b ırdenLıre. bir dt-v,ıt ıçm 
tından bıiyük hır to.Jib ve ıkbal 

~;avvur "lun"ın•z d6llilebilır. 
ma.ııywun A.vnıı hcgemoıı

Y.; ını elde etm(·k •~teoı m -
lıırııd' • Al bu ist<4iğiiıin 

aıa..ıru, daha fazlaıııru «-
lııın etmiş göril.nüyoı. Fakat a
tal:ıa Almanya memnun, rahat 
'Ve· fllıin midir? Acaba Nazı şef
l_eıi ayaklarının alunoa t.opr.ı
ıtın n1üdhi.ş uğultularla sareıla
l'ak lunuldadığını n her an çök
llı~k l<ıhdıclini arzett.ığini hleaet
llııyorlaı: mı? 

b . .ı\lınarıya, bütün Avnıpanm 
it Uliin 8ervet kaynıJdaruıa . el 

Londra., 26 (a.a.) - Wılkie 

bugün ımat 17 den u evvel 
L-Ondra ta)·~·are me)~danıne ID· 

miştır. 

İııgiltereııin ga mdekı 
tayyare meydanından Lc,ndra
ya har".ketinderi .-vvel Wılkie, 

gazete<-ilere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Vaıııngton, 26 (La.) - İngiliz 
büyillı elçiııi Lord Halifııx, dün 
B. Cordell Hull ıle bi saat ~ü
~ ilk görilşm"6mı y&pWtt.a:.u 
aonra gazct.Pcilere beyanatta bu
Junmu ve ezcümle demiştir ki: 

Umumi vaziyet h&kkında fi
kirlerimiz, biribirine çok müşa
bih bulunmalıtacbr. 

0Yrnakla ı;imdi acaba zengm, 

~ud, bolluğa ka vıııımuıı. lıar- (Sonn ııayfa ö ııft S te) (Sonu sayfa 5 sü 5 t.e) 
: d<.ıymuş, bir lokma ekmekı--------------------~::----ı 

Bu harbin tarihi yazılcbğı za. 
maıı şu cihet anlaşılacaktır ki 
Hitleı bu harbi, Fransanı'I 
mağlubiyetini mütee.kıb İngilte
reyi istila eyleıtıediği için, 1940 
haziranında kaybetmiştir. İngil
tere o zaman çok zayıftı ve Al· 
manya, eğer süratle hareket et
miş olsaydı, bizi ınağliıb edebi
lirdi. 

İyi bir seyahat yaptım. H8-
7at:ımda hi~ bir zaman kendi
mi şimdlki kadar iyi hısı;etme
dlln. Niyetim İngllt.erede iki 
hafta lıadar kalmak ve mfun -
lrlin olduğu kadar çalı şeyler 
görmektir. Yeni herhangi be
yanatta bulumnadan evvel mem 
leltette dobışmalı: isterim. 

b "llıt<Jc. harblere aWmak moc-
d uı 'Yetinden kurtuhnuıı bir 
t c-vıet olmuş mudur! .Askeri fıi
~Uh<tt A.lmanyanın askeri ııev
l't \'" ~atveuni artt.ırmııı mı-

fhı·') 
) Bunlara evet •:evabı.nı v~ 
fıt..-~ k" . ... ~" ımı;enm ceııareti yoktur. 

ı: 1rııaıı ya ne kadar büyür ve 

l "llıı;ler•;c ne kadar •h• meıu-\•k • ,.._ 
. ete hakim oluraa o kadar 

Lik maçları 
heyecanlı geçti 

Vefa Galatasarayla berabere kaldı 

Bombardımana l\'tirAk 
eden tayyarelerin 
UçU de dUşürUldU 

Vaııington, 2ö ıa.a.) - B&
Atina. 26 ta.a..) - Yuil&ll vas aJ8nsı bildiri •or: 

tunumt Mnniyet etinin dün Amerikanın eı;ki Paris bü-
akşrunki tebliği yük el!j!Sİ Bullıtt., Hariciye en-

Dü.şman hava kuvvetleri, Se- cümenindel<ı izalı&tJ eam .. no
!Aniği bombardıman etmiş, bazı da şu kat'i kanaati wuıı: et
maddi hasarı mucib olmuııt;ur. ı miı;tir ki : 
Sivil halk anısında çok az ölil Fransız doı:ıanması, her-

i hangi taraftan geliree gelve yaralı vardır. Şimdiye .kadar 
teyid edildiğine göre, üç ttaı- (Sonu sıı.;ı. fa ö ııö 1 oo) 
yan tayyaresi diişllrülınüştür. , __________ J 

Tırhalada kırlar üv.erine de R h ~ d" 1 • 
bombalar aWınıştır. Burada ne umanya a ıse en 
lıaııar, ne telefat vardır. 

~ denizınde bir ada üzerin
de uçan bır düşman tayyaresi, 
çok aşağıya inmiş ve bir köyde
lıi evlerin damlarını hiç bir neti
ce almaksızın mitralyöz ateşi

ne tutmuştur. 

~ tWyıın tay-ya.resi dfü;ilriildü 
Atina, 26 (a.a.) - Yunan baş 

kumandanbğının dün akşam 

neşrettiği 91 numaralı tebliği: 
Muvaifakiyetle tetevvliç e

den harekat vukua gelmiştir. 
100 den f.Wa esir aldık. 

(Sonu sayfa 5 ııii 4' te) 

Antenesco muhim 
bir emirname 

hazırladı · 
Bir çok mıntakalar 

polisden askeri 
· idareye geçiyor 

'""Yflıyor A. vrupaııın bütün ser
Vlı<·1t ıcr1 bilkuvyc onundur. Fakat 

1 f .. 
ııı Almanva ar·Ur fıkaradır 

Vt· h J ' ' 

Süleymaniye de Altuntuğu mağlOb etti r--HA RB,"""'""""" 

Yedek subaylar aada· 
kat yemini için sillh 

altına alınıyor --
Bükreş, 26 ıa.R.) - General 

Antonesco, .bi:tün hudud, li
man, tayyare meydanları ve 
şimendifer istasyonları mmta
kalarında bulunan polis idare
lerini ciheti a~kt-riyeye devre
den bir emirnanw ımzaLı.ınıştıı·. 

Bu yerlerin kontrolünü genel 
kurmay yapac~tır 

"-~k ar·hden cvveıkıne n.isbetıe Yürüyüş müsabakaları hararetli oldu 
<l'lık balamınılan dahi ııa,yıf

lıı. 

h l-ı~ı,. ltaıyanm yıkılır gibi 
,.'r hale gelmesi ve bundan ı;on
ifü .ı\lrnaııya için bir fayda de
aı bıı· ıstırab kaynağı ı.ıeklini 

•na A h tı lmanyarun zorlııkla.rını 
it k 1 

112 . •<tt daha arttırdı. talyadan 
rıı <;ok Yardım ümid eden AI
lıı aııy.._ müttefikinin ayıbını <irt
la~k için tayyarelt'l°lllden,. mü-

lı . ~sısıarından, ordıısnndan 
ıı· k 

lı;. ısnıını ayırarak ona eun'i 
.... 

1 
kkan §iringa ctıneğc uğraş- ' ...,a l" 
A Uzuınunu hissediyor. 

?ıııd Vru~ servet kaynakla
.\ an ıatifade edebilmek için 
eu~'l>ada siyasi ve afilı.eri bir 

B:un tesis edilmek 13.zımdır. 
'~ln alb~ki bütün Avrupa h:,rb 
ğj dedir. Almanya ...tilit etti
tik lll<.•ınJcketforrle her gün gif-
8ilı ':" artan meınnuniyetRizlik 
.,

1 
ayeı; v-e n('fret hisleriyle k. 

ba~Yor ve h<'r bulundugıı _ n- l\lzla.r vtı N'k..Jdw- ansı~~~ yıiriiytiş m ba 

l!y cı memıekHte gızlıdcn ı,'1z-ı ls.ruıdan gonmllş. .. 
itli e \"Ukua gelen hlr harbe gö- üç dört haftadanberi kız aporı •!unda ve 6 kilometrelik hİl' sa-
• · gcı:meıc mecburiyetinde ka- culanınız arasında yapılmakta ha dahilinde yapılmıştır. Mfuıiv 

1Iııse;ıin C:ıl id YALÇIN 1 olan yürüyüş musabakala.ı:ınını baka.ya 47 g~ç kız iştirak et-
(llorr..ı aayfa 5 ııühın ı de) finali dUn Şişli Darü!Ace2.C yo • (Sonu ~"'fa 4 sil 2 de) 

VAZiYETi 
İngilizler Bingaziye 

hangi yoldan 
gidecekler ? 

'!--~---~~-~·· 
YAZAN : 

Emekli General 

K. M. 
• 

Libyada: 
Daha " Tobruk,, da savaşır

ken, İngiliz ordusu Derne is
tikameUerine de mühim kuv
vetler sürmiiştü. Tobruk ha
reketi, haricin müdahalesin
den &zade, büy\i~ sürat ve in
tizamla cereyan ve muvaifa
kiyete iktiran etti. 

Graziani, kalelere dayana
rak, hasmını yıpratmak, vakit 
kazanmalı: ve arazi bırakma
mak gibi, belki sevk ve ida
re ean'atma yabancı, fakat 
bütün mesuliyetleri deıUbde 
eden hikim bir kuvvetin tesi
rine mahkfimdu. HabeBistan 
ııetcrini idare edenlerin de di
rektifi nereden aldıklarını, 

(Sonu ııa.yfa 6 sü 7 de J 

I 

Soıw Myfa 5 sübıtı ~ ılc) 

Habeşistan 'da 
tedhiş 
-----

Habeş Milliyetperver
jterinin kafaları kesile

rek teşhir ediliyor 
Adcn, 26 ıa.a) - Bundan 

bes hafta evvel Habesısta.nın 

hükimwt merkezi olan A.dısaba
badan çı!;an bir yolcımım söy
lediğiıı gör , bit bün orada 
her halde örfi idare ılau c-<lilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu yolcu Reuter muhabirine 
demi0tir ki: 

(Sonu. saııfa 5 8iıttuı il.de) 

idare Yeri 
Nmwıımımtye, No. M 1at:anlıul 

l'elgraf: \'."ENİ SABAH İst.&nbol 

TELEF(}---rr: 207~ 

Her yenle 8 kuruş 

Şimali 
ltalgada 

karışıklıklar 
çıkmış 

MUAnoda öten ve 
ya r alana nta r 
o lduOu tekzi b 

ed iliyo r 

Bu mıntakadatd polis 
kuvvetle ri iki misli 

arttırıl d ı 

Roma, 28 (a.a.) - D.N.B. uin f 
busuııi muhabiri blldiriytır: j 

Şima.1i ltaıya şehirlerinde w ı 

bilhassa Milboda kargaealtldar 1 

çıkbğına ve hatta ~ kişinin 
de öldüğüne ıWr yabancı mem
lıeketıere yayılan habarler •
lliliiyetli ma hflllenıe kat'iyen 
tekzib edilmiftir. 

Şuııuıa ebemmiy.,U., luı yrle
Cliliyor ki hı haberler diinya ei
kan umumiyeııi üzerine tesir 
yapmak i9Jı uydurulmuııtur ""ı 
tamamiyle esassızdır. 

Şimali italya JllJMKlllnlcWı -D cJeii1 
Nevyork, 26 (a.a.) -Ameri-

K--..->linI 

.tıı.ya ııeJ.,., İtalyan avukatı Qıı.. 
.,..,. .lü•llı-r, Cim·innati, TiDWJJ 
gatt!.(>sind yaııdığı biı· maka~ 

da diyor ki: 
Şimali ltalyada halkııı yüz.· 

de onundan fa.zlasının M:ıı:;ı..-ili• 

neye tarafw bulunmlll!l nwıı. 

temel değildir. Son zamanlarda 
(S0tıu M!!/11 ii .~ü . . ;ı it) 

Ruzveltin mümess>ili 
Selanikde 

Lonrlıa. 'l7 (a.a.) - ı~,;~ 
radyosunun bild.U-diğine göm e.ı 
Rooeeveltin ııahsi mümessili al-< 
bey DonHvan bugün ScliuılKı! 
~tir. 

Deniz nakliyatı 
deniz A rmatörler birliği 

nakliyatını inhisar 
altına a/ıgormu ? ... 

1. 

--.- ~ 
.... -
Şu son gilnlflrde deniz nakli

yat işleri lidetıı bir inhisarcılık 
zihniyeti ile çalışan bır kaç 11er
mayedar aı:matörün elinde ka-

biıf 

!arak büyük bir nakliye inhL<an 
halini alını~ bulunnıaktadu. 
Navhmlaı:m pek fabis bıı 

(Soo.o sayfa 4 ı.ii :; tfl)\ 

SABAHTAN SABAHA: 

italyan im- Başlıcaharb 
paratorluğu sahnesi 
sallanıyor Afrikada 

- . 
HJNO-=-. 

-DENİZ/ 

Hal:M'!;iİ-.tana iuır<,ı İki C'('biı.,_J,..,.ı ya111Jao lııfrnıım giistt•rir harita 

~<'n gün bir İtalyan gnz<- zanıwı bdki haşli::ı ~abalarda 
tesi lngı&lerin Afnkada hı gıiı - harb oa<;;!ya..'tlk ve İngilt.er-e Af· 
mek için 70 giınleıi kald1ğ11u ril<aıl kı t.ııalTU~unu durdurını· 
yazıruşt.ı. Yaz gelecek, Afrikatla ya nıecbıır olauk ... 
baı,,ket imk3.nı kalmıyacak; o (Sooıı sa~fa -1 sıı -& tel. 



' 

Yeni ' Sabah 
ABONE BEDEL.t 

Türkiye Ecnebi 
SENELiK 1400 Krt. 2700 K ... 

8 AVLJK 750 • 1450 • 
3 AVLIK 400 .. 800 .. 
1 AVLIK 160 .. 100 • 
27 lkinctlefMn 1941 Paz.artcsi 

29 Zilhicce 1359 
14 Jklnclklnun 1366 

CiUn 27 Ay 1 Yıl: 941 - Ka.ım 81 

ı , GU11 .. 061• ikindi 

' 

ı.58 7.07 9.44 Ezani 
8.16 13.27 16,03 Vıısatl 
Akpm Yauı lmoak 
1200 1.35 12.14 Ezant 
18.19 U.35 6.33 Vasati 

DİKKAT 
cVenl Sabah• • ganderllen yu:ıfar 

ve evrak neıredHaJn edilmesin iade 
ohınmaz ve bunların kaybolmaların. 

r dan dolayı hiç b r meaully•t kabul I 
edllmea 

cŞu İal.onbul ve hallarun günahı, 
~abahatı nedir ki Cenabı Hak ba· 
şunıza bir otobüs derdidir verdi. 
Glin geçmez ki. goızetelerin şıik.flyet 
sütunlarında bu n<'iı.eninler hak
kında bir feryad olmasın. Büı.ün 

bunlur4 ra&men Mltldını çok.dan 
rlolduran otobUS namı altuıdaki 
hurdalac bir tiirlil Pi.7asadan çeki
Lp de bize nılıat bir nof• aJ.dır
mıyacaldar mı acaba? 

Hangi birislııden iikiyet eder· 
rinız: 18 lciıiilik yere 38 kiJi sığdır
maya çalışmalarından mı! Gece 
yarılnrı bir kaç fa:z:la yolcu te -
mini için içindekilerin arzuaı hi
ldfına Taksim. ~bidesi etrafmda 
allı kannca gibi ftrıl fml dön
dürmelerinden ıni? Şoför ve bllıet
<;i bayların edasından. müfrıed mu
hatab siga.sile hitahlarındm mı? 

Yolcu otobösün içinde iken benzin
ci dükk.Anlanna yan&14P $IUdılercc 
horul horul benzin yai doldur -
ma-;ından mı? Ve nihlyet bul 
pi$ biletçilerin gaz maskesine lUzuı:n 
gö . .,teren kokusundan mı? 

Benim pkiyelim iae bem!>aJl<a 
bir fılem: 

Dün akşam saat 20 de ailem 
efradı ile Cart1k:ıpıda inmek ik:e
re Şehza.debaşından bir otobti.se 
bindim. Bay bıle~iye bir lira sun
dum. O da bana dört bilet sun
du ki letcen ben de si7.e swıu .. 
yQrum. Çok rica ederim. Şu. bi -
leU.eri tetkik edin bunlar yeni 
kopınus ve seri numaralan bi
ribirine uycwı bileti.et' midir'! 

Kendini ku.rn321 Alemi enayi 
;-,a.nneden Bay bileld yerden top
lajıp birildirdicı bileUeri bir ikin 
ci, ltimbilir bir üçüncü defa :r<>l· 
ı.."ll)'& satmakla hem patronunu al
dc.ıl.ıyor, nem belodiye varidatını 

1.lyaa uirata79r ve halkı; akJınca 
da; apdal yerine koyuyor. Vaziye 
ti hemen om.da bit· zabttla tesbrt 
ettirmek için polis 3radun bula
madım. Kimbilir günde kaç defa 
bu hokkabultğ< yapan bile~i bak 
kında icab eden cezanın verilmesi 
husu.ı;unun temini ve al.Akad.ar 
makamın nara11 dikkat.ini ceıb 
h,:in keyft7ctin okuyucu sütunun 
da dercini rica eder saygılarunı 

~Untı.rım..> 

L~leli: 321 No. da M. Hlmmet::oilu 

Canlı hayvan piyasası da 
kontrole tabi tutulacak 

İstanbul belediyesi, şehir da· 
bilinde et ihtikarın.a mani ola
bilmek için yeniden tedbirler al
mak ilzeredir. Belediye et fiyat
larında görülen yüksekliğin, 

fiyat mUrakabe komisyonu ve 
belediye tarafından fiyattan 
nonnal hadde indirmek için a
lınan tedbirlerin iyi bir kontrot 
sistemi ihdas olunmaması yü
zünden tahaddlis ettiği kanaati
ne varmıştır. 

Belediye bugünkü şerait al
tında kontrol ve teftişlerini te&
yid etmek iml<Anına malik olma
dığından, şehirde yapılacak kon
trollan müessir kılmak için 
ınevcud kasab dükkfi.nlannı 
tahdid etmeğe karar vermiştir. 

Vali ve belediye reiai dokt.or 
Lfrtfik.ırdar bubwıusta. yapılan 
teklifi muvafık görerek kabul 
etmifür. 

Şehrimizde, belediye, hudut
lan dahilinde bugün hali faali
yette bulunan 612 kasab var
dır. 

Bu ka&ablann bir giinlük et 
sarfiyatı 2500 küçük ve 150 
kadar da büyük baş hayvandan 
ibarettir. 

Belediye tarafından yapılan 
tedkiklere nazaran şehrin mer
kezi yerlerillde bulunan jiiyük 

Fransadan 
alacaklarımız 

• 
2 Milyon liranın tas
fiyesine başlandı 

Fransadan eski ticari müna
sebetlerimiz neticesinde 2 mil- [ 
yon lira kadav alacağlmız kal- 1 
mıştı. Haber ald.ığunıza göre~ 
bu alacağın ta.sJ'.iyesi için .A_;n· 
karada bir komisyon kuru~uş-J 
tür. Bu komisyon şehrimizde' 
faaliyetlerini tatil edip paralan 1 

bloke kalan Fransız şirketleri- 1 

nin alacaklarını 2 milyon lira a

ka.aap dükkılnları çok et sar
fiyatı yaptıltlan ha.ide, diğer 
kasap dilkkil.nlan az et satmak· 
ta ve günlük kazançlarını te
min etmek flyatlanna fazla fi. 
yat koymaktadırlar. 

Belediye bu suretle kasap 
dükkanlamı.ı tahdid ettiği tak· 
dirde tahdtdden hariq tutulan 
k••aplann fazla sarfiyat yapa
rak gi:lnlü.k kazançlannı daha 
fazla et üzerinden temin etme
leri ve bu suretle etin daha u
cuı:lamasııu ve ~ zamanda 
kasap dükklııla.nnnı daha mü
essir ve devamJı.şekilde kontrol
lerini imkan dahiline alacaktır. 

Kasap diikk&nlannın tahdi
di için şimdilik hiç bir zecri ted
bir mevzuu bahis değildir. Be
lediye bir müddettenberi yeni 
kasap dükkanı açılması için ruh 
satiye venniyecek ve diğer ta-

. raftan da sahibleri tarafından 

kapatılan kas:qı dükkanlarının 

yeniden açılnıasına ruhsatiye 
venniyecektir. 

Bu suretle şehrimizde mevcud 
kasap dükkii.nlarını daha ziyade 
çoğa.lma.ma.aı ve tedıici surette 
azalWma.sı muhakkak olacak 
tır. 

Dij)er tedbirler 
Belediye diğer taraftan can

lı hayvan tüccarlannın satış fi. 
yatlarını kontrol etmek üzere 
bütün canlı hayvan istihsal 
mıntakalariyle sıkı bir temas 
temin edecektir. Belediye bu 
ınıntaka, Ticaret Odaları ve be
lediyelerine resmen müracaat e
derek her hafta. canlı hayvan 
satış fiyatlarını telgrafla bele
diyeye bildirmelerini istemiştir. 

Bu suretle ~ehrimizde. can.
li hayvan 'tactrle'rinln Satıs fi. 
yatları, istihsal merkezlerindeki 
canlı hayvan fiyatlarına, nak
liyat· me.sarifatı ve normal kar 
hadleri ilii.ve olunarak tesbit o
lunacaktır. Bundan fazla fiyat 
istiyen tacirler hakkında milli 
konınma kanunu hükümleri 
tatbik olunacaktır. 

Posta ve tel(lraf idaresi 
tesisatını tevsi ediyor 

Avrupa harbi, memlelretimi7.
le bütün Avrupa memleketleri 
arasındaki muhaberatı güç bir 
hale getirmiştir. Bilhaasa muh
telif Avrupa memleketleriyle 
mektub muhaberatı çok uzun 
zamana mütevakkıf bir mesele 
halini almıştır. Bu itibarla Av
rupa ile muhabere yapmak mec
buriyetinde olan kimseler tel
graf çekmek ıztirarında 

kalmaktadırlar. Mektub yeri
ni tutmak üzere çekilen bu t:el
graflar eberiya çok uzun ol
maktadır. 

Bu itibarla şehrimiz postaha
nesinin günlük telgraf varida
tı fevkalade artarak 2500 - 3000 
lirayı bulmuştur. Posta telgraf 
idaresi telgrafların İstanbul 
postahanesiııden geçebilmesini 
temin etmek üzere tesisatını 

tevsi etmeğe karar vermiştir. __ ..., __ _ 
Nafia Vekili şehri

mize geldi 
Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe· 

soy dün sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiş ve 
garda alakadarlar tarafından 
karşılanmıştır. Haber aldığımı
za göre vekil bir kaç gün şeh
rimizde kalacak, -vekil.lete aid 
işler üzerinde tedkiklerde bu
luıı~caktır. Diğer taraftan şeh
rimizde bulunan Güınriik ve İn
hisarlar Vekili Raif Kaıııdeni
zin yarın akşam Ankaraya dön
meı;i muhtemeldir. 

27 D<lncllı~un lfJ.lf 

Santimetrenin ya• 
rım milyarda biri 

pak ince ölçü 
usulleri 

Bir tar:üdan aetronomlar 
mekanı fethederken diğer ta
rafdan fizikçiler laboratuvana 
giren bir takım ince meselekri 
halletmekte<.lirler. Dünyanm en 
zengin laboratuvarlarından biri 
Amerika birleşik cllmhuriyelin 
deki Beel telefon kuınpanyQ81.
nın rö.şerş laboratuvarlarıdır. 
Burada foto elektrik n'.l~ti<'lesi· 
ııin: halinde ~antimet,..,nin dört 
yüz milyonda biri ınertebesın· 
den ölçüler yapılmaktadır. Ru
bidyum madeninin gayet ince 
filminin foto elektrik randınıa.nı 
üzerinde yapılan tecrlibeleı in • 
sana hayret verir. • 

Mesela bu gazete kıiğı<lınıı 
bin defa inceldiğini ve bu m~ 
parçalardan birinin de gem• ıi4 
bin ince tabakaya inceledigiıti 
bir düşününüz. l~te bt: i(az..>tt 
kağıdından üç milyou ,ıtıfa ince 
olaq tabaka kulır.Jığıı.cı. .. ki bir 
maôen filmi bu usulle ölçülmek
tedir. Adi bir sabun köpüğü 
filminin kırk bin ince tabakaya 
bölUndüğünü bir düşünün. Bıı 
filmin kalınlığı da yukarıda bil
dirdiğimiz maden film kalıplı
ğının aynidir. 

Fotoğrafıu telli veya telsi& 
telgrfııla nakli, se~li film ve tx
lev:izyon gibi be.zı işlerde foto 
elektrik sellülU mühim r<>I oy· 
nar. Bir radyo iambasırıa beıı
ziyeu ve avam dilinde (elektrik 
gözü) adile ahılan bu kü~ük 
ampul kendisine gelen ziy!l 
miktarile mütenasib elektrik 
cereyanı haaıl etmektir. Foto 
elektrik seliülel'i muhtRiif 
maksadlara göre muhtelif tip
de yapılmaktadır. Bunlaı· Beel 
telefon Jaboratuvarlttı1nda dik
katle etüd edilmis Ye bir ·ok iıt
de tatbik edilmistir. 

Potasyum, sodyum, Rubidyum 
gibi kalevi madenlerin ince filın 

Portsaitte kalan mal- ıerinin toto eıektrik haıısaıarı
nın .karın tabakalara na?.aımı 

• --»«--

larımız geliyor daha fazla olduğu ewelden m:o.
lil.mdur. Binaenaleyh filmlE'fin 

Portsaiddc • kalan idhalıi.t kalınlıkları ile foto elektrik ka-
mallarımızın nakline devam e- biliyetleri arasındaki mün:uoebet 
dilmektedir. Haber aldığımıza hakkında daha çok bilgi elde et
görc deniz tarikiyle Mersine mek lüzumu anlasılnııştır. Beel 

laboratuvarlarının bu hu;;usda 
yeniden bazı mallar getirilmiş- yapmış oldıığu tecrübelerin ııe-
tir. nunlar meyanında mühim ticesini yarına bırakıyorum 
mıktarda çuval, kanaviçe ve de- -----'====----
ri bulunmaktadır. Bu mallar ya
kında !stanbula getirilecek ve 
ihtiyaca göre İzmir, Samsuna 
da, tevzi edilecektir. 

Beyoğlu 
yapılan 

Halkevinde 
müsabakalar 

lacağınuza karşılık tutacaktır. --~------------------·------

Dün Beyoğlu Halkevinde Sa
rıyer, Kadıköy, Beşiktaı; ve 
Beyoğlu Halkevleri arasında vo
leybol ve halat çekme mili,aba
kaları yapılmıştır. Sanyer Halk 
evi Kadıköy ünü voleybolda (1 :5· 
11}. (9 - 15l (14 - 161. Beyoğlu 
Halkevi de Be~ıkl.a~ı (12 - 15). 
(10 - 15) yennu~tir. Halat çek
mede Kadıköy Haikvei Saı ıye
rc galib gelmiş ve Be.;ıkLl~ gel
mediğinden Beyoğlu Halkevi de 
galib sayılmıştır. Böyleltkl~ ıki 

hafta devam edeıı müsalı...kalıı.r
da BeyÖğlu H:tlıı:evi v<>le~ bol 
ve halat çekme tukımları galib 
gelmiştir. Bu takımlar önüm Uz· 
deki hafta Eminönü Halkevi 
binasında Eminönü Halkevi 
şampiyon takımlariyle ~arpışa

caktır. Ayrıca kalkan ve kıl~ 
müsabakaları da. yapılacaktır • 
önümüzdeki cumartesi ve pa· 
zar günleri Beyoğlu Halkevinde 
boks müsabakları ~ pılac.ütır. 

Ege mıntakasmda Vlllrua ge
len son feyezanlar neticesinde 
bazı tren hatlariyle tilnellerde 
cüz'! hasar olmuştur. Haber al
dığıma& göre tünellerin tamira
tına esaslı bir surette geçilmiş
tir. Bu sebeble İzmir - Nazilli 
ara3ındaki trenlerden bazı se
ferler muvakkaten tatil ettiril
miştir. 

Seyha;:~-cadeıe is- r-Sahte Sivil Komiser!-, 
tasyonunun faaliyeti , , H kk 1 
. Adana - Seyhan milcade - Ben demiş komiser is mail a ı-

Polliı bu mesele üzerinde çok 
titiz davranmış ve tahkikatı j 
tamik etmiştir. V anlan neticeye 
göre Mi.lanoda hazırlanmakta 

olan sahte sterlinleri dünya pi
yasasına sürmek üzere beynelmi ı 
lel bir kalpazanlar şebekesi tü
rediği ve bunlardan bir kaçının 
da kısmen sahte ve kısmen esas- ı 
lı pasaportlarla memleketimize 
geldiği anlaşılmı.ştır. Bunun ü
zerine tahkikat tevsi ve teı;mil 
edilerek şehirde Holanda ve bu 
gibi pasaportlarla dolaşmakta 

olan yabancılar takibe başlan
IDIJjtır. 1 

le istasyonu bölgesi da -

=de~taarv~!yb~ t~=sy:~: yım .. Haydi müdüriyete gideceğiz ,, 
!erile mualllimlerinden gönde-

Yapılan takibat yooidW1 bir 
ikinci kümeyi ele geçirmeye a
mil oimuljtur. 

Yeni yakala.nanlıır 1:ıeı; kişi· 
lik bir grup olup bunlar çok gü
zel ve çok genç kadınlardır. Ev
velki gün geç vakit müddeiumu
miliğe verilen bu kadınlar bi
rinci sorgu hikimliğine havale 
olunmuşlar ve yapılan sorguyu 
müteakib beşi de tevkif edil
mişlerdir. 

Bu suretle şehrimizde sahte 

Etrafa saldıran hayvan 
öldOrOldU 

Adana - Dün öğleden sonra 
mezarcı Silleymana aid bir 
manda çiftliğe götürillürken 

rilen haşere, enıraza örnekleri 
ilzerinde çatuıarak mücadele u
sullerini yerlerine bildirnıiştir. 

Milcadele istasyonu haŞere 
mütebas•nsları çekirge tetkikatı 
için Diyarbakır ve Mardine pa
muk zara.rlannı gözden geçir
mek üzere de Antalya, Feilok
sar, Ispartaya seyahatler yap. 
mL'}lard.ır. 

Şakirpa.şa. caddesinde ürkmüş ou·· n 1 
kendisini yedekliyen adama sal- yapı an 
dırarak alabildiğine koşmaya ) } 
başlaınıstır. top antı ar 

Manda bir aralık araba ve 
otomobillere de saldırmaya be.~- ı 
lamı~. G~ttikçe .bü.yüyen ~ik Şehidlikleri imar, Dilsiz· 
halkı telaşa duşurmekte iken k.. I · ti · 
eski istasyon polis karakol me- ler ve or er cemıye erı 1 
murlanndan 98 numaralı Fe- senelik toplantılarını 
rid derhal bi.r arabaya binerek yaptılar 
mandayı takıbe b~.Jam.uı hayva-
nın önünü kesmiş ve tabancası -
nı çekerek dört kurşunda man
dayı yere sermiştir. 

Vali.ilk mektebleri 
teftiş etti 

Şehidlikleri İmar Cemiyeti u
mumi heyeti dün toplanmıştır. 

Toplantı da idare heyeti raporu 
okunmuş ve rapor hakkında 

münakaşalar yapılarak idare 
heyeti ibra olunmuştur. Bunu 
nıüteakib yeni idare heyeti inti
habı yapılmıştır. f 

Altuıcı asliye c:e:ı:a. mahke
mesine garib ve çok meraka 
değer bir vak'anın muhakeme
si havale olunmuş ve duıu;;rna
sına da b~lanmıştır, Burada 
suç kendil!ine polis komL-;eri 
süsü vererek tehdidde bulun-
mak ve bu işe teşvik eylemek· 
tir. 

İddiaya göre; kendisine ko
mıser ı;iliıü veren Gedikpaşa

da Tiyatro caddesinde 4 numa
rada kadın berberi Artin Ka
ç:ıriktir. Ve onu bu işe le<\;k 
eyleyen de Kurtuluşta Perin 
sokak 46 sayıda oturan Şapo 
Kefsonadır. 

Beşiktaşta İlhan sokağında 
l3 numarada oturan davacı 

Lazari Demirci oğlu icldiası

m şöyle yapmakta ıd .. 
- Bizim Şapo ile nıü.5terek 

bir biletimiz vardı. İkramiye 

çıktı. Bundan dolayı bızim işi
mız mahkemeye d~J. ve dıı.

rı!ı~tık. Bır gün baKtım. Şu a
dam gchniş .. Çalıştığım yerde 
beni aramış bulamayıııca. r.ıi

pürge<·ı -Murad ile hirliktc eve sterlin ve sahte pasaport kullan- Mersin - Vali Saip Örge re
nıaktan suçlu olarak tevkif edi- fakatiııde Maarif Müdi:lrümüz Şe 
!enlerin adedi sekize çıkınıs bu- fik Ergün~~ oldu~ halde Kur
luıımaktadı P lis bu h tulu'! veı (,:ı.zı. Paşa ılk olrulla.rı-

Dilıdzler ve Körlerin toplantısı gc!,liler Bana dedi ki 
Dilsizler ve Körler C'emiyeti - Ren sivil komiserim .• e-

. r. o. ususun nı g<'>zcrek tal."iıelerin sıhbf du-
\le dün yıllık umumi toplalitısını ni müdifriyete götürece~m 
yaparak 'yeni idare Myellni in- tfaı:leni alacağız. 

Bu sırada Murad da yanı
mızda idi. Ü•lUnla beraber 
kalktım ve yola çıktık. Beni 
müdüriyete götürdü. Orada 
da: 

- Ben İsmail Hakkıyım! 
Bunun biı· piyango bileti işi 

vardır. ifadesini almak icab e
diyor. 

Onlar da benim ifademi aldı
lar. Çıktık geluik. Aıııdan bir 
müddet geçınce öğrendim ki 
bu adam ne komisermiş, ne 
de adı İsmail Hakkıymış .. Ge
dikpaşada kırdın berberliği ya
pan Artinmis meğer .. 

Suç'l'.:ıra sual soruldu. On
ların ikisi de bu vak"ayı kii.milen 
inkar etliler. Böyle bir şey 

yapmadıklarını. yapamıyacak

larını ~iyiE'diler. Artin davacı-
yı gC-stcrerek 
- Bu bizim semtimizde se

ne!~rcc ot ırınuştur ve beni de 
t•nır. Nı:~ıl olur da gidip "ben 
poliı:ı komis~rıyını. adım İsmail 
Hakkı<lır, d~tim. Bunu akıl a
lır mı? 

Diye miidaf l ve inkar da 
bıılunm ıtur 

M.ılıakeme şahidlerin celbi 
id., başka bir güne talik edil
miştir. tamik ve tahkikine ehemmıyet-.ı, t'Ull1!.a.rıııı ve derse alil.kalamı 

le devam etmektedir. : tetkık etmişlerdir tihab etmişlerdir. 1\..-----------------------' 

............ 
.Ayakkabı ~umaşı sa· 
tışları tedkik edilecek 

Fiyat roürnkabe komi:ıyonll 
yarın Ticaret ~lıntaka mü,Jür· 
lüğündc bir toplantı yapaı:ak 

ayakkabı ve kumaş saUtjlarl 
etrafında müzakeı-eler yapa • 
caktır. Diğer taraftan ihtikar 
hadiseleri hakkında da karar 
verecektir. 

Bir genç işçi taş altında 
kaldı 

Zonguldan - Kozluda Ereğli 
kömürleri işletmesinin 17 nu • 
maralı ocağında <;alışan Hüsa: 
meddin Şen ismindeki bir ~çı 
galeri tavanından dil.şen bir t.a.9 
altında kalarak ömüstür, 
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-,. - "\ HER SABAH 

l Atman Casus~ğunun Esrarı , ~ı;,:~·!.,.~:11 :::.~~:~:ı 
Şimdilik bu kadar 

Asım baba 

• 

YAZAN, 

Bernard New.nan 

Öyle. g.örünü~r ki• bir cası'.-l 
~lllı hikaye · behemehal ~oı< 
ınerflk ve heyecan uyandırmalı
dı,., Maamafih, mahir caswılar- 1 
dan lıazılau ıat~lekleı-ini icra 
cttiklN i sırada nadir olarak ba
Yilk hir heyecan duymuşlardll'. 1 
liarb esnasıııda İngilizlerin is: j 
tıhdaı:n etWderi çok kıyJ:!l<-llı 1 
ı:a..uslardan biri Belçikalı bir 
!!irnımdiferci. i,!i'; makuscılık edi
Yordu. Ifariktılfı.dc lıefızaya ma
lil:, ı~tkik ,.e Miö'Jllhecle kabili
Yeti rnUke Y•ıııel Jılr adamdı. 0-
~un l,iitün yapacağı ia bulundu
~ müstesna mevkiden, ınu.lıte1 if 
!Slikaınetlerde hangi ı.renlcriıı 
g"Çtiğine dikkat etmekten ib,ı
ıetti. Ayni zamanda, i~lerinde 
ne tlirlii hamcie olduğunu da 
g~zdcn kaçırmıyacaktı. Kcıokin 
C'öıleri ve gidip g•?lmclcrindcki 
serbesti sayesinde gelip ge~en· 
t~cnJerin malı iyetini tayi;ı crlc
bılyordu. , Arabala11n atlediı.i 
saymak sıırclile. lıatl,u· üzerin
den ııc miktar asker ve top 8CV

keıvlliğiııi ve cephl'deıı ııck:tdar 
~~ralı gcldii(ini lıesab etmeyi 
U~tenmi~ti. İşte hüt ün işi bun
dan ibaretti. Son dcr~cı> kıymet
li olan bu ajan. iç!n büyük bir 
hcye~arı vesilesi yoktu. Her ak
~M rnüşrı.hcdcl<"ı'i.:ıi bltluntlu~ru 
Şehirde bir k: dın.ı. söyl~rdi. Ka
dın \'e yar•.lımcıhırı heyecan Ju
Yaı'hı-.lı. Çiinkü m~Jlı"11ut top
lam(J.k koby~a da bunlon lııgit- 11 tereye nakletmek zordu. Bcki
k~~dan .. gc~er(•k !i1el~menge . gır: J 

nıı·k l:tzımJı ki bıı da tclılıkel• ı 
hır sc·y.ıh~t teşkil ~diyordu. 

c,rnııs hikilyelcri ~ok kel'~ 
kıyaf ~t tebdili meseksi Üz<'rin
rte dö4üp dolaşır. Umunıiyetll', 
ab~an .. tebdili kıyafet hususuııda 

ıı· ustad t-:iakki olunur. Bir 
o<Iaya k•füdisini atar. Polis o
nun pe~indedir. O bir Çinli kı
l'afetindedir. Fakat bir ayna -
nııı öııün·Je dunır. Çarçabıık bir 
ıkı hareketi~ odad"'ıı çıktığı vıı
kit o bor Rustur ki Volga şar
kı"1nı mn·ıldanu· ve cizmelerinin 
karlarını silker ~-
ve ~u.' bir l'Qm~n gibi heyecan 
l~ rıcı yahud ei;lendirici olabil;r, 

akat hakiki hav:ıtta bir hill
Yadan ibaı-ettir, bır ~ta.f tecrü
besi geçirmiş olanların hepsi si
ze boyanın ve makiyajın isti
tnali mahd,ıd olduğunu t.emin 
edebiliı-. Eğer Bunda şüblıeniı 
ı·artia, bizzat tecrabc ediniz. Yü
'-Unüzü, gözünüzü boyamak su
retiyle kıyafet tebdil ettikten 
sonra sokağa çıkımz. Köşenin 
başını btılmad.nn nasıl te\•kif e-
dildigı··=· . .. .. .. .. 

gorurstınuz. 

XI 
Casusun kara bıyıklı, esmer 

ve zarif bir adam olduğu, ya
nında göz kamaştıran bir kum
r~l kadın bulunduğu gilnler -
tıger bugünler olmuşsa - çokt.:uı 
l:CÇıniştir. Bugünün muvaffakt
Yctli cas>ısu çok daha alelade 1 
~lr adamdır ve muvaffak oluşu 

a bundandır. 

1 Eğer P<>lis tarafından yaka
anac:ık oluı'sa evrakı munta
~tndır: O nerede bulunuyorsa 
crada bdlunro:;k hususunda ta· 
ına:n.eu meşru bir sebeb göste
~:_bılır. En iyi nedceleri en az 
~0ze çarpar bir tarzd:ı elde o
"er. 

1 t~atırlıyorum, bir kere, bisik
!~ e bir Balkan memleketini ge-
1~Yo.ı;dum. Köy otelinde, rastge
ın Söylenen bazı sözlerden bu 
d eınleketin lıududları etrafın -
iı~ lanı bir blok ha vzler serisi 
B .a etmekte olduğunu anladım. a: blokhavzler demiryolların
>a~ Yahud esaslı şoselerden u
kö 'dbuı_unduruluyordu. Fakat 
hu~ ek; §ayiala ra göre. !Jlitiln 
~i UdJarı kaplayacak gurette 
lu~<lıden in~aatları bitmiş bu
alil.~YorcJu. Blokha\·z kelimı>Si 
lara aya layık göründü. Bun-

bır göz gezdirmeyi istedim. 
bi~t:'asaUaı·daki casuslardan 
aYy 0 Ydını, yapaca,ğ:mı iş mu
eiyet>J_ı ~uluna.cakt.ı. 1lk nöbet
llac kihlıyatıı bir sıırctte yakla
Caı; a • oı_ıu eUerimle bo,!acaktun. 
ına Us hık!lyelcriu-Je adam boğ-~ 
Yerıı:n neden bu lrnrl.ar esaslı bir 
tnan llJgal ettiğine ben hiç bir za
ra, bakıl erdirememişimdir. Son
tnil dır! hendeğe girecek, bir iki 
nıek 0 aşa.caktıın. Hendeğe gir
terııı ten ınaksad kendimi gös • 
bUJti eınek .arzusu olacaktı. Hal
Ilı.an oJha~ikat~. ben. bi_raz şiş
hend • dugum ıçın bııyiicck bir 

ı:ıı ege ihtiyaç görülecekti. 
bir 11 ?.1b.,lıa".2". yaklaşınca ikinci 
la:vaco tçının yolu kestiğini an
riın1e ~kbm. Onun da sade elle
Çok k ıcabına baktıktan sonra 
ita lele ll;Z'l.~Ik bir şifre ile kik ük 

rın cesametini ve me\;ki-

TERt,E.ı'lfE EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN· 

!erini not ctmege ba~layacak
tun. Fakat yalruz bu da kili 
gelıniyecekti. Bir fotoğraf her 
hangi bir ı esim ve taslaktan 
daha iyidir. Bunun için zaten 
hazırlıklı bulunmanı icab eder- 'ı 
di. Sel'erc ~ıkmazdan evvel es
ki ilostum Tİı.orudyke ile istişa
re ede~clıtinı. Onun çok kıym~L-1 
li yardnnı b«na bir karpuz şeK
li altında gizlenmiş bir fotoğraf 
malüne•i l·mıin edecekti. 

Ben bu ka ı-pmıı hendeğin ke
narına · y~rlN<tirev,ktim. M• ki
ne on .iki inç kahniığında bir 
duvarın arkııHındaıı resim ala
bilecek mükemmel .h°ir .ftlet ola
caktı. 

Bu ltirlil v:ısıtaldrh bir ta-

1 kmı ma lünı:ı.L elı le edilebilmesi 
ka.bU oi1.!uğunu ink~.r etmiyo· 
ııım. Böyle hıu-e~f-t etmili bir 
caı.ue.a ,imJ.:ve kadar tesadüf 
elmedirri' i"i~, bnnuıı imk8.nıru 
kabul t:debiliri •. 1. l\Iaamafih 
böyle heyecan için garib ted
birler tanlaınen lüzumsuzdu. 

Ben sadece bL~ildPtimle hu
duda doğru haie.lidc bir ge~
li yaptım. Yolılan yüz yarda 
ötede, bermut.td hudud muha
fızlarına meskm hizmttini gö
ren ahEap kulübı> yerine haki
ki bir nıinyatör ka.le vardı. Va
zife b~"ındaki adr.ınlnr beni g';r
nıeklcn pek ruenınun o!ruuı;a 
btnziyoı-Jardı. Çüııkii bu yoldan 
lıiç kirusc ge~nıemişti. Pek can 
sıkıntı•• i~indc idiler. Hava sı-ı 
cıtktı. Bunu söylecliğim zaman, 
bira~ serinlemek için beni blok- 1 
hanin içine davet ettiler. Kapı- 1 

dan girdiğim ~ırada, bittabi, iki 
tarafa bir göz gezdirdim. Du
varların kalınlığı hakkında. bir 
fikir edinebildim. Buna bakarak 
kaleyi yıkmak için elzem o!ım 1 topun çapını tayin etmek pek 
basit bir hcsab meselesi icli. 

Masaya otı:rup ev sahibleriy- j 
le konuşurken pencerelerin da
ha ziyade kü~ük :ıddecli!ebile · 
erklerine dikkat ettim. Pencere· 
nin i~inc, yukarısına, altJna bi
rer madeni kapak yerleııtiril
miş olduğunu göı-diim. Rastge· 
le bakınca, anlaşılıyordu ki ön
deki kapak indi!'ile~ek olursa 
ve dipteki kapak da kaldın -
lıraa ortuda bir aralık kalacak
tı. Bu ufki aralık iki, ilç inç ka- j 
dardı. Bundıın kalenin sillhla
rı talıroin edilebilircli. yere bir 
{;Öz gezdirince, tahminimin doğ

Havacıl Bahisleri .. 
M.ı.1htereın Bam·ckil Doktor' 

, IteGk ~ydaının Cümhuı İj'ct ;~ü: '••••Eiil••
kfıınetinın ıdare mesul!yeLırul AkdeııiY.rle Sicilya atlası ac·ık
clcru!1de ettği gUnüıı _ Uzerindw larında Alın&n •·v. 'elnri le-hı-
ı~amıl ıki sene gpçını~ bulunu· --.:: } a.ı .., Y 
yor. · ' giliz deniz .kuvvetleri arruıınd.ı. 

Hıı uı:tm iki y:l içiııdc sayın fasılalı muharebeler vukua gel
Ba~\·ekil ıu.i7. Milll ~cfin, hti- diği ı·e neticede , n iki kadar 
~. Mllet ~7'" 1 ie:ı;i:ı ~·c yüce - tayyarenin dü~tüğu, bavbrınm 
ı '!:'". !"ıllc.ın:": e~gın ıtr.ı.~d \:e hasara uğradı bir Jmıvazö
sc. ı;ikrıne da;_ar.".rak Ç('un \_e rün b8.ttığı ve tayyare gemi· 
yıpratıcı mc,,usını mu';".ffakı- . . • • · 
yetle tetviç sw··!tile takib elli.fi sı_nın hasara ugra.rugı h~kkrn,la· 
kiyesetli v'! b.ıziretli politikanın . kı habeılc.r, ref'nu t~bliglerle te· 
isabetiıü ;,-ö.;• crn:ştir. 1 yid olunmaktadır. 

'ı'i'.ı·k vatam ıımunıi bir hercii Pike, dikine dalış IJ,:ınıb; r<lı-
"'"'<~ :,,inJe bttgürıe i.iaılar dün- manlarivle yapıian bu hava hii-
ya\l.l!l en sakin, en mesud ve e'1 1 · . 

· bi ı·.. . · 1 • k k· 1 b'J cumunmı cesurane \'e mabıra -
ernın r .n9f'sı o aıa a a ı · 1 'd ed'ld·"· - t -.- ı d 
.niR:;e bı; tecelliyi· M'Ui Sefi,-ı ne ı are ı ıgını ııgı.ız.2r e 
ı·e ·!.lillet Meclisinin yUkselc ir- 1 takdir ediyorlar. 
şarllanndan mülhem dürüst, te- Havadan deniz kuvvetlerınc 
miz ve berrak bir siyasete yani taarcuz ıçin kullanılan bu usulli 
Doktor Refik Saydam lıükfııne- izah ve cliğer usullerle ve ber iki 
tinin takib ettiği siya•ete bor~lu kuvvetin durumunu birlikte mtı• 
bluııuyoruz. 

Muhterem Başvekıl zimamı kayese ve mi.inakaşa ed<'rse1' 
idareyi elinde bulundurduğu fayualı olur. Bundan yedi seki:c 
730 gün içinde binnefa vW:uh sene evveline kadar tayyareler 
diyebileceğimiz bir a.~ıklık ve bombalarllll düa uçarken atar
do;;ruıukla memleket "iyaa.-tini !ardı Bu şekilde de hesaplara. 
idare etti. Hiç biı- zaman hiçbiri dayanan aletler kııllanılmasına 
noktayı . hiçbir kimseden gizle-
meye lüzum görmedi. Bu yüz. ra..~Pn atışlar isabetli olmaz -
dendir ki doktor Refik SPy<lıını dı. 1:.'ugün bile daha mükem • 
dahilde old.ığu kadar hariçte de mel nişan alelleri mevcud oldu
zıı.manının en açık sözlti, en ğu halde istenildıği kadar iyi ı 
gıllıgı~sız hükfunct aclaını ola- neticeler alınamamaktadır. Çün
rak tanınmıştır. O ~n ınüııkill 
ve buhranlı anıarda bile sükü- kil: bombalar dü~crken tayya -
netini, itidalini a.;Ja kaybetme- reden alc1ığı hız, arzın çekiı;ıi ve 
dj. Doktor Refk Sayd.Jm hükü- hava mukavemeti gibi üç muh
metinin bu iki sena içbıle zerre telif kuvvet tesiri altında bir 
kadar in.lıirafa ve inhiııaya J:.e. mahrek takib ederler. Bunun 
nezzill etmeden takib ettiği s!- i~in bombalar; hedefin üzerine 
yaset: 

- Verilen sözlere sadakat; gelmeden at>Jır tayyareden ay· 
en temiz, en pürüzsüz bir bibi.- rılan bombalar evveli ileri ve 
ref'i takibi, fakat milli emniyet tedricen yere doğru ayrılarak 
ve haysiyet mevzuu babsolunca ve clik!eeşrok düşerler. 
da çelik bir azim ve imanla va- ŞehirlPr limanlar w sına! 
tan müdafaasında son nefese 

roıntakalar gibi kesif bir muhikadar ısrar cümlelerile pekala 
hülil.sa edilebilir. te böyle ve tarama suretiyle ya-

Onun siyaseti ne lü:.umsuz .. 
bir telii.ş ve asabiyet, ne de yer
~iz bir teenni ve tahammül kay
delmemiştir. Ayni temkinli ve 
vakarlı yürüyüş doktor Refik 
Saydam hükumetinin pulitika
sına daima şiar olmu~tur. 

Maahaza yorulmak bilmiyen, 
muttarıd, muııtazam ve Avru
pai bir mesai l.arzma da.yanan 
bu yıpratıcı ve ağır çalı~ına bel
iti c1alu senelerce devam edecek
tir. Zira insalığa kan ağlatan 
zalim ve öldürücü bir harb dev
resinin henüz sonu gelmiş değil' 
dir. 

Memleket her · şeyden evvel 
sulhü korumaya matuf sulh 
sever bir siyasetin nimetlerin -
den bol, bol istifade ederek sF
kfınetini, rahatını ve saadetini 
bu dür!ist ve vazı.h siy:ıscte borç 
ıu olduğunu pekalfl takdir cdl-
)'Or. 

Mah•et'em Başvekilinıze önü
müzdeki çetin ve karanlık harlı 
yılı içinde de ayni vataıu 
ve temiz b~ılara kaVUŞDla -
sını içdeıı gelm bir hürmetle 
temenni ederi.Yµ 

A. C. SARAÇOGLU 
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SiCiL YA 
harbinin 

tahlili 
---··--

HAVA 
kuvvetl~ri 

karşısında 

donanmanın 

1.Jaziyeti 
---- r 

,.---Va zan:---, 

Emekli hava binbaıısı 

Bedri Celasin 

pılan bombardımanlarla iyi ne-ı 
ticeler alındığı vakidir. Burula 
tek isabetten ziyade dağılmadan 
ve kesafetten istifade edilir. Fa
kat denizde küçük bır saha kap
lıya.n ve barelı:etre blılunan mah
dud par~ada.n ibaret hedeflere 
karşı isabetli bir um! değildir. 

Pike, dalış ile bombardıman 

iki türlildilr. Bunlaıdan biri 

:.;ra~"11 :!~::1~:~1 
burula dıı. isabet ihtimali yük -1 
sek değildir. Ve düz usuldeki a-, 
millerin tesirinden kurtulamaz, 
yalnız zayiatı göze alarak çok 
alçaktan bomba ve torpil kul
laıımak suretiyle veya müdafa
asız hedeflere veya. gece hü~'Um
larında nıtiı;aid bulutlıı havalar-
da iyi neticeler verebilir. 

alına.lan dabşı iyi yapınalıu-ı ve 
bu sureUe iyi nişan almııları 
§arttır. Kaçınma ma.nevrasiyie 
defi si!ıllılardan korunaı-'1< yak
laşan ve dalınağa b~lıyan tay
yarenin artık defi sililhları ta.
rafm dan vurulması miişküldilr. 
Bnmbaıar atıldıktan sonra da 
aldığı yüksek lııf.la müdafaa si
liUıları tesir saham dışına çı

karlar. Ve her tayyare baııka is
tikametlere ayrılarak müdafile
ri şaşırtJr ve ateşlerini dağltır
lar. 
Kısa bir şekilde izah ettiği -

nıiz bu usul basit ve kolay bir 
iş değildir. Hedefin iistilne gel
mek, dikine dalmak gibi talim 
ve terbiye ve azim ve irade is
tiycn işlerden başka dalıştan ay-

rılırken (akselarssiyaıı) pilotları 
çok lurpalar. Bayılma 'l<C ölü
mü intaç edehilir. 

Çok milesııir ve isıı.betli olan 
bu usul küçük tayyarelerle ve 
mahdud sahalarda ve küçük 
bombalarla yapılıyordu. İnşa
attaki yüksek terakkiler bu 
mahzurları bertaraf etmeğe 
başlamıştır. 

Zamanımızda deniz kuvvetı 

denilince tayyare gemisi de bu
lunan donanma hatıra gelir. Tay 
yaresi olınıyan donanma artık 
kalmanu~lır. Nitekim hiç ol
maz.sa kc§if unsuru ol>rrak mü
him gemilere tayya.re konuldu
ğu gibi tayyare taşıyan deniz 
altıları bile vardır. Aç1k deniz
lerde olmıyan donanmanın bu 
ihtiyacı limanlar ve karadan u
çan tayyarelerle karşılanabilir. 

İngilizler şimdiye kadar Ak
denizde böyle bir hava taarru
zuna uğramadıkları halde Sicil
ya adası açıklarından geçirı.lik
leri deniz kafilesine tayyare ge
misi de katnıak suretiyle bunu 
göstermişlerdir. Deniz tayarele
ri inşa tarzları dolayisiyle ve 

Tam dikine dalış ise asıl pi- evsaf itibariyle kara tayyarcle
ke bombardımanı cliye tarif edi- ıinin dununda kalıyorlar, gemi
len usuldilr. Bunda tayyare den uçurulan av tayyareleri de 
sür'ati ile arzın t;ekişi hedef is- mahdut bir saha olan güverte
tikanıetınde olup inhirafa sebeb ye inmek mecburiyeti karşısın. 
olmazlar. 1 da bazı kayıd ve tahdidlere tA-

Pilotların hedefi şakulleriue 1 (Sonu sayfa 5 sü. 6 da) 

-t>--

Anım baba, teınqa ~· 
ıruı Stiteyınan Tevfllı: ' ' eed•r. 
Süleyman Tevfik 6lell 1* -
yi geçiyor. O zaVIDI da baya-
tının son senelerinde ç* lllltlra»' 
çekti. BablMI yokı...- elinde 
baston iki büklilııı çıkar, lor • 
masından 25 kuruv aldığı -~ 
tashihi bulmak içiıı. d!!Jddln
dan diikk!na uğrardı, 

Asını baba hcaiir: oı-11. Eı. 
nüz yaşıyor. Ba.Tatnn. 50 ııe • 
neaini sahneye veren, halltı eğ
lendirmek, onıı. sa.n'at r.evil.inl. 
duyurmak için h1y:ıbm lıa.rcı -
)'an bu san'at işıkı şimdi süril
nüyor. Geçen sene karamda a.... 
tıcılığı ile hnyatını hzannıağa 
çalışan emektar sahne ...ı-ı
mız bu sene acnnayefiizıi ( ! ) U.. 
nını .. rına yedirmiş oldılğuııdaa 
btl.sbiitiln iı,;Yiıodir. Ve uca.lı: b.ır 
kaç tanıdığının 88daka kabihıı· 
den kendisıne vermeltte oldtı• 
ğu para ile geçinmektedir: 

Zaman zaman sahne adam • 
!arımız mulıtaç arlaıdıı§lan içm 
jübileler tertip ederler Zann&
dersem Asını baba içia do mü
tevazi bir sahnede birbç aent 
eYvcl bir jilbile yapı!mqh l<'a • 
kat bu jübileler iyi organize cı
dılmediği için umulan maddi 
fa ideyi temin edemi,yodar. Nite
kim geı;enlerde operetçi Cemal 
Sahir için tertip edilen jiibilenın 
de ancak yüz lira gibi pelr az bir 
menfaat temin etmit olduğıı 
yazıldı. Bütün bir ömre bedel 
alınan bu pa.ra şüphe yok ki 
çok az ve gülünç bir miktardır. 
Bilmem Ah1lll baba için yapılan 
jiibilc bu kadar be faide te. 
m in etıni§ midir? 

Aırnn babayı himaye etnıek 
zamanı hakikaten gelmiştir 
Bugün yetmi.~ yaşına basan e
mektar halk san'atlı:in, hatla 
belediyenin açrnayı Jııınrla.ş · 
tırdığı düııkiln miiııener ve 
san'atkarlara mahııwl aceze 
pavyonunuıı açılmasını bile bek
liyemiyecek bir vuiyettedir. 
Hem Asım baba, iledemiş ya . 
şına rağmen kendisindm hiç is
tifade edilemez bir şahsiyet da 
değildir. Belediye peki1i. kendi· 
sini Şehir tiyatrosımaa da is
tihdam edebilir. Burada gerelı 
sahneye çıkmak hwwımnda, ge
rekse başka hizmetlan1e yardı
dımı dokunabilir. Bıı mıektar 

halk san'atkarının lıİlıllQ"eSi İs· 
tanbulluları her halde manen 
pek memnun ed.~. 

MURAD SERTOOLU 

ru olduğunu anladım. Yerde üç • 
delik vardı ve bunlar güzelce 
te:;bit olunmu~tu. Üç ~yaklı bir 

. ~ - • ,. •• , • • • .. • ~1~ ' ··" ,::._ ~ • ~ • - -' ' . ' . ' 

Sür'at ve zırh •• 
. . ' ~ . . :·. . ' . . -

il tehlikenin çok yalnnnmman 
geçtiğini ve bu tehlikeıı.iıı. bir
den bire karŞıımza çıkmam için 
bir hareketin kati gel+ ğioi, 
binaenaleyh gelecek llWll!Vl'a
ya daha iyi hazırJanm•ıım 11-

. makineli tüfeğin madenl ayağı 
i~in hazıranmış olduğu a.~ikardı. 

Kalenin teslihatı kolayca tah- ı 
min edilmi-;ti. Bbaenaleyh ar- ı 
tık yapılacak şey peneerelerin 
adedini sıı.ymaktan ibaret kalı- ! 
yordu. Bahsettiğim hayali ca
sus lıik:i.ye.;i bir noktada doğru 
olabilir. Bir fotoğraf çok işe ya- j 
r:ır. Bir saat kadar oturduktan 
sonra, hudu..:ı muhaf!.Zlarmdan 
ikisi bana "N oman'«land,, ın or-
tasına kadar refakat ettiler. ı 

Birisi tüfe3ini omuzuna daya
mıstı1 diğeri bisikl~timi itiyor
du. Yola çıktı;;'lm dakikada -
şu tatlı saatin bir hatırası ola
rak kendilerinin resimlerini çek 
mek istediğimi söylemiştim. 

Derhal razı oldular. Makine
nin karşı.,ında hareketsiz dur
dular. İçlerinden biıisi hfila bi
sikletimi tutuyordu. İcab eden 
on kademi itina ile ölçtüm, ma
ki.neyi tanzim ettim, A düğtne
sine ba.~tun . 

Maamafih. lngiltereye avdet 
ettiğim zaman, çıkardığını fo-j 
toğraf büyük bir hayal suktu 

1 
teşkil ediyordu.· Mesafeyi iyi 
tesbite mU\·affak olamadığım 
anlaşı:ıyordu. Bunu on kadem ı

1 olarak tayin edecek yerde na
mütenahiye koymuşt<ım. Bina
en aleyh iki askerin resmi ıslah 
kabul etmez suretle bozuk çık
mı.~t. Fakat garib bir tesadüf 
neticesinde. onların yaıunda kü
~ill< beyaz hir şey görülüyordu. 
Büyilltücil alet altında bwıa ba
kıldığı vakit yüz yarda kadar 
uzu.kta blokhavz ı;eçiliyordu. 

Mesafe tnyini hıısusnndaki 
bu aksi hata neticesinde blok
havz tam icab eden mesafeye 
is:ıbet etmi~ti. Resim yi:rıni, o
tu~ nisbetinde büyü tüldilğü za
man bu Balkan hududundaki 
minyatör kalenin tam resmi el
deedilmiş oldu. 

XII 
Casusluk paradokslarla do

ludur. Mnvaffakıyetli casustın 
alelade bir adam olduğu nokta
sında ısrar etmiştim. Birinci de
recede Entellijens ajanları ta
nırım ki hayatlarında büyük bir 
heye~2na nadırcn düşmüşler -
dir (Arkası VfJT) 

Şimdi sürati tetkik edelim: 
O zanıa.n saatte 21 mil mükem· 
mel bir süratti. Fakat daha 
fazla bir sürat temin ettiğimizi 
farzedelim. Diyelim ki en ağu
bir zırhlıdan daha ağır oh'Ul 
bu müthiş zırhlınııı teknesini 
daha hızla harekete getirebile
cek beygir kuvvetini temin 
ettik. Öyle bir sürat ki bu sü
rate ancak 305 milimetrelik 
toplarla müceh.lıcz hafif zırhlı 
knıvazörler maliktirler. Bu 
takdirde deniz haı·bine yeni 
bir unsur ilave etmi') olmıya
cak mıyız? 

Burarl.:;. malzeme balısini ter
kediyoruz. Elde edil(>n terak
kilerin muhtelif safhalarını, ta 
dil edilen. ıslah ohınan şekil· 
!erile .gösterdim. Tecrübeleri 
topdan yapıyorduk ve aldığı
mız neticeler, çok mühim im
kanlar mevcud olduğuna şüp
he bırakmıyordu. 

Bütün bu tecrübelerd&ı, ve 
neticelerinden anladık ki yn· 
kanda yazdığım gibi hem sil
ratli, hem ağır topları olan 
gemiler yapmak mümkündür. 
Fakat bizim bunlara ihtiyacı
ımz var mı? Bize lazım olan ge 
miler bunlar mıdır? Planlarda. 
yapılan değişiklikler bttnlorın 
tabiye kıymetlerini yükseltmiş 
midir? 

Tabiye kıymeti 

Bir silah, bir haı'ıı kuvveti, 
bir saffı harb gemisi icad et
tiğiniz zaman evvela bunların 
ta.biye kıymetinin yükı;ek ol
masıuı düşünürsünüz. Y 'illi 
kat't muharebedeki yerlerinin 
kıymetini ta.ym etmek lazım. 

Bi:ıaeııaleylı her ~eyden ev· 
ve! müsta1<bel muharebeyi gö
ııümüzün önüne getirelim. Bun 
da ne gibi şartların me\•cud 
olacağını, aşmamız icab eden 
maniaları, bize yardım edecek 
amilleri dti.'jÜnelinı. 

Bu mulıareb..>de b'lzı gemiler 
bir yere gitmek isUy~cek, kar
şı tarafdan bazıları da onu o
raya gitmekten menedecektir. 
Filolardan biri bir istikamete 

.. 
·-· -----------------• zım ~eleceğini h.iıısetmiııti. 

1. ( Y E N i S A B A H ) iN B Ü Y Ü K S i Y A S l T E F R i K A S 1 1 de~:h";,~iğ~~i:~ : 
------------------'---------- ---------- !erde bu subayları ~ 
doğru ilerliyecek, öteki filo. da ,,--V a z a n .· ;ı Bundan 30nra saatte 20 mil l:ı., Portsmut, Partland, Dııwoı:ı-
gdip onun ilerlemesine mİ<ni r giden ve ön tarafından beyaz port imanlarına, yahut filotil 
olacaktır. Bunların biribirlcri- k';pükler fı§kıran filo geri lalarla Harvike götilrdl!DL. Her 
UA yaklaşma tarzı ne olursa 1 v ç •• rçı• ı Jöndü. Bu heybetli armada, ri\tbcden subaylar sabah veya 
olsun, her iki zırhlı hattının • O körfez açıklarını dolduruyor - ak . .,a.ııı yemeklerinde geljJor • 
biribirlerine kaı-şı buhar kuv- 1 du. Gemiler körfezi kaplayıvcr !ar, muharebenin her tilrll. ih-
veti ve bütün toplarile ateş 8 diler. Amirallik yatı olan En- timalleri ve denizcilik u.rine 
açmasile cereyan edecektir. chantressde benimle beraber mübahaseler cereyan ediymdu. 
Hiç şüphesiz dlişnıanından da- olduğu kadar kendsini ileride bulunan ecnebi subaylar ctra - Amiral gemisi EııcbaJıtress 
ba kuvvetli ola.n bir filonun tutınağı ve kabitse düşmanı ya fa telaşla, endişe ile bakınma- benim geniş bir bürom olmuş.. 
hem iyi toplan bWıımıcak, h"m rını devir yarımağa icbar için o ya başladılar. Körfezin içinde tu. Çalışmak benim içbl :Jl!gi
bunları idare eden efrad iyi nun ilk hattına kadar sokulma- hızla, son derece hızla akıyor- ne me~gale ve eğlence idi. 
nişancı olacak, mukabil taraf yı t~rübe etmeldiı-. Bu suretle duk. Beş dakika sonra birinci Büyük muharebeden üç lele 
bu hususda geri kaJ<ıCaktır. tJJ- düşmanı çevirebilir. Çok meş- saffı harb gemileri suyun di - evvel, hepsi sekiz aya ftrBn 
te bu vaziyette zırhlılar yan- lıur olan \'e (T barajı) ismi ı'e binde idiler. Dört dakika kal· bir müddeti deniz il.zerinde~ 
mağa, uçmaya, geri kalan!an rilcn bu manevrayı anıiı-al To- dı, üç dakika kcldı ve nihayet.. çirdm. Bütün tersaneleri, tez.. 
harlı sahasını terke başlıya- go Rus - Japon mubarebeain • bir işareL: Nt:ptune Z!rhlısınm gahları, bahrt tesisatı ıııır miı
cak. Bu suretle geride kalan de tatbik etmişti. direklerinde işaret bayrakları lıim binaları ziyaret eltiıJL Ta 
zırhlıların tahammülüne nıec· Sırası gelmişken 1912 yılın- dalgalandı. Bütün demirler ay- biye noktasından mühlıa olan 
bur oldukları ateş yükü ağırla· da ynpılaıı büyük bahri ma - ni zamanda denize atıldı. Zin- noktaları, bahriye nezanıtiııin 
şacakbr. nevı-ala:dan da bahsetmem lıı. cirler tnkırdıyordu. Gemilerin emrinM olan her yeri tttkik 

Daha çok harb gemisine nıa- zım gehyor· pervaneleri ter~ine dönüyor - ettim. Vaziyetlerini, bi.ribirine 
lik bulunan bir filonun arkasın- Bir manevra bir ders du. Göriinüşe göre bütün ge - nasıl intıbak ettiklerini tanı-
da dü~manı uzaklaştıran ihti- 1 miler biribirinden hemen he- c1ım, öi{rendim. Nih:ıyetbnşa.-
yat bir filosu vardır, İhtiyat Portland'da büyiik bir balı- men <'lli•cr metre ar,ıkhkta ~ağım iP1eri ve bahriye mlıame 
filoda bulunan çok miktarda- ri taplantı tertip ettik (1912). durmm;iardı. Millerce u.•.ak me- lntını esaslı olarak biliyurclum. 
ki gemiler ate~lerini düşmanın Orada elli harb gemisi vardı. eıafel:r. icind<' _bütün g~mil~r BIHOn dünyanın c:eklini 
arkasındaki gemilere teksif e- Bu gemilerde bir düzine ami- sankı çızilmış bır ceclvcl uzerın --,-..,.---=-----'Y'---~ 
debilirler. Bn suretle bu talih- ral bayrağı ile bir o kenar l:o- de mralanmı,lardı. değiştirecek bir batış 
siz gemiler yalnız karşılarııı- modor bayrağı dalgalanıyor- Ecnebi s;>y ,·iler bu hale> Jrny 
daki gemilerin ~leşine değil du. Kral da yatına bi!'lerek o- raıı kald•lar. 
arkadan mail bir surette ateş raya geldi ve bahriyelileri a- . . . 
açan öteki gemilerin de ate~İile ı-~sında dört Jiln kaldı. Bir Denız Uzerınde sakız ay 
maruz kalacaklardır. • gün kesif, ııa~rtıcı bir sis için geçirdim 

Fakat muharebede bir filo- de bÜ) tik bir manevra yapıl • 
nun gayesine varmasına, yani dı. Filo hep birden hareket ct
irtecliği yere gitmesine mfııii ol- ti. Gemiler biri birlerini göre
mak için o filomm arkasında medikleri için canhıraş bir su
bulundnrduğu ihtiyat filoyu rette mütemadiyen düdüklerin.i 
tahrib etmek usulü fena bir u- çalıyorlardı. Mutlaka bir kaza 
su!dür. Bu onun ileri hallarında olacak zannolunııyoruu. 
kaı-ıljıklığı mucib olur. Hal- Birdmbire sis ortadan kalk
bu\i öndekileri bırakıp arka - tı; dağıldı. Hedefler karşı
daki gemilerde yapılacak talı- dan fark edilmeye ve saffı 
ribat yainız bu gemileri durdu- harb gemileri biribirini mütea
rur. Ba..~ka hiç bir karu,ıkl!ğa kıb alev saçan toplarını ve o
S<:bcb olamaz. büslerini bu hedeflt>re atmağa 

İşte buııun içindir ki amiral başladılar. Büyük su sütunla
daima ilerlemcği ve muktedir rı havaya yükseliyordu. 

Bu toplantının rlcrn n ettiği 
müddetçe fikirleı, sabahtan :ık 
şama kadar hep yeni meselelerle 
me~gul oluycrdu. Heı·kes yeni 
bir i§ görmek, bir ~ey icad et
mek veya yeni bir şey k;kil 
etmekle varhk gö::;terr11ek is
tiyordu .Es:ı.s,·n bahriyenin en 
kabi:iyetli, en çalışkan ve dü
rüst subayları bu toplantıda 
hazır idiler. Deliller gösteri
yor, nasihaller veriyor, aldık
ları h:ı.berleı;, intıbaları bildi -
riyorlardı. Hepsi büyük bir 

Portsınutdan Portlanda ilk 
seyahatimde bende pek canlı 
bir L-ıtiba bırakan bir hAdise 
oldu: 

Filo Portland limanında de
mirlcmi'!ti. Bir ikindi nlı:ti 
sisler dağılırken ilk defa ola. • 
rak bir filonun slslerdıea Jrur. 
tıılup ortaya çıkışını ııeyreden 
dostlarımdan biri bana şııııları 
hatırlattı: 

Uzakta fırtınadan kurtulan 
şu gemiler (bir zaınanlar, Na
polyonun İngiltereyi is1:iJi için 
topladığı) büyük ordun111l gö-
zii e hiç görünmemişlel', fakat 
N~polyonla dünya iınparator
luğıı (İngiltere) ara:nna dikil
mişlerdi. 

• 
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deniz nakliyatını 
a ıy rmuş? . .. 
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diğinden memleket dahilinde bi
le kereste ve çimento nakliyatı 1 
hemen durmuş gibidir. Kömür] 
nakliyatı i~, Zongulüağn tren 
yolu uuındılrtan ve Devlet De
miryolları kömilı nakliyatı üc
ret tarifesini azami tenzilaUl · 
tcrtib ettikten sonra bu madde
yi de deniz nakliyatı va.ınt.:ılan 

hemen hemen kaybetmiş sayı

lırlar. 

Ticaret eşyası ve mallarına 
gelince; bunlar da navlun artı -
m.ından dolayı ilrkmektc ve da
ha uzun bir yoldan \'e ıl:ıha geç 
bir. zamanla da olsa, tren nakli
yıı.tmı tercih eylemektedirler. 

Bütlin bunlara scbeb şudur, 
işte: 

Devlet kömür nakliyal.ın& aid 
taahhüdlerin yerine getirilmesi
nin temini maksadiyle kıırul<m ı 
aı-matörler birliği. .. 

Çünkü bu birlik ena kuruluş 

maksadı olan kömür n:ı kliyat.ı 
vazifesini bırakmış ve her tür
lü deniz nakliyat iileı·imlt: ııcr l 
talebin doğrudan doğmya ken- j 
di!erine yapılm:ırı v\l :ııuhakka 
kendilerine mürr.caat "' ilerck 

gemi lıotenilmesi gibi hir me<:
buriyet ih~tmlşlerdir. 

Bu birlik haricinde kalan het 
hangi tir gemiyi bile; birliğe nıil 
racaat etmeden ve ondan izin ııl· 
madan ne kiralayabilmek, nB 

de yüklemek veya boı!altmalt 
imkansız gfbidir. Bu inlrlse.rcı· 
lık zihniyeti; tuttıırabildikJ.,ri• 
ne navlun alnıa.k ve nakliye üc~ 
retlerinde nevima bir inlıis::t 
yapmak vaziyeti doğurma küı • 
dır. 

Halbuki günlUk navlun :u·tı· 

şı; anc:ık malzeme, lıe<l.ellerinİl' 
yiikı<elmesi dolayısiylc tab:ız~ül 
eden umı.:ıni buhran nisbf>tinde 
olabilir. 

Bu tereffü derecesini de b~h· 
randan evvelki vaziyeti güzdell 
geçirerek ve b11günkü ile kj~;.i::f 

ederek ökmek icab eder. 
İşte dlinya bul.ırııuııdan c'{• 

velki ya.ziyet şöyle idi: 
I - Gemi ad<-'<linıiz bugür.~ ı.ı 

ile ayni, hatta daha bile azd;. 
Çünkü buhrandan en·elki ı:.1d· 
rcınuzda mevcud olup, ticaret 
filomuzun ekseriya kontrol edil· 
m~mezliktc.n doğan puı;onııl 
hatası dolayuıiyle; ziyaa uğra· 
yan (Kızılırmak) (Galata) ını· 

sar) vapu.-lannın yerine; bıl· 

gün ilıi aded 500 tonluk motor 
gemi ile (Vatan) (Sakarya) 
(Genç) (Reşid) ve (Yenice) 
gibi vapurlar ilt;ha.k etmiş bı.ı· 

lunnııı.ktadır. Yani jiç gemiye 
mukabil beş gemi ve iki motöt 
filoya imve olııumuştur. 

Ayrıca yerli tezgilılarJa irı.Gll 
olunmuş bir hayli küçük tctııe 
daha vardır. 

ll - Eski kadrosu ile çalıı;t"" 
ğı devirlerde ticaret filomt12Ull 
bcşde biri Portsaid, İı!kenderiY8 

ve Marsilya liman!arına i~liyvf• 
geriye kalan kısım ise menılekL~ 
tin dahili ihtiyacımı fazla g•li• 
yordu. Bunun için pcrsonali çı· 

karılarak aylarca bekleyip dt:' 
111yorlard.ı. Bugiin kad.ı'O dalı~ 
ganiş ve dış limanlara çalış..11 

~Eıni hemen hemen yok gil.ıidif• 
Bmıa ra.,/;meu navlun adil" 
nlmıştır. 

Ill - Dünya buhranından e, .• 
velki ile şimdil<i kömür fiyatı~· 
r:ı ve pcrsonal nrı.a~lar:ı da e:J• 
ni vaziyeti muhafaza ea;yorJaf· 
Binaenaleyh navlun artınamıı~ 
bu da bir vesile teşkil etnıet: 
Şu halde bunwı seheb ve fur)~ 

llıe t 

.in 
lac k 
hıı<lk 
'dı! 

nedir, ne olabilir? q 
01'"a olsa mrJzemenin yW.:sclll''c 
i olabilir ki bu da onlann ıı~rV 

evveli piyasası ve bugünkü fi• 
yat nL~betlerinin U.ytni ile 0 

nisbet kadar bir tereffu:ı 1ıııl' 
verdirebilir. 

Sonra şurası <la dikkate JC" 
ğeıı biı· noktadır ki o &ı. ta~ıııı' 
eak olan emtianın artmoyıp 8"' 

zalmış olmasıdır. 

Yukarıda da dtdiğimiz gıJıl 
kömür nakliyatı hemen k3.ınllı:# 
tıX'n yollarına intikal etmi~tıf 
Çii.nkü şimdiye kadar meınlclıe' 
tin Haydarpa!ia ve Derincede~ 
yükletilen kömürü; tren zar· 
ı:,'lllclağa girdikten sonra bi\Y~ 
bir tahmil ve tahliyeye ihtiY9~ 
bırakmamıştır. Dahildeki izı,..al' 
i~lcrin.in durmuş olması da r'" 
vclce yazılmıştı. Tücearlıı.I"~ 
nakliyatı şe~ de hii.keza.. ~ 
mek oluyor ki, bugün deniz ıı~ 
liyat işçilerine hemen hemen ııi:' ,. 
iş yok gibidir. Bunun üstüne: , 
maiörler birliğinin inhisarcı bl~ 
zihniyetle hareket ederek; de/lıı' 
nakliye komisyonculuğ1t , 01 
kalkması da piyasada nakliyı;.l~. ~. 
!ık ile geçinen ve bütün varı~ "ti 

ıofl ~~,· 
yoğunu bu işe feda etmiş o 

4 
• 

yüi!crce, binlerce komisyoıı" 4 
nun ocaklarına büsbütün ir>' 
dikmektedir. ıı,.1 

Bir işi, bir elden idare etıt:~ <ı.:, 
nin faydalan şübh iz bulııf .o 

' maltiadır. Fakat rekabet .~ 
ı• 

lıımıııı dolayısiylc de halkJ.ll ~ı 

Ufadeı;ini rr.ucib olan intJt9 ır 
ve ııcuzluk; yazık ki bu!ı.n1 "'c1 ııı 
yor. Bu hakikıı.ti de inkar etı'1 

haLııaı;inaFlık olur 
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hy~ (Baımakaıeden d~vam) i;~~;::~~;;;;~~~i:iİi~~iij;j~~~iiİi~~i:i:i:Z~~~:iİ:i:i::~~İiiiiİİİiiİİİiiiiiİİİiiİiİii~İiii~~~~~~~;;;:;:=~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ri:ii r !lu harbe , Alın 
ıl.ol, ırd l.:ı .ınya:.L. 
hane ıu rı ~d le .yor, ceb- H b • t 'd 1 •. "it s f \ 1• / 
nev; . t•ıKennıı ır. i<'akat JYd· a eşıs an a ngı ere o ya ta g anlar Macarlar 

Almanyaya bağh 
Sicilya harbi

nin tahlili sa .>a .. ı kırıııyoı. Al·n d h • ) h~~aakiıı ıc fa.$if ·' te JŞ elçilig'"' i sel Q n ig" i 
Al"'" Alman 1' um tın ' V< 

,,44n ll (BaJ tarafı 1 incide) b b ı d tın: k nu etınin m.m ı kuvv Cebhelere asker gönderilme- om a a 1/ ar ıııa ı n, ne 'esıni k~< ıran ;·e sı üz riık r. :. umet merkezin.in Elçiliğin fstanbula nakl , Teleki bunu bir kere 1 

nıııctı' ·a~nı z rlP)en ıo· a· garnizon m~vcu<llı asgari dere- edileceği doOru değil (Ba~ tam/• 1 iııci sayfada) daha toyid etli 
du r Almanya is e:ıme'l; 'li, ceye indirilmiştır. Yerli askerler <'ıfya, .~6 (a.a.) _ Reuter.· Hav_ a. kuvvet_Ierirniz. muvaf-

1 

lian t•ı kk" 
1 

,,. b .,. . _ Budapeote. 26 fa.a.) - ta-
v ' 1 E'< l .:!ini l .\or k H '-·• •" fakıuetl '°" k t 1 • .. ·açıyor ve '.l<KŞ va .... npcrver- İngiltereııııı Sof va elçiliğinın ı · , . ı • .,..re a yapmıs ar \'e cı-a ajansı bildiriyor: 
~ lı - ey Yapanı.yor Bıiı:ün leıınin te"kil ctti!;ı çetelerle bir- kıymetiı eşy-.u;ı~ btanbula c_ebhe_ üz~nnde .. üç düşman ta~- Hükumet p:ırtisiniu bir top· j 

.1 ııey tıla clti<Tı meml~· J=ivorlaı·. lt.ılyanla~ 1·k1
· Ha'--· 'aresı dusurnıu•lerrl B lantı,unda rahat.sız bulunan ha-rı zorla 

1 
h 

1
. . . -·' ' ~., gönderildıği, arı;;ivlerinin Sof- ' ·.• , .. ·

7 ır. ugun · C k · ıııe t ' e < ıd ıle tutabıl- v:ıtanperverinın kafasını kese - dak \m k B. 1 ile d Selanıge hucum eden düşman rıciye nazırı kout sa ynın ye-ı 
"nak· a t.ıt mev~ud ,·oıvet rek pazarda kazık üzeı·inde teş- i~l 1

; ili~n at ·diıredcş. 1 .. rNl· tayyarelerinden üçü de düşürül- ~u;e ksözlwyliyen ba.•vekil kB 
. , '"rı Almanv"vı ··a~~- h e ene ç gme e' ı mı" o - .. tür' T 1 . . . e e ı ?, ac:ırislaııın üçlü pa ta 

nıa ld • . , ir etmişl<>rdır Bunun tek bir duğu, bütün elçilık memurları- ",1lLŞ ·. a~)'are enmızın hep- iltihakı ve Ma.car • Yugo~lav 
bıı~k .' eler lı ı ,ı, <xl<mıycr. nı ticwi olmuştur. Habeşliler T'" k. .t k.. Bul sı uslerıne donmü"tür dostluk muahedesi hakkındaki 

ıs gıttık k l .
1
• na ur ı~eye gı me uzere . . . · · oUıl<'ıı ın 

1
çe uı uyur. lı a dişlerini gıcm.latmışlar ve İta!- . . t t' k-•- • h b Atına aJansınıu bir tekzibi taHdikli layih"-Jardan bahset -

em k ti k a g.ırıd :uıı er ~ .. ege azır u- . . ı· ıeugı P c er ne a< ar yanlara olan kin ve garazlen· _ _L Atına 26 la a) Atina a mış ır. ıı ol an lunmak içı·n taıım· at verı.ldin.:ı· ı . .' . . · · - · :q k"l bil d · · k. 
d

o., S•,ar, '',".T.ffi.l. ı·ıa· n'ıha\"' " b idi a~ı·e ı ). ıası;ıı emı~tir ı · ' itllt , " - mıetır Yeı·ilerin ka~ması ise h .. Jansı ı rıyor: 
. \, ,. ıp !'{] ınez. , 'ilıav. et. bu.tlıı 

1 
akkında. Alınanlaı~n kontrolu B" b. Harici siyo.;etimizde deği~ik-

a A < evam etmi~tir. altında bulunan Europa. . Pres,; ır ec~~ '. ra~yo istasyonu, lik olmamıştır. Binaenaleyh bu 
11<>\'ı\eı:iııe .1~na 1nyanın iktısadi Atlisababadan ayrıldığını za- tarafırıdaıı ne~rcdi.len şayialar Yu

00
nan hükumetinin Yunanhi- siyasetin yeniden izahına gelin-

tıJa •tt • «.•a ıyor. Almanya man İtalyanlar ge<·eleyin ,,ehlr· yalanlanmaktailir. İngilterenin ta . a bulunan İngiliz askerle- <·e. bir GOk Alman kıtal:ırının 
•UkJ ıgı lllem!0 !,etler·e refah. d~n elli kilnmetrcden fazla u- Sofya elçiliih, bu ha~rin, tam nnın maru,.ına daha geni~ bir Rumanyada bulunması bizi tes
~ar,n.;;• ıaadel d•gil. ~eıalet, zakla.·mıyorlardı. Sık sık İta!- bir Alman "propagandası oldu- ı nısbette yarclım ettiğini iddia kdinbeetmektedir. Zaten iki senc-
tUr~ .' 11t, kin Ye intiknm gö- yanların 0··ıdı'"ır••ıd·u·m.~ ·, go··ru··ı;; . t t.ır B kasda .. en ri oldu;';u gibi Macar hü-"'~lür " "'" ~ ~unu k:ıydcylemektedir. e mıs. · .. u mustenid kiımeti tetikte bulunueor. 

(Ba.~ tnra.fı S Uncii sayfada) 
lıidirler. 

(İllfatrious) tayare gemisin
deki av tayyarelerinin mikdar 
ve ev~afrnı iyi bilmiyoruz, şirn-1 
diye kadar 1talyanların bazı 
hilrumlarına kolayca kar,,ı ko -
yan • v tayyarelerinin bu defa 
kuvw•tli rakib karşısında kal -
dıkları Ye vazifelerim yaptıkları 
halde kendi gemilerine zarar ve 
zıyan ika edilmesine tamamiyle 
mimi olamadıkları anlasılmak • ı 
tadır. 

. Gemilere gelince; zırhlılar gi- j 
bı en kuvrntli gemilerden bile 
inşa tarihleri e;;ki olanlar ha-

' Ya laarruz!arına kar'1 zayıftır-
lar, ~ünkU bunların zırh kuşak
ları teknelerinde oldu)'.,'U ıçın 

göverteye isabet edecek bomba-
Bütu · yordu. 1 habcrı kat ıyet.le tekzib ederiz. Macar Milli MUdaf~ nazın 

ların tesirinden müteesir olur
lar. ._N• Yı orıı ~ hu istılalır Almanya· İtalyanın Habeı-<itiUında nrnh- W •. L K '" E Bu yalan haberi uyduranın Yu- B. Barthanın Almanyada scya· 

~·erı1e u arını d:ıgıtma/ta. her telif yerlere koymu~ olduğu f. ı , 9 j ııan - İngiliz silah arkadaşlığı - hatinden bahseden başvekil B. 
H:J ~""kr .ı:ıtrnızonlar tesıs ctmeğe talyan aileleri bir emniyet ted-ı LOndrada [ nın yüksek mahiyetinden ha- Teleki ~öyle demiştir: Son zamanlarda yapılanlar ve 

, l loıniştir be d 1 - 1 .. Bu ziyaret hakkında tekzibinP 

1 

tak · · "J'n· · biri olarak Adi~:ı.babaya dol - r ar o madıgı şlibhesizclir. 1 k l'ıye görenlenn makine dai-
~ h ı ıa._ tnaııda sark hududuıı- 1 1 nI V uzum almıyan uydurma şayi 1 . ad· ~ h , muşlardır. Geceleyin kamyonlar· (Bat ta..rı 1 incide) 1 ta ya ar tınan rehinelerini 1 alar dolaı;m.ı.ştır. Milli ınildafaıı re eri gıbi hassas yerlerinin üst-

ct lt>ctbirı/ lim_ak kar~ı ihtiyat sokaklardıı dolaşarak gizli yer- lngilterede bulunduğumdan Atina, 26 (a.a.) - Atina a- nazırı Alman ordusunun reis leri hava bombalarına karşı 
dıl· l'a2ge,. rı ıttihaz etmekten ıle !erde bulunan erzakı taşımak- dolayı balıtiyanm. lngilterenin jansı bildiriyor, lerinizi ziyaret etmek ve kendile zu·hlanmaktadır. Hafif huı·a -
nııl lukıa/ınez. İşte bütün bu zoı- tadır. Şehirde tutun ve şeker davasına <\<ık biıyük bir tevecü- Yunan kıtalan tarafından e-ı rile temasda bulunmak iizere zörler ve destrüyerler gibi ge-
t'll' ki hUtjjı<;ınde, hatta diyebiliriz kalmamıştır. Süt ve makarna hüm vartlır. Bütün dünya.do.ki sir .deilen İtalyan askederine Almanyaya gitmiı;tir. Son· dP- miler havaya karşı bu bakımdan 
JIJ• llıanı·a n bu yokluklar i~inde Al- da çok azdır, Kauçuk azlığı da hür ins3.nıa.r uğTtında dövüşen fena muamele edildiğiııe dair rece dostane olan bu temas dai- zayıftırlar. 1 

bı.t l'~ B Ya İngiliz Adalarına, kendisini fevkalade hi:ısettir _ ı İngiltcreye An .. •rike.nın müm-1 "Piccolo,, ismindeki faşist ga- midir . .\Iilda.faa nazırı coktanbe· Her nevi harb ve tayyare ge-
l(ib,· b~lkanlara hücum etmek · k.. la h •" af ri Almanvaya. gitmeliydi. Fakat . -1 . h k d tôt ır mektedir. Otomobillerin ekse- un o n er yardımda bulun- zetesı .... r ından Yerilen uy- her defasında onun hareketine mı en avaya aı·~ı efı silah-

yııl latırarı macerayı göze almak risi benzin yerine gazla işlemek- ması için elimd"n geleni yapa· ourrna habe~i kat'iyetle tekzib mani olan hadiseler oluyordu. lariyle mücehhezdirler. 
icel lni\İlız ncta bulunuyor. Çünkü tedır. 1 cağım. ederiz. Bu yalan haberle İta!- Bu vaziyetin yapılma."' artık ıüm Güverte zırhlarına defi siifllı-

1 

btl' bit ınu~bluka.<ı müdhiştir; hiç Halı<o~liler 1935 i unutmamışlar Düşman tayyarel.'rinin bil- yan esirlerinin soğuktan Ye a~- di mümkün olmustur. !arına Ye hatta donanmaya re-
·ye hiJ~ arebe cereyan etmese dır. ttalyanlarnı üzerine saldır-' cumlaruıa. uğramış olan bütün Jıktan muztarib olduklarına BeŞ\·elrilin buna ilave edecek ı ·fakat ~den tayare gertıisiyndeki 

"'· Yalnız m d . . h' b' ·· " kt tör ""nlu· evcu ıktı..adı dur- nıak için büyük bir sabırsızlıkla şehirleri gezebileceğimi Umid dair ileri sürülen iddia İtalyanı •<: ır 90
zu yo ur. av ta.yayrelerinin bulunmasına 

tıı~h ... ;un_ "devamı Almanyayı fırsat klıyorlıtr, ederim.Londrada Willkie. İngiliz harb usullerinin bütün dünya- Lord Ha lif aks rağmen deniz ~uvetler_ine hava-j 
kat b goturıneğe kafidir. Fa- ___ hükünıeti namına biubaşı Thom- da bıraktığı derin akisleri te- dan taarruz mumkundur. Taar-

in.~ ~in h~nlarctan ba~ka lngiltere- • • ı · k ti • son ve Brand, diğer taraftan A- sirsiz bırakmak maksadiyle isae (Baf tuafı 1 ;noide) ı ruz usulü \'aziyete tabidir. Me-
·Jıııe Otdu. gun artmakta olan biri ıngı iZ UVV8 erı merikan maslahatgüzarı John- edilmiştir. 1 Lord Halifa.x, bilahare. Am

0 

sda güvertesi zırhlı bir gemiye 
~iıtt. u var ki yekiınu bugün sun ve Amerikan bliyilk elGili- lta!yanlann ricatları esna- rik_a birleşik devleUeriııin mull-1 e\'\'ela defi silıllılarını sustur -

ı§t'' kUn lnılyonu bulmuştur. HPrı Derneye gı"rdı" ği erkanından general Scanlon sında tahliye ettikleri topnık-1 tehf mıntakalanııı ziyaret ede- mak. ondan ı<onra zayıf yerle-ıı artmakta 
1 

• . . . ceğini söylemiş w demiştir ki· va k o an bır Jngılız tarafından kal"!!llanmı.ştr. larda halk arasından rehineler N ak rln_e bomba ,-c. torpil isabet 1 uv t e yapın ·ta olduğunuzu \'e 

riY6 ' rahvet i var ki bir müddet (Bat torafı ' inoı .. yfad•l Willkie otomobille otele git- alıp götürdükleri ve bu rehi- bize yardım için ne. yap• ·ağı • dtıımck ~uretıyle lıarb harici 
·yor• la.nınak . a ça!ıŞmak ve hazır- Habeşıı;tanda Metemına mm- mi.ştir. Otelin avlusu fevkalade nelere en mildhis i~kencderi nızı gö .. mek- i~uyorum. bırakılabilır. 
eJ;C- n ımkanını bulursa Al- takasında tazyıkimiz idame el- kalabalıktı. Uir ~ok da mt.idafaa yaptıkları ve ck:scılyetle öldür- Gazetedler Lord Ha!ifaxdıuı LinıanJa batan gemilere gece 
geli· er ~~nayiinı m hv<'d Pktir. · tirilm.,ktedfr. tes;ktatı mr>ru;ubları , ar.Jı. dükleri maliımdur. Fnnun aksi- İngilterenin en süratle r.e gib\ ve müsaiti parı;alı lıulutln ha,·a-
. n ~"" artmakt lan b A ltalyan Roauı.lisinde ileri dev- seylere ihtiyacı oldu.fonu sor • 1 rd ı ,... eıı·k· a 0 • ir · riyelerimz d;;oman "-""'·'-de Willki,,.yc lu dostu relakat ne olarak ltalvan esirlerine, '" a a alçalrtan taarruz ınüm . " y ~ ~~ J muı.;lardır. 
dU' ~ kardımı var ki Alman- girdikleri mmtak.ayı genişlet- etmekte idi. bizzat kendilerinin de itiraf et- Lord Halifax buna şu sureti~ kiindiir. Ve bunun mısallermi ele 

dab' nde e müdhi~ bir silah ha- meye devam ediyorlar. tikleri \'e<;hile, pek iyi muame- cevab vermiştir: gördük. 
ıı~.,ıı ~aea:n·upaya bir nehir gibi Londra. 26 (a.a.) - Londra Şimali İtalyada karı- leler yapılmaktadır. Büyük endüstri kudreliııi~irı Tayyare gemisine gelince: Bu 
idır· . 'l~tır, , B. B. C.: şıklıklar çıkmış seferberliğini görmek ve ihti - gemiy·e taarruz hem kafilenın 

_..
11 

" ... an Bildirildigıne göre İngiliz ıno- ı Bu··kr .. şte 0··ıdu··ru""len yacımız olan l · n • •ha; h" ya için mukaddffat "- Yapur ann ve tiı- defi silii.hı demek olan tayyare-
~ Uk .. törize kuvvetleri Dernr•ye gir - { B.aş tar;ıfı 1 inci aayfad~) lfıhların bize verilm?:::.i için ieab 
a ir·in b mu vermi~lir. Alman- mişlerdir. Tayyare ile yapılan ' Alman bı"nbaşısının eden tnrzda harek"'t eylen'ck. !ere ve onlanıı fü;Jerıni te:;kil 

·ı. · Uoi~... gizli polis nı.:-n1urlal'ının sayısı .... ·• '" haıı ~"" gal~bc artık mev- istikşaflarda burasının tahliye R etmek dolayisiylc diğer gemı -~~ Qol!)_- cd"ldi. 1 bir mi8li :.ırtırılnu~tır. i.:ıin asıl cenaz merası·m· u manyada "Gı~ ~ua.z. Almaııya valmz ı gi an asılmıı.;tır. Maamafih · e l l~rden daha mühimdir. Tayyare 
d· "hl • bıı haber hen'" • ·d ed'l güzel tarafı hiıkümetin polli; :ı. a:J• 41,İiJı • uzatmak rarelerini uz ~yı ' me Viyana. 26 (a.a. l - D. N. B h d. g~nıi.,;i \'e hatta pisti (güverte rıar· ~e,o,ilit. mi.~tir. memuriru·ına ,ı,ı itimadı yoktur. bildirivor: a ıseler nıeydaııı) kullanılmaz bir hale 

tıı...u:.ı..r va.IL ... i onrnı.ıılsr Bir <:ok İtal"aıı askeriyle de B .. k· t k "" k b · ıo~ id YALÇlıV ,.~ ' , u reş e suı a:;ua ur an gı- ~elırse bu gemide bulunan tay. 
arası.odan \"Ol er•ıvor•~- <?Ör;;<tünı, Arkada.,_-larından bin den kurmay binb>OJ Hellmuth (Baş tarafı 1 inci .ayfada) weı· p · ~ , uu ~ ~ ..., Bük yaı·elerden ba~ka ucmw; bulu . ~ Hart.um. 2ö ıa.a.) - Reul<'r lerc~sınin esir <'tlildiğiııi duy _ Döringin cenaze töreni, dün öğ- re~. 26 (a.a.) - Havas: arı:; Q t a ll S J z ajaııımun Habet;i:;tanda. Habes dukları zaman ~ok memnun ol- leden sonra. \'iyanada merkez LeJiyonerler reisi Hori~ 8i- nanların da vaziyetleri güı:kc -

vatanperverlerı yaıundnki mu . mezarlığında. büyük askeri me- manıı;ı dün akşam teı·kif edildi- şir. Hava muharebesinde ben -

() 
duklannı si>ylafücr. Askerler şu lrf.e h a n m a s 1 habiri yazıyor: rasimle yapılmıştır. ği haberi ısrarla dolaşmaktadır. zinleri azalan bu tayyareler ya-

., •- miltaleada bulundular ki e.,"er 
b

arV Bir ı.ngiliz mühendısile u, A k B t ki!" ı ld - h k 1 kınlarda bir kara meydanı ,.ok-

be Haı..-. ask . d ld vaziyet böyle dc\'am ederse • a u ev ın nası yapı ıgı a - J 
•

1 

(r i4ı., (Ba Ş ~ en yanım ao U· merı nın J l k l" t 't ı·ct· Ra deniz<' inmeg·e mecbur ka1'r-
• "'r ın· . ' tarafı 1 ;nclde) gu· haldo Haı.....ı·sıanda b" ko~·r harb .vakında bitecektır. Hatta "°' a ı ma uma nııı.ı c ı ır. . 

ı·ıe O '<>~ · ÜS d ' """ ır ~'· B lar ki harb vazı.velinin ve deni-
k ~ll ~ a ere hareketine harekPtinde bulunduktan sonra ltalya harbı kazansa bile bun- d • • f azı rivRyetlere göre Bükrc.tjn }ıa~ e~di•ı'nüYtnak \'e icabında karargii.ha dündum·· . HiP balta en 1 Z 1 n şa a 1 n• ortasında di.,ö-er bazı rivayetlere zin mıisaid olmaması bu tay ya-
llı • ı b , dan hi~bir istıf.alcoıi olnııyac.ak- ı d b lktı atırmak emrini al- değmemi>; bir fundalıkta Habe· giire de Brasovda bir yataklı rı> ~r en a$ka pilotların kurta-

tıı. Çünkü id reyi Almanya d k • k d t• 1 b"l 

d
e- A şistana doğru ilk 16 kılometre· a 1 u re 1 vagonda yakalanmıotir. Üzerın- l l nınsını ı e mü,l<İJI kılar. Bu 

1:1 :-ııı~lik elinde lut..'lc"ktır. ' sıııll' ,.,~IUt;n bu~n mabfilleıinde lik yolu çizdik. Biiyilk yırtıcı de mühim ınıktarda para bu- itıbarl.ı tayyare gemisi birinci 
.. ,._ be hayvanlar, filler. zilıafeler ve Saint-Pierre'in cesedi ltın·lu!!tı so··y·1eni.··or. de.re<.'ede ehemmiyetli bir heclef-

1 

ıp ır 1. "'.ın h'· _Yanatı maregal la !ar "e~ıı· ··m·· m t k d ı· t · 4 ·ı " ' ~~ Uk ars n " •· gı 1•· ın a a a nşaa seneVl ffil • tir wAlmanlar da bunu takdı'ı· lır ~Uk d .... umetini hariçde kayna.şıp durU}"\Jrdu. \'atikan. ~" (a .. ı - Stefa- .\Iaamifh Sınıanın tevkifi hal< 
gıl~ ~ 01111ga~~rınek için yapılan Bazen boyumuzu bir mi.•li :ı- n" yon tonu geçiyor kında!u hic bir li:>bli~ ne .. redil - etnıislerdir. Netıce: 
·ıcJ' "I! ~llQ.j '«<lara ciddi bir dar- şan otlar içinde kör körüne yü- \'ati.kan m.ığa lannda arke- memllitir Resmi m hfillerue bu Tayyarelerin eY~afının yu:- -

tıli1.... l'd.iğj 11 ri.iyordu. Öğleııin yakıcı sıca.,"1 l ··k • ı· · ff k Lrındı-.ı, 26 (a .• ·) Amerık,1 h d h t·· 1 · be s lrıer;i ve yeni kulanma u ul-;~t!r ·u kt~d.ı- uretinde telakkı ltı d .
1 1 

a·k n-
1 

'1 ııJı na rıyat muva a ıyetle bırleşik devletlerine hitaben 1111 u'ııs a er U<' u yanatt:rnl .,, 1> • ._, r. a n a ı er c ı . u·mana ıer dnı•,om •'lm ·'-t--''~. B"zılı'k"ın k la J{ · lcrı dola,·isvile ıa-."·are 0rremisine ,,. ,.,.. , t düf' tmek 't hl'k . k c " "' .-.u. " :oda bir nutuk Eöyliycn lngı'ız sa ınıyor r. eza mesaı n::ı%ı- , , • J e ~. "·- an esa e ı csı ar- 1 nıalik der-iz kun·etleı·ı· bı'le "Ok 

Ce
<lC "· • """ •. rika.n sı-flri."le da • ·r · · cenubu g.ıı bbincl Comelia so- deniz ticdreti nazırı Cross nz. rı Js,ıski ile m o.zhebler nazırı ~ v ~ sısın parmagımız •u egımizın k vvt!li rakı kar,ısın la kal . 

'[,Of: l>e._~Y. 26"0(rüştü tetiğinde ilerliyorduk Bir ır- lwğın1~ yamnda eski Roma im- cümle demiştır ki. Brnilean.ınun tevkifleri haberi 
b(i)'Jl U "'Jıı d" a.a.) _Mareşal mağa .yaklaı;ırkeıı bir miktar p.ırat ıl'lan Jrvriııe aıd kı bir İngiltere, techizata malik ol- lıakkuıda ela tcy·a clici mal-ı- cakl· rı ve bundan dohyı yeni 

tı·,;~' r,e.vıotı~rı·u~ Aıncrika Birlesi~ yerli a.oker gordlik. Bunların yı- rnez:;rlık ve iki yeralt. Jfıhidı ması •artile, denizaltıların telı· mat lm':.ik nıı_:mkun o!.ınıamıs-) vııziyetl~r doğ ağı .rnlafiı!ıyor. 
' ı ··•raı nrn b·· .. kanmakla olan bir 1talyan kı • didine hakim olabile:-ektir. Fa -

. -• r . uyuk elçısı· , ıneyu •ıa çıkarılm:~tır. Anane.Ye ·k t ı ·1t A · 1 b' 1 tır. NOT· ınşw ~ıy ""a!iy . a- tasına nıengub olduğuna Jıilk • a ngı erenın, mcrı <a ır e- . 
na ,-;· ~af'.'ti VerınŞer~fine bir öğle ınederek kendimizi ı:;östE'rınedik gdre Sairıt · Picrreın cesCclinin sik •levletlerinın endüstriyel mli Ka.rg"µlıklar r .ıasında Ja- N_ilrh hıı lnı ya-ı!ıııı ya-dıgım 

ııırı~ ı,.1h ~Ye 1 ~lır. Ziyafette l'C kararırfilıa döner<:>lr haber bu mezar! ·"' cl<'fnedilciigi söy- w.hcretine ihtiya•'ı Yardır. 1 iııl ve n:..zırı bulunan general ta.,..l1t!r" svııra lııryili.lc. lnı 
. pc.• ,;_ tiye 0.nazırı Flandin ilo \'erdik Bu telgrafı yazarken bi" ıennıektc-lir. Demokrasinin bıW\!' istikbaıi Petro!'ı co ş !neli evinde mc\'· ı tıı.ıyıırdrıin bııl wduıjıı Sicil:ıo 

.•• "il lı qZJrı . Ha'-· de\Tıye kolu ı· ı'lk d~.f" genis bir nisbctte. siz Amerika· kuftuı-. Kıırşunı:. uzildii!t h . lıaı"1 il.!lerinc taamı, cltikl · 
• ııw ı,. ~ b a.n:ııral Darlan .,,_, " rd ·· ·b l" • l · it '\ uıu olarak Habesistana girerek dii:" Iı!aı-ın. endüstri ya ımma ve berleri yalandır. yı ı ı g r Jt1'('ok tcdWrlC1 d<: ,,,_ 
en_~< l'al Jl .ıunuştur. manı c.e\'İrm~"" hazırlanl\.'nr. Marnr'.ı tayyare nıeyc anı üzeri- ıstıhsal'1ta YPreceğiniz ı.\irat ,.,. ' 1 • "'ı:Jl<ud ,.. " , ne bır J.!!L un vapılm·~tır. Bom- b ·ı b 1 kt dı 1'wıı:ın)"&!a )t'fii ıiıkumt't 
e, · ~t~· , Ot~ Alman Balta değmemiş bir funda . , enerJ.ye ag ı u cınma a r. 

lJl cı;IS !ıklar geçerek Habes dağlnnnıı balar, )~rdc bul ~an r'!Uşma~ Dıinyada, AmC'rikn birleşik dev- kııniliı k 
·, ~eııil ~fYıı, ~ll6 İ ziyaret etti kadar uzar1 ~k la. bn 250 ki- tayy.,.rcl •i .ırasına ılu milstir. :hicrinin yap:ıb cceğine yakla- Bükı:rıı, 26 \ a) - Ha\" 

·' .,. .... 1 < ( lometrelik volun 1•--·ı du··.
8 

_ Ço büyük haı r yapıldı~ a - ~abilcc0k bir tarzd ı·c rniktar- Son ooi uns ·rl::.ın da t Weı-
u.öıı••· ·• l'lh . a.a.) - D • B . , · ·~ r!lmaktadır. · 1 b"l J t 

HUkümet vazifesini sonuna 
kadil.r yapmıya n isyan hareke
timn b Jıca mc~ullerim ortaya 
ç. armağa azmetrü.~tir. " ~ ~l<l ~tıij · • · · man topraklannda emin bır a:ı ı.;<m. ın<a eı e 1 ere' ıc bır ır. 4 lel'aın C'Wlm tedir. 

li,,-ııt' •· 41<.. h' Yaııında kral'ç4 Denıcve <il' <'ı,JP~'" ve b"ra. •k ktur E•;e ' ·..-a "~ Sld · 1 ~ münakal hattının '-·-ıılması J ......, w me~' e. yo · r umu • D'" ı · h --···"' ~: oı~'e- e, dün o··g·le' den ..... d3k; ı m a meydanında $ duş . . lı b 1919 rla 1 t un ı;ecc ~e ırııı L t '1 •ıok·· v-"' ."IJ!j "" "' Al çok cUretli bir teşebbustür. Bir 
1 1 

::.r ' evam e ıs -.,, ol~~ "-ı .n .. ı "'Yar"t man .m_iman·sı· man tayyaresının yanmakta ol- ı ayı Am ... "nın Nem· talannda bır kac liadise olinus-~ -~ ~ ... , te1• 1 oturınu.c bu soıısaz gıbı 0 s c ı, ,..rır.u " ı ın~aa 

U "-uyetle zJnncdildi~.nl') 
' (re, general Ant.ı..'l o vakın
da yeni ve !>İY,a.:'"'1 bir t~ kilit 
h kkında bir blepisit ter!. ı e
decekt ır. 

c>f Un t:ıb etnııstir. Bu gözüken fund:ıi~gı· dıin<·anın bıı rluğu görülmüştür. tındaki raudmınnı, lıa b·n bide· tur. Poli biıtün maha Plc"'tle 
·oJI ., ~lıl alı açılını ır , I>ıin Biugazinin ·15 mil ccnu- t• d k' • 20 t al ı.,.,v g"r en vahşi onnan!arındaır birini ye ın e ·ıne nazaran nsgar. • araş ırnı, tr ylpmış ve t(•rkl'-" " y bund;; Mağruda yerde bul,,nım · ı· f 1 J k y d 

il Y
"kl. Ugoslav seyrediyorum. Yol bu ormanın mıs 1 aza aşaca_ · ar sene P dilen hir ç~k silahı rıüsa ı p" < _ 
" tay_v:ı.rclere hücum edilmiş ·e '>()() b' t ·ı•t d d 1 '"[.... a<>nıası icindcn .,acçecek ve imparator - -· ın cııt u 

0 
an sene e mı·•ıı·ı· ~'"·' .,, bunlardan bir kısmcı hrib o- ·ı t ·ı· t l< kt ~· '""· 26 tor.ın kaı~rga"Jıın·,1 toplanan nıı yon onı a oya ı·ı .aca ı. 1 1r-k ·"'.f",• ;;_. (a.a.) _ Stefanı· .. h ~ lunmu~tur. Hemen herke< "eçı n harpth ıu "•met. mcnHlrları "~zifeıe 
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1-qelere lı rah.ibleriyle gö- lı va kuvvet!.rinin dün akşam Bir muharebe tayyaresinin dön- devletlerinde muazzam miktar- nıüsaa le ıle aske ve hük" t 
ıtıılatm.ştır. ne .rcclilcn tebliği. j memiş oldu~unu kaydediyordu. da yeni gemiler inşası sayesinıle memurl.ırı seyahat edwbilccc!c-

Libyacla, 21 kfı'lunusanide 1 Bu tayyare balen bulunmuştur. geeilıniştir. lerd r. 

Yeni hilkümü n hangi tarih· 
de t şkil cdilr<'egi h 'l.UZ beli 
de il de haı~c ye nez:ıretine 

\'nlcre Pop veya George Brati
anunun getirilecegi öylcnilmek 
ted 

N hıtor Crı::niclun de pro
pag m la neznrcttnı 

, tc..ıeldir. 

alması muh

1 

: 5 

gil zler Bingaziye 
hangi yoldan 
gidecekler ? 

(Bat taraıf1 1 incide) 

"De Bono,, nun, vakit vaklt 
gözden geçırdiğim, hatıraların
dan anlamak nıilmküı:ıdür. Lu
dcndorf, "topyekun harb., ndlı 
eserinde, başkumandana tah
sis ettiği sahifelerd~. hararetle 
tam bir istiklfili müdafaa et. 
ınekLedir. 

Libya hezimetınin anıilleriru 
tetkik edenlerin. sevk Ye idare
nin maruz kaldığı yolsuz mi! • 
dahalelere uzun sütunlar ayıra· 
caklarına . ·üphe edilemez. 

Olan olinuştur. Libyadt, 
Grazyani elinde kalan kuvvet· 
lerle, ~ok Getin durumu düzı>tt
mek mecburiyetlerine katlana
caktır . 

lngiliz ordusunu doğuya gu
tilren belli baslı iki yol vardır. 
Cenu bda Bingaziye ul:u;tıraa 
yol, hem kısadır, hem de ağır
Jılc merkezile bu vol ta.kib edıl
diği halde, Sidre· körfezine .;ok 
daha Gabuk vanlabilir. Bu · -
yede Siroııaik bölgesindeki kuv
veUer tomarlanmış olur. İt.al -
yan ajanslannın Binga.zi yakın-

larında bulunduklanndan bahset 
tiği kuvvetlerin. yukarıdakı 
kollann öncülerinden olmatil 
muhtemeldir. 

Wavelin, bu maksada, karşı. 
sına ~· kaca k her engeli kırma
ya kudretli. bir ku\'Yet talıı<~ 
etmesi tabiidir. Ancak, Nil or
dusunun başaracağı diğer işler
de vardır. 

Demenin tahliye edildiği :ı.11 
lagıJıyor. Bundan böyle İngiliz· 
!er, İtalyanlarla muharebe te
ma . .ıı muhafaza için geniş adLm. .. 
lar atmayı düşüneceklerdir. 

Ha bc.şistanda: 

1~lerinde bir tuğgeneral do 
bulunmak üzere 600 esir alın • 
ması, taarrııZ!\ girişen kuvvet. 
!erin mikya.sını da gösterebilir
se ,ıe, Sudandan ve Kenyadan 
ilerileyeıı birliklerin. takvıye 
edilmeden. kat'i teşebbüslere 
giri$ecekleri zannedilemez. Bu- • 
nunJa b«raber, Habefı toprak
larıııda yer yer şaşırtıcı han.~ 
ketler beklenebilir; Neeasi bı; 
anda o mühim vazife ile mıi
kPllPftir 

A marn l lu.kta 
?1,f('\'7.ii müsademeler, Yunan 

ord~tiU lt>lıine inkişaflar kay
dl"clıyor. İtalyan ;;evk ve id3.re
~iııin beceriksizliğini anlıyan 
müttefiklerinin, giidiim meka· 
nizmasını. yeni elemanlarla i" • 
!etmeyi düşündükleri haber a· 
lınıyor. Vaktile, Brosılofuo 
kütle taru-ruzları karşısında., 
Karpatlara doğru atılan Avu~ 
tıırya. - Macaristan ordulanruı 
da bu (·etin müdahaleler olmu;ı 
tu. Devlet hodgi.mlığı, hatta 
samimi müttefiklerin de bu 
y.u·dımlarından hoşlanmaz ve 
şerefli orJular, daima safların
dan ~·eti•en başbuğlann buy -
ruklarına boyun eğerler. Şeref
li bir maziye s:ı.hib İtalyan or
dtı,unun biiyük Alman ordu
su ile müşterek mesai.sinin nasıl 
tanzim edileceğini yakında öğ
reıı~biliriz. Müttefikler arasın
da kumanda münasebetlerinin 
düzc!tilmesi işi, tarihin de kar 
f:ılaşUğı güçlüklerdendir. İtal
ya.ya •loğru kaydınldrğı duyu· 
lan km·vc·tlerin ilk gayesini bu 
mübiınnıenin teskil dmesı dü
!IJnülebilir. 

Pamuk Üretme çifii
ğinin faaliyeti 

Adana - F;ıali~ t.: 6~çiıile 
J>am.uk tohum , scllektöıil vası
tasilr bı 6Pfü' yaplat'.!.k tevzfa
t:;ı karşılık GOO bııı ton pamuk 
elc•n, -.tir. 

ÖLÜM 
Eski G.Jnriık Nazırla!'Uldan 

merhum Ramiz Bey zael<' ~ ts
tanoul Belec.ıyesı murakıbl:ırın
dan l'e eski gazeteci arkadıuıla· 
rımızc.::ın . 'aıl Görelin pederi 
mtllga Dahlıye N:.:zarcli 8ici\i 
ah'l>al mcmıu-ı komisyonu aza
l "'ından müt kaıd Neyir Göre! 
kı bir hastalığı muteakıb raİı· 
met ra 'mıaııa kavuşmuştur. 

C'enazesı yarınkı salı g\inii 
saat yarımda Boğaziçınde Be
bekte Yalı boyunda 168 numa
ralı yalılarından kaldırılac:ık ve 
öğle ııa~uını müteakıb Bi'b-Ok 
cam·ırıde nanı azı kılındıktan son 
ra. R mel;hisar Kayalar kabrıs
tanına defDE:dilecektir. 

:-'erhums. Tanndan rahmet 
di er, kederli ailesıne ve arka
daşımız Naile t:ıziyetlerimizi su
par14-
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' misyonunun f ~aliyeti 
4..--.--r-o.,,+-. ~.~,--ıı--ıı=•• Toprak Of isinin lzmir ka·-
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Yazan: Enver 

8ağ ıse kul&klan ç.ınlıı.eın, öl- j 
4ilyse Allah rahmet eylesu:ı. 1 
K<mı1J11mdan haber almıyalı ytl- ) 
llr geçtı. Zaten bır ayajı • ıı-

brda idi. 1 
Kara, kuru, uzıın boylu, .;ii

rilk dJ>ı)i, geV<"P saf bır kadın
dı. Ne giy•«' vii«uıliine yakıstı
ı:ama.z, onu gorc-n kıyafet de ... 
ğiştırmiı; bir erkek sanırdı. Vün 
yada en ~ok sevdiği ı;ıey nt' ço
euJ<lan, n<; d~ kocası ıdL C'ıırara 

ve kahve .... 
Cıgara, pnrmaklaı ı al"asınd:ı 

altıncı bir paıT'\a - gı bı lıiı; ek -

sik olmazdı. 
Kahve, Rankı onu y~ıanl 

bır iJQ.ırdi. Daha yeıine yatar
ken at.eş gömer, mangalı başı 

ucuna alır, Habahleyin gözünü a
çar açmaz manga:ı df'..şer, ıı.lı

IJRmdan hazırladığı cezvc)'i ale
ııe sürer, bir sigara tellendir k 1 
bhvesim höpllr<l€tmedl'.n Y• -
nnden l<alkmazdı. 

Kocası, :ıamaıuna gön az ~ok 
tabsil görmüı;. konuşmasını bi
lir, emne, boyuna bıı adamdı 
Kan.sına ne ..Oyl....tıyse onu yola 
gıetiremedi. deıısız hareketlerin" 
Ye sö?J.erine mfı.ııı olamadı. Tat-, 
h söyledi, olmadı; acı "öyledi, 
~um hatwı tınmadı. Nihayet 
adamcağwn tahammülü burnu
na geldi, bir giin: 

,.Nasihatle, ..özle lrnlanıruy~-, 
run hakla kot.ektiı .,, Dedi yarrı
dana sığınıb karısını doğmeğe 

tıa..ladı. Hel» bir gün adarnc~. -1 
ğız, misafirlerınin yanında kom-ı 
pımu döğmeğ{I kallmuç bütün 
aokağı heyecana veımi~ıL. 1 

Bal<ın, dayağın l*lx·bi ne i- ! 
Ulİ!l: 

Köyden elıondisının h~m.ı;dırı-ı 
Jeri uusafıı· gdını 11'1.. Komşum 
bP.cerebildii!t kAııar }'P'f'llf'klPr ha. 
zırlamış, tam ofrııyıı. otuımuş

Jar, yemek AAhanma el atarken 
akıllanna ;,:-1;!mıs 1''.:kmtk yok . 
Aman, ~ IJlRll dt>rken kurnRUIU 

hatun: 1 
- Ben rııınd gider, kı.nu<lan 

Jr.omı;ıudan rknıt•k hıılunım ' .. 
DcmiF: ve ba~ ıı üı-tP ·<·k nıa

hnd karyokalaı l\'lt• Vlıhııd ı ,_ 
lı:unyalariyk sukaga fırlamış. 

Bir ahbabına uğramış. 

- A ... Şimdi yemekten kalk-, 
tık, vallahi bizim de yok ... 

Cevabını almış. 

Baııka bir kom. ·uın.na var- 1 
ıwş: 

-,-- Daha blZlmkı gelmedi ki 
ekmek getirsin ! .. 
De~er .. Nıha;et Emme ha

nımların kapısını çalmış: 

- Var teyze, vere1im, birq_z 
gırmez mısın?. 

Demişler. 

- Hayır, giremem, yemekte 
be.lrliyorlar. 

- Canım, bız kesip bazırlıya
na kadar otlır, hava pek AOj;'llk 
kapıda donarsın! .. 

- Pardon ma.dam. Ne bu ye
mek ne de ~linizle pişırmiş oldu
ğıınuz ekme~ ağza alınıyor. Ben 
böyle şeyleri yiyemem. Vakıa 

1 bir iki lokma F<lim ıse de onun 
- . 1 

parasını vere<«>gım. 

Dedim. Kadın bana kızmış ol
malı ki• 

- Lakin ne söylüyorsunuz? 
Beni tahkire kalkışıyorsunuz. 

Dedikten sonra koca,;ına: 
. Söyle k ocacıi::'l m ekmek na

sıl? Çorbayı ;;en de beğenme
din mi? 

Dedi herit: 
- Ne miına.-<ebet karıcığım! 

Bazı adamlar yedikleri şeyin !ez 
ut V<' nefa.«ctini tayinden iiciz 
bulunur, çü kü cvveldenberi tat 
lllZ, tuzsuz eyler ile midelerini 
doldurmuşlıı rdır. 

Dl'di. B<>n dr: kı?.Jım: 
Siz de beni tahkir ediyor

unuz. Tat.sız, tll7.Suz yemekler 
e vakit g~iğiıni söylüyor -

eunıız. Ben hayvan mı idim. 
Kan: 
- Baksanıı;ı hiç bir §CY b&

ğcruniyorsunuz. 
Zori a değil ya! Çorba iyi 

olmamış vcoodam. 
- Öyle amma deınindenlıeri 

ppır eapır yiyordwıuz. Parmak
larınızı da yiyecchinlz diye ne 
Jaıdar korlrturr-. 1 

Naci Bökşen 

- Haydı. hatırını knınıya

yım kızım! .. 

Kmnşum içeri g".rer, bo.kar ki 
Eır.unt- hanımın damadı, kayna
nas. karşılıklı otıınmışlar, ka
banwJ·c iıwre bulunan kahveyi 
b<ck Li) oı·hı Gcliıı dınıeği geti
rır, tıeıv,·ye yapıı;ır. 

- A te.)'>.e«•ğını, l.aı-A· kah Vb 

çektim, bak ne gu:ı.el de koku
yoı, mum ıe.zvc üçlük. Bir de 
size ~.ıkar. beş dakika oturuve
rm, ne ıkar canım .. 

'•Hı:ı«..ır taze kahve~ ŞOZtlllÜ i
gıd<'r. komsunıun ılikleri gcV-#r .. 

- Ellenn dt'rd gornıesin kı

mn~. 

Dıyı• dıye kahveyı iı;cr. Hele j 
kahve, bugiinkü gibi köpüklü de 
olursa komşum bili;bütün ken • 
dindıcn geçeı. Onuıı güzel. ori
jinal bir de i:ıuhışıı vardıı : 
"Kahvcnın köpüğü insana ha -
fiflık verır,, der Evde konuya, 
l<orruıuya kahve piı;irdıkten oon 
ra cczvenın kenarlar.na yapL~aJl 
köpükleri parmağıyle sıymp, 

ağzın • .ı.tma.ı;ı bu kanaatiyle ya
rattıı<-ı bır ıbyatl oLıcak ! ... 

Koınflum, ahC'RtE .ı.h1::Ste kah
vc-ı;ınl ıçmcıyc kadaı Emint! lıa
nnnu, damadı kahve!'liru çoktan 
bitim ı u, fal bakmam i<;in f inca
nı kaynana.sına venni~tır. Emi-ı 
ne hHnımın fal _anlatması pek 
meı;luıı~ıur Komşum ıGin bu hir 
fırııattır Ev sahıblt:ri de ısrar 

edııı komııum hemen fincanı 
kapar, F'al bıttikten Mnra hatu
nur. akhna ekmek ve aGlık gelir 
Nihayt t evden çıktıktan bir Ba
at ~' nrıı g-en r!öner .. 

EVt· gelim:<· efN,dide ~urat bir 
karı~... Kapı aı kasında hir taı - \ 

taklar. 1 
- l'it:Jt"tlt: k.Uillıı ~ lıı:AJı:. J 
Kom~um ııbdal abdal olanı bi

t.em anlatmağa kalkar 

- Ben de senj kom~ula1"<la I 
bulamıy-.ınık çar.;ılara gitti zan
nett.mı. Ren ııana gösteririm... 1 

Yemekten AOnı kızılca kıya
met kc·p~r. Kocası misafir ha-

ı 

tın fıliıı dinl"'1'ez soluya solu-
ya ycdıın yemekten kalkınca: 

Bızı burada kii<;ek oğlanı 

gıbı <'yıwtnıak böyle olur!. 

Di 'l \ crı~IJrmışti .. , 
Konışumda, jy,elınef denilen 

hassa vt <anlı varlıktan cıo.er 

yoktuı b11 ~·~cı;e benzetilt."bıl~
cek olan bu ba&;a.S nesne onda 
kurunııııı. ke<;i boynıızu gıbi bir 
şe; halini almıştır 

Kocası dayak talimlerine bas
liyalı komşum hatunda bir has
talık, bir illet başladı' Sırt ka
$lnmaRı. Fakat bu so2ii mC'cazi 
manasında eöylemıyorum. Tatlı 

tatlı konuşurken birdenbire san
ki sırtının orta.sına bir avuç pi
re veya tahta kurusu atilnuş gi
bı kıpırdanmağa, kaııınmağa 

ba.şlardı. 

- YavM gel ! Sen de ayakla
nnı yeme. 

Herif söze karı~tı: 
- Möııyo sesinizi keı-ıniz. Be

nim karım maskaraııız deı?;>I. 
Şurada mı.safir olduğıınuzu u
nutmayınız. 

Dedi. Ben: 
- Pardon. Paı·ası ile değil 

mi? Size şalı:ır şakır para saya
cağım. İsterseniz •imdi savu~u
rum. 

BOyle J.emekle beraber para
lan tebimden çıkardım. Kaı·ı ko
caya gösterdim. Bu tedbırden 
maksa.dıın da para canlıı;ı olduk
larını pek anlamış olduğum ka
nnın hıddetini İe$kin etmekten 
ibaret ıdi. 

Yok:.a o ofke ıle beni ge<:e ya
rısı evden dışarı atacak olursa 
iş fena idi Kadın da pek yılı
şık idı. Paralan görür görmez 
yumUfıadı KocaHına · 

- Adaır. sen de! Bırak ~u 
delikanlzyı, ınsan hali, olabilir 
ya bu yemekten bazzctmenıi~. 
Ban~ hitaben "başka biı· ııey is
ter misiniz mös)·ti.,,, 
DcıL 

- Ha.yır teı;ckkür ederım. 
Karı koca kemali iştilıa ile sı· 

cak suyu içip bitirdiler. Herif: 1 
- Aman kancığım ymn sa.

balı bu rprbadaıı yapı:fı~ı unut-

s • 
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Soldan Saöa: 

1 - tns;llzlcrin zaptctmek üzere ol-
lL.ıhlnrl bir Ş<>hir

:ı - Yer - Herkes. 
3 - Gü~lok - Su. 
4:- BiT nida .. Hayvanların gitlen

diklcıı yer - Bir hartiıı o'J,11-

nll('&l_ı, 

5 - ı,v - Kaldım. k. 
6 - Spor yeri. 
7 - Vapur yolu - RiYX'-'>'flde- Jculla

mlan bır h~rf. 
8 - Hüküm<lar - Allah idiler 
9 - B:ir mt~mtrket, 

Yukarıdan aıaöıyı~ 

1 - Çökmuş bir imparc1~orluk - Ra
bıt edalı. 

2 - AfalUmat vermek. 
3- Zıytın. 

4 - Bir nakıl v~~ıwt~ı - Gökten ya-
ğar. 

5- Aç1kc:ı. 

6 - KHnse - S .. yiiye yer:I. 
7 - l'iiemleket - Bir mc-vsi.m - Ek

ınek yapılır. 

8 - ist(.'k .. Hi.o.:ee 
9 - Kdr - Cedleritnız. 

DONKÜ SULMACANIH HALLI 

Nedense kocası öldükten ı;on
ıa komşumda. bu illet daha va
himleııll, Jeı-inlcçti. Daha şık 

ve daha harnretli ka.~ağa 
başladı. Bazan hatır hatır, sırtı
nı yola rcaııın;ı kmunırdı. Ken
dinden hıncını elanıazsa oğulla
nndan birim çe(;'Irır sırbnı ka
şıtırdı. 

Elinin yetişemediği yerleri 
kimsenin yardımı olmadan, keşı
yabilmek için güniın birinde bir 
çare buldıı: Tanesiz bir mısır ko
çanının ortasını delıniıı, bura -
dan bir değnek par<;ası geçire
rek iıHtüvani bir kaşıma fileti, 
yahud ka"llğı vücude getirmişti. 

Zaman ve mekan kaydından 
iı.zade olarak sırtının her kaşını
ı;ında mahud kaşağısiyle dur
madan kaşınırdı. Kaşınmak, cı· 

gara ve kahve kadar onda tabi
ileşmi~ti. 

Sırtının bu kadaı mıncılda.n

maya nasıl tahammül ettiğine 

hayret ederdim. 
Komşumun kendi elleriyle 

tatlı canına yaptığ işkenceyi 
gördükçe ona acır, kocasını rah
metle anardım ... 

Acaba merhum sağ olsaydı 

komşumun sırtı bu kaşağıyı ar
zu edecek miydi•. 

....,. __ ---
buğday tanzim ı11atı§tna ona gö
re veche verilecektir. 

Ucuz eland< işi: 

Toprak mabsuleri ofisi tar a
fından hazırlanan ucuz ekmek 
nümunelennin Ankarada ıdaka
darlara gönderildiğini yamıııt

bk. Haber aldığmuza göre An· 
karada bu ekmeklerin labora
tuvar tabiileri yapılma!ıtadm 

.A.yrroa İst.anbulda Ofisin Ye
şilköy istasyonunda da tecrübe
ler yapılmışbr. 

l>;ltmi Encinnene \!ermeleri JAzınıdır. (29Q) 
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Bir hapishane kaç
kını yakalandı 
hın ır - Bay.uıdı r ;,abı.t# 

Çiri lı: öytlnde şüpheli gilnlilğll 
üı; lı işi yakalamıştır. BunW" t? 
dan lsmail oğiu Hali.lin imrıJ' 
oeea evi kaçlunlanndan n!ılU' t;, lton, 
ğu a.ıı!ııJıtlımştır. \' 
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Sahibi;. A. Cemaleddln 8araçoğtu - Neşıi.yat M üdüril: Maold Çetin 
Basılcblt yer: ( H. Belıı: ır C ül"tıoyı:ır ve Cem9'edctln &araçoı) lu matbaası) 

mi? Pasbnnasız, sucuksuz ya
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~~ 
Dedi. Ben derhal : ~ \>ıq. 

Bir çalgıcının seyahati 
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pamam. Tabiatimi pekala bil
diğin ve evwlki gıinde beı; on 
kilo sucuk pastırma almaldığı
nı tenbib ettiğim halde .. 

Herif kansının ~öziiııil ke<ıe
rek: 

- Pardon l'.l'.lÖ8yö bahc;ı ;ç ı t a 
ben lllZİn çoriııınw bedava "./ Jı.ı.~ 
medlm. Nafile çenenizi y()['lll~ l'tj 
nız. Paranıza gtlveniyOfl! .. r gj~, 
iııtediğiniz kadar surnk, p#v ı. · ·· . '"",,._....,__ -...~. 

ma. Pek tatlı olmuş. Doğrusu 
et ~orbaya pek çok lezzet veri
yor dedi. 

lki saattenberi değil et, içeri
sinde bir pirinç tanesi bile bula
madıgım çorbanın neresi etli i
di? Hala akıl erdiremedim. He-
rife· 1 • 1 

- Aman mötiyö o kadar bol 
et serfetmemelisiniz dedim. Ka
rı: 

- Yok mösyö, bız masraftan 
kaçanlardan değiliz. Canımız 
sağ olsun. Ka.zandığmuz ye
mek için ; biz hiç bir gün e!J!iz 
yapamayız. 

Herif tc: 
- Ö) le ya? Et vücudü besler. 

Sonra hır t;iroz b~ lığı gibi kup
kuru knbrız. 

Dedi. H,Jbuki ne herifin ne 
de kan~ınm surutında bır dir
hem kan vardı. 

Kanı;:zlıktan kurumu.'} asına 
kabağına. dönen karı kocanın et 
yüzl.l gôımedikleri meydanda ol
m,ı.k beraber yüılemeği de mil-

nasip görnıedım. 
- Doğru. 
Dedim. Karı: 
- Aman mösyö bır nafta bu

rada oturacak değil misin iz ?Bir 
hafta Bonra kendinizi tanıyamı
yacağınıza emin olunuz. Her 
akşam size bu çorbadan pişire
ceğim. Bir fıçı gibi şişeceksiniz. 

Kocası da: 
- Ooo ! Ona şüphe mi var? 

Hem buranın havası, suyu gü
zeldir. Haniya bir gün bize bir 
yabancı misafir gelmişti. Adam 
dört beş gün zarfında ne kadar 
semizledi idi. 

Dedi. Kan kocanın benden 
fazla para koparmak maksadiy
le söylemiş oldukları şu lakırdı
lar hakikatte pek güliinL-cek 
şeylerdı. Jo'akat ben biç yüzlcıni
yor, bo)1.ına onları tasıiik edi
yor gibi davranıyordum. Madam 
bahçivanın sebze çorbası namını 
verdiği Hıcak suyu midem kabul 
etmediğinJ.en sofradan .kalktım, 
~wtin bir taı·afına cekildim, 

- Peki, peki sevgili zevecm. 
A~lıktan yüreğime baygınlık a- Sen bilirsin ki ben o g ibi şey
nz oluyordu. Balıkçı Ekersin leri esirgiyeıılerden değilim. U
zevcesi madam Marinin vermiş nuttum. Hem on kilo değil yir
olduğu ernak torbası aklıma mı beş, otuz kilo bir den alaca
geldi. Torbanı bir kenarda du- ğım, sabret .. 
ruyordu. Hemen önüme aldım, Dedi. 
açm~a başladım. Kan, koca ba Maaııiafih sucuk, pastınna mu
na bakıyorlardı. Ben biç se~ çı- baveresi bu kadarla hitam bul
karmadım. Torbadan biraz ek- .madı. Meğer kadının bol kesc
mek, bır mlkdar pastırma çıkar- den atıp tuttuihı bizim pastir
dım. Kemali iştiha ile yemeğe 1 malara, kangal kangal sucuk-
ba.şladım. . . !ara sulanmaktaıı ibaret imiş. 

Madam Marı ~on derece ın- Kan 8 öze yine kar~. koca-
~aniyetli ve cömcrd bir kadın i-1 sıll<L: 
miş. Benim gibi bir haylaz hak- j - Camın yarını falan var mı? 
kında. haddinden ziyade eseri İşte şimdi canım istedi. Bu ak· 
merhamet ve insaniyet ibraz e- şam ihtimal uyku bile uyuya -
den (Ekers) ailesine ilelebed J mam. 
medyunu şükran bulunacaktım. Dedi. 

Maydanos yapraklarını et t;e.. Herif bir iki defa yutkunup 
lakki eden bahçivanla karıııı be- 1 dik dik bana baktıktan sonra: 
nim şapır, şapır sucuk, pastir- - Canım! Bu mösyö de o Jıa
ma yediğimi görünce şa.'}ırlb ı dar duygusuz bir adam değil 
kalmı~lardı. ya. Biz nasıl kendlıillıe etli çor-ı 
Karı kocasından arsız olmalı ı ba ikram etti isek o da bizden 

ki hemen zevcine: bir mikdar SU<'uğu tabii esirge-
- Sana bir ııey söytiyeyinı tn.iyC<"ektir. 

ma yıye...........,u.. llıt 

Dedim. , tı..' 
Karı hiddetlendi. Kocasııı~ j .;-'.'i 
--:- Adam sen de bırak fil1_J Qf • 

sanıyetsız adamı, sucuğu. I~J . 
tırması onun olstm. Ben ~.,r lıı~;ı 
sucuğuna mubtac mtyım? ! ıı,;; 
sa hep kabahat sende. Be" ıf iı_ 
n! ~ilme& miyim ? lhmalcin''' ~ 
rısııı. . ltı.' 'I 

Dedı. ıl. 
Karı koca artık çeno y(lr tflt 

çıimuıılar, batta muhavere 
nazaa dereeesini bulmustıı. 

Knn kocasına: İ. 
- Ah ah! Ben ne ya.pt.Jlll 

sana. vardım. Tevekkl'li ıl'ıl"'. 
babanı, annem bu izdivaçt.ıg,ıı 
layı bana gücenıni•lerıli. • ' 
huyunu pekruli. biliyorıa#' 

Herif t.e: 
- Haydi sen de! AkŞS.t1l ı' 

bab arlrnmdan dolaştığuıJ ~ 
çabuk wıuttun? Ben )'~ 
dım. sen yalvardın. ~ 

Diyordu. . .1 Baktım olacak gibi deG1 • 

döğüşe kadar varacakll· • 
IArklllil ~ 


