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29 IKiKCIKANUM 1941 

[Çarşamba. 1 

3 Uncu Yll-No. 985 

> 

İdare Veri 
Nuruosm>ıniye, No. 84 İstanbul 

relgr.ı.!: YENİ SARAR htanbul 

TELEFON. 20795 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 8 kuruş 

---

in g i 1iz1 er (Yakın birtarİhin ibret verici s &izi kandır· in g i 1 tereyi 
lllak için is ti laya 

hnelerıl 
l'~e çıkan Uj Maayar· 

illg llaı:etcsı Türkiyenm sulh 
11111aJıllde!eri aleyhinde bir si
r:ıı;..l takib efml'.k lizım gır 
~n lıir devlet olmaııı icalıeder· 
~ hunun aksine hareket et
~ hata telli.kki l'<iiyor. 

~n: llmıeyin Cahid VALÇI. • 

teşebbüs 
Alman amirali bu taar
ruzun yapılaccı.ğinı ve 
İngiliz filosunun mao
ıob edileceği rı i söyledi 

Bomba'yı_ 

aldılar 
Derne civarındaki bu 
İtalyan hava ve deniz 
UssUnde bir sUrll tay. 
yare enkazı bulundu 

Alma amırali Raedcr soyl<:- •r,,,,., Kahıre, 28 (a.a.) - Umumi 
mış olduğu bir nutukta Alman- ..... ~;...~.;,,~1~. karargilı tarafından bugiliı ııcş-

llcaristandan ve İtalya- yanın doğrudan doğruya İngi- redilen resmi tebliğ~ 
dan matbuat vasıtasi- Jiz adalarına taarruz edeceğinl ------------ Libya - Deme mınW<asında 

rl.. le bir takım propagan- ve bu taarruzun Amerikan 1 R d lntalanmızın tahŞidine devam e-
"'1ar . Türk' yardımının İngill~reye vürıı- umanya a dilmektedir. "• . Yapılıyor ki gaycsı ı- Eritre . Ago--'·• • Ba-nto 
";oi li . k dundan evvel yapılacağım bil-, ,, k,. d .., "''" ·~ 
Ve Po 'tikasıııdan çcvırnıe dirmiştir. Amıral a_yn.a bu la- SU unete ogru. mmtakasında harekAt IllemnU· ııı:ıhverin nüfuzu alUna .gır- a.rruza. mani olmaga c;:ıftşacak ı · niyeti mucib bir Qekilde ileri~ 
claııe l'a.zı etmektir. İlk dakika- İngiliz filosunun <la Alman de- Bükre.ş, 28 (a.a.) - Ruman-ı mektedir. Seyyar mllfrezelerı-
hıı ~ti, hatta harb henüz d~- niz ku\-v<•tlf'ri tarafından mağ- ya.da 5 saat süren bır çarpış- mis Umm - Hagorda çekilen !tal 
~ Çılırııadan, vaziyeti tamamı- ___ ......:.(:so_·_n_u_ı;a_· ..:.)_fa_5_sıı_··_ı_dr_:)~---,-..:.(_:So_n_u_ııa..:.)_ı_.,_5_ı.u_··_4_te_)~---(-Soı_ı_u_sa_yf_a_s_ıı11. __ s_u_)_ 
~ aıılanıış ve nctıcenın nereye 
~tarağını pek doğru bi~ s:ıret~ 
~hının etmiş olan Türkiyeyı 
~ siyasetinden uZaklaştır
T itnkfmsız biı te:;cbbüztür. 
~ijrlıiye ne iıiı;siyata kapılıyor, 
ıJeı.ı ltıaC<ıra arıyor. Böyle bir 
Ilı ~\ üzerinde propaganda
~ n hiç bir tesiri olamaz. Biz 

ltugumuz yolun ısabetini her 
;aman akıl ve mantık ile müda
~':1- 'l'e ısbat edebiliriz. Onun 
Y 'n, hiz1 kazanmak niyetiyle 
v 'Man mantıksız neşriyat azinl 
4ı. karanmızı kuvvetlendirmek· 
Ilı başka bir netice tevlid et
~ 'l'akib ettiğımiz siyasetin 

0 ita menfaatlere uygunluğun~ 
'!'ur dar eminiz ki her bahsi 
., k efkarı umumlycsl karşt· 
b·nda alenen müna.kaşadruı hiç 
~'., ~amnn çekinmeyiz. .işte bu 
~ Uliıhl12aya mebnidir ki Macar) 
Ilı' İtalyan gazetelerinde gözil· ~ 
~ çarpan bazı roiltalcalar· 
~ bu siltunlarda babsctmekt 

reddüd etmiyoruz. 1 
'l>eştc<le çıkan U j lllaayarsoı.K 

~lesi Türkiyenin sulh mua
~elcrj aleyhinde bir siyaset 
il(! •b etmek lazım gelen bir 
n Vlet olması icabcdcrken bu • 
~n aksine hareket etmesini h~
tı1ı telakki ediyor. Bu gazetewn 
ta 11~Ce, Umumi Harbdcn son· 
l'ı 'l'urkiycdcn ayrılan toprak~
' tarıh, dinbirliği, coğrafi va.zı
•Cl .b " 'il Tür ~· gı ı kuvvetli amı er • 
~'Yeye bağlamaktadır. Bu yer
~n ııervctıeri şimdi İngiliz 

~n<!Sine akıyor. 
~lı> bu Macar gazetenin ııu 
Ilı! lığına göre, Türkiye Umu
~ liarb neticesinde kendisin
lit aynJan zengin yerleri is
liı '1ad için harekete ge<;meli ve 
~edelerin değişmesi taraf. 
le . buJuııan Mihver devletlerı
t-.ıbıı-ıeşmelidir, fırsattan isti-

eye bakmalıdır. Alman pro
:;andası İngilizlere tariz e
"'1ıı k:n Türkiyeyi harbe aürük
~lııı ege çalıştığından bahseder. 
~ sorarız: Türkiyeyi harbe 
dJı., leıncğe çalıııanlar kiınler
tij • ..\lınanıar 1914 de işte bu 

,, 
ün ya Harbi,, Ankaranın 

Jutland deniz harbinde 38 lik 
topla~ ve petrol yakan zırhlllar 

görüşü 

Harbi hangi taraf 
kazanacak? 

En büyük İngiliz - Alman deniz çarpışma
sına dair Alman amirallerinirı mütaleaları 

A.nkaJ'a radyosu dtln akşam· 
ki konuşmasında harb vaziyetini 
gu gekilde tedkik etmiştir; 

Ahnanya işgal etmiŞ olduğu 
yerleri kara ordusiyle tntm• k· 
tadır. Bu Mkimiyet. yalnız Av
rupa topraklarına münhasır olup 
deniz kıyılarında bitmektedir • 
Deniz kuvveti İngiltereye nls
betle çok zayıf olduğundan dır 
ııiz aaırı yerlerle irtiba.tl yok· . 
tur. 

Halbuki Alnıa.nya harbi ka· 
za.nmak !cin ya lngiltereye, ya-
hud da Afril<e.y yatak 
radaki kuvvetleri mağlüb etnıe-

8-0tıv aayfa 6 ırütıı.n 5 de) 

Oarib bir 
mazeret 

İtalyanlar lnglliz hllaaine 
kapılarak harbe girdik

lerini iddia ediyorlar . --

'etrol yaJmıı, SS lik topu olaıı w .l•;tta.ııd il.eıı.b barbloo 
iştirak eden beıı büyük İngills zırlılııııncJıvı BARBAM 

Popolo di Roma gazıetıesi, 
1t:ııyanlann hazırlıklannı ta· 
mamlamadan İngiliz hileaiııe 
kapılarak harbe girdiğini yaz
maktadır. Bu vaziyet mil.tevali 
mağUlbıyetlerin İtalya.da yeis 
ve Uınidsizlik: uyandırını.ş oldu
ğunu göstermektedir. Buna ce
vab Veren Londra radyosu İn
giliz Başvekilinin lt:ııyıı harbe 

İngiliz Başvekilı Çörçilin tef· 
rika etmekte olduğumuz eseri 
(üçüncü sahifemizde) mühim 
bir safhaya geldi : Geçen harbi 
kazanan ve bu harbde de ııiın· 
diye kadar İngiltereyi ayakta 
tutan, İngiliz ordusuna teşebbü 1 
sü ele almak imkruuru veren 
filonun petrol ile İ§ler bir hale 1 
gelmesi, bu f'ı1oya 38 lik topla
rın yerleştirilmesi nasıl kabil 
oldu? Bu suretle hazırlanan 
filo son asrın en büyük deniz 
harbi olan Jutland da DB.!'ıl 
harb etti! Bunları o za • 

manın bahriye nazın Çôrçilden girmeden evvel :U:ıı.esolinıye 
son sualin cevabını ise bizzat yazdıgı" mektubu zikretmekte 
Alman bilyük amirali Tirpitz- ve İtalyanın kendi isteği ile 
den öğreniyoruz. harbe girmiş olduğunu müna-

[Bu eserin her iki üç tcfri. (Soıı.ıı. sayfa 5 sütun 1 dlJ) 
kası ayrı bahisleri ihtiva ettiği ı-----------
için, şimdiye kadar takılı et- HA RR 
memiş olanlar -intişar eden r"'-- ı_;;a--"""'' 
tefrikaları idaremizden ve ba-
yil . 'zd tedarik etmeleri VAZ.YET. ka~'im:ıa beraber- mabad· 1 1 
okumaflİa da bir fikir edinebi
lir ve bliyük eseri takibe başlı
yabilirler.] 

Derne önünde 
muharebeler 

rıu tahriklerle bizi :Mısın 
~etıneğe kandırmışlardı. Ka
\i! lle!erinin büyük bir facia te.7-
0 edeceğıne emin idi !er. Fakat 
ııı?aya herhangi bir Türk hlicu
~lııı bir ınıktar İngiliz .lruvve: 

ııı lılısırda tutmağa İngiltereyı 
1 

. "k" k d buhnından harbe. İngilis 
'4: !!<:bıır edeceğini bildiklerinden Bır 1 1 güne a ar : do?•?ması nasıl seferber 
~Jıaua muvakkat bir zaman edildi! J 

r 
YAZAN: 

Emekli General 

~ tahat edebilmeleri uğrunda \.~~===============~=::'.'.'.::.. ~ kanını beyhude yere a- -
d; akta tereddüd etmemişler- =-~-..,,::::-c~::--:-::::-,::-::-::-=~-=lri\=r.-=r?:::-----:---

~İtndi bizi ayni tuzağa dü- L:0 <:ı 
ı:ı <!il iııt.iyorlar. 

)11.ıı 11 Pl'()pagandada dikkate ııa· 
~ başka bir nokta daha var 
~ ..\lınanyanın yeni siyaseti 
'<l !unda gözUmüzU açmam icab 
-!! <:r. Mııcar kıyafeti altınıio.ki 
\] llJıı.ıı propagandasına göre, 
~:ıtıını liarbde kaybettiğimiz 

tle,. İl2crind b' · "tarih dil\ b e ızım , 
\ı •rlığı, coğrafi vaziyet,, ba-

~dan hakkımız.~ Bu 
'i . ar ataııında "milliyet,, pren
tıo~'lld:n hiç bahis yoktur ve bu 

llıaı:ıaııdır. Çünkü Almanlar, 
lliıııeyin Oabld YALÇIN J ( 4 üncü sahücmizde okuyunuz 

K. M. 

IMıyad.ıı. 
Doğuya t.eeeccüh eden İn· 

giliz kuvvetlerinin günlerden 
beri Deme önlerinde ufak 
muharebeler verdikleri gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır 

Deme, bir müstahkem mev 
zi değildir. Buradaki milda
faalarla Wilson kuvvetlerini 
Bingazi istikametlerinde taş
maktan menetmek de düşii-

1 nillemez. İngilizlerin ağırlık 
merkezlerile Bingaziye doğru 
ilerileınelerlnde büyük strate
jik faideler elde edeceklerini 
önce tebarüz ettirmiştim. Ha
reklitın seyrini ve inkişafını 
bekliyebillriz. 

(Sono sayfa 5 illi 7 de ; 
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J : ı halyanlar .Tr•blusga,.bı fethe nasıl gitmişlerdi 7 

* 1911 ııell<'8i "Yhilıindtt bir kurban lıa3 rnnu 
g\lnli ltaQıınlar aıısı:an Trıı.blusı;aıiıa bü.vuk -. 
keri kU\\IPf1"ı çrkararnk Osmanlı impa.r: -0rl11° 

huralard;; l'81I V(lIWl kıthmmanlann nıhla.n, 

nııı.lıalduı.k ki buglin ı;iulolmu.<,ı buJuıımaktadJr. l 
1 
1 
1 1 ...ııı ı c tım • artl ı. 

Ytıkıı.ndaki bir buçtık ayda 100.000 
eıın- en:ıı \'e h du SO kilometre ilcriyt 

Osmaulı imparator! .., ı he:r türlü madıli lmkr.u
SIZlığa rağnıen QOI< aloyhde p.rtlar altında bııra.
lllnı Ryla.r< , ... udmı adım miidafaa. etti. lll'r a.
vuı: koma oralarda cıtn v_,n bir TUrkün t.emh 

sürultııı JtaJyau kovv.,tlerunn ottız sene "'"'el 
Trablusı:;arba hii<.'llnı f'tm•·k WllCJ"(' Napofüle 
te:>yi edilmelcrln.i ı:ösWnıı• tedlr. 

l lıam kanştı. Bngıın arıı.d:ın 30 ı;1m11 g...,-tıırte.n 
sonra mtht.evli lt.a.lyan kuvvetleri bu topraJda.r
dan ·ı..ov11Ju,wr. (loTiılıllCllÜJ; va.lışetJer altında 

Bl.'likletc merbut bayrakta "Ya.<;aı tıı ltal
YBD Tralılııı;garbı,, ibal'l'Si yazılıdır. N4' kadar 
lbn-1.kı S<lynmloot'I; bir lı-vlıa 1. 

'Refik Osman Top 

Spor anketimiz 

• 

(Relil< Os111.ı..1r Top'un 
AmatörlW. mu, profes
yonellik mi T" flUaliııe 
vt'lrdiği cevabı ( 4) ün
cü sayfamızda bula.
eak.<ıım:ı. 

ltalganların 

. zayiatları 
pek büyük 

Harb Mekezi Arnavud
lukda şiddetle devam 

ediyor 
Atina, 28 \a.a.) Yunan or-

duları ba.<;kuınandanlığı tara
fından 'l.7 ıkincikiuıun akşanu 

neşredilen 93 numaralı rc><mi 
tebliğ: 

(Sonu sayfa 5 sü 2 de) 

İK 
ALARM İŞARETİ BUGÜ 

VERİLEBİLİR 
Bu ayın sonuna kadaı şehrı

mizde yapılacak alarm tecrühır 
!eri dün ve diln gece yapılma
mıştJr. 

Bu itibarla alarm tecrübeııınin 
bugiin veyahud da bu iki g\ln 
içinde yapılacağı muhakkaktır. 
Bu ıtibarla her §.ıı alarm düdük
lerinin çalınmamna intizar olu
nabilir. 

Dun vaı•datı ı .. w.,ı .. , 
Vilayet .,.,.ferberlık müuürlüğU 

alll.rın eıııınsında vazife görecek 
pasif konınma ekiplerinin IPftı
!(Iİne dün de devam etmiştır 
· Dün sabah Taksim stadında 
Beyoğlu ekipleri ve Bcşikt~da 
da Bcsikta.ş pasif korunma ekip. 

(Sonu ısayfa;, siı 7 "">. 

SABAHTAN SABAHA: 

Bir hafta Ciözler 
sükunun A~rika a 

anası dikild" 
-o EN t z 

Tobrul< 

Bar 

0 y A '"1.pV1.zoer,.1 ~ 
EL9:,.o 1 ~ 

Cdroı'111lı. ~ 

Tobruk, D<"me ve Bingaziyi gösteren harita 

İlktc~rjndcnberi sakin gecesi 'ı 
pek az olan, her gece bir kaç a
lann işaretiyle sarsılan koca/ 

Londraya, son bir hafta hiç bil 
Alman tayyaresi hücum etme: 

(Sottı. :tayfa.+ sıduA f. ek) 

1 
' 1 

1 

1 



Sayfa : '% YENi SABAH 29 Ddnclkl.nım 1941 

ilim Kaşesi 
Yaunı 

Prof. Salih Murad Uzdl!sk Calcutta'da 'AtldurralJ.. 
man Sııtkının misafiri 
oldum.. Kendisi Hind 
Hil:Sliahmeriyle Doktor 
Ensarinin heyetiyle İa· 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

tanbula gelmiştl .. Çamur rekorunu 
Bu esaslan hariıden sonra 

Ve Arya - Samaj'ın nasyona- ortaya atan, ve IEndistandan kıran bir sokak 

ı .EKMEK FİY A 
İBKA OLUNDU 

1 Bir deniz kazası 
Şirket vapuru bir 
motörü batırdı ve 
bir tayfa boğuldu 

-
Keşifler, ihtiralar 

Renkli film 
Marul ingiliz fiziİı:çilerindB' 

Makşvel 1861 serıe.~inde kmnızı. 
yeşil ve maviınlrak ıııerıekse.)'l 
miinasip surette terkib etnıcı<l• 
diğer herhangi bir rengin husıı· 
le getirilebileceğini bildirmiı;tİ· 

llzmi cok dardı. HıristiyaIJJar yekpare bir vatan kıınııak için Pangaliı Hamam mcvlcil lstan-

kadar müslümanları bilhassa çalışan Hindular tarafından bulumUZUn ııereru ve mırtma bir 

Mahatın ,.._ dbi, n-·ı·· yeridir. Buna diyecek ;r<>k.. H.,.... mü.slür.ıanlıgı" milli vahdete a uun m"" uman -
kes bu hakikati t .. :ıım.cıe ı..reddlld 

mani telakki ediyor ve bu iki lar tarafından Dr. An.saridir. etmez. Gelelim müterakki olınasa. 
dinin de saliklerini Hi.ndista.ndan Fakat bu birleşme ve milletleş- !Azım gelen bu mevkldelı:i yaı so
söküp atmak istiyordu. Hıris- me cereyanının çekirdeği hiç kaklarunn haline bir ......,. ede
tiyanlık aleyhine mücadelesi şübhesiz Ca:lcutta'da başlayan lim: Hele blr Eşı-e!e.fmıd; adlı bir 

nıiislümanlık aleyhine müca - on dokuzuncu asır i~, dini 1 sokağı var ki, yazınlll 1mu. kılı-
hın çamuru Türk elinin biç bir 

delesi kadar şiddetli olmadı. Her ve siyasi teşekklilleriydi. kö:ıesiııde yoktur. Pislik reJımunu 
halde Hıristiyan zümrelere bii- • • . • . • • çoktan 1<mmş. Çam.mm dağ yol-
yük bfr zararı dokunmadı. Çün- Calcutta'da Abdarrahman !arına rabnıet okatturuycır. 
kü memfekete hakim ekalliyet Sıdlanın misafiri oldum.. Ken- Vaktile Sivasın dillere cı.ıstan 
hıri::tiyı:ndı. Müslümanlığı da disi Hind Hihlliahmeriyle Dok- olan çamurlan bunan ymllllda VJZ 

söküp atmak mümkün değildi tor Ansarinin heyetiyle 1stan- gelir. Buna inaııınu:. DOorlar: 

Çünkü yctm;Q küsur milyon bula gelmişti. O da bir Hind Vaktile 1stanbula gelmek iÇin Mu-
~ ıruldaıı yola kalkan bir - ·-Hindlinin kabul etmiş olduğu Nasyonalistidir, "llllslfunan,, sı, beline adar çiıme g;ydi!inl 

bir dindi, ve bu yetmiş kilsur mecmuasını çıkarır ve Büyiik 

1 

ı:ciren ve -ini sorana. 
milyonun ekseriyeti hariçt,en harbden sonra Hiııdistanın is- - Sivasdan ıeçecellm oew.bını 
gelen müslüman müstevlileri- tiklıll davasında hapse girmiş 

1 
wrmiş imil. Tatar atası lıuıliiDkü 

H · bilh Pangaltı Etrefefendi so!railının nin einsioden değil, islamiyeti bir adamdıT. epsı · assa halini göıımilJ olsa idi çiznıesiıri 
kabul etmiş yerlilerdendi. Bun- zikrediyorum. Çünkü bu Hin- gırtlağına kadar ;ıoo.ptuııcalma ııüı> 
dan başka da islamiyet H~ distanda bir nevi jstijdjl! madal- he yo1c1u~. 

tana kendi başına bir hars, bir yası alınağa muadildir. Fakat I Penoettmden bal<ıyordwn. Bu 

görliş getirmiş ve cemaat olarak 1935 de siyıu;etten tamamen çe- i sokaktan ııeı;mek mecbur:i7"tiııde 
Hindulardan - sayı azlığına rağ- kilmiş çuval tieareti yapıyor - olan zavallı hayvanl.or bile, titrek, 

men - daha çok kudretli idi. Ve du. Yeğeni ve yeğeoinin karısile ı miitereddid adıınlımm atmakta 
1 

kan ter içinde kalıyor. Biçare sa
ba~l!ca kudretleri de şu idi: Hin- oturuyordu. Çünkü hem bekar 

1 

tıcı1 atının önü sıra JÜr'ÜJ'4!!llllez. 
du cemaatini birbirinden ayıran hem de sıhhati bozalı; bir a.dam- Yular elinde, kend.iol yu 7aya 
say!Slz Casteler vardı, islam ce- dır. Her müslüma.n...gibi onun da kaldınmdıın yürümek medıariye

ınaati yekpare bir cemaatti. e''İ a.çıktl, Hindu ve lfiislüman, 1 tindedir. Hele arabadaldler, arka
Bundan başka da bilhassa hu- gru-.eteci, muharrir ve üniYersi- !arından kırbaç korkusu olma2:sa 

1 
adım atmawn i.mkfım yoldur, Ri

dud!arda müslüınaıılar, Hin- te mensubu bir çok dostu vardı. 
yariyesi za7Jf olan, kayıp çamura 

distanın en dövüşken, en ces- Eve döndüğüm zaman veranda- batmaıı.n, yolun öbür tarafında 
sur bir unsuruydu. Bütün bu şuu akşamlan dolu bulurdum. ı ı:eçeb.i.lmelı: için az dfıpin"'""' zan 

• realiteye ra.ğmen Arya - Sama- (Arkasl var) ederim. 
jın en çok hücum ettiği, müca- ı -

1
------"'------''-- Bu söy.lediltlerim •J'Di hakikat-

delelerinqe en çok ölüp öldür- M AAR/ F DE ! tir. Tarif ile :ınlaşıhnat bir derd. 
dübO-ü müslümanla.rdır. Ahvalin miill\esna ııe<aiti içinde 

Silivrı'de do"rt okul belediyemizin gailesi ve kapat;ı-
Gerek her ne bahasına olur- cak delikleri çoktur, amennal Di-

sa olsuµ, Arya - Samajm miis- açılacak !eğimi•, yalnız önayak olup :ıu 
fümanlığı söküp a.tma.k iç.in mü- Vali muavini Ahmed Kıııık,, sokağı adam akıllı yaptıımak için-
ca.<lelesi, gerek öteki unsurlarla dir. Her "" pahasına olursa ol-

maarif müdürü T<ıvfik Kutla sun, müllı: salıipl.eı·i de b*r onar 
mücadelesi onun milli mefkilre- · ·ı · · birlikte dün Silivrıye gı mıştir. füa yardımda kusur. clmiy~tir. 
sini dar bir cemaatçilik hu- Silivri mıntakasında inşa oluna-. Netice, ~fefendilılerin istir
dudları içinde hapsetmjştir. cak yeni köy okullan için mü- hamı pilı: ayakla evlerine girip 

Bunların bilhassa "İnekleri na.sib görülen arsalar tedkik 0_ çıkmalanna matuftur. 
koruma cemiyeti,, diye vücuda lunacaktır. Diğer taraftan ög- l ı ________ .;o.;•;,,· ;,,"·;,,T.at-• • ...,.f 
getirdikleri teşekkül, memleke- rendiğiroize göre Silivride bir F • h H lk • • 
tin ziraati bakımından faydalı 1 atı a evının orta mekt.eb tesisi de düşünül-
oamuşsa da, bu koruma keyfi- ktedir 

yeti sığır eti yiyenleri imha şek- meŞeİlkhrim. ~· ~.tilkkadnısotedrisat kao·- güzel bir eseri 
tinde de tecelli etmesiyle milli a, 
bakımdan Hindistaru kanlı mü- ro3Unun ihtiya.ca ki<fi gelınedi
cadelelere sevketmiş ve alt üst ğini gören Maarif Vekileti, ~eh
etıniştir. rimize yeniden beş müfettiş 

Day.:ınanda öldükten sonra göndermiştir. Bu itibarla şehri
Arya - Samaj ınuhtolif luzıbla- mizdeki ilk tedrisat müfettişleri 
ra ayrılmıştı. Hindistarun iç.in· kadrosu 30 a baliğ olmuştur. 
deki bu "ayrılık,, kumandasına 
ayak uyduranlar gidebilecekleri Olml senei devriyeleri 1 

hududu geçer geçmez sıra Maarif Vekaleti şehrimizdeki 
1 yüksek okulların ber sene, se

"Birleşin,, kumandasına gelmiş-
ti. Hakikat halele Büyük Har!>- nei devriyelerini tesid etmelerir>i 
den sonra "birleşmek,, temayi1- doğru bülınamaktadır. Vekale
lü çok kuvvetlenmeğe başladı. tin son bir kararına göre senei 

Ve bu birleşmenin saiki Arya -
Samaj'ın ortaya attığı milliyet 
mefl:ıumundan bambaşka, fa- 1 
kat hakikat halde çok kuvvetli 
olan bir milliyet hissinin in!rişa
f~yl~ meydana çıktı. Hindliler 
tanı bl.r istiklale kavuşmuş, mo
za.yike benziyen Hindli unsur
lardan bir terkip yapabilmek 
için mütekabil anlaşma ve iş bir
liğinin lüzumunu hissetm.işler

rlı. Bunu yapabilmek için bir
lesebilecekleri esas nokta.lıın 

tesbit etmek, bunların haricinde 
birbirlerinin başkalıklarına hür
met lazİmdı. 

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SEl<ELIK 
e AYLIK 

3 AYLIK 
1 AYLll~ 

TUrklye 
1400 Krf. 
760 • 
400 • 
160 • 

Eenobl 
2700 Kr .. 
1450 • 

800 • 
100 • 

29 iklncik1no 194"i Çar,amba 

1 Muharrem 1360 
16 lkinclkinun 1356 

Gün 29 Ay 1 Yıl~ 941 • Kasım SS 

devriyeler bundan sonra 5 veya, 
10 senede bir yapılacaktır. ı 

BELEDiYEDE 1 

5 milyon liralık 
istikraz 

Belediyenin, Belediyeler Ban
kasından yaptığı 5 milyon lira
lık istikrazın 4 milyon lirası 

1 
Unka.panı • Eminönü istimlakle
rine sa.rfolunmuştur. 

--···--
Örfi idare mahkeme
sine verilen kabadayı 

25.12.1940 gecesi Kumkapıc!a 
bekçi Dursunu, vazife sırru;ında 
bıçakla yaralayarak tabancasını 
alan ve 28.12.1910 günü de ayni 
tabanca ile Taksimde Maviköşe 
içkili gazinosuna gi~e~ek kasada ı 
ki paralan almak ıçın garson 
Cemale ateş eden ve bu suretle ı 
Şekaveti andırır hale ciir'ct eden 
Mehmed oğlu Atıf Sert hakkın
daki davaya örfi İdare Komu
tanlığınca elkonmuş ve kendisi 
İstanbul Örfi İdare mahkemesi
ne tevdi edilmiştir. 

GOneı ~·· ikindi 
1.53 7.03 9.44 Ezani 

61 ton çivi tevzi edHdi 
a.a• 13.27 16.05 Vasati 

Akprrl Yataı lm••k 
ı2.00 1.34 12.10 Ezanı 

ıs.22 ıe.55 6.3ı Vasatı 

DİKKAT 
~ •YenJ> Sabah• • g!Snderften yuıl•r 
V• evrak nep•dllain &dllmQfn facfı 

otunmaz v• bunların kaybolm•f•rın .. 
dllrı dolayı hiç bir meaullvat kabul 
edUmı.a,, 

Slovakyadan memleketimize 
gelen 61 ton çivinin tevziatı Mm
taka Ticaret Müciirlüğü tarafın
dan yapılmıştır. Bu çiviler ev
velce maliyet fiyatlarına konul
muş ola.ıı azami kar hadlerine 
göre satılacaktır. Çivilerin mü
hinı bir kısmı resmi müesse
selerin ihtiyaçları için ayrılmııı
tır. -

Binada açılan bir dis
panserde hastalar mec-. 

canan tedavi edilecek 
Fatih &JUrevtıtden: 
Fakir lıallı:ın meccanen mua

yene ve tedavilerini temin ;çın 
halkevi binasında bir diııpanser 
açılmıştır. Dispanser l!n değerli; 
hekimierimizden bir grupım mü 
za.heretile 312/941 de faaliyete 
başlıyacakbr. Muhtelif bastahk
larm muayene gün ve saatleri 
ve hekimlerin isimleri ~yıı. 
çıkarılmıştır. 

Dahmye: 
Pazartesi günleri saat 16 da 

Prof. Dr. Sadi Irmak. Salı gün
leri saat 9 da Pro, Dr. Arif İs
met Ç'.etingil. 

• Cerrahi: 
Salı günleri saat 15 de Prof. 

Dr. Kazını İsmail Gürltan. Çar
şamba günleri saat 12 de Do
qcnt Dr. Hazını Bumiıı 

Kadın ue doğum: 
Cuma günleri saat H de Do-

1 
çent Dr. Naşit Erez. 

Sinir oo .;ıkıl: 
Pazartesi, perşembe günleri 

saat 15 de Prcf. Dr. Fahreddin 
Karim Gökay. 

Cildiye: 
Perşembe günleri saat 13 del 

Prof. Dr. Cevad Kerinı İncedayı 1 

~~~: günleri saa.t 14 de Do-1 
çent Dr. Naci Bengisu. Cuma 1 

~nlcri saat 13 de Doçent Rr. 
irfan Başar. 

Çocıık: 
Cumartesi günleri saat 16 de 

Dr. Fahreddin Fehmi. 
Bıımn, Boğaz, kıilak: 
Çarşamba günleri saat 10 da ı 

Prof. Dr. Vahdeddin Öza.n. ı 
Bevliye: 
Perşembe günleri saat 15 de 

Dr. Ali Eşref. Gürsal. 
--»<>•--

Milhim bir konferans 
Beyoğlu Hallwvinden: 
31/1/941 cuma günii 17.30 Wı. 

Beyoğlu Halkevinin Tcpebaııı 
merkez binasında İzınir mebusu 
profesör Mahmud Esad Bozkurt 
ta.rafından "Atatürk ınk:ı!llıi
nın anlamı,, mevzuunda miihlın 
bir konferans verilecektir. 

Umumun gelmesi serbesttir. 
Dn vetiye yoktur. 

Hükumetin istediği ucuz ekmek 
d b 1 1 Dün sabah saat 7 ,30 da 

için yeni en tecrü e er yapı ıyor Beykoz Serviburnuna 32 boş 
İstanbul değirmencileri btJı

da.n bir müddet evvel Belediye 
İktısad Müdiirfüğüne müracaat 
ederek Toprak Mahsulleri Ofisi
nin kentlilerine verdiği ekmeklik 
buğday fiyatlarında bazı teref
ffiler oldtığunu, bu itibarla ek
mek fiyatlarına 20 para zam ya
pılmasını istemişlerdi. 

İktısad Müdürlüğü bu husus
da tetkikat yapmış değirmenci
lerin talebini doğru bulmıyarak 
reddetmiştir. 

1k1:lead Miidildiiğü Toprak 
Ma.lurulleri Ofisinden 90n on 
beş günlilk buğday satış fiyat
larını isteıniıı ve bunların vasa
tisini alınŞlr. Bu va.satl ge<ıen 
15 günllik va.satinin aynidir. Bu 
i:tiboı:rla elı:Dıek fiyatlarında hiç 
bir tebedd\il mevzuu bahis de
ğildir. 

Ucuz ekmek için yeni tecrü
beler yapılmıştır. 
Maliım olduğu üzere Başve -

•iz Doktor Refik Saydam 
bundan bir müddet evvel söyle
diği bir nutukta şehirlerimiz 
için yüzde kırk çavdarla. karış
tınlmı.ş tek ekmek sisteminin 
teşmili hususunda çalışıldığını 
söylemişti. 

Başvekilin bu nutkunu nazarı 

Belediye ile 
Evkaf arasında 

bir ihtilaf ' • 
yenı 

·Vakfa aid çeşmelerin 
Belediyeye devri me
selesi ihtiUH doğurdu 

' 
Belediyenin yaptığı tedkiklere 

nazaran şehrimizde vakfa aid 
1992 çeşme vardır. 1928 sene
sinde çıkan sular kanununa 
nazaran bu çe,,"'"IIleler vakıfla,. 

riyle birlikte belediyeye devro-
' lunmuş ve diğerlerine aid va-

Jafların devri henüz yapılma

~tır. 

Belediyenin hesabatına göre 
bu çeşmelere :iid vakfiyelerin 
senelik varidatı 20 bin lira ka
dardır. 

Halbuki vakıflar idaresi çeş
melere aid vakfiyelerin cami, 
medrese ve sair vakıflarla bir
likte olduğunu bu itibarla çeş.. 

me vakıflannın bunlardan ayrı
larak belediyeye devrolunaını

yaca.ğını iddia etmekte ve bele
diyeye müşkülat çıkarmakta.

dır. Belediye ile Evkaf arasıiı

da, bu ihtiliıfın halli için yeniden 
müzakereler başlamıştır. 

MÜTEFERRiK 

Peynir fiyatları 
yükseliyor mu ? 

İstanbul beledigesi iktısad 

müdürlüğü peynir hakkında ha- ı 
zırladığı son bfr raporu fiyat 
mürakabe komisyonuna vermiş 

tir. 
Öğrendiğimize ğöre rııporda 

bugünkü vaziyet nazarı itibara 
alınarak peynir fiyatianııııı bir 
mıktar yükseltilmesi istenmek
tedir. 

Peynircilerin haksız 
oldukları anlaşıldı 

Peynir mmtak:ılarında yapı - ' 
lan tedkiklere aid Ticaret Oda
sının hazırladığı rapor miiTaka
be komisyonuna verilmiştir. Be
lediye, Borsa ve Ticaret Odası
nın raporlarında peynir toptan
cılarının zam ta.lehleri yersiz 
görülmüştür. Çünkü istihsal 
mıntakalarında satışlar iddia e
dildiği gibi bir hal almayıp pe
rakende satışlar 40 kuruş üze
rinden cereyan etmektedir. Ko
misyon Buzhanelerdeki peynir
ler hakkında perşembe gün ii bir 
karar venıcelrtir. 

. . . . varil götürmek fuıere Haliçten 
ıtibara alan Vah ve Belediye hareket ede Şile limanına. bağ-
Reisi Doktor Lütfi Kırdar Iktı· n . 
sad Müdürlüğüne yüzde kırk lı ve kaptan Muharrem Gilrkaıun 
çavdarla. k.arıştn:ıl.ını onlardan idaresindeki 14 tonhık motör 
ekmek nüınuneleri imal olunma- Çıragan sarayının 250, 300 met
sını eınretmi.ştir. re kadar açıklarına. geldiği sıra-

İktısad MUdür-1~ .bu h~".s- da. kıç tarafından Şirketi Hay-
da fınncılar cemıyetı reısı ile . . . . 
görüşerek nümunelerin hazırlıı.- \ nyeıun lstinye adında.ki amele 
nacağı fırını tesmt etmiştir. vapuruna. çarpmış ve derhal bat 

.. B':'. .~ümuneler, İktısad Mü -ı mışhr. Kaptan Muharrem ~~
durlugu ta.rafından tetkık ~ kan kurtarılmış ise de motörun 
ledi;ve ~y~han~de tahlil ve biricik tayfası olan Ali boğul -
~ı kat 1 satış faalıye- mu•tur. Ve cesed henüz bulu-
tı de tesbıt olunduktan sonra ' , . 
hazırlanacak raporlar Başveka- namaınıştır. Tahkikata ve araş-
lete gönderilecektir. Bu rapor- tırmıya devam oiunm&ktadır. 
lıı.rın hükfunetin tesbit edeceği -->«--
tek tip ekmek formülünün ha
zırlanma.sıııa esaslı bir il.mil 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

Sıhhat Vekaleti de «'kmek 
nfunwıeleri yaptmyor 

Diğer ta.rafda.n Sıhhat V eka
leti Belediye İktısad Müdürlü
ğüne müracaat ederek yüzde 
on beş ile yüzde yirmi arasın
da ça. vdarla karıştırılmış un
dan bir ekmek nümunesi imal 
olunmasını istemiştir. Belediye 
bu nümuneyi de hazırlıyacaktır. 
Zannplundı:ığuna göre bu ek
mek tipi hastahaneler için dü
şünülmektedir. 

Belediye büyük 
çamlıca tepesini 

satın alıyor 

Buraya mUsaid bir 
zamanda bir otel ve 

gazino yapılacak 
İstanbul belediyesi Büyük 

Çamlıca tepesinde modern bir 1 

otel ve gazino yapmağa ka.rar 
vermişti. Avrupa harbi be!edi- I 
yeyi, bu güzel projesini şimdi
lik tehir etmek mecburiyetinde 
bıraktırmıştır. 

.. Fakat belediye şimdiden bü-ı 
yük Çamlıcamn otel ve gazino 
yapılacak kısmını hazineden 
satın almağa karar verıni~ ve 1 

bu hususda hazineye müracaat 
etmişti. Hazine belediycein bu 
teklifini kabul etmiştir. Bu iti-\ 
barla bugiinlerde belediye ve 
maliyenin mümessillcrindeiı mü
teşekkil bir heyet Çamlıca tepe
sine giderek hazineden alınması j 
kararlaştırılan 16 bin metre mu
rabbaındaki sahaya kıymet bi- I 
çecektir. ı 

Şehircilik mütehassısı Prost 
bu sahada inşa olunacak otel vo 
gazinonun projesini hazır~anıa.k· 
tadır. Proje inşaatın mümkün 
olacağı zamana ko,dar saklana
caktır. 

• 

Dört ev yandı 
----0-

Bakırköyünde dUnkü 
yangın 

Dün sabah 9.40 da Balorkö
yündc Yeuimahallede öça.lan SO
kağında Maltepe askeri lisesi 
muamelat memuru Cemalin o
turduğu 17 numaralı evin so
basını fazla yakmak suretile 
hasıl olan ateş ve alev bir yan
gın halini almış ve ahşab ev 
birdenbire artan rüzgarın da 
tesiıile kamilen tutuııuvermiş
tir. Bunu müteakıb bitişik bu
lunan manifaturacı Mehmed, 
Bayan Münire ve tren memur
larından Hakkının müstecir ol-

. duklan 12, 14, 16 sayılı evlere 
sirayet ederek ya.pıl&Jl gayrete 
rağmen ya.gın: ;ı.ncak bu evler 
kamilen yandıktan sonra söndü
riilnıüştlir. Evlerin hiç biri si
gortalı olmayıp tahkikata de
vam olunmaktadır. 

--»•--
Gümrük ve İnhisarlar 

vekHinin tedkikleri 
Şehrirııizde bulunan Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara 
deniz dün vali ve belediye reisi 
doktor Lütfi Kırdar ile İstan
bul parti başkanı Reşad Mimar
oğlunu makamlarında ziyaret 
etmiştir. Vekil dün öğleden son
ra !nhisarlar umum müdürlü
ğlinde meşgul olmuş ve ala
kadarlardan bazı işler etrafın

da izahat.almıştır. 

Balıkçılara fazla buz 
verilemiyecek 

Balık ihracat~ıları belediye
ye müracat ederek son glinler
dc pek fazl.a tutulan toriklerin 
ihracı için belediyeden günde 
3000 kalıp buz istemişlerdi. Mez 
bahaclaki buz fabrikasının nor-
mal i:;tihsalin~ göre balıkçılara 
.günde ancak 500 kalıp buz ve
rilebilmektedir. Bu itibarla ba-
lıkçıların talebi kabul edilemiye
cektir. 

Amerikadaki Kodak fabrilraSI 
renkli fotoğraf üzerinde yirflli 
sene çalıştı ve bir çok pa,al:ıl 
sarfctti. 1909 senesinde Beı+ 
han adlı bir Fransız bu ı.ıeslc
yi hallebneğe muvaffak oımıış· 
sa da teknik müşkülattan d<J' 
layı hu keşif tatbik Rahası bO' 
lamadı. Bu mesele ile aliikadat 
olan Kodak kumpanyası bu ih• 
tiraııı beratini satın aldı. Bit 
çok masraflardan sonra nih3" 
yet 1928 senesinde Kodak fab
riktunnın sahibi olan Ea.'ltnıaJI 
renkli sinema filmi yapmaP 
muvaffak olmu.~ sinemanın mu· 
cidi olan Edison ve diğer arka
da.şla.rına filmi göstenn.işti. 

Tiyatrolarda çekilmiş i1<İ 
renkli filmlerde filmin illi tıı.· 

rafından istifade edilir. Bir ta· 
rafına bir renk ve diğer yüzün• 
diğer renkte resim çekilir. F3' 
kat bu usulün dışarıdaki maıı· 

zaralar için tatbik kabiliyeti 
yoktur. 

Kodocolor sistemi denilen ll' 

su! pek basit olduğu kadar ta· 
biiye pek te yakındır. f 1 1.9 adc
seli Cine Ködak fotoğraf ma.· 
kinesine sahib olanlar adescrtİJI 
önüne bir fitre koyarak çektik; 
leri resimleri kumpanyaya göıı· 
dermeleri kafidir. Siyah - be
yaz film olarak çıkacak olan bU 
film sinema perdesinde siyah • 
beyaz resimleri gösterir. Eğel 
projektörün öniine fotoğraf nın· 
kinesi adesesinin önüne konmıı4 
olan renk filitresi gibi bir filtrll 
k~nursa perdede bütün renklet 
gorunur. Makineye v.eya pro
jektöre takılıp çıkarilibileıı bl' 
filtre birbirinden ayn ayrı, kıl' 
mızı, yeşil ve ıpavi satıhlardall 
mürekkeptir. 

Kodakolor'tın ınuvaffakıye' 

sın·ı filmdedir. Filmde adeseyt 
bakan yüzü tulani silindirik w 
deselerle kaplıdır. Bu adeseleı 

filme çelik ruleler arasında g& 
miilmilştür. Bunlar pek dal' 
olup geni~lik lcri gazetelerde 
gördüğünüz yarım \•n-wclı. re
simlerin noktalarından dardır· 
Yani takribi kuLurları milimet
renin yirmi ikisinde biri kadar 
dır. Ancak mikroskopla görül& 
bilir Filmin diğer tarafında bil· 
diğiıniz emtilsiyon fotoğraf ma
kinesinin diiğme~ine basıldığı 
zaman cisimlerden çıkan ziY' 
şuaları ü~ renkli filitrcdcn "e 
sonra fotoğraf adesesi (obje!<· 
tif) inden geçerek bu küçük ıv 
desclere gelirler, Burada kırl' 

lıp geçen ziya şuaları filmin ö· 
biir tarafındaki haHsas fi!)Ilc te" 
sir ederler. 

Burada adese va filtrenin rot 

r-H a y 1 r l ı M ü ş t 8 r i !.-"' !erini yarına ~.:.::~-kıyoru_m. 
ingiltereden mühim 

girip yeni miktarda teneke Lokantalara Jilaltosuz 

şıkıyormuş ! ve lastik geldi palh1larla • 
yenı 

------ İngiltereden beklenen mühiıtl 
Dün Sult<mahmed l.ıitiMi gföilc civarda kendine uygun bir parti idhalat malı dün Sil· 

suı;ı ce>:ı rrı:ı..';kemc~ı:ıcle gaı·ilı bir p:ılto aramakta imiş. veyş tarikiyle gelnli~tir. Bu ın:ı.l' 
bir hırsızlık cilrrr.ii ilıeşhu<iu- En muvafık obıunı seçtik-
nun .nulıukeıncai y:ıp1!<lı '" ten sonra ·bicimine getirip pal- !ar meyanında 16 bin sandık ıe-
su~hısu Bartınlı faır.ıil KuD'.c.y toyu giyerek sa,·ı:-ruyormu.~. nekc levha., 25 bin otomobil lSs' 
her cürmü için ayrı ayrı afü- Üstelik cici ııallosıınu garson- tiği ve külliyetli mıktarda tıbbi 
şar ay hepse mahkiım oldu. hıra tutturarak giy:nekten de ve kimyevi ecza bulıııımakt:ı • 

Yapılan iddiaya güre: büyük bir zevk alıyormuş. clır. Otomobil lastiklerinin tevzi· 
İ Fakat nedense son defa bu- ·' Baıtıniı "mail ı:nbi:\y lıc- :ılı önümüzdeki hafta Emniy~~ 

·· ,. . k · · na resare~ edememiş ve para . nuz grnç.ır Hı la -irdir. Islc.ıı· müdürlüi>llnde vilayet, beledi' 
b 1 d verip sigara ıc;marlıyarak lar- ,,-

u ::ı gel i gde!i içki.ye. i~rct.e dı "·' ve Mıntaı,-a Tı"caret mu""dilr' 
f h 1 sonu sarıya Ravmuıtır. şte ,,~ • 

ve sE ::ı .ete n u;;mış.. sonraları b · h k lu··gu""· mümessı"llerı"nden teşck]Ciil parasız ı,aııııca adcb bir deli- ıı mınıyet are eti onun için 
ye dönmii.~tiir. Parn kaz:ınrnak bilakis bir tedbirsizlik olmuş edecek bir heyet marifetiyle ys.· 
kolay i.~ olmadığı için bu hazır ve yakayı ele vermiştir. pılacaktır. 
yen1eğe a:i~n1;.~ olan delikanlı I·~tl:' dün bunun ınuhakcmeai TevZlat ill;: olarak resmi ıni.1 .. 

• . • -- h • yJpıldı ve sıırlumın ayn ayrı naçar ı~ı ı;ıcıar ırnıı:ı;,'U <.Wk- esseselerin ihtiyaçlarına göre ·· 1 , iki lokantadan yapmış okluğu -
nııı« mnun tıa çare~ini >;öyle h 1 ki h b" . . . yapılacak geriye kalan kısıJll' 
bulmu~tur: ırsız ı arın er ın ıçın altı .,;a 

ay nıahpusi:vet verildi. Fakat da Ticaret Vekaletinin vercııı;• 
l•mail Kublay Sirkecideki ya~ının kü~illdU~ii ve ııa.b:kası- direktiflere göre hui!Usl Hıti• 

kalabalık lokantalar.ı bir müt- nııı olmaın<ırlı d'kkate alınarak 
teri. sıfatile gı"rnı,._J·,t,. ,n 01~,1·.. b . 1 .. 1 k 1 yaçlara ayrılacaktır. 

.. , u ~ u ceza•ı ınr ırı ere ya ruz üç de 
ı·yı· bir yeme!' ·ıle karnırıı rlo'.·u- ·· 1 · k Dlin bir Yunan vapuriylc · ·' ay on gun ı:1p~tne arar veril-
rup he~abım gördiiı;tı eınlnr~ln di. film, vernik, ambalaj kağıdı ve 

~----------------------,.,/ li:ıotip makinesi geJınjştir, 

2! 
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YJ<;NI SABAH. 
-·- - -

Alman Casusluğunun Esrarı 
H ER SA B A_~ ır-.·· .-.·------------111-il!MI•··.------------• --" 1 Şi~diak bu kadar 

Onbeş, oııyedi nerec!a?'ı il Me· raklı Bahı·sıer • Genç keymakamlarmıız 
Yirmi, yirmi beş nerede? veB~:! :fe~1~~~~~~ .~ . 

10- Kunduracılar cemiyati reıaı yük un.surlardan biri Cümhu-
~ıyf'tin ;;en(.-iik umumi heyet --.... ·•·•-- riyet ne..liıt\n yctişl.irmig oldu-

j 
YAZAN: J'ERCEME EDEN: J 

Bernard Newman n Hüseyin Cahid YALÇIN 
·~~~~--~--~~~ 

~~~~§:;:~ı~e ~~ri ga~~~ Modern korsan harbi nedir? ~:~~~~i::~=:~ 
- Benım kaMatunce İstan- 1 kkct h5.di.'llltorinin metodl:ı fa-

bulda yirmi, otuz liraya ayı>.k· \ • aliyetleri ne ya7.lk ki pek az du-Ontınla kouuştuğııın zaman, 
Nazı rasııs mektebi etine dair 
~i;yJenen v,arib hıkayelerden ha· 
Zll'Lrııu hatırlattım. Talebelerle 
nıu;ılliınler nıaskP takarlarnuş 
v .. bidıirlPrirıi hiı; bir "8llllUl ta· j 
n,lr\>ı>.iıTmlŞ diyorlardı. Bu SÖ7r . 

l<ı-in, merak uyaııciırıcı bir ma-1 
lı;,_. :Lt" rılma!P.rına rnğmeıı ınü· 
b·ıliı~alı olm:ıdıb'lnl halla temin / 
Nti. 

~:a.~ ı c•:ısu•luk mu~ıı·mıc::-inde 
'1.,.\.r·ıd sa:ott bir fiire göre, a.
foılar daima şahsi surette 1:.a-
1\>k<-ı. l'.'tmPIİdirler. Dii;er ta.raf· 
tan, b"~ka bir takun mekte:ıi.,r· 
dı• '"e· bir casus için, müşkül 
biı· vw:iyel<' düştüğü zaman, bir 
ark.ırlaşını tanıyabilmek imka· 
nı mew11t! olması faydalı olaca· 
ğı k~!ıanti \"ırdır. Bu ikinci mc
tod ihlimalki dalıa verimlidir. 
F'~kat ayni zıınrnnıla da.ha ~nk 
1<-hJikefülir. Çünkii bask" m<•m- , 
lekcte ınen:ı.ub bir cu.su~ıın, bir 
e: a~ı..ıR mt.'klt:bine scıkulnl, gı ve 
ııonı·'l aı- uı<laslarmı la nı} ıp lıC'p- 1 
tini I'\)(' ,·erm~i ılıf inıali f!:f,zdcıı 
liıak tululma•ıı ak i -ıb eder. 

Dostum {.c·hlinin dcvnm el· 
liğj mckteh ikinci metodu takib 
~vordu. ilk imtJhan onun fi. 
tik' 8inirlerinin mukavcmeL dc
rt-c~~ini dcneınc~ inhisar et
nıi~li. MeYl•·h<' g!Jince - bu en 
y,1kın köydı'n bir mil mesaıe<le 
h;r bina idı .• Bir odaya sokul
du. Orada bir doktor kendisini 
sıkı bir tıbbi muayen~den ge~ir· 
•li. Sonnı onu bir e tı~ yerine gö
ltiıuülcr. Hiç habt:ı"'<iz, bir ma
kineli top a Le~i aı;ılclı. Bir takım 
ad,~ıula r, vurulnm.~ gibi, yer.e / 
•cnl<lıli'ı ·. Derhal doktor kenrli- ı 
•iui tekrar muayc•ıcye başladı, 
nabı;.larıııa baktı, kalbini dinle
di. 

Hava kuvv.:ıtl~rine girm.,k 
i, in klib olanlar "döner iskem-! 
le., tecrübesini pek iyi bilirler. 
llu iskemle onları müdhiş bir 
süı·'atle döndürür, bir kaç sani· 
Ye içinde bütün cambazlık ihü
~aMhtnnı verir. 

Bıı •irurleri tecrübe i~in ga· 
}·el iyi bir tecrübe teşkil eder. 
Iskemle dönerken üzerinde otu
racak, ralrat dıırac!l.k ve kalbi 
Ctrpmıyacıık kimse hava mu
harebelerinin mııı:ıe·ıralarından 
lrendioini şa.5ırıruyacak demt?k· ı 
ti. 

Do3tum Lehli bu sıkı muaye
neyi muvaffakıyetle atlattık.tan 
sonra, döner iskemlenin ba.~ka 
~eklinde bir imtılıana mıı.ruz 
kaldı. Fizik caswıluk dcrslerin
ılen bi"iııde, ona lastikten garib 
bir es•·ab giydirildi. Bu esvabın 
tnafsallara ve bedenin en na
tik ve lıavatl noktalarına tcsa
dilf edf'n • kısunlıu"ı ~işirilmişti. 
l3a.;ına da hususi bir miğfer ge
Çiril.ınişti. Sonra onu bir aletin 
Uzerine bindirdiler. Bu, çocuk
laı-ın bineliği döner daireleri an· 
dırıyordu. Fakat daha sağlam 1 

v~ metin idl. 
Son sür'atle çevrildiği zaman, , 

oturduğu yer birden bire altın· 
dan cekildi ve onu yere attı. 
LAstik esvabının şişkinlikleri 
bu düsmeden zarar görmesine 
rtıfuıi oldu. Bu tecrübe ona tek· 
ı·tlr tekrar yaptırıldı. En nihayet I 
l'iicuclunu himaye eden 18.stik 
"'vab olm:ıdan tecrübeyi yap- ! 
ınağa başladı. Maksad kendisini 
1areket halinde bulunan bir a· 
'ab.tdan yahud bir trenden at-

1 lııyabilmeğe alı~tırmaktı. Para·, 
)Ut kullanmak için de ona ders 
•:~rildi. Bir araba kullanmayı I 
•grendi. 
Yalnız fizik bakımdan yilk· 

•ek bir kabiliyet aranmakla ik
tifa edilmiyordu. Lehli dostum, 
'Yni zamanda mektebte sınıf 
ı-:r~Ierine de devam ediyordu. 
1lk tahsil ettiği şey lisan oldu. 
Bunda pek az korkusu vardl .. 
l.eh!i!erin çoğu zekidir. Tahsil 
görmü.~ Lehliler, istisnasız. iyi 
Usan bilirler. Dostum bu imti· 
hanı koLayca bir muvaffakıyet
le geçirmeğe muvaffak oldu. ı 

Tahsil programı mütenevvidi: 1 

Jostum bahri işlere alakadar 
DUlunmadığı halde, ona bahri· re ll!l>selclerine dair uzun ders· 

1~r verildi. Bir hafta sınıf, lngi· 
ız ve Fransız harb gemilerinin 
Billietıerini bütün teferrüatiyle 
ledkik etti. Muallim t;i:Pler ~e 

1 f eınıler arasındaki mumeyyız 
arkları izah edip durdu. Maa-1 
~afıh, hafta sonunda bir imti· 
an yapıldığı zaman, talebeden 

Pek azının muvaffakıyet ka· 
'-~dığını, bir çoklarının şöyle 
ilöyie bir kabiliyet bile göstere
J1Cdiğini dostum hikaye ediyor-

u. 
<:! Onda kuvvetli bir hafıza var

ı. :Muallimin büyük bir ısrar ile 
>ın~atınaım çalL~tığı düsturların 
~0;;ıınu bana tr·krar edebildi 

Çok kere bu düsturlar casusluk 
kanununun en esaslı kısmını 
teşkil ediyorlardı ve pek doğru 
idiler. 

C".a.~ushık hususunda Alman
ların muhafazakarlıklarını dü
şündüğüm zaman, 1916 da bi· 
taraf memleketkrden tedarik 
edilmiş casusları talim ve terbi
ye için Anverste tesis olunan 
Alıiıan caau.s!uk mektel>:Ude öğ
rendikleri kaid.,J.,rin hemen he· 
men aynini halll. tedris etın~k • 
te olduklarını anladım. 

lI 

kabı satılması için hic bir 2e- yulmaktndır. Memleket uüfusu-

bcb yoktıır . .ı:stanbulda, bugi!.n- ı Teşkı"la" tçılık, 1°darec1·11·k başka·, denı·zcı·ıı·k ve nun yü7.de doksan beşinin kciylü 
kü şartlar içinde en pahalı satıl- , olduğunu dlişünecelı: oluısak 
ması lazım gelen kunduralar, al- yurdmmızı:n yüiwclmcııi bak~-
tı kauçuklu kur.duralaı·dır. Bun· denJ•Z harbı" büsbütün başka şeylerdir mmuan ona en yakın olan nahı· 
larda azami on beıı ilii on ye<li ya müdi!rkri ve kaymakamlara 
liraya satılabilir.. . . düşen vazifenin büyük ehem-* miyetini daha kolay talı:Jir cd~ 

Yukau<laki .sözltr kundıır-.ıcı- i Alman korsan kruvazörlerinin piri - (Kent) İngiliz kruvazörünün mu- biiiriz. . 
!ar cemiyeti reisinin sözleridir, cizesi _ (Dresden) de batıyor _ Maskeli korsan kruvazörü Möve - On-.ırı için Anadolımun uzak 
yani kundura fiyatlarında en Zafer karanlıkta çalışan korsan kruvazörlerine değil, denizlere hakim kuv- köc.clerinden beni :tiyarctc ı;e-
salalıiyett:ar olınası lazım g{.'-

1 
len bazı arkacla.şlanma ilk ola· 

len bir agwlan çıkmı~tır. 1 vetli zırhlı filolara mev'uddur - DUn de bugün de doğru olan bir hakikat rak bulundukları ka7.anln ı.ay-
Hall>uki kunduracı mağaza- , makamlarını ve halka ne dere-

larının camekanlarında , Ü7.erle· ceye k .. dar mukayyed &ldukla-
Şübhesiz ki casusun gi'rmiş rinde 20, 25 liralık etiket w~ı- llil4 Cihan harbınin ilk haf· ,,,- Yazan : :;-ı rası kıymetinde İngiliz gemisi rını, halkla ne derecede bynaıı· 

cırtuğu vaziyetin icab ettiği bu- yan kunduralar görülüyor. tası içinde Kardıf'den ve Barry ı tahrib edebilnıişü. nuş bulunduklanm 110rarım. 
susiyetleri y~a..., lizını gel- Camekanlarda mütevassıt ge- den kömür yüklemiş Alman şi- ~C S w l (Dresden iş bll.}ıııda Zam~n zamsn yaptığmı memle-
eliği nokta.'<lnda !Rrar edilroP;,i lirli vatanda.şiara birer korku- \ ıeplen, her ne bahusına olursa • • araÇOg U Maahaza (Kaiser Wilhelm) ket !!eyahatlerinde dl' uğr.ı.dığım 
pek doğru idi. Billı:ı.ssa, bir cı;· luk mehabctile mevki alan bu I olsun, Las Palmas'a ulaşmıy!l _ 2 korsan kruvazörlüğü .için idl"al 

1 

ka?.alarda onların faaliyellerini 
sus hiç bir zaman takındıgl etiketleri elbet Mıntaka Ticaret ça.Iışıyorlard!. 111eŞhıtr Amen- bir tekne değildi. Havaleli göv- tetkik ederim. Bunlara istinaden 
meslek erb:ı.bı için yüksek gö· Afüdürlilğü, fiyat mürakabe ko- 1 kan • Hamburg Alman ooyrise- 1914 yılı ağustosunun dördün desi, dört bacasiy!e uzaktan ta- söyliyebilirim ki, Cilmhuriyet 
rUJebilecek bir hayat sürmeme- misyonu gibi ihtikarla müca.dc-

1 

· fain şirketi de, Birleı;ik Anıeri· eti giinti Büyük Britanyanın Al- mnıyordu. Bu işi sessız sadasız I devrinin genç kayınaJı:amları va
lidir. Bir ~ok casu.slar ihtimalki leye sıvanmış m:ı.kamlar men· ka limnnlarınclan könıür mı.kit>- manyaya harb ililnından bir kaç becerebilecek gemiler mutava.~- zifelerini çok büyük bir dira· 
yalnı7. fazla gösteriş yapmala- ı:nıbları da görüyorlar. decek bir çok bit..raf şilepler saat evvel bu çalıane transat- sıt hacimde; uzaktan her hangi yetle ifa etmekte ve yurdun yü· 
nndan dolayı yakayı ele ver- Tahrir ailemize mensub bir i· !rir&lıı.ınıştı. Filvaki lıu şirket a !antik Şimal denizine açılıyor, bir şilep veya mütevazi po3ta cclmesi volunda en büyük ve 
mişlerdir. arkadaş bir kunduracı caıne- na vatan sulan ha:-ıcinde faa· lskoçya sahilleri boyunca sey- vapurundan tefriki müşküi tek· en müfitl rolleri eşııill bir tevazıı 

Alman casus mektebinde kı- k. d 32 r ık b. tik t ta liyette bulunac:ık Alman kruva- recliyor ve ağust" osun yedisinde neler olabilirdi. Tabii harb ge- içinde ba.~armaktadırla:r. Kazıı. 
an a . ıra ı ır e e şı- ı halkı Cümhuriyet devrile bir-

yafct t cbdillcrinin sade olınası yan bir çift kundura gördüğiinti zörlerinin ihtiyacını karşıla.:nıı.k (227) tonluk (Tuba!) i.ıı.minde- misi olarak inşa edilmiş kruva- ıı·k·te ta.nıdıg-:.. bu gell" faziletli 
noktasında ısrar ediliyordu. Mu- temin etmektedir 1 üzere her ay 75000 ton köınür ki İn!ti.liz balıkçı gemisini batı- zörlcri bahis mevzuu etnıiyonız. 1 " "' 
allimlcr saçları mııtaddan baş- V'k ·h "·'- '.( · · ı d d tedarıki için bır takmı kontu- nyordu. Bu suretle ilk korsan Onların hikmeti vücudü, zaten ve idealist gen~lcrden c;olr meın-

a ıa i tuuu ı rıtı e i inip • nıınduı·Jo,.ı·. O•_ ,·, ,·rı cidil<!ıı candan ka türlti taramak suretiyle ne • kamla h ·· · ratlar akd""-" ti. Fakat bu plan kruvazörü, ilk kurbawnı avla • ya filolara keşşaflık vazifesi " ugraşan ıruı. 'r er gıın yem v.......... bı'r mul1abhct.:h 00vmektedirkr. şa01lacak bir değişiklik elde e· b' ubteki · dal t' · taınamiyle suya düştü. Zira. el- ınış oluyordu. görmek, yahud da düşman de- ' ~' 
dildig'ini talebeler;ne gösterdi- ır m na . e ın pençesıne l de mevcud kaf' mikdarda kö- niz ticaretini baltalamaktır. Or- Dahilive Vekaletini bu gay· 
!er Sadece dipten bir saç kes· fırsa• kay'-·tm·y ı amm be mur gemısı bul=adıgı gıbı A· caret kaptanları modem bır· ta hacimde ticaret gemilerini - ~ teslim etmekte ne vakit ne deı .. . . . ı - • . . Henüz o sıralarda İngiliz ti- ı·~tlı· v~ aıimkar evlidbn malık 

• '"' ı or ar a • l • oldugu" ndan dolayı tebr.k eder· tirme bile fny·:!a veriyordu. Ma- r·kiıe · d azam· 15 16 ı· a merika hilltümeti de bitaraf ıg. a denız· barbın· ı·n her şeyden evvel tcslih edip korsan harbi yaptır· 
-• ı rın e ı , ıray ]ren aklıma onları bü·"'~ vazifo· kas ile bir iki darbecle ka""ann tıl ı• 1 b' ·rt .. ykırı .h. areketlere k.arşı katiy- (s"'-"tu muhafaza) prensı'bın· ._ nıanın en makfıl bir ust•l oldu- J-sa ması 11zım ge en ır çı wu.ı. r lerindt> da ha ziyade teşrik ede-

biçimi de değişiyordu. Nudmil·a· kunduraya iki misline yakın bir 1 yen musaınaha etmıyordı_ı. Bi- istinad ettiğini bilmiyorlardı. ğunu Almanlar 1914 Cihan c•k bı·r •a". ·' !?elı'yor. Bu~~ her 
rasız gö?.lük de kıy.'.l.fet teb ın- f' t ••o tik tl tak rak n•enaleyh Alınan sefaretı ata- Bunl te1.s· 1 . 1 dai harbinde pek geç anladılar. Bu ~ ' v _. ~v 
de m•ıtad bir yardımcı say-Jır. bıyaı .....,teşıyanh. e .? etrcd b'al ' alı fı k tanı Bo 1 ar lZ erıy e ma mu- da göstetir ki, te.okilatçılık, i- 1 kaza merk<'zinde birer "~eref 

un arı ıre cure e ı me- şenav rkate;:?- .. ap . . • habere ecliyorlar gemilerinin i· defteri •. tesis etmek craya ta-
Yüzün biçimi çok ehemmiyeti !eri de üzerinde dikkatle durul- ydaed.kanedcakb"lldi? keli?~urd~rtilebıilebt&: simlerini gızleıniyorlar ve bu su- darecilik başka denizcilik ve de-

1 
y·ir. edilen kaymakıımlann. • • isiııı-

haizdir. Bazan, ağzın içine, ya- ınatıı lazım gelen bir haleti ruhi- n e. ı . , ~er .. o . ş ı retle Almsn korsan kruvazörle- niz harbi psikolojisi büsbiitiln I lcrini vazınak, resimlenm rab-
n:ıklarına :ıltına birer elma po.r· yeyi isbat etmektedir. her hangı bır ~ ıızerıne ha.· rine kıymetli haberler vermiş o- başka şeylerdir. tet~·ı( rn e.aJıstıklan müddet 
Çası koymak Suretl·yıe yuz·· l!n rekete hazır bır halde bulun • (K · Vilh im) · Biz sadede dönelim: (Kaiı;er ~~ ' · Acaba ihtikar erbabı cezai . luyorlardı. P~ser e ın <.'lrfmda başardıklan i.,«leri hii-
biçimi muvakkaten değiştirile- müeyyideleri mi az ve kiıfi de- durdu: İşte b.u ~ada'.: ~albukiihtl süvarisi kaptan Reyman İngili?. Wilhelm) den sonra Okyanus- ! liıs.'l ten kr,•. ·detmek. Bil dcltcre 
bilir. Bir ajan tanının ki burun recede korkutucu bulmuyorlar? bu mıkdar kömur buyük : şileplerinin gevezelikleri saye . !arda yeni bir korsan kruvazö- a•rrıca o .kaz:ı.da vuku bıılan 
deliklerine madeni bir zemberek J'.aca ka~ı, de~ede kulak kabı· sinde bir hayli gemi batırmıya rli türedi: (Dresden). Hacim iit- • 
koyar, burnun bi~imini bozar • Orta halli ve gelirli vatandaş- !inden bır şeydı. muvaffak oldu. Lakin bir müd- bariyle (3592! toni!B.to mai çÖk miihim hadiseler de lmyde-
dı. Başka birisi siyah bir .madde !arın selameti namına bu mua- İlk korsan knıvazörü det sonra (ava gı'den avlanır) mahrecinde bir hafif kruvazör dilebilir. Böylelikle her kaz• 
ile bir clişın. ı· karartırdı. Hasıl delenin bir an evvel halli litzım· olan (Drcs<len) 1914 yılı tem- ı kendi küçük tarihini y.ıızmı~ O· 

d 1914 Cihan harbinde mabud fehvasınca kendisi de (Hlghfl- ı B' do.ha tnıflı diişihü 
olan değişiklik insana hayret ır. "Kruvazör el kitabı,, nın tali- yer) İngili'z kruvazörü tarafın· muzunun (28) inci günü, İn- ur. ıraz e _ _.,,_L . b. 
verir. Fakat bu gibi vasıtalar, A. C. SARAÇOGLU gilterenin lıarb ilanından evvel, 1 lecck olursa. t~ ~... u 

matına uygun bir şekilde kor- dr.n demir Uz.erinde yatarken d fL ı · ka ·ma'··-•-- t e• v. akından bakınca, kolayca aı1-ı-----====------ı garbi Hindi,;tanda kain (Porl· e er .:rın Y ....,......., · , · 
san kruv•··o··ru·· haline getirile- bastınldı ve batınldı. Bu suret- ikd b • vı~· r-vd•l"r ı·-' M ~ au-Prinr.e) limanından denize a· v · <'n «&><a. ''a. ~~ ..... .u:uır. ürakabe bürosu rek korsan harbine başlıyan ilk le 1914 Cihan harbinde kor- t · 

1 
•· ı·-•·-Alm.an Casus mektebinde ve- b' '-·- 1 çek ·ıı çılmış harb patlar patlamaz da , cm' n e• ec~gı an ...,..... · tı·ca"et mUdU IUğü e gemi (Kaiser Wilhelm der san har ıne .,.,,...ue e en ı t ER-r'O-"LU 

rilen başka bir ders çok doğru ' r n Grosse)- ismindeki transatlan • Alman korsan krııvarorü, İngi· korsan harbine başlamıştı. 1 MURAD .J • • ., 
idi. Bir ajan bir topal adam ro- bağlandı tikdir. Dört bacalı (!4350) to- !iz deniz kuvvetleri tarafından (Dresden) bir lıarb gemisi i· ----====-----
lünü oynayacak olursa, heyecan -"'to maı· mabre' cın· de pek batırılan ilk korsan kruvazörü di ve bu itibıtrla icabında bir 1 Dünkü ihracat Şimdiye kadar Ticaret Veka- .w..<A tn ·u k ·· · ı d k ı dakikasında topallamasını unu- Jetine bağlı olarak faaliyette muhtefjem bu yüzer saray sa· olmak gibi aeaib bır rekor te§· bg!l.zrd ruFvazok nyt el.h eb arşı 3· Dlln muhtelif ıııeınJclı:etlere 
tabilir. Fakat ayakkabının içi- attc , 22) mı·le varan sur·· 'atiy!B kil eder. Maahaza bu korsan şa ı ı i. a at a ı u güz<'I 265 bin liralık ihracat yapılmı~ palı bulunan fiyat mürakabe bürosu ~ · J d B' ı 1n 
ne bir çakıltaşı koyıınca to a· M:ıntaka Ticaret Müdürlüğüne bir zaman Hamburg llmaniyle kruvazörü kısa ömürlü olma..«I- gellllye yar 0 ına ı. ır <~ç • ve bu mevaııda lsvıw;e lı:iilliyetli 
ması muhakkatır. Her iki ayak· rapted.ilmiştir. Nevyork arasında çalışırdı. na rağıneıı (400.000) İngiliz li- (Sonu sayfa a !JÜ 6 da) miktarda.tiftik gönderilmiştir. 
kabınaçakılta~ koyarsa yürü-~-=----=-------------------------------------------------------------=:: mesi normal yürüyüşünden çok 
farklı hale gelir. 

Her terzi bilir ki pamuk kon- · 
muş omuzlar bir adamı haki· 
kattekinden uzun boylu göste· 
rir. Her kadın yüzüne gidecek 
ııerid ve papatyaları kullanma-, 
sım bilir. Bir casus kendisinin 
eşkalı hakkında malümat almış 
bir polisin elinden kurtulmak 
ihtiyacında bulunduğu zaman, 
bu türlü basit kıyafet değiştir
melerinden çok fayda elde ede
bilir. 

Esvab hakkında da beş on 
kaide vardır ki pek faydalı ol
maları mümkündür. Esvabı de· 
ğiştirmek vücut li7.eriude teb • 
dil ameliyeleri yapnı:ı.ktan ç. ok 1 
kolaydır. Sesi değiştirmek zor
dur. Fakat ağz.:ı alınacak küçük 
bir çakıl taşının çok büyük bir ı 
hizmeti olur. ç:inkü sesi değiş-

1 tirir, casusun kabiliyeti de aksa
nı tebdil muvaffakıyetini gös- ) 
terebilir. Değiştirilmesi en zor I 
olan şey gözdür. 

ca~usların not almaktan icti
nn b etmeleri de öğretilmiştir. 
Ancak behemehal lüzumlu nok
talarda buna ceyaz verilebilir. 
Fakat o zaman da notları siga
ra kiiğıdına yalıud Japon prinr, 
kağıdına yazmalıdır ki küçük 
küçük parçalanıp kolayca yu -
tulması kabil olsun. Alman ca
suslarına kilğıdlara gayet dik
kat etmeleri tenbih ediliyordu. 
Kağıdları yırtıp • .tınak bittabi 
başa derd açabilir. Eski zaman· 
!arda ecnebi •efan ti hesabına 
"çalışan., hizmetçi kadınlar yır
tık kB.ğı.d ~epetleri muhteviyatı 
için derhal talih bulabilirlerdi . 
Yakılmış kağıdlar bile mikrc;ı
kop ile teclkik edilince sırlarını 
faşcderlcr. ı 

Alman casus mektebinde bir 
çok dersler hafızayı temrine 
tahsis edilmişti. Son harb esna· 
sında en muvaffak1yetıi Alman 
ajıınlarından biri müzikhollerde 
pek maruf olan bir "hafıza ada
mı., idi. Onun, climağında öyle 
garib bir kabiliyet vardı ki bir 
kere işittiği bir haberi derhal 
zihninde tutardı. Çok kere, ge· 
tireliği malümatın manasını an
lamazdı. CaGus sıfatiyle hiç bir 
işe yaramadığı halde ajan ol
mak itibariyle misli bulunmaz 
derecede faydalı idi. 

fArkaaı var) 

Bunların içinde yalnız 1913 •• arkasında dört büyüt. :ırlılı 
senesinde yapılanlar müstesna yaklaşıyordu. Bunlan biraz 
olmak üzere diğer gemilerin sonra tanıdık. Buıı1ar Queen 
hı~ biri kömür yakınıyordu. Elizabeth sll\lfına memıap 38 
1913 senesinde yapılanlar da lik mu=m toplarla mılıcelı-
sonrado.n petrol yakmak için bez 28,000 tonilatoluk ve 25 mil 
lazım olan tesisatla mücehez • • sür'atinde idiler. YA.ni sür'-
olarak ta.eli! edildi. Destro • 1 ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S i Y A S 1 T E F R İ K A S 1 1 atıeri bizimkilerin silr'~n 
yerler, hafif kruvazörler, seri • hem pek az eksikti. (Onlann
saffı harb zırhlılannın hepsi ---------------------------------------• ki 2G mil sür'attedir). Faknt 
petrol yakmak üzere inşa olun· ri hattı harb füosıı vücude ge-- y . ismi altındaki beş diritnavtı- attıkları obüsler bizlı.Uilmlen 
duJar. tinnek ve gemilerde petrol f a z a n • ~ Mızın inşasında yukarıdaki SC· tahmin~ iki misli ağır İdi. Çok 

Bir geminin maliyet yakmak meselelerinde bir çok bebler amil olmuştur. Bu dirit- uza!< mesafeden bizimle mulıa
müşkülata maruz kaldım. Me- v ço•• rçı• ı navtlann hepsi petrol yakar, ıebeye tutuştular. 

fiyatı, masrafı sai arkadaşlarmun bu hususta • hepsi asgari 25 mil sür'atinde- "Biz yolumuzu değiştirmek 
yapılacak fazla masraflardan dir, 380 milimetrelik sekiz to· üzere idik k~ ilçüncll Elıımu-

Böyle bir karar deniz üze • ııikayete haklı sebebler bulduk- 10 pu hiimildir ve hepsinin 3:!0 zun ön hatbnı mü.şalıede ettik. 
rindelti bir muharebe kadar bi- lannı inkar edemem. milimetrelik zııhları vardır. Bu ilk hattımızda mulıteşem 
zim milli emniyetimiz bakı • 0 zamanlar yapılan bu cins· i.'lleri komisyonu) teşkil olun- J ti d d • h König sınıfından zırhlıhnınız 
romdan da mühim idi. Bu iş du. Lord Ficher hu komisyo· U an amz mu ara- vardı ve 0 zaman g-"' bir llP-ten bir saffı harb zırhiıf!ı - ....... 
muharebenin her hangi bir te- 2.250.000 İnı;iliz lirasına mal 0 na reis tayin eclildi. besinde bu beş zırhlı no foR aldık. l<'akat İngilizluiı:ı 38 
sadüflc husule getirebileceği luyordu. Queen Elizabeth sı· Hadiseler bu suretle birbiri- -------~----- milimetrelik toplarla miicdı· 
felaket kadar sıkıcı ve zahmet- nıfından sür'atli bir cliritnavt ne zincirleniyordu. Toplarımı· iş 8 yaradı ? lwz zırhlılariyle beraber lıarb 
li bir işti. Hatta bu kararın ne- u··ç mı·ıyon fn.,.,.1·ıı·z ıı·rasından zın çapını büyü!' tnıek emeli bi- B hl 

1 
d ? knını?.örl<'rinden milreldr:eb be-

lli d ·· ı ıı zır ı ar ne i~c ) ara ı. arebe .....,,_ ticesi su zamanın a şoy e daha fazlaya mal oluyordu. zi adım adıın bliyük harb ge· Faik kuvvetleri nelerdi? Bun· ııinc-i filosiy!e mub ........ çe 
böyle kızgınca bir harb demek· Petrol tesisatı, yani !?cmileri mileri in~:!Sıııa sürüklemiıjti. 

1 
b. .1 . .d 

1 
Al kendimizde fenalık hissediy r · 

ti.Bir bu kararı E<le alınız bir de ~ s·· Ll' gen ·ıe yapmak ta ni arı ıra7. 1 erıye gı Ci'c t maıı duk 
petrolle işler bir hale koymak ura 1 u r • lo.rla aramızda, cereyan eden ·· 

Çanakkal~ bob. ğfailzını faikki:,:eftiııi için aynca 10 milyon İngiliz bayet bizi pet.ml yakmak za· .Jutland deniz harbinde ne iş "Yav~ yavaş kaybolan dört 
isbat etıniş ır onun es ı az- lirası sarfetmek ı·cab cdı·yordu. ruretinde bıraktı. Nihayet bu .. , 1 . . 

1 
harb krıwazöründen soma bu 

ı · ı ı k k gördW< crıın nn ayınca tayin e- . 
la gen;i .erıy ek zbor ama k ara- İhtiyat petroller tedariki ve rctrol yakma umumi bir sis- dcbiliriz. Hem de düşmanın be~inci filonun dört kunetli 
rmı diı~unere ır mu ayese petrol <lepo e<lecek hazın· eler tem haline girdi. Bunun ir,in • d . n1· 

1
. 

1 
• dhtnavtı kaı'ıl!saıda bulım:ı • 

P t 1 k h itti · agzın :rn uı ıyc ım. mnn a· V yapınız. e ro ararı ay ı·noası ı·çın· yapılacak to·,ı·sat büyük bir pdrol ihtiyatının bu- alı T ' t 
1 

• 
1 

a· Y•.rduk ki hıınlar Mıı.l&yıı. a-
eh · t• h · d. II lb ki ~ ~ ı d · n· r ' rpı ~ ıatıratıııc a ı · · W t · bir emıye ı ::nz ı. · a u masrafı. Bununla beraber bu ltındurulması zarur görül iı. yor ki: liont, l'lc.rham. ,-e a.rnpı e !· 

Çanakkaleyi zorhm:ı.k kararı tesı'""ttan bazılarının her hal- Bütün bunlar bahriye bülç<!· dile!'. 
··LL ı · k b' \evlet• yardım ı· Qo.l. • d el h u· afla 1 'İr,.,r-· i lizlcr.in indefati,,,)'able Ye "B l. ·ı ti m .. ı.._ ... mu c • ır ı e • de esaseu inşası zaruri idi. Du sın e c ııe ı masr r yap· ll 'ır ı n:ıv ar ...........,. 

çin verih.i~ti. Bir;ncisi bizim meselede muvaffak olmama.le- ınıya ve bu bütçeye karşı kor- Queen :t.lary zırhlıların.n talı- nın bu saflıa;oında sür'atleri
mcvcudiy0limize, l•ayatınuza dan korktuğumu itiraf ede- kuııç bir muhalefetin çıkması- ribinden souı-a biten nıuhıuc·bc ni en yiiksl"k dt:receye çıbra-
1.ao.llılk e<liyordu. h<inci>i bizim rim. Bereket versin ki Bai)Ve· na sd.ıeb oldu. Bununla bera- üzerir.e İnı;ıliz filosu Quccn madılar. Çünkü bizim Uçüneü 
için l:i:mı:ısu:ı bir işti. Petrol kil bana miizahir idi. bcr arlık geri dönemezdik. İn· Elb.abetlı sını ınd•ll be~ diıit- filonun ate menziline gelmiş • 

· ı aff k ld • tak ·ı · 1r t ı · ı t· ·ı b' navt ile [hakikatte bu d(;rL ta· le , ·· h ttakl '-'·'·-·-i~ın c e ınuv a o 'l;.'Umuz Vazifesi beni oiddetlc tE< ·Jdd gı ız . nıı P" ro şır re ı ı e ır r ve on a ztruu.wo.n.uw;· 
"b.. k ~ .. tık B ı l!C' idi - Çbrçil / Fn kal.itle ı b'lh • iraJ · · dlrd~ ikincio,ine tcı;c .- tu:ı etme etmek olan, fakat ayııı· zaman- muv:a.vele yap . u mu rn.- a ,.e ı ıı; sıı am gaamıız 

I" b ı ·b ilk kun·et tmldu. Ilunlaı :ınralc 1 K.. · -1 ub·-'-- t güç olmıyacaktı. .• ar zama- da çok iyi dostum bu!tın.'ln Ma· ve e mucı ınce sermaye o- o an onıg ı e m ~~,~ U· 
b. l. " il tn ·li ı· ınuhar~he esnasınd:ı itmam O· ·'· B tle t~""~ nında bir sivıl n'lZlrın ır p a- liye Nazın ile mespleyi hallet- !arak - m yon gı z ırası ve- tu ·muşlarw. u sure q.,_. 

m veya talcih ettiği bir siyase- tik. Bahriye Nezareti meclisi riyorduk. Bu mik<lar sonradan hınnıuşlardı. Münhaon'll n pü- !erin dört dirinavtı i'c başka 
ti tahakkuk ettirmekten vaz- tarafından bütün hu müokiille· ti milyon liraya çıktı. Bu nm· rol ile harcke:t eden bu gemi- bir diritnavt Almanlann eıı a-

. · ı ,.,. .. ı b' ' k ı b-' · · ı u·· !erin öyle bir sür'ati vardı ki • d k zırhlısının n•~ ı geçınesını an aı:.uı.r.ı . .ı..>OY e ır re kar~ı açılan nıiicaıiP.lc, fası- ave c .uınycmıze ya nıı; m · ~agı o uz .....,.. a. 
nazır parlamcn~od.ın asla kuv · !asız ve sebatkar cidal aldıi'.ı· hiın miktarda petrol temin et- kruvazörlere karşı muharebe tında bize doğru geldiw. Bu 

1 B ı dı • b. · · ' · kl k im adı · za da edebilir!,•rdi. Bu gem_ iler hıgı· · d k zırhlım beş '-·-'- '-· vet a amaz. <'-~ .a ı;ı ,r ışı ınız tahsisatla miil<iifatlnndı. mP e a , aynı man o ·uz ız . wuu ..,u. 
başarmak için lazım g~len sa- Bu tahsiııat sayesinde memle- bükümctimizin petrol işlerinden !iz knıvazörleriyle birleşerek vazörü ile dört saffı Jıarb miı
lalıiyeti elde edip cdcıniyecc· ketiınize yaptığımız hizmet ü- kontrol hissesi almasına ve uzun menzillerde muharebeye !ısından mürekkeb idi. Karne 
ğinden emin değildir. Sulh za- midimizin fevkinde parlak ne- şimdi kıymeti milyonlarca li· iştirak edelıi~lcrdi.,, defterimdeki kayıdlara hıhla-
manındaki dog-ruluk yerine har ticeler vereli. raya çıkan karlar temin et- Der Hlinger'in birinci topcu cak olursa saat 7.16 dan mnrn 
bin ihtırasları kainı olur. Par- mesine de sebeb oldu. Bu iti- zabiti Georg Von Hase'niıı kılanı?. gemiRiııin arka.s'.ınla 
lamento himaye etmez ve ne Beş dritnavta vUcud ıar yüzünden bahriyemizin sa- Jutland muharebesi hakkında· gelen sağ tarafdan ikinci dıit· 
münakaşa kabil olabilir, ne i· veren Amiller tın aldığı petrol masrafında ki hatıratı vaziyeti dr..ha açık- navtı üzerine ateş ediyorduk. 
zahat vermek. fevkalide mühim tasarruflar ça izah celiyor: ''.MuharC'benin ikinci saf!ııısı 

Ben bu hakikatleri sonradan Ahvalin icabı ile İngiliz - f- viicude getirileli. "Bu esnada düşmanın kuv- bizim hrssbnnıza ınülıim v:ıka-
öğrenclim. ran petrol mukavelesini yap - İşte Queen Elizabcth, Wars- vctlendiğini görüyorduk. Mu • ls:r gC("<nc<len cer~yan etti 

1913 ve 1914 senelerind tık. gvvela bir (Krallık petrol pite, Braham, Valiant, Malaya harebe kruvazörleri hattının ( Arlm.!ı 

"" 



- Haylazlık cı+-aıe hı !. 
D1y .ı .. ~oll:unn dam fıı.lar 
ptığı ;ı.o:rt.ı .. Gllreş peşinde 

;, Rüyt.k ağıı.bcyisi de: 
tıi,.,b, ı;ene pehltvanlık 

crak 1 v r mı? 
-· Kup kaldınyor mıı:ııın? 
- ..... . 
- Y k a~~be}' .. 
- l1 ı , hele... Peblivanlı!ı: 

s.;ni:ı d rların:ı tı:Jemlştir. 

- Iu!' k gene bir şeyler ya-
ıııyo..... ~ r? 

")iy rd .. 
II::ı'bı • i Molla nPler yapını

~-~ Al lıcy"sinl:ı b:ışaraınıı.
dı;;ı ve ~· ncmediği peh lh•anlan 
M la birer birer ınağlüb 

i .. S.ra kendisine g1ılmiı;
lı yoktu. 

49--
- D~iı;1 ya, ı;uı.; ... Sonra ku-

lağ1nn gider .. 
- Ağabey lıaş:ııtı pclılivan

lnrın il"1'i gcfonleri k;ntleıd.ir?. 

- Ha!.. Çatalcalı Çakır Os
JUa.l' Hayrabolulu lnre :bich -
me.I, Kiin' .ci Kamil... HunlJr 
b:ışaltm b:ı.ıılıırıdır . 

- Yıı, burJ· rın hangisi dıı.1 a 
iler..:lir ..• 

- Her ü~li de bi. ibirindcn i-
leri ve, üstünd.:r ... 

• 

Ç k n::ahir ve, u roıtlıtlar .. 
1 - e soylüyol'8un ? .. 

- ı· ':i; Hclrncı ile, Calur 
Osm:ırun gı1rcı!i v r mı? V-;.rna., 1 
naınl olmuştur oğabr·y?. 

- Oğlıım, Hch'aCllllll : üı mı 
olur? .. Ç',a,Jnr Osman, Hchıııcıyı 1 

bir clıfo mn lüp eıkr.. 1 

- Ne diyorsun ağabey?. 
- EYct, ben, Edirncde hun-

dan iki sene cwc-1 Helvacı ile 
Çakıı n bir güre'llni reyr<>tlim .. 
İddialı bir ?,iir0şti... Çakır, b~ş 

d'l'.<ikr."'ıı Helvac.yı bir ~apraz 
künte ile yeniverdi. 

folla, bayrcı etmı~ti. Dili d:ı
ma:P. kun1mu~tu, drm -.Jc, Ça 'lr· 
la fal'lll boy ölçtişmek öyle ko
~y değildi. 

HoU:ı., susımw, gözüne Hch"a
eı ile olen gürı-şini get~ ... 
Dört sa.~tte onu nasıl meydan 
yeıinıkn ~·karabilcl;hini hatırla-ı 
nn~. 

H'.lb 'i, Ç~kır, Hd\'acıyı 

b:r ~ı.ıwla ortad:ın yok etmiş .. 
Olur Fey dc;:;ıldi. Tüyleri iirper
m' s;i. 

(A.ı\nııı var) 

SABAHTAN 
SABAHA 

Bir h fta sükOnun 
manası 

(Baı tarafı ı ıncl sayfada) 

mıR. Bunun Eebcbi ne olabilir? 
lngifüler üç ihtimal görüyor
lar: Havaların fenalığı; Alman-ı 
lıı.rın malzeme değiştirmesi; iki y 
C( lhedcı birden harbctmek iste- a 

t • Hergün bir röportaj 

•• A aru aceze e 
ünevverler .Pav·yonu 
ı .an dedi kodu - İşin içyüzü - Miinevvcr· 

m':;:~rin de Almanyaya a- ler paviyonu D - acezede kimle var? -
km!arıru kestiklerine bakara.Jı: D ••ı... J b• d• ? ? 
alda ba~ka bir ihtimal geliyor: 1 aru aceze nası ır yer ır. · Müaür ne diyor. 
Şu dört, beş aylık §idıletli hava 
taarruzları iki tarafın da belini 1 
bükemedi. Ancak iki taraftan da 
bir çok kadın, çoluk, çocuk öl-1 
d lird ü, bir çok evler yıktı. O 
halde bu tarzda hücumun ma
nası yoktur. İki ~af da anla-

1 ~ıp r~lıirlero hücum.dan vazgeç
n·.is oJmasuı ? 

---Yazan:---' Dani 1 Remzi 
KOR 

Bir gün ı;azetelcnle "Beledi
ye rıyaseti t.a.rafmdan aciz ve 
bakımaız münevverler için Da.
rü • zede bir yer a~ ıı·uıcağı., 

mahiyetinde b.~ haber yazılmış-
tı. Okundu, .kulaktan kulağa._ __________ _. 

yayıklı Ye ortalığı bir dedikodu 
dur nldı yürüdü. 

mek, muayyen sütınılarını do!.., 
durmak içm k<>ndılerının ıııe~ 
kıtlılillı.rınd:.ı birer mevzu e<li.:ı-' 
dilerse o u bilı:aem, b;r ,:iyeu.~. 
ğim yok tabii. J;'akat ciddi tıı, 

kritik, ]Il[>.krJ ve iı.ısaflı birer. 
tcnkid diye yapt,ı:u"'a ciıl\; u 
hayret edil-:'Cek ş.,ydir. 

* k ulla, ortanca ni;'&.bc- ı 3 
ı:ı)k ko• uy •rdu: _ 

ilimin, na:lll dersi rin ıı..-----------------

F;;.kat İngiliz membaları bu 
ihtimalin mevcud olmadığını 

bildiriyorlar. Binaenaleyh diğer 

ihtimallerin üçU de vard1r. Ha
valar hakikaten· fenadır, Al
man \ar bel ki malzeıııe deği.'ltiıi· 
yor, yeni hazırlıklar yapıyorlar. 
Cenubda, Akılcnizde yeni bir 
cebhe açbldan ise muhakkaktır. 
Bu eebhe İtalyanl:ıra yardım 

için açılmıştır. Bir ay evvel 1-
talyay:ı. 500 kad:ı.r Almıın tay
yaresi gönderilıııişti. Bu bir ay 
içinde Alınan tayyarelerinin 
yalnu: bir defa ciddi bir faaliyet
leri görülmüş, Sicily:ıdan ge
~'Cu İngiliz kafilesine hücum et
mişlerdi. Şimdi, yani Musolini, 

Hitlerle görüştükten sonra Al
mau kltalarımn da İtalyaya gir
diğinden, hatta Alman yüksek 
kumanda heyetinin Garb Trab
lusuna gideceğinden bahsedil
mektedir. 

Gliulercıı. hatta haftalarca. ga 
zetelerde sütun sütun yaztlar 
yazıldı; karikatürler yapıldı. He
le fıkra mu.harrirlcri bunu ka
lemlcrino pcrcsenlı: ettiler, yazıp 
durdular .. Fakat hemen hepsi 
de al~yhdc yazdı. Yanlış yazdJ, 
iğrj. yazdı. ve ta.biati ile cümlesi 
yal:ın yanlış fikirler, yalan yıuı· 
hş düşünceler oldu. Başt:ı vali 
ve belediye reicimiz olduğu hal
de böyle bir Layırlı işi tasav
vur eden .zevatın muhakkak ay
rı ayrı her lıiri~i; bu fıkra mu
harrirleri kadar düş!inebifüler
di. Olnuyacak, olanuyacak bir 
işi yapnuya k•llon.ızlar; muhar
riri, avukab, doktoru, miman, 
heykeltra.~ı. ressamı, şairi kaldı 

np ta; Darülacezenin her hangi 
bir koğuşuna veya her hangi 
ba§ı boş, işsiz ve aciz takımdan 
teşekkül ettirilmiş bir garnizo. 
na, bir daireye kapıp koyuver-

Bakir Zafir durdu, çayınd, 
i>ir yudum alılık.an sonra de-

ı;:ıJışıyor m ı.n? 

- E\'Ct, ai:abey ... 
- ·ol .ı pc.lıliva:nlıkta 

çöziin! 
- Hıı.)~r: .. 
- l'L"yır '" me, seni bu yakın-

ı rı.l.'.L bil! kıı.! ııımış görüyorum. 
- I\c ~~ı ağabey? .• 
- En~en filan baskalaı;mış .•• 

Sırım ı,~lıi o!mu:;3un ?. 
- Al~d sc~ is .. ;rı...h:ıti ~~a .. 

tı)or da oıı lnu!.. 
- Hck, hdc ! .. Var bir iş ıren

dc ! .. 
-Yok. 

" 
- il"rJ~lıri fil:in güreşler 

giWn mı?. 
c .'..:ar t pl.an.ıp gittik ... 

- Çok kıtlabulık var mıydı?. 
- Çok ... 
- F.;Cırned::n Helvacı falan 

g"ı,ı;ıc mi? 
-~r • bc;r ... 

Q 

- Çingcııc A!ır.ıcd, Lang:ı.z:ılı 

' mı irtilcr?. 
- Or::ila idi:er ... 
- Kını aldı lııiyük ortayı! .. 

·yorum ... Aklımda kal-
m lı .. 

- Her halıl , ya Helvacı nl· 
ımştır, ya l.iıngaza!J .• 

- F.eJJ.i .. 
- Ş..ı J?.illı ağa.beyi... Bir 

tüı lü ne Helvacıyı ve, ne de 
n~ ı ortad:uı çıkarama

dı. 

D('y 
Wr:ı.lı; 

, :Molla, ka§!arını ça-

- ·eye Y:ı.naırt.ır güı·eı,ıne 

gc:lmeili .. 
Diye s rdu .. ,\;;abe)isi şu ce

'ıı bı Vlrrdi. 
- O, ?.1a.nastır falan glirc::· 

lorine gitmcğe tenezzül eder ı:ni 
hiç?. 

- Ya, nereye gi r ya?. 
- Seliln!.<, Edirne gibi büyük 

merkez gU. şİerinJe boy ölçüş
meğe gi.Ucr o ... 

- Ağabey, demek ağabeyim 
daha V2CI ile, Laııga.zalı ile 
güreı;ini ayırd etmedi öyle mi? 

- Yok can:m ... Nerede?. 
- Öyle ise neden pehlh·:ınlık 

y;qııyor? 

- B:ıb mızın menıkı .. 
- İyi amma, kaç senelerdir 

güreşiyor, daha hfilii., büyük or-
1.ayı ayırd edemeıııiş ... 

- Sus, sakın iı;itmesiı: iMl· 

ra, bizi aşlar ... 
- Doğrusu bu değil mi am

ma? 
- Ağ:ıbeyim yüz okkalık bir 

adam... Ben. onun yerinde ol 
ı;am dünyayı kırarun. .. 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
ı'epelıe ı Dram Kısınm.da 

DU ,AK AŞA M sa3t 20.30 da 

EMİLİA GALOTI1 

* bUkW c:ı.ddc;;ünde komedi 
kısmında 

DUGtlN GUNDtlZ s:ıat l4 de 
ÇOCUK OYUNU 

Bugi' ıık. m ııa'it 20,30 da 
KIBALIK ODıU..Alt 

• mz 
H ? mu. matörlük 

fe y ell.k mi? 
Es 
ş 
a 

takım futbolcüsü, 
mpiyon eşik aş Takımı 
.renörü R.O. Topun cevabı 

• 
1 il i 

T o la yan: OGUZ GÜ EY 
Am~ Ur!Uk ve pr~feı:yonellik 

me:;clcsi tıır ~~lan hikayesi gibi 
=yıp g· "iyor. Bir ta.rafd:ın. be
den ıero ycı,i teşkilatı profesyo
nellik i~in bir nizamname ha· 
zırlıyor ve bu mevzu etrafında 
:r:1ühim }ill'iyetlerin mütalea ve 
fikirlerine de milr:ı.caat etmiştir. 
Bu cazi\ıeli mevzuun ve te~kilit.
tın ne olaca.,~ ne netice vereci? 
ği ~imdiden kestirilemez. ı 

Bunun içindir ki bi= de ic.arecı 
ve tmıınmış sporcuların "ikirlc
rinc müracaat cdeı ek bir anket ı 
aı:ınııı bulunuyoruz. 

Bu :ı.nketc her k :® nanrma 
sahibi salahiyet i farcciler w 
sporettl .. ce e verece !erdir. 

Bu sw· tle bu cereyanın en 
hurcla. tcfcrrfuıtın:ı k:ıdar gir
miş nhtcağı.z. Bakalım idareci• 
ler ve sporcular ne iı.tiyol'lar .. 

Aııker.ıilliin "1Jlllleri 

1 - Profe yonellik vo anıP· 
türlük Mdir? Bizı.le böyle bir 
teşkililt kurula.bilir mi? Ve ga
y~i ne ola.bilir? 

2 - Halen bizde profesyo
neUik var mıdır? 

3 - Bir amatöre yol maıı_"llfı 
kaı; ılığı olarak vcrilen para 
srorcunnu amatör!liğtinü ihlal 
eder mi? .. Niein? 

.t - Tazminat vermek gizli 
profesyonellik midir? 

5 - TaY.ımla=zJa profc.~
yonellerc mesela (ecnebi antre
nörlere) yer vermek amatö!' 
sporcun n l:araktc:ri üzerind" 
ne gibi bir tesir yn.par • 

3 - Spor yapacak her gen~ 
evvela babasımn sonra heyeti 
iMmııiyenindir. Çocuğun inki!;afı 
i~in r.e 11izımsa yapı iması ~art
tı . ademki kuvvetli geneli'< 
istiyol'ID!; her ~eyi kabul etıııe
ğe mecburuz. 

4 - Ben ~ahFan tazminat "'' 
yardım gibi lfı.zı.nı olan şeylerin 
aleyhinde değilim. Spor haya. -
tında bırakığım otuz bu kadar 
senelik tecrübelerimle söylüyo
rum ki spor yapanların ekserisi 
her 'eyJen mahnımdur. Bir 
büyü!< bayramda atletizm birin
cilik! rine iştirak eden iki meş
hur atletin iki gün yemek ye
mediklerini bilirim. Böyle olun
ca zaten spor tc~kilıi.tı zcııgin 
çocuklar için değil kıyıda bucak
ta k:ı.lınış ve kendilerinde mek
nuz bir kudreti hayatiye bulu
nan ziimreyi ortaya cıkarnıak 
ve onl:ırı şuuıfa yetiııtirm"k 
için çalışmalıdır. Zaten karnı 
doya."!, refah gören, cebinde pa
rası olan gmç sinemadan ba~kıı 
nereye gider? Bunnn i~in <:v1' 
ayn biı' tcı;killi.t lazımrhr. 

5 - Talunılarımıza profos
yoneUik sokulunca kulübleriıı 
k:ı pılaıını kapamak lazımdır. 

Bugün zaruri masrafını \'cre
ntiycn kulüb nasıl olur da ~rc·r
cusunu keçi besler gibi besler. 
Ecnebi antrenörler bu memlc- ı 
ket çocuğunu bağrına basamaz, 
elleri rehinde sahalarda yalnız 
beş tur koş deme?ini bilir. Spo
run her subesi artık bir anato-

Almanya sanılan İtalyan 
ordusunu yerinde tutmak isti
yor. Vakıa Şimall Afrikada.ki 
İtalyan kumandanı Grazianinin 
azli de İtalyanların bütün ka
bahati yüklendiklerine bir de
lildir. Arnavuiilulrta iki kuman
dan, genel kurmaylarında bir 
kaç general ve mareşal değiş
tirdikten sonra en nihayet Şi
m~ Afrikada da böyle bir de
ğişikliği kabule mecbur olazı 1-
talyanlarm artık müttefiklcri
ııin yardımmdan başka bekle • 
dikleri yoktur. 

Fakat bu yardım ne kadar 
faydalı olacak? Temelinden 
sanılan bu askeri binayı yerin
de tutabilecek mi? Kolay iş 

değil ... 

İııgilizlcr, Tobruku aldıktan 
sonra Demeyi muhasara edi · 
yorlar. Geçen giln de söylcdi
;;imiz gibi kestirme yoldan Bin
gaziyc yürüdilltleri de mnhak

kaktlr. Eingazffiin alınması Şi
mali Afrika ~ahillerinin boydan 
boya, İngiliz gemileri kontrolü
ne girmesi demek olacaktır. 1-
1.alya ve müttefiki Demenin ve 
Bingazinin sukutunu önleyebi

lir&e ne aıa... Yoksa Fransadan. 
Aft ikadaki kuvvetlerinin terhi-
sini i~temek de bütün Afdkanın 
İngiltere ve müttefiklerinin kon
tı'Olline geçmesine. mfuıi olaıru

yacuktır. 
6- Bizde profesyonel ol:ı.bile

cek ku!Upler var mıdır? ve bun
lar için ne gibi biı· t2kyidat ı·o
nulmalıdır. 

mi, bir fizyolojik iştir. Bunun Beh~ SAı'A 

için ecnebi antrenörler lisanı -1-------------
Refik 0"111 n Topun ccmı.ıu 

Eski sporcularımızdan Gol ga 
zetesi sahibi ve lig lideri Beşik
taş talmnının klym'tli ruıtren'-i
rü Refik Osman Top anketimize 
aşığıdaki cernbları vermiştir: 

1 - Biz henüz olgun bir SIJ(l· 
ra kavu.eamad= İstanbul gibi 
bir milyona yakln nüfusu olan 
bir ~lıirde iki saha ve yirnıl 
kadar da futbol kulübü vıı.rdJr. 
Bugünkü cereyanlar önünde spo 
rwnuz ne amat5rdür, ne de 
profesyonel.. 

Binaenaleyh amatörlüğün ve 
nc.'T.İ!I sporun yaşatılmasından 
sonra garb medeniyetinin kabul 
ettiği profesyonellii\i diişü,cebili
rlz. B5y!,. bir teşkilat kurmal<la 
bilftkis futbol işlcriıniz daha kn
rı~ık bir hal\' girmış olur, gay ·i 
de ı;ıfır olabilir. 

2 - '\'ıık:ırıda sövlediı'fun ı.oi· 
bi bizde l!lpor başl·a bir fü~mdir 
KC"ldi k dine tamamlşnma.k
taUır r 

mızdan, heyccanlanmızdan gün-
lük lıadiselerimizden bir şey his 1.ıı~m•• 
edemezler. · , ,,. 

BUGON--ı-.1 

Bunun ir.in bunlara ne takım
larımızda yer vermek ne dr 
memleketimize sokmak fa.ideli • 
olamaz.. ı 

6 - Bizde profesyonel olacak 
kulüp yoktur. Bugün İngiltere-! 
nin Lcndra şehrinde namütcna-ı 
hl saha vardır. 

Fu.tbolcü adedi hesabsı.zdır. 
Profesyonellik kökleşmiştir. Fa . 
kat bundan bif iki kulüb müs
te3Tla diğerlerinin \'aziycti iyi 
değildir, 

lta!y da, Viyana.da, Çekoslo
vakya.cfa ise profesyonellik ıflas 
~tmiştir. Buı;ün üç dört kulübü 
pro! yoııel yapsak bu takım • 
!arın oyun · n balkı da bıktırır. 

Çünkü un Aalı.ım t~kımlar 
de;;illerdir. V lh al futbol işle
rine yer'i b" ~ehr" vemıek icab 
eder. Fa•::K bu profesyonellıl< 
oımamoh ve. bugünkü gülünç, 
amatörlii0 e de bcnzemcmelitlir;· I 

SOMER 
SİNEMASINDA 

lIARLENE DİETKİCH 
VE 

JAMES STEWART 
tarafından yaraWan 

Sarışın Şeytan 
Filmine ilave olarak: 

Tayyare" ile gelen AFRlKA 
HARBİNE aid en yeni Ya
klnşark dünya. haberleri • 
Türkçe, İngilizlerin Sidi 
Barraniyi işgalleıi, İngiliz 
tayyareleıinin Mu~avayı 

bombardımanları Kapuço ka
lesinin sukutu, Baıwanın 

kara, deniz ve havadan çev
rilerek bombardımanı ve 
işgali, Libyada alın:m sayı

Aız esirler ve ganaim. 

mezdi. 

Ben kPndi dar ak!Jmla bu ka 
dar düşünebildiğim için bu işle 
yakmdan ilgili olduğunu talı -
min ettiğim ve bir gazetede ıı.

sıl bu teklifi yapanın kendisi 
olduğunu öğrendiğim Darüla
ceu-nin çok çı:ı.lışkan ve çok 
munıffa.loyctli işlerini başaran 

miidilrü: doktor Bekir Zafir ile 
bir konuşm~ yapmayı kar:ırlaş
tırdım. 

evi mcıvzıtımll açtım. Eel:ir Z.:ı.

f"ır beni zarif bir parmak salla.
yıaı ile nlizllrftne tehdide ba~la
dı: 

E 
Harikulfı.de mu:.: §<'m bir .. rn:n 

SiNEMASJNOA 

Hin 
üy 

1:1..Ikımıııl ıı gi)rdü~ ~ !.ıiyük rııglıet iizerine 

daha lıir kaç giin toırdicl cdilmi:;ti~. 

DİKKAT: Ayııi fihnin İPEK 

mekte olan Türk~e rözlü ııil.sLası da 

Hinemasında gciAl~ril .. 
daha l.irkaQ [, · 

uzatılmı~tır. 

Uzik ve Caz DU.,yası ıa 
HOLİVUD Ol'EL · KOLEJLİLER REVÜSÜ . DONAN

MA GELİYOR filmleri gibi esel'ler y:ıratau 

olCK POWELL 

Yarın akşam L A L E de !;eyliyeceğl 
Yeni Şarkılarile 

Bütün zaferlerini gölgede bu'Rkacaktır, 

BAHRİYELi LE 1s1 

SARAY Si maı 

Yarın akı;am: İngiltercde 6 ayılanberi alloşl: nmakta olan ve 

ROBERT DONAT'a 
EMiL UNNINGS'in drha ' kazaııdırnıı 

d 

' 
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~izi -kan ır- !!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rnak için !--
'l'lhlw cs..,makalede" devam) 
......... Vahdetlerini temin edinci-
{: kadar milliyet prensipinden 

hsettikleri halde bu vahdeti 
~Uda getirıp de başka millet
:rin vatanlarını istilaya kalk-

klan zaman. milliyet preıısıpi
~'. 'tr tarafa attılar; tarihden, 
b~I~'. ·den, coğrafi vıızıyettcn 
b a~e kalktılar. Halbuki bın;Iar 
aı ka bır memleketi zapt ı~ın 

hır hak teşkil e<lerl<>rse dünya
da h' ıç bir ıstikrar kalı:' ız. Her 
de\ ~t keııdi"ini kıı\'velli "'Öriln
C•'-. l.<,grnfi vaziy~t Ye tarih bö:y-
1" •0 ab edıyor diye büt.tin di!nya
~ d gcçiı·meğc' k lk.r. Na'11 
ı ~ilucllcrden soma Alı!ıaıı-

~anııı yaptığı budur. Bu mantık
'!'· B:'.lkanlara yayılmalarrndan. 
'"kıye yoliyle Basru koıfozi

n .. ınOit•kten daha tabiı bir Şt•y 
01 

llLal, Çünkü, coğrafi \'az!yE-t 
~Utııı icab (•diyor dernek. biicün 

0
_ ha\·alide yerleşmiş ıııillcll<-ri 

~ıg ''11<'lcrini mazur g0ste:·me
g,. kafi gelir. Coğrafi rnziyetın 
lıc,~·Ic· u·ab e<lip etınedi~iııi kim ı' 
t. ·<ıliı· edecek? Geııc kendileri! 

tt,. Alınanların bizi sürük-
~111<•k isledikleri yol. Rir kere 1 
•ha aı·ıke" söylcvcliın ki biz 1 
"ntllıy~t .. 'prensipi

0 

taraftarıyız 
"" ı "- ''.'."'~U milletleı in . hakhrına 
"" hunııet ederiz. 81"' kabul 
ettırilınek istenilen hahsız sulh 
llıuahuknamesinc kar .. ı isvan 
ı~ın biz senelere<' bl'klcmedik. 
~.~ı·hal silaha sarıldık, on •ene' 
~' 1'İi•tük. ınilli lıudu<liarımııı 

1 
lllın Pttik. Ufak tefrk noksan

~·'' tla sulh tarikiyle dli.telltık. 
ız hcThangi bir bahane ile fır

~att an ıslifude ederek ınt'mle-

ket znptctmek istenııvoruz \'e 
1
'°Yll' hareketlerin nih.avet bul
ına..,,. her milletin hayat 

0

hakkın-
dun cm· b. b"l 1 

ın ır surette ya>'llya ı -
llı.~si ıçin çalı~ıyoıuz. 
. talvanın La Stamııa gazet<>

tınin ıse sözlerine bakılırsa 1n-
g ·ı1 • 

ı. .ere, Türkiye üzerinde büyiik 
tazvıkl•·ı· d B .. · ' yapmakta ır. ızı 
Yanlı• habe l ı l. d .... ~ r er e tc aşa wıur-

llıcktedır. Halbuki Mihver De\'-
k·ti~rı ı·b · • . ga 1 gehrleı se sag-lam 
bır "iyasi \'e iklısııdi temel üze
ı·ııı,. kuru!muf! bir Anupa YÜ

<:t•d \;ularaktır. İngfüerc kuv-
vq1· . . 

ı ı.annolunuycı-s.'l ,~ t zav1f-
ır, ılh... · · 

Bıı ~ibi sozler bE'lki başka 
'ııil'··Ueı i aldatabılil'. Çünkü lıı
g~Iteı·C'oin biziın iiz('rimıze lıa
•1k· t " rıı bir tazyik yapıp yap-
nıtıdı· · ,., ~·nı yakından bılcmc7J~r. ,. aı-
h· · at hiq aslı olmıyan seykrı· 
~7.ını ıle işit' içinde i~ en aldan
'r :ırn. !ın imkinı \ rır mıdır? 
°"' 1 ~ w tahrikin ne tı!rat'!an 

g,.ld,,,.· . . k d . lil 
rı ı:;!nı ı~tc 1·ll arı a mı.::;a 1 ·~ 

1 
~•teı_dik. İngilizlerin wzı har
Qv. Suriiklemek i~in tazyikleri, 
lt:ı .;ıl, .ı2aktan uzağ" da olsa bu
ı, benzer bit· teşvık w mhrik-

1 Var mıdır? 

~\"AL(,'IX 

l~giltereyi isti
aya teşebbüs 

Iiıorn"§ tarofı 1 im· ı1Jfa.d") 
1 .•dıleceğini ılıi.\'e t>tmiştfr. 

&eı ~!:c·ı· taraf dan :Mnılridd,n 
ikiı'". haberlere göre yakında 

lt·ı b. H ti M l P' \ııiıı ır i er - are~a c-
lır "1iilii.katı vuku bulacak
f!:vı ffıtıerin bu mülakntta Fran 
~k ı donnıunasmı ve Afrika
~ 1 h1va üslerini ıstiye<"eği 
1<..1,:;:"1 edilmektedir. Ayrıca 
~a.ıı 1l1Ya son zamanhrda İs· 
ra-. 'l Uzer inde de tnzyiklt r 

··~ıaktadır. 

(R. 0.) _,.. __ 
Garib bir 
mazeret 

~~~l:k~ f<ıra/ı 1 inci .<;lıyf<uin) 
ı~b•l •1hul etmez bir ~ekild~ 

.., t•tmektedir 
qa~ . ' 

l!tıretıı sahasına scvkedilmek 
Uzakl e harıcıyc nezaretinden 
li'a,i lls;tınlan kont Cinno ıle 
r. llaçojy· b .. t 
ıa v,. ' ı._ ~gun talyan na-

et.,llişl ınaarıf nazırları da takib 
hu teb~~<lir. Müfrit faşistlerin 
t)ığ~ eri pek manidardıı. 

V0çu /\ tarafdan Bremen rad -
Ya a1tın lınan kıtalarırıın İtalya. 
it;rar ak~ olduklannı bugün 
On. hin e~~ıştır, Halen Sicilyada 
l'lttııştir ınan askeri tahaı;şUrl 

. (R. O.) 
• 

a/Eiii. t;:;;;'!~lg;;ia3n•liia:iiriiiiiın=-=:l ~ı;:,;;·n=g=i=l i==·z=l e::ı::r==:==:R=:=u:imca:=:n::=g;;caia:id:aeiiiii~Az:n~km;am:ri:iaca:il h 
( 8ru; tarafı 3 üncü sayf o.da) 

giliz ticaı"et geıµisi batırdıktan 
ve uzun ml1ddet serı;eriyane do
laştıktan sonra fKent) zırhlı 
kruvazöriyle karşıhştı.. ln«illz 
kruvazörü hayli yaşlı bir vıohi
di harbdi. 

il ? r . 
Höllisa zafer !!&~ deıl 

harblerhıtn notiııeSl?ıe ~ isi 
bunu konmn kruvr.&-lefte;!j 
ğil Okyıınushra lıAlciliı •kCH 
filolarla elde etmek lizım p
liyor. Bu t.-Jtikaten dil::ı. nekada> 
doğru ise de bugün de o denlCI! 
doğrudur. 

zayiatları Boinba'yı sükunete 
(Da§ bro/ı 1 inci sayja&a) [J [ d "' 

Mevziitaaliyet olmuştur. Ba-- a l ar ogru 
zı düşman mevzileri işgal edil
miştir. Doksana yakın esir a
~ ve birkaç otomatik silB.lı 

iğtiıımn edilmiştir. DÜ.Ejmanını 

bir tank hücumu tardedilmiş ve 
tanklardan dördü tahrib olun
mııştur. 

Şayw dikkat bir ınıılrale 
Atina, 28 ( a.a. l --; Messager 

d' Atthenes gazetesinde urun bir 
ma.kaJe neşreden adliye IJILZII"l 
Tambakopulos, Akdeniz sahille
rindeki memleketlerin ancak 
20 inci kuımıru t~kil eden ve 
bu denize hakim olmak istiyen 
İtalyanın megalomani emelle -
rinden bahsetmektedir . 

Muharrir diycı ki: 
İtalya, hangi hakla diğer 10 

Akdeniz devletinin mukaddera
tını tayin elmeğe kalkıyor? 

Tambakopulos, Yunanistarun 
15 senedenberi muslihane bir 
~alı~ma siya•eti takib ettiğini 
ve milli fazıletlerini in.kiş:ıf et
tirerek bu uğurda İtalyaıun her 
kesten evvel müstefid olduğu
bir çok fedakarlıklara katlan -
dığiru kaydettikten sonra 25 
eylül 1923 de bi rdostluk pakn 
akledildiğini ve Du~enin 12 A
dadaki Yunan halkının ırki 

karakterini hi<:bir zaman ihlile 
lt>sebbiis etmiyeceğine dair res
men vadlarda bulunduğuntı ha
tırlatmaktadır. Rum mekteble-. 
rınin ortadan kaldınlınası Yu
nan eınlakine vaz'ıyed edilmesi, 
ve 12 Ada halkının köleleştiril
mesi ile İtalyan vadları yerine j 
getirilmemeğe başlanmı~tır. 

Bunları. daha sinsi oldukları ı 
için daha vahin1 olan diğer bi!' 
lalam tecavüzler takib etmistir. 
Filvaki Arnavutlukta inzibatı 

temin için askeri kıtalar tahşid 
etmek llahanesiyle İtalya, Yu
nanistaru istilil i<:in tah idat yap 
makta idi. 

İstila, faşiı.ınin yıldönüınün
de İtalyan milletine kolay zan
nı>dilen bir muzafferiyet hedi
ye etmek lizerc yapılacaktı. Bu 
faaliyeti 28 ilkteıırin 19·10 da 
Yerilen ültimatom takib elti. 

Bu verilmiş söze hiyanet vesi
kası İtalya tarihinin en karanlık 
sayfa,.,;ını le~kil etmektedir. Bu 
vesika ayııi zamanda italya. ta
rafından verilen söziln mevcud 
olmıyan kıymetini meydana koy 
maktadır. Ültimatom Yunanis
tar..ın tamamiyeti hakkında hiç 
bir kelime ihtiva etmiyordu. Bu 
darbeden ııonra İtalya Yuııanis 
tanda yaşıyan 15.000 Arnavudu 
kurtarmak iHtediğini iddia et
miş, fakat en eskı zamanlardan 
beri 12 Adaya yerleşnı.iıı bulu
nan 300.000 Rumun İtalyan ha
k:ımiyeti altında bulundıığunu 

unutmuştur. 

Tamb:ıkopulos, şöyle devam 
etmektedir . 

"Yunan bitaraflığının İtalyan 
himayesine ihtiyacı yoktu. Çün
kü Yunanistan 15 senedenberi 
şuurln bir sulh siyaseti, İtalya
nın tahakkümii altına koymak 
istediği Balkan devletlerinin 
serbestçe inkişafını istihdaf e
den bir siyaset tıtkib ediyordu. 

Mussolini, 18 sonteşrin 1940 
da bir nutuk sôyliyerek İtalya
nın harlı gayeıinin "Yunanista
run belini kırmak., olduğunu 

taı;rih etmiştir. 

28 Sonte~rin 1940 da Arna
vud milletine bitabeıı neşrettiği 

b1r beyannamede Arnavutluk
taki İtalyan generali, Duc;eniıı. 
söylediği sözleri tekrar etmiş 

\'e aynen şu tabiri kullarunış. 

tır: 

"Rompera le reni ai greci. ,. 
Ve Yunanlıların belini Avru

pa milletleri için hak ve 8.UaJıe«Oj 
miistenid yeni bir hayat kur
mak maksadiyle kıracağını ill~ 

ve etmiştir. Çok şükür Yunan· 
lılann beli sağlamdır. 

Muharrir netice olarak şöyl& 

demektedir: 

"Bundan sonra İtalyan v&d-

• 

(Baş tarafı 1 inci saıy/ada) (Baş turafı 1 inci llGtffadaJ 
yan kuvvetlerini tazyike devam madan sonra Antonesko taraf. 
etmektedirler. 100 esir daha a- darları Braşovada sü.künu mu
lınmı,., bu suretle şimdiye kadar haf azaya muvaffak olmuşlardır. 
alınan esir miktan 1200 ti bul- Kargaşalıklar Crak>va, Tur-
muştur. nu - Severin ve Tamşıvarda de-

Habeşistan - Metemmamn şar vam etmektedir. Tam"1var hu
kında ,·aziyette bir değişiklllt susunda Macaristan endise iz.. 
olmanııştır. har etmektedir. 

İtalyan Somalisinde keşif Horia Sima henüz bulunmadı 
kollarımız yenidc11 faaliyet gös-
t · l rd" 1 Bükreş, 28 (a.a.) - Bu sabah 
eımış e ır. kr~" 

Londra, 28 (a.a.) _ Dolaşan Bil c...-e fm·kalilde emniyet 
bir habere göre Habeşiı;ıtan u-1 tedbirleri alınmı~tır. Asker milf 
mumi valisi , . ., şimdiki Libya rezeleri yollarda bütün otomo
valisi ve başkumandanı mareşal billeri durdurmakta, ve içini a. 
Graziani, vazifesinden azledil- raı;tırmaktadır. Bir çok evleı'de 
miRti!'. Bu haber, teeyyiid etmiş ara~tırmalar yapılml.')tır. Halk 
olmamakla beraber mareşal Bıı- sakindir. H.>ria >:imayı bulme.k 
doglio ile iki general, bir amiral için yapılan araştırmalar şimdi
ve bir visamiral de dahil ol1J1ak ye kadar neticesiz kalmıştır. 
üzere son ?amanlarda Italy.ın c ... neral AntonPS('OOUn beyanatı 
ordwıu erkanı arasında bazı de- Bükre~. 28 (a.a.) - Reuter: 
ğişiklikler yapılması, bu habe- Yeni kabinede bugün beyanat J 

riıı doğru olması ihtimalini art- ta bulwıan Antonesco. bilhassa 1 
tırmaktadır. demi~tir ki: 

Graziani ordusunun şimali 
Afrikada uğradığı ağır zayiat, - Tesk:il ettiğim hükfıınetin ı 
Romada derin bir tesir bırak - yegane gayesi inzibatı temin 
mı$tır. ve normal idareyi yeniden tesis 

Zaı;ınedildiğinE' göre Sidi - etmektedir. Memleketin sulha 
Barrani. hezinmetindeı_ı sonra ve çalışmağa ibtiyacı \'ardır. 
hezımetı İtalyadao gonderılen - . . -· . . . . 
malzemenin kifayetsizliğine at- Bırlı~n ve disı~lınin_ ifıld"8ı.olan 
fedcn bir telgraf göndermesi 1 askerı esasa mustenıd hükumet 
mareşalin büHbütiln gözden dÜ.Ej memleket dahilindeki ahval ve 
mesine scbeb olmuştur. ı ~Praitin doğurduğu Zııruretlerin 
. Alınan balı.erlere göre Gra- neticesidir. 

zuınının yenne general Bardi . 
getirilecektir. Bu isim, Londra- Mıhvere sadakat hakkında 
da me<;huldür. Londrada dalın general Antonesco, şunları söy
ziyade İspanya harbine işaret e- !emiştir: 
den general Berliniıı Libya or- Bu sadakat, siyasi bir tar-
dusıı kumandanlığına getirile -
ceği l.annedilinektedir. zı hareket degil, vicdanımızın 

Grazianiniu çekildiği rtsmen emrettiği bir zarurettır. Bu yol
bildirilmemekle beraber. başka. dan ltiçbic zaman ayrılııııyaca
sahalarda vukubulan değşiklik- ğız. Rumanya ile Mihver Dev-
ler re•nıen kabul edilmektedir. ı ı 
Bu meyanda kont Ciano da da- Jetleri anısında mümkün odu-
hildir. Mumaileyhin harekat ğu kadar geniş bir menfaat, 
sahasındaki bombardıman fi- birliği vücuda getirilecektir. Bu
lolarından birinin kumandanlı-! nun tahakkuku başlıca vazife
ğını denıhde etmek üzı>re ha-~ !erim izden birini teııkil etmek
riciye nezaretinden cekildi~i bil- tedir. 
dirilmektedir. . ' 

:\fe\"Zuu bahe harekat sahası
nın Yunan - Arnavutluk ceph<>
si <•lcluğu söylenmektedir. 

f\ahire. 28 (a.a. l - 1talvan
ların Trab!usdaki deniz ve 

0

tay 
) are üsleri olan bomba mevkii 
bugün bir harabcdE'n baska bır 
Rey değildir. Bu mevkiin bun -
dan sonra Lıgiliz Reyrisefainin<> 
zarar •erebi!ıneı,;i mümkün de
ğildir. Zira şehir İtalyanlar ta· 
rafınt!an terk ve İngilizler tara
fından zaptedilmiştir. Şehirde 
dördü deniz tayyaresi olmak ü
zen· pek ~ok tayyare enkazı bu 
lunmustur. 

larina inanmak nasıl kabil olur? 1 
Avrupada yeni bir hayal, bel
leri kırık küçük milletlerle mi 
kurulacaktır? Beynelmilel ca
mia ve medeni insanlık kar~ı -
sında bu suallere cevab vermek 
ıçırı Roma nazarıyatçılarmm 

Du~eden ve Arnavudfuktaki İ
talyan generalinden bu husus
da ınalumat almaları faydalı o
lur .• , 

('el>helerdeki ~iddetli 

~arpı.,mala.r 

)lana.;tır, 28 (a.a.) - Reute
rin Arnavutluk hududundaki I 
muhabiri bildiriyor: 

Şimal cebhesinde şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Yunan
lıla taarruz yaparak büyük 
tepeleri ele geçirmişlerdir. ı 

Şkumbi '~!ayetlerinde Yu
nanlılar tazyiklerini idame etti- ı 
riyorlar. Fakat İtalyanların 
ı;id·letli topçu ateşine maruz bu
lunuyorlar. Közoni mıntakasın

da şiddetli giindilz muharebele
ri olduğu bildirilmektedir. 

08trodaçya ve Bokze dağları 
arasında İtalyanlar fevkalade' 
gayretler göstermi§l.erae de 
hiç muvaffakıyet elde edeme -
mişlerdir. Her iki tarafln hava.. 
kuvvetleri faaliyette bııll:UlJır.dfil 
eebhedeki mevzilere-ve ıtew batı. 
tındaki noktalan h'lonmlar; 
yapmışlardır. 

Elbasw lıa•liillcıım.ı 
Atina, 28 (a.a...)ıi - Yuna.ni&'lf 

tandaki :1lıgnis liım\ : uvve~ . 
!erinin bugtlnkü·tebliği: 

Bombanbman ~!j dün EJbııeqne yenideıı.llJllV 

Belçika Kongosu 
harbe 

. . 
gırıyor 

Kap, 28 (a.a. l - Bel~ika 
müst~nılekıit nnırı bir müliı
ka t esnasında deıniı;ıtir ki: 

- Bel~ika K<mgosundaki 
Bel~i kalı subaylar ve yerlı kı- ı 
talar lngilizlerin yanında mül -
tefiklerin davası için Sudana. 
Habe$iRtana ve Şimali Afrik~
ya gideceklerdir. 

kıycUe taarruz etmihkrdır. Bır 

~ok yüksek infilak kudretli 
bombaların askeri binaların or
tasına dü~liiğü müşahede edil
miş ve leı;ekkülümüz şehirden 

ayrıldığı zaman bu binalarııı 

dumanlıı muhat olduğu görül l 
ınüştür. · 

İka edilmiş olan zıyan ağu· ol
malıdır. Hava dafi bataryala -
rının muhalefetı iie karşılasıl -
mıştır. 1 

1 
Bütün tayyarE·lerımiz Ralimeıı 

dönmü8lerdir. 

~hc:Pu t1:ıun hir n1akal~i 

jzmır, 28 {a.a.) - Türk 
Elen ticaret ofiHinin fikirlerini 
yayan Türk - Ekn mecmua. ı 
son ıın.yısında hmı. beledıye 
reisinin iki memleket arasında
ki dostluk ve iktısacli ınüna~~
betlere aicl bir .Jia?.ısını neı>rey· 
!emektedir. farnir bclediyf' rci•i 
bu yazı~ında iki memltket ara
sındaki sıkı dostluğun bir ts
rihçeıüni yazmakla ve ıki menı
lekelin tenrnsları ve kütle ha
linde ihtilatları ııetire''inde ola
rak içtimai hareketlcrı, fü:an 
ve muskilerile biribirlerine k.w • 
na.şmış bulunduklarıııı ve Türk
Elen dostluğlmun lıeı· şeyın 
fevkhıde zinde ve kı.welli kal
mış olmasını bu kadar temiz 
hislere dayanmasından il»ri 
geldiğini kaydeylemektetlir. 

İtalyanlıı.rın zayiatı 

:A.tina, 28 (a.a.) - haıyanla
rııı. son.. gönlerde ~rdikleri za
~ harbin balındaberi verdik
leri. ayjatın en ehemmiyetlisl
l!lho. Yıınanhlar İtalyan mevzile.. 
l'İil&·gi:ııdikleri zaman bu nıe-ı-zi
Ki O"Seı;llerle 4\lıı bulmuşlar

dır. 

•• •• •• 
goruşu 

(Raş tarafı 1 iııclı!o) 

~ mecburdur Son İtalyan he-1 
zinıetleri Afrika projesini suya 
düşürmüştür. O halde A.iman- ı 

ya için sadece İrıgiltereyl istila 
ihtimali kalmıştır. Bunun işin 
iki tarafın deniz kuvvetlerini 
gözden geç;rmemiz lazımdır: 

Harb başladığı zaman 1ngil
terepin Hl hattı harb zırhlısı 

ve ;2 tayyare gemisi vardı. Fran
sanın 7 hattı harlı zırhlısı ve 
2 tayyare gem.ıei, Almanyamn 
2 muharebe, 3 eeb zırhlısı. ltııı
yarun 6 mnharebe zırhlısı bir 
tayyare gemisi vardı. 

Almanya Non•e<;te ve İtal
ya da Tarantoda doaanmalart
nın yarısını kaybe~lerdir. hı
giltere de 1 hattı harb zırlrlısı 

ile 2 ta.J77ar~ gemisi kaybet
miştir. 

Buna mukabil 5 hattı. ha.rb 
zırhlısı ve 1 tayyare gemi8i ye
niden hizmete girmiş veya gir
mek üzeredir. Bu vaziyet karşı
smda İngilizlerin 19 hattı harlı 
zırhlısına mukabil Alınanhırlıı., 

İtalyaruarın Akdeııizde 3 ve şi-1 
mal denizinde 3 hattı harb zırlılı-
ı;ı var demektir. Hitler, Franıııt: 
donanma.sıııa da el koysa. Mih
verın Akdenizde 5 ve Şimal de
nizinde 3 hattı harb zırhlJSı o- 1 

lacaktır ki İngiltere gene çok 
kahir bir üstlinlüğe sahib bu
lunaeaktu-. 

Şu h&lde Almanlar İngilte
re ye hücum ettikleri takdirde 
istila ordularını himaye edemi-
yecekler neticede Almanya te
şebbüsünde muvaffak olamıya-

{K-ent) Alman korı:xın kruva
zörünü görünce takibe başladı. 
lngiliz dcniz<:ileri ta:Cib<le o de
rt"Ce selıat ve inad gWerdiler ki 
(mıntı in (22300) beygir kuv
vetindi' olan mftkirıeleri (26000) 
bey-~ir kuV\·etinde bir kudretle 
qalı~mıya başladı ve kruvazoı· 
ilk denize irdirildiği sır.ıda suı·
at tecrübclorindc bile yapama
dığı bir sür'atle seyre başladı. 
Lakin (D!'\.'Sdı>n l bu ateıı~i t.P.- • 
kibden kurtula bildi. Zira hem 
daha yeni bir gemi idi, h m de 
sür'ati fazla idi. 

Lakin bu takib yüzünden 
(Drcsden) in de kömüMi ~,itmi~
t:i. Bu gemi ( Falkland) deniz 
harbine de iştirak etti. Alman 
amirali (Von Spee) nin donan
masının İngilizlerin elinde hur
d!lha.~ olma.sına şahid oldu. Fa- ı 
kal yolunun fazlalığından do
lavı o badireden de yaka.sıru ı 
sıyırdı amma 1915 yılı martının 
(14) üncü günü (Juan Fernan
dezl ada.~ırun önünde lngiliz 
(GlaskovJ hafif kruvazörü tara-1 
fından yakalandı. (Dresden) de 
hemen hiG kömür kalmamıştı. 
Bununla beraber cetmrane harb 
etti \'e nihayet amaru;ız kalarak 
teslim olmıya mecburiyet hh!
setli ve l:eyaz bayrak qekti. 
İngilizler bir qok yerinden yan
gınlar çıkınıı; olan (Dreııdenl i 
~slim almak için yakla;;tıkla.-ı 
suada mürettebatı tarafından 
te1·kedilmis bir halde bulunan 
kruvazör yangınların te>ıiriyle 
ber.ı'1va oldu ve kaynayıp git
ti. 

ll,..,kt"lı korsan ~enlileri 

Almanlar artık büyük trans
atlantikler, seri kruvazörler gı
bi ~ok kömüı· yakan gemilerle 1 caktır. kOl'tiaJl harbi yapmanın eok 

İngilizlere gelince, onlar da J mü.;~ül oldu,,"'!.nu anl:ımıslnrdı. 
harbi kazanmak için Avrupaya ı H_att.a yavw:lugu ve kalıraman-

ı· B lk 1 k - lıgı ıle meslmr (Emdenl bıle 
ve mese a a an ara eı ınaga, sonunda Kokos adalarının hır- l 
burada bir cebhe kurarak Al- çın kuyabklan11da cıı n wrmişti. 
manlan yenmeğe mecburdurlar. l Bu va. ziyel kar~ısında dfüıiindü-

Şu halde "Harbi hangi taraf ler. taşındılar ve harıcen zaral'
kazanacak ? .. sualine şu eevabı "" bır. ticaret teknesini andı
verebiliriz. Harbi Almanya ka- ran mutavassıt hacımd" gemıler 

. . kullanmıya karar verdıler. İs-
zaııamıyacaktır. İngıltere 16e te meşhur (Möve) ile !Deniz 
muhtemel olarak kazanacak- 1 Kartalı) . isimli korsan gemileı·i 
tır. 

Maamafih. Almanya ve 1 -
talyadaki rejimlerin sukutu ile 
sulh yoluna gidilm~ ve harbin 
bu !jekilde bilmesi de imkan da
hilindedir. 

--»O•--
Japonların Hcllande 

Hindistanından 

taleblarl 
Lonclrn, 28 {a.a.) - Verilen 

bir habere göre, Japonya, Hol
landa Hindislanından mühim 
fedakarlıklar taleb etmıştir. Ez 
cümle madenler ve dalyanların 
Japon amelesi ile işletilmesi i.s-

1 

tenınistir. 

Bu taleblerin kabul odile<>eği 

sübheldir. 

Biı- lngiliz • tahtelbahiri 
battı 

Londra, 2.q (a.a.) İngiliz 

""lıriye nezaretinin reı;men bil
dirdığine göre "Triton., denızal
tısı Yaktinde üssüne dönmediği 
iciıı. batmış olarak telakki e
dilmesi icab eder. 

Bursada saylab 
Bur . 2ı< (a.a.) - Mustafa 

Jı:emalpaşada yeniden seylab 
boşlamıştıı. Vilayet. kazalar ve 
,Halkevlt•ri tedbirler almakta-
dırıar. 

1 

' 

bu kararın mahsulüdürler. Bu 
iki gemi de İngiliz ablokıu;mı 
yarmıya muvaffak olarak de
nize aı;ıldılar, Bir çok ticaret 
gemisi batırmak ve zaptetmek 
suretiyle düsınana zaraı vermi~ 
oldular. Lakin neticede ya hiı' 
Alman limanına ilticaya ~e<·bıır 
kaldılıır, yahud da batırıltlılar. 
Bu iki gE'miden sonra (Wolf) 
isminde bir korHan gemisi daha 
m<'ydana çıktı. kendinden biı·az 
bah,ettirdi. fakat neitcede o da 
izini kaybedip Almanyaya av
dete mecbur oldu. 

Okyanu"1ardaki İngiliz hak.i
mıyeti bugün olduğu gibi bun
dan bir çeyrek asır en·el tlc o 
kadnr kal'!. o derece agır bası
yoı ıdi J-i denizlerde Almanlar 
iı:in nefes :ılmak imkansızdı. 
Denizaltı harbi, gizli mayın tar
laforı •ticude getirmek nihayet 
bir kaC' teknenin hayatına mal 
olabilir, lakin deniz cenginde za
feri ter.ün edemez. Nasıl ki, bu 
""" h~rbd~ de Alman ccb zırh
lısı ((;raf Spee) ismini ta .lığı 

iman amiralinin Hl14 harbin
de dor..ınnınsiyle beraber kay-
1':1' •p gittiği bir mmtakalla can 
veı t.li. 

Türkiye ve harb 

D.NİZ LEVAZ M SATI.. AL .A KO,~İSYilltiJ İLA~~ARI 

Derne önünde 
mu ar at r 

(B., tarafı 1 i~icie) 

Habeşiı<Qnın son fatthı. 
Gı·a;ıi ni'nin, kalelerde ha.;ıııı 

m yıpratmakdan ibaret plan!& 
rının fdaketler doğuniuğu meı 
danda iken. kumanda mevkiinı 
de tutulmasında ısrar ediimişti 
:!ııfareşalin değiştirilmesi, Lib~ 
ordııaunun artık içinden çıkaı 
mıyacağı bir çıkmaza saptığı<» 
gö•l<>ren bir alamet.tir. 

Çt>kilmelcte olan İtalyan kuv
YeUeri, <lüsmana nisbetle eo• 
daha dun bir sürat ve manev
ra kabiliyetindedir. Her ikı Ol' 

du, bundan böyle, har~l<ct l·a
bilıyetlerile i~ görebilir. Gr"zi. 
ani. motörlü vamtalarındaıı ço
ğımıı kaybetmiştir. Nil ordusu, 
bu Yasıtalard!ln da istifade im
k'ınları bulabileceğinden, arazi. 
ye bağlı hasım kuvvetlerini heı 
rastladığı yerde önlemek, tepe
lemek kudretini haizdir. 

İngilizler, m..ıcıne kuvveti sa· 
yesinde de. büyült tefevvukleı 
kv.anmı"lardır ve şimdiye ka,. 
dar Avusturyalılar dinamiznı 
mebaretlerini isbat etmi.şlerdir. 
Sirenaika kıyılannda yeni ve 
miihiın hiıdiselere intizar edebi• 
liriz. 

Ar rıuvuüıı.kta: 
Kavallaro, en geniş salahi

yetle, köprü ba.ı;ına c;.ıkan t&tt 
kuvvetlerim. deti ve tard im· 
kanlan veren. mukabil taarruz
larda harcamaktan çekinme
mektedir. Taarruz, cengaverlil< 
şevk ve neşesini arttırabilir. 
Her muharebe vaziyetini önce 
taarruzlA halletmeyi diiışüııınek 
te doğrudur. Ancak, ııuıvaffak 
ol.mayan mlllı:abil hücumların, 
aihr zayiata mal olduktan ba..'4-
ka. yer yer mevzilerde kaybe -
di im esine >ıebeb verişi, oynanan 
kozun ge.;mediğini gögtermek
tedir. 

• İki g-ı>n~ İtalyan nazmnın 
ha,·a filoları basına gecımelen, 
İta lvmı efkarı umumiyeRini ok
~ıyan jestlerdir. Ciano, Habc~ 
harekatında da aynı merdliği 
yüzba><ı ünifoınıasile ısbııl <'t
m i"ti. 1!)35 denberi yıubay olu
su. h.walardaki muvaffakiyet
lerme de isarettir. 

lııgiliz - Amıarı ?tıulıaı·dH1 
tc nucsları: 

Dikkati ealib silkCın havaı;ını, 
kütle akınlarının yırtmasına ih
timal verilebilir. Rumanyaya '°'l 
İtalyaya kaydırılan kuvvetclrin 
bu sükunda müessir olamı}n<«ı
ğı meydandadır. Hav1< muhal<' -
fetinin de böyle devamlı atalet
lere sevkedemiyeceğini ~ok de
fa denemistik. Yeni hazırlıkhı
rın mahiyetini ise yakında öğ
renebileceğiz. Her iki dost ve 
müttefik - memleketlerde yeni 
tümenlerin denıhde edecekleri 
ilk vazif<.\ zemini ihzar ve m
nı)'eti ist'hı<al etıııektır, dene
bilır. 

Hahe.••t...ıııia: 
::'11uhtPlif istikametlt"rtl-e yi.i

ı üyen müfre•<'lerin w,ak h<'<lef
lcrini bu anda tavin etınek ka
bil değildir. Ancak, kış ieindr 
Afrika harekatına mNiııd hir 
netice vermek gay~yi teşkil 
eder. 

T! 
(!Yı. l<mıfı 1 inci saAJfadlı) 

len ve ô~eden sonra da Ak>ıarav 
ve Eminönü ekipleri seferberlik 
mudürlüğü tarafından tefti> o
lunmuştur. Evvelki gön ve. 
dün yapılan teftişlerle şehrimız • 
deki 27 pasif korunma ekipinin 
teftiş ve kontrolleri tamamlan
mıstır. 

ımtıhanl:ı •4• elt"h.'1rikc;ı tı tası alıu ca.Rtır. 

T;,ılıhll:'rin. lfızım olon vesaiklcrile hırlıkte GOlcllkte deniz fabrikaları Dt>neı.ııt• yalnız pa.~f mi olacak! 
uınuın Jntıdurtuıunc ınw-~!"aıttlatı. c:553 Allikadarlar tarafından alınan =====-====-=c- _ son bir ke.rara göre evvdce pa-

---- - sif ve aktif olarak ya.pılması 

İsl nbul Defterdarlığından kararl8'brılan alirm denem.08i
nin sadece pasif olması karar. 
laAtırılmıştır. 

DarbhanC' v~ Daın~:ı mJ.llıası bına:.ında yaptırılacnk 3134 li,.a ;ı-0 kurUŞ 

keşifli tesı.oıat, t<Adil ı.·c ıl.\vı.- iı;lcri 10/~/19"11 p~ızartesi günü SJ.ıt, 1'1 dı! '!\{il

li Emlftk ::\.[üdürl...ı.günJc ~oıılarıacak oI ı konıisyonda ;.1çık ek~iltıne ile 
ihale edile<:ektır lo'l:u Jkk.-ıt tenun t ~39 lı dır isteklilerin, .,u ışe benzer 
en az 2500 liralık i yaptıklarına <laır cksiltıne tarilundcn 3 gün evvel 
alınnu~ ehliyet -~ U-tll yıhud aıi TıcJı·c• 0rl;1~ı vesika .. ~ı ıbraz etmeleri 

l!izınıd.ır, 

.,...tüıkl~ ev tıı~l ıünlcrinde· ın;,.ıudu her gun Milli Emlik .ı il.ucu 

k&leıniJ1dc lıJÜru1f'u-.l~.,:r (505) 

Ş..hriınizde y pııa.ı su depolan 

Paıoif korunma işlerinde kul· 
!anılmak \Uere şehrimizin muh 
telıf ınıntakalannda yapUıın 30 
su deposundan ll() tanesi tar 
mamlanmıştır. Diğw' 10 tanesi 
-ı .. Hiiratle tamamlaıı.acıı«tır. 

• 

• 
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8.00 ProlJTllID 
8.03 Haberler 
8.18 Muzlk 

19.15 C0t."\lkiar 

Darülacezede 
Münevverler paviyonu 

' 

Yazan : ocluz OZOEŞ 
8.45 Ev kadını 

* 

4.;JJ mu5;ıki 

19.30 Haberleı· 

19.4> Mtir.lk 
20.lf Radyo 

{ B;ıı ur;ıfı 4 tincbde) 

Çünkü onlar maaş sahibi olan 
okuyup yazını~. münevverler 
arasına girerek öyle ömür sür-

------- 12.30 Program ga1.atel'ı 

20, 45 l\lıvjk (Dünk\ı yazının bODU) 

Ay!. Ay!. Yalancı Ay!. Saa -
'etiini doğuran ve parçalayan 
eru;in... Genç kızı, senin bana 
iham ettiğin sevgi ile sevmiş
im. 

Seni yurdum gibi sevmiştim .. 
;en;n yüztinü gördüğüm za
nan, köyümü, yemyeşil ağaçla-
1nı, çağıldayarak akan c erele -
ini ve sevimli kuşlarını hatır
ı.rdım.. Senin yüzUn bana ha
at verirdi. Sen odama girdiğiıi 1 
aman, zannederim kı cen.aetin 1 
;ındeyclim.. Ve orada seninle 
.aşbaşayım .• 

• • • 
Güııler geçti. G(,nç kız. artık 

alkona çıkmıyordu. Bir gün/ 
;imden dönerken, ona rastla
Jm. Yanında genç bir erkek 
-ardı. Ve genç kız o kadar mah
un gözüküyordu ki!. 
Takih etmek arzusunu duy

·um ve geriye dönerek arkala
ından yürümeye başladım. 

Epey yürüdükten sonra, de
,iz kenarına geldiler Ve kü
ük bir kayanın üstüne otur
·uıar.. Ben de onların hemen 
•iraz gerisindeki kücük bir ka
ıaya oturdum.. 

Niçin heyecan içinde çırpını· 
rordum? İcimde kaynayan şey 
e idi? 
Ne zaman onun gozlerini o-

.aktan gör sem dert ve ıztıra-ı 
ırnı unuturdum Halbukı şim-

1? 
Ay gene gıiY.cl yuzüyle be

ıi ııeliml:ıdı Sonra bana öpU
üklcr yolladı. Ve bana bir gün 
vvel gördükl~r~ anlattı. A
na ben mahzun ve kederli ıdim. 

Deniz, ufuklara dogru uzqyıp 
:idi yordu. Ey denız ! Şimdi 'ye
,5.ne sevıçm sendın.. Çocuk
uk oyunlarım, sevınçli kucağın
la su kabarcıkları gibı ileriye 
loğru taşnuştı ·ra kuçüklüği.im
'cnlıeri dalga:ıklanr. ;a oynaş·j 
un durdum. Onlar benım için 
ıırcr sevinç kaynagıydı. De
ıız kabarıp ta o dalgacıklar 

:orkunç o!duklaıı vakit, ben 1 
cüçük bir kayalığ"' çıkar seni 
eyre dalardım. Ve senden asla ' 

yüz ' B' .. iri' Be d t ... ıryuz .. msaae 
denizinde boğuyordu. Anladım 
ki onu çok seviyordum. Bir kaç 
adım daha yaklaştıı:p. 

- Gidiyor, dedi. 
Ve ilave etti 

- Benı bıraktı ..• 

12.35 Muz:ik 
12.50 Haberler 
13.05 Müzik 
13.20 Müzik 

* 18.00 Program 
18.03 M•lzik 
18,30 Konuşma 

21.10 Konu.ınw miiş, gün görmüş iıu;aıılardır. 
21.25 Mü1.ıl< Bugünkü umumi bakım tarzı 
21.30 
22.30 
22.4!i 

23.25 

Korru~ma 

Haberler 
Müzik 

KapHnış 

tabii onlar için az ve noksan
dır. Filhakika geriye kalanlar j 
da hırsız, serseri, dilenci ve ta
mamiyle cahil insanlar değildir. 

_ _ Darülacezeck bıı gibi şahıslar 
- Niçin? 

- Beni sizden 
- ? .. 

z . ---~~ ~ pek azdır., Belki ilk gelişlerin-
kıskaruyor .. afi LWA.< ~:·"" de böyle bıle oıs_alar, yurdu-
~ !i' • muzda derhal ınkışaf eder, açı· 

Göke baktım .. Ay halfı. bulut- .ıı:> - Jır ve kısmen olsun - cemiyete 
!arın arasında ıdi. Kimbilir, bel- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daha çok layık birer insan olur-
ki de bana dargın da. 1 !ar. Bu muhakkak böyle olmak-: 1 1 ı•ı - Sızden bir r:cam var? la beraber şurası da muhakkak-

- Nedir? 1 ; ti1' ki Darülacezeye paraları, 1 •' 1 1 

- Ona gıdın ve bcnı asla sev mallan ·ve mülkleriyle geleole-
mediğiwzı söyleyin. o Za.ınan 4 re nazaran ayni bak ve hukuka 

I• 1 •I 1 1 
1 1 

1 ı•ı•ı ! 

o bana tekrar gelecektir. Söyle- 5 sahih değillerdir heı· halde. 
yin olmaz mı 7 Haydi! Haydi! 6 Bunun için vali ve belediye 

I• 1 l•I 1 1 1 

I• •I 1 ı 
Hemen şımdi ı Benı bu ıztıral>- 7 reisi Bay Lfıtfi Kırdara bazı 

dH•üncelerimi bir teklif mahiye-• J•:•ı ' 1 1 I• 
tan kurtann.. Yoksa o beni hiç 8 ..., 

· k ı tinde arzettim ve dedim ki : 1 I•! ' 1 1 
sevmıycce . . 9 .• ı I l•I. 

Narabbi! Neler :işıtıyordum? 
Ona gidecek ve sevdiğim kızı 

"sevmiyorum,. diyernk oııları ı 
saadete enştırocektim.. Ya be
nim saadetım 7. 

Ay! Ay'. Yalancı ay Sen 
benim saadetimi parçaladın. A- 1 
ma ben baı;ka. bir saadeti boz-
mıyacağım. 

Koştum.. Genç erkeğin yanı- ı 
na geldiğim zaman fı.net.a nefes 
alamıyordum.. Heyec.an ıçinde · 

- Onu ben asla sevnııyo

rum. Ona gıdin O sın- bekli
yor. O sizden ba.~ka bıc; kiın"e-
yi sevmıyoı 

1 - Bir P.rkN ıhilli - ·Rabıt edatı. 
.2 - işinden tıkarmak - Bır meyva. 
3 - .Alfaben.in ikinCi harfinin oku 

nuşu - Pu'.rol. 
4 - Ht'rkC5in aevdigi bır maddtt. 

5 - Kırmızı - Derv~. 
6- t~arct crl~tı - Hazrt..>tı Pf'ygam

bcre nazı] olan ilk m'.>rt>. 
7- Mektf'b 
8 - cHdUrl'O - Jrtikbalı ke ft·cien. 
9- Yapmak - Çok değı\ - Rir notj\. 

l - Hır kw; - Rabıt edut'. 
2 - Bir emir ... HO" vılıiyctınU7. 
3 - Trablusgarb - lşarct {'dat1. 
4 Matenıl 

Dcdı ın Bana baktı 
adetin i indeydi! 

Ahı Sa~ 1 5 Göm1f"klnc· y.:ıpılır 
6 Dunya ,..d bının knnh bır :-;atu ... 

- Sah .. ını? Demek ı:uz unu fcsın~ $alud ol:ın ışehır. 

sevmıyorsunıız 7 Oh 1 Ne saa 
det!. 

Geriye dcindiı ve sevgılısıne 

doğru ııcmaya başludı. Uzak
tan oııların birbirlerine sanl· 
dıklannı gördüm .• 

Ay!. Ay' Yalancı Ay!.. Sen 
benim saadetimi parçaladın 1 1 
Sevgimi öldürdün! .• 
~a sen de bir sevgilim kay· 

bettin .• 
Beni, ben, zavallı genc:ı . 

AlCalu·nın son hart - Han11dıyc 

11.ahroımanl 

8- Buzulan o e alardo haıut oluı.:· 

L.~kırdı 

R..1z1 ofJ ,, n1ak - Bır ııoıa. 

nUNKU BwLMACANIN HALLI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"- Darii!ace7.ede m~ sahi
bi olan bir münevverler zümresi • 
var. Bunlar dıııartda kimsesiz· 
lik ve bakımsızlık yüzünden bu
raya müracaat ederek sığımmş
lardır. Onları da diğerleri gibi 
tutınıyaJım. Zaten yeni inşa.at 

ve tevsi plA.ıılarımız vardır. Eti 
meyanda bir de "münevverler 
bakımevi,. tesis ederek Darüla
cezeye bağlıya.J.ım. Bıı; bizim bir 
paviyonıınwz halinde ve tama -
miyle istirahat ve ihtiyacı te -
ınin edecek. konforlu bir bina
mız olur. O zaman hariçten da
ha bir ~oklan ve bılha..~sa bekar j 
mütekaidler sınıfı. Ermeni, 

1 
Rum, Musevi kııdııılarının pan- ı 
ııiyonlanna arzı iftikar etme-.- j 
ler de bize mi.ira<'aat ederlet r• 1 

İşte bu teklifim vali beye uy
gun göründü ve kabııl edı·re.k 

ynrdııpda bulunmayı vaad bu
yurdular. Hakikat.en h«I bııdnr 

işte. 

Gülnıeğe başladım. Tabii dok
tor Bekfr Zafir de gülüyordu. 

- Tamamiylc tahmin ettiğım 1 
gibi.. dedim.. J<'akat nıçin hu 
kadar dedikodu oldu d• ne Bay 1 
vali ve ne de siz hi~ bir cevab • 
vermediniz ve bıı hakikati mey· 
dana cıkarnıadınız • .. 

·orkmazdım ÇünkU cnın bir,-------------

1 TtA Y Y A 1R E 1 '3Iİ 
2 AINIA!m.RIE,ffli N 
3 Nil IYIA Z •IEITI• 
4 Dl•ivı• U1ZIMIA'• 
5 1 !R AK •• 1 'M •!• 
6 Ri t iN:• • LI İ IRIA 
7 •INl•AD 1B ·YIAIT 
8 •IGEIVıE,LIE'.MIE 
9 RIA L'•'FIA1T t IH 

- Bu iş baııa düı;trıl'2'.dı dı• 

ondan. Bu daha 7.İyad" vali h<..~ 

ye aid bir rııesledir tabii. l''akat 
bilmem nedense .. Sayın dokt()r .. 
bu dedikoduyu eğlenceli b111muı; 
olacaklar ki bir ~ey demcdileı. 
Beliti daha uzasa da yine boş 
göreceklerdi sanırım. 

;ocuğundum. Dalgalarına gü-
1 1 HALKEVLERI j 

~cnirdim. ~------------...! 

Gözlet imı dcnızdcn çekerek 
genç kıza baktım. J<::t'kek yanın
da yok .. Jicyecaııla ayağa kalk
tım. Etrafıma bakındım. Uzak
larda bir karartı gözlerimi yor
iu. Dikkat edince bunu giden 
bir insan olduğunu anladım. 

Yürüdünı .• Kızın yanına yak-

Kongreye davet 

Kızılay Şişli şubesi reısllğin
den: 

Senelik kongremiz 2 şubat !141 
pazar günü saat 15 de Şişli halk 
evi salonunda yapılacağından 

muhterem azaınızın bu toplantı
ya buzurlarilE' ueref vermeleri 

laştıgı- m zaman av, tamamen 1 
' rica olunur. 

gizlcnnıişti. 

- Yalınız muıınız 7 

Diye sordum. Cc'ab verme
di ve elleriyle yüzleriııi k~ paya
rak ağlamağa ba.şl.ıdı. 

- Niçin ağlıyorııuo? 
Dedim. Gene cevab vermedi. 

Fakat elini yüzünden c;ekl!rek 
bana bakli. Ne saadet! Bir 
~-

Konferans 
Emitw11u Halkemndım. 
30/1/1941 perşembe günu 

saat (18) de Evimiz salonunda 
Dr. Prof. Fahreddin Kerim Gö
kay tarafından (Harlı ve Sinir) 
mevzuunda bir konferas verile
cektir. Giri.ş serbesttir. 

- -

BORSA 
28 İkincikAnun 941 

Açılıı o• 
kapa11ıı 

Londra ı Sterlin 1.2< 
New - Yarlı: 100 Oolar 182.2( 
Cenevre 100 lsviç. Frc. 29.6875 
AUna 100 Drahmi 0.9975 
Sof:Ja ıoo Leva U22! 

Madrid 100 Peçe ta 12.937 c 
Belgrad 100 Dinar 3,175 
Yokohaına 100 Yen ıt.1375 

Stoldıolm 100 İsveç Kr&nu 3UXJ5 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 % 5 ikramiyelj 19.8G 

- Nereden taJıın.in ettiniz? 
- Hem şimdiye kadar cevab 

vermemelerinden, henı de pazar 
giioü burayı teşrif buyurmw;
lardı. Gazetelerin bu neşriyatı 
mevzuubahs olmuştu da o za
man gülerek. 

"Bırakın yazsınlaı· e.anım. 

Daha iyi bızim için.,. 
Demişlerdi. 

Artık hen de tamaınıyle an
lıyorum ki bütün bu neŞriyat 

isabdli ve yerinde yapılmadığı 
için Bay vah aldırmıyorlardı. 

-

Tabu yerden göke kadar da 
haklan var ya. 

Bunu dilşUndük<;e bemen her 
gün ayni mevzua kalem dolaya
rak sütunlar karaliyan, gtinünü 
gün eden muharrilrere acıyorum 
doğru.su. 

- Neye daldn= Damıı bey? .. 
Düşündüklerimi güle güle an

lattım. Doktor Bekir Zafir za
rif bir tebessümle; 

- Doğru dedi. J<'akat goniil 
isterdi ki yapılacak hayırlı bir 
ııeyi önceden yıkmak değil, yaır 
mak ve yapanlara da yardım et
mek ınüınkün olsun şu memle
kette. 

Bu ıı:ırada ıı;eriye bıu;ldrtıp gı
rcrek: 

- AI. buyurunuz müdür bey! 
dedi. Rabat.<uz ediyorum amma. •• 
BLZe söylenen o ihtiyar geldi 

- Kim ? . Geçenlerde <:J.)ı:an .. 
Bilseyin.Avni bey ml7 .. 

- Evet efendim!... 
- Getiriniz.. 
Hüdür bu emri verip ba$ldltıp 

dışarıya çıkınca 

- Bakın Daniş bey! dedı. 

Tam sıraronda geldi işte. Şimdi 
yanımıza girecek zat.. tAaaa .. 
eski zaptiye nazırı Kiızım Paşa- , 
nın yanında• zaptiye konıiserli

ği yapmış, gün görmüı;, münev- 1 

verler arıuıında yaşamı~. Cid· ı 
den münevver ve ı;ok kimil bir 
insandır. Hükfımetteıı muhat®u, 

bir de telrniidiycııi va!'. Hatırım
da kaldığına göre gah1ıa 35 • 
4() lira kaJaı'. bir şey. Üç sene
dir burada ıdi. Fel<:)i olaralı., 

biç bir yoıi t.ııtmll:l. bir halde 
sedye ile g.-lirmişl<•rdi. Biz t»

davi €<!tik .. Yilriimeğe baııladı 

V<' bundun l.ıir ay evv<I buradan 
kendı ıa1~.,i ılo c;ıktı. Boluya 

l/tılMİŞiHi 1:tıft111ııŞ 
lca6u(lu111M sakla11Mış 

Fa:ıtta eerevan ıst:trııasc .... 
eden a m p u 11 ar kullanıldı• 
Qında aynı tu~aflf,O·a dO· 
Şoıor. 

H'aklki t·aS'arruır·vapmak ....... .. . 
ıst:eyen do;af'ra •az cereyan 
sarf'ına mukabn d·a h•a bôl 
tşık veren TUNGSRA~ ıam. .... 
ı:>uliarını mubayaa ede ... 

IJNGSR~H 
l'N A2 PAAA•A·EN BOL AYOINL-11( 

' e"ou Rd.ı\~e·fR·A DERLER .... -
gıdip emvııJ ve cmıakinı ııata -ı-
caktı. Şi.ınw tekraı geliyor. -----
Böyle bir adama "aHri w kon- 1 istanbul Defterdarlığından 

\ ._ . ı s TA N • u L . p"' ~""iN K .. " A . i '%. M 1 " ... ~ I 

forlu bir mun<'vverlı-r i:nkıme-

vi,. lıizun mı, lazım d~ğil nıı ? .. 

Doktor &kır Z>Uinıı '°Yit~ 

dikleriD!• ı,-öro, kollaıınu. ıkı kı· 

şi gırınış hır ıhtiyar pinpon l(l.~ 

k.'<:ek zaımcttim. J<'akı. t bn d~ 

J.ietv..·:·d:ıı ıJk d~va11Jh• ıı.ulıye ı)Ub elen 1<.:ın yaptJrılacak. 2340 lıra k<:$.lf.. 
l 4!'i yc.:tı n1 •. ·ı~ vt.: J(ı dc::'.\;ı dolabı J0/2/1941 pazar1.csı günu snat 14' de 
M.ılr ~"mh\k Mudurlur,.ilndı.. WplanMak olan komisyonda a(ık eksiltme ile 
ihalt. t:-dıleı.: klir Muv k.Jt tem1n. t 176 lıf';'tdı.r rst.<-klilerln. bu ~ ben.zl'!' 
200tı hralı~ ı yaptıklaı ı.na daır ih.lll gunıınden 8 ~wı evvel Na!ıa daıres.in 
de alnın11 c·hlı.yet VC'SlJ\J:nll halı I.ıalı,yctu nıobılya fabnkal •. rı oJdugunu 
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• 4 iuı<.'Ü k,ılenıınclt.~ gorulPbılınn (504) ne göreyını? . Bu felçli olduğun
dan dolayı üç sene evv~J Da.riila
cezeye sedye ıle getirildiği söy ı ı 
!enen ıbtıyar kimdi 1 •• Bilir, 
tahmın ed"bılır ıni'liniz? 1 

İstanbul elcdiycsi ilanları 1 
Demin araba ile gelirkoo go~ j 

dilğfunüz temız kıyafetli, yaşlı 

yolcu... Şışlidun buraya kadar 
yayan gel01ış olan şemsiyelı 

ihtiyar! .. 
. 

"Yeni Sabahfn,, 
ilan fiyatları 

.H.r. 

2036. ]fi 

1391.'ll 

il~ 

teminat 

ı~ı.71 

a..ııı 

11'7.IO 

Kag1thant thıt•<'ı y:ıo Okulu tdb a.bt'L<ıı..&lt yaıak

haııcı ~y~ı 

Ha:-ıelu, Cerr;ıhp:ı~, BeyogJ.u, ZOhreVl hWıo-t.lıklar 
tıaf>lahancler1lt: Zeyneb Kamil Doğumevınm... yıllık 
ıhtiyac:ı için. alınucak zeytin tanesi V<" 1;oda 
V1ld11. birinı..ı yalı okulwıur yıllık ıhtiyacı için 
1500 kilo sut vt• 1000 kilo yogurt 
Yıldu bırüu:ı yatı okulW>un yıllık ıhtıya<'i için 

Nişan taşındtı lılrıu sokag k.<ıldu·nnlurırun ını.ıa

atında kullanılınak uzere alınacak 200 mt>tr<' mik~
b1 1t<h ta:ı; v<· 25 mf'treı mik~bı kun1 

Başbk maktu olarak 750 
Birinci rıayf&aa santimi 500 
ikinci .tt ,, 350 
Uçüncii .. ., SOO 

1 
Tahnıın Lı..d<·lien ih: ilk Wnünat rnıkda.rl rı yukarıda yazıtı ışler ayrı 

ı ayrı açık < k~ultmcye k:onıılrr.uştur ']artnamelen Zabıt ve MuNmclat Mü
dUrlOJ(ıi kalenündc görül<'bılir ihale 5/2/1941 ~arı:amba gtınü saat 14 de 
Dairot En<"iımendı• yep1lııcaktır. Tal\hlerın ılk temina1 makbuz veya mek
tubları Vf" 940 yılına 11id 'T'it·aret Odası vı.:'ftikalarile jhale günü nllıayyen ııa-

Dördünciı,. 

Beşincı ,, 
Altıncı ,. 

.. 
" 
" 

100 
75 
50 

at1e Daımi En<.·u.mende bulunmaları (401) .. 
Sahibi A. Cemaleddln Saraçoglu - N~t Müd<lıil: Macid Çetin 

Ba~ldı!t yer: (H. Bekir COraoylar ve Cemaleddln 8araç~lu matbaas 

- -
tırdım. Çalgıcıyım. Sabaha kadaı uyumıyacak, 

sabableyin mösyo ve madam 
bah~ivao uykuda. ilten savuşa
caktım. Ben bu diışüncedc iken 
kan: 

- Geeeru,. hayır olsun möıı
yö. Artık biz dıı yatıyoruz. 

Kendi kendime sevgili arkada- ı 
şını Alferd Mulleri düşünüyor
dum. Bu akşam o da bura.da ol
saydı nH kadar gülüp eğlene- 'ı 
cektik. Zavallı çocuk! Birbıri
mizi de ne kadar sevmiştik. Bir 
kaduu bulmak için ne kadarı 
zahmetlere katlanmış, ne çok 
eziyet ve cefalar çekmişti. So
nunda naili meram olııa idi, hay 
di neyse! O yüzden suda boğu
lup gitti. Bana da ınadına.zel 
Be~~ı alacağını vaadctınişti. 
Ne ıyı olacaktı. O zaman ikı ar
kadaş hep şatoda vakit geçire
cek ben daima zcngil) ve terbi
yeli adamlann arasında buluna
r.ık kabalıktan, ı;obaıılıktan 
kurtulacaktım. Maamafih be • 
nim için yine bir ümid var. Çün
kü .madınazcl Mikaellayı bula -
cak olurı;aııı tabu heni şatoda 
alıkoyacak, arkadaşımın arzuııu
mı da söyleyince Bertayı bana 
verecekti. Fakat ya madmazel 
Mikaclla: 

Bir çalgıcının seyahati 
144 

1 
Y ollan:Ia no bır poı;l.a araba· 

sına, ne de bir insn t.esdüf et-

l ıniştim. Akşam oldıı , ben elfı.n 
yol yürüyordum. Maksadım ak·/ 
şamdan evvel diğer bir köye i muvasalat etmekten iba.rettı. 

- Islık mı çalarsın. 
- Yok canım kemaıı. 
- Biz ne bilelim. Çalgıcıyın 

diyorsun. Yanında çalgıya ben· 
zer bir şey yok. 

- Çalgım kayboldu. Mösyö. 
Dedi. Bunların nerede yattık

larını merak ettim, ba.ş1111ı ar
kama çevirib baktım ki karı 
köşedeki otları yere dü.~emi!?, 
üzerine de bir kaç çuval ört
mfuı. Benimkinden miikemel bir 
yatak vücude geti.rmiııti. İstih
za tarikiyle: 

- Ooo madam. Yatağın 3.Ja-
11nı kendinize alıkoymak. Doğ
rusu misafire böyle mi ikram 
edersiniz? 

Dedim. Kocam yattığı yerden 
başıııı kaldırdı: 

- Aman mösyci yanl1$ınu. 
var. Bu yatak si7.e münasip de
ğildir. Fakil' misafir gelecek o
lursa onlan buraüa yatırırı?.. 
Yoksa sizin gibi zengin bir 
mözyöyü ancak altınızdaki kar
yolada yatırabiliriz. 

Dedi. Kan koca beş dakika 
sonra horlamağa başlamııılardı. 
Bu bale seviniyordum. Çünkü 
bu horlama ile yarın öğlene ka
.iar uyuyııcaklannı aklım kesl
y<ırdu. 

Henüz uykum e-elmenrlşti. 

-- Vay Alferd boğuldu da sen 
niçin sağ kaldın. 

Yahııd 
- ?- için sen onun yerine bo

ğulmadın ?. 
Diye beni şatodan kovacak o

lursa? Halbuki bende kabahat 
yok. Az kaldı hen de boğulacak
tım, fakat nasılsa kurtuldum. 

Tabu buraları nıadmazele an
latırıın. Mikaella gayet iyi kalb
li, terbiye ve nezaketli bir ka
dınmış. Elbet te benim kusuru
ma bakmaz. Refikiınin boğul -
nıasından dolayı benıın kabaha
tim olmadığlm derhal anlar. Bu 
gibi hülyalarla meşgul ola ola 
iyice uykum gelmişti. 

Uyumak istemiyordum. Çün
kü sıcak su ile midemi bulan
dınp koskoca ot minderi baııa 
karyola diye yutturmağa kalkı
ııan şu münasebetsiz karı koca
ya beş para vermeden Eavuş -
mak başka türlü kabil olamıya
caktı. Benden evvel uykudan 
kalkacak olurlsrsa tabii kaçamı
yacaktım. Halbuki biitün gayre
tim boşa çıkıruş, gece yansın
dan sonra gözlerim kapanıver
mişti. 

Ertesi sabah gözlerimi açti
ğlm zaman güneş ep<'yce yiik
selmişti. Köşedeki ot yığınının 
iizcrinc kıvrılıp yat:ıı; haı ı koca 
coktan yerleriı:d, ·ı ' ,J·m,~lar, 

ihtimal ~alışmak içın bahçeye 
çıkmışlardı. Bu bahçivan kulu
lıesinio yalnız bir tarafında iki 
küçük pencere vardı. Kan ko
ca b~~enin hangi taa_rfında bu
Iundugunu anlamak üzere per-j 
cerelerden birine yaklaştım. 
Bahçe gayet büyiik olduğu gi- ı 
bi karı koca da hakikaten işle 
meşgul bulunuyorlardı. Bab- 1 

çıvanlarla kulübe arasındaki 
me.-afe hayli uzaktı. Bundan 
maada beninı savuşacak oldu
ğum dış kapı bahçıvanların 
bulunduğu noktadan görüle -
mezeli. Herif koca bir çapa ile 
toprak çapalıyordu. 
Kadın da yere oturmuş örıün- j 

deki çuvalın içinden bir şeyler 
çıkarıyordu. İkisi de Hon derece 
meşguldii. Artık kararı verdim. 
Hemen erzak Uırbamı, iri so
pamı elime alarak kulübe kapı
sından dışarı fır1'1dırıı, seri a
dımlarla dış kapıya kadar git
tim.Bu kapıyı da açmak için çok ı 
zahmet çekmedim. Yalnız kapı 

açılır iken lıll' gıcırtı hasıl ol· 
du. Kan koca kapının açıldığını! 
hissederler korkusilc bir gün 
evvel köpeğin korkuslından yan 
lışlıkla sapmış olduğum çıkmaz 
sokaktan koşa koşa çıktım. Ne 1 
tarafa gideceğimi tayin edemi
yordum. Bir gtin evvel gclmııı, 
olduğum tarafı tercih etsem 1 

tekrar geldiğim yola gitmiş o
lacağımdan sol taraftaki c:ıdde
yi takibe başladım. 

Köpeğe, bir kimseye tesadüf 
etmeksizin köydl!n dışarı çık
tun. Bahçıvanla karısı savuştu
lar korkusile ikide birde ar-ı 
ğumu anlayıp takibe koyulur
kama dönüp bakıyordum. Köy-1 
den o kadar uzaklaşmıştım kil 
artık iri bahçıvanla şişman karı
sının; döı t nala koşsalar bile be
ni tutamıyacaklannı anladım.! 
Belki yarını saatten ~iyade koş
muş 9Iduğumdan epeyce yorul -
muştum. Para budalası kan k<~ 
canın talciblerinden emin bulun-) 
duğum için adımlarımı aıhrlaı;-

Bu da mümkiln olamadı ya! Gü 
n.,ş grup etmek üzere iken ar
kamdan ayak sesleri peyda ol- i 
du, ~ı çevirdim, garib kı-1 
yafet!i, oldukça.ekşi suratlı iki 
kisin_in bana ~oğrıı gelmekte 
oldugunıı gördunı. Şu yabancı 
hcritlcrden yakınlarda bir kciy 
bulunup bulunmadığını anlamak 
maksadile durdum. Yanıma 
yaklaşmalarına intizar ettim. 
Herifler yanıma yaklaşır yak
laşmaz· 

- Sen kimsin~ 
Dediler. 
- Bir garib yolcuyum mös

yöler. Acaba yakınlarda bir 
köy var mı? Gece yarısı sokak_ı 
!arda kalr.ııyayım. 

iki herif biribirlerile garib 
bir lisanla konuştuktan sonra ı 
b:ı.na: 

- Arkadaş sen nereden geli-
yorsun, nereye gidiyorsun? 1 

Dediler. 
- Almanyadan g~yorum. 

Napoliye gideceğim. 
- Senin san'atıo nedir? 

Buralarda bil' keman bulursam 
alacağım. 

- Sen de beş para olmadığı 
meydanda. Çalgiyı bir yerden 
aşıracak mısın ? 

- Ne müna~~ mösyo. Ya
nımda. altı yedi !ıra kadar pa,.. 
ram var. 

Herifler para lakırdısını du• 
yar duymaz gözlerim daha zi· 
yade açtılar. Yine biribirlerile 
kounşmağa başladılar. Ben ta· 
bil bu hallerden bir şey anla• 
mıyordum. En nihayet: 

...:.. Fakat karanlık oldu. Biz 
eliln ayakta durup konuşuyoruz 
buna bir köy göstermiye<.-els 
misiniz? 

Dedim. 
Herifin biri : • 
- tya amma sabaha kadllf 

yol yilrümcliyiz ki birinci köye 
muvasalat edelim. Biz de senin 
gittiğin köye gideceğiz.Fakat bU 
geceyi şuradaki onrı:ıncıkta ge 
çirmeğe mecb:ıruz. Şimdi ise 
Uç kişi oldıık, korkmağa hacet 
yok. (Arkası var) 


