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13 ŞUBAT 1941 

[ Perşembe 
3 Üncü Yıl-No.1000 

İngilterenin 
lıarp hedefleri 
hakkında 

~. İngiltere galip 
~YeaekUr, diyebilirler ve 
~ lclctiayı müdafaa eUneleri 
t.._ ~ ve zaruridir. Fakat 
~~re kendi galebe8iııe 
~ ele emin değlklir dl
~~. ÇUnkü 'Wkuat oma.. 
illa ~ tekzip edl,yor. 

t. 
t. 

.. . . 
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GONLO K SfYASI HALIC'. 

-
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BAZETESl -

Bulgarista • 

na 1000 Al· 
man tayya-

• 
seım~ resı 

Bulgar matbuatı hü-
kumetin bitaraflıktan 

ayrılmıyıcağını 
yazıyor 

Belgrat, 12 (a.a.) - &euteı 
muhabiri bildiriyor: 

Sureti umumiyede emmy.et e
(Soou sayfa 6 su 2 de) 

Romanın 
tekzibi 

' 
~:RUseytnCaltJdYALÇIN 
A ıma.n kaynaklan tngil
~ terenin harp hedefle-
.. hakkındaki havadislere pek 
~lı bir surette ve çok yakın
,.... alakadar oluyorlar. Ayni 
~tıda, sulh hareketine aıt 
N~lcri gazetelerden .ve rad-

i.,~ hiç eksik etmiyorlar. O. N. B. Ajansı ltal-
L~ açığa değilse de, bUtün Ut k t ı 
.... tayreucrden, bilvasıta bir Cenovayı bombardıman eden ı;emllen!en Malaya yamn m are e a e-
~ çıkıyor ki o da şu dakik~- ( bini yalanlıyor 
llL ~.ınan şefleriııin en çok du- e novaya Hür Fransız Cil. Franco Roma, 12 (a.a.) -D.N.B. 
~lugl\ şey lngillz Adalarına ajansı bildiriyor: 

~-:"llaf!abrı söylenen taarruz de- k U VVef {eri ttaıya ile lngiltere arasında 
;" Sullı olduğu hakikatidir. Bu h Ü c u m Mu sso 1 ini bir mütarekenin yakın olduğu 
lhıasebetlc, Amerikanın İn- ve hatta bu mütarekenin bu-
~rcyc yardım etmesi tekli - Cenubi Trablus- •• gün imza edileceği hakkında ~n aleyhinde bulunan tayya- nasıl oldu ? garptan 800 kilo- ile görüştu bir Amerika ajansı tarafından 1 

Lindlı.-.r<Y''in bir uzlaşma ----------- yayılan şayialar İtalyan resmi ~h -o . t . . . d·ı 
..... u Yapılmasını tavmye et- M laya harp gemi· me re ıçerı gır 1 er H"tl c b ı··tt k mahfillerinde gülünç tellkki 
~le olmasını da hatırlama - a -o- 1 er e e U arı edilmektedir. Bu mahfiller, 

'-ıt kabil değildir. sinde bulunan bir ga- HarekAI müsait fekilde ile Çanakkaleye ayni bahis mevzuu olan §ayialarm 

: '·;;:\ı:~'!:' !:!r.: zetec~?in heyec~nh inkiş~ta devam edi~~r _ zamanda hüc~ . ta- :,.ıı:,ıcı1:ı~:ı:,·:~:,:~::;:-
>on ın~seleyi şu tanda goril - muşahedelerı Kahıre, 12 !a.a.) - "?~~ız u savvurunda ımış kında hilkilm siiren idrak: 

tlar: Birleşik Amerikanın mumi kararg5..hmın t_:eblı~. eksikliğine yeni bir delil oldu-
tııltj Londra sefiri Keuncdy ln- Malaya zırlısı, 12 (a.a.) - Libyada kayda değer bır teY Zurich, 12 (a.a.) - Reuter: ğunu bildiriyorlar. 

idare Yeri -Ntıruosmanlye, No. 84 latanbal -relgrat: YEN1 SABAB lstubal 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 kuruş 

Yunanlılar 
Avlonga 
yolunda 

ilk hatlar t•hre 11 
kilometre yaklaştllar 

Nevyork, 12 (a.a.) - Üni
ted ~ ajan.cnna gelen bir tel
graf, Arnavutlukta sahil mınta
kasında ilerleyen Yunan kuv
vetlerinin A vlonyaya 11 kilo -
metre mesafede olduklarını 

bildirmektedir. 
Diğer taraftan Tepedelen -

A vlonya istikametinde ilerleyen 1 
Yunan <:Uzütamlan Avlonyaya 
24: kilometre mesafededirler. 

Yunan ordasuna iltifat 
Londra, 12 (a.a.) - M.Usta

kil l<'ra.nsız ajansının Atinadakl 
muhabiri bildi..Pjyor: 

(Sonu sayfa 5 sU. 6 da.) 

o ' •74 

/trılganın 
müşkül 
vaziyeti 

Memleket bUyUk bit 
iktisadi sıkmh içindo 

1 Ankara Radyo Gazctul 
1 

1 

İtalyanın Almanya ile mUn1 
ferit bir sulh teşebbiisUnde bu
lunacağı havadisleri ısrarla d0> 
Iaşma.ktadır. Bunun en büyü' 
sebebi İtalyanın bulunduğu 
müşkül iktısadi vaziyettir. Bu 
hususta neşredilen bir rnpoı 
İtalyada mevcudu kalmıyan ya.-
but fevkal8.de a.7.alan maddele
rin bilhassa hububat, yağlı 
maddeler, her nevi ham mad
deler, kauçuk, deri ve pe+ıol • 
den mUrekkep olduğunu kaydet~ 
mektedir. Bu maddeler evvdc• 

(Sonu 1JGy/a. 5 sütun 1 de) tilı,,~ . . . Reuterin hususi muhabiri bil- yoktur. . . 1aviçre ajansuıa Vichyden ge •----------.-~'""'~ harp b~erın~ı diriyor: Erltrede, fimalden iler~yen len ·haberlere göre, dün gece QDQSA 
l. ,hu1 olduğunu veA lngil~!~ ltalyaya ağır bir darbe vuı-- kuvvetlerimiz El - ~ena'yı ışgal 1 general Franco, !tayaya gidip R T 
"lllılazı bildirmesi lazım gcldigı- duktan ve pazar sabahı Cenova etmiş, esir ve ganıı;-ct alınış- Mussolini ile göruşıııck Wcl'~ • ra m vay ~ ~~:emişti. Bir İngiliz naıırı limanında ve civarındaki n.ske- lardır. İleri hareketi devam et. Fı-ao1?1Z hududunu f, .. tiği ~it;; ,_,. .,·;.cuı11 ı 
~ıptıua harbi ka?.:ınalım, he- ri hedefleri tahrip eden ve her mektedir.. daki h klt iyi harieıye nBZtn B. Sunn~ de fl LJ 1 ~t'.l • ilet -
ı.._'.linıizi sonra tayin ederiz: =~ay~~tan ~ ~::t: in~:r ~ı:~~ir. ~ha ce- ~g'=~e :ı.:::..~teV~y . . .. . . r 1 ne on p a r a z a m 
~·Alınan matbuatı bu be süınüzc dönüyoruz. nupta faalıyette bulunan kolu- muhabiri diyor ki: İngılız tayyarelerının 

attan lngiltereiıiıı harbi ka- Muhasamatın başlangıcın- muz düşman arazisinde daha ''İspanya devlet reisi Musso- • 

'ağı.na emin olmadığı ma- dan beri ilk defa o!arak ası] ilerilere nüfuz etmiştir. Bu llni ve Papa ile görüşecektir. yenı akınları. D h ·ı · 'r k ""'[ t. b . k un 
' çıkarıyor ve hedefleri ta- İtAlyan sahilJeri denizden bom- cephede şimdiye ~ad.ar. 80 top Loubetdeki m~ikunesine gid~ Kahire 

12 
(a a.) _ . lngı"liz a l l Ye V e Q e l l r Q n >lıı<ten b . . çekindiğin"' bardıınan edilmi~ bulunmakta- mpt ve tahrip edilmiştir. mareşal Petaın de Franco ıle ' : h [ d 

~ediunun ıçın ., dır. Havuzlar, ticaret gemileri, Diğer cep~el~rde: Vaziyette yann ltalya dönUşUnde görü- hav~~ - kuvvetlen karargahının layihası QZlT Q l 
Qj yor. . fabrikalar, antrepolar ve elek- hic; bir değışıklık olmamıştır. §eeektir tebligı: 

' bu a.uhakeme ve i8tidWin trik santralleri arasında 300 Binga:r.lcle hayat .,, 1 ütalea 10 • 11 şubat gecesi Rados a.- f.15tanbul Şehir Meclisinin Teş- tarafından kabul olwınıu~tu. ~ tine kani değiliz. Bir h~- tondan fazla infilak maddesi Kahire, 12 (s..a.) - Reuter Berllnde b r m dası bomba. t.ayya.releıi truıüuı- rinsani devresi içtimalarıııda Tramvay biletlerine her :rı.. 
""' ~-harbi -1tazanacağuıa. emın patlamıştır. &"""'"ının Bingazi hususi mu- Bertin, 12 (a.a.) - Bir husu- dan tekrar criddetle bombaı'dı - · ...... :ı.ade olursa olsun ynınlncnk 1 

... ~ b" hi b İtalyanlan tamamile gafil av J........ si muhabir bildiriyor: '!i· eehlı· meclisine 50 azanııı unza- ~ _ 
' '~ ılir. Fakat ç ır za- lıyan bu hUcuın , Vis - Amiral babiri biİdiriyor: Aldığımu: malfımata göre, ge- man edilmiştir. Taarruzlar al- siylo verilmiş olan bir taktirde zamlar kanun meselesi oldugun· 

~ u kanaati ne açıktan açı- Somerville'io bandırasını taşı- Bingazinin başbca otellerin - neral Franko, bugUn San • Re- ça.ktan yapılmıştır. Maıitzada Türk Hava Kurumuna şehri- dan Şehir meclisinin bu karaıı 
~ n.e dolayısiyle bel~ etmez · yan Renown 1!13.ffı harp knıva- den birine indim. İtalyan garson- mo şehrinde B. Mussolini ile bombalar hangarların ve idare mizden yardım temin edilmek Dahiliye Vekaletine gönderilnti~· 
loJ; lıı kazıuıamıyacagını mu- r.öril, Malaya zırhlısı. Shetfield lar galiplerine hlliınükabul gı;.. buluşacak ve yarın tekrar hare- binalannın arasına dilşnıüştilr' ınaksadiylc, tramvay biletlerine tir. 
'tı kak bile de gene yüksek~ knıvazöril ve Ark Roya1 tayya- termekten ldeta sevinç duyu- ket edecektir. Calatoda bombalar iniş mey • 10 para zam yapılması teklif o- Öğrendiğimize göro Dahili. -.ıı tutar ve harp bedeflen_ nı_ re gemisi tarafından yapılml§- yor'--. tn..;ıı .. tere mUstesna b.ir Alman mahfilleri bu haberler .:1--·-da yerde duran Ü" İtalyan (Sonu su.vfı 5 sti 7 de" ~ efl tır ı;u 6~ hakkında, kat'i bir malQmat ~ ~ luumu.j ve teklif şehir meclisi J 
\;eder, hattl harp hed ~ Cenova körfezine ilerlemeğ'.? bUsnilkabul gösterilmektedir. vermemektedir. tayyaresine a~ vermiştir. Baş- -----------------------
' etınek daha ziyade netice- (Sonu sayla 5 sU 4 te) Sonu My/a 6 ritıın 5 de) General Frankonun V!chyye ka yangılar da çıkarılmış ve 
'- ~k emin olmamak mlnası- gitmesi ve mareşal Peta.in ile tayynrelerimi7ıdcn ikisi hedefi 
;~~e gelebilir. . h de buluşması muhtemeldir. mitralyöz ateşine tutmuştur • 
--~ heci flcrini ilin eden bır Bu·· y u·· k B a 8 r İspanyol devlet . ~e hilkfunet danınd ~let e reisinin B. Mussolını ile görUş- Kataviada uçu3 mey a, ~ bu ~y~atı e~ın~ ef- " mesinde Afrikadaki vaziyeti ha tayyarelerin ve binaların ~ası-

'1 Uınuıruyenın bUyUk bır 1:1~- his mevzuu edeceği sanılmak- na bombalar atılnııa ve 6Iddet-
-. toplayabilmek ve kendisi- tadır. General Frankonun Fran li bir infilak ile müteaddit yan-

~ lıatta muharip memleketler- m u• • s a b a k. a m 1 z ı aa ile ftaıya arası1!_da bir uzlaş- gınlar olmugtur. ~ hı1e taraftar kazanmak eme- 1 ma ,..,emini buJmaJ?a ~alışması Bu hedef de keza mitralyöz 
\oı_ beaıer. Harp hedefleri sulh~ ı kuvvetle mUmkUndilr. Bu uzlaş- ateşine tutulmuştur. 
~~laşt.Jrmak ve karşıdaki j (Sonu sayfa 5 sü 8 ~) Arnavutlukta, a.akeri a.nbar -

"~la.rda harbe_ devamı~ s b h •ı • k 1ar ve diğeı• depolar taarruzlara ili~ bir şey oldugu kanaati- " Yen; a a ,, sev gı ı o u- HAR p uğramış ve tam isabetler kayd-
~ak için ili.n ?lunur. ' olunmuştur. 
~hedefleri ~ -~ken, gucuları için çok zengin v.e VAZ.ıYETI Habeşistanda, Adisa.babada 
ta....-:9.nlarımızm kolr.~u ~- tayyare meydanı dün tayyarelc-
~~ memleketi~ bu- il gu·· zel bir müsabaka. te.rtıp riıniz tarafından bombardıman ~ hır kısmını ellcnnden alaca- Bu günkü harpte edilen hedefler aram11da bulu-
~ellilınez. ÇünkU o zaman etmeg""'e karar vermıştır nuyordu. 

nevınidane oir harbe sevk Sarsılan C9ph9 Tayyare meydaıu üzerinde 

llüseyin Cahid YALÇIN - gerilerİdİr bir çok bomba atılmış vo binala-
(Sono sayfa 

5 
.u 

1 
de) Müsabakamızın en büyük hususi- • • ra, hangarlara tam isabetler ol-

ı h d• 1 YAZAN: maş ve yangınlar çıkmıştır. 

Hekimbaşı"' 
f\hdülhak Mollanın 
~ hatıra defteri 
•tQra: Reşat Ekrem Koç• 

itli ~aiti izam Abdülhak Ha
~ ltıerhumun dedesi Abdül
cı.-._: _ JdoUanın İkinci .Mahmut 
~'l'bıc ait ve şimd1ye kadar 
~ kaJnıış pek meraklı bir 
~ Bafha.sını aydınlatan 
liı.ı.~Ya.n.ı dikkat makale se-
~ Yarından itibaren "YE
~}) 8.\aAJl,. sUtu.nlanDda. ta.

eQeceksiniz. 

yeti, tevzi edilecek O ~n. e ıy~ e· Em•kli Geu•ral Eri'trede Keren - Asmara mın 
rin her eve lazım havayıcı zarurıye- K. M. • takasma da müteaddit akınlar 

' d B t 
1 

• yapılmıştır. İki şehir arasındaki den müteşekkil olması ır • U sure • Havalarda: otomobil nakliye kolları şiddet-
le "YENi. SABAH,, okuyucularına Harbin, muharebesiz geçen ıe bombalannuş ve mitralyöz a-

g\inlerinde de, daimi bir mo-
6 

.. 2d ) 
l ~ k f k b · tör gürültüsü sUkCın havası· (Sonu saıı/a su. e hayat pahalı ıgına arşı u a ır nı yırtıyor. Dün, huzursuz- .._ 

hizmette bulunmuş olacaktır luk cephelerde idi. Şimdi, mu- YA R 1 N ---
haıip memleketler hint.er-

1 

__ -
• Uindında ya!P~anlar her. da-

p ek yak 1 n da başlıyacağımız !!!:t!~~:;~nı T~~va~~ik ~ Atatürkün hayatından 
"Alarm!,, 1 davet edıyor. Mil- h l 

bu müsabaka hakkında yarın ' ~°:"ğ!;:;.;;ı,:n;~ h.;ın:: ~~ı1::ı!1:'~üro":r~u~!ı. 
mufassal malumat vereceğiz artık, ~u~~~~=~~~~"!J; alfi.ka celbedeoek bir y&ZISI 

\.. \. 

SABAHTAN SABAHA 

Bulgarlar istilalar 
Bir daha mı hep böyle 
aldanmak haberlerle 
istiyorlar? başlamıştı! 

Rıunaııyadaıı Bulga.rist.ana ge~n \·e Bnlgaristanda mevcut 
olan dmniryollanru, Rwna.nya hududımdao ve bir kısmı demir 
yoJuım takip ederek Sciaııiğe kadar mesafeyi gösterir haıita 

gösterir harita 

Bulgaristanda Alman as
keri var mı, yok mu? İngiliz 
Başvekili bu hususta çok kat'i 
söyledi: Bulgar hava üsleri Al-

manlnnn elindedir. Burada 
binlerce mUstahclim vardır. 

Bulgarlar tekzip ediyorlar 
(Sonu sayfa 4 sli 4 le) 



DM SABAH 

tsıam -Türk Ansiklopedisi 
hakkmda bir cevap ŞEHiR HABERLERi 

..lalim-Tirk Ansiklopedisi baklanda okuyu
culanmızdan Rahi Naci Sağdıçın gazete

mizdeki 1•zısma ansiklopedinin Umumi 
Nefriyat Müdiiri F..p-ef Edip cevap veriyor 

OKU-YUOU 
DIVOR Ki, 

1 Bulgaristan a f ""__,.""~""'"" 
demir Basra yolile ticaret 

Arpalı ve 
nohutlu 

kahveler 
Mektep kantinJeri 

hakkında ihracatı yapan tüccarların 
istekleri • 

cRalf Baı.otıu imzaslle aplı-
Akç&yda DeaiQOllan ...U.• bafka maeıu.m yoktur. Bmaena- .daki mektllbu aldık: 

mııhtermı cbltumu Bubi Naci leJlı, Kur'anın balribtirri anla- Bazı mekteplerin kantinlerinde 
Sağchçın muhterem (Ya S.. mak ve l.ell:mı,etiD. ahk&mını talebeye karıı insafsızca barek:.et 
balı) ta JM!lll'Olwıan ve le nU. kavramak için, yalDıa Hazretı ediliyor. Mektep idarelerinin si'Vil 
b& sUrea 1aUJl bir mMaJeeime Aliden değil, Bareti il de dahil ,abıalar eDer1De bıraktıkları tıu 
bilmilnaeebe İ8llm. • '1'8rk Aa- olduğu halde, eklbiri ulemayı aıb1 işlerle ara mra yakından a-
.. lopeödıvJen de heheettiğl w emhabm iDh ve riY&Jllllltlıerini na- llkadar onan telllemd om
bazı temenniyatta bPhlrduP an dikkate almü JAmndır.. nuu 
g6rWdil. Evvel&, ~ Ve bizim. meeleğimiz badar. Dini YENi SABAH - OlaıJuemnuz 
miz balrkında tMecellı 'M Utl- llılim dini mlll+t+; gbli muayyen bU- vlkıada-. ve 
fatla.rma teoekktir ederis.. Te- nlm11 bir tarafı da )OÜW. mek1n tayin ederek babsetm17or, 
IDenDileriDe pli:w, bl!f WB Bunlar mun 'Ye IDıee bahis- umumt bir mrette bazı mektep 
flldur: lerdh- ki ba hDBUBta mfttalea be- kanUnlerinde bvafımıra ha:rebt 
"(lsmınh deftetilda ..... yam derin ~ tenkkuf e- {~t'fl.t...A- t1kiJ111t ~ A 

-ı:.- ı.aı..ı--....r ddtıindıe ilJ&.. der. Yo~- n.......nm .a.v•&. ka- ":-··~r---:-- · -~ -,,- .._ --- _..,. lika~r 1NJkl•lll'lft lllüılliir bir 
miyet namına "'9 halt mezhep yar. lıluhtenım doatummu böy - ~ ı.relrete ~mi JcJ:n 
diye tanılan Jaükfımet fırkası ı. le mühim m•l.eJer OmriıMle ge-~ daha fn1a •
n.bma ehli atınnet mezhebl ilti- ili gU.1111 6 ~ tah- ~ ihtlva etmesinl llln8l anu 
zam olunarak, buna pualmlefet sir ederiz. ederdi. v b ~ ...u
edenlei-e "Karamıta, Batıni, Ra- talim lJemjgjn • blV& mu- suretile aWtadarlann dikkat na

Karabük Demir ve Çelik fab
rikaları istihsali.tından olan pik 
demir ihracab gittikçe artmak
tadır. Diin Bulgaristana 90 bin 
liralık pik demir ihracab yapıl
JDJŞtır. Bunlara mukabil Bul
pristandaıı bazı sınai mamu
lit, çivi ve saire ithal edilecektir. 
Diğer taraftan dün muhtelif 
memleketlere 360 bin liralık ih
racat muamelesi kaydedilmiştir. 
Ba mallar meyanında Almanya
,. tttttbı, ceviz, Macaristana. 
it} fm~ lsveçe deri, barsak, 
Rumanyaya .zeytin, Yımanistaıı 

ve BWgariıltaııa bahk gönderil -
miftir. 

fızt, Mülhid,, gibi adlar takıl& - hakltiklerinden 've amOrtopedJ -
rak bir çok ırktaş1armıD yerlere mizin baa muharrirlertmde İz- zarlarına ~ oUc.. M b b 1 
batınlıvn...tn mirli İllmat1 Hakla .....,,mızm şüncest ~eJ'I Delirde at Uat a OSU 

J-VW. -- dınil oıda. 2 
Mazinin bu tarafgirin~ ba bu&usa dair ıımt.-Mememiz - ayın 2 sinde 

ketinden sakınılması, tek renkli deki izahı, İslim - Tlrk ansik- Po.ta 1c1mem'!ekf illerinden 
camdaa hekJnaJIP lll1tlln etn- Jopedialnfn dairel ..,_.,eda- Bu seneki Basın balosu, IU-
mn tayfl&rmı albııen pniş bir hil m~ yaJms isimleri haksız yere çıkanldıkJamııd si- batın 22 sinde Taksim gazinosu 
gözlük lrullamlmam liizumımıı hakkında bwa maJftmatta.n kftyet eden bet :meıınur 111~ aalonlannda verilecektir. 

Keldubmıus W. .Wn lWda 
hatırlatınm. ,, ibuettlr. olcfutunm ._... 'ftl'mıedi. Bu Bu milnuebetle, Avrupada.n 

Muhterem ilim doetumumn &raaı ga1mee blltliıa bu mez- sebebe blMen ._ :aıeşebnek- yeni getirilen artistlerle fevka.-
bu ihtarıarma karp ı.e.ekkür e- heplerin ee11•an hıklrmdp iza- ..__ -. .... _ .. _ -- ıJt..:a.- bir ..... .._. .... 
deriz. Şunu llwnall elıeıami)et- hat verilecektir. B8yllk Usta- .._ ._.._ - __ .. _..,. w.m "-J~W> programı ter-
le arzıedılris ki bi&, hak mıeshep dm, en menlut ......-relen çaIJtmanız 'lav~ ....._ tip edilmf&fir. 
olduğunda lilpbe oln:aıyaa, Ehli ~bile, lmlleeıhğı yük mayı ıdaJer idD daha flıldell a.ı- Davetlilere verilmek tizere 
Sünnet mezhebinden ohlıaJda eek ilim liaaııı herb9!:ıe malıim ... d_uk. _________ .. I -noin ko+uon ve hedi~eler t.e 
beraber, talim ileminde suluar üsellemdir -- v " -

ft m · 1 mia ediJmif bulunmaktadır. 
eden - makbuJ. meniut - bütün Batmnerin. RataıDerin, Kır- BE LE Dl VE D~ 1 
meshepleri htlviyeti a.sliyeleriy- mıdlerin, MilltridJerln ve daha . _ O geceye mahsus olmak üzere 

le tmutmağa çabpcmğlmıa ~if-~t~~~ İslimçok Beledire seraisi ..at 12 ~ İDÜ§ILZ' edecek olan 
muhterem dOllbımu mutmain •.anuıuuau • .._. - e· ı(l3aJo Ga,pd:est) matl>Uatımızın 
olabilirler. mtlthift.ir. Slruı pldikçıt bwılar :lstanhal llehı!iJ u'Mn :ee,a.. en sevimli muharrirJeriııin zarif, 

Aııcat m.i8vn-ve --...~- olduö-n .. a • .: :--ı.. ~-. Biz .,,..._ ... _~...... o- ..- iWI -w zıüa, ln...., 1181 tı• .. ı.tan- JaymeW Yuılan ve meşhur ka-
lerin 19.tıklan ve '-m Millik- hak ~ olan lc:Uhatlara bul lııelll& , . tarihi teırtmf:. ---....ı:...: ..... ı-M.o;..;_ --:-1en·..da lopedilli,, DSMJDJ Verditlerl.... hlnneıt ecleriz_ IWEmt prazı ~ ,._.._....,___,. RDUIU J""" 

de y&ptıtbln gibi, JIBıııılftöianl* fult alı 1• iıl"aııt dav&sın- lüatl ,,. lncY.kl iüip'im ,.. dobı olarak davetlilere dağıtıla
nazanada mer«lut oJm mesbep- da butnvnl.._ da j' ' illdekl faali,etmi g&tıaaı bir aa'P af'- caktır. 

1-1 iltiaa 11•~ Bmı- ai.D.b1 bk1avm. ımğa kam- ftJ'\tlllnl JRmıllbk E-"'iyet mocta,.OmUz 
du dolaJı ~ ~ - llpılf BDIP ~ 8el"ll hamtl1daımı .,m 
miz ilmft olunur. ~ .,._ tamamlamak ibendir. Bu ser- Ankaraya gitti 
:1nt~asdf ~ Milli Piyangonun 7 gide ~ belodiyecinğin ı.tanbul Flmn~ DirektörU 

Ş kil d :&ay Muzaffer ,A.ka.1U1 bu sabah-
'ttirBir.. de n--~ ı....ı.:..1-.~. .._..._ • uba. t çe • ifin e tesiaindea bugline kadar pçtr;- li Rir'at katariyle Ankaraya 

1111&ı ._..__ -- k l digi vfMJan tetkik eden mtl ·• 
miyattaıı...,.., mMd='w U..- mlJ'e JM118D ar kcmmet '* Mh'*81 ele aeaglyl ~- .Jlay lıl.uaffer Akalıa 
rinde koııu1P11a-k icap ettiği için, lıfiW Piyangonun 1 ~t çe- görm.....t..... ~ı- .&..ın..ıacak _ •nhWif i§ler hakkıpda Dahili-
m.uhte~ do9ttımuzuiı bu hu- kilişindıa 10.000 lirahk büyük "'6v o--r '"""6... ye VekiJetiııe ve <lairesiııi ali-
tulltaki htikümlerini bu mezhep- ikramiyelerdm blriDi kuaaan- tır. baar eden beiıa işler hakkında 
Mntm ~ sam•nı U• Jardan 118383 nUllMINll bilet.in f f 
tik etmelerini ~ ederiL- lııir nA-m SöJrede aa»ımıt E- DENi ZLERDE 4a EmniYet Um.um Mtldürliio<rti-

ii .m ~ - • izahat verecektir. 
Ya~tMi ~ kfıı&- ~-;;:•=.ı..-t..~ K8ftt1P Mvkınlart Takatdt kıflaaınan 

tikleri mtndm bir nokta var ld de Saman iskele rfr'Mle 8 nwna- Zonguldü kömttr bnaıdyle •azlyeti 
~un üsertnde biru durmak rada. ~~o 81rtttedir. ..ıw-;._ limanJanımz arumda ,,... •-"--bul beledi\.-..; Taksim 
aruridlr. ~ Jd: YiDe 18.Gm Jirallk büyük ""6<>A • .,- .usuw J~ 

1'Riva,.etıe göre Jıı(whammet ~ ~ bzapan ~ .lrilmür ~ ~ loflasmnı Tabinı meydanına 
Buretleri Kurandaki oJanoa 196.GJ D1lmaralı lllWba bir tarifeleri l m.a M1 cJm itib&- bakan tıU- .-Ut.'Ullu yıkmağa ka-
iliht sırlan yalnız .Ali,e emanet pe.rçaa n.,ı.ı; .,,.. but&- -ren değigtlr&oekth-. rv veınqlir. 
~ Şu halde Kur'ama -~- lwıeei eracw S... Jl!tld\ler- )litnabJAt VekUeti yaz ve Kışlanın Harbiye eaddesi.ne 
katini anlamak ve ~yetin de, dijw parçuı Kanll6k da- q aylana& ait iki tarife tatbik mdilik 
abkAmmı kavramak fçm Alldm mir ?e çel.it fahrikampdp Halil etm-~-=- y :zlw "nd de- bakan kJSDlllan Iİ yıkıl-
plen isah '"' riva,.etleri ya.hm Cıuılı ve 15 arkadapadedır. ça~. a ™-11~ J111yacaktır. 
Dımaı etmemek ,_....; bil- DiPr lO.OOO lirallk b8yilk ııiz naklt;J'atı ~ kolay. ol~- ------.--------ı 
hassa onlan ~ bir ebeınm4.. ikramiyeyi Jrawna.n .2tm"l8 nu- ğuodan ,_tarifelerde bir mık- 1 POLI StJE 

:Akdeniz harbinden sonra Bas
ra yoliyle ticaret f evkalide e
hemmiyet keabetmiş ve bir çok 
Şark memleketleri dünya ile o
lan ticari münasebetlerini bu 
)'Oldan tem.bı etmeğe bqlamıır 
lardır. 

Bu yoll& yapılan ticaret müba
deleleri son zamanlarda. fevka -
lAde artmı§ olduğundan. güçlük
ler bq göstennit ve Burada 
mevcut olaıı tesisat ve nakliye 
vaaıt&lan ihtiyacı karşıla.yamı

yacak bir vaziyete gelmiştir. 
İstanbuldan gönderilen mal -

lar bir çok meeeleler yüzünden 
Buraya ancak bir, bir buçuk ay 
sonra vuü olmakta ve bu müd 
det zarfında mallanıı bir kısmı 
arara uğramaktadır. Bilhassa 
müteaddit aktarmalar bu zara
n arttırmaktadır. Bu itibarla 
Basra yoliyle iş yapan tacirler 
İstaııbul llmtaka Ticaret Mü
dürlüğüne yeniden münı.caat e
derek bazı mü.şküllerin haledil
meai için Vekiletin resmi te§eb
büslerde bulunmasuıı. istemişler· 
dir. Ticaret MüdürlüğU bu di-1 
!ekleri bir raporla Ticaret Ve-

1 

kilctine bildirmiştir. j 

Kaynanasını ağır 
surette yaralach 

Son gfuılerde kahvehanelerin 
nohut ve arpa ile kanftınlan. 
malılUt kahve kullandıldan be
lediye tarafından tesbit olun
mu,tur. 'Bu şekildeki mahl6t 
kahvelerin sıhhate muzır olduğu 
namn itibara alınarak kahve -
hanelere bu hususta bir tamiuı 
gönderilmiftir. Bu tamime ria
yet etmeyen kahvehane sahlpl&
ri liddetle ceulandmlacaktır 1 --·---

.Belediye memurla 
mUdUrU 

Bir mliddettenberi mezun "'1-

lunan beledU'e memurin mödil
rtı Tank Boyson mezuniyetini 
ikmal ederek va.zifesiıle başla

Jnl§tır. 

ADLiYEDE 

KereslJt muhtekiri 
mahkOm oldu 

Etibank 1ataııbul 111beeine 
kereste vermeği taahhüt ettıği 
halde, bir müddet sonra, fiyat
ların pahalılaşbğını ve elinde 
mal bulunmadığını ileri silren 
kereste tücan Mihalin geçen -
lerde deposu ar&Dml§ ve bir hay
li malı olduğu görillerek milli 
korunma kanununa göre diSr
dil.ncü sorgu hakimliğince tevkif 
olunmuştu. 

Dün akjam üzeri l\asımpe.şa- Evvelki gün asliye ikinci ceza 
da bir yaralama vak'ası olmui, mahkemesine verilen kereste 
Halil y alçmer adında birisi, kay tacirinin dün de muhakemesi bi

tirilmjQ ve ihtikf&r yap+--,;.. sahit nanası F.smayı bıçakla karnın - Y ... 

dan yaralamıştır. görülerek 15 gün hapis ve 10 
Yapılan tahkikattan anln. ıldı- gün de icrayı ticaretten mence

jına göre vak'aya seeep her zaşına ~rptı~tır. 
zaman, her yerde olagelen kay- Ayni mahkeme, bundan bat
na.na - damat kavgasıdır. Halil ka Mısır çaI1ŞlSlllda baharat 
ile Esma son gilnlcrde birbirle- üzerinde zincirli bir ~de ih -
riyle büsbütün geçinmemeğe tikar yaıian toptancı tacir Ema
bılşiamıslar ve dün öğleden son- noel Saba.tay ile dükklııcı Ce
ra gene bir 1ıiÇ yüzünden şid· mal ve Sttkuun de mcvkQfen 
detli bir mUnakaşaya tutUPmu§- mahkemesini görmüe ve Ema
lardır. noel 500, diğerlerini 300 er lira 
Minakaşa gittikçe kızışmış kefaletle tahliye et:mi§tir. Mu

ve bir aralık hırsını yenemeyen ha.keme, suçlularuı defterleri 
Halil eline geçirdiği ekmek bı· w-.erinde tetkikat yapılması lıçiiı 
çağı ile kaynanasmın üzerine a- başka bir güne bıralalmışt.ır. 

Warak var kuvvetiyle karnına yaralama 
saplamıştır. 

Esma kanlar içinıfo yere yu- Geçenlerde, Vefada, Ki.mil a-I 
J'ltle nazarı itibara almak gere- maralı bilet Anhnc1e Hacı tar temilit yaprbn•aı kuvvetle 
kir. Sadece tarih he\ım•"!'•!' Bayram S&yuntq riağıwJa muhtemeJdir. 

varlanmış barsak.lan cleşilm~- dımla birisi ile sokak ortaamda 
tir. kavga ederlcen kendilerini ayır-

Zehir Kaçakçıları Kaynana baygın bir halde mak istiyen kömürcü Hüseyini 
bile olsa Kur'anı anlamak isti- Bayan Saadet BirbDdadır 
"J'ftl t:mr kimse IU lösumdaıı mm. 5.000 liralık itrami19 k~-
taini kalamaz. 20762 ll1llD&l'8lı bDetin b · 

Mutenm c1oatumua temin nan . . ır 
ederiz ld bu rt"'1'etin uh yok. parçası ~~ İnhıar)ar 
tur. Jılvharnmet Mmıtlari bny-~ HU8eyin iı. eti Zelıra-
le bir zihafyetten mtlnealehUr. Diğer ~ Denli kam 
~yle eısaMIZ mayetler tızerfne anda to&r Kn•fMı•. -
miitalea yQrUtmek hatadır ve 5 ooo liralık ~ 
taMmın ytlkBek ve pniş ruhiyle di w • • • kazanan 21..1-
~-ı..ıu •~ı:• ..M.ft,A~ n... • gerını --- ,_ IUDllD. • 
_.... - --a--• DM ftVa}et- rah biletin bir pal'ÇUI CebeJi-
ıen c;tkarular, şeriaba ancak bereket Aptalpmar ldtyOnde 
Wr IDIMDımdan bir mpsıma in- Jıfebmet öııdemir ve Mehmet 
tibJi'"' ,.m.. onlardan ahmlu- Ciftç:· ~ Diğer . 
~ umde.tJıi ilai ıtınm- ~~ulda • Ayaspa::eza~ 
~ti Alide ve evMdıncJa ilk eokapncta dt.çi Mehmet 

maau.m.iyet iddiua itte "1 um- ~
denin netieelridlr Halbuki EbJI 6.000 lira kaauıı .23946 nu-
lilrwete pıe ~ygamllerten)m maralı biletin bir~ E!a: 

alda Tatçı Artbı ~ ft 1ıerıkı 
Osma.ndadır. ~parpa An-

y-1 Sabah karada Yeni Turu. mew~in-
de Sayım sokakta ÇQı.k bele

~ JID)EU 
~ ....... 

•&N&LlK MMK ... a.eec.e. 
t AYLIK 7M • 14- a 
1 AVLtK 400 • .. a 
1 AV~IK 1IO • - • 

11 fuMıt 1t41 PERIEMaa 
11 ... .,.,...... 1aeo 
11 lkftclklttan 11N 

Clh .. A, l Yıt 141 • "- U ....... "' .... 
1.JI ,.. ... ..... 

7.U lS.JI lUI v....s 
......, v ... .___ 
lUI ı.n ıı.• _, 
ıa.• 20.11 l.lt "-

DiKKAT 
.v ........... t111d•""- ,........ 

vennka.., ...... edll....,...,. 
........ v• 1ıı•Rllrlft ...,ııı.1mr· .... 
aa M&v• lıılt 'fr -uı. ._,.. 

~·--

diye tahaildan Klıım Aydln ve 
Mehmet GOrokandMllr. 

5.000 lira ikramiJe kuaruuı 
14799 numaralı b8etln bir par
çuı Elbljda lleladtye ç6pçU.U 
lmıail ve Blaayba ile Kuşlu 
MkkaJ AHdeclir. 
~ pu'Çftll Aüanda rad

,. telmisJeni Salllll 11.eryelide
dlr. 

2.000 lira D-•· M89 nu • 
manh lü!ıtia ........ Brzhı
cuıda Nlmmda, clijar parçası 
Haliç Veaıeıde CeW mku 
I.lmbo OIJhı And.iryamdlr. 

2.000 Ura )Eapnan 80576 nu
marah bUetin bir puıçea lstaıı
balda Kadık&,ibade K81ditinde 
.,_ Sabiha Gönnde, diğer 
~ JDmida llondis Hi
ara ft Bollll ı.trbl 11\ısta
fadadır. 

2.000 U.. h ı n 224816 
--... ._ ..... Mu........ 

Tahlil olunan aacl• 
maddeleri 

letanbu1 Belecliyeai &ithal 
Mlidlrlilğtl 9fO 8elıeai mrfmda 
1000 hayvmd pda nlmunesilıil 
IJeledlye Jr:imyahaaeainde tahJil 
ettinııiftir. Bunlarda lff ta 
n8linln •""ate mum" olduğu 
anla§llmıştır. Diğw Waftu. 
klnunWllUd ayı arfmırJa alman. 
333 yumurta nÜIDUJlıeı!linde 11 
tanesi bozuk e1arat ~-

oartt aıhhf binalar 

Emniyet Kaçakçılık tubesi Beyoğlu hastahane.sine kaldırıl- yaralayan Arabacı Haydar, dün 
memurlan, "diin de şehrin muh- mış, v.ak'ayı müteakip kaç:an adliyeye vcrilmis ve birinci sulh 
telif yet-lerinde bir çok esrar ve carlh iki saat sonra Beyoğlund ce~n. hA.kimı ta.rafından te'\ıkif 
eroin ka.çak~ısını yakalamış, ka- gezerken yakalanmıştır. olunmu~tur. 
çakçılık işlerine bakan beşinci =========================::::::::::;::::;:=:::=:======== 
ullye ceza mabk~mesine teslim 
etmiştir. 

Bunlar 1111'a8iyle ı:;unlardır : 
Li.lelide oturan Selim ile met

resi Hatice .IOkakta. şüpheli bir 
tekilde do191'keıı çevrilmiş, U
W"1erinde eroan bulnnmııştur • 

Bir A&k Hikayesi 
Hem sevgilisini elinden ka
çırdı. Hem de 35 gün hapse 

mahkum oldu 
Suçlular bula.ıı Aksa.rayda 

TMMıwi Cemil sokağında otu
ran Ktinndan aJdıklanw söyJe
mialer. bu:lılul Ül'A!rine K8.zım 

ı.ctÖI;.~ bıfs-ıhlaa da yablanm•t. evinde bir hayli 
111.iMı±Mer Zeki Oral bundu eroin bulun.ıııuattır. 

Birinci ağır ceza mahkeme- kösedeki b2.kkal Kostiye: 
si, dün, aşk yilzüııden vuku "- Necibe, s~ni evden Çl.
bulan bir gasp ve har.ey~ ta- ğırıyor, her halde bir şey ala· 
arrtız hadisesinin muhakeme- cak!,, demiştir. Kosti eve git
sini bitirmiş, suçlu geııci ha- miş ve kapıyı çalmıştır. Necibe bir ~tidııWenel Anbraya P... Ozerlnde Eroin bulundu 

miştir. Zeki Ural Ankareda, ... 
rimllıdeki pyri .ııhl billalar 
haJdnnda •"'"'ak tedllılıtır et,. 
n.f1llda ftkiWle temaa «mil 
ve bul direktifler a1mılbr. Bil 
günlerde llbrimilıe d&ıre J:tir. 

Mahküm olan 
soyguncular 

!bnlııim admda birisinin, 
,~ .. lıir gece yum .Ü -
llU"&J .. , umda, gazinodan d6-
Del'km JDlıuaı keeenk, c:ebİll
deki 91 kmat ile .....,,,Mi .. 
kasım papeden Kemal ve Zlya 

Kurtulugta oturan ve bir pis cezasına çarpmıştır. Oku· bakkalın ne istediğini anlamak 
müddettenberi takip edilen Sa- nan karardan aıılaşıldığına üzere kapıyı açmış, bu sııııda 
va Gavrilidilt dün yakalanmış, göre, bu enteresan vak'a şöy- Hasan birdenbire ko.~arak eve 

le cereyan etmiştir: girmiş ve kızın bilezik bulu-
ma inde emin. çıkmıştır. Sava Aksarayda oturan, yağız, nan kolunu yakalıyarak: 
bmı1an Hera.n.t adında birisinden esmer, ufak tefek boylu Ha- "- Mademki artık beni is
aldığım aöylemiş, Herant ta san adında bir genç bir gün temiyorsun, ver bileziğimi ge
yakalamaıf, evinde paketler do- yolda Necibe adında bir kızla riye!,, demiş ve kızın bağınp 
1usu zehir bulUDJ,llllltw-. tanışmış ve hemen biribirleri· ~,ağırmaları arasında bileziğini 

Bualanlan baaka K~ükpa _ ne &şık olan gençler nişanlan- almış, kacmıştır. 
arda oturua ablkah Buri de mağı düşünmeğe başlamı.'}lar- Bundan sonra, yakatanan 

dır. Hasan, muhakemesi sonunda 
eroiR satar1ıeıa 11UÇ iiml'inde ya- Bunun üzerine Hasan, sev- dün hem mesken mısmı.iyetini 
taınm•şbr. gilisini mk sık gezmeğe götür- ihl&l, hem de gasp suçundan ı 

KesDen beledlJe meğe başlamış ve bir gün de ay 5 gün hapia ceıramıa, 1.5 ay 
cezalan kendisine 15 lira değerinde da emniyet nezareti altında 

bir altın bilezik hediye etmiş • bulundurulmağa mahkflm 
Dill de tıwvaylar yürürken tir. dilmiftir. Bile7.iğin de kıza ia-

adtpdalrj .-Cleriu ...... .,,.a at1ayıp b6nıeıı t8 kiti ile seyıiiae- Ancak bu mralarda Necibe desine karar verilmiştir . 
dün bmDal etır cw. tvwfmdan fer ili~ muhalif ha- bir bqka erkeğe gönliinil kap- Mahkemeye gelerek karan 
bitiribJÜI ft her i)Wnh angha reUtta bulwıaıı 35 aoftir bnıuş ve Hasıma ;tiz çevirmiş dinllyen Necftleyi H8Nma ~ 
l&lıit g6:18mllt:Ur. K.-1 U. n: p ~. l:Rllldlıll'da:ILJI tir. Bundan çok muğber olan ıa yemesinden fazla elinden 
~.._ ..a.. 215 -- ......_ •-lal ...._.._ iki de ..ın.-: Y'blanmıe... Bawı 1'ir lrac IÜD. aonra, Ju- lraçınbğı bileliğiu tekrar ka-
~- .-. •- ...- .._.. ~ r-- ..- mı oturdutu dala gider* YUflll .. se\'indirmiatt. 
- 1 2 tıır. 

Konlet"an• 
Sarıyer Halkevinden: 
18/2/ 1841 pazar gWıu saat 

Sadi öz.den t.araCınlian ('l' 

• 
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~I SABAH 

~R S ABAH Şimdilik---

iç~~n:~:~ı [~]Askerlik bahisleri0 11 Alman Casusluğunun Esran 1 ,, 
- 25 - Şehir Meclisinin ewellti &,'Ün· Bu ... IJlltB -

kü t~plantı~cla yeni. .zabıtai vakit ku ................ 1 YAZAN: 

Barnard Newman 

Fakat cellAt tereddüt etti. 
1935 senesinin soğuk bir şubat 
sabahuıda yilzilnll bir ateş kap
ladı. Zabit rovelverini yakala
dı. Bunun üzerine cellat otoma
tik bir hareketle baltasım' kal
dırdı. Kötük lizerindeld güzel 
enseyi gönnomeğc çalışıyordu . 
Balta indi ve baronesin gllzf>l 
bqı sevgilisinin resminden öte
ye, yere yuvarlandı. Bu ,gibi 
Jnanıaralat14 kanıt&amıııi Jıap s
hane- memw lan bu ~ c
lhn bir sUkul ~ ~ . 
07.e.'Tlerinde orta çailann -bir 
iyintnde htlZlr buluamuş olma.k 
gibi bir tesir vardı. 

\'e ceJlat bu müthiş vazifesin
den istifasını Yerdi. Dostları onu 
en ç.ok mlıt"cs.::.ir eden şeyin 
hangisi olduaunu kestiremiyor
lar: Ölmekten ko!."kan gen(.: 
tuzın feryatlan ve çırpınmalan 
mı, yoksa ebediyete o kadar 
memnun bir halde intikal eden 
kadının sakin vakan mı? I 
İdama son sahne dedim. Fa

kat yanlışt.ır. Üç sere sonra, 
V arşovnda yüz bası Sosnowski 
ile görüştüm. Ondaki değişiklik 
beni hayret içinde bıraktı. On
da Alman gizli Rervisinc yalnız 
baRına bir aslan cesaretiyle mey
dan okumuş olan ~rif Leh za
bitinden pek az eser ka.lmıt-tı. 

O ı'mdi uykudan mahnm, 
Bluirleri betbat, ba.lıl hatıraıarla 
nı~p. Jıa>.'alindc debictli 
manzaralar gcmn• mahkiım 
bir adamdı. 

Daiına sevgiliBinl tabQyyül e
diyordu. lt.,aknt, btı. ılar. ölüm 
Lülyalan idi. D'-1ktorlar hasta
lığını h.11histen iu;iz kahyorlru-
<lı. Halbuki lıastahk pek basit
ti. Şaşılacak §eY yaaayabilme
Bidir. Bit· adam haata biı kalb ı 
ile yaşayabilmişse o da yüzbaşı 
Sosnowskiclir. O neslimizin en 
cesw·, en paı·lak casuslarından 
biri icli. Benim lıissiz olduğumu 
söylerler. Fakat kendisinden ay
nldığım mman pek lıcyecan 
duymuş olduğumu itiraftan sı
kılmam. Haı p ~ladıktaıı sonra 
ondan hiç biı' haber almadm1 . 
Almanlar onu ele gecinnişlerse 
akıbeti ta.hakkuk etmiş demek -
lir. İhtimalki şu dakikada \>1-
~üs buhmuyoı. Böyle ise hah-, 
'1yardıı. 

Bu vak'ayı zaruaıumızın en 
. arilrulüde bir casusluk vak'wn I 
l iye telakki etmekte haklı mı-
> m? 

VII 
o. l~~ta»dlln ~ bi 

dr lm hikayesi .daha geliyor. Bu
na &C}lk bar ko~ya da merbut
tur l< akat bu ır.tak'ad.t. son aah· 
n@ i enuı oynanmuwtır. 

1~ 15- eemısitte, Atinan ordu
larm. n Varşova iizerine stir'atle 
ilerle likleri mmana rücu cbnek 
lazım. Pragda Varşova bankası
na ait parular arasın 1n. altı mil
yon lira ıruktarında altın rub
leler vardı. Altın kill~elerini 
tahliy\? için alelacele tertibat 
yapılıyordu. Rus entellijans ser
visine mensu b · zabit bu 
ınua.melenin icrasına memur e
dilmiştir. Yanında bir mukabil 
casusluk ajanı ile bir banka 
memuru ve askeri müfrezeye 
kumanda cJen bir mülizim de 
vardı. 

Kafile, kıymetli hamulesi ile 
hirlikte Rarka doğru hareket et
ti Gory Swieto Krzskie yalıut 
Mukaddes Haç dağlan etekle
rinde Jedrzejow'a (Andrew 
fJehıine) vasıl oldu. Bu dağlar
dan biri Lysa Goı a yahut Kel 
dağ diye manıftur. ÇünkU nıai
lt>leri ormanlarla örtillü olmak
la beraber zirvesı çıplaktır. 

Kafile Jedr~jow'da tevak
kuf ı.!tti. ÇUnkU Almanların Rus 
omulannın cenup cephesini yar
dıklarına ve ricat hattını kestık
lerine dair bir şayia dolaşıyor
du. Zabitler bir meşveret mecli
si aktettıler. Daha ziyade ilerle
mek tehlikeli idi. Altın Kclda· 
lın yakm mailelerine gömmeğe 
karar verdiler. 
Askerlerin cereyan eden vak'a

daıı hemen hiç haberleri olma
lJlaın için gözleri bağlandı. Za
bitler de kamyonlan, ayrı ayn 
llevkettiler. Biri birini müteakıp 
bluhtelif dolambaçlı yollardan 
leçtiler. Orman kenarında kn
l'arlaşmış bir noktaya vardılar. 
Burada askerler derin bir çukur 
ka7.dııar, altını gömdUler. Zabit
ler kamyonlan harekete getir
lneden evvel askerlerin gözleri 
~ bağlandı. Altının yerini 
btıen kimseler entellijans zabiti, 
lllUkabü casusluk aj:ını, banka 
:=unı ve mWbimden ibaret-

Mlllizim biraz aonra maktul 
~u. Banka memuru bolşevik -
ler t&rafuıdan öldüriildtı.Entl'lli 
faa8 zabiti Wrangel kuvvetleriy-

beledıye talımatnamesının bar- Baskın hasmı gafil avlamak, B A s K ı " yeni icatlara ve asrl ihtiyaçlara 
1 
~.._ 

lar, sınemalar, tiyatrolar ve a- demektir. Eskiden baskın, göre işliyordu. Btıytlk mtıeae- lPlnM tlW- 2 O•% t ~ 
TERCEME EDEN. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
çık1 danhaks yerlerile çalgılı kah- diipnanı anmzın basarak. tedbir aeler "ara.gtırma,, itine mll.Jon· jtm 1* ..,.... ,, zT l ~ 

le birlikte harp ettikten sonı. • v~ ~ .. kındaki hükümleri gö- almsurına vakit ve imki.n bırak· lar thsis ediyorlardı. Piywya m.iahlri illcl t IH1lf1 .._ 
esir düştU ve idam edildi. Ayni nışuldu. . mamakb . BtıyUk harptenberi Harpte muhtelif lrilrillen Bilih ve vaaıta, kıt'a mbğa 1119 ...... G.rlt 11\ 
kar~ık muharebelerde mukabil Bu talıma~ameye göre 12 heskının fU:mul dairesi, icra sa· elindekiler gibi, &lemin meçhulü anki Jmal ......,., J1111M1 
casusluk ajanı yaralandı, fakat yaşından aşa.gı çocuklann dans h&s1 değişmiştir. ••kilde baskınlar. olmayan şeylerdi. Alman tek- )'811 • t ı · Hıt 
kaçmağa ınuvaffak oldu; ltal- salonlarına, içki içilen yerlere Tabiye saha&1nda baskın, niğinin ve ahn terinin, büyilk P •C su ~ 
yaya kapağı attı. barlaı-a getırilmesi ve kabul mahdut hedefli bir taaruza, eu Baskından kurtul- SÜrprizler yapacağı meydanda lan~ n he '111 ...... lb&-

Orada geçirdıği ilk seneler edilmesi, 18 yaşından aşağı büyük stiratle ve hasma aer.dir- I idi. Orada nokaan olan, para retmit iDii bee' -. hlf 
meçhuldür. Fr'cat uzun müd- ~~çlere. de ~er nevi ispirtolu meksizin girifmektir. Bunuıı manin ÇaraS idi. Halbuki, Alman prensibi hir mektepte ide 1ıir i11ı11t Jıa. 
det hapishanede kalmış olduğu ıçkı verılmesı ve satılması ya- için, her tabiye teşebbüsünde için siy, en mWıim sermaye idi. reketine tem• A" .Bonı· 
biliniyor. İbtima.lkı menşei iti- saktır. * =~n roltl aramak kaidesi ca- YA ZAN: ~harpharp' ~tö~ir =:! lar, tnmpetler tr+ + -... 
bariyle bir hırsızdı. Çiinkü Ça- l8 m...-ı 3u -ft-- ..n-n:-

0 
- • '•• ~-••- -

rm gizli zabıt.asına canf sınıf- . . tallıaa pmiş ~tf eski ta- .u:mibaıta t 7 Jaasma te- Emekli General mühim yer ayırmıştı. Motör, li~~':.::: ~...= • ~=. 
1anndan adam alınırdı. Bu Rus bınle bıyıklarını clıne almış kaddüm ve tefeRuku temin e- muharibi uçunıyor ona yıldı- u.u>Mar - -- ~uu., 
mühim beynelmilel c&Bus çe • b!r. gence içkinin yasak edilm&- den sili.hın, bir muharebede nm hızı Yeriyordu. Ancu, arlı- Halbtdd ._..... Jımdisine 
te'--=n..:ı-- bınn' · e gıı· ...::ı:. n-1!..:n sını belki fiııı+ :w-;.:. ..... =ne bir t.. ımn..-BM~ttlr. ea:.- M. lı ve motörlü vasıtanın :~a·da· 'h • &e:rl w:.K W CUır::ıı -~.-..&~._,-~a.. ~ ma 9\18 mce feel"""1d ftl'dutf 
dikkatini cclbetmiş olan bfr çok cavüz sayacak kısa görUşlülşr Jtlk harpte, bunmi!.'bir P tal' • mında fikirler değişti. Fransı% Bu mal6a "'11111 ..... tek 
vak'alara iştirak etti. ltalyada ve dar beyinlllerle ka.rşılaşabi- aallfll'ini gördtlk: kanaatine göre, tank, muhare- • 
artık daha fazla kalmarun teh- lirsiniz. Bunlar yaşını başım Alman ağır toplan, daha Li- beyi destekler ve hedefe götüre- rarlamaia llma 

1 
• kııiyo • 

l.k l' ld ~ "rill" dU almıQ koca delikanlı hı'" ~erm'"n yejde, cihana bir baakuı ya.p- yanm, delinmesi veya yarılma- bilirdi. Fakat, bir muharebe va- nım. Berk •• ı • aa!Cim 
ı e ı o ugu go uyor · ~ ~ ~ , "" kal nrettebatının sı istenen bir yere tevcih 

Bir suç ortağı Alman ile ts- dinler mi? yolunda bir mugal&- lllUj, e m ru- edilen, en büyük sürat ve göb- ziyetini kat'i neticeye ögtilre- olan bu '81llr • fala 
y!çreye kaçtı. O Jedrzejow da taya da baş vuracaklardır. huııda elemli tesirler bırakmış- reti haiz, bir kütle ateşidir. Bir mezeli. Oysa ki, piyade, yabancı mekteplerdeki a.a. tlltliyeal 
altınları hiç bir zaman unutma- - Bu yaşa geldim ağzıma tL ba ba aillhm tesirini kendi siliJılarile muallimlerinia eMk p ıl- ...n.... 
nuştır. Bu sırrı gayet gizli tu- damlasını almadım; İngiliz tanktan, siperden kuv- fall~=Ünu~tbi:"~= karşılayamazdı. Tank kütleleri, ~--
tuvordu. Yahut: ftt alan hasma lral'9I hilcwnda, sevk ve idarenin dilediği yerde, zUndeıı tatbik :wuldiııııt çık&--. .....ı... if Al' allah muharibi --ı.1--- tel x-ı.ıl Bir cepheden, hasmı aldata- ak b' 'k mamaktadır. hcilit t •...,,.;yı. Fakat artık ark___.ına şa - ım tadını biJe bil- iıW.nauuuay&, va.ı; .. - rak çekilme de bir baskındır. oyn ır ateş 81 let merkezi ır-
c~mck zamanı geldığiae hükmet- rnenı; terinden gedik aemaya, blrc;ok Mühlmann, Çanakkaleden mUt· yaratabilirlerdi. Eğer tahkimat ancak ders aaatllri • & f meeıo 
ti. · Teranesini her önilne gelene tahkimat hmansum

1 
siellt.~ dö~lllp tefikler ~ekilı"rken bı., .. ı·yı· ~=- tank savleUerine karşı ateşin gul olunulıbileotjir 7 L bedeli 

Beraber, Jedrzejowa gittiler. tekrar ettikleri halde içtikleri geçmeye, usus aıua v • 'lf ....., uu- bir sed çekecekse bu manzume- terbiyelli mnaDWJeri im :mecbu-
Yardıkları zaman, Rusun sura- zaman ya körkUtük bir hale ge- mediği mllddetQe, canlı hedefle- baskın yaptıklanna kanidir. nin deliksiz aşılmaz bir siste-
tıni görmek pt:k eğlenceli ol~ - len yahut ta fevkaJ&de cıvıyan ri sarsmaya yaramakta idi. Hindenburgun, eski mevzii&- minde olması ve bütün sının da ri ders saatleri llU'iliılde mek· 
caktı. riyakarları bir tarafa bırakır- AJman gazı da, öldürildl bir rinde bannma imkAnlan bırak- kapaması icap ederdi. tepte bulwmuubldanmılm bit,.. 

Çünkü şehir Leh idaresi altın- sak hakikat halde içkiden hoş· sillhtı, baskın mahiyetini, dafi mıyarak, adını taşıyan mevzi • Alman Fuvarlan, otomobil tabi bu it abl lraJmalrhd". 
da fevkalade -terakki etmişti. la.nmayan, akşamcılığ'a yanaş- tedbirler almcaya kadar, muha lere geçmesi, bir baskındır. sanayiindeki inkişafları her na- Bundu bir mlddet Wftl A· 
San:ıyi iki misline <:ıkmış, va- ma.mış kuvvetli, gürbüz ve yaş- faza etti. Fransızlann. saflanna geçen iki zarda canlandırıyorlardı. DoseJ- tinadaıı gelen bir tıııılpaf, l&
roslan o kadar genişlemişti ki larının ilerilemiş olmasına rağ- AJev makineleri, bomba top- casusdan aldıkları malfunata da dorfdaki "S<:haffendes Volk., hirlerdeki bütUn-" ~leri.-
onnamn bir kısmı yer açılmak men hala turp gibi zinde imsak lan. mukabil tedbir alamıyan- yana~. cep~elerini tahlly.e et- erişilen terakki merhalesini gös a~· 
i~in kesilmişti! Altınların gizli erbabını göz önüne getirirsek lar için her yerde baskın tesiri melen sayesmde, Alman mıha terebiliyordu. Fakat bütlln bu nin husu81 bir umrm- gjymia 
gır.li yattığı derin çukur şimdi 18 yaşından ~ TUrk gencipi yapmışİardı. · a~lerinden . kulrtulmala.n da mesai içinde "harp vasıtası,, giz mektep talebeleri twfmdan ifs 
\•aroşlarda.lii villfiların sokakla- ispirtolu i~kiden tahziriıı ne Siper muharebeleri, düz mer- mUk~el bır baskındır. . lenmişti. Sedan cephesini yaran edildiğini bildirlJm*. miden 
riyle örtülrnili bulunuyordu! kadar yerinde bir tedbir oldu- mi yoUu ağır silahlan ehemmi- Nihayet, cephe gerilerınde koloslar, Varşova önlerinde de başka bir şey oJmıJıa .. genç-

Adamlann hissettikleri keder ğu kendiliğinden teu.hür eder. yett.en dUfllrmilştU.. Fransız hu- ruhlara nüfuz ederek maneviy• kra sahası bulamamışlardı. ler, bu f~ ,.rtJarma 
ko1avca Uılımin edilebilir. Ru- A C A dutlann'iia tesis edilen kalelere tı sarsan propagandalarla yıkıl- Hava kuvvetlerile zırhlı bir- Mk bü...ınr hiımetlll' ifa etmek-
sun İnaruz kaldığı zorluklar pek • • SARAC0l6LU karşı yapılacak muharebeler, maz cephel~ri ~vir1;11ek te bir likler, daha Polonya hareki • ':r"' 
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b:iyüktii. Ar.lzide hudut işaret- Yakalanan ihtiklr Alman ordusunu ağır çaplı ve baskmdır ~ı katı neticeye. ulaş- tında, tabiye ve sevkulceyş alan- te, memleket mu.t,ı filell 
leri kaldmlmış olduğu için. qu- dik menni yollu aiWılar kabu- bran en bilyilk bir darbedir. larmda dikkate şayan bir it or- yardmı etmiş olmalııte+rtar. 
kuru ancak yi..iz yardalık takribi suçluları libıe mecbur etmifti. Bu silah- ~dan kurtulmanın ça- taklığı yapmı.şlardJ. Bu, bir Bugünkü .kal'lllk _,.. vazi. 
bir mesafe <lahilinde tesbit ede- Fiyat milraknbe teşkilatı şe- lann sistemi ve miktan gizli resı, baskın yapmaktır. Baskın. baskındır, esaslan alt Ust et- yeti kareısmda ·-hlırU!!]iliD 
biliyordu. hird ''i bazı iht'kA h~ tutmuştu. 1911 de Haııover baskın yapmasını bilenin ltjidir mek isüdadındadıT. gun" ün birinde' ma--.=* lıir dn.._ 

İki u.rkadaş İs\·içı eye dön • .l!:.. e yc.n! en ı ar •· stajda bulunan bir Japon yüz- ve muvaffaldyetin en büyük un Baskın. mukabil tedbir alın- -- '"9'" 

dili. "r. Orada mUhı"m bı·r ...... ndika u.U.eleriu.i tcsbit etmiş ve suçlu- .._... ... ..... "'--'--dır manın taarruw dL •ac& • ... ""° ~sınm top hanp.nna ginno- ....... 04• uaıııuu • madığı halde, tesiri haizdir. ..,. .. 
te.-,kil ed·ldi. AY.afarından çoğu lan adliyoyt: teslim etmiştir. si, ağır takibata maruz kalma- İtalya, büyük harbe ters Fransız defi ve tard sili.hının tıw hiç kimse tmıill edemez. 
çalııınuş emlakten mfustcfit o- Bunlanb.ıı Üsklldar, Hikimi· BIDl iesitlzam etmietL Almanla- cephe ile ve otuz yıllık mUtte- çapı, Alman ağır tankının zır-. Böyle bir vui,etta aveldea 
!anlardan terekküp ediyordu. yeti Milliye cadd~inde 188 nu- nn, silihın çapma bUyUtmU.t. tiklerinin aleyhinde iştirak et- hını delnıeye kiti gelememişti. talim görmile, ,.,,. mlılafaa. 
İki arkadaş tekrnr Jedrejow'a marada Nuredd' ogvl H" hareket · kabiliyetini .. .-.- . .. melde, aiyasl bir baskın vıanrnıa.. Fransız san'at ve sermay......ı · · uhft~ ... - r ... :-
döndUler. Ve bir takım evleri sa- ın u useyın a&W&UUOJ or-r--ır- t11t1ı asayışı m ~ W ~ • 

lbn·s "7 ,," k .. ,..,_ sat11m"'sı ı'cap oldukları malfımdıı. Bu yıl için- b. ise, her -yı· yapmaya ka..:ı:.....ı: ! metl-ı tedvır" ..u..; """'-1 ivi .xa. 
tın aldılar. Maamafih, sistema- ~"' ·'"' ---n de, Banover. Braunsvicg ara· Geçen yıl, Moekovadaki .. :......t Tank dafii silih, görerek~~ .... , .- ..,.... v· vı; 
tik surette v. apılan hafri.vatta eden s-.ıbı.:..ıları 50 kuruştan sa- • de - 3 - K;O§p rAnrni• enerji .._ .. -~ıer-zısin yapılan manevralaruı ve askeri müzakereler, Sovyet- açmalı idi. Mestur t.opçuya ge- - •-'lf 

bir şey me)<laııa cıkmadı. Şüp- tarak :!.t•kar yapm~..ktan, Pan- son aafhalannda. bu ağır toplar- bitarafisl yerine bllyük kom • lince, son devrelerde, tanka den edilebilecek 11'11' 1 hudut-
lıe.-sız ki Hus, yanlı.rı bir yer gaib H tlil .. kar Gazi caddesinde dan 28 nin, ricat eden kolordu- şu lehine ikbsadi yardım te- karşı açıkta tabiye edilmişti. euzdur. Ve bUtiln h 7 ders 
tesııit eı ınişti. Daha fazla para 161 d S V il nlı f 'ltihak ec1e~1. · ti ..:an • tm' ti Bu d · t bi Fak t b d-.1 d to bulmak için m·içreye döndUler. sayı e. ava as ya ş a- y& ı ''1At vazıye uç- mm e ış . a sıyas r a , u ıt:ı.a a, ~unun harici saatlerde. ,aım eamar-

F'llkat eli boş kalan sendika tura tanzim etmekten suçlu • ğtştirdiği de tenkit sırasında baskındı, harbin cih&DfÜJDul blrl ateş rolü z&fa uğra.mıştı. Büyük tesi JÜDÜ ~ -=a .,....... 
l eudisine bir oyun oynandıı:rını durlar. Bunlar milli korunma z~~= 1fçia ~= ~::.:ı~ıl=den ==ertar;'.fu~1~": yahut ta paar ....... ~ 
Y.atmetti. Rus ile Alman hiç bir kanunu hükümlerine göre tecai-ı Jdba olamannfb. beri durmadan istikbal harbini tayyare tiplerinin Ustünlğnde (S-.... a tıll '7 ele) 
tafsilat vermiyoılardı. Fakat31 ,::_·e::..e~di='.:.:lece..:.:.:k.:.:lerdir.::.::·:..:..· _______ =A~teş~ba,::=:'=ln~n:ı::_. !.yU.zlerce batar- ha.Zırlıyordu. Her darüssın:ıa, Sayfa 5 ~'fi.tıoa 7 de) MURAD $Elr'l'OOW 
l:?;mdi fena halde kızan ortak- -
lat'ı her ~yi 1>ffmek httiyoPl&ı"dı. • • 
Aralıı.nnda kavga çıktı. Alman 
kaçtı, fakd Rus fena halde ıs
latıldı. 

Onu.n airabıı.larmdan bir 
kız, bir Rus yPhndhriyle evlen -
mişti. Bu adam lsviçrede kü
c;ük bir diplC1masi memuriyetin
de bulunuyordu. Rus bunların 
nezdinc iltica etti ve yediği da
yağın tesirinden öldü. Ölüm ya
tahrında iken akrP.bası kadına 
ve kocMına. Jedrzejaw altınlan
nın hikayesini anlattı. 

Aradan bir hayli sene geçti. 
1939 da, Rus yalıudisi memle
ketinde epeyce mühim bir adam 
olmuştu. Alman gangsteri Nazi 
partisinde terakki et.miş idi. 
Şimdi Gastepoda mühim bir 
mevki işgQl ediyordu. O da gö
mülmüş altınları unutmuyordu. 
Hele Rus - Alman misakı Le
histanın istilbım ve parçalan
masını muhakkak hale s'lktuk
tan sonra, bunu bütün bütün 
düşüı üyı ruu. 

En iptid~ A1nıun, altının bu
lunduğu §ehre koşu. ("..estapo a
janına mliste\•li ordu nezdinde 
bir entellijans vazifesi verilmiş
tir. 

Elde ettiği "malfımat,. ~ye -
sinde. bir Alman l umandanına 
Jedrzcjow'un bonıbardıman c
clilmesi için emir verdirmcğe 
muvaffak oldu. Y:lroş tarııamen 
hak ile yeksan ccliJdi. Şimdi hiç 
bir engele tf'Sadüf etmeden her 
tarafı kazmak kabildi. 

Bu sırada. Rus kendi ilerleyen 
lrnvv Uerinın arkası sıra geli
yordu. Fak t Almanların şehıi 
daha cvYel işgal etmiş oldukla
rını göımekten pek kooerJendi. 
Sonra, Alman gang~tcrin·n çe
kilmek ve sehri Ru::;l ra teslim 
etmek emrini alınca ne ha!e gel
miş olacağını bir düşününüz! 
Bir hafta sonra da Almanlar 
şehri tekrar iRgale kalktıkları 
zaman ayni helecan ve U.-easür 
Rusun basına geldi! 

Bu henüz niha) <'t bulınamış 
bir hikayedir. Fak t okuyucula
rın muhayyilesi son sahneyi ken
dilerinden icat edebılir. Bir Rus 
ile bir Alman var ki entrikalara 
ve politika manevra.la:tina mü
racaat ederek etrafa ölüm ve 
tahribat saçıyorlnı . 

r A rlıvLM ıııcır) 

.. • yecek bir harbe · icbar eliıll'di. 

D U N YA HAR B 
Bu suretle Göbene ... mre-

1 ket etmekle Fraıııu mMip -
tına daha müessir bir ..u.e 

Bunun üzerine Göben in yo. " ya~ ..... -'--~-olur .,.. 1 din 
lunu kesmek kara.nndan vaz -~ oı::MllJ9 .... ım 

eli f 'l bah saat dolayı hiç kimse hadi · i •· 

yolunda 

g~il . ve ı omuz, sa l&hiyetini tecavü ete eMe it-
onda hazırlanmak ve Ad.riya- l i O O I ., ham cdemesdi. 
tikte tarassut vazifesine de- ( Y E N S A B A H ) iN B Y K S Y A S 1 T E F R i K A S 1 Okuyucular a.imdi ı. ı..us-
vam etn:ıek üzere Zanta lima- _ -

girdi - - - --- ------- - ---------- -----------• ta. cereyan eden bldiaelerbak-

nın;ublin lle iki destroyerimis ~~ emri üzerine geri yazan . onı~ y~~:u:ıdanektir.Gö .. "benı' ~~~:g:~dane:'gı;m= 
§afak atarken dtlşntan gemi- çekilmittir. • r . il! ~ ~ sadece bildirmiştim. Bmm bu 
lerine hücum ebnek istemiş- Telgrafların yanht t•fsırl ~ Q •• .

1 
takip ederken bu noktaya gö- ha•--·- -.11ur·. ,.,~._ ---=. 

l rd' B · teki · başk orçı re hareket elmiş, üç harp kru- wuaaa 9"l.V ~- -e ı. u ıs erı uman- Harbin illıımdan sonra • vazörünü de ~icilyanın garbın· nada oldutunu haber ......,,. 
danlık tarafından reddedildi Göben ile harp etmekteki mu· d b 1 d zaman ftaıvııın BUlanndU:i v.. 
Düşmanın şafaktan evvel yo- vaff-"'"yetai ... tı.;.ı-iz hakkında " 5 1 a u un unnuştur. Fakat bu cıoğı kaldırm"'-.::__1-h.:... ,.._t.::., 
ı k k · ti d "d'l - · ----aau& ' telgrafın yalıuz bir cümlesidir. ~ cuwuı.wa-: ~ 
unu esme nıye n e 1 ı er. muhtelif izahat verilmietir Bu Hepsi okunmazsa ve yalnız bu Troubridge'in bu mı- 'sılrki 
. B~ı suretle a~tosun y~ncl hususta, geçen hldiael~rde memelerini tavsiye etmiyor • cümleye dikkat edilirse eksik hareketi baş amiraUenlıra mii

gUnU saat sekızdc Akdenızın mazeretimizi ortaya çıkamıak, du. Amiralliğin talimatını böy- iş görülmüş olur. Telgrafın rekkep bir tahkik heytıti tan
en siiratli gemisi olan Göben hakikati aydınlatmak ibere le tefsir etmek doğru değildir. tamamını okumak lazımdır. 0 fından tetkik edildi. a dan 
Çarıa!tkaleye doğru yolun& amiralliğin bütün telgraflan Böyle bir tefsir yapılınca telgrafta şöyle deniy<>rdu: sonra Portlaııddaki dl m•ırp. 
devanı ediyordu. iateııdi. Bu telgraflardan biri o zaman Dublin ile Gluçester "Sizin ille vazifeniz kabilse tahkik heyetinin veırmie Gldu-

Bu gemi sark ve yakın şark şudur: kruvazörlerinin itaatsizlikle • seri Alman zırhlılarını ve bil- ğu raporlara istinaden lr•1Mfüıi-
milletlerinin asla şahidi ola- "Fransızlarla birlikte ve u- rindcn dolayı mücrim olmalan, haasa Göbeni harbe icbar et- ni her türlü mnahaect., br _ 
madıkları bilyiik rolleri de be- mumi bir harbe iştirak ediniz. ceza görmeleri icap eder. (Çün mek suretile Fransızlar Afri· tardı. Fakat bahriyıe tftin 
ı al:"r W,ıyor; ölüm, sefalet Bundan başka kendinize faik kü bu iki gemi Göbenle harp kadan asker naklederken on- dört zırhlı kruvuöd• ...u 
'e ıu.rabilere ~ötürüyordu. (1) kuvvetlere kal'fl harp etmeyı- ebnek üzere idiler) o zaman lara yardım etmektir.,, olup ta Göbene hücum eil!llıi-

Bu suretle muharebe mey- Diz.,, Akdetıi.7.de hiç bir İngiliz ge • Bundan maada ağustosun yeceğini bir türlü kaW ebne-
danında. bulunan veyahut bu işte bu telgrafm amiral misinin kendisinden bir topu ikinci günü de §u telgraf çekil- diği için amiral de balııri;pdm 
meydana sevkedilmesi kabil Troubridge'i Göbene kartı dötr daha fazla kuvvette olan bir mişti: · çekildi. 
olan bütün İngiliz zırhlı ve zırhlı knıvazörtbnüzle hücu- düşman gemisiıı.e yalnız başı· "Göben iki sa.ffı harp kru • Bu amiral, sonrada 8lltıiıs -
gemilerinden hiç biri faydalı ma geçmekten alıkoyduğu söy- na saldırmaması icap eder. vv..Oril tarafından takip edil- ta.na gönderilen dem. e.,lan 
bir iş göremedi. Bunlardan lendi. Halbtıki o telgraf Avus-

1
. v~antıktakt ?tlŞttnenler :n~· melidir.,, i~in teşekkW eden ~ 

yalnız iki hafif kruvazör işe turya filosuna karşı yapılacak ıgın no ı nazarının u 0 • Sonra üç ağustosta da şunu ~ısliğine tayin oluDfhı. Bil va-
yaramıştı ki garip bir tesadüf bir hareketi kasdediyordu. A· madığını pek~ bilirler. Bun· bildirmiştik: zifesinde temaytlz etti. aınf-
eseri olarak her ikisine iki vusturyanm saffı harp gemile- dan başka ayni makamın bir fak oldu. Gerek Sırpianm ve 

b. . ff h telgrafı Go"beni harbe ı'cbar "Göben sizin için en nıtihim k S hükr·-birader kumanda ediyordu. rine karşı ızım üç sa ı arp gere ırp wuetinia itimat -rüm'" .. di. 1 . . etmenin mühim oldugunv da ıs- hedeftir. Onu her yerde takip hU t' 
Bunlardan bı'rı· Dublindir. Ku- knavazo .uzun ger ennın 00· · K di · uhtem 1 ve rıne ıni kuandı. G'Jbene · ım · ~ · rar ediyordu. Akdenizde mev- ınız. en sme m e hü 
mandallı Keıly idi·, dig·en· Glu- himayesı o adan harp ettigı- h b' ak ,:,_ft_ b 1 cuın etmemekte ~""'·ıhı 

k b cut bütün düşman gemileri ar ı a~m u•u~ azır o U· be ---e 
"esterdir. Dublin kruvazörü ni görme istenecek ir şey N'-ı..- ~ dö'rt ... gu· stosta · sc pler ne olursa. ol-. me • 
l
:<le ı'kı' destroyer diiamanın yolu ~'di. içinde Göben ifJ'ar ediliyordu. nuz.,, ıuu.yc."' n • ziyetlerı· oldugunv u ~Iı"f 

...,, Ul<ö6... ,,._,~--1 iki kruvazöriin kap "0>~n Hile temakası dımuhaf~za -..: 
üzerine dikilerek onu ow-it n:.ıı:.... .. taraftan telgraftaki .-cau-. edı ız. arp y ın d fırsatlarla isbat etmiwtir. 

e""lf ...,ıo- tanlan olan Kellyler de bu iş'a· ~ r,, ıye 
muharebesine icbar için elin· cümle, Akdeniz filosu başlru• n ters -~ı .............. aı ..... , en sorum- teblıgat yapmıştık. Bat kumandamn "•· 
gelen her §eyi yaptı. H. Kelly- mandanına Akdeniz stratejisi p.u.&CW&~ H d 
nin kumandası altında bulu - hakkmda kendisine direktif - da ~kurnandan da Göbcnill ata • en amiralin reketlnd• •• •bet Yardı 
nan Gluçeşter ise Göbenin pe- ler veren diğer bir telgrafta takibinden vaz geçilmesini ka· Sırbislanda 
şi sıra akşam geç vakitlere ka- izah edilmişti. bul etmekten şiddetle çekin • 
dar k~cnnu.ş, tehlike üzerine Şüphe yok ki bu kelimeler mişti. 
çok isabetli bir ihtiyatla ha· bir başkumandan tarafından En mUhim hedef 
reket etmiş ve ancak başku- maiyetine, yani amiral Troub-

ridge tebliğ edilirken husust Bir de Bahriye Nezareti ta-
(1) Çörçil. Göben, sonraki bir mana alıyor. Fakat buna rafından çekilen bir telgrafta

'8mile Yaw...."'ıın Tikkiyeyt rağmen bu telgraf, kat'i bir ki cümlede ısrar edildi ve bun
qeçffl harbe aokmtıktaki rol&- surette bir fıraat k&J'llsında da şöyle bir hatada bulundu
nii ve o harbin doğurduğu fe- kalınınca. İngills gemilerinin ğumuz ileri stırilldü: 
lü.kt tim telmih ediyor. kendlerine faik kuvvetlere "İlk vazifeniz, Fransızlar Af 

MiUerci• karii mutlak aurette harp et- rikadan asker naklederken 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gpu!JU,..lı>-L>~~WLL.KL.K..V...Lft..L.!l.,V.L .. 

muvaffaklyetlerl 
Eğer Akdeniz filosu başku

mandanı bu kat"i ve tekit edil
miş talimata dayanarak Uç 
kruvazörünü birden ayni nok
tada bulunduracak yerde Me
sina boğazının etrafına yerleş
tirmiş olsaydı bunun neticesi 
olarak Göbcni önüne geçileml-

Amiral Milnenin ve dijw-a
likadarlann raporlanm bıtkik 
ettikten sonra bahriye llirinci' 
Lordu Amiralin şu "'*bdan 
çok iyi tedbirler ittilla ettiği 
neticesine vardı: 

Almanlann bqlıca. i"'8rh"kJe
ri şey, Fra.ıısmann Afıibdan 
Fransaya asker IUlldiptma 
ll&rar v.-melrti. 

(Arkul ftl') 



- ~omıa, y nhş baJ"ek~ et· 
Çakır ... 

- Ne gibi!' .. 
- Ben, bu kil<;ük ollayı ye-

:?imc kıtui idim.. Bu sebe_vle 
llm!'!'!e· d >adan giıülm.. Bir 
erinden :ıpıp j'\'nmiye çalış
ın .. Ve, -güreşin sonnna kadar 

böyl gittim... ~ydim 

le o!ııl':l~nı o, ollayı ezer, 
rlalıa güreşemiyecek hale 
rir ve öyle yenerdim .• 

-- Öyle iRe, yarın güreşi ben 
y! :pp:ı.yım. .• , 

mcğe- b:rşlamııtı. 
Ç:ıkır, l:iö •le avanııJ.:ça ku a

ğına doğru gelen hasmını daha 
zjyad lıoywıdun:~. ım:ığa fır
aat ıılınl§t1. 

MO!la daha hfıla h!IF,mmrn 
üzerine gid:yord :. HaUi, ayak
lan h=ını>ı ayaklariylc b ti
şi k bir 1ı.ıl:.-. gclı İli ti. 

Bn hal, m dah ii.ıı: elde 
yenileceğin;. . Bu 
kad b.arek l ol· 

d t n sonr çırpınr..r~k l•n<mı

rw. !-> r ihtar ıı 'rası atmıştı: 
- llıyda, Çakır be! .. 
Çakırın aklı b~nda d.ğıldi .. I 

O hasmınıı. d0(,'"1 g irken elinde 

o mıyıın insi ya i · r ha re ketle 1 
topl:ıı:mı~.tı. 

Daha ilk tide yı ı ·tı. 
Ça.lrı:r, twmnnıı şöyl" ir 

dikilip dışt!:, " lledıgi.ıı 

s ..mistL A2. lr:tlsın bu Iı:.reket- j 
le1!lrrwıtiı y<'rc dfur,';:ı enilccek 
ıkw. l:eııd.sini b k şliı a-

1 tiyle to ' ::;ax k 1. rnbilıni ·. 

SABAH 

' Bulgarlar bir daha mt 
Alcl~nmak istiyorlar ? 

en~ tarafı l inci ıı&yfada) 
.Fak:ı.t neyi? Almanlann Bul
g ı-istana girdiklerini ve Bııl

g:ır t.'lyyare üsleriııin Alman
larm elinde olduğunu • 

Almr.nlar, bütün Holaııdayı 

.istilidaıı evvel de o.nların tls.le-
ı, yyare karargaJıla.rını si

~! 11Ekcrlerlc doldıırmu.şlardı • 
Holanda, r h, t rahat toprakla· 
r da AI,n~n askeri bulunmadı. 
ğı!: iddia Mıyor ve müsterih 
yatırordu.. 

3 AT 19.fi 

oşumuza gitmiyenler 
Sarıksız Nasreddin Hocalar - Çam devirenle"t .. 
D rmadan nasihat geçenleı .. ve balkabağı 

dalkavuklar . 
Her z:ı.ınnn, her y.;l'dtı rnst,. ~-----Yazan : ----. meğa ylllrnek mllsaıid~i:ııi 

!arız ; kendilerini sevdirmek için ,, ~, niyaz edeceğim. 
neler Y4ıımıızlar. Fakat hepai R f iLERi -Teşekkür ederim. ISen. baş. • 
nafile .• Bütün g:ıyretieri tepe eşa ka yere de uğnyacıığım. SU ra-
taklak bir netice ı;edı-.. Bek - hatsız olmayınız. 
!edikleri izzet ,....ıne derin bir - Rahatsız mı olmak, M§a 
nefr<::tle kal'Jjl!aşırlar.. • beyefendiciğim. Bilikis beye-. 

B 1
., ri~tan acaba C'uur- , - Bırak ~ ya şu ağız • fendiciğiın, slııe izm..t oderkeB 

-- Ynpt'lllZSall, benim giln xnazdı. ti. 1 lıiWıı Alına.ıı miistahdimleri * - lan .. B.ış ilııtlme beyefendici· eşsiz, müstesna: bir rnh~tlı1" 
iddiasını t<"kzip edebilir mi? Bazan kıı-k yıllık komik, ba- ğim. LA.kin ~de size karşı duyarım. 

~in kf tcye.. IlaU!ı, ınt r {;.ızgır, b: F t bu o ~ıı n:ı.'.. 1 rılmnştu? 
',_ ... A tu müslahdiml'""" hakı- """ ~- sarık••z N•••ettin' Hoca tu .. ··~" .. b. - Affedersiniz amma ben ......_,.. ~·- ~ ""' ~ ~ ._...., yamın ııomnez ır mu- birdenbire rahatsızlık duynıağa - Yoo.. Şimdi anlıyormn. sallıyarak liöyl \il. Ve, d ı n n ~ıı o :ı.bilir- tta :asker olmadıklarını iddia kılığına girerler. Her kelime habbet, bir h!lr.met ateşi var. b~ladım. Artık baru:ı. miiııaadd. 

foll yn, yapüacak gUrcş lmn- - Ne yapıyo Ç ·? Ge- dı? Çak .r bıltllü ustalı· na r .,, 
mL :tJ:,.,, .... m vapt.ı;,-;,.= vrııy1 
kav rıı,y::ı tı. 1 

ebilir 11 7 başında bir lf,tife, her cümle Bunu bilmrm yüksek huzuru-
yıı ol lıdır. Onu, bu(!amnlı, 1 rıle.scne be? 1 

.., e:mı lidir. Ci- rlerini ağzına Mıidn-ris .:fndi, Cıı.zgmn ım-
-•-•--~ sonunda bir fıkra... nw:a nasıl dıı1uraca,,"ım. Maa- * 

Muhtelü k:ı.yn,uuaıuan ır&- _ Bu vak'anın bir benzeri de mafih siz her: ııeyi waktan feh· 

tirm ı;d·r. nldandı;;mı ı itnı.şti. n;;nerek: İhtiyar Cazgır, :ıh! o. usta 
eski kurt, follanm y:ıptı1h o-

1 yuı:ıu ::rhal "ezmiıı w; =I.lınış- I 
tı. oll ·~ ı:dnro•!ı. 

1 n haberlere göre Bulgarist:ı- Hoea merhumıın başından geç- medeı:ı bir_ 
ı1a tnnlcr dlJlusu Alman sev- · Bana mllsaad 

Çanı devirenler .. 
Kim bilir belki de kalpkrl: 

berraktır. F' kat zihinleri ka.· 
ranlık olduğu için <l!'miyet ha· 
yatına biı· ıürlü ışık saç:ı.ma.z
lar. Meclisto bir de tlircar var 
değil mi! 

Dedi. - Usta! Çok f mış.. - e.. 1 
kiy ::rdır. Londra bunun - Nasrettin Hoca bir gün.. - Bırakmam vall~r.i bı-ye· 

Z ; ''ı Çolak Mollnnı aley - - Öyle hoı::l ef t yıdini kliyor. Ancak bütün - Rahmetlinin başı sıkıl- fendiciğim. Sim arzı hi1.nıet et-
inde n lcr olnyordıı. Öyledir, - • a7 deydi ya .• A iman i tilfıLı.rının bu şekilde :ııuıı.. mek benim l9n en büyük bir va-
'vriln;. ,c gelmez, derhal her- - Nazar fa n d .,il hoc:ruı .• K . .ı k ru:un oyı n :ımratan 

rJr pcl:tliw.n.Jı. y tiz ckk lılt, azı. ı 
1ı , her~ de boyunduru 

1 
~a girnıiş oıJ gu halde nz xaı- 1 = maglup ediyonl.ı. 

• Şakaya tahamıııülü olmayan zifei mnaDlıtır. Devlethanenize 
,._,lam:.:> oldugunu hatırlamak en ciddi mevzularda bile gftya kadar phftllnire refakat ·eyle-es ezmegc bakar .. Çalar da bü- Dliııkü lk"" Jıı>cuk sa.atlik gürcf; t:wındır. bir nükte: Bizim çanı de,·ircn haşa pt· 

xnek gayreWc kendini .kaybe
der. Hazı.rıma yeni ve duyul ~ 
ııuu1~J§ bfr şey mılatmak Jı;ter: 

Wı }l('hlh'llnhğıyla :Mollayı yal- dokundu on- .. 
Seyyah !dinde insanlar, is- - Bugün karınızdan mı bo- HARP VAZ"ıVET"I nız yen;n k d<:ğil, bir daha sa- Dedi .. til5. cdi.1 cck memlekete yayılır, fFl.lldınız; merak buyurmayınız 

ay:ı çıkamıyncak derecede ez- Ç>i.kırın ~ r:ıft:rr n oovinc yer alır; vazife alır; memleke- efendim. Siz bunu kendinize ta
~-e kaı-..r vermişti. Bu, fikir ic;m<lc idiler. Mô!lanın taraftar

zaten tskid nberi pehlivanların !:ı.n ise bu, acemilik k~ındıı. 
Çakır, bı.....-illerek, k..ııkarıık 

Afoll:cy:ı aıae - ls.rnıştı. Karşı- 1 
-smd ki okkıı.sız mo!l yı bir =· ı 
laz, . ciu olarak görmürtü . 

t.i eveıa kinden e1e geçirir. Son- aa yapanıanız ya zincirden 00• B "nkii harpte sar 1 - ııan:ın za 'll.!lılar ne yap~ın?. U gu -
r:ı. bunları kıtalar, taburlar, ma- J 'l 'd' 

- Bııglin yine tlti tüce:ır ilı• 
likar sucundan iki ıseııe Bursa· 
ya sürğun edildi. lşiUiğiın• 
göre dalıa şiddetli cezalar ko
nulacakmış.. Beş sene aürg ·ıı 
ve ebediyen ticaret haya ma; 
veda. Bamı. kalsa bu cezalar bild 
az.. En <! ~u bu giızii doy· 
maz tüccar milletini; gözünii 
toprak doyursım diye dar ağıl.· 
cına çekmeli .• 

ldetidir. ne yapacaklarını ııaşırmış!ardı. kıneli, motörlil askerler ta.kıp * sı an cep gen rı ır ı 
ll!'Şhur Aliço bile Lam yırmı Fakat, herkes bn vııziy tte ve eder. Her eyin küçilğü s vilir der- (Baf ~ 1 inci :ıayf,,hdıt) 

altı 0 ne b8 kimseli bırakma· halde iken birıierJ::ire Çakırın 
mı ı. Kim ona akran olabik>cck h:ıır:üanıp uçtu;;•n ;o yumruk 
mc kie yctiŞ!lliş lse ya, adamla. ycm!ı; ve sersernleınlş bir :ıdam 
.nna. czdirmis ve yahut ta bizzat i hali gıbi y~re dii.:ımemel !Sin b.~ 
k ndisl m ydan yerinde çarça- kaç ker donup s:ı.vı·t ldı.ıgu gıı

Molla, k ı.rtulup narayı sal
ladıkt.ın ı;onı·a, Müderris efndi 
ile büliiıı moll;ıla r dcıin bir ı 

nefs almışl. rdı. Lfildn, onlar da 1 
bu, i~ ne suretle oldllt,ı.uu far 
!unda. d~.;';il!eııli. 

Norveç, &landa, Daninıari<a, !er. Hatta iaşe zorluğu yüzün- dıran bir yuyadır. Büyük arp· 

1 

den -<. a~-..ı'nm· bile kii~ü''" te, bliyük darbe, gerikre, mil-Rumanya, daha evvel Çekos- ce• """' > fiU !et h . '-''tl . . 
sevildigı·. bu2'Ün bir hakikattir. . cep esıne, .... cnın ınanevı-

1.ovalrya nünrnnelcri meydaııs!a.. ~ tı '""'-''-'.,.. Bu !•ar., ' "Her şeyin kil<:üğü sevilir,, diye ya na ........ ........,~. • • '" 
Bu ilk i.stiliida yumll§ak ve büyüklerde yab:ı.na atılacak d&- de yirmi milyoıılulı: ordulann 1 

kımsı.z memleketin tam rızasına ğil ya.. Onlar da aramıza kan- çarpışmas!le kat'i neticenin a
da lüzum g6rülmemi tir. Tiirist- şırlar ve kendilerini sevdinneğe lınacağını lıddl& edenler vardır. 1 bı k eze, ez" bir daha güreş ya- · rilldli. 

ınıy ık ha.le get.irmlşt.i. 1 Ne olnw~tn? Cywı <;akırd:ı. 
l t<', Çakır da bunu yapmak değilmiydi? .Kiın::e gözlerine 

Biraz evvel: 
- Ah of... 

1 riıı gı>Zİl ··ine kareı .ium:ıak çalışırlar. Fakat, gene, eski çığırdan yü · ı~~'"-"!"!!!!"' ... _~.,.-"!!"""~"""'~'!!"'~ 
Oılların --"'-e usulleri de rünerek, halk kütlelerinin ru- kın üslerin ve u~ş mcydauları· hem devletler hulrukuna, hem ""vu.um h •--''- ->n-ek darbel · 

kendilerine göredir. Yani yllz wıa ... v ..... ~ erm. nın, kat'i teşebbils aruna kr.dat is İl or~J. Okknsız bnlduğıı in3naoıyord•.1. Et! = vrayı. lic t~ sall:ı;yaıı C:u: şimdi, 
l.ürpc ITo!la:yı kırıp dökecekti. 

1 
y:ıhıı.z, çok = ol:ın lhtiy şu yo1da nunldanıyordu: . 

nezakete mugeyir değil mi ya! kiloluk kaba vücutlerinden mili orduya cazı ""' iman veren cep· seyrekleştirilerek lüzı ı ız r.a-

c İ!;', güreş başl.1dı. DaVıil Cazgır :;ürebilroi ·e aezmi:rti.

1 

- Abe .!.!la! •• Abe çocuk! .. 
tunu ötmeğe ve vunn:ığa ko- M lla, boyund ktan bir Sen neiı.ıi;..;~ be ).ız:ı.n? 
yul lu .. O:mılcu çingcnder bu-1 lahzada ·ve i!ı:Llntüsüz kurtul • (Aıı-~~ oor) 

Almonlar Bulgarist.andan Sc- h d' E '!ar! k heyi yıkabileoeğine de in.anan· yiattıın korunma. em ır. ,nse yo.t ar, aya !ar ~ ..... -. lh.ngı· kan:ı.atlerin 
ı• ııi;;e inmek i.stiyorl:ı.rmış. Bu budarlar, kafa kol k:.parlar, bel ,,......~ İtalyaya, Macaıistana VI) nu-
da ayn bir mesele.. Bizim bildi- kırn~lar yani gfıya erl:eklerin hakim olacağım zaman gö;te-b I manyaya doğru kay1ımıal:ı.r-. 

kadın'arm topla."ldığı bir mec • reeektir. Ancak, binlerce a • İtalyan ordusımu dii. tüğü gir• 
gimlz Alınan ordu.su yanın ha- - al la rikanın binlerce ocai{ı ba.)lııda dapc:ı.n çıkarmak maksadını is-

f-'Ün • ~k ymwı ç:ıbyorlardı. E;;;;;;;;;;;;====--======;;;;;;;;=;;;;;;;~, 
Hele, zurnacı çin.,"llneler oy!e ıı----
, niycrbrclı ki, iki peh!iva- .. ----

ııın iısabır.ı ger·;yurl:ı.rdı. Tam ·-------------------·

z.."rlıkl:ı biç bir iş yapmaz. Bul- liste hoşa gi 
0~e ç ışır r: do''kül' eıı -•- terinden, yalnı7. 

- Bngiin biı k:ı.vRUya ı'3.Stia- ...... tihd:ıf edebilir. Bununla berıv 
ı;aris+..:uw. acele girip oradan he- dım, herifin birisi karı;rsındaki top ve tanlı dŞl, hava ejder - bcr, bu, şimdiye ka.dar oldu;,'lıl 
ı ılz münal:alcsiııi, muvas'ılesini, ni (tam karşısı:1da duran en lerine ılaha iistlın bir sürat, da-' gibi, U:-k cepheli l>ir h rp fik• 
tec' irat yollarıru, li&lnini temini ıııska birisini !:ceer. Ve söyle - ha üst.Un bir kudret vcı'C'n mo· rinin hila hakim bulundu !Unu 

Hl' l · d n bir r lılivıın ha.va ı 

idi. Me)dl!ll havnsı!. 
ç kırın p:!)re\i de gösierıyor 

\ı iti, giire ~ok çetin olacaktı. 
Çaku, sinir içind yeli. Adeta 
hasmını ycyecci;c benziyoı-du. 

dalına. o m ll:ı idi. Sa.
kL'l ve essizdi. Yııy gibi çırpı
mp duru)ordıı. Keyifli idi. He
;rec:ınsız ve sİıllr'..i:: idi. 

Helii . .ırnı:ılar oldu. Güreş 

lıiit.m lı.:.ziyle başladı. Molla, her 
vakit o! ı..,:;ıı gibi hasmının en
ı.Mini bir sağdan bir soldan de~ 
ği rk h:ı;;Jıyordu. Dimdik gü
remyor, hasmının yüzüne bileı 
b:ıkmıyordu, Bekliyordu ki, 
baııını güreşe gir.ilıı? • 

Çakır, daha ilk dakikatla ağır 
el ense ve tırpa:ılara bıışlaılr. 

F..zici gü !er y:qıacağını daha 
k hamlelerind anlatmıştı. 

a;kforini h:ırfiyen tntbik ed(>t'. r törlPr doğuyor. Yakın bir lıarp- ifade edemez; Alınan va için .ı:a· 
etmee gerisini, perçinlemede'l 1 0 H te, 100 bin uçağın dch:ıct. sala· fer ·e hayut yolu, Le dradall 
böyle bir ııı-~ya atılamıya • Şöyle bir tnttu, tartakla ı. e- cagını· tahmin edenler, her hal- b • 

1 

men avaklc.nuııı altına alıyor- - , .,eçe,' ve u h~ı oin siklet mcr• 
Ç cııktır. du. Erkek di"e ben buna derim. de hayale kapılmıyorlar! kezi batıdadır. 

Hud U içindo üç il ' İngil.izleriıı hcr güııhü hedef 1 Hemin tasarrufu, düşündü• 
Dün Şeref :.=ııt:.ı liseler a- yunun anuncıı dakikıuwıda 'iş!i luk bir o:uyu şarktan m ~= =~· dedF!in gfi.~lü kuvvetli 1 !eri, deniz ve hava üsleri, taar- r~kü bir m l'ledir. Alnıanyanııı 

rı:amda terUp edii,n futbol T~r:ı.kkililer kaza.ı>dıkları sayı bir haftada •~~ıi.bilen Alman 1 ruz çıkı.1 yerleridir. Dii'1, bom- yıl!Jk ben:ı.in sarfiyatını müte-
mli bakalıırın:ı. devam edildi. ile galibiyd.e. uta;tıb:r. Eu 112.yı _,.J * balııııaıı Banovrada Hanoıııak, has:.; sl:ır ı 2 milyon ton olaraJI; 

tık mü. p:ı.l:a Tic:ıret il I ıklıl:ın C3Illaııdırdı. Birlhiriııi ya bu hudutların dı;,ında hare- 1 bir top, matar ve tarJ< fabrika-1 t kdir ediyorlar, Rıımıuıyadılkl 
'! :ıll' tc · · sın" •-•.: ı 1 J 1 ' · 1 · k · ek · • d buna y-•·ın Sevabına naaihııt verirler. A-ı· sıdır. ln••m• ·~.,ı. 1arının ~ık V ı·ıe ., ım mc · pıcn ara u:ı. '-""'P C< en aı<ın ara raınp eı ır..e ·ete g(-<;m' ıçııı e ...,. &~ ~,,...... ~ takyida , Tıuı;ı ve nrna yg ı • 
idi. Kuvvotkrin müsavi rılma."'1 tehlikeli anlar g.:ıçirtmeğe baş- inık:lnlarıı. p olmak kaygı • dım ~ıııa. bir t:ı.vsiye: ziy:ıret ettikleri Duseklorr, Es- ııe' kiyat, istikbalin tnkplerinJ 
'ti"--'! • ti ld" I'eı - O işe kal iyen girişme .. Bu 1 sen, Fiat da aynı· elı··mmı·u-'ı· •a ı U«.u e maç ()(11' ı:e n c ~ ·ı • J:ı.dılar. Ve bu hücumlann birin· ı;m .dır. 'Ne Rum:uı= ne Bul- · · ·· 1 ""~" kt ı iti ~ ;"' kı ılıyam:ız. Bir benızn ko. .... • 
'ki tak d b' k' • J~ ıııın oy e .. ~~ ~ı 1 arı var haı·z -'--''-·-·-~ıa doludur! r. k • ı. -un a U.."1lll ır çe ı.şme-ı de do dcvrcrıiıı sonl:ırına dognı g _,_.,_ bö·yıe genış· imkiııları · _,_,. N' kurtla 1 ~. ıınııı azaya u~1. Tuıt3' 
d __ ,_ ,..,........ senın """n emı,z. ıce r Bu mu·· Eler· aA·ııır· I--'~"ıır· . d ll en sonra sayı yapanul'"-'·'"" kıızı:.ııdıkl:ı.rı ~ayı ile b ·raberli - te b .h.. b' 1 ı· b tırdı ·· .,.. ''''"~ ııııı oımn=sı. sııura. bu yo a.· 
birinci de Tcyi O - IJ P r.ı üç beş haftach A!manyaya • u ı.,.,e ın erce ıra a. , • Ve buralarda mu:ı;onl2r barın- n,,, bir glin tehdidi' uğraınaı;I• 
bitirdil<'r. j e+,_,_ !ar. · 1 1 min e<leıaez. Yollar mahduttur. ~·· Bana kalırsa ııen d.ort Y01 ı maktadırlar. Bu lıedcllenkki e!.tlrfemcyı· mccbııl'i kıh.ı.r. 

.LJ1WCi dı;.• rrum ' men 'O::·- İ -'-k ttel ag.zı.n. da.b!r at.tar dllkk3;n1 aç .. 
1 

~"rı'batın, ~-'-•z, ı·~ mökaru·?..-tki:ıci dcvı c dah:ı. rlUzgfüı oy- <lurı·· r·ı dal·"·---r:d,• "'ı· li T~- ıt· ~ 0c ıııü0 ., ~tı iki m= e TUt tc di ,..... ,,......, ., , stila edilen nı :ııılcketıcr. 
1 U'-"' · ııh k 1 ~ " "' ~~ • un s.gara, g:ıze yıp g~- -·ıuıı"- dnraklamalar vermi- ak ıı 11 yan • ua .,..,... n m 111 

-- f klliler tekr:ır g 'ip vıı.ziyete de <:oktan baş dstenıı~. nıe. Günde on 1ıcş lira_ a. kir ~ -~ıııa.I"-"··- t . 
1 1 

Alnw.n ordusuna hedefe y ı 
ka.k galip geleceği tahmin cdi- Geçen BüyÜk Harbe patlakı d · allah' . yeceı;ı ........., · . ççı U<'. .er çok müsait bir çok ü~kr v~ 
livortlu. • 'itcl:im bu d \TC '.\lual gcldiler. Bu gol I klılnn ca.n- etnE'Z8Eı~ı '"b . ı .• d .,, •. .b. snuft:ın halk ta, bu "maurup ı:ıeyclınlar aP.aı-kt:ıı hiç bir kıı.Y• 
ıı·m· leı"n us·· tun·· 1;;, • .., nı .. - , ı, ndm!ı. B~raberli;:ii t~mindl' veren de, o harbi sona erdiren! - ger cnım u.gım gı ı nun~·-'·• ın _, .. 1 1_,1•• d , .... ,.

1 
'· tın • ,,, 

' -.,u ...,. ·ı B dan lı hareket edersen o kızı bir hafta · wu:"- n .""""uı eı· u 1 • e <•e .,ı.,_ 1 "a ı~cJ tl·. Fakat rok encr:ı·ı·k bı·.- oywıa !'!eCikıncdi eı·. un sonra er de Balkanlar nim"...,'. Balkan- Va.,,..,... .._..__ da d·ı •111· 1 ~-nı 1'--· d ·kt~« 
mukabele ':ıcıen Ticaretlile gol iki ~'?lf t.~ .~ l'biycti, ~l~e et- !ar tekin degildir..,..... g~ yaknl:ıım ~ 5. seni dir "J~.., ~....... ' ' ' - ~~~·i \ı;;1'ly1z or ,t'~r:iıJ~ 
' ~.,. w ~· "' ma belli etme.. Mektup Yl1Z Her dakika mütecs ir olaıı, anda gili~ lıavn kııvveUcri ~ 
Ve maç O· O beraberli' 1 n ti· ettil.r. yunıııı ı ll" 1 ~~ 1 anıma <-•ktırma.. Evinin önün"- cephe gerileridir \e iı; i L'\·rc- yuıt semalaı-ını kun rn ıztırll.' 
Celendı. nz bir zaman kıla Inldılaı· k'l- ..... "" lan h rd h h _ _. o d kal •·•-- d tık bll 

i 

"em ..z,. mu,-.ıffak old··'ar.j r ı.: ıçıı0ı bütun gab~.rret. ·.mı sarpekfl .. _ .. _. SAF"- lroııdiııi naza ek. MC!Jgul. ol am- • 1n ı.l 

· ~ 2 · 1 HALKI:!: Vl t='R/ 1 dolaş amma k€f!J.ni gösternıc.

1 
yan er ye • 8.S•-=<lr. nn a aca"""'-.n an, aı İkinci km:'Şı:wı c-· li Tl~ z:mdtklttrı ~olle " •. gal~~ va-ı c.· _.._ Götiirsün, haftn geçmez, 

0 
se- ı;ebeple, hava akınhrının ıı.ı'a1 tekasüf büyük tehl.ik.elcr di1 

;J.fo!!a, sakindi . Hasmınclıuı ıı kki ile Işık lisı·leri arn.ında zıyetC' geldıler. :r:<cfıce. degışl.Jle- niıı dizlerine kapt!llr. B<:n ıızmı 
1 

arası kesilmiyor. Havalarda. arzetmez. Ş~rıısı mulı,.kkakt.ı! 
~· ~l. bekler gibi duruyordu. yapıldı :Maç ba.jtan nihayete 1 den maı; bu şekil<lc nıhayetlerı- Konferans böyl.sini r; .. ·· , B bak a· kahir bir hikimiyet, bu 1 lıın; ki, deniz tici ri daimi bir ){o~· 
!'litddm beklediği oldu. Çakır, katlar k kı v •ri oldu. O· di. ı• }' · önü ffiılkııviııden: zfaim biz. lı• yolda es .idik artık .. I dnn biiyfi.k tesiri hııiı;:clir. tı-ul ve tehdit altmcladır. \ I! 

• ani k B 'k• 1 Hü " ı 1 -Türkiye Sanat Mektepleri _ Aklına bir "'\Y gelmesin 'i'<beten ıı.zwı m!lddettenbcri Biiyük Britanyaya c:ıkamuı. bt!' birdenbire el ense, ıç tırp a Kız me tepleri aras nda [ e<>ı .a ı S•lu e ·rar ,,.. ı g·· rg""'" raaı· l · ı· -- ı •"'·'-"a ~-·-··'ı lıazıı·lıkl~"a ı·htl' v nlırı . . . terti t amma, seuin rwi.kanın biraz ozc ,......,..- ıye su l"tn se- ....... u .,.,..... -mollayı y:ınıı savurduğu zaman voleybol m ·ısabakaiarı fut ola başlıyor nıezu cemıyetiniıı P e - kulağını bükü~·cr. Jı!alıim ya bl'plerini şöyle telhis C>"kbiliriz: 1 yaç gö-·tcrir. u niz~rtl-ı 1ırı1·bJ) 
ort..<L hiç bir ı;ey yok iken bo- Dün Eminönıı Hallrevinde kız Dört scnt.-chnbcri 1 tnnbul lıg tiği konferan8lardaıı birincisi kadın kısmına sokakta. çok' al Yeni ihtiyııçl.ıra gZ'ı-e olaıruuruş, daha büyilk mik)aıl' 
yundnruk aldı. mektepleri nrnsındıı tertip e:lı-ı fül ı1iğini ı ıuh.«.f"?..t cıkn ne- 14·211941 cuma günü saat gczınek } z. Sonra dedi tertiplenme, ta abluka faa!iyııtini ıırttırnııı.'1'." 

clıli kta adet, bir pehli- len rnlcybol müsnh;ıkıılaıına de ikta.~ tııkıımııın kıyın tli beki (18.30) da Lokman Heltim. ta,. kodu cıkar. Elii.lemiu ağzı tor- b) Benmı tasarnıfu. mecbur edebilir ve kış nıc.sııı· 

1 
vanı edildi. Hü nii hutbolıl bıral:arıık ha- rafından verileeektir. · · . Mevzuu 1

1 
be. deifü ki dik siıı. Hcuı her- dinlc)enı.!~'"'.'.'"'YI. · ve mürettebatı sinin lüzumlu va~ı~lan Jıa.ZJt" 

\'an boyundunığa girdiği zaman kemJike b:l'llamış bu sene ~ .,,,....., lnnıı~ olması da mulıtenıeldif· 
'ıkı' a""'·'annı a,.,_,_ ve .,,.,..._ İlk müsabaka K illı ile ı'd"r" ettı·gı" m~r-1·-'a dur·· u··suu··. (Kı.ş mevsim.mde hastalıklar ni- kes benim gibi d~i. :.i .. Şüpb d) p•~-'-- alt ı·ı·st olan ltal- - cY 

.,....., ,...,.,.. .. -- ~ v .... "'u . -aı ? B . '---•-"'·'--! ederler. Ve :;onra "eliılcı- sana ...... ,, .. ,.. At-rupada lıcı lmvvdi 
rek kedi beli verip durmaktır. Eren.köy amsııı.da yıı.pıldı. Knv- ğü ile teb,ııüz ederek spor ha· çın ı;og ıyor • il ~" - 1 1 d "~".. .. t . yan orduımnun vaziyetini dil- nıek, lıll.kimiyct davası giide~: 

· "- · t 'tlb · 1 t dalı:' ı· tak·1 ~1 · k ı Q> yap.ılaeıık hi tedbirler}- soy et: eı·. · !l c =wursurı. yı- zeltmek ;..;... kaudır-"·'ar. leı·ı·ıı sı·,,··ı·t pı~n•ı.pl"'rı·ndell B= sebep hasma boynndu- vetleı ın m"""'" o mnsı ı an- Y'.l m ı a ıa.o: '"' = en dir."" 1 si mi sen. !limd.iden öuüııe gec:- •y- J """ . - v. - ' 

rukl:ı berııber paca. lı:aptmııa-1 le bu karşılaşma çok ,çetin ve toplamıı.y:ı muvaffak olmuştu. meıfo bak.. Bi-im körnğln da e) Bir hareket üssü, büyÜk dir. Hak1o.ııı, menfu•tiııi, kııı:; 
ak· ·~ • ı heyecanlı oldu. Bu sen~ki ~-ı Son gelen eınMe ııskerlrrin·• 2 - 17 Şubat 1941 pazart.e;;i biı wm•nlaı' böyle ha\·aJanına- komşuya brvı teessüs edPııl tarmak iııtiyenle.ı', bu reali:C) 1 ı: . r. . _ . tarın ~diye kadar hi~ mağliı.p ivil kulüplerde <por y:ı.plll!l!a- günü sa.at 18 de Üniversite pro-' ğa ba.'jla~tı. &'il ne yaptım cephede bir koltuk, ııihayeı gözde bulundıınnak nıccbutı}~ 
Y.ag gilrc&i:J,de. b.u. ' .. böyledir. ... olnıavan Erenköylüler ku\'vctli nnın meııe<lilmesi Ü7.enn<: kııv- 'e";;.1,,...,1d0 n Sadrettin Celfill biliuor mu.<:tllı, evvela ..:; • ..ıce Rbir ~ . .u.-:ynordağı teşktaikl ~deni tiııdedider. Urr istik~mette 

Oaha b,,_,,_ -'-' anrülm-;......, ~ J da il k1 velinin bir kısmım kıı.ybede..11 ,, ~· "~ ' bı'rJdayak. Ondan soııra"~ımpı uman uyu ·vıyı-, kııydırnıalar, tı-hükt'li ol:ı.bilif· 
_....,.. .,- .......-~. rakipkri "·-~- yen· '-re· Beş·ı ' .... ,.. bo ı · •··rafmdaıı (Halk ve Terb·ye) f) A"'-"- tam 1 < ht l'f .. _,_ F'- '--t ., !la bo~~..,,_,.. ~s- ı ,taş takımın......,.ı ., ugu w ı kilı"t.. Bır· ka~ gun·· b-ü'c .,_ '-a ........... yı amlıyaca <. J. u ~ ı CtJpnoHrrde: .ı. 

....,. -
0 J-- yer kız mektepleri voleybol ııampi- k -·"· ·· kt H.. · d b. k-' ril ' "' wu.w ibra '---- 1• d · 0~--'·• ·~~· apaw.:u.. uzere eme :ır wınıı mevzuuıı a u· """era.nı; ve e- cur:ıt. Ve nilı:ıyct adanı ei.tim cı ....,.........,. enız va~ı · - ,....,.,.....ı.m müt.ctılup ıı<. c-ycınz g't'nlip ~eceğine hllikis yonasında Qa.ınlıcayı kipsiz tekrar iutbole ba§lamrn ,.e dürı- cektir. Her iki konferansa giriş gitti. Hemen sen de dulikl rimi larına "lfayi malıruk,. femini, 1 hakkında yeııi mu!Uınat geıııı 

hasmı daha iyi boyunduruğa bıralmu~J.arUır. KaııdiUil bu kü Beı;ikt:ı..i antreııınanınua bu- serbesttir. yap, sonumla bana dı eder- _ g) Tacis edilmekte olan ya- :nı.U;tir. __ ~ 
~ısin diye üstilnc, UstUııe git.-1 maçı 1 - ;11, 15 • 1 ve 15 - 101 lımmu;;tur. Daha bir Ç(ık ~ !er ~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~::::.---~---lrazanrnışlardır. spor yaııabilccek kabiliyet ve Kongreye davet r sin.. 41 

+1
- .::.-ı.. · l bul H- - -" * Dıfma ~iJyGk yddız:ların yar.lttıOı ocorlcrlc aüalmen, onların kwdrt!l· 

1 
.... inci m :ıka CU.W.ıanyel • in< c unan usnuye muv.... K«ılay Beyojlu ı<aa ıue•indea: 

Tly TROL •ff fak' ti te · ed · f....,.• uygun ıöhretlerine yarafan filmlerle bezenen A " ile Işık liseleri ara&ı.D yapıldı. ıy" er mcnnı erııı. Xaz:ı :suhenıb.in lt4l yılı lıtcrıııreri Oe.J.ka·•uJ.: .• 
------------- Çok z:.yı! v;Wy tte bulwıan Nuri Bosut Ankarıty• 15/2/1941 ~\artesi gllnil aat 15 de Eskiden kalma yadigar, şim- L A L 

Şehir l')lk!ılar kuvvetli nkipleri kar- g"dlyor Beyoğlu ıatlklal cadılsi 85 ııuma- di el gı'.ıya bir vefakar .• 

T "'""':la bir şey l'R""'ınamı..•lar Futbol ajanı Nuı·i Bcı.sut b:ır ralı Erı""'1 apartmamDdak; Iuıza - .Aına.n beyefendiciğim Bizi B U A K Ş A M İyatro•a ;;;-mııı;ı 15 • 1 >e 'i5 _ 3 ;bi kemJ,,rin lisans •ıe ll'Jn tadil e- ~ubemiz mer!<c.iı>de ':oplana:a&ın<ıan ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. 
Temsille"• dilip te mevkii tatbike konamı- ~ ""mı1.1n 1'ı!!ıri.Oeri rı.ca olu- Yeter ki ai:ıı emir buyunıııuz; 

tl'epeb:.;ıllldıı Druıı kwnneda 
.BU AKAŞAM saat 2o.30 da 

Dllı JA OA.LOT.ri 
llON HAFTA 

* t.1JJJ:il cııdrlesinde lmmejll 

lasmmda 

ırillıinı f hı rl:ı !taybetmis • 
lmiir. yacak ~l<i müblıemiyet ar- nur. Benim yapınıyacağım hiç bir iş 

zeden afsayt işini hallebııek il· I f yoktur. Bii.milliılı d:r'.l'ı deler su 1 
Halkevl&;'İnin Basketbol .zere yakında Ankaraya gide- Galatasaray ı eş ak getiririm de yine gilıel hatırı-

mUsabakaları cek ve bu arada da İstanbul Ankaraya gidiyor nızı hoşnut ederiın. 
bölgesinin h:ıkem komitesin~ Galatasaraylı Eşfak ailesinin - Canım bır: k şu yaveleri 

Dhtin pal'llk zaferlerini satgel19ndir-erı, bugurddl 
muvôlffaklyetlert'f1e e9 bulunmayan 

FERNAND GRAVEY • CAROLLE l0MBARD'ıf1 
Son zaferleri o~n FRFANBJZCA 

1 İ SKA L 
ü .AKAŞAM: saat 20.10 :la 
KmALIK 011.ALAJ 

Halkcvleri arasında tertip e
dilen basketbol mü:-.:ıb ·:m
rıı:ı finali bıı hafta D ey oğlu b:ılk 
evi lonunrla ıı:ı.:ıt 1 ı:; de En:i • 
n nil Halkcviyle Beyoı;Ju Halit 
evi arasında yapılacaktır, 1 . ' 

namzet aza olarak gö tcrdigi Ankaraya gitıııesi dolayısile çok ı do biraz konuşalım. 
Galatasara:yh Afasllh İstanbul- sevdiği San - Kırmızıdan ay- - Konı14alım beyı>fendiciğim 
spo~lu Emin, Vefalı Saim A· rılmak mecburiyetinde kalmış- konuş:ilım. Huda bilir sözüıntl" · 
ğnlıcy, Fenerli Subilıin tayini tır. zerre kadaı· hilfıf yolrtur. Emre-1 
i in ic:ıp eden m:ıkamla to- Eşfak Anka:"'>.da Deınirspor din lrölcnlı:: kurbanınız olayını.. Pario ı..rıarın~a baıııyan - Londra ... ıon!arında ne •"'·:;;.•-_., ... 
ma.eılal'I', girişecektir. 1 •akımında oynıyacnktır. BC'ndrniz ııizı . •mmım ., bOyı;ı, ~$1< romonını a rıf•m•~• h••"' mnız. 11' 
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Bıılgarlstana GI. Franco •sso- Cenovaya Hür Fransız 1 Yunanlılar 
(BllttanflSbıll= 

IUtlerde t8lebeye 
t*ilde ~. 

plea tini ile tlrllfll 
t l (•at tar•fı 1 htcl .. Y1ada) 

ku'Dvetleri Avlonga 
yapdır. Kız talebeye de ufak ~ 
fek .ldmıetlenlen blılka bir ~ 
rah7a beJnnü, hasta baJneM. 
)l&1illiÜ ....... öiıetllllanare er mamn eeası '° olUDeeetttr. Cenubi Trablusgarp-

1spanyoı diktatörll, .marepl •• 800 kil t .U- tetlJrki edilen membetera. PWıb'm ___..ı Weypıad or- ten ome re 
c&'e, paarteeı gUnil, binden dusunun kaüyen bir taarroa Mal•J• harp 9'mlalnde il 
fada Alman tayyaresi BuJga- kalkmaınwm ~. m. ltultlneft bir gazetecinin içeri gird · er 
ristana plmif bulunuyordu. Jl!-ukabil ltalya da but istekle- ... ,...... moıahadelerl {Da§ tarafı 1 inci ..,tada) 

rinden vaz geçecektir. Şehrin her tarafında halle İn· Ekw- Bulpr taşJan _. • ~ .......... boalldojuıuz za ne heriıan- giUZ!eıi seJimiıya:rak aJkılJ]a _ 
daııJarı, yerde hiwet gönn Al· Lmlira 12 (a.a.) _ eraı il lir Jalnkol ine ne her m-~-~. 'R,l.,,,_..;, .nA-ıetini' li-
man müateiMMadlr tarafmıdan Pran~ kaJ1a seyahati hak Jau bir tayyare ~ladık. ~'4UIC . .... "'6-... !lnAI 

'--1 ....aa-~;... Rumanyadan ı...-da türlQ t6rlil tahinınlcr Ne de m~hur torpıdolara man ile Benani tayyare meyda-
.,.- -.&11UM9wa auıdı ~er bunlar Ceno mevcut· nana "-1....:1 -~~ t--m- hava .tvn giJinmıi binlerce A.lmu ftl' r. ...,,. lim IC&llU --- AAl6.._ 

altennın bir nok noktlllan Tu- İtalya. ile fngiltere araauda a,aıu, kuvetleriain bombardımanından 
naya geçerek ...-,un ilk tuı akdi mutaMYVer bir mlitarelıre h~~tız be az mtlteesıııir ohn'lqtur. 
'""-A... Buı,u;.tana giiiltii 'ol- projesln .• _.,,_..r'-1- _ sahil hattı Limanda tam iaabetlerle ba-
~ ı milıver cleY~UUA.........._ de Jaava dafi ryalannın tını.an dört vapurun ve iki tor-.ı..M.. ~· Twta yo u nb taamul&rl pro...--- 7D 
·~ rm da ptirilctitt ve bah8olmıımıktadır attıiı cQllelerin n gör.ilk- pto mahnöinin direlderi gö -
n..ı-..:.-. ___ -1.--1..a...;ı;. samı • Radlo COlombfanm Vichy mu meğe balladı. Bu Swo~ rWmeldıedir. Maunafih halle 
~-&~ ~....,,.. ___ .. 1 Be Fi8h bombardmwt tayyarelerı- beri ...... ı... h ,__4' 
maktadır. habfri bu akpm A~~~ nm Livorno ve Plia:ya hücuma aylardan · '!J'<'Unn fll" .... uu.m-
Bulgar matLazhe• .... ,.. ta.inin ta~ bir mu . kalkmakta 8 öfrendik. da büyük bir ihtimamla iqa e-

Sofya, 12 (a.a.) - D: ~. B. ima ~~ı ve 1;
1 ile Birdenl*e Cen09qın arkasın- dilen Slflnaklarda yatmıfbr, 

HUkfimet oırpnı oıtn ~ P· geaeraliıı hıiüiz v 11111- clıdd llaıia &ttl datlar gö- Ka.ğazalarm, büroların ve otelle
zetelli Bulprilltanın dış sfyase- rahbulan ile Fran8Ullll ~u- 2llllt8. JlaJa: uın tayyarest, rin pencereleri kiremitlerle ör
ti hakkında fUDlan yamıakta- bunda a&tillillt ~ '8rmı iıcl· hlffteld ve Artc: <loyal in tay· tilüdür. Umumi bahçeleria. bep-dır.. dia ebneMedir. . . ...... ~ 'berabeı\ keşif için l 

Neıw .. Yol'k pz.et,eei. 1:;- ....... -•*-•lar. 8 Cenova a- sinde derin sajınaklar lmalmlf-''Bu siyaset mazide kendisi· J'nDeo il )ı( lini -.... -~ 
ne büyük bır bwmahk yapüan neral e umo · • ÇlllkrıMa bulundUfunıuzun sa- tar. 

!~1:1ımh::::Vt~21::::ai ıJ: ~da~k== :::-~al~d :~~~n~~~ 
her zaman ısrar .._ve bir .........---- now.a, --. vaziyetı '· Muhasara müthişti. Kıtlık o1· ..... -+: enf tleriai mtl mektıdir. . . . Bilim gemimiz Sheffielde bil amuı ....., .... m aa B• guete muhahinnm . ~- aWriiA içinde vui imilİ aldık. du. 5.000 kadar aivil otomo tlafaa~-~~ı .. bulunaa Mr .U· graönda şöyle denilmektedır · Çruıdi direklerib muharebe ve otobüslerle Trablusa gittiler. Wf;'U:,..=:;:::~de llir makale Sulh taarru.zwıa 0 mıretle gt- yraklan kildi 'l'ayyare de kiralaya.n]ar oldu. 

&............... B am· rişilmiftir ki bundan ya mu. - ba: J)fJpıq çe bolılUJ&rdımandan Bu muzafferiyet üzerine ln-
yaan namrlardaıı · ı- hasamatın umumı olarak taWi ancak bir k~ .a-a.ıı.a evvel bizı ... m.1- -:-.. .: a .a...n ..... -- en_.,_ lof diyor iti; , \.:,. ~l Akd isde \.IG&JA (iaua&V~ ~ AUl&&WU 6 .. un..ı-. mtlletbıia tlu- veyahut ~ .... se en . reb di. Beyaz '!e :feşi} ıştklar. .. .... ı.;-ı~..ı-~~- birini lbcelluaı-n mımhlliıttn ~::ı t JDllltaNm&tan bırakılması neti- hilvıyetimizi ~ balla.dl. .zel liman ve ... uuaa~ 
-'- ;:!:!:!:....,-. BtnamaL Bul· oeei Çlkwktır. Bı kaç saniye aoara, cevabımı· ellerine geçirmiflerdir. Bingazi: ;ri~e endlşeü beka· Lollclrada Ameri~ gel~ zı verdik. Renowa--wı govdesin- cıie iki gme1 1imeıı valdır. Şehir-
bilir. -u.LA:...-.a. "1 haberleri teyat edecek bir den bayiık kızıl r at çıktı. de gilsel mağualar ve mWc-. 

Ba.lplWaada .._11111n ıfma mal6mat yoktur ve hayali ŞiddM:!l tarrablarla lfS pusluk mel otoetn.tla.r, bot su Dıtiyatı 
2 ) u- olan bu haberleruı ihtiyatla t.e- rYrl.erin ilk su uıa.kta'ki w b. bira 

Sofya 
1 

(a.a. - aavas: ilkti edilmesı lbun oldufu s8y ~re fırladL Sheffıeld'in ve hasara ugramamış ır -
Amerika radJapuna nutnn lenmelrt.edir. 12 pusluk topl da mühim hane vardır. 

Bulgaristanda Balkan ~1- llr dfteııt ..... elektrik fahrik~nı ve An- Halen para meeelesi göriitill· 
Jl1ll müsait bir 8llNtte ietihal~ 1' --ı-, 12 fa L ım.ta- _...... .... ..._ .. ,_..._f bombardı- mektedir. Q:-A•lik İtalyan li-etmekte olduju IADDI ılilmekte- &AIDW-• ..-v --et__,,.. ~ 
dir. B. Churchill'in beyanatı tek- kil l'ranmz a;m.ı itil Y mabA hatl*.dı. Oemimbıin ön reti geçmektedir. 
iip edildijindtn Sotyaııda in.va Daily Ex .. eas 1*9tinın iki topu ilk sal oyu at- H&ftalarda:nberi çamur ve 
l&l"ih Wr .alı ,e.termlttit'. kay~ * tllı zaman, Mal•yamn muazzam toz lOiDde yattılttan mara lbn· 

a-:&.....;.a-a- Bitler ~ bqtan loça kadar ...a:.. -'1:. Loncftaala .-.nınw•r Francıonm m' henıtiftl temi· ~: Sheftiel Hı topları dur dl otelimin konfonu "".._.._ 
Londra, 12 (LL) - Times ne çalıtjmaktadır. Mareşal ~e- madan fa~ bombabyor ~ ~ yazarken sivil ltal

gueu.inin diplomatik muhar· tain Almanlann ls Dl aya. ış- ve bu gerninın borc1am mü ma- yanların bizi şayanı hayret bir 
riri v yo . gal ltı d bu Wl!lll ~. Fr~ diyen ateş Çlkaft)'ordu Şimdi bir eekilde ~ Wi 

AJmaıwaftln Yuıiaaİ8t&Dl -. kl8llU ~ g~u-ılmeaını bizim \oplarınuz da muataa tesiri ...... -.a.~ DailR .._. 
yik.et,aek için Je'lr•aıu.~ kabule davet edilmittır. man ate§ ediyor ve bizimle ..bir· _.._.,,_.:.....h ... 
detll bir askeri aUmayie yapa- Berlindeld bitaraf muhabir- ~te daM1I limandaki JaecWleri da yapbjımıs -r'-7- ._.,._,..,_ __ 

cajlna dair bir QOk allmeU r lerin fikrinl kaydeden ayni ge.. bom.bahyan Rooown da ayni ıt: da. civarda mUtemadiyen beyaz 
vardır. Ba.ulanna göre Alman- zete şu satırlan yuıyor: tıratla salvolannı atıvordu. Ayn1 bayrak sallıyan ve oralarda yer
ya Sofya dahil olmak tlzere Hitlerin ilk baharda Cebe • zamanda yanyana ilerliyonız. 1- ıesmiş bulunan İtalyanlara rast 
Yunan hududuna kadar BuJga- lilttanka ve Çanakkaleye aynj taıyan hava dafi bataryalan- ladık ve onlar tarafından çok 
ristanın bir Jwmıını ~ ede- .umanda hücum ve bu sarada nın a~inden ustalıkla sıynlan dostane karşılandık. 
cek ve Y•manilltalldan talyaya tngiltereye 4e kütle halinde ha- keşif ta~ız: ~pJanmı- Bı'ngazm· in .... ptı lngı'liz ha-bui tavizlerde bulunmasını ve va baskınlarına teveuW tasav- zın ateşinı tanzim ıçm mlite • ~ 
bUih&re ayni tekilde bir tazyi- vurunda olduğu zanMdilmelrte-I macUyen gemilerimir.e haberler va ordusuna ve donanmaauıa Us 
ki 'Nrkiye üserine yapmak ~- dir - gönderiyor. teşkil etmesi itibaıiyle büyük 
mıdile Ynuaniatamn harbe nı- ·. hakk nd talı ·ıı1er 15 dakika mtlddet, İtalyan imkanlar anetmektedlr. 
bayet venuetini ı tiyecektir Mlilikat ' • 011 bltaryalan bombardımanımıza Gruiaai Roma 
Bu kabil bir harekete ıntiza.ren Londra, 12 (a.a) - .Müsta- cevap vermediler. Sonra, şeh- M&l'efial f& 
~ Blknşteki elçisini kil Fraııslz ajansı bı nyor: rin cenubunda sahilde bir kızı1 gelmit 
~ ~e etmem<.>Jidn. Mareşal Petain'~· B ... Musso- ateş gözüktü ve gemilerimısin Nevyork, 12 (a.a.) - "New-
Rmnin)'&dald İngiliz elçilığinia Jiniye ve aöylendio~ gore be!- bin metre kadar ilerieind& be- york Post,, gaY.etesine Kahire
onda bu:alallllulna imki.n yok- ki de B. Hitlere mülfıkı olacak yaz bir su sütunu yükseldi. Sa- den geleıı biı habere göre, ma· 
ta. Çünkü Rumanya hükiımetı, olan general Pranconun bu ee- hilden daha bafka obtiı!ler det repl Graziani $imall Afrika.dan 
Kumanyanın Almanlar tarafın- yahati &lkan Auu~ı il~ atıldı. Fakat düşman ateşi o Romaya gitmiştir. 
dan harekit üni1 olarak kulla- batı Avrupasının vazıvetlerı kadar fena tanzim edilmio bu - Hür Frusıdana ~ 

golıinda 
(Bq tandl 1 .... .,,.l 

Vradirıi guetesi, ıenen.I Wa· 
~ Yunan oniuaunu takdir ve 
tazimle yideden bir beyanabDJ 
neşretmi§tir. 

General er.cümle diyor ki: 
- Kahraman mlttetlkimis 

Yunanlıların Arnavutluldald 
~.izel muzafferiyetleri~. ~ 
ya)'.'a ilk mütiıiç da.rbeyı mdir -
miŞ okiuklanm memnuniyetle 
teslim etmektayi%. Yunan mu
vaffakıyetleri harbin neticesi 
üzerinde müessir ol.maktadır. 

Sella&dıe elld bir -- tahrip 
tdlldl 

Atina, 12 (a.a.) - Seli.n~ 
metropolidi Gendios Yunan ki· 
liaesi Semdııot meclisine heye. 
canlı bir W,graf çehnıt Sell· 
nikteki Ayasofya katedralmm 
barbarca bombardımanını pro
testo etmekte ve bu protesto-

btiüin medeni aleme b ldi
~t ruhant meclisten rica 
etmektedir. 
Diğer ta.raftan Atina ve Se-

Ve bu yapılmalıdır. 
Beden lerblJwti ım••Pbhıff 

de mecburi den •atleri "8ri • 
cindeki vakitlerinin ufak bir ıa. 
mm oı.m bu ile tabais ecı.ter,. 
bir ~ tavla partisini feda. ederJ 
lerse Du it miikemmel BUnW1 
bqanlabilir • .Kuanmız da ~ 
tada bir kaç saat sinemaya; rito 
meJrteue bir. hastahaneye ~ 
ııek ataj girebilirler . 

Elimde saltlıiyet olsa, bu derll 
senesi riyaziyeden imt.ilıan Y&o 

remeyen talebeyi ~ ~ 
ğmı gibi, meaela pasif ~ 
ifini nazari ve ameli ıyi btlmi • 
yen, haatahanelerde staj yapaJ 
rak bir kW'8UD yarasını ttdl.91 
etme&ini becenmeyeıı ~ 
de not~. 

Bu ... lllr'atle tatbik ... 
ne koymanın •manı ~
gelmit ve geçmiştir bile. ~ 
nu Maarif V ekiliDıe bir defa Do 
ha hatırlatmayı bir borQ bili
ri& 

lltlltAD SBRrodLll_ 

llnik üniversiteleri profeaarl6. B As K l fi 
ri de Arkeoloji cemıyeti ile. Bi- • 
zans eserleri araştırma cemıye- Lu..a .... 
ti namına bütün memleketlıer- ... .,... muhlellf .. .._. 
deki ilmi cemiyetl~ ve !8~ lta•k...... • ....... 
Di ileme hitaben liddetli bi" k ......... n çareal 

testoda bulunarak kendi . ::We1teti dahjlinde bulUUD (~. tıuafa S laeil..,..... 
8jzans eeerlen ile ifUhar .tti- değil, ıstihdam tanının rrauuı. 
w • • möyliJm Ye bu r'leri tu- larca bilin'M"Mlincle -ve .. =k gayelerle istismar eden ve tard tedbirleri ittilsa ..._ 
bir milletin tayyarecileri tara- memeatnde leli. • umlle. Wt 
fından yapılan tahripklrlıiı bik edilrllbea ~ ilffe!!.-t 
tel'in etmişlerdir. dildi ve arak im 1 .bu '8~ 

Bu ilim ve marifet bart.rlan. tmlrlalua ~ ualdı. ---~ • 
bir çok kililleleri yıktıktan 'V'9 ~-m!.~~..Aa~-- •-: 

1 · den Mri o- blr UU1&U1 ~ -. ar 
Bi•u phMer ~ K .,;.aidikl aı111z fm ert.111, ._ taaıll' ili 
lan KUtoryadUi um..- ,. .. -W u ~ ~ 
Jdlimı., ~ et=:ı :;tb:o 'emeden eser J* P. 
80lll'a "leçen puar ~-;.....,__ bidi 
nn tahrip edemediği SelAIUA~ r. kaW rinde -. 
ki AY.ıısofya kilisesini bomba • Wav~. Libya e ._ 
Ianuelardlr. til&c~~= tam map 
Pr~toıanna, le.*9~--.... ;;;.a.,-w .. ....-... 

ıSH ~ M&~Ser,_.. 
IODr& ~ o 's8man . CIDIÜ Clllı p •etn 120 ldlom.etN ... 
olan bu kilise~i ta.m.ir e~tı!'111~k ~lan andövülmesi, efkln Wr. 
hususunda gosterdiklerı ıhti- müddet için ha11'9t w heyeea .. 
mamı hatırlatmakta ve g~ na dllf6rmtiftll. IJimdi lapın.. 
()amanlı imparato!lufu rejimin Fransız kıyılaruwı ateeler ı.CI 
de gerek Atat~ ye ~U- ebneleri taltil bir haldiı\. -
nün cilmhuriyetçı rejimlerin~ baskJıı da ifade edemiyor. 
Türk topraklannda bulunan Bi Mukarrer bal1an tMir daire
zans klllaelerinde bulunan mo- sini Britaoya JD~ .a 
.za.yikleri muhafaza etmek hu- Hinterlandına kadar UDtacak 
susunda gösterilen . allkayı te: mı! Yüzen tanklar 1lg8ll or.ı. 
barüz ~· A1Jlı lar, yapıetıiı köpril llapm ... 
profeaörler, Tiirkltnn hıriata • nışleterek, bir iki hamlede an. 
yan ol.madıklan halde 111rf yük tarıya imparatorluğu kal...._ 
see bir medeniyete sahip olma- nı &amn kuvveöer, 11litttn bua• 
lan dolayı.siyle tarihi etıerlere lar hukına ~ 
hürmet ettiklerini kaydedere1' lar. Fakat. 11r1ta1ap w'iı' ı t 
yeni Roma barbarlaruıın hırı• ~ Kıyılar ateıiler , si "" 
tiyan olmalanna ragmen bit ,_.... ~. da, N-. ~ nılmaaın• kabul etm · tir. karpndaki al~kalarda .tam lunuyordu ki ~i bulut per- Hür ll'nn 

Daily Exprees gazetesi bil: bir milavat tesis etmektedır., desi yapmağa bqlıyan refa- Londra, 12 (a.a.) -
yflk bir bqlıtc altında netretti· Politik ve diplomatik mahfıl- kat destroyerleri bu işlerini ya sız kuvvetleri wnumi kararcihı· ------====:::ı:ııımı=r-----
ll bir partide binlerce Alman ler Balkanlama ko~ . f~rtıu~ rıda bıraktılar. İtalyan cevabı nın tebliği: y • l • J 

huleti göstermediklerini W.VU cuklanııın "nlmaflt\p., mımaa. 
etmektedirler. lan tarafından açılacak at.il 

-- sivil olamk Ruman- ile batıdaki eorareııgız _fıkız:. mü ekserisi tUçillı: ıı.pt& olmalı Ü • Hattı - Fraıuıaııından enı ayın er 
barajlarile bir cebeaaem yva11ı 
tılmak mümkthıdlr. Brit.aaya
ya teveccüh, g~, cihamD 
g&ınedifi bir llulwıadlr. ~ yadan peerek ~gir· badeleleri arasında bir muna- zere azami 20 obüse inhisar e.Uı hareket eden motörlü bir Fran-

• diifııi teyit ediyor. sebet tesieine çalışı~orlar. Bu oltUslerden hic; biriai gem! sız kolu ceı:.ubt Trablusa girerek 
Daily Expnasin Almaıı hu - Oldukça mUttehıt bl~ f~ !erimizin 500 metreden daha zı- .

1 
tre .. ·üdükte lilOD· 

dudunda bulunan muhabiri İn- göre hidiseler ara.s ~ı. m.ilır yade yakınma düşmedi. H !d 600 ki ome yuı ? 
giliz • Rumen münasebetlerinin terek bağ, vaziyette P'ıliz un- üzerinden avdet eden tayyarel l 1 a Kurf a mıntakasında bır gok 

akam ........ 
Ankara 12 (Hususi) - Mülld· milletlerin mubddıeratlDda '8-

kesilmesi Ur.erinden bir kaç saat paratorluk kuvvetleriııin Libya rimiz, bombardımanın muva.f. vahaları işgal et.mi~. 
D-·Jwli Biri baiz "mulrabll bir ha*m• ye müfettişi Hulôsi .. _;, ye dıt": Baskından kurtulmanın ça 

PQtikten sonra dün gece bin- ve Eritrede kazandı dan mU- fak olduğwıu bildirdiler. Hür Fransız hava kuvvetleri· 
ıerce sivil giymiş Alman subay him zaferlerden ~ü :vellid de- Bütün hızımızla ger_i dön ne ait mühmı bir bombardmıan 
ve erini hlmil bulunan zırhlı gışikJik ve Hıtlenn İtalyayı tek meje bqladık. Hava dafı bat .. ,..,.....ı.külü Kurfa mmtake•ndatrenıer Rumanyadan Sof yaya rar suyun Ustüne çıkarmak ve yalanmlZ; ltalyan bombardı ~ . . . ve bilhas-

k&ymakamhğuıa, Kilis kayma • resi, baskın yapmaktır ve 3 mlt
kamı Turgut, Bor k&ymakam - yonJUk uafttan ordusu o g&
bğma Bor kaymakamı Eşlw. ne ••tumhr! 
Kilis kaymakambğına tayin e- ~~iia!ii!l!iıı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!11 !!l!!±!SS!!!!!i&!!!!ll 

alan etmillerdir. Bunların bir ayni zamanda mihverin pres- man tayyarelerille- karlı k') kı ltal7an m~'IJP 
kaç gt1ıı evvel Berlindeki Bul- tijini kurtarmak için dikkatini mak için ham vazıy~tte bulu sa Kum tayyare meydamnı 
pr elçiJlğinden kendilerini güm muvakkaten istila pro 'eletinden nuyor ve Ark Royal'ın avcı ta bombudıman etmiıl*h'. Bu me-
rifk kontrolundan muaf tutan ayırmak mecburivetindedir. yareleri hav~ etraf~ d yanda bir çok İta~ tayyaresi 
.._ -portlar venldıtı Fakat bir taraftan Balkan- Jqıyordu. Bı- "°;"r& bır dil talııip olunmuş ve ,peıı: bUyUk llÖy;Dai~ly~ailtedirdtın. Sofyada yayı· larda vuiyet oldukça manalı man tayyaresı dilt~.:.a~~~ hua.rlar yapılmıştır. 

cm:::btıı ticaret mahkemesi,_ Tramvay b~ 
zalığına eski F.mirdağ müddeiu- rı·na on , ... ıam 
mumisi Fethi, tapu ve kadastro •• 
müfctti@liğine Kadıköy kadaat· (Brlf __,. .ı Mci aay/"44) 

- bir şekil alırken diier taraftan )armuz gUacllz uuDlvonu~ ~ . ~ 
ıan bir haberden bahsetmekte- da Fnmconun seyahati her tilr- tayyaresi 1;etekktlllerini cıatıt- Düşman ~r zayıata. ugra- Huauat daire ve b•led4-

ro miidUrU Sıtkı tayin edildiler ,. Velrll8'f llU ll8ıll'l talebini ..,. 
-H-

dlr. Bu hallere g6re İngiltere ı.ı tahminlere yol ac;ıııaktan lıi- mağa mu~ !'1dular. Falıa1 ınıştır. Harekit ıııemnuııi,Jet..,. yelerla veueıılm'lık 
Alman ukeri Bulpr hıJdudunu li k&Mmudı ve kalmamıftır dft öğleden sonra. ikı dilşman tay- rici bir tarzda devam etmekte-

1

...,.rf 
~ takdirde Bulgar mUna- SaWıiyetli İngiliz mahfille- yaresi avcılanmı:uJan kurtula dir ~· 
e-s-e• rinde general ll'raııconun yapa- bildiler. Bunlan, tiddetli bi . Ankara, 12 (Hususi) - Da-
bla yc>llarinm hombardmıaıı e- caıı görifmelerin sebebi ta- baraj ateşi karşıladı. Bu tayya- -- . hiliyece hazırlanan karanameye dlloc.gtııı dlındidl"1 Bulcar bil- - ınııı;lıul olmalrla Jıera. reler, yalnız üç 1i::..~.:l; ~ .... ~ ~ ..... lıwıali idare .., belecliye-
kOmetine bildirmitür. ber, bu mahfiller Franconnn ler. Bu bom)>alar,edi "" ~ ~ .. ; ı.+ı .... edeltHe • lerin veznedarlık işleri 1t Ban· -· prek Habelietandaki veyahut Royal'i istihdaf yordu. .1· 8- yük a-am ........ ,_ Rodos hU Um dbiıı Afrikuınd&ld İtalyan kat bombalann hepsi bizim san cet büıfiUdükteki havas da da· kası olan yerlerde m,ııütak ıo a c - taıııı,- llltlan. ~ 500 metre ileriye hü - - c-.a - Bankaaıı•ca. olınıyan ,......... 

( ... .,_,. 1 illei l#lfl/,,.). PIWae İngiltere ile İtalya ara· Ark Royal'~ de ayni ~ede ~ ve ~ ~ Ziraat BenkHınca o• yoka 
1l8liae twtnlMUltar. Kerenio 11• llDda dijw herhangi müzakere- iakele cihetiDe di1ftil. ~ iaabet etai§tia"~ anpılat" Maliyeee yapılaakbr. 
_

12 
_, , ·-+ __ ... ..ıu A-- 1er içim. hakem vazifeei ~ bir ta.yyare daha düotlriildü. mmtak~..._.- idi ! _._ D-· ••• , 

- ·-

1 

• ı--llllC .lllUllllMU.l --rv- il fvuıiyeaial tereddtttaUz ve Bizim, blltiln h&rekat een&• hWdim ıtU&--W • ~ KC>)'&• 
lan. da taarru edtbniftir. Ce- W'I Rrette Tedcletınektedirler 11Dda yedAe kayıbmus, bir liR ~ tayvareleri Bazı vergllete ıam vey,a 
nubl Af:rika la&Y& lmvfttlerine l!iiiıi!!!!!!!l!!l-~!!!I!!!~~~!! l Swordfiab tyyare&idir. Bu de- Liveraoclaki tuf&Jehan•re bi ·-dült u...t•c.k mı 1 

klan Utbit ha aremiz, llfak vakti yiik infiWı kudretinde bomba • .. ,...,_ - ......... ıe....... ...... ~ 10 ':ı:tta ._:. ;:alan ı.ıır'11e11mc1aıı geri cııın....:'ı;: !ar .. - - -- -.... l2 ili~ -...,._... a-.u ~ ,. tır -•-..,...,.at-_....,._...,. ,.... 
aaa' prkJva -. .....,.u tar· radaki ukerl h~~ .. ~- AklM'• ~ tayyueieri.. .......-........... ~ lacalma dair buı patelerde 

vaftk görerek kabul ebn ..... 
Vekllet bu hususta Büyük Mil· 
let 'Meclisine yakmaa llir llallria 
llyihaaı verecekdr. U,,U.'"ll 
esaslan~. 

Tak we aklı•,... biat _ ...... 
~ cinll latanbuı .,.. .. ' 

,.. .mvay, F.lektrik Ye 'ft. 

,_ .. i• 2 liDi ...,.... ı..- ÇUIU ile ~· ... .-ua-• .u1& ~~ mız 11ombanhmaınmı•11 - Nlerilli9, aıai ...... ~ ....... ..._ haberler etrafmda aJü;a.. - .. ... .. .... tan=* . ...1.a.J5... .. ___ .......... ft ... ,,,.... ~ 4il"dllırilr. ·-~ mılY&&k.,._---- _,~- ·- ...... -... ........ at ........ , ıw,.. &-eU.W., ... ri iftirak etmiftlr. lltıte.ddlt dl. ~ ticaret ........ lu iltimk noJdıllartaı • be edilmektedir. 
......... ........ Afrika Mft ıan.etllri, .....,. t'- ........ ..,..,...lftjr. riDe, petrol depolaıua, teni ba.humflardır. yuı • 

llel tdareJeri Umum ll6IM 
lhstafa Bulld Bren ft lirbtler 
komiseri Mustafa Arif Allb
raya gideceklerdir. Ba airuet 
CMHUMla t-....ı t:nıılltay 18'" 

bekllli Jçla Wr " ....... ll6Nt 
lhdua projl:d ae dair Hift& 
VeklletlM iialaat ~ 
Dil-' tlnftuı ,...... .. 
.,.......,)il B tariılı:I,_. 

illi iQia ....... ........ 
lllle t: j tl• , .... Mit. 
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17 • 2 • Pazartesi gUnU lstanbul 

şubesini açıyor 

Nergiz Nergizle 
yolladım 

MERKEZ: 
lstanbul şubesi : 

Galatasaray Lisesi Karşısında No. 
184 EMLAKIŞ Telefon : 49010 

Eminönü, Anadolu Han No. 6 

Yazan: Muammer Remzi ErgUn 
940/2135 

:Aradan bir çok uzun yıllar 
PÇtıği halde bugünkü gibi ha
l& batınmdadır. Hiç wıutmam 
Jıia onunla beraber büyüyen ay
ni mahallenin kapıkom.şu çocuk
)an idik. Annclerınuz söyleı di 
galiba benden bir kaç yaş da 
büyUk olacaktı. Çardağın ya
nındaki kambur çiUembik ağa
cında bir salıncağımız vardı. 
Akşam, sabah; diyebilirim ki 
Allahın günü orada biribirin!hi 
-.JJamn.kla geçerdi.Onun kollan 
kuvvetli olduğu i~ın beni fazla 
b.ızJand.ınr, ben de düşmek kor
kusu ile lıağınr çağırırdım. 

O da benim bu bağırıp çırpın 
malarımdan zevk alıyormuş gibi 
aksine daha fazla yapardı. 

Fakat bilmem hır gün nasıl 
oldu, salıncağın ipi mi ~ay~, 
yoksa benim başını mı donJU; j 
kendimi yerde bulduğum zaman 
alnımda bugün hi.li izleri kalan 
Jerden ince bir şerit gibi yüzüm 
den aşağı kan sızıyordu. 

Bir hafta kadar yatakta yat
lmı, ayakta duramıyordum. Ba
lllD döniiyordu. 

Bu vakadan sonra bahçeye 
'lktığımız vakit salıncağı _yerin
', göremedik, anledık kı artık 
b ze salıncak oyunu yasak ol· 
muştu. 

Çocukluk bu ne olacak? Oyun 
m ı yok ? Bu sefer de yeşil ka
ba. t bonılariyle oluk yapıp su 
alotmıya başladık. Akan bu su
tarlıı. da ağaçtan yaptığımız de· 
firt 1en çarkları döndilrürdük. 
Bu .. ın da benim değirmenim iyi 
ılönüyor scnınki dönmüyor, ha
JU' benimki iyi dönüyor asıl se-I 
linki dönmüyor diye çekişe çc
tişe münakaşa da ederdik. Bu ' 

• nüna.kaşalınn sonunda ikimiz\ 
'8 değinnenlerimizi bozul -

11UIJ bul•ırduk. Zira. O, be-I 
~iml:ini bozar, ben de onunkini 
bızardım. Yahut ta bahçeden 
)r .. pardığımız bir Nergiz çiçeği-! 
11h yapraklarını seninki mi iyi 
dö'lllyor, benimki mi? diye tek 
tek koparır suya atardık. Son 
N Tilk kimde kalırsa o kaza
mrd1. 

lkiylece çocukluğun tatlı eğ
mceleri ile bir rilya gibi geçen 
filnlt:rin sonunda bir gUn ken
dimizi artık böyle şeylerden u
llLk tutacak kadar büyümüş 
bulduk. Artık ne çitlembikte ı 
ullanan salıncağımız. ne de bah 
~ yeşil kabak borulannın a
kıttığı su ile dönen değirmenle
rimiz vanh. 

Hem biz şimdi Nergizlerin 
koyu turuncu yapraklarını in
af'sızca yolmuyor, ben saçıma 
takıyor, o da bir iğne ile göğ
lliıne iliştiriyordu. 

Böylece de baharları bir çok 
gtlzler takip etti. Her geçen ba
har kitaplarımın arasını onun 
'terdiği Nergizler dolduruyordu. 

Heyhat ki bır gün bir güz ba
hara ererken kitaplarımın ara
aının Nergizsiz kalacağını düşü 
nünce içim sızladı. 
l!!!!d:z -· < - --

- Malilınyı:. yarın sabah uğ- ı 
nyacağım. Boş dönmiyelim. 

Dedi. 
Ustam mani lar surette başı

a.ı salladı. Yani Allah bilir de
mek istiyordu. 

* Bu minval üzere bir kaç haf-
ta da.ha vakit geçti. Ustam eene 
llilw.yetinden evvet bana beş pa
ra vermeıniye azmeylemişti. Ba-1 

Jl& da bol bol düşünmekten b&Jt
b bir iş kalmamıştı. Bilahare 
ptoda iade etmek üzere usta· 
mın çekmecesinden bir Jraç lira 
qınp yola çıkmayı kurdum ve 
bu maksat ile ustamın gaybube
ti esnasında mahut çekmecenin 
deliğini, deşiğini aradım ise de 
en bol zamanda bir ild :UU.tan 
fasla para bulamadım. 

Refikim Alfred'in vefatın
dan llOllr& uhtemc terettüp eden 
n.zilenin ehemmiyetini takdir 
edecek ...ı uetamda bulunanu
yacafuıdan bara.lan kendisine 
açmak pek beyhude idi. Usta
ırnn Jorj isminde bir muhibbi 
ftl"dı. Bu adam bağ ve bahçeye 
aa1iJr olduğu ~bl tebirde bir 

Fatih sulh icra 
memur luQundan 

Evet artık saçıma Nergiz ta
kacak sevgili bır elin burad:ın 
çok uzakta beın de pek çok u
zakta oldugun· u düşününce içim 

KAln bµJwıctutu mahalde inşaata Ahnıet Muharrem Tilrediye 
de bir yaranın derin, derin ka• maaG•ifile beraber 130 lira OON' 

dı ~ ~:--- başlanacatı için ahşap bir kah- --.. • :ı 
na gını IUllöettim. lu Mehmet Tevfik ÇokblJcnn\n 

T,_ ~ .1 "d k edaa el ve dükkAnı yıkılıp enkazı satı- ,... 1 
a . .usı e gı er en v g • : .. bu borcundan doJa"'" mahcuz d·- · · d h" 1 lacaktır. Kiremit. c:ıınlıu-, tah- "9 ,,. ıgi ömrilm e ıç .wıutamıyaca- ta kapılar ve çerçeveler ye- bulunan sadn cshak Koca.mus-

ğım o, son sabah şafakta tıpkı 1 niden kullanmnya müsaittir. tafapa.şanın İstanbulda 1.Jncirli 
bır Nergız gibi kızanrken ben 1 Seıvı· nezdinde bın" a eyledı·gı·· .;..n.. b N · k Bir miktar tutla da vardır. s-
onun gö.; .. wue ir ergız ta • camı·ı· ve banka ve un· aret ve · teklllcrın "'YENi SABAH,, ıda· mış, bütün kalbimle kendisıne bayra.U "'"'resi vakfından Ok-. re memur\u~na her sabah ...w 
muvaffakıyetler temenni etmış- 1 çular h"'"'ında Eminbey mah"'l- ı tim. ö da sadece elimi göğsU- saat ondan Oll ikiye kadar nıü- .._ ... 
nün üzerinde Blkmış: "Bu Ner- ı raacaatları. lesinde Naşitbey sokağında ea-
gizj hayat.urun en aziz uir hatı· ı ••••••••••••ı ki 14 yeni 22 No. lu bir ta.raf1 
rası olarak aaklıyacağım., de-

1 
' Darphane fınnı hatap mahalli 

mişti. YENi NEŞRİ YAT ve bır tarafı "Şerife Fatma ve-

R ADYO 
BUGONKO PROGRAM 

8.03 llnbeder 
8.00 Program 
8.18 Müzik 

8.4.1 ı:v kadım 

ıuo 

12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

* Program 
Müzik 
Haberler 
Müzik 
Müzilt 

* 18.00 Procram 
18.03 Müzik 
18.40 Müz.lk 

19.15 Konuşma 

19.30 Haberler 
111.45 Milz.ik 
20.15 Rad,JO 

ıazeıesı 
20.45 lıfüılk 

2 l.00 Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Radyo 
Orkestrası 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.2S Kapın!f 

o giln onun da sesi titriyor- reseJerilc bissedan Vasil hane-
du, onun da gözlerinde içli bir • si ve bir tarafı tariki am ve bir ~-----------
ateşin panltılan vardı. Arkadaşm beşlncı sayıaı tarafı Veli dUkkılnı ile mahdut ı B O R S A ı 

. Ah yıl~. ~'\.fsız yıllar. han- dolgun yazılarla çıkb mukaddema arsa elyevrn maa. 
gı acıyı dindirmeye, bangı ate- bahee bir bap ev, 15/mart/1941 
şi söndürmıye muktedir değil Cemal Nadir ve Vedat GUnyol tarihine mUsadif cumartesi gU- 12 Şubat 9 4 1 
ki? Onun da kalbindeki sızıyı tarafından hazırlanan ve Yücel nU saat 10 dan 12 ye kadar Fa-
dindinniş, gözUndeki ateşi sön- Yaymevi tarafından neşredilen' tih icı-a daıresinde atideki şart- • A.çılıı " 
dürmüş olacak ki ar.ıdan kaç Arkadaş adlı çocuk mecnr·ası-

1 
Jar dairesinde ~ık arttırma su- lc•pe•ıı 

bahar Nergizler getirdiği halde nm 5 inci sayısı dolgun yazı-ı retile ve tapu kaydına göre sa-! Londre ı Sterlln 1.24 
o haıtı gelmedi larla çıktı. tılacaktır. Muhammen kıymeti 1 New - York ıoo Dolar ıs2.20 

Onsuz geçen bu baharlarda ner l"inde Bay Selim Sırnmn 2006 lira olup o gUnU at... 75 şini 1 t 
· 1 ·b· k " 1 /fJ Cennre 100 bviç. l'rc. 29.9840 T B k cız er gı 1 tıp l benim de bay- mektebe nasıl başladım baş- bulduğu takdirde ihale edilece~. • ş an ası 

nuın bükülü kabnıştı. Kaç r.ece- lıkh yazısı, Markopolonun arka- aksi takdirde en çok arttıranm! AUna ıoo Dnbrnl o.ans 
ler onun. o aziz sevgilinin hatı- da.şı adlı heyecanlı roman, Ala- taahhüdü baki kalmak üzere SoCn 100 Leva um 
rasını arwrak çıtlcmbik agacı geyik adlı bUyük Türk masalı 2 l 1 Madrıd ıoo Peçeta 12.937 19 41 K u"" ç u·· k altında ne kadar ag"ladım. Hey- d"k' S/Mart/l941 sa 1 gUnU ayni Belgrad ıoo Dinar 1.1'15 gibi çok gil?.el yazılar, ve 1 ış saatte satışa devam edilerek en 
hat ki onun gelmesi için besle- örnekleri, bilmeceler, mlisabaka çok arttırana ihale edilecektir. Yokobama ıoo Yen 11.1J75 
dığirn ümitler, tJpkı Nergiz yap- tar. çocuk eserleri tavsiyeye §8· Stokholm 100 !sveç P"..r-ona 31.005 Tasarruf Hesabları 
rakları gibi suya düşmüştü. Ar- yandır. ' Evsafı: Eve bahceden girilir 
tık o yoktu ... kendisi gıbı haoc- Bu kıymetli mecmuayı bilWnl bahçe duvarla örtülüdür ev ah-1 Eshun ve tahvilat 'iKRAMİYE PLANI 
ri de. g{ okuyucularınıza tavsiye ederiz. ~kp tambö.ilreünm'~~tabç" olup. h~lte-en ı Merke2. Bankası peşin 109 -Eir gUn ben de onun bi ço- ı ıye mu.q ır vazıye" ._ _________ mm_• 

1 adet 2000 Liralık - 20001........ıwı<•• 

a • 1000 > - aooo.- • 
2 • 750 > - 1500.- ıı 
4 , 500 • - 2000.- • 
8 > 250 > - 2000.- • 

35 , 100 , - 1500.-- • 
80 , 50 , - 4000.-

300 > 20 , - eooo.- > 

Keşldeler 4 Şubat 2 Mayıs. 1 Aıu-
tos, 3 tkincltefrin tarihlerinde 7a 

cukluğumun, gençliğımin vcl <lir. Sokak kapılan yanyana vel=======ı=:=..::--.:===::......: ~::::..---. . 
belki de hayatımın en güzel bir Ticaret birliklerinin ayndır. Bir kısmında bir taşlık TÜRl{IVE CÜMHURIVETI 
rtiya gibi günlerini geçirdiğim aenelik kongresi üç oda bir mutfak bir hela o- lira için emniyet sandığına ipo-' 
yerlcn; terkedince artık onu 1 dunluk ve kömürJük ve bir bod- tekli olup halen 98 lira 63 ku- , z • R A A T B A rt K A s 1 görmekten. ona kavuşmaktan ı Madeni eşya birliği umumi ruş müseecel borç kalmıştır. 1 
büsbütün ümidimi kestim. heyet toplanbsı bu ayın 20 sin- nım mevcut olup bu kısım evin 

bir ve ikinci katındadır. Digv er 3 İhaleye girecekler % 7 Fakat llpıit dUnyaaı derler de de Omer Abıt hanındaki birlik - ı• 
in dım Hakika - 1 kısım evin en üst katında olup buçuk nisbetinde pe~ verecekler anmaz . ten dag da. merkczınde yapılacaktır. Bura- burada bir sofa iizerinde Uç oda · 
ğa kavuşmaz da iıuJan . ~na dakı birliklerin h~psi de birer ve sofadan böJilnmüş bir mut- <lir. 
kavuşurmuş. Heyhat ki işte o 

1 
.. 1 _ ··-t k grel . 4 - Bedeli ihaleyi müşteri 

gtin ... yıllarca bekJediğim 0 mu- gun arayuı umwıu on ennı 

1 

fak yeri ve hela vardır. Gayri peşinen .verecektir icra me-
kaddes ...n- gelince ikimizin de I icra ede<-cklerdi"'. menkuliln bahçe Ue berabel' ı 
b!rer yııvası, bu yuvalarda saa- 1 a as ro a m ı en an-6WU Jr d t d tanzf ed"J h · muru kamını mehil verebilir. ! 
det ve is~baller . i~ aşkları- 'f' ''Yenı· SabahJn ~ 1 tada gösteriJen mesahası 152 6 - Müşteri miadında para-
mızı hatta her §eyınuzı feda et-

1
' 

1 
metre murab~ 50 deeimetre yı vermezse ihale feshedilir rn 

::n~rdı~ gelen yavrulan- ı·ıa· n fı·yatları 1 m~-~~~bu gayri menkulde ra~k~~·:~/:i~~~ ~~~ı;;~ 
l h ihale edilerek aradaki fark v~ O; bulwıduğumuz §ehre bir K mU.~cce ve gayri müseccel ak 

memur olarak tayin edilmişti. r. il sahiplerinin tarihi ilandan iti- zarar müşteriden bila hüküm 
Tesadüf bu ya oturacaktan 1 Başbk maktu olarak '750 haren 15 günde evrakı müsbitc-

1 

alınır. 
ev de tam karşımıza düşmüştü. 

1 

Birinci sayfada santimi 500 lerile beraber icra. memurlu- 6 - Vergiler borçluya ve % 
Eşyaları taşınırken onu ~i ve ' ikinci • ,, S50 ~na müracaatları lizımdır. Ak- ı 2 buçuk tellaliyc ile 20 senelik 
çocukları arasında ne kadar si takdirde g:.yri müseccel hak ı evkaf taviz bedeli müşteriyP 
mesut ve ne kadar bahtiyar ! Vçüncü " " 800 sahipleri payiaşmadan hariç ka· 1 aittir. Şartnan1e herkesin gö-
gönnüştüm. Artık o şehirde o- I DördüneU •• •ı 100 lırlar. , rebileceği surette bugilnden iti-
turamazdım, zira benim onsuz ' Beşinci ,, • 75 2 - İşbu gayrı menkul 300 haren açıktır. 
teneffüs ettiğim hava beni ze- ' AJtıncı ,, " 50 
hirliyccek, onu her in görüp te I 
ayn ayn yaşamam beni öldü
recekti. Onun o nazlı hayali ... 
O aziz hatıralan hem bana ö
lünciye kadar yeterdi de. 

ağacında sallanan salıncak, ye
şil kabak borularının akıtbgı 
suyla dönen değirmenler ola-

cak. 1 Bu da bir f A.ni için yetmez 
"? mı .. 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

49 No. lu ilan 
Ellerinde muhtelif eb'atta lif ve çelik tel halat bulumm toptancı ve 

perakendeci tüccarlarla hükmt ve hakıki şahısl..ırın bunların cinsini m. ta-

Kurul~ tUihi: 1888. - Sermayesi; 100.000.000 Türk Hruı. 
Ajans adedi: 285 

Zirai ve Tlearl tıer nevı banka muamelelerl. 
Para blrlkUrenlere 28800 lira ikramiye veriyor, 

Ziraut Banka::ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablaruıda eiS 
az 50 liram bulunanlara senede 4 defa çekil~'ek kur'a ile apiuiaJ" 
plAna göre ikramiye dağıtılacaKıtr: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
.. • 600 • 2.000 • 
4 • 260 • t.000 • 

40 100 • 4.000 • 

100 aded 60 Llrahk 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

l.000 
4.800 
uoo 

D 1 K KAT: He aplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aid' 
dilşı ı.iycnlcre ikramiye çıktığı tnkdirde % 20 fazlasiyle verilecektir• 

Kur'alar senede 4 defa 1 EylUI, 1 Birinclkinaa, 1 Hart 99 Onun o gün titriyen ellerile 
saçıma talctığı bir çiçeğin adını 
bugün alb bahannı dolduran 
yavrum taşıyordu. Ona "Ncr
giz.... kızım,, rledikçe gözümde 
canlanan hayal dalına çitlembik 

O ~irden ileletxt ayı-ılırken 
ona da sadece Nergiz'le Nergiz 

nnı gösteren bu-er bcyann:ımeyi 17/2/1941 p:ız.ırtcsi ııkş.ıınıııa kadar Sır- ~-ı•••••••••••••••••••••lll~ 
keci 4 üııcti Vakıf Han 4 iincü katttı 8 No. d:ı fiyat ıniıruk:ılıe b..ıroouıın ı- - -1 lfs;,jran tarih!eriıade çıekilecektir. 
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yolladım. 

-== 

lf!ltımlliİlmıım•••••-------... ---------------Emı~ -Hiç canını! Gezip gezip 
akşam iızeri dükkina gc1ccck· 

kaç evi de varmış. Yani zengin 

~!~ ~~~·a:~~ç~~o:~> ni:~ Bır çalgıcının seyahatı· lendim ve yine ustam dükkau-
da bulunmadığı bir zamanda 
elleri panta.Jonunun cebinde ol-
duğu halde dükkandan içeri .. -~--~~~-91!-~•m!!ml!M!'I 1b8 
giren (Jorj) u istikbale müsa- - Git be budala sen de! Us- Jorj likırdunı kesti: 1 
reat eyledim benden şimdiye tanda parcl olma.zsa bende nere- - Ay uzatma sersem herif 
kadar böyle bir eseri nezaket den olacak? velev öyle olsun! Herkes parayı 
gönniyen (Jorj) ideta alık- Dedi, ben kızdım: senin iqin kazanmıyorya? Sen 
laşb: - Affedersiniz Mösyö Jorj kim, para kim? Burada karnını 

- Bu ne ikram be eğleniyor bu kadar da nekeslik olmaz. doyuruyorsunya ona bak. Us • 
musun? Ustam günde kaç para kazanı- tan ben olsam okadarıru bile yap 

Deedi. Ben: yor ki! Size gelince o kadar bağ, mazdım. 
- Hayır :Mösyö Jorj. Sizin bahçeniz, evleriniz var. Hepsin- Dedi. 

gibi eshabı emlakten bir adam- den para alıyorsunuz, sonra ö- - O! Malum müsyö Jorj ! Us -
la eğlenmek olur mu? dUnç pir lirayı esirgeyorswıuz. tam sen olsaydın çokdan açlık- ı 

- Ey bu ikram ne oluyor? Tevekkeli değil geçenlerde WI- dan kurumuş asma kabağına dö • 
- Hiç! Size bir şey söyliye- tam Bizin para canlılığınızda'l nerdim. 

cektim. bahsediyor, bir kat elbiseyi beş Hasis Jorj biraz da Madam 
- De bakalım. altı sene giymeden arkanıroan bakkal ile konuştuktan sonra 
- Malfım ya bizim usta sene çıkanp atmadığınızı ösylUyor- çıkıp gitti, benim de ümidim ke-

nihayetinden evvel bana beş pa- du. ~en giln de mrtınızda ko- Bildi. 
ra vermiyeceğini söyledi. Şimdi ca bir küfe olduğu halde pazar- Usta Tofenin dUkki.nına. ge
iıle paraya pek çok ihtiyacım dan avdet ediyordwıuz, o da ha,. lelsi iki ay olmuştu ki bir gün 
var: Bana ödünç bir lira verir malın birine bir kaç para ver- ustam: 
misin? memek için. Doğrusu pek hasis - Fredrih ! Yarın l)ehirde 

Usta Jorj para likırsısını du- bir adamsmıs, insan bir defa u- panayır açılacak gider misin? 
7&r duymaz: tanır, sıkılır.. Dedi. Sebir dedi'lrl-' -ıahl\J 

• 

bulunduğumuz köyden beş on 
kat büyük, evleri çok ve gilzel
di. Birkaç defa mal almak için 
ustamla şehire gidip gelmiş, 
yollan öğrenmiştim. Zaten köy 
şehre pek yakındı. İşte bu §c

hirdc senede bir iki defa pana
yır kurulur. Bir çok şeyler alı
nır, satılır. Yabuni hayvanlar 
gösterilir, türlU hokkabazlıklar, 
cambazlıklar, oyunlar yapılır
mış. Ustam panayır vakti geldi
ğini bir kaç gün evvelinden de 
söylemişti. Bugün tekrar edia
ce: 

- Giderim. Bir ecy almak 
için mi 

Dedim. Ustam: 
-- Hayır! gezmek için, fakat 

çocuklan da beraber götürecek
sin, dedi. 

- PekAll! Orada ne yapaca
fı.,_? 

siniz. Si?.c para da vereceğim. 
Ustamdan para lakırdısını du 

yunca kendi kendime: 
- Ha, sen de beni yann ak

p.ma dı.ikkanda bekleme. Vere
ceğin para en aşağı bir liradır. 
Dört çocuğa dört mark veril
mez ya! Ben de çocukları pana
yırda bırakır savuşuveririm. 

Dedim. O gece kemali Urt.ira
hatle uyudum. Ertesi gün ales
sabah kalktım dlikanı açtım, 
ortalığı sildim, süpürdüm, biraz 
sonra da ustam meydana çık
tı. .Madam bakkal çocuklan 
giyindirip hazırlamış, saçlarını 
başlarını taramıştı . Ustam ba
na: 

- Biraz üstünü başını sU
pürsen~. Ahırda yatmış gibi 
nE'dir o kılık kıyafet? 

Dedi. Ne ise mümkün olduğu 
kadar kendimi de timar ettim. 
İki kız ile iki erkek çocuk gö
tilrlllecekti. Çocuklar sevinçle
rinden zıp zıp sıçnyorlar her 
zaman fırsat buJdukca ya bur
numa fi kf> vurduktan yahut 

Nqriyat MQdürü: Macid Çetlll 
n Cemaleddln 8araçojlu matb .... ) 

kulağıma çöp soktuklan 
bugün fino yavrusu gibi '1:ı 
yüzümü yalayıp dunıyorJar, 
sız arsız sınbyorlardı. Se :...: 
ni an1amıyacak ne var? B~, 
ben olmasam panayıra ~~ti: 
gezmiyecekler. Validesi e'I .,_' 
ile, babalan kirli tesgihı~.ı. 
pnda uyuklamak ile meş5..-., 

Aynca bir ha.sJr sapkaYI 
11ma geçirdim. TuvaletiJll ~ 
mam olmuştu. Ustam ~ 
yi karıştırdı. Eline gcc;ii-dtii 
kaç parayı bana uzataralc: 

- işte size para! 
ne ısterse al. Bütün 
kendi boğazına g~irme, 
yıllığından keserim ha. 

Dedi. 
Madam bakkal da oda 

ımıdan başını uzattı: 

- Gelirken küçüğe 
getirmeği unutma. Bana ~~ 
makara beyv. iplik alıVCI'·~ ~ 
casına dönerek) sigara aldJP"'". ; 
yacak mısın? 

Dedi. Ustam: -1) 
(Arb81 


