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8 -0NLO K SiYASi HALK BAZETESI Her yerde 5 kuruş 

ükiimet fazla buğday ve, arpaya el koydu 
Yugoslav K•• ı•• •• ı• d k• f 1 

\'let adamları oy unun e ın e 1 az a 
rlin yolunda mahsul, peşin para ile 

sabo alınacak 
• 

HARP , 
f°iAZiYETI 

ltalyanlan n büyük 
hava zıyiab 

l YAZAN: 1 
E• •lcli G•neral 

K. M. --· 
Ubyada: 

Bingazinin ele ~esine 
imkin v€'reD sevkulceyşi bır 
çevirmeden sonra Libya ha.re
.kat safhası hitama ermışti. 
Bununla beraber, taarruz kuv
vetlerinin uzak hedefi Trablus 
.olacağında şüphe edilemezdi. 
Gelen haberler, 17 kilometre 
tutan dar bır cephe üzerinde 
üstün İtalyan kuvvetler :ne 
karşı muvaffakıyet kazanıldı
ğını. lngiliz öncilleriyle Bin- 1 
pzkteıı kaçarak geriden bes-

(&ıau -.yfa r. iMi 1 de) f 

Büyük 
Yu n an 

t aa r ruzu 
Bütün cephelerden 
taarruza geçen Yu
nanlılar 7000 esir aldı · 

Dünkü lta!yaıı resmi teb!iğı 
lngilı7Jcrin bu harpte ilk defa 
olarak paraşlit<:U lutaları kul -
lanmağa başladıır.nı göstermiş
tir. tık paraşüh;illcr Sicilya ada
sına irıdirilnıiş!c.-dir. 1taıyanları 
bunların za""V vc>rme<lcn esir1 
edil<likleriru bildirmekte ise de 
ha1'ikatin n~ ojüuğu henuıl 
nıalüm dc.-ğildir. Tebliğin bu 
kısmı· aynen şi.1ylcdir: 

10/ 11 çubat. gc'!esi düşman, 
Knlabriva ve Lıu·anic mım:ıka
sma mflralyiiv.lcr, el borub;ıl ı.n' 
vo infilak tdici m1'.ddelerle mıı -
scllfıh para.~ıtttı:iJer indirıni~tir. 
Buı.ıl:ırı.. va;iff'Ri ıııünakalôtı in 
kıtaa uğratıtıllk ve hu muıtnkn
daki su ~is,,.hnı hruuı.rn 1.1f:rnt
mak idi. Nölx':te huiııne.n s~r
vislerimi7.in sliralli müdahalele 
ri ı;ayrslnde dUşınanın bütiin 
nar....Şiltcüleri Mir edilmişlerdir. 
Bunların istihdııf etr>.~te ol
duklaM hasarları ·k0 etmelerine 
meydan verilme· '· ıt'. Parf\ŞÜt
çiHerin esir "',.. •·i esnasın -
da bir çarpışma. ·lmuş, muha :
fız efrattan biı i ile ahaliden 
bir kisi yaralamısJaıdlr. 

Kahire, H (a.a.) - lngillm 
umumi karargô.hımn teb!iği: 

Eritrede, Kerenin işgalini • 
tihdaf eden harekat devam et • 
mette, diğer taraftan kıtalan• 
mız Arrea.ya doğru sarp ara • 
&ide mütemadi ilerlemektedir. 

Habeşistanda, vataııpervet 
Habeş kuvvetleri, bizim faaliye
timizle işbirliği halinde, kon • 
trolleri altındaki mınta.kalarl 
mütemadi surette geoişlemekt.e
dir. 
Diğer cephelerde vaziyette da 

ğişiklik yoktur. 
11arn baklanda 1afmt 

Londra, 14 ( a.a.) - İngills 
ler, Eritrede ileri hareketlerine 
devam ederek şimalde l!:lghena
Yl ifgal ve Hintli kıtaat, D 

(Sonu ayla 5 sa 6 da) 

• 
Ayaspaşanın imar planı 

gürültülü münakaşalara 
sebep oldu 

İstanbul Şehir Meclisi, diln sa
at 14.30 da Reis Vekili Faruki 
Derelinin riyaseti altında top
~tır. 

Celse açılır açılmaz Kartal a-

D8l Şerafeddinin verdiği bir 
takrir okunmuş ve müteakiben 
Bay Şerafeddin takririni izah & 

derek demiştir ki : 
(Sollu •yfa 2 HÜ 4 t.e) 

SABAHTAN SABAHA 

Sulh ümidi 
ve şayiaları 
karşısında 

ingiltere 
bir kumar 
oynamıyor 

rem \'e Mld cllhlyalar 

Ha:bin ~şiddetli devrine gir-ı henüz yıkılmadan sulh şayialan 
mek uzcreyız. Gene sulh şayia- çıkar, ısrarla tekrar edilir, bar-
ları var. Bu, geçen harpte de zaıı tekziı> olunur; bazan la.kay· 
böyle ohn"IJW.. iki taraftan biri c'Boau -.,fa ' 8Ü ' te) 



p. aslerini bizzat tali
,_,.. ..... bir deWRle Jliikiim.. 

._. •mea talihsiz 111 ·aci Mahmut, cepheden 

---~·--· lllfer baberlelini, maiym erki
·~•m• •ıwıf ğcJsqac* bdaraeuiaiJO 

!ntn!• ··= !!!ŞAT EKREM KOÇU 
-2-

OKl/YUOU 
DiYOR Kit 

Bir açıkgözlük 
eu mel ta awak: 

"IMmbul piyuumda -
kar,ana buJnnmamaaından 

lstifad&eılel'* bir ıa- -
gem besirgb1ar ç\lrGk 35 
metrelik rı' ••• 'lllılııll!linl 
beler' ....... ııatQOrlar. Vl
loa tiearetin IMll'be8t ...... 
DU h ... h ~ y.ımz 
burada arr nk llir llOkta 
var: Banlar 20, 25 kişi blr
lildıe taclldıla ...na klJIU
lerin canlaruıı yalayoliar. 
Buna alikadar maJwnlvm 
w""' • W c•ı• 
rim .. 

t$ehir 
dUnkO 

Meclisinin 
toplantısı 

Agaspaşanın imar plô.nı 
giiriUtülii münakaşalara 

sellep oldıı 

Yeni açılaca 
çocuk 

kampları 
• 

·~11r s t hırs1zlttt 

·wkaza 



15 ~AT 190 

--Sabah 
Her---Alman CasusluQunun Esrarı 

YENi SABAH 

• Havacıhk Bahisleri• 
Ş1mdilik-
--Buk• 

-27- Maarif Vekllatine 
düşen bir vazife • 

•.•.• Kahraman lllilll: 

1 
YAZAN: · TERCEME EDEN: 

Bernard Newman HIJseyin Cahid YALÇIN 
Btt BUale evet veya h&JU" c1e- lngı•ltere hava çok ve indiği mmtabda aiWı Son gelen ...... Maarif Veklletiniıı talebenin meden evvel meçhuHbı halline Ye adet UatibılUğll temm edecek bhraman Y11MD,,._ ._ 4llP 

kahvelere ve içkili yerlere de- JU'dmı edecek malftmlan ele al· miktardaJd kuVfttJeria ••Mut heden mn.uml bir talın-. .... 
vam etmemesini temin için al- malt ve onlann deWetile mese- yolı•ıe ı•sti•la°" saman içinde iııdiriJmml ikbza mi§ olduk1anm Nh•IJUL ~ 

İşte ben de o akşam biraz ev- böyie binlerce kağıtlar vardı. mış olduğu tedbirler lllpbe yok llırl tetkik ve münakaşa. ıcap eder. Böyle Dir hareket itin m&- ruz '*'""iden birik 
Vel bır. --'"'-'-·tayı ı·h..ıva -...n bu Dedi ki·. ki çok yerindedir. Poljs marife- etmektedi --•A bın" tavware 250 000 ~·ta byetıe inırı..ıa = ..... ,_ ........ 
--~-' 

parlak kiirt ile oo;le ~yor- -Almanyadan gelen çikola- tile bu gibi yerlerde sık sık tef- ı.wa, hava yolile yaplacağı- edilebilir mi ? ;;bilir. ~at bu ia~~ im birDOktad& 7GOI tliir. 
dum. Bir taraftruı da SUdet Al- talarcla zannetmem ki böyJe ki· tişler yapıldığını ve yakalanan • göre bile buna yalnız bir bir anda uçurulmam için mey - DJ.lltır. 
ınanlannın şikiyetleri hakkında ğıtıara sanlmamış bir tanesini haylazların mektep idarelerine llaYa meselesi diyemeyia. Çün- danlara ve umana ihtiyaç var- Şimdiye kadarki M f 'rb• 
ev sahibi ile milbahesede bulu - bulabilesiniz. Yalnız çikolata- teslim edilerek tecziye edildik- idi nakil ve yere indirilecek bir YAZAN : dır. Tayyareler ba.val•nmak iiF.e- de esir, ölU ve 78l'Ü ..._. il 
nuyordum. Elimin yapbğı işle- lar değil kıi.ğıd:ı. sanlması icap lerini okuyoruz. ordu bulunduğu gibi bu ordu- ~ re meydanlara cJiziJmiı iken bir bin İtalyanı harp badlıl '* ',. 
re hayran kalmak için uzun bir eden yiyecekforini hepsi böyle- Fakat bu güzel alikayı tar Dun bir deniz ~ lizmı ge- Emekli Ty Bnb hava baskım her şeyi altüst e- kahraman Yanan mllllll "119 ... 
muayeneye ihtiyaç hil988tmedim. dir. Bu lağıtlar çıbnlınca, ia-ı mamlıyacak bir tedbir var ki liyor. Buna deniza11n ve tama- • • debilir. Jikle tarihin •ti·-- es 

1 

-· 

Şimdi parlak ki.gıt taQıamen tihkimlanınızm planlan, hatta ı vekiletin henüz bunu ciddi su· lllllP. yabancı bir memlekette 8. CELAslN Bundaa bqka bu tayyareleri parlak ve eemis bir _,_. I! 'am 
dfimdilzdü. fotoğrafileri bulunur. rette derpiş ettiğini görmüyo- tubmmak birletmek ve Yfrlef- himaye için belki o kadar da daha ilave etmele !MttıJw. .. 

Ev sahibi söylediği s&dıere o - Fakat ben bunun hikmetini ruz. met. beslenmek, icraata devam himaye tayaradııin uçurulması I Yunan milJeHnhl Amairt.kıll 
edi ı..~- --•- gı"bi ·-..:y~1~- ı--•·1·- • Bir :.....__ ...a---'-'-'- Ço ha-•-.a ... ___ =~ı•.. ı .~ .. kadar d .. 1-.. ,b ki zaptedem - anJavamıyorum. cu."- istilıını.ıu- Evet ıaı..ı.-~ . -hbatinı" V"" --. YQilol ~~ A-.w&lll 0..~*1...... . nr.orcuıut sani- &&~ -.-uı- k ayyare ~1.&&llu. ..... ___ • ..-.:n 

ğim ha~ :faı-tetmiedl Par- ~sırrım ~yadaıi Çe- ahlikmı if~ek bu gı· .,. • ortaya kam ve ~ meae yed:~~ ~bh sür'at- uçurmak kolay •ydı. AJmg. : gösterdiği bu bly8k _.:ıffa 
lak kiğıdı atacak yerde cebime koslovakyaya gizlice ithal et- yerlere gibneai dolru değildir. lıllliri de çıJan8ktadır.tBu-.bdar le iner bu wata ile iıı~n her p.- lar İngiltere iberine bin tayyare kıyetin BlmDI Waf1U mir olu~ 
indirdiğimi" n farkına varmama- nıekte kimin bir menfaati olabi- Fakat talebe ı..... vakitlenn· d da değil. lua ~ ~ ... metrelik ... m ....... ır.- ile yapbkları akını daha çok 8&k 1U haJrikate vW ....._ 
sı için ıtina ettim. lir? , ne yapsın? tstir:ııat zamanlan Buna mtihim bir mesele diytp atlam11 ~ yere serl:-;-ı.;:k j tayyare ile yaparlardı. Yunan milletinin aferW tmıiD 

Evden çıktıktan sonra, kAğı- - Evvela, bunlar bizim isüh- nı nasıl geçirsin? Bilhassa so- pc:emeyiz. Harp talfhınde mis· CJ8l'Plll' · tlzeriııdeki otomatik al· Taarruz r.amg1: Bu umanın eden en büyük im.il. Wll bit 
dı rahat rahat tetkik ettim. Ki.- kamlanmızın plinlan değildir. kaklarda d,,,.ı ...... _,yacağı ...... tine tesadüf edllmemilş ve b:;lln Wı cephane ve diğer liizumlu gizli tutulması tabiidir. İşgal al- davanın mtıdaftt ~ çar
ğıt iki inç murabbaında olabilir- Yalnız, plan gibi görünilyorlar. gilnleri ne ~ HO§ ~ de tesadüf edilıniyecek diyebUi- techizat ve vasıtanın ağırlığı tındaki meydanlardaki bazlrlık- plfbkları, uğrunda,_ ...-dik
eli. D13 tarafı düz olduğu halde, Bu bir askeri casusluk d~ildir; sokaklarda da ........,,.riyane do- riz. bu ~yı biraz daha sertJet. lar haber alınabilir. Almanya leri büyüt ideale • tmııiıl duy· 
içi çizgili idi. Hakikatte bu bll- psikolojik bir propagandad!r. -..a.... Son ?ıarp içinde tayyare mey· tirir. 1iıif sür'atlerini azaltmak içinıı:Wki meydanlardan hareket gularla bağh bahanrı ' alv. 
yUk bir diyagram teşkil ediyor- Südct Alınanlar bu şeylri Al· ~ak muvafık bir şey değil duı?aruun havadali indirilen için paraşütler daha büyük ya- ise daha uzun mesafeyı uçmak 1 Bu büyük iman, an6lai dfl 
du. Diyagramı tetkik için bir manyadan ahyorlar. Almanya - Çocukla.nn evlerde mahnııs kuv~~tlerle işgaline ve cephe pılabilirae de u sür'atle düeen suretiyle işgal altına aldığı mey- Ye bayağı adet farkma • bdar 
hurdebin aldım ve hayretler için nın her şeye ta.n\amen viikıf "' gerilerine kuvvet indirerek or- parqütlerin yer alliblariyle danlardan dolayı kaz.sanılan ha- fevkindedir ki A.Alıi) ... ..W-
de kaldım. ÇtlnkU bu ehemmi- olduktan zannına iapıl:yorlar . tutulmasının bin trir 7.arnrı var. chaya Yol açıldıima irtiı..tı bu- vurulmam daha kolay ve hava ı va stratejisindeki üstUnlüğtt Din öte yanından .... b\lo! 
yetsiz .k~t parçası üzerine Çek Onun bütün Çekoslovak sırlan- Bu şekilde bugUnkü hayat ş~rt- l'-Byan nuntakalara bava yo- cereyanına daha çok tAbi olur. ! terk.etmek olur. ı Yetim- bu kahlrahd' 1 ti M-
lfaginot hattının kalelerinden na vüıf olduğu i~in her an Çe- lanna intıbak edecek genç ye- ille takviye pderildiğine phit dahilinde değildir. Bir bina.ya l Muhtelif meydanlardan, m.uh- Ja durduramıyaca)dudıır. 
birinin plinı hikedilmiş olduğu kıY.;lıwakya içerilrine yürüycbi- tiştirilemcz. Talebenin spot' olduk. Fakat İngiliz adalannıu Yere konacağı mahal ihtiyar telif zamanlarda uçuııılacak ve . ~önünde~ pula~ 
görillUyordu. lecelderine emin oluyorlnr. Bu kulüplerine girmesi de memnu istil&sı bunlarla kıyas edilebilir ataca takılmak ve bir kayalı- ! muayyen zamanlarda İngiltere j bir . ınsanhk ve lrdw•11nlat 

Okuyucular nasıl bir vaziyet suretle Siidet Almanlannın zi. olunca ve ders saatleri dışında ml? Manş denizi Baltık alızla- la çarpmak bir hendeğe d~ 

1 

üzerinde bulunacak olduklannı dersı veren Elen "'._, im ha· 
i~inde kalmış olacağımı talı:ı.y- hinlerine itimat telkin ediliyor. mektepte meşgul edici hi" bil' rma ve Sen nemine benzenıedi· mek de hesaba dahildir. kabul edelim. Mahudut gnıpıa- 1 ~etiy~ h

1
er zamaa...-..alarak 

yW edebilirler. Misafiri olduğum Bu usulün çok akıllıca bir ~ey teşekkül bulunmayınca bu ğe.ıç fi gibi İngiltereniıı vaziyeti İndirmede topluluğu temin nn bile hava şartlan f emıi ve ovunehilir • 
evin sahibirıiıı sırnna tesadüfen olduğunu inkar edemem. Haki· lere sinamadan başka gidecek Norveç ve Fransan1n son. vazl- için. ~yyareler çok .. alçaktan u- düşman miidahalesi gibi sebep-

1 
MURAD SUTOOLU 

vAkıf olmak imkinım bubnUfJ kate!ı müessir oluyor! Sttdet Al· hiç bir yer kalmaz. Jetle ölçlllemez. Bir lsveç. ge- ça~ de~ ~Uz tayya- lerden böyle hareket birliği ba- -----:mı=::::::ııa.._ __ _ 

gibi görttniiyordum. Bana karşı manian Hitıeri o kadar kudretli 
1 
şu noktay~ da acı acı kayde- ~neti . . ~sahi~!edk~-~~~~~ relen ve ın~ müdafaa siWı- ~ .~ümltUn ohıuızken bu~~ E•kffehirde m•allllJr• 

mutedil bir 1i8an kWlamnlştı · Jl8.llllcdiyorlar ki Çekoslovakya 1 d li ...-v ~ ~ uu-. ı.anu.ı.aww laruıuı tesirine maruz hıra· büyük kuvetler arasındaki bır-
Fakat şimdi hayal 1 ııkutuna uğ- imerine yürümek icin yalnız mü-! e m ki bazı filmler bu· gibi keettrilemiyecek olan bu muh· kır. Gece ve sisli havalarda gün- lik her baldo çok gu.; olur. ı flatlan 
nıyorduın. Ya .ltencii&i, Y& karısı. nasip zamanı gözetlediğine Ctn.\U· körpe dimağlar üzerinde bir temel teşebbii8lhı havacılıtı a- dllz müdafilerin zararsız olduğu Sonra bu bir tecrübe ve ma- Eski§ehir fiyat ' • • 8 ko-: 
yahut evdelrılerden biri St.ifw.ler dirlt-r. Ben yalnız şu kadar diye- kahvenin bırakacağından kat Wradar eden IDsmılanm mUna- kadar toRlanma ve hareket bir- nevra olmıyacaktır. Havalan- misyonu, ı.tuibul fGı1ıt mira· 
havalisini ya stılhper-.ıenne u- "bilirim ki eğer bizim istihkim- kat fena tesirler bırakabilir. bşa bize bir fikir verebilir sa- liği bakımmdan inenlerin de za- mış ve hedefe yaklaşmış grup- kabe komisyonuna bir ..araca. 
sullerJe, ya zorfa Almanyaya lanm z hakkında. bildiği şeykr Binaenaleyh bu mühim terbi- mnın. rannadır. lann her birinin içinde bulun- atta bulUDmllfbır. Bil .-acaat 
ilhak ctmeğe çalı.~an hudutla- ' bu cilyagramlardan ibaret ise ye i§inde Maarif Vekiletine dil- Son günlerdeki havadislor a- Meydanların ilgali: Orijinal duğu şaıt1ar bilinemiy~i gibi tan an•epldığına .&lnt IJııklle-
nıı içindeki veya öte tarafında- memleketimizi istiiaya kalktığı şen bir vazife vardır. O da ta· rasında Alman1ann 250 kiti ta- olan bu usul pri1erde penlk , bilinse de emir ve talimat değiş- ! birde manifaturacılar. -.Barı • 
ki miıf ritlerle f aaJ bir temasta zaman çok acı darbelere maruz lebeye cumartesi ve pazar gün §ly&cak tayyarelerden binlerce- cıkarmak millıim aeft1llee)'ll tirmek de mümkün olamaz. nı gayet yüksek ~ mlmak 
bulunmn k icap ederdi. Fakat, ı kalacaktır! leri ve diğer günler ders saat- sini yapmakta olduklan ve noktalarda tahribat yapmak gi- Farzı mahal bunlanu hepsi- \ tadıriar. Komisyon. "'•+*'d . 
onlaı"ln hesabına, bir talihsizlik Psikolojik fikrin ikinci kısmı leri haricinde gidebileceği, isti· bunları bu işde kullanacaklan bi maksaüar için muayyen bir ne çare bulunduğunu kabul e- ki manifatura. fiyatlwı da 
neticesinde, kendilerinin muha- bu kadar muvaffakıyetli olmadı. rahat edebileceği, eğlenebilece- söylenmektedir. zaman sonra lrara ordusanan delim. Bir müddet sonra aydın- ~ olup olmadıiJ-_... ... 
beıe wullerinden birine tesadü- 1 Bu usul Almanlann kalbine ği nezih ve sıhhl yerler vUcude Bundan aenelerce evvel 80 yetilerek mibaheretl haliade Janacak vaziyet bqasında 1n- tur. 1stan'buldald .--nar 
fen vukuf peyda etmiftim. Bu kuvvet telkin edebilir, fakat getirmektir. kişi kadar taşıyan tayyareler iyi neticeler veNIJiUr. Bayte ol- gilialerin yalnız hava kuvetleri fiya.tlan te8bit ederek lbtieebir 
u;suı h&!rlkaten pek Jrurww:a 1 Çekleıi yeis ve ümitsizlik içinde A. c. SAltAÇOdLU yapıimıetı. BugUn bu kadar hı- mam meydamn temır.JemnMi bu kuvvetlerin memleketleriyle miirakabe komisyoana lıQdire. 
bir geydi. En uyanık hudut mu- bıralanıyor. Bitler hesabına =========== an tqıyanlaruını yapılabilece- kolaydır. Bir de böyle teeebbüs- alikasını k818bllir. Kara milda- celderdir. 
hafızlannın bil gödtnden kaca- maatt~ ki biz bu usulü vak- it kabul edilir. ler müdafa tstlp'" tedbirlerin- faasmı, denb lmvvelterini de ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bilirdi. tinde haber aldık. Bugün halla- / KT / SAD indirme: Tayyarelerle nakle-· de kusur._ meydanlara kar- ayrıca hMAba tatmak icap eder. 

Ne yapmam içap ederdi? Bir 1 mız buna hiç ehemmiyet vermi· edilecek askerler paraet1t1er1e il yapdalallıdl. llmdl tq,.n Htlllaa: 
idabı muqeret kitabı otumuş yor, sade<:e kahkahayı atıyor. Ankaraya giden hey'et lndlrdebneceil gibi 99ve1ce bu ~-. ihtlmam•ra kar- ı - ParafQtlerJe fadirmede 
olduğumu hiç hatırlamıyorum . Gü1Umsedin1: auretle iiPJ. edlJmit b1r hava il mOdatUMır ve iep.lleri ko- tam enialyet. yoktur. 

ta~inhı omn•n' • ~ de
milti. İngiliz ha~ .. &Ö
• doğrulujmm ... elliler. 

Yukarıdaki hal w .. llwa go
re istili hareketi ... leıemn. 
gibi geliyorsa da Ak >r; i -

Fakat bu mükemmel ciltler bile - Hitler bundan pek hoşlan- Çivi ve kumaşçılardan birer meydanuıa veya dUzlUklere yük· lay değildir. 2 - lıfildafaah meydanların 
benim tereddütlerimi izale ede- mıyaca.ktır. murahhas heyet Ank&raya git- 1i1 tavva.relerin nomur.l tıM>kilde Bindirme me-1""'""'1: lngı"l· ;.,_,.t; kolay ~1dir. 
mezlerdi zamıcderlm. Tabiidir - Hayır, onda miah nıhu miştir. Bu heyetlerin .Ankarack inil YÇmaıan suretiyle d; ola- tere gibi m11 .. ~~va; denis Sa&&- Biolerlel;yyareyi u~ur
ki beni m.i8aftr etmiş olan kadın yoktur. temas edecekleri mevzular etra- blllr. Kaide olarak bir meydan • ve kara müdafaa nmtaıan bu- mat idare ...,. kolay değildir. 
lle erkeği bularak aksi bir talih Sonra, daha ciddi caauabık • tmda b.t1 maltmat almama- dm dUa 9Jk ta)-yare aym- za. lunan ve den._. bakim bulu- f - hctJhsler ve bava kuvvet· 
neticesinde kendilerinin en hu- la:rdan bahsebneğe ba'12dık. mıp. 'Maamafih, bilha- tev- mende JraDrahillr w fabt ayni D&D bir memretat u lllJkf.arda 1eri vardlr. 

tili edeceğiz diyort.r. 
İDgilizle!-; vakUJ1e •imkün 

idi, vakit geçti, faW tlhlike 
geçmedi diyorlar, km a 'til bu 
sözlerin minamnı zaaa pte
recektir. 

swd sırlanna vukuf peyda et- ÇUnkü benim çok ciddJ ve mll· ziat ve ithallt i§i ile megul o- mıktar tayyare ayııi amanda \•eya peyderpey gönderilecek lngiliz ricalinden biri 1ngilt&
mil olduğum". haber vsebiHr- hiDı )>lr casusluk zaımettiğim lunacağı söylenmektedir. iDemeL kuvetlerle iggal edilemez. Pek renin istikbali beş on bin genç 
dim. Bwiwı bir~ meb•ırlan şey, çocukça bir tedbirden ibaret --:--~- -----------------------.;...------------------------------~ 
vardı. Ol)ların sırlanm &ilmek- olduğu aıılaşılmıştı. Çekoıdo-
liğim kendilerini, en hafif bir vakyada. üç milyondan ziyade Bunlann yalnız nakillerini 
tabirle, pek ra1ıatmz edecekti . Alinaıı Vardı. delil. onlar gittikten sonra 
Ya, tahınln ~ yeçhile Bımlarm iki milyon kadarı o Britanya aduınm emniyetini 
btiytlk ve esash bır feil&t tertiba· tarihte Henlein'i lider olarak de üzerimir.e alıyorduk. Bu 
tınm içine dtilpntış olduğumu kabW etmişlerdi. Yani, henüz mühim taahhlldil İngiliz do • 
fan.ederseler! O t.ariı..e Südet- Bitleri tanımamakla beraber nanması iberine alıyordu. 

-DUNYA 
• HARBi 

1915 mayıamda &ıninlaten 
ayrıldığım zaman ~"9tfs
nmdan ilk ve hemen bmlen 
yP.gi.ne resmi ziyaretin. Jllfll· 
guliyeti başindan &ika: ....... 
me81Jla rajmen oıı.tıa tmwfm
dan yapılmış olmam, bıptl-ler havaliBinde bir çok g~ Bitleri kabul etmişler demekti . Bundan sonra İngiliz fırka-

~k'~s.r oluy~u. Ev ~~ İşte bu suretle Çekoslovakyada lannın nereye gönderilmesi li· ·-----------------------------------------------------~• mın unutulmıyacak ~ ( Y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 Y A S l T E F R 1 K A S 1 dan birini teşkil eder. misafirine hürmet edebilirdi. iki milyon Almaa casusu bulu- zım geleceği münakaşa mev-
Fakat şerikleri etmeyebilirlerdi: nuyor denilebilirdi. zuu oldu. Lord Roberts lngi-
Tchlikeli bir adam olması muh- Bunlar dostumun da tealim Uz ordusunun An ' ihraca H y 
temel bulunan birinin bqıııa ko- tH.;.; 'hil büyük" __ _._ m"-kUn olup olmvadıersgıw em sor - arp kabinesi azan . eiddetle tenkid ederdi. Sudan 
l bir .. ~ .. ;.. -ı..ı.."lftwli e '"'E;• veç e, ~-~r du""'. n--LJ- illmndan sonra ilk iv ~ muharebesine iştirakine bütün ayca --,, 5~-· veriyorlardı. Maa.mafih, nA.te - aı-vuı · Yahut bu parlak kiğldJ Prag iml ··nı·· w.. ...,.ı..;ı ... ı...- kuvvetile mümaneat etmiı ve 
t1a hUkfunete tevdi edebilirdim r e go. UlfUlD V~, o ~U· Bu. ~e ~~ika otdusile defa k~e gidt§imde ken- v ço•• rç•ıı gitmeğe muvaffak olduğumu 

. . k • azzam beşincı kolun mevcudiye- mesa oniz bırleştirilecek ve Al· dimi yem arkadaflar arasında • görünce hiddetinden ateş püs-
Bu, ev. 11.-ıhibi ile kanana arp ti bile Çek ka::vmımn· . sın· : .. ı--=-= :~n.a -...:aulanm -ı-- dı Yedi n..--ı-- ~--uu man m1.11a uın.a yan- buLvn. aeae mOtemadi- kUrm"..+t'. Beni aevmezdi; ta-
bir hıyanet o~acattı. Wr 

0~ berbat edemiyordu. Sari hasta-1 ve arkadan vurmak kabil ol& • ,m Lord Morley bafvekilln 1 27 kat se~"""emeai için bir scbev 
~a, ~ ~ -c~ hk halinde bulunsn casusluk caktı. 80lunda ben de Lord Korleyiu te yoktu. Ben kendi hesabıma, 
. ·. iş.~ u .. büyük bir muvaffakıyet göster- lo'"akat amirallik bu ka:lar aolunda oturmuttut. Koinşum mareta1 soğuk denisin dibine onun abli.ki meziyetlerini ve 
ışım mı ıdi ! Bunu diifünmek miy«du. SUdetler havalisi kil- mühim bir kuvvetin, derıizdea ve büyi1ği1m olan bu zat, üze. g&nWecekti. muharebelerini tamamen bita-
ban~ üç~ bir hattı ~reket çUk ve acil caausluklar içinde yll- gcc;irilmeeini Pas de Calaisiııin rine kurlun kalemile, seki ve Har biye Nazırı Lord raf bir mUnekkid gözilc.. iki 
telkin etti. züyordu. Henlein partisine ilti- dtllmana açık olan tarafından nWrte taşan mtıtalealar y-.aıl- Kı"tchner muazzam cilt te toplamışbm. 

Parlak kqıdı parça parça e- haktan imtina etmiş olan Al· tekefflll edemem!. DUi kağıttan bir çok defalar Kendisini tekrar ancak 12 se-
der ve ağzımı Q.911lazdım. manlar nazi tara.(tarlarınm dilf- j 1 "il O d F önttme itmieti. Kendisi nazik Masa başında oturan bu 20 ne sonra görebildim. 1910 or-

rakat bu suf ÇekOlllovakyayı manlığına maruz kalıyorlar ve ngı Z r usu ransaya olduiu kadar işlerimizin ağır- adam, yeni pathyan harbin, du manevralannda biribirimi-
alb.kadar eden dahiU bir İl miy- derhal ellcrindekı ışi kaybediyor-! mı, Belçikaya mı çıkmah1 lığını tahfif ebnekte de eşsiz- bir gün, bu ciddi tavırlı Bri .. · ze usulen takdim edildik; ve 
di? İle çok ciddi surette alika 

1 l:ı.rdı. Hayatlarını kaybetmezler- dl. Harp kararma tekaddüın tanya kabinesini bila tar1lmar kısaca görüştük. 1912 Malta. 
gösterilmiyecek olunıa, Çekos- se kendilerini biltabi bahtiyar Bu ancak, İngiliz. Fransts eden puar günü bana şöyle edeceği söylense, acaba ne dtl- konferansında krn<lisini biraz 
lovak)"LDlll istemiye iBtemiye addetmeleri üizım gelirdi. filolarının teşkil ettiği ve ev· demifti: ·· ürlerdi? Muhakkak ki, daha yakından tanıya.bil -
bir Avrupa harbine sebep olmaaı Maamafih, hakikı malUm.ı.l ~ı- velden tesbit edilmiş olan kor- "- Eğer beklenilen şey o- ~tandaşlannı, dostlarlnı. ev- dim. O tarihten itibaren 
•e bu harbe benim memleketi- de etmek cihetine gelince, bu donun arasından yanılabilirdi. lursa, benim burada işim kal- ıatıanm gönderdikleri bu ce- ara sıra karşılaştıkça im· 
atin de ift::ir'ak etmesi kabildi • muazzam casuslar ı~utlesirun Buıtdan maada böyle bir ihti- mu. Ben sizin gibi, yillrll yük- henneme kendilerinin de gir· paratorluğun müdafaası nıe-
Nihayet lngWz ırlruwı müstait hayret verec.ek kadar az netice mal için, harbiye nezareti hiç lenecek olanlara sadece engel mif olmalarından gurur duya- fleleleıi hakkında konuşurduk. 
olduğu iltisi ortası iller yapmak temin etm~ olduğu görülüyordu. bir plan ihzar etmemişti. BU· olabilirim.,, caklardı. 5 ağustosta toplanan Onun, gençlik intibalanma ve 
kabiliyetini göstererek fU yolu Dostumdan bunu jzah etmesini tün duşUncesf, her ne olursa. O gi~ti; şimdi onun yerinde askeri şiırada Lord Kitchaner hakkında söylenenlere güre 
takip ettim: rica ettim. olsun Fransızlarla soldan tam lord Kıtchner oturuyordu. So- henüz harbiye nazın tayin e- fa1'7.ettiğimdeı.n çok daha cana 

Bu vesikayı Çek diplomaai - Bizim mukabil casusluk bir iş birliği ile çalışmıştı. E- lumda yine yeni bir çehre, ye- dilınemişti. Fakat ben bunun yakın oldu~u bu fırsatlar sa. 
aervislne mensup bir dostuma seıvisimiz pek verimlidir, dedi. ~!1 başka türlü olmasına da ni ziraat nazın olan. Lord ~u- pek yakında olacağını biliyer- yesinde anladım. 
vermeyi, fakat nerede bulduğu- Her memleı-et bu iddiadadır. ımgan yoktu. cas v~. Bu ~tı bır bacağı~ dum. Başvekil, harbiye nemre- Veni ordu teşkillh 
mu aöylememeyi mthulsip bul. Onnn icin, tafsilat istedim. Gönderil~.n Britanya kuvvet- kaybe~ış oldugu cenubi Afrı- ti ile amiralliğin ve ayni za. 
dum. - Bir iki nesil evvelki zama- ı terinin cephede ne dereceye ka harbınde .tanUIUf~m. Onu manda diğer nezaretler ara- Harbin ili.runa tekaddUm e-

Bir aç gün sonra dostumu nı düşününüz. O zamanlar biz kadar ileri mevkiler.de tahşlt tanımak hakıkaten btr 7-e'•kti. sındaki muamelatın tekmil den hafta zarfında iki Uç kere 
Pragda buJdum Yabm başımı- ~hem~~ boğulup gi~. ırk edileceğine dair baş~a bir mft. Açık ve dürttat ahllld, mis- yükünü yalnız ba.şına ti2rine beraber yemek yedik ve mÜA· 
a. tonu.pbileceğimiBe emniyet ıdik. Hiikumete karşı daimi su- nakaşa başladı. Bazı makam- tehzi fakat daima t.erbiyeli alamazdı. Bu sebeple, Lord takbel hadiseler hakkmda, gö-

Ma.lfundur ki Britanya ordıı 
lan. 6 piyade ve 1 ISiivari fır. 
kasından mürekkep ıdJlem -
mel bir müstemlek!' kuoetf
ne malikti. Aynca ild mat&· 
zam piyade fırkası cMha ..-.. 
dı. 7 inci 8 inci fırkalar. An
cak bnn1an iınparaCıurtağan 
dört tarafına yayıhmf ola gar 
nizonlardan seçmek ~ 
lngilterede bulunan m 1 teu
leke kuvvetlerinden tlllldl et
mcl[ lazundı. Ayıµ • ? adla, 
yan İngiliz yan HilltllJ.ı.Nm 
müteşekkil iki fırka daim. te
sis etmeğe karar vail -
di. Bu yüksek kıymette w ta-
lim görm.tiş kuvvet.lenlea -· 
ra 14 fırka redif ve U .....,; 
bölüğü geliyordu. Bunlaıa Bl
yük Britanyanıo rihh'n• 
te\ di olunmuştu. Bunlar claha 
az talim görmüş, nim ıka k 
fif Hahlarla teçhiz aT 'i 
olmakla beraber, zeki w ile -
riyi görenlerden Vatanm lllii
öafaasını derulıt<- etmek W;irt 
tehlikenin yakJa.şmasım Wti
yen insanlardan mtiQ:lıUıii. 
Altı ayda, hatti daha illa bir 
zamanda bunlar k,.... ıfue 
terE>ttUp eden vuife,i ,....._ 
ğa hazır olabilirlerdi. 
Harp kısa mı •111"9Cek 

eanıhyordu getirir getirmez. parlak kiğıdı rette fesatlar tertip ediyorduk. lar. İngiliz ordusunun Fransıs oJan sert ve dokunaklı konll3: Ki~er ~arbiye nczareti~i rebildiğimiz kadar, mUnak~a-
çıkardım. Bunu kendiaiDe verdi- MalUınat almak ve bunlan nak· ordusundan üç gün sonra ae- ması, .~°' tavırları, sevimJı tek~if eyledi. Ve~ de~- lar yaptık. Harbiye nezaretine _Lord Kitchncr. b.Hre,.ç-r. 
ğim. zamg gilldtlğtlntl g6rUnce letmek için çok maharetli usul- ferber edildiğini ileri stlrerek. tebessümü etrafına bir çok zenne arın~ hıç .. ~ır vak!t tayinine ~ok memnun olmuş- dı. tık flrsatta ıleri abJda -;e 
byret ettim. O bana bUYUk bir ler icat eyledik. Vaziyet hususi İngilizlerin Anvers civarında dMt t?~l8;DJ;lfb· ~ de onlar- ~dan g~edigı bu v~- tum. tık gilnden itibaren sa- askeri bir lisanla bir 9* ba-
nezaketle in.hat verdi. Çekoalo- bir zihniyet doğurmuştu. öyle mevki alıp ancak ilk çarpışma- dan bın ıdım. Kabmenin en feyı bümecbunye kabul etti. mimi bir el birliJ{i ile CSlbştık. 1 "k 
·-ı..VILnın 1• ... n~.ıw,, ... ~...-:1:gım·· bir zeka". ve kurnazlık kı" hiç lardan sonra müdahale etmel...... .,,...,,. azasındandı. '•uh+ ....... - O zamana kadar Lord Kitch B"lhas ·r · n~--ll"k ' 1 atleri d8.hivane JL?Jm YGA.r- .,~ 5 ...,........... .,... o-'Y ...._ ~ ı sa, V&.7.1 esme m ~ 1 ·ı .1 • ..- -
&]Akadan dolayı t:etettür ettik- bir res~ kanun ve usul buna 

1 

ri muvafık olacağı fikrinde em.ilke tevarUs etmiş ve her nerle mftnuebetlerimiz mah- siyasi hvırusatta sık sık fik- 1 c 1 eri sürdU. Herkes ı.tJin 
ten sonra. memleketin müdaf~ karsı bır şey YJt.pamu. idiler. Fakat neticede Sir cth~en .~'uddu: Her şeyde du~. bk tanışmamız Omdur· rimi sorardı. Yavaş yavn.ş as- kısa olacağını ZID .. J&du. 
ası aleyfwıde bir caaualuk terti- Şimdi de bugünkü vaziyeti French ve taraftarlarının fik· olduı:u gıbi servetin de en gtt- man harp meydanında oldu. kert meselelerde de itimadını J4'akat, o, harplerbı .. ..._ e-
batı içine dDlmemi§ olduğu- bir gözden geçiriniz. Şimdi Al- ri galebe çaldı. Fransaya. Fran zelinı elde etmi§ti. Ben mülAzimdiın. Baş kuman- kaz:ınd.ım. Amirallik ve harbi- dilmiyen yollara gb 1 J ~ 
:ınu, çikoJatalarm ilserine an- m:ınlar ekalllyettirler. Mllcade- sız erkim harbiyesinin en mil- Bu iki adam için, düşman dana, ilerliyen dllşman ordun.su ye nezareti i~leri biribirine o ve u.ıun bir ı:nücadele,e lımr· 
lan kiğıtlardan birini ele geçir- leleri, pek ziyade haksız olmak- essir telakki edeceği eekilde ateli altında mmek mukadder- nun mevkii hakkmrla şifahen kR.rla.r baö-Iı idi ki iJk 10 ay zar- lanınamız icap edeceii ..... 
flitlmi eöyledl la beraber, bpkı bizimki gibi yardım etmemiz ıtızumunu an- mit. Genç ftkll dftşmanla ha· malhıat w.ntıek için geride fında hemen h('r gün şahsi tinde idi. 

Almanyadan her gün Çekoalo- ayni bat :btikametini takip edi- ıamıetık. valarda garpuJae&t, ihtiyar kabmetmı. Gm~ beni fik.tr teatileriıniz oluyordu. 
vakyaya ithal edilen· daha doğ- yor. il.-. --.-. - - - - - -. --- - - - .-. .-. - - - ......._,,..- - - - -._. .. _._._, ... _.._,_,__._.llıl ... llllııll _______ __._, .... ._ bta"dua .. gi)aoll~ard& .!A.r,_. wrJ - ız.ııwwu...z.ı;...wwı:ww~zı.;wwııw4.f.Lı.ZL<.LJWl..LJl.-. ~ 
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tesindcn aşrm:ık .bi!' f)('Y yun elindl' ise açık dahi düşse j d. ile karı;ılanır; bszaıı iki 
d ;;ildL Ç:ılar, ayak.=ı ger· r:::ığ'I Jl 'delım=. Çünkü, taraf ı=tbuatı şiddetle al&kada.r 
mi;; .depr~~·ordu. A~'Ili zaman· oyunu çözülmentlştir, etnckdir. 1 oltluğıı hal e ş::,yiaların nereden, 
da mukabil bir oyım }·:ıpıuak l.,tc, mollaum aldığı oturak nasıl çıktiğı malıinı olmadan 
hanrl~ında ·ili. küııtes~ . . ur. Çakırın ".ll;) __ 'll.llt kapanır giderdi. 

Molla, Jı~sm•:ııx: u.. olduğu· aşırn<aA ıcın fın;;at bekkdigı. O· Bu on yedi aylın lı:ırpte üç 

' ' r 
lüzum 

15 ŞUBAT 19!1 

R -----
• • s 1 

ili tı as ka 
• ve lT şey ,, 

nu bildi!H i~in tor kinli tutuynr-1 Y tarif ettiğim sekild€<lir. I dc·fa Mihver Devletleri sulh tek 
du. ÇWr~rııı oturak künl.csi mıı· ı . MoJ~ luı.sının_?Jın. b.ir ~yvan~ liimde bulımdular; İngiltere 
k:ılıili olarak sayv:ar.t aı:ıraca • Yl) egıt'l seZlliği ı~m. künteyı •-eddctti. Ondan son-a ma,ymlar 

· ~Ltiıı Be · ı;;1i ek bir Yazar. 
hayli mlişkiil .clcıu. ~ 

için bu 80.lon biuı lifauınlu bıı. 
faaliyet ııalıası olmakta.dır. ı 

- Deniıdeki çalı§malarınll( 
Dll~? 

ğını tiliyordu. , tcra.zikv;p dı:=yordu. Niha,yet teı-ı:fi etti. Bu defa tsıJıı.nyol 
. .A1"!urkagilreşte rt:- mü· ı -ılla kunLyı a.5n:_ımadı. _ • [ d Ylrt afumı Fran.conım İtalya 

hiı:n hır oyundur. ı.::u, oyun otu· Z _!:en . - _r, ~r e kalç· ~< Froıı; :ı.1·a seyahati bu ı:~-
ral; k.. ·•k:ıbil bır oyı gu. ıcı ~e bir pelı~'111 a Jıu-.ı yol açtı. Fra.ııconıın ninumi 

Or.u okur i:inilnde be!illyeıı o .., G o· EY 1 nc"bctçidcn tutunuz ela civare g:uz 
do ~ ıı bil sordum. BU~ _ _ ycrlar. ,._ __________ ,_, __ ..., .. J - Bu bam bıııjka bir i.lemııır, 

Yiianclc ve atlamaktan başkt<ı 
meı;leğimi:r: için ehemmiyeti çolı. 
büyük olan yüzme, ve e.d:ım. 
kurtarma işi.eri de büyill: bi'I 
m t>ha.retie yapılmaktadır. 

dur. h fif bi adnırun o ura!: küntesı. b' . < Ilı . . h eket etti"' -
OkU"""ularurıı.u ""' ınlnn -nı.up ;ırmıı gUç olurdu 1 ıı ~u l<',tn ar 6' soy-

J- ~.. Al 
1
· 00;- " _ ~.,.,_., · "~ lendi; buna imki:n vcrnıcycnler 

'YCe ıcin t.;;;.if . ~ ~...,.w. ıı<ı Fr.:noaııun Akdenizdc bir ırullı 
yim.. Oturak kiinl.c:j .. . p~ ~. bir irilen ne ne karu:r :ı.raıiıl'lDl söylediler ve İtalyıı. 
ta bulu :ın J a.ıahları :ıra- hunc.ı· ~ ~; ıyor~. Bir Jk lngiltaeniıı aramnı bulınıya. 

d 1 .ıı ,.lııi gegırip 1' tıe- anlık, .!o.la. kc~iWlCde ıken Ça- ..•.. ·a·"· ttiler T ,_,. b 
dikten a h:ısm:.n bı.:;ıl:l:ın- • k eyi l!I< kettk hasmının gıttigını ı w:ı. e . a.wı . n 
11 dizin üstiine oturtmclı: , b:ı ık! IJilc:.1 ri avuçlan içinUe o!ıı- ara bulma, ltıılya:ıın temayillli 
ııekild:ı uzanan h ı ımvalaıı- ~ ay.agu doğruldu. Molla, luı.a· ve taleW ile olacağı için Fr co-
clırarak nıı sırt üs - mlDlll bu v:u:iyttini• ön hui!:ı.· nun Mussolini ile görii§tüğil 

t.ctıepl:C., timıektir. • m~ mukıı.bde tmek i~tcdi eoyleııi}or. 
ı~ ı bir hal Sayvant ise ı,; • nııtlıiraıı · e de nııffnk • ilan:ıadı. Bu Dikl:a.t edılinıe, şiırıdiye kadar 
1ki pehliv:ınm -son ay:ıı.k gü- hasmın }..:.pıı.c:ıgı bir oyundur_ sureUe ÇJlnr a ğıı. ko.lıap dor;tıı.dan -doğruya :Jlllpı.laıı tek-
~ 0 kal!.:ır ='.lti ki, llri ta- Bu da. hasım Jcüntc •i :ı=rk n I' t !lnuıı; c ldu. lifler Mihverden geldiği gibi 
raf tıı. · u. Seyirciler fu U• ,.!;alı:ımııda. ~ ters el cıı:k J·ün- E ul:ı.ma ve koııaııf·vi olmV".ı· . u1h şayiaları. da KihYcr mezi;;ez.. 

U-yi ayırtıp lı:ı.smının üxm-i ,. farıma anl:ı.tayım, - J,em.iıne !erinden çıkıyor. İngilterede ya. 

Ü•; saati bul:;.n cy , · l 
i d - bir ok hami le-

. ·. Çab- .ırenc1m; .kaı>-

.cliıı&n gclctı us-. 

ııiDirlen -1 
yor. u. Ba.."111llll 

• tacnf:no..dı:ıı kapıp 

edocı:ğiı". ııe1ı:3.ııi1di. 

Çakı-
ve trnn!.inli güreıfl 

a.rştsıııd"a. • olmıŞu. Ça· 
~ur. taınamiylc müdaf.a.a ~ 
~a.pıyardu. 

Uoyle cim beraber Çala-
rın fil"'~ kaliadığı d:ı a.şikiu'dı. 
i:luhakkıık, hıısnunın yüMe yfu: 
açık lan bir yenndcn kııpıp yen· 

- göz .ko)'tlıığu bclliydi. 
buçuk ııaa. 

11'1<> birdenbire b gir· 
diği gô • il. gin, acıı:ı-ip 
tıir gırişti. 

Molla, h.rumıma hızla telt 
av.-ıuı o' = sağ amıı-

ıuyl:ı da. ıım go- ·· e o-
lınca lrnvv · y e ;:ıı,;ı ve ı;ol 
f!liyle de s<ığ ezlaısına 
• ri rır d ·j 

mJ3ti . Mollanın bu, n · gü
' o u, • kalsın sa.ııtlcrdcn· 
'beri it urai koms:ın b ırnmm 
lm:ıZJ."p ~il ··rccckti. 
ı Çakır, birdeı:ıl:ıi....., ne oldu" ı 
:ııaşmn • I.>crhal b!r ceyi3n ~ -
vikugiyıe aan rek yüz 11sta 
yer d .. 'ltü. 

ayak aşr=ld.ır · bu su ~ demek alta düşen bir pehfrranı lekaydi !le, yahut red ile kıır
k' t yi a1:ı.n .hasuıı ıd ı '\ c D<'"J; 2rlrndıın öne doğru ){ı,Jlariyle .ı;ılamyor. Yalnız lzıgiliı: ınecli
diı:, • ycnll: mc !ili kalır. J ı;ap ::.zl~ ·ıp bağlamak demek - · sinde bir iki defe sulh mevzuu 

'akat, alatw·kada. bir w:ul tır. balıı; lm;ış, i,.--çi mebuslar hıgil-
vaı dır.. Ot.urıı.k kün esi ıJmııı ( A,-J.;am ııar) terenin B'.ılh gayelerini tııyiA et-

• 
11 

s d• 
v 

y : A i 

Toprakkıı'~k'l ls-ı 
kcnd= kRdID' a.ıı geni!} 
ve dliz sıı'lııı, D ' kaz:ımcm 
i g:ı.l eyi '1 tor= :rı ~kil 

r. .tuı;ıınos bir 
par i ıı:ır ·den geçerek 
Dörlyııl kauba.'ll11ı müteııkı . 
G'vur daği= adiyb Llı:enderu
nıı do~ · eli yler. Ce:. ul:ıcn 
dcııiz ' gıırlım •· end· er h:ıt 
tiyle muh kaza, r ;çk.al!ı.-
ae · · ve dar tep· 
nı.kbra maliktir. Bu itibarla 

r To 

emi 

mahsu!l.l 
im :- hare· 
lyor 

oy 

mesini istemiıiJ.crdir. HııtU. ev
velki gün gone Avımı Kamara
mnd:.ı Clıurclıill'in eevup verdi· 
;;.'i bir sual~ ve Chnrchill 

1 gene sulh gayelerinin mallım 
1 oldu_~ bildirmekle iktifa et-

miııtir. 

Gö.rüııüy iri İııgiltere, düı;-
1!la..,..ını ~ _.,.ıneksizin aullı 

liikırdısını bile etuıek ~e 
dfğlldir. Halboki bbııde artık. 
bir sulh mü~aka!Psmm zamanı 
geldiği kanastinde buhuıa.n.lar 

var. ~erolli dlln bir müteb.it 
generalimiz töy!.e JU!yordu : 

"Hic bir tan! için ~ ne 
elfo tu tulacı:k kadar yakın, ne 

lizaya 'ye; t.ı de ınul:akkak ~ir. Pckılltı 
caddclcri tan . ' ~ ee-j ın·mtııü . ~lahilir!,, 

hlr arnsıııda gilrel bir ııııse in- * 
ça, k&mıp ve scb:reeileri satın 

aldığı Zl dükkAnlı huFw:i bir ı· 8 . · yı İl;ıgillrJıt:ı- • b~ 
çııı da toplamak m'ld m bir et;n_ıyorlar. ~ya, Hltlerin 

· . ' ı?Zıyle daha klı: ay evvel, on-
otel, g=o. lok:ı.ut.ı, ·ırl<', 1l ~-_,,._,_ bilt"' 
Cihnhuriyet m yd:uu, belediye an sonra .!"!'.....,.-=:•. un 
b.,_ __ . •-'~ 1 ek . malını m kendisine bı.-1 ,......, "- ve ....,..,.. ey cm gı- . _ . 
bı çok ;fayclıılı iııler gö:-ınw tür.' ra.kmak ü~ bir BUlh teklif e!· ı 

Son 
Ik" . ed b . ., ___ • mı<ıtı. hıgıltcre, en buhranlı 

~ ı;en en erı w.. Ji.J.Y r.ıı•rnnmda. bn teklifi galclıcde-

-=.kıunlı ~da .~llllIIl;3-kt.ı ol:ın en kilı;ük bir çi;pbcs! o• ydı 
,jı: Dörtyol ovllSlllda h r ne- genç ve degı:'.li ıda.recı Be.y !')ev· reddeder ı:a...7i1i ! 

üı.bah. va. Jt en olma mııl 

(' ulursımıız, 

• • • 
BL;:i ii.k lıir ' , "aı da. n."ld 

~;;ukla.r, topl:ı.ı:m =an 
lru-mama ı için _peııcc.relerde in
ro kafesli teller, kapıdan girin
ce iki ta-aftan çıkan merdive11-
ler le bıı.lhına ~dillyor. 

Bu balkonun altıncla ıı:ıytla· 
mıyıı.cal: kadar ~ok p:ıdihotlıı.r 
bir Ji.:Iıj10Dg masası tırmanmak 
için tm1ııt!&.r, yükselt atlıya.bil -
~ ınalısus ·r çift ay:ıklı di
rek, çıtalar, gfıreıı inckri daha 
b · ~ ılsmlni bilmediğim 'llClon 
ffI'OTU icin lüzumlu malzeme .. 

Hocıı:m diyorum: 
Bu asil irfall yuy •· ıı bede

ııi f a.liy i lıa.kkınd:ı. Yeni Sa
b:lh ııomına. sizinle lıir lronut
ma yapmağa g<'1tliın. BeyWt bir 
neoketle ka.bı.11 ediyor. 
Koouşnıaya ba§lıyoruz. 
- Okulumızila sporun mec· 

lıuri ol rnu ne gibi fa.idt'ler te
min ediyor. 

- Yalnız aı:kezler için değil 
bUtün in~nlıın ilim ve ihtisas 
kııd:ı.r lıızmahı olıın yegane şey 
takdir edersiniz ki ı:ıh..lıattir. 

fzte bu sıhlınt elde edebilmt:k 
'Ye oı:ıu ebediyete :kr.clar muhaf,;ı,.. 
za için b dm ter yıııdne ihti • 
y ,. vnrdır. 

Bu tcTbiyc yahı:ız vücudün i:n
ki:;afına ve talebclerln fıtri ke.
blliycıUcrine bırakılmaz. Aa
kcri okulln ·da ; "f RPQT bu· 
dıır. 

Sonı-a sporun ywnız bır şubiı
sirJle mu • olınalt ta kil.fi 
d ,;1:.;1 . . H braruı<la aııafı yu· 
ım bir ee · ı .Ill2.k da 

Ui..zmıılır. 
• ivil rtP. 1 dcıı ve 

!lıı:~!"rlf ... -~·--_ ,.,..,,.çkr. diğer 
ıl=ıle- gibi rı · ct.cbe gire!'!ı:tm 
i!pQl'dan da · imtihan geçirir
ler Vt' ı;ok csl:id '!lbcri ı:n:ı.lüı::ı. 
güç ve - ii ·kk. edilen 
riyıu:.ye, · ya. fizik dfa'clcri 
kadar o•· da chunı:ııiyctltı ta.· 
!Up ed;ur; ,. rn ön •ilii.ı.ı' yer 
alı . 

M:e le nıJ bı.r hu,ı ... iye-

ne ,mrıdedı.. 1 
- Bil -ııi aslı: eri l i !er 

ea.ı:ıı~ vaziyetiniz n_ a-ı 
sıl.dır! 

• S.lidıı:a beş ~-ne evvelıne 
kadar X:alrD. .Aıılren lisclcr ı:am · 
piyon:gmta daima iyi bir kıy
met ihJu etmekle idi. Hattil 
iki - llstc l ütün Qranı;-
laı·da. l:ıral, biriııei-
liği almıştı , 

Bu - clıttamplJoıı c.l.ın ta
kımlı qllİ puv.:ını taı;ımakt:ı.
yız. 21 prt'mlla D • '.z llarp o
kulu w lllleılil birine(, bizde ge
ne 21,..,..ıa ikinci olduk. 

- Dmi::IDeriıı bu mu,•affa • 
kiyeü -. bUyük ğiJ midiı·? 

- harp ckulu ve lisesi ı 
spor tuı.1ııorinde ilk defa ola
rak lru tıklan bu 1;a;ı:npiyon· 
lukla na bdar öviliıseler yerin· l 
dedir. Oıılan eandaıı kutiuluyo-1 
ruz. Sıımıı imiz nibayetsizdir. 
Çünldl, arlndaşl•r.ınmn tn yilk 
sek b ; w blzi:nı ç ı iışma:lan - ı 
mıza bCIJllı. lılr lru: U'JC'rjisi ka-ı 

tacaktır. l - ıt ile i:r: lisesi nra· 
suı<Ja Deri Wr rekabet V"" mı? 

- Kat'iyen hayır bu rekaLct 
hic bir - arkadaşlık r .vg;
sini 1" • etrn · tir '-c ede
mez de... 

Y alne hı: sen · r ııı !!muz 
ve artit: amhaldaık b'.zım olı=
sım idedllirnlz ııa:xıJ:>i onluğun 
elinüzdm alımnas ~!eki 
müsa yıı; · l1Zl .ı- t. 
bracaltt:n'. 

har.gı sp< r ı;:> ~
sinde Ç&b;pN,..,,-.s-u~mız? 

için mü'.cl . ik hjç 
h!r fM!!.yet kı . etli ı..~ i: · ... 
Dllı;ilncıede, fikirde Vtı d irJirı.de 
oldıığa ılbl. aporc!a ,."! ünı.e is
tiyorıız.. 

Her btlebe aıw:'ı ı;· re bi 
.k.ilo.'lldnıden ilç k lomıtrcye ka 
dar k metbur olc!uğ:u 
g:ib' t4 lldımdaı:. tı ruıuz d;ı 

bütün ııııbel inde ruııav
yen det t,ri OOı· zantı.n ekle 
tutmai:a, l:tfi idmanlı ' gııy-
r~tli mcc!Jıı du i 
~te A .. oruı r• 

Artık öğrenecek bir şeyım 
kaimanııştı. YıU.b~ı Hüsam<:!t
tinc teşekkür ederek ayrılırken, 
'l'ürk milletinin yüksek m .ıkaı l • 
dcııı.unı omuzlarında taşıyacak 
ola11 Türk ordusunun yarınki 
suba.ylarmın, bu kıyı.netli elem:ı.n: 
la.nn faaliyetlerini öğr.;ndiktcıı. 
sonra oolıı.ra ne kadar güven clC 
azdır. 

OiJu:: Oü:r.cı; 

Mektepler arasınd 
müsııbakalar 

i~o.ııbul Jfektepleti Fut ,,, 
Lty heyeti Boşbınltğırulan • 

15/2/19il cumarte' i guııu 
Şeref ııtadı:ada yapılacak ma~· 
!ar: ı 

Saha komiııeri: N. Aygen 1 

0-.ırilfjŞ'lfaka L. • Vefa L. Maf 
1.'l.30. Hakem Hüsnü. 

H:ı.ydarpaşa L. Galata.sına'1. 
L. ıınat H."5. Hakem Hümıü 

Hayriye ı.. . tat. Erkek L. f;,.. 
at 16.15. Hakem: B. Uluöz. 

17 /W !Hl pazartesi güniı E;. 
micönü Hallrevi salonu,,da y~ıu· 
l:ı.cak maçlar: ı 

Saha komiseri: S. Gökçen 1 

~c;i L .• İııönil L. Sa:ıt 
1 t Ilılkem: S. Açıkönr·.v. : 

Çamlıca ı.. - Şi~li Terakki Li. 
S..:ı.t 14.30. Hakem S. Aı;ıkön< ;ı. 

Eskrim klübü 
kuruldu 

stanbulda teslıı olırnan Eıı
kr inı ve jimnastik ilıtiısıı.s lnı' t 
bil Un idare heyeti lntilı:ılıı 
2; 2/1941 tarihinde Bcyoğlı;nıl:t. 
f star bul Beden Terbiyesi lyl'I 
ba•lmnlığmda yapılmıştır. l 

l'al:rt reia: Bay Scliır ~ Ti 

T--..rcan. 
Reis: Bay Salih l{Öf:cr- ıJ 

Çorlu. 
Umumi Katip: Bay Ci ;ı ı t; 

Tı ıtin. 
!.Iuhaıılp; Bay Rıza Ar v " 
V~eıtır: Bav Aydı Arak•;tı 
Yc<lek aza: Bay Orh:m <;ai'.· l F:." 1)1", Çakır çevil:. d.ıvııı.mna

rm,ı ydı, bir bıımledc yenile· 
1eckti. Bereket wrain kendi."<ini 
'yüz Cırtii dfüıerok yere atabil
•mi§ti. 

vi hububat, p:ıınuk \'C ik bil k~i kcr •. mlıt('!lllldi gayre~ 'e Fa.k:ı.t, bt7.de ve belki düny •• 1 

yUk tir etle y.,;ti ·r. P:ı· hızmetıenyle kazaya yem vo da gu1 benin hangi tarafta k:ı.
muk \C ~dtil· ·!ik, lı ·f!!c.ctç,. nıode"II. hlr ~ehre vernıiye m•ı- lac.'tğır hfil:l ~phesi olıınl:ır 
yapılan yanlım ve 1.cşviltler v \"aff• · olmıı~tnr. !'crkcti::ı fen- v:ı.rkcn ~az nillyonlarca bitıır-.U: 
doğurduğu kilrlı neticeler do- nf M 7-b:ıh:ısının t.ı.mar !anına· reyini Ycrmi.~tir. Bunl.'nn ha.,,"lll· 
Jayıs'ıe gıt.tikcc inki:-ı.f e~le- sı, (ltkt ik tcJisatıuın nııitc:ılı- da Ame ' •• a var. 
mel.. · hidi'.' ·hal ::i, inı ar p! iru ve ı;elıir Ame ı, vakıa Alınanyaruıı 

ti d hu b. ·e vıı;;ıtasından 
azamı ·_ ıifade ile, bütiin ask!:ri ------------------------
lise· '1' çliğ;. ı bir .. ~ü dahi - /t<llliZ:::.:ıc::ııı::ııı:;:;:;-~::;:ıı!!:;:ıc:ı:::::ıı:.:::E::ı::ı::::::;:=s::iilEE:ı;m::aıı;;;~~ 

linde " ya\-as =-~ t'n "">k Gidi p n· G . p . j 
olla, l altına. 

Fııkıı1', D3rtyöl, n kcllmi- haritıısnnn !iil faaliyet sen<'Si. ~lebcsini istemiyor. Vakıa Al· rıı.edu an v rir o lo sok-1 - ... ec~ eym ans ... 
tı. Cakır, eakkiln~ 

~ k i in bihülınliş dur.ıı· 
i'/<JYdU, } üraiıı, crlıal basmınıı 
bir le; k=k soktu ve ters a 

:ı:in m ilhim bir nıı.reru:ıye içine alınması, Erzin \'C Payr.s mruıya galip gelirse bir gün A
gesi olmıı.k ·1ı1 buııl:!rJ:;.ıı ı;ok ır.ıhlyelerinin •·e bir çvk köyle- mer'.ka. da. sıkışacak; lktısadi

tJ. . Par.:; Ccctlcrl_, Sc.ıkakl.ln ... Afk,tarı ... 

- &na alci•V,UUz Tınıdınııuı A BEITT ı P.EJEAı~ • GINETTE LEC EP. 

1 ~ başladL ,Mollanın bu 
iç kazık, tas paça uramaaı :r . 
ııa ıuy tlcre ah:.ınetu. 

\. Egcr olla,. paçayı ele gc;."
l"irııe Çakınn h:ı.Ji harap l U'

ln. Çakır, bu i,i iyi bildiği ıcin 
çayı kaptırmam•ğıı. l· 

lıştı. Ayni z:ım:ında da. iç kazı
lı •iktü. 
\ olla, br oyun ti:ı:crlııde du • 
r.ııı e ıDc o oyunu, aJaca.,iiım di
ye d avanak bir pehli -
tın .d~ Derhal oywıunu d"· 

' liiu \•e müstesna bir rin yeni \'C ~üzcl eserlere k.-ı - y tı, h:ıt.tt. istikWi telılikcy<' dü-j 
m •• i w ehe=iycte malik ·r. vvşması bu tar· e rıı,Uar. Bde- ş ct.ir. .F'aka.t bwıl:ıl" uı;a.k, 
Kıızada mevcut '150.000 narcıı· 1 cliy ı nkıısınd istil<l"!'Z o- • e uzak tehlikckrdiı·. 
ciy' :ığaeın<lan ııeııtde 'rnl' :ti ola lunan 28.000 lira ile insaatı to. Bı t karşısında. AJM>. 
ra.k 50.000.000 a.ılet ı..ı:ı.bsul :ılı•ı marrilanR<· k ola!J'.' elektrllt tesi- n :ln • · pbesini yüz 
'Dl'" Son yıllarda muz i.stilısııla· ı • salı umıımi alı'"al dolayısiyle c ~üz= görmeııe, varını ~ 
tJ da malll.ü::. d • I ını.ıvakkateıı tlurduııillııuıı 'c ğnnu. e müdrlıuı. Vllllltalarıın 
ur. l r yıl n bl 6111 • .._, 
k.ım•l:ın fazla (l . o kılo) muz bun. mulmbil kasabanın tenviri ıneınlekrtte alıkovmtya J.k.Urn.r, 
eld :liğini oylem • bu ··• i in<: lı.115USİ bir eheılınıiy t ve· ı bir kurı-: n bil!' çıkarmamak k 

nlmı~Ur. 1 rannı verir. 
zil t..>yid kafi .r sıuınrız. Krep Makedonyalı B'"yilk !skende- Halbuki öyle olmuyor: Am<ı-
fıut denilen \'e vi ini mC'h-

vıı iııl ~ hakim < • bazı er 
:oöyliyeb ·r mu.<ııiz? 
-,ff e 

lin \ 
gelir. 
koll!. 

rin Dar yı "'up· <'.vle<l •1• te. rilm ke11dl ınüd• fa asından .ay:ı-
zııl ~ eiyc fasile · eıı olrn .,.. 
mey,•a da. ragbel görmekte ve rilıi lı:ns şehrinin h , bekri et- nınk lııgil.z müdııfaa,ııml tak· sporcu, cesur, , e 
i ibı ı nisbeti mütcm. li ı;la • mfmd::. kW'ıılan En:in, 4000 nü· viytye bakı.Yor. Bu, hangi tara· ın 1erine r;ayı'et 
m yüks -ıtmcktedir. fusltt, güzel ve oldukça mnmurl "fı!.1. ~besi ~~~k . giiriil- Knl ; · o!m&ll" 

B-.ı suretle ait.tıı iki pehlivan Kn.zaııın mer ezi olan Dört bir nahiye merkaiclir. L'ikendc- dtı;.'1.luun en büyük dalilisZ: A hı:.ııehlle gayem bfü itı tulebc<IP. 
· bir eriyle yarım saat kadar yoh, ma.Iik bulunduğu ııayısız runla lıt:mlıuıiut hulunıın Pa -

1 
_ _ ~-- .spoı "'"'°·sini bı,. tiya.t l!11P 

• ı:ır. Ça1ar kendini Jrep. tıı.b'at gUzellilıleri k<ı:rilSlllda, as da ıı mi ~ilde, giizl'l .re - :;et' cld:ir. Gfuı ,,ec;t.ikı;e bu 
k · · '""-·-!-""· \•e ik. · · Yal ~ ı" m ı k ı -----------.,...--, ::a~eye )"!ci»n...lch..'T.ı ı:;örii"oı l 

Pımuin bu ij t ili \'"' l araretli gece hay tını 

ETR p LİTE 
(H.AVAl" CGZELDIR) 

H. gün ER Si emasında 

Oall'U Mlrlk yıldJ.%.la.rın ya.raU.ıüı e rlcrle si.ıalerı4!n, onrarın k 

....... uy;un hrctlc-ri.ne y:rapn filrnkrle bezenen 

H R G 
E 
o N 

DDnıG,, pulak z:ııftrle:r·ni gOt~•endiren. bııtgünkU 

muvaffck;yeUerine ef bulu'""'ayan 

' 

wma ıçın .l.L.WIQ ~- mcı ur o\~' C' em • a- grııiş bir n:ılıi~'ellin merkezidir. ~I HALK=VLERI d=n" lı- b~• yu• ' ' 
tini ibraz ediyarda. bil değildir. •tlarda.n alçalıı B:ıy Sevk t :::!:kerin "Ük....:k 1 ,_ _____ .-_.;;_.,;:=;__---' " · 

1 Bir aralık, Çakımı oturak 1 tılc;a!a. diız ovaya inw c 90.000 f • , - •' n Avn:.pa hırbiııd alım n FERKA D GRAVEV • CAROLLE LOMBAR ın 
._ __ , erııgat ve cnet'J'ilcri muhal:Iaı!· Kcnf rans ve ten:ı!'ll öpn°k "~ a , .... _ •..:- g'""'· ı 
"': - . . girdiği göriildi!.. M~.lla ıwreııciye ağacı arnsırm• sa.lüle ki, Dörlyola yalun bir atid ~n. - • '· ~ ~'Ut= """-' .,,....,r. 
,ki _gov h-mı ~ kun- doı;ru uzanan bu ı;irin şehrin C$i .. ~ sı.ıi Halkevindeft: miı;tir ki ornı nes.in nıuhare-
(1.esı:N! almış aşımıaga çalışıyor· ancak Yalova olabilir. On i.-in dent bir ~ıılıre temin cd..."'C<'ktir. 15 t .cwnıırtıısi .,qar-11 " t ~~cabHi~ti " t:raırr.v. glicli 1 
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'r Dnım lı:mmı..ııı. 
BU AKAŞAM - 20.JO Nı 

EMttJA GALOT.rl 
8 o ,. HAF TA 

IatıJ.:IDI" çaddeııfııde km::ıcdi 

kısmında 
t10 Gtl'NDUZ o:ıat i de 

{X)CUK OYUNT,J 
ııu AK.AŞA~ saat 20.JO b 

' ODAJ..AR 

nn bulunmakta \'C 27 ~'-O iş· rekor 
lem ctedir. 17 kilometre 'll!esa
feden gelıııel.."te ve 1.-uabanı:ı 
dışı ndaıı iübaı:cıı beton kanal 
ve demir bonıl ra intikal ey~ 
mekte olan içme ııuyu 00ayet 
sıhhi vo giirbe son &rece ss· 

Mevliidü şerif 

libtir. 
l2 ı:cnedaı • DC>tyol~ 

ktyı::ıetl! ve gayre vv-:ri 
Bay 'l'ahshı Onclin ri a'-
tıud:ı ve bti ,:esı.ıı.ı 22000 

h 'n Teddingiomuı (Nat.io- Div:ınt ~ulıasebat nah 
cı.til l~cal Uboratacy) Ob>ervu- .,.,üteb!t Jo;rmetıı mallyerilcrlmiz· 
tuarı la bııtun ınya t den me:bum Haı:uı Zeki Apalôn 

b!:'.Jr.ah!n =nda ter1ip cdilcr ruhuıın 11lınten ~ pazar ıııınıı 
baknda ON. ECA '"1 Uc- il;;lc nama::ını mütoeıop En:nkô-

rl Mssas!Yet lı=..ısı.uıd:ı .;imdiye yuııdo, ;staı )"011 karsısmdaki ZUmi-
r elde edilen netı.celerı bır • ıı:;ş:ı aımiindc 'Hafa: Bllıban ve ar-

Jliğjnı ,='ljtr. OM EGA .,. ~ lk:ıdJ tariiımt!an onevlOdi! ..,,,-it 
.ı;:ın;.p old" tı.. ~- 1lrumıcru<tır. Merhumu ııevenler ve 

. t ı:ın rd<OftJ " iltl)'enlJr ı-u ed.iılılliı!.er. 
, ·dile ;n,. vcnlmirtir. ,,.....,.,,..,,.,,....,.,..,.,.,,....""'""",,_,..,""'""" ["---~_..._...,,.. 

emasında =::=-
rnr mavaff~ıyetlc pCıeıik>ıı w ikiııti 

vde 
ku v fak&t görünmeyaıı. •. CANAVARI 

1şi akın ediyor. 

u o TENZİlATl.I ATİNE 

t 
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n ve Te • Haberleri 

(&4 tom/ı 1 ı.oi 81141/ada) 
fadan yapılan top!antı~ 
90nra, hubin fevkalade miDıım 
bır safhaya girdiği baJdnndati 
reamt beyanatlariyle tetaınılt 
etmektedir. 

HoUuda, eic;i1i B. ı..o.don ha
. · .......u müatepn B. = ile görüşmüştür. 
~ 

Vaşington, H: (a.a.) - Reu-
~r· 

Japanyanın ceaubf paafiıkte 
bir ~ atılmağa hakika
ten hazır oiup olmadığı hUllUSUU 
da mişahitlcrin miltaleala.n te
h ttif etmektedir. 

Bilhassa şu cihet ~Yded;il~ -
JOr iri, Almanya ~ı as-
til ~~ ewel 
Japenyamn uzak şarkta İngi -
liz topıU!vma taammDIU 
beklemektedir. Eler Abna.nya -
ınn plhı bu hle akim kalma&\ 

çok muhtemeldir. Çlinktt Ja -
ponya Almanya.ya. ıtimadı ?1 -
madıfını ileri sürerek ös1erin -
den uzak butunan ve kuvvetil 
bir kale olan Stngapunı zapta 
teşebbüs etmenaeai ınelhudur. 

Moskovadan gelen haberler 
österiyor ki, Japonlar Sovy~

ler birli · ile münaııebetlerint 
dilsel~ ~Griar. Ja

larııı oemaba c:kıtnı 'bir ı. 
rekete ~ 8"1el-•d W e -
de balunaa ,....,... ~ 
almak istetlikleri t.mdan anla.. 
şıhyor. 

Bir çok m8$ah.iıtterin mütal8 
gore de Japmlann Singa

pnra yapaealı:ları taan'uz AJR&-
rika.yı harbe sürtlkliyebUir. Çftn 
1di buçuk ve kalay ted&rikltı 
i iri HolJ nda Hinctistanmda 98 
lla.lezyada stattlkonun maba -
fa.zam za:rurtc!ir. 

Japen ,...,_ tq,Jnztw 
V~ington, 14 (a.L) - Re.

ter: 
J pin filosunun Hindiçinide 

H rfong a~ıklannda tecemmii 
ııı::u..tı;uıe dair gelen haberlerle 
A ustralya DUJriaruun beyAna
tı w uzak p.ıtia bulunan Aın 
rikahlara memlekeüeri9e d&ı
ınc!e?'İ için yapılan yeni ihtar 
uak tark meseleeini yelliden 
guetelerin ilk Nyfalarına a.k
&ettirmİftlı'. 
J~ Siaga.pura veya -

lıut Hollanda Htndista.nına kar
harelrete ge;mest ihtimalin • 

Jmhnılacak mlda:t men- den baaka diler bir ihtimal da 

~n:t:~ --.: lııtik A 1 ınleketlerine /. .. ..,.,,,,. ar a 

}Hitler Yugoslav n -1 İngi tereııin 
zırlari1e Dç saat Bulgaristana 

Buyuk Yunan 
taarruzu 

· h c:a.. Wa1ı ı iaai IMftada> görUştu ı tarı a.raıarım1a bir çok su~ bu-
('litJ.! tarafı 1 "9ci MYfw'-) lunmak üzere yedi bin esir a· 

(Ilaş tarafı 1 hlei sayfah) Londra, 14: (a.a.) - Times Iınnuş ve pet QOk miktarda 
fa giderek 11Ut 11.30 da Bit- gazetesinin askeri mnba.birirıin harp mal1JeMesi .ğtınam olun • 
ler tarafından Jrabal edihnişler- · t ettiği vechile haritaya muştur. !kinci noktada Ital
dir. ~ bir bakmak, Bulgariata._n yanlar QOk uzaga pilskiirtülmıli.43 

Bqbofun ant.nflinde Bitler içinden Almanyanm yapacagı w ~ iltmci ve gen* ti4;ilın· 
miaafirleri umiınl surette se- bir ileri hareketin Yummista.n cü nokt:abrda. aynca bir çok 

ıç. •· ~1 edecegı-· tehdidin ma- esı·r Ye ı. .. -. mahemesi Ymıan-Ji.ml•D»f ve bir s. s. kıtaaı ihti- ... ~ wp 

ram resmini Ü& etmiştir. hiyettni anlamap klfidir. Hat- lılar Wııe geçmiştir ... 
ta naziler, rahat duran bir mem- T~ yolunda Göröpı:ıeler üç saatten fazla leketin fırtınadan kurtulablle - ı.o--. W (a.a.) - Londra

sürmüştür. Bir ara. görlişmelere ceği ilmidini tevlit etmekten iba- nın '':ıİ.iıı,ew m hfiBerinde 
fasıla verilerek çay içilmiştir. ret olan prensipe tevfikan der- bugün bilcliril<iifjae g4lre Yu
Görüşmelerde Alman devlet re- hal Yugosla~a hücum etme- na.nlıl.ar ~elelı m p.?brnda 
isinin tercümam orta ek;i Dr. meğe karaT verecek olurlarsa küçfü~ bir ılerleıne kaydetmiş
SchmicJt de balunmuttur. Rıc>el boğazından Seiiniğe doğ- ı rdir. Yunanlılar ı:f< istika-

Yugoslav devlet adamları ru bir yol bulabilirler. Şayet Yu- metinde Tepedclen - Draç yolu-
Bergbofu saat 19.45 de terket- goslavyaya hücum edeoek olur- na doğru ilerlemektedirler ve 

Sab- lansa Yun oistanın maruz kala- 400 esir allru§lardır. 
mftder ve birmtiddet sonra c:ığı tehdit daha kat.'1 ol11r. Al- y.._. Alman mıtnmdJMI 
llargdan :&algrada. hareket eyle- maııyanın Balk nlard atılaca- Bedin, 14 ( a.a.) - BerlindP.o 
mişlcrdir. ğı bir maceriıllllll. Büyük Britan- ki Yunan eı~n Alman hü-

RMmi WJllğ yaya karşı yapıl cak taarnızun kllnıet merkeani terketmek ni· 
Resmi teferrüatınd. n olacağı öted nbe- yetillde olc!Qğuna dair baZl ya· 

tebSalabliğy: urg, 
14 

(a..a.) - ıi meydanda olan bır keyfiyet - hancı memleketlerde yayılan 
tir. Bir noktai nazara göre Ru- idöUar hakkında sorulan bir ~ı..-, ı...-:~... Berghofta, k t 

it'~ -.&6_. manya, mükemmel bir hare e suale cevap ren Alman bari-
Alm.ao haDe"9 ~ Vou Rib- Ü8Bft teşkil etmektedir. ciye nezareti södstl, bu 1wMı6 
bentropun huzuru ile, Yugos - Çiinkü or da petrol vardır. ta Berlinde hiç bir malfmıat ol
Jaıv ~"Tuetkoviç ve re- Bu da mül 'm Mr ~yd dlr. Ru • mad1ğmı söylemiş ve .Alman -
fakatiııdeki hariciye nazm Cin- men kuvvetlerinden bir lasmımn Yun n mftııasebeUerlnde kayde 
car Markoviçi kabul etmiştir. Alman~ ~a ~.a-, değer,. bir deği.,1klik .m~vcut oı- 1 iki memleketi alıitadar ed n nılması gayn mum~W1 ~ğildır. madıgını HA.ve eylcmıştır. 
bazı meaelele.n tabılia oluııau • Alınanl rın barekAta iripne- Taur..138 ~ yapdcb 
...ıw.ila .... eler iki millet arasında den evvel bu hareka~ı ih~ - Atioa, H (a.a.) _ Atin& rad 
av• US""U , • • la hazırl m.ak su tindeki ıti - YGSUDUD bu a.kiam verdiii ha-
=~~-=~ C:: yatları do~~le yeni bir Al- berlere gt>re. Yunan om.. bu-

• ~™~ man eni yativ'inclen 'el bır gün Aruavuthlkta l30 kilomet-
~ etmiştir. müddet beklenihnesi ihtimal da- relik bir cephede taa.rnmma 

bfHndMir. .. d ·am etmiş "Ve bir noktrub. a-
au:arı dıkkatc aJmmaktadlr. Bu 
ihtimal, geçaı aoo nin ilk ba • 
bariyle son bahannda da oldu-
Ilı gibi, Jnponyamn mihver.~ 
imdi ıııl•rma yudlm etmek ıçm 
sımr barbiae iştıtı.k etmesin • 
den ibarettir. 

V aşingtonun resmt mahftlle
ri vaziyeti sükQnla laMıp'nnk 
ta - mü ........ Alnsika 
t ılı 1 ! ... )WPllln tawfJllerin 
bir tellş ... OillDamam Jbnn. 
geldiğini beyan etmektedir. 

Bununla beraber hadiselerin 
inkişafı büyük bır &lika ile ta
kip edilmaktedir. Japınyanm 

)'eni bilyUk ~ .-raı Nonua
ra itimabar: ıllilri \Wdftnm 
sonra B. Hull lle ~ a
man pasıfikteki et:.atmionun 
muhaf ~ hakkında Amerika
nın neleı· dillilndiiiil huausundıı 
kendilerine hiçbir '6pıbeye ma.-
h&I b ı'aılmLıyaeak jekilde izaha~ 
verileceği muh•kkak telakki c 
di~. 

Mücadele 

Alm'llll noktai nazanna gore ralannda bir qot subay bulun
mcselenin bc.şlıca m hul ururur- mak fulere yedi bin esir almıı -
lan 'l'l1rkiyeniıı h ttı a!7keti tır. 
ile tn.gllt renin mtıdahalesı im· 
lrlnıdır. Türkiye, hiç k rkac.ağa 
bem:em ·yor. hıgiltere ıse Bal
kan!ania olsun başka yerde ol
sun .kendi kendilenııe yardım et
mirenlerin yardımına koşmıya
cağı bedt1tidir. Bilyttk Britanya, 
Yuıaanistana yardım etmek için 
bir çot şeyler yapınıştlr ve ha· 
len de y pmaığa amadedir. 

F t Y n kendiı!rini 
m·· a et h~ydı yap -
bklarını y, az . İn ·ıterenin 
denizle ona. türJ . 
türlü h temiıı etmekt. le 
taan'u aldıh&ya 
kadar k ·m Anını bahş-
e lcm:eıw~JI 

Tim 
he.b 

keıi mu-

tn...;ı. ... Y"A Ak ru?.de ve Orta 

Mussolinl 
Franco 

iki ... L•clNfa .... 
hangi .-•atelert 

g&ilfilller 
(Baş tarafı 1 inci ooyfcıcia) 

solin"nin bu uzak görme siya
setinin İtalyaya Alm:ınya kar • 
şumıdaki istildilini n.,-ctUr -
dfltni, buna mub.hll 11ıpaa,. -
nın şimdiye kad!ır i8tı1d mu 
bafaza edebilın"!'I olduğulnı kay 
detmektedirler. 

us ve mee'ım tıir Ja ı •tre .ilıe 
•• 7-..... .....,kJer, Y~ya Wr -----... ·-------

Şarkta nsarun mti7.aheretbıi 
kaybcd..-.tid n n uzun bir za
man geçm· d ildir. Bu mllza
heretin zıyaı tizeri de lngilte
re bu gıbi 1tbva.ld aciz ltir tıe
m~ar va&iye ne düşebll -
di. Fakat bu mmta
ka i İn · z kalkının ndan 
sonrn ve Alman tehd:kiinin e
henn · yetiııe ra.bnen Bl.ytUt 
Bıita ıya · l bir vaz.ı.yete düş
mek tehlik ne m ru d füdır. 

Bi tün bunlara bib&en, )(....., 
lini general Fra.nkoyu bitanıf
lık siyasetinden vaz geçkmeğİ 
ümit edemez. lhtımal B. Mllm). 

Uui general li'rankonun kendi • 
sine ~ ıl Mrluklardan kurtul • 
ması iein yardun etmesine in -
ti.zar etmekte idi. M: ssotini or
duları Libyada gerilemektedir. 
Ve MWlilOÜnİDin bunları tehli • 
kcye düşürmeden ltalyaya ·-k 
mek içiıı. deniJr.de vasıta arı yok
tw-. 200 bin kadar siv·ı İtalyan 
Habeşistan tepelerinde sıkı ti • 
n1mak üzeredir. Ordulann ve 
siv1llerin önünde tek emniyet 
yolu Libya.dan Tunusa ve Ha -
~ rran.z 8Clm&lisiae 
ve Cibatiye oh:aak ilRft l'"ran
sız arazhdndM aeçmekteAlr. B. 
Muııeoliııi Fransadan doğrudan 
dojruya 111.tuf i&tiyemez, f ~t 
geoeral Franko onun lehmc 
Viehy'ye tavsiyede bulunabili.r 

em N°J&am,, ~· 
heıllıJ'IJi kalNl etımJeeell 

.._ __ Beline gıta 'erdi . 

Blil&yla Oahlt YALÇIN 

Eski ispanya 
kralı 
- . 

Et, 

Mnhtıelif iller etrafında veki.
letle 'temaslarda bulmım&k he
re Allkwaya gitmll oları fiyat 
.mlirakabe blrosu eefi Muı.in 
Baç dün iehrimiH dömnilştilr. 
Ticaret Veklleti ~akkabı, et, 
peynir ve lt\ks mağazalar bak
landaki nektai nuarmı miirüa
be bürosu. şefi ve mürakabe ko-
IBİaJ'Onwıa. bildirmiştir. Bu eu
nde şimdiye kadar muallaba 
olan bu meseleler kısmen halle
dUMift;ir. 

Ay•ldlelM iti 
'ncaret v ek&leti İatanbuldaıı 
~en raporları t.etkik et

ve aya.kk&bı ibtikinna mi
Jai oimak için buı kararlar al
mqtır. Vekaletin noktai nua 
1'IDQ göre .şehrimizdeki bOt:ün 
yRkkabl irnallt.ı Silmerbtuık -

ta oldugu gıbi muayyen tip ve 
cinslere inhisar edecektir. Bu 
aevilerin maliyet fiy&U&r· ma
ro.ı olacajmdan •Ut Ayatla
ftRI kGlltrol Mmet gayet koky 
elıaoak ve ihtikir oriadaıı kal
llacaktlr. Bu tipler Uriciode 
yQkMk fiyaüa -- Çlkanla
cak ayakkamlar Ulb tellkki e-
dilen mağaaJarda ublaeak ve 
llll ayakı.t.lan aatm. almalan 
Mıka kendi ihÜJ'lt111& bu'&kı
ı.c.ttır. 

IAib .......... 
Uzwı mlı:ldett.mberi dediko

dum yap' Mia olan Hib ma
paıar ili de TJcaret Vekileti 
tuafmdm tıltkik edilerek bir 
..,. ......,.__.. Verilen ka-
rar. gilıe eehirde aşrıca 1Ub =41e ayrı lJir swf aaUt 

ıtı llma a&ll· ··=·1111·~ balda ancak ı 
lll 2 -=- IWra ?Mlırtpıti Jılıabul ~ ba maja•hr. 
da atılacak. elan mu.yyen buı 

Yeni ziraat 

Yardım 

IERITREDEI 
şidd_etli 
harbi er 

(Baş tarafı ı inoiearflMla) 
mannın cenubunda Ma.tfalleai 
sapteWkleri, serbest Franaız 
kuvvetleci ıssız bir çolde 800 
11111 mesa.fe katetmek suret.ile 
Koa.fra valıaauıı ele ~ik
leri, 1talyaıılal'ln Libyada upa
llUI olduklan fellk tin MUS80-
lininin İtaiyan im~ 
ordwnmun baki~ blrtar
mak için general li'rankomm 
yardımını istemeğe mecbur kal 
mış olduğu şeklinde şa_ ialanı 
yol, açacak derecede büyik blT' 
~ahamet kesbettiji anlarda 
Yunanhlar, d~· anları oıatı 1-
tazyanlara Arnavutlukta şid~
li bir mukavemet göatennek -
te, müteaddit mukabıl taam:.z
larda bulunmakta.dırlar. 

11 şubatta Ca a • on be-
Rinci mukabil taam • u Y 
mış, fakat Yunanlı rdan b .. 
kanş toprak istirdadma aıu -
va:ffak olam~. Bir QOk &h
valde mukabil taarruz ya. 
kU\'\ etle"', yüzde 50 rrisbet: 
:; yiat venni lerdir. 

Diğer ta.raftan Split il Tri -
yeste anwmıda. seter yapmakta 
olan gemilere karşı yap lan de
nizaltı hticumları, milıvercüerı 
büyük bir endi{teye cllşünaekte
dir. Bu ücwnlarnı ı.,· Yunan 
denizaltısmın illi olnıası muh -
temeldir. 

Sk'Jlya ~ ım.-•'lk 
htllyası 

Loadra, U (a a.) - New9 
Chroınide guetesi Akdeniz bar
blıua umumi vaziyeti 4,akkın
da fil atırları :smaktad r. 

HltleriD SldlJa. boğasını ka
paınM 'ft Afrikayı apkta tut -
mak için mticadeleye devam ede 
ceği anlıplmakta ise de oradıl 
da Pas de CaJNsde olftP gflR 
kendi ile ıhtiru&an anına& 
deniz girnu"bclir 
evvel gelip ıeoea bir çok fati.'t7 
ler gı"bi onan da lrMt • -..eti 
;mev~ttur. Faka A1fl illi 't>!· 
reye gitse ~ sı ~ ...... 
liz'deniz kudreti çık s.ktıt'. 

Eritnae.-.te 
Londra a.a..) Burad 

bil41\ n 1111•• 911e i 
K--.14•"'7•• 
beler cereyan etmektedır. Bu -
nunla bernber bu muh !b l r -
den ne fe'ı:kalide bir y, ne de 
seri ııeticel r beklenmemesi i a P 
eWii ili\l'e ecliliıor. 

Alman askarlwi 
halyaya 11eçiyor 
Lm:ıdra, 14 (a..a.) - Mustakil 

Franm ajansına. Alman h -
dud dan •len bir telgrafta 
ŞQyle deııilmekteclir: 
Vıyanada.ıı pi n habe ler bü 

tün A. vusturyada mü en 
Alman kıtaatı tahaşşüt tmek 
tc \ e Alm n pi yad inın ltaı
yaya pçmekte oldujuna t.)'it 
ediyor. 50 yBflila k~r o n 
ıhtiyatlar iinüımbdıelri ar
teai giınü askeri m k mlara 
müracaat için emir alını rdır. 

Kıtaa.t ve bilhassa paraşüt
qüler her tarafta hararetli b' 
surette talim görmektedirler • 
Garpte hizmete aynlmlş olan 
erler de yeni nındel bir pi 
kesi ile tecim edilmişlerdir. 

Constance g6ltt layılan ı • 
illraç talimleri yapıl h r 
verilmektedir. 

Yeni bir Alman 
ko"'san gemisi 
Funchııl, H: (a.a.) - '4lıl•r 

adası , Reuter: 
MB.der ile A8or nr&Snda 

m.alıe dognı seyretmekte olan ı
lnciliz genıi kafılesiod altı 
vapur, sanıldığına gtitt, 
sabah erken bi Alama deniz 
üstü korsan aemJsi . n 
yapdan bir Ji8eum neticeMnde 
batmı . Bu korsan ~mısmın 
bır cep rhbsı oldugu muh 
ınet lumnalrtadır. 

Batan \ apurlann mürettMa
tuıdan y .. ."i müt.eca'riz bah yelı 
bugiın Funchalda karaya 
nlmıştır. Bunlardan dört 
ha tahaneye kaldırılmıştır. 

Batan gemilerden tıılrillin Yu
nani9tanda muka,,et ~ 
nılmaktadır. 

Korsan pmilli, gemı kafil ı
ne takriben yarım t kadar 
ateş etliliı ve mftteakiben ufukta 
ka.ybolmuetur. Kafilenin tötfuı 
gem.Hen korsamn ateşine ce
vap ve.ruıivtir. lluharebe bitince 
ibıertmine isabet vaki olmıyan 
pnriler ~'"batan ... 
miJerhı Urettttbatmdla 
blanJaa ~ 

1 .,.. =• 
HARP VAZiYETi 
balyanların ili; il 

hava z yiatı 

:. 

(Bıılf twejt 1 '*"' HJf Jad 
kınen :kalyan --.u ... z * 
Yeai 1*- mu_.. te ı J:Jap: 
!adağım g&lteıııaaktedir. ~ 
yanlar, hiç lllj'I• o~ 
çekiJeblecelder miair! l'Wıat' 
kik&, üstün ttaqaıı kunetlel' 
riyle mi ~' bu ci,J 
heti öğMmıek qin ~ .. 
lci'8fmı bek1emek zarureti V8flr 
dır. İngiliz ordusu sıklet merkOt 
z\yle Sldreye yürilr en d , D8!'I 
ne yalmtlann&a oyalayıcı saı 
v8flar göze çarp yordu. Bu pl&o 
mn iBtilıdaf eWj'i mabat b9 
su*1ullan!a izah ecttHlti. 

P'izan ve Kutra~ erino 
de İIM'leyetl Hür Tra.nsız kuv. 
vetleri klYUUn 1000 ılom tn 
~ kadar v ardın 
Kufra bölgesme 19t te-
nıitlı sayesinde, ı Afrika ili 
hava irtib&U keejlmiş W. 

t alyanla.rın Afrik ki tay. 
yare zayıatmın ı v nbğl 
anJ lmaktadır. B ·p uv-
vetin o m · tamereler e gördü-
ğü necE • Sicily ler t& 
ms Eden A n lı kuvvetleo 
riDia uiye kadar uzanma.ı 
lan da, ~ h etleri-
na · k an teşeb • 
b · r. 

H tta, A \arın 020 ki.lo-
tre uzaktaki os hava 

üaleriaden de beslenerek Süvey
le alwılar yaptığı muhakkak• 
tır. Rodosun, sim i sık sık dö
Vilifıımk tahrip edilmek · stenme: 

·--· ••- dona.nm~ nın agı~ 
mert ·ui düşürd" ıru Akd nbs 
doğu böl . emaiyetin u
ba.f azası ma1m•dına matuftur, 
denebilır. 

Bır taraftan Süveyş, bugun. 
idi vaziyette, bir hayat dam • 
ndır. S cil. a - Pantel ya - Bo 
seddıni kurn ~ .istiyenler, Akde
nizde har . alt duraklam ar 
verml r çin, R.xlos ussıyle d u
ya da mak emelindedirl • 
Ingilizlerce, bu tehlike yuvala
nıu. daha .....ıı teabirlerle ıaa.;. 
~ -.e llllRdlimek bir gaye 
dabDır. 



s.,a 1. !'ENi SABAH 

ODEO N HASAN l;11l_YE•N•I N-E-şR.ıv_A_T..,.11 Istanbul Belediyesi ilanları 1 
Yeni çıkan pli\klar 

MÜZEYYEN SENAR 
Keman, Kanun, Ut 

270411 No: ~~~=- Tllr~ 
'.AB FADİHEM. Buna TiirklisU 

MUSTAFA ÇAGLAR 
KfP!1M, KMPD, Klanıet, Ut 

270412 No: KALBİMİN ARAMI M'ahur 
YOKTUR Gu.el 

ÇALDIRIP ÇALGIYI • Suzinak 
f&l'kı 

RE F 1 K BAŞARAN 
Yıılmz Cara 

270415 No: GVZELINYANAOI -Bozlak 
MARAŞ HABA.Ş • Halk garlosı 

HALI L SÖYLER 
Kem••, Kanım, Klarne& 

270416 No: ~~0

= :r~ 
OÖÇ GöÇ OLDU • Ha1lt earkw 

1941 IDAMİYELERİ -
• l adet ıooo Lırahk - 2000.-Linı T. iş Bankası a • 1000 • - JOOO.- > 

2 • 750 • - 1500.- • 

1941 Küçük 
4 • ~00 • - 2000.- • 
a • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - "00.- > 

Tasarruf Hesablan ao • &O • - 4000.-
300 • 20 • - 8000.- • 

iKRAMiYE PLANI ltqıdeler. ' ş.,ı,.t 2 lla7ıs. l Ağua-
tos. 3 lklndlefnn ııanlılA!rinde 7apı11T -

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet· 
mcleri umum müdürlüğünden 

1 - ll,5 ve 3 tonluk bir kam.7(ID psisı ile "7111 bQyl1klülrle üı:I adet Gak 
ıı:,.. kmnJoowı, kapalı mektupla lekllt ıstemek auretıı.o ...ım ıılıoac.akı.ır. 

2 - Muvakkat temınat mal<tuan (750) Undır. ~ 

a - Teklitlerin J.evlzımdao puasız l.edıırilt edUeedı: ıartnamesindeld 
.arifa1a uygun olarak 18/21941 Sah günü sanı 14 e kadar Metro benuun 
4 lıncü lr.aıındal<i Levawxı MildtlrlQı?üne imZa mubbillDde verılmıı olma-
.. lhıGıdır. (1080) 

- - ~ ·-~ 

- Ha! İyi ki aklıma getirdin, 

iN 

Limon 
Çiçekleri 
FUJER, 
Ş 1 P R. 

BEŞBAHAR 
YASEMİN, 
ORİGAN, 
FRÜİVER, 
ARPEJ, 
KREPDŞiN, 

LOSYON VE 
t.AVANTALARI 

iÇKiSiZ SAZ Borsa Kıraathanesinde 
Nezih bir aile salonu olan kıraat hanemizde her paz.ar ~aat 2 <ltm e ,.a 

kadar kıyn1eUi aana'tk.Arlar anwo dan seçllmiı bay \le bayanlardan 
mil1eşekldl mtlkeınmel ııaz heyetınl dinlemek fıl'llatını luıç&rma}'.ıııız. 

Ayrte• 

1tJ7meü1 bat.ekAr Malaty•lı FAHRiYi 
·! ... ......,... ... 

dlnllyeceksin!z. 

1 Askerlik islari ıı 
Mal!ll Subay va Erat ile 

Şahit Yetimlari'11 
Şubeye davet ı 

Beşiktaf Aakerlik ıubcsinde ita· 
:rıUı bllümum malüı oubay ve erat 
ile fe)ıit yewnhırinin senelik yokla
malanru yaptırmak üzere 1 mart 941 
tarihinden il m:ırt ıg41 tarihine ka
dar birer adet vesikalık fotagraf He 
nüfus hüviyet t:Uzc!uru resmi ırenedl 

•e ikramiye teV%i cüzdanları ile pa .. 
zartesi, ı;arıamba ve cuma günleri 
.at doku:ıo:dan aaat on ikiye kadar 
IUbeJ'e mUracaa:t etmeleri il.An olu-
DW". 

* EminönU Yerfl Aa. Şubesinden: il 
940 v~ datı.. evvelki ders yıllann

ıla askerliJ!lne kanır verilmiE ve bu 
.Une kadar .evltedilmemiş olan kısa 
hizmetli ve askeri tam ehliyetnameli 
erler 1 Mart 941 !ar.hinde yedek ou
bay okuluna sovkedileceklerdlr. 1 

19/2/941 çareaznba gününe kadar 
nziyeilerini teabit ettirilmek üzere 
mezun olduklan mektepleri aösterir 
Yesika ile oubeye müracaatları. Gel
miyenltt baklanda kanuni laklbat 
:rapllaeotı ilom olunur. 

* 
Fatih AekerHk ıubealnden : 

1 - Fetih askerlik ı;ubesinden 

tOtün ikromJyesı alan maıoı subay, 
malul f!1' il• ıehlt :retimlerinın yok-1 
lama g(lnleri aşatıda göslerilmlştlr. 

Bugünlenle fUbe:r• müracaat eı.

meleri l!An olwıur. 

RADYO 
BUGONKÜ PROGRAM 

8.00 Proı;ram 18.03 MUzik 
8.03 Haberler 18.40 Milzlk 
8.18 Müzik 19.00 Konuşma 

8."5 Ev kadını 19.ı5 Milzik 

* 1~.30 Haborler 
13.30 Program 19.45 Mllzik 
13.33 Müzik 20.15 Rad.,.o 
13.50 Haberler a:azetesi 
H.05 Müzik 20.45 MUzlk 
l4.20 MOrlk 21.15 Komışına 
13.00 Müzik 21.30 MUzik 
14..SO Milı.ik 22.30 Haberler 

* 22.50 Konupna 
18.00 Program :ıs.25 Kapama 

B o RSA 1 
14 Şubat 941 

Açılıı •• 

"'""""'' 
Londra 1 sterlin 8.24 
New - Ycırtt 100 Dolar 132.20 

CeneTN 100 laviç. :rn. :IV.9840 

Atına 100 DralııDI U9"7S 
So1Y• ıoo Leva ı.e22s 

Madrid 100 Peceta 12.~37 

Belgrad 100 Dinar 1.175 
Yolı:olıama 100 Yen il .1375 

Stolı:holm 100 bveç Jr..T'UU 31.()05 

Esham ve tahvllit 
Tahvilat ilreriııe muamele 

olmamıştır,.=:.:·~---------' 
2 - MalOJ ııubayları: 17/U1941 

den 24/2/941 tarihine kadar. 
Melül erler. 25/2/941 tarihlDden 

10/3/941 tarihine kadar. 

1 = DOKTOR--.. 
Şehit yMimlm: 11/Mart/941 den 

31/Mart/941 tarihine kadar: Cumar· 
test ve Pazar hariç olmak Uzere. 

S - MalOJ er ...., oulıaylann, Ge • 
tlre<eklerı veoallc: 

Rapor, resmt .enet ve ı:ıutuı httv
Tlyet ctizdanı. 

T evfik Akif Ayışık 
Dahllt Haatalıklar MUteha•ıı 

BeyoOfu Parmakkapı imam ıo· 
kak numa,.. 28, pa.zard.an maada 
••t 14 • 18 ı kadar. 

Gece mOrtıcaatları dıl kllbul 
edilir. Telefon: 43906 • 

Eserler ve şahsiyetler 
Aydın mebusu Aı;lh Sırn 

Levent arlrad8.fjlDll%lD bu tahlil 
ve tenkit eseri (Eminönil Halk
evi dil ve edebiyat ısubesi neşri
yatı) wn 18 inci kitabını te§kil 
etmektedir. Nef"18 ve Avrupai 
bir ııeJtilde basılmış olan bu ese
ri özlü kitap meraklıla.rma ha· 
rıu"W.le tavmye ederiz. 

lnkılAp Türklyaalnde 
Kağıtçılık 

Sabih Alaçamın esa:sh bir tet
kik ve tetehbüiin mahsulil olan 
bu kitabı ÜUrü kitapevi tara • 
tından glU.el ve cnzip bir ~ekilde 
hseı!mıgtır. Tavsiye ederi%. 

Arkadaş 

Yllcel Ya:rmevl taratınd= ı;skan
lan ve CemaJ Nadir taJ'atınd:ln ha
ıırlanan bu ı;ok gilzcl hoftalık çocuk 
mecmuaanın 8 ıncı AYW zengın 

yazılarla çıktı. ARKADAŞ bu hal
\a (Maskeli insanlar) b~klı bilyilk 
bır macera romanını da neoretmeğe 
başlamıştır. 

Memleketimizde büyült bir ~lu
tu dolJuran bu kıymetli Arkadaşı 

bQtü,., QkuylJCulnnmı.za tavsiye ede-

riz. 
Ytk:el V•ytnevl 

fi' 'il 

YIKICILARA 
KAin buhmdu:U mııbnlde inşaata 
baflanacağl için olışap bir kah· 
ve dUk~tU yıi.ıl ıp enkaZJ ı.atı

lacaktır. Kiremit. camlar, tııh· 
ta kapılar ve vrçeveler ye
niden kullanmaya müsaittir. 
Blr miktar tu!la da Yardır. ts
teklllerin "'VENi SABAH,, ida
re memurluğ\uıa her sabah 
saat ondan oo ikiye kadar mü
raacaatlan. 

iLAN 
'Atfalar .n<Ua malıkemMuıaeıı: 

941/ 50 
Şişlide Hacı Mansur sokağln

da 53 No. da aakin iken halen 
Pariste oldukları Sol Treves 
ve Roza Trevese; 

Mois Goakil, Maza lto ile şa
yian ve müştereken mutasarrıf 
bulunduğunuz Büyükada Cami 
mahallesinde Çınar ookağında 
eski 76 yeni 82 - 1 • 82 · 2 - 84· 
1 84 • 2 No. lu altında dört 
dükkanı olan kuyulu ve b:ıhçeli 
evin kabiliyeti taksimıyesi ol
madığından açık arttırma ile 
satılarak şüyuunun izalesi hak
kında Mois Goakil vekili Sa-! 
moel Papanın aleyhinize açtığı 
davanın duruşma günü olan 
14/ 2/941 cuma günli saat on 
dörtte mahkemeye gelmeniz 
için çıkanlan davetıyenin arka- ! 
mna verilen ııerhe na7AJ"&ll ıka- · 
metgii.hınız meçhul bulunduğu 
anlaşılmış olduı!;undan ilan neş- 1 
ıinin ertesi gUnünden muteber 
olmak ürere on beş glln müd
dt>tle ilanen t.t>bligat lctıL81na ve 
dunışmanın 7 /31941 tarihin~ 
müsa.dlf cuma gUnü saat on 
dörde bırakılmasına karar ve
rilmiştir. O gün ve saatte bizzat 
mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekil göndermeniz lüzumu teb- 1 
llil; yerine olmak üzere ilan olu
nur. 

Sahıbl: A. Cemaleddln ••r•900tu 
Neşriyat Müdürü; Macid Çetin 

Buıldıiı yer. (H. Bekir GUreoylar 
Ye Cemaleddln S..raçoOlu matbmı.1eı I 

erzak aldığımız dıikkiııa uğra 
da iyisllıden altı tane s.igara al. 

Dedi. Pis boğaz çocuklann 
bnıını doyurduktan sonra bak·, 
kala bir çok sigara, madama 
ipllk, küçük çocuğa t;ikoıa.ta aJ.. 
mağa kifayet edecek olan para
nın miktannı anlamak üzere 
avcuma baktım, topu topu bir 
mark &eksen finikten fazla beş 
para yok! Ustama: 

Dedi. Ne çare ODU da yaptık. ,, 
Şehre gelinceye kadar müna.sc
bvet.siz luzı arkamda taşıdım. ı 

Çocuklar her sene panayıra 
gittiklerinden şehrin neresinde 
bulunduğunu biliyorlr.~dı. Bü
yük kızıu delaletile gayet büyük 

Bir çalgıcınin seyahati 
159 

- Aman wıta ! Bu kadar pa
ra ancak kiiçük kızın boğazına 

~edim ise de din!e~edim, 
uırt.a.ın panayırda her şeyin ga
yet ucuz satıldığını, zinhar al
danmamaklığımı söyleyip du
rııyordu. Dört çocuk ile birlikte 
b.pıdan ~n çıktım. Köy. 
§ehre her ne kadar yakın iııe d 
yine çocuk adımı ile yirmi da -
kikadan evvel muvasalat mum
.kilıı değil idi. Yan yolda küçfik 
kız yorulduğundan bahsetti. Bi
raz sonra da · 

- Artık gidemiyecetim. 
Diyerek yolun ortasına oturu

verdi. Ç<>cuğu büyük kızın sır
tına yilkletmek istedim ,suratı 
astı: 

- Bııbam seni ıri~ besli
yor~ Böyle ~yler 1çm. Çocuğtİ 
arkana al 

bir meydanlığa geldık ki L•.r-.ıda 
yüzlerce irili uraklı çadırlar, 
tahta pan;alanndan çatılmış 
müteaddit diikkinlar var idi. 

Büyük kız: 
- İşte panayıra geldik. 
Dedi. Kardegşleri hiç bir şey 

görmemiş arsız çocuklar gibi 
ellerini çırpıyorlar. Şekercinin 
önündelti rengiirenk kirli, tozlu 
şeker parçalarına ağızlannı 
bir kanş açarak bakışıyorlardı. 
Hatta daha ilk şekerci baraka
SIDlll önüne gelmiştik .Küçük 
kız: 

- Şeker iııterim. 
Derneğe başladı. füuıdırnıa

ğa muvaffak olamadım. Şeker
ci de kurnaz şey imiş. Çacuğun 
oradan ayrılmak istemediğini, 
mutlak !)eker aldıracağını an· 
ladı· 

- Oo buyunm küçük ma.bna
zel ! Hangisinden. 

Derneğe başladı. Küçük kıza 
on !iniklik Ş<.ker aldım. Bu de
fa da pavl derneğe başladı. En 
nihayet her birine onar flnik-

lik şeker aldım. Çocuklar ki.
ğı tlarından bırer şeker de bana 
ikram ettiler. Büyücek bir ça
dınn önünden geçiyor idik. E
peyce okuyup yazması olan bü
yük kız kapının üzerinde asılı 
olan levhaları okuduktan sonra 
bana: 

- Aman buraya girelim. 
Gayet usta bir hokkabaz, hic; 
göriilmedik marifetler yapacak 
imiş. Haydi buraya gırelim. 

Dedi. Çadır kapısının önün
de duran iri çatal sakallı biri 
çocuklan daha ziyade teşvik et
mek maksadı ile olsa gerek : 

- Evet evet! Dünyada asla 
görülmedik marifetler burada 
yapılır. Rica ederim içeri buyu
runuz, üç gün sonra bu mari • 
fetlerden eser kalmıyacak.. Çün
kü panayır bitecek, hokkabaz 
şehir mösyö K~.ntor da başka 
memlekete gidecek. İnanmazsa
nız şu 3811ı olan resme bakınız. 
ne meşhur marifetler olduğunu 
şimdldP.n anlıyacnksınız. 

Diyordu. 
Hakikat halde ı;adınn kapı 

ftZifc>!İDi gö;-en deliğin iki la
raflanna bir takım boyalı re
simler asılmıştı. Çocuklar ile 
bir müddet bunları seyrettik. 
Sipina resimlerin altı.,daki ya
zıları okuyarak bana bir takım 
tafailat veriyordu. En nihayet 
gınneğe, bu meşhur marifetleri 
görmeğe karar verdim, iri 
herif de bir taraftan: 

- Rica ederim, içeri buyuru
nuz. Şu resimlerde gördüğün üz 
marifetler en adisidir, içeride 
daha neler var. Haydi durmayı
nız. kapı açık giriniz. 

Diyip duruyordu. Herifin ri
casına dayanamadım. En kü~ü
ğün elinden tutup çadırdan içe
ri daldım. İçerisi epevce kalaba
lık idi. 

Kendime münasip bir yer a
nı.makta iken içerisi epeyce ka· 
!abalık idi. 

Kendime münasip bir ver a
ramakta iken omuzuma bir el 

'dokundn. Başımı çevirdiru. 
Süslü bır adanı gördilm: 

- Ne istiyorsun? 
Dedim. 
- Para vermediniz zanneder 

eem mösyö. 
- N• parası? 
- Buraya bedava mı girilir? 
- Bana kalsa buraya ayak 

bile atnuyacaktım. Fakat kapı
nın önündeki adamın ricasına 
dayanam:ırlım. Bizi o davet etti. ı 

- Affedersiniz mösyö! O da
vet itti ise zorla değil ya. Yani 
parası olanlar meshur marifet
leri görmek için u;eri girebilir 
demek istiyor. 

Bu herü hokkabaz rı>Cf;hur 
Kantonın kene:· "i imiş. Epeyce 
çene çaldık, en nihayet herif: 

- Behemehal para ile giril!r,' 
fakat parasız girmek isler mi
sin? Diyerek beni bir köşcy~ 
çekti, ben 

- Hay hay! 
Dedim.: 
-- Öyle ise bir iş yapacaksın? 

1237.10 471.M ~ ltlll'IMlabd 1 ....... 111. 
l.6a2.11 JJS.41 ıı::abataf VaJIU" lalı:- ı.a ı 1 ;çl 5 7 .. 

1.tzzemlıı Pis,·ariar 1-"-
ıı::eş1t bedelleri ~ llk teminat mlkıarlan ,...- :r-Ja lllor ..,.. ,,,. 

~ ekJdhnMye konulmllflUr. 
Şartııamesı Zabıt ve Muame!At )~ ı.,ıe-ı. • ~. aolt 

S/3/1941 pazarteırl COnO IU1 14 ~ Daimi Enedmende 7apılacakbr. ,,_. 

!iplerin llk lemlnat makbua veya mektupla-ı, lluıle tarihinden 8 gi1n """" 
Belediye Fen işleri MUdürlUğüne mllnıcaatla alaaıklan fenni eJı1ı,et "fO 

1141 yılına •it Ticaret - veo.kalaıile ihale COnii ~ - De!lll 
.Endlmende bulunmalan. (llH) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli (2250) lira oı.rı (15000) metre harici tek telçaf Jrob< 

loou (2ı/2/ı94ı) per'l<mbe ıono Aat (il) on b:rde Ha:rdupapda G.
btnası da.hllinde.ki komiayQQ \arafmd!an açık ekeilW:ae USUUJe Abn abtıa" 
<aktır. 

Bu loe clrmelt llllyenlorln ( 1118 ' lira ('I~ lnıruf1uk mınalr:kat tenr 
nat ve kanunun tay•n ettlli vesaikle ı. rllkte eksiltme lilDü. aaatine kadllı 
komisyona mUracaatJ:1n lhund.ır. 

Bu ile alt ...-ınameıer k0~3Q parlllllZ - ~· 
(1005) 

• • • 
Muhammen naltllye tlettU ırnıo (On ,...ıı bin ,.edl)'iiz <ili) lira o1' 

tal<riben 5000 ton maden k6mür0o0n l!ttl!i kömür havzasından hkend.,. 
run limanına .ııokleltlrilmesi lfi 3/311941 tarihli puartesi günQ - 16 cll 
Ankarada idare binasında kapalı zart usulü ile ek:s:llbncye konuhnw,tur. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerjn 1331,25 (Bin üç y!n oau h,. !ıı

yirml beş kuruş) Uralık muvaltkat teminat ile kanunun tayin ettıal veolkr 
lan ve telillflerin; ayni CUn saat 15 e 1<.adar komisyon maıııme -ıed 
lhJmdır. 

Şartnameler parasa olarak Anltarada mal7.eme clalnoinden, lllıyd.ar!M" 
pdo Te:selJUm ve Sevk ,.ılithıden dağrtılaaıkbr. (1111) 1 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan 
Mukaddema Fındılı:Uda Molla Çelebi Ceı;me Çıkmuı aoluılında 
e numaralı apartmanda mukim iken halen JJı.am..tg&hı meçhul 

bulunan Hayri'ye 
Emniyet sendığının istııııbul 4 ünoü icra memurluğundan muta 2/5/(fl4 

tarih ve 934/2708 say!SJna mukayyet ve 1396 lira 26 lruruşluk rehin açıf 
vesikasına mQtednir 1078 Ura 15 kuru,un 10/7/940 tarihinden itibaren ~ 
8.S fa.iz ve ücreti veltllet dalremJı masro.llnrile birlikte toıı.ııı lıaltlond' 
aleyhinv.e ynpm~ oldutu talı:lbat B•0 rine bu sureUe berayi Wıllt ıarat..
mnı göndcrilCT< öd,me emri lkametıılhı bazırınızm ıneı;hullyetl basebl .. 
lebli kılınarak tebligııtı mulctaziycsinin bir ay müddetle ilAııeıı icrası"" 
icra lıAkimliğlnce karar Yerilmlt o~dutundan tarihi l!Andan lt'.b.,.,.. 
940/2904 d03)'!> num;ıraslle me:U<Or borcunuzu vermediğiniz Yeya a]aealdınlll 
taklbab icras.ına veynhut borcunu tamamen \:eya bir ktmıına kar teranıO 
tehirini mu.telı.im olmak üzere kanun! bir itiraznuz varsa dermeyan ctırı"" 
diğln.iz ve yine bu müddet 7.Brl.ında borcunuza 7etettk mal beyanınd' 
bulunmadığını1 veyn hakikate muhalif beyanda bulunduğunuz takdir<!' 
müddett makQrenln hitamını mOtca'tıp C<"hrini icra suretile ldzım gel
muan"'le1e)1 kanunlyeye teves."lfil kılınacafı rr.:tlUmunu:z obnak i!z.rc ve yJ.n• 

bu hwrusUıki ödeme emrinin tarefınrı:a lelıllğ maltamına kaim olmak~ 
keyt,yet ll&nen tebliil olunur. (1114) 

,aıc ________ aml __________ ..... 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BAnKASI 
:ıturuluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türlıı: lirMı. Şube •e 

Ajans adedi: 215 

Zira• ve Tlca,.ı her nevi banka muametelerl. 
Pata blrlktlrenlere 23800 llra lkral"Dlye veriyor. 

Ztrnat Bankas1nda kumbaralı ve ihbarsız tasart"ut hesablannd;i erı 
112 50 !ırası bulunanlara senede 4 dela çekileeek kur'a ile apiJ<laJd 
pli.na göre iluamiye da#Jtılııcaıtt>r: 

4 aded 1.000 Llrahk 4.000 Lira 100 aded 50 Liralık 6.000 LI" 
4 • IOO a 2.000 a 120 • 40 • 4.800 • 
4 • l60 • 1.000 • 160 a IO » 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

o 1 K KAT: H..aplarında ki paralar bir sene içlncle ııo liradan aşa il' 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasıyle verllecel<lir· 

Kur'alar ııeııede 4 defa 1 J<~yliil, 1 Blriııcikimua, 1 lllart ve 
1 H:ıziran tarihlerinde çekiloocktir. 

- Ne gibi. j 
- Şimdi oyun lıı.ı.şlıya~, 

ben bir marifet yapamagmı. 
Sen seyirciler arasında durur 
iken seni çağırayım, büyücek 
bir masanın iirerine yatacak
sın, üzerine bir örtü örtece
ğim. .işin bundan ibaret. Örtü- ' 
niln üzerine elimle vunır vur
maz tekrar ayağa kalkacaksın. 
Aıı!adı il mı ? 

- Bu kolay. 
- O halde en ileriye gec;. 

Ç<>cuklan da oraya bir yere yer
leştir. Hokkabazın dediğini 
yaptım, eu ileride bir yer bul
dıım. Oraya gidinceye kadar, 
bir kaç kişinin de ayağına bas- ı 
tını. Derken bir çıngırak çalın
dı. bir perde açıldı. Hokkabaz 1 
Kantor meydana çıktı. Seyirci· 
leı-e, yerlere eğilip kalkmak 
surctile bfr reverans. yay;tıktao 
sonra· 

- Mösyöler, madamlar, bana 
hokkabaz Kantor derler. Sana- ı 
tımdaki meleke ve mehareti an
latınağa hacet yok. Yalıiız Kan- ı 
tor ismini bilmek kafidir. Muh
terem seyirciler! Şimdi size bir 
marifet göstereceğim ki: Bunu ' 
şimdiye kadar hit; bir hokkabaz 
yapmamıştır. Hem gözilnüzünl 
önünde hilesi filfıu yok. Bu nırı.
rifet ise bir adıı.mm başını ke-. 

' • 

sip tekrar yapıştı~ i~· 
rettir. f 

Fakat nıçın gülüyor&UJ!ll~ 
Tecrübesi kolay! Meseli iç•!'' , 
den birini intihap ed~ 
(Beni göstererek) mesela ııt 
biç tanımadığım delikanlı ceJl ,. 
bir adama. benzediğinden bu.~ 
rifetimi ona tatbik edec;ıgiJll' 
Mösyö Jfıtfen yukan geliniZ· . ·w 

Dedi. Ben yapılacak ınaJ"1 ıİ' 
tin neden ibaret olduğunu b~j:i 
yordum. Yanlız herifin d~oıP 
gibi masanın üzerine tl1P"' ~ 

yatacağım sanıyordum. e' 
kesip tekrar yaptıştırmak. ~e' 
selesi zihnimi alt üst etti· ~
rifin yanına çıktım, fakat 
vaşça.cık: ı~ 

- Aman mösyö beniın ~ıııt 
bir kase parçası gibi y.,.P~ 
mı Ben hu alış vc~teP 
geçtim. . ... ıı 

Dcdimse de herif ıcoJIY 
dürterek: tıif 

- Sus be budala! ~,ırt# 
ziyan gelecek değil, deov" 
sonra seyircilere: .ı-

- Mösyöler! İşte tıaııı ](Jııt• 
lip yapıştınlacalt adam bil ıı>~' 
dedi. Ustamın çocukları bll 
rifeti duyunca: .ıd' 1 

(ArkiJS' 


