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1200 bin İngiliz T bl 1rı,.~:. ,..
8 
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1 

Yunanistan ra ll g -Bingazi 
l

golund ag mış -------~-----
lngııiz Hariciye nazı~ı Enver Paşanın gara/anışı • Yaralandıgv ını 

1 

/ nıünasebetile 
• • · yanında General Dıll 

la 8:ağt'7.:;~~~~ ~ ':~anıstana y~nı in: olduOu haldeMısırıı geldll Londra bu havadisin be/fi etmemek için çektiği bÜgÜk ıstırap• 
laınak w '.lıirk pouu1r==da gıliz tayyarelerı geldı Kahire, 21 ca.a.) - B. Eden· uydurma olduğunu M . k b ·ı · d • ·ı 
birlsf•laımet~..,_ 1 :..nı. .... Radyo Guetcal 1 ~ı=:~~~~il:r~ı.::V:ü ' söylüyor 1 UClZe a ı ln en l9l eşen gara., 
ıet t.-•iik!d eııne1ı ~ . ylllı: elçiliği namına beyanatta 

1 
• . b A 

-"1ı<-+-• buJnn"'A;;.. m..-mur edilen bir . Londra., 21 (a.a., - M:üsWdl •nıatan: Kilisli Kıdemli yaz aşı rslan 
l- -· Tepedelnı civarında Yunan-- zat~ eöylemiştir: ı J'ransız ajansı bildiriyor: ----'l lılar için müsait hareketler vu- :t:Jll ~rduaunun parlak mmaf. Dally Skııtclı gazetesl Bostan ., • -

S anıçoğlıı ile Popoi gU- kubıı.lurken şimalde ilerleyen fenyetinden sonra orta şarlı:ta 

1 
radyosundan naklen aldığı bir • 

nün adamı oldıılar. Dün- Yunan kuvvetleri Beratın 10 ve Afrikadaki siyasi "" ulı:eri haberi biriııci yfasmın p t 
nziyeti bir daha ve tamamen 

1 
.sa ~. 

1&ııJn dört t&rafuıdan telgraf- klkımetre yakınındaki ~ p.ııen geçirmek Y..amanı şüphe- . • çarpan yerinde neşretmiştir. 
lııı- ve telsizler hep on1aruı eseri- lı:uabamnı mptetmişlerdir. Bu m g,,.I miştir. Harp kabineci 1 Bu habere göre, Mısırda. ba
~ &it intıbalan hikaye ile meş- ti Berat vehri de tehdit &1-- Jmblnenin askert müşavirini de lıman general Wıı.vel r.rousunuıı 
cuı. öyle bir iş yaptılar ki hem ::: ~. tefrik ederek hı'.-"ciye n~ı 200 bin Jı:işilik hır kuvvetin Yu-
lı.eçi memnun, hem lllm&. Fil- cöndermek surehie bu tetlcikın 
"-~~ 1 x-nlstanda yeni hıgllb ehemmiyetini göstenn.iştir. Bu nai&•DA gitmek üzere yoid& bu· 
-.w<a, bir buçuk ııenecJenberi b.Jyanıleri mfhı:ısebetle orta p.rlct.altl &&- Jmıdı•iu Te na.ziler Yuııanistan& 
lıanıı uçurumlarla birbirlerin • mi tefler -.e diğer makamlar )Jdltııml etmeden enel 1ııgilis -
den ayn buluııaıı mııharipler ... ~~~~) - Atlııa. aJıma Aa lstlşareler vuku balacağı filp ı..::tu. Wrad•n Balkanlar JOliylo 
~k • Bulgar beyannamesi -v )-=jwllı. Harp kahinsi için bu (Samı ııay1a ş ııll 6 lııt) 
hak]nnda memnuniyet beyan (Sana •yb 15 1111 j te) (8GGu ..-yfa 6 ıı6' te) ·-----------

etmek hususunda ittit&.lı: edi-
:rorlar. Bu ~ene Nobel ııulJı mü
Watı bu diplomatlara veril
llıezse gerçekten bir helreızhk 

edilmiş olacak. Mevcut harbe ni· 
bayet verecek bir ~ tar7J 
hn!rnak .kendilerine hanle edil
-. görünüşe nazaran, bwıd& da 
İngiliz ve Ameı·ikanlarl& Alman 
1111 ltaıyanlan telife lllllWlfak 
cıılacaklar. 

Bizim B•lkan dipln-ttarı, 
)'aptıklan işin değcrsizhğlnden 

&deta. özür diler gibi mütenzia. 
ile bir neticeden uwlı~e 
bahsederken, Bcrlin Tüdt • Bul· 
ll!ı' anlaşmasını ııenenin en mü· 
lıiın dlplomatik hadiııem te!Akki l 
ediyor ve Nasyon'.\l • Soııyalist 
Pe.rtisinin gazetesi Balkan me- [ 
lıeles ınin artık halledilmiş oldu
iunu söylüyor. Azacık cWıa 
gayret etseler yirmi bir pare 
top atarak Bertin tıfııklanııı 

llleserret gulgulelcriyle dDldura.
eaklar. İtalyanlar büe aevin~ 
iı;;İnde. 
Doğrusuno söylem.el!: lbımg&- , 

lltae, Mihver memleketJerinio bu 
bdar memnun o1m•smı gör .. 
llıek içimde bir korku doğurma· 
.. değil! Acaba fakamı butık! 
diye müşterek beyanname met
aloe endişeli endişel tekrar 
C6z gezdirirken kulağıma İngil
t..rcden akseden tas.ripler çarı:~ 
tı.. J..ondra, Almanyan.ın Bul· 
Pristanı i.~ için ileri .ııreee
Ci bahanenin ortadan IWktığını, 
vtık Bulgaristanın Tllrk istill
mı tehdiıli altında bulıııvtıığunun 
Almanya taraf ındBl! lddı& edile
llıiyeceğini aöylüyor. Fakat A.1-
~ya için i.'ltediği zamaa ba· 
hane btılnıakU zorl:.ıll ma nr
ılır! 
Eğer TUrk • Bulgar beyann&· 

IDcsiyle Ba IJaın meselesi. halle
dilecek idiyse §imdiye kadar 
b.ybcdilen ramnna vun•mak 
tideıı gelmez. Ortada.o kaldırıl
ltıası bu kadar basit bir mesele 
için dünya.nııı birbirine girmcsi
ııe lal kaJmııı olduğu dtlşiinlUlln- , 
ce iman ~ler içinde kalıyor.' 

Dünyanm her tarafına aanki 
Glıirli bir parola ~ Her 

(Somı. aııyfa 5 rir- 1 u) 

1 Atatürkün Hayatından 1 

Yazılm mıl Hatıralar 1 

BllyOk adamla ikinci 
kar,ılıışma 

o llarls değildi; ikbal 899'81' 

değildi. o yaJruz Mah...,.ıDrnek 
iateııoo memleketini kmtar
laak için knndi•ln! .... - fe.. 
da etmelrte idi. 

r----·vaz-----
C Ey A eeAS 

T A, 
G 0 R E R 

Değedl hatırM -· 
1 

lı lıa 
gtbel ,_ yUJlllld .... 

._ a bohc,.,,..._ • 

Mühim bir~~ 
tefrikamız 

Esk· Dahiliye rtazırı 

Reşit Reyin Hatıraları 
htip<Iat, Ucşnıtlyet ve mü

tareke devirlerinde çok mü· 
hlın mevkiler il}gal etmiş olu 
Eski Da.lıW.yo Nazın B. r.e,,;t 
Reyin fevkalade ınühlm lıab
nUarında rııciimkı şu h&disc·le
ria iç yü:rJıerinl ö~

ais: 
Abdillbamliflıı hakiki şa.lı»

yett, llalbıı Harbine teka.d
dfun ed~-n devirlerde ve Bal· 
k3.ıı. Harbi mnsmd:> cereyan 
eden, ~ kıuW gizli knl
mış mühim bidisı-ler, sulh mil 
ıı:akeresi, Kımll Paşa kabine
sinin hakild vaziyeti, Be~inci 
Snltan Hııbmet, lıir idam hük
münün mıMıiyeti, Umumi 
Uarpt.en MDra Pııriste ilk Bd( J>ıhiliye Nazın R.e:,it Rey 

sulh ~ Altıncı Sult.anHehıneı w Dsınai Fedt P&, 
ııa ksbiıı.eııi, Pariste teklif ohmu ııulh l&yib8&!.... --.p, 
Loadrııda mllzakereye dın~t, ı.,tıkW llariıi. 

PEK YAKINDA BAŞLIYORUZ 

Müsabakamız 
Baııilıı ba,Iatlı. GarefeMİzill •l lcö~•intleld ille l'ftnoa 

parçu •• ıısalcd'la tlilclctl.ile lcuini:ıı. Her giln nerdile<:elı: 
elan ba ruiın parçaları taMaal•ntb.lctan nara gen g.na 
ptir-lı: tcıın bir r••m tdP,il etl•cehiniz. 8W1a IHılan 
olı:agaeıılllTlııuza ..,.,.1c.. iU. etıniş oltlııjamaz 3 -ntlılc 
,.lc•r, ilci t•nelu "1flİA g.lı ııiJM lapaei:li lıetlig.W t<ı.t
tliın edeceliz. 

Uzakşarkta 

gerginlik 
•oc 

lngllizlerin aldıkları ted' 
birler muhtamsl Japon 
aOrprlzinl önliyecek mi 

Nevyork, 21 (a.a.) - Reuter: 
Şimdi Balkanlardaki vuiyet 
blit1lıı Amerika gazetelerinde 
ikinci plina geçmiş buhınmak· 
tadır. tık plAn Uzakşarlı:taki 

uziyeti işgal etmektedir. 
Başlıklara seri bir nazar atf· 

edilecek olursa, pek yakın bir 
h'1hrıuı Jı:a.rşısında bulunulduğu 

ftY& hiç olmazsa Amerikruı • 
Japon münasebetlP.rinin nezaket 

(Sonu ırayf a 5 ıüt"tıll 3 de) 

-HARP-, 
VAZiYETi 
Habc~i>tanda sor.I 

vaziyet 

YAZAN: 
~Jeli G•n-1 

K. M. 

Jlabeşİstııııda etratıııda: 

a) İtalyan SomaliRinde: 

• 

Sınıra müvazi ve müdafaa
ya çok elverişli Cuva nehri
ni geçen İngilizler lıaJyan 
kuTVetlerini kovalamaktadır· 
Jar. Bundan sonra çekilen 
kuvvetlerin Şebeli suyuna da· 
yanarak tutunmaları muhte
meldir. 

Ancalı: ltalyanlann 300 ki
lo~ e gerideki bu m~anm 
1.rkasın& İngiliz motörlü kuv
vetlerinden yakayı kurtara
rak çekilnıeleri biraz §iipheli- ' 
m. 

(Sonn uyfa 5 ııll 7 de) 

.. • , ı./ 

.. 

Enver Paş:. ç:MbnlDD ononde biiylllı. 'l1mslılt ımıl!arebe!llne lıqlamllda.D ııir ı«ıat ~·d nnbm 
at ederken.. Pıışanuı sağındaki ınerbmn AtaUlrk, tnlunda eski Miin•kaliit Vekili Ali Çetinkaya.dll: 

Yazısı başi.,ci sahifemiıdetlir -

S. Rusyada 
temizlik 

1 Et uhranınd 
s'ul kim? Litvinof parti merkez kc

mitesindan ihraç edildi 
Moskova, 21 (&.&.) - Havas: 

m 
PJlutavassıt tüccarlar fazla kar iste

mediklerini iddia ediyorlar 
Komünist partisinin 18 inci lı.on
gre;i mesaisini bitirn:tlitir. Bu 
kongre Sovyetlcr Birliğinin si
yasi tekfımülünde birınci dere
cede ehemmiyeti haiz bir dönüm Diğer taraftan perakendeciler toptan~ıların 
;1::1 t:._.~!;:1~!i ~ı'kendilerine kar bırakmadıklarını söylüyorlar 
ııöyle hülasa edilebilir: Vali ve Belediye Reisi doktor etmek iddiasını !;llddctle red,!~t;. 

1J..-tısadi sahada : Memleketin Ultfi Kırdar bir kaç giinJenberi miş olnıalandır. 
istihsal plinl.arırun harp ekono- 1 dev~ eden et buhranı hakkın- Or:_tada bir _ buhriill mevcut 

dak:i tetkikatın& dun de devam oldu~u halde şımdıyc k .ıuar ya· 
etimşitr. Dün yazdığımız gibi pılan tetkikat neticcsinıle bunun 
büyük canlı hayvan tüccarlan hiç bir mes"ulü bulun~ıı.arn.ş ve 
ve per•kendeci kasaplann bu test-it olunamamıştır. Biiyük 
hususta verdikleri maiUın...t iki hayvan tüccarları . mütevnıısıt 
sınıf arasında tavassut rolü oy- 1 

?e perakendeciler de valı ve be-

nıısine göre yeniden tanzimi, 

İçtimai sa.hada; Feıı adsmlan. 
ile amelenin mesleki kıymetleri
nin terfileri için yegane esa.ıı tu
t:ıı hn ası prensipinin .kabulü , 

Bu yeni kararlar bitta.bi. bazı 
telıOOdülleri intaç e<lecektir. E
aa.scn kongre bu huausta yolu 
atmJŞ bulunmaktadır. Nitekim 
vaktiyle mühim rol oynamış 

bazı ııahsiyctlcrin psrtinin ıner • 
kezi komitesinden ilı.raC1 takar-

nayan lü~-carlaruı son günlerde (Sonu sayfa 2 .süturı 4 de) 
daha fazla ili etmek an:ul:ın - - -
bu buhrana imil oım~. K .. t • l . 

Vali ve Belediye reisi doktor UT a1 ffieSC CSJ 
Llıtfi Kırdar, dün bu ııınıf tüc-
carları nezdine davet ederek va- -
ziyeti kendilerinden dinlemiş · Bir kadının ölUmUne s• 
:· !~anıtüc:!~t ;~2:en~~~ beb:yet ver&:ı doktor 

(Sunu sayla 5 ııü ıı da) ne isnat olunan f.azl:ı. kir talep tevkif edi:dl 

SABAHTAN SABAHA: 

~kdenizin 

garbı da 
a "miyet 

Fransız 

r·nosu ne 
oluyor? 

Geçenlerde müddeiumumilitw 
ihbv olunan kürtaj hadisesi 

hakkındaki tahkikat bitirilmitı 

ve "Samalyada GlizE'l Katına. 

ya,, kürtaj yaptığı iddla olu • 
DAD kadın dolttorla , ndan H~ 
daverdi yedinci sorgu hıikimli • 

(.Soau sayfa 5 ..U. 3 te) -
Müsa.ba amız : 

-1-
!llVSABAKANIK ŞEKLİ 

Akılenit.in garbında.ki belli başlı dew \'f han. fu.J<'.ri 

Bu parçayı ke.;.ip saklayınız, 
Son parçn ne.~redildikten sonro 
ra bu parçalar bir araya ı;eti
rilmek suretiyle meydana çıka· 
cııJ< resmi, vazıh Jl.dresiıtizle bir
likte, idarcnilie göndennelı: ba· 
har müsabakamıza iştirak i~in 
Wi gelecektir . 

lngiltere, geçen 10 hıı.zir:ın- i müns.kal•! yapamıyor. lngill.ere 
dan, ya.oı lta!yımın harbe giroiğı Yakınş:ırka, yani 11 ısıra, Su
gündenb~rı A>ı:<lenizde şarktan, riye, Filistin, Yuna.nist.an ve 'l"ür 

garbe va garptan şarka rahatça., (Sonu r..ayfa 4 !>ii -1 le) ;::;:::=:::::=:--::::=====::::= 
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34_ ısıanb~-:!'! h [~]Askerlik Bahisleri0 Aımanıann Maıta,. 
1 

ehliyetsiz işçi 1 
istilaya teıebbüa et-

Alman Casusıuounun Esran 
-

YAZAN: . 
·a.rn..-ct Newman 

4 t R. A. (yani irillh Republiea.ıı 
~Anrı1 • İrlanda C\imhuriyet 
Ol'dwnı) ualannm sayısı itiba
rile eheminiyetıüzdi. Fakat al -
~ eedid tedbirler dol&yısile 
lnğiltere ile .Irlanda arasındaki 
Dıilnuebetlerl şimdiden bir de
receye kadar zehirlemeğe mu -
vaffak olmuştur. 

Irluda 1iderleti kendilerinin 
de t l\. A. ya lngiliz hüktmıeti 
adar muanz elıduJdarmı bitta
bi Uiiı ettner. Ve sÖi: ile de lcal
llllyarak llİllleriDi fiilell göster
diler. 

Fakat yapılan tahripler ve te
cavtlzler efkiLrı umumiyeyi ze
hirliyecek ve lrlandalılann te
miz adım kirletecek bir mahi
yet anediyor. Bazı kimselerin 
karakol binalannı havaya uçur
mak ve bigünah kimseleri öl
dtirmek ile lngilterenin ve ~ 
il lrlandanın fikirl~ri deği~iri
lebiJeceihıe ciddi surette ihti
mal verebilmeleri hakikaten ga.. 
riptir. Bu çok hayali bir düşi1ıı
cedir. Ktiteh•8818larm fikrince, 
yapılan llQikaatler onlann . k&· 
naatlerinl değiştirmekten zıya
de kuvvetıendirmiştir. 
Maamaf"ıh J. R. A. nın arka-

mnda Bitlerin eli bulmıduğunu 
---- bm U'.jaat işin vaba
inethıi bir ~e maar tahfif 
etuıiftir. Bdk bu .. ;mı teşlti· 
lltm paraJ.l ~ buldtıiwıu 
mttremı;etek ~ içinde 
Jrabıordll. cnnn. "° )adar g&
niı niabette bir sabotaj hareke-
ti çok mtlhlm mali mUzaheret
lere ihtiyaç gösterir. Daha harp 
batl•madan evvel, işin sırn 
meydana çıkmıştı. Otuz bin li
ralık bir mebllt birleşik devlet
lerde bir Alman ajansının emri
ne tabaia edilmifti. O da bu pa
fl.yı Amerikalı bir İrlandalıya 
devreylmıifti. Bu İrlandalı J. 
R. A. ya muhib bulunuyordu. 
Para onun elile Atlantiği g~ 
ret İrlandayn geldi. Almanlar 
bu dolambaçlı metodun po.rala
nn Alman kaynağından çıktı
lı baklnndaki ıUphelerl örtebi· 
leceiini Umit ediyorlardı. J'akat 
bllyOk malt mtıcsseselerin en -
telljana servisi zeki ve derin gö
rltltı bir entelijans servisi yok
tur. Bunım delili de Almaa li . 
derieriuin ecnebi memlebtleıe 
yap\JntıkJ&n paralar baklanda 
Japalan ifpattır. 

VI 
Binat Büyiik Britaa.ya bile 

~.rin ... -~ kalmit 
değ\ıdtt". 1131 de, Bitler iktidar 
aevldiae gıelditi aman, lngilte
Pe dön,adaki dilşkürilük vui
)letiııill içinden aıynhp çıkma
JDı§tt. Sana-,i &leminde mcmnu
ııiyetaizlik vardı. Bu ikbsadt 
llkıntılann na.1 olup ta Al
man hıralanna hadim bir bale 
80kabiJecetini tayin etmek için 
Almanyadan lnglltcrey~ bir ta
lmn m8'ahitler gönderildi. 
Duı kimseler vardır ki bizim 

llötUn nhataızlıklanmız ve 
aoayal ihtillflanmızı na.zi ajan
larına atfederler. Maamafih biz 
her tarafta bir Alman ca&WJll 
g6rmefe kalkmamahyıs. Bazı 
ldmsellır de her tarafta bir ko
'lnGnlat tahrikçisi bulunduğunu 
.anneclerler. Bazı sintrli kadın· 
lar da karyolanın altında hırsıı 
ararlar. Bayle bir hareket zihni 
i.ukrarın bozulduğuna delalet 
eder. Jçhniıde bir çok seneden 
ı.rt Abnmı ajanlan "Prov~ca
teur,. ajanlar bulunduğu şilp -
hesbdlr. Fakat bunların hudut
aaz bir takını muvaffakiyetler 
alete ettiklerine hükmetmek 
ınaıuundır. Meseli, 1926 daki 
'IUnuml grevın Bitler tarafından 
tahrik edildiği iddiasının revaç 
batduğunu işittim. Bu mütalee.
)'ı dermeyan eden kimseler 
1926 da Bitlerin namü şanı mM 
huı bir tahrikçi olduğunu unu· 
bayorlardı. İngilterede onun adı 
W. lfltiJmemif gibiydi. Hatta 
laMrrgorctoa ••isyanı,, bile ıiit
lertıı zimmetine kayd dil4i. Bun 
1'_ 1la .... •'n JfWeırin >iJrtWar 
~ .We&Mlden iki ... 
tnel cereJaD etmit oım.ğuna 
dikkat okımnadı. Oncian başka 
~·a hiç bir zaman isyan ma
au.Jetfni haiz değildi. Gemicile
~-8!.l.elerine ~rilen tabeiMun 
~esinden d ~layı bir pro-
~ idi. Teşkilltsız vuku& ı~ 
4-a grefter gibi, bu tUrltı hare-
t:ı.er kendi kendiliklerin-ten 

dd8a ederler. 
._8:,~diğime göre, 1ngtUı 

i eabotaj vak'aJann 
:- yalnJS ikisi Almanlara at-
Ohuialnllr. Umumiyetle, ecnebi 
~ bUtUn bUtttn başka 
~memleketten geldiği malfim 
~. lılaftffakiyetli sabotaj u
ıtı111rı1,.ae amelelerin suç ortak 

TERCEME EDEN: b d I 1 ttaıyamn eimalt Afrika or .. t•b d duran bammlerla ba alanda boy h ld 
Hlaeyln Cahid vAlÇIN arın ırıyormuş ••• dusu. hatta sayı iistUnHiğihıe 1 ya Or USU ölçüşmek naaaı mUmldbı oıa. meleri mu teme İr 

Bir akşam refikimizde oka- rağmen, tam bir hezimete uğ - bilirdi! Bnytlk Harp, elli yaşlık Büyük taaruzlar için en ma. 
ı.&. .... ihti'""~ ...J;. .. terir. Bazı in· duk: tstanbulda tamam 5000 eh ramıştır. Bu hezimetin amilleri neden mag" lôp sil&hlardan d& istifadeyi mec - sait me\'sim olan baharın ,.. 
Mfi&UO ~...,. 6"° liyetsh: sıvacı ve boyacı varmıt! çok muhteliftir. l:\11' kılmıştı. İtalyanlann eski kml8.1}1D881, zihinleri Almanyama 
sanlar verdır ki Rasyaııın yer "İstanbul Sıvacılar ve Boyacs- 1 - 'l'aktik tıe Btrat~;fk N- - oldu ? sillhlannı paraya kavuşturma· hangi istikamette ta.arrma .. 
yüsilnde bir cennet oldcğunu, lar Cemiyeti,, nin aktettiği em Wler: sın-, alıcılar, dalına en yeni... çeceği meselesiyle meşgul et. 
bu cenneti İngiltereye nakletm& yıllık kongreJc meydana çıka a) Kalelere güvenme .. Ordu. sini ve en iyisini talep ederken 1 meğe başladı. Almanlar içiıa 
ninen iyi yolu İngiliz gemilerine bu acı hakikat k~ısmda ı.- başkomutanlığı, bUJUk emek ve Yazan.· muvaffak obmamazdı. harbi kazanmanın tek yolu ı... 
arar vermekten ibaret bulun- tanbula acıdık doğru.eou. masrafla tesis edilen kalelere İtalyan suı'au, haddi zatın - giliz adalannı istiJl, yahut Ja.. 
duğunu zannedecek kadar yol- Demek oluyor ki boyacılıJda, dayanmakla, hasmını yıprat - E ki• G l da, büyük askeri devletlerin • giltereyi abloka yoliyle aç lıt-
lannı şa.şırmışlardlr. sıvacılıkla uzaktan yakından a- mak, vakit kazanmak ve kuv- me ı enera kinin dunundadır. Fransa mağ- rakarak teslim olmağa mecbur 

Fakat bu yer yfu:l cen- ı · k lm 5000 ileri- eti · · tasar f ek f"k • • netinin Almanyaya da şa.ı·ail a ası o ıyan k.ışi e vı ennı ru etm ı - K , M lubiyeti, bir çok değu,ikliklel"'! etmekten ibaret oldugu nuan 
ne birer fırça.. alm.ı§lar tesadll- rine kapıhmftır. lilzwn göstermişti. Milyonluk itibara alınacak olursa, AJman. 

olduğuna yahut i.Ullan~·a cenne- filn önlerine çıka~ it sahip- Gerçi, bu kalelerde ve ~ ay- a a ordulann tealihatmı bu taleple yamn önümilmeki kıp. kadar 
tinbı tngiltereye htJŞ götiblece-

1 ~rin.i dolanclınp durmuşl~. Jık bir ~ içinde ileri ıney- telif etmek muhaldi. Bu yüz - h~e badabat buna tefebbllııl et.o 
~ ~14. ak 1n!C!1ız ameleleri Mu}J~ oku~ı,-. ~erde ~~ geUr~t taNi- ı;i ;._~--:~ti. İtalyan 1 den, tercihan, en gtimel eilih ve mcsi lizım geldiği kanaatine Ya. 
,,_. ~· ır. mesele UzeilUMle , bu ~ 1-:P~en.~~ ~ vasıta ile teçhiz edilmek istenen nnrz. 

Alıiıan casusluğunun Büytlk bir kaç kere duhnwJ oldliğoJıuı- 1annı artı 1. Fa.- ordwııu, Ha istanın dağ ·ı Libya ordusu da masJahab elin- Bundan başka. Almanlar 
Britanyada elde ettiği muvaf'· zu hatırlarlar: Eskiden her e. smınn mafıdud ir saha - Iık aıui.sinde ve yıllarca da le· deki ile idare etmek mecburi - kendileri de harbi kar-anabil • 
fakiyetler efkan uınU{tliye ü- Mfın bir değnekçisi vardı. Bir mnı kapatan bu Bistemler, lls· panyada c\Unhurlyetçilere kar- yetlerine katlanmalı idi. \ mek için muvakkat aylara ...,_ 
zerinde tesir yapmıştır. 1939 dillgerc, bir sıvacıya, bir na)[ka.. tilıı kuvvetle muhasara edilebl- şı kanlı denemeler yaparkcnl Nil ordusu, silihım ve vasıta- lik olduklarını müdriktirler. B8 
ağustosuna gelinceye kadar, bin şa. ihtiyacı olan iş sahibi esnaf lirdi. Bir yıllık muharebelerde fili dersler almış olduğuna iti- sını yeni taştan tedarik etmek 1 müddet geçtikten soııra Ame
lerce İngiliz vaı dl ki pek sami- kahvelerine mllracaat ettiği za- iyi müdafaa edilmiyen kaleieml mad edebilirdi. lı'aka.t Habeş or- ve geceli gtındUzlU işliyen da - rikan yardımının fevkalide v
ml olarak Bitleri ooleevtkliğc ~ .~ğı işçil~n iste • çevrilerek, baskınla veya ateş- dusu, silahsız, vasıtasız, talim rfllsınaalara baş vurmak ısbra-I tacağını ve İngiliz ada1anma 
karşı Avrupa medeniy .inin ka- digı ış !JUbeainde mutehaasm lerle saraılarak nasıl diifilrill - ve terbiyeden ve sevk ve idare· nnda idi. Bu san'atta.n kuvvet tam miuıasiyle teshir edilmes 
lesi gibi telikki ederlerdi ve kimseler olduğunu pek ala bilip. düğünü göstermifti. Cihanm ~mahrumdu. doğuvordu. Harbi. memleketin bir kale haline gireceğini pek fr 
İngilterede bu kanu.ti neşre di ve bu itibarla . işi d~, ~üte- ömit bağladığı Maginot bile, İspanyadaki harekatın dı1. san·a·tı, serveti, mesaisi yapa - il biJiyorlar. Bunu -bizzat Hitlllır 
hazır idiler. Bittabi ~u kim1ı1e- hnssıs ellerde yi!rfu'du. Çünk8 Sedan yarmasından SOllra kıy- ll!ahıyctini ~an. aske~~ _ede • bilirdi. Benzinsiz, kömürsüz, ps söylemiş ve Amerikan yal"dlml
lerden çoğu bugl\n İ(lgilterede' mesleği bilmiyen, san'attan an- metini tamamen kaybetmifti. I bıyatıu~?- t~kı_tlerıle ogren -ı muksuz kauçukıruz, 7.ahit"eBiz mn geç kalacağım ifade etmiltir 
en ateşli vatanperver et· a.r&!ill\·ı lanuyan öir kim8enin o işte mil Birçok kalelerin mukadderat -... 1 mek. mumkUndUr. ve ilah .. İtalya, birikttrdifi mad- ki bununla kastettiği mlna ı.. 
dadırlar. tehassıs geçinmesine ve zeva- hlfeleri fellketıe kapannu§tu'. ~bya ordusunun ana ,!tuvvet·ı delerle ilf başarmak mecburiye- giliz adalarma önümüzdetl ya 

VIl hırc aldanılJ kendisine i§ veren- Bir kale, ancak seyyar ordunun len~ ~alele~ ~ına ugrarken tif\~ dibJmüştilr. İnJdliz tank - harbin mukadderabm tayin .. 
Alınan entelijans faaliyeti leri aldatıp dolandırmasına mtl- daimi yardımı aayesinde rolün.ti aeyırcı v.a~yetınde kalmıştı. lannın İtalyan defi si!ahla.n decek bir taarruzun yaplacaiı. 

çok kere kusurlu ise de halk saade edilmezdi. Değnekçi bat- oynıyabilirdt. ip - Bılalı ve urısıta: . ka.rşı~da korkusuzca manev • dır. 
matbua.tının bazan tasvir ettiği ta, esnaf kendinden olmıyanlan b) kuvvetlen'n pa~• na..... il\l &vel o.rdusu, b~. harpte. edı-, ralar ''antık1an gfuiilmücııfü.r Geçen sene cereyan ect. 
derecede de kusurlu değildir. O bilir i§ sahiplerinin acemi işçi- uharebe • ~ r-•-s- n en tecrübelere gore ~hız e· 8 "' rı ke '$ ·...._ vak'aları iyi bildiğimiz için Al-
-..ı:. ....... '"'"'tan '"'''ga· para ı·ı.. ı ' li de k ım mrı ye sokulması. dilmiştir. İtalyan koloni ordu - '"'fi t ue MtJft6WG """" takti-· · - .... 1r .... xa.. -~ -rA ..... ,., er e n oyunca o asma o-'"'ani M 1 b" .. --1 ndı • 1 bili•"-ti' man gım ap,gı ,,_ • .,.-
eelp ve itına vaeıta:sıua mttra· ~ · 1 d - • ..,_,_., ' 18 r ln\ena na larının hazar vazifesi dahilt ~- · dik Bu taktik evvel& prkta 
eaat eder. Daı.imarkada 80l\ ce· ~ u::a,ur e':i·kıe ·ı e<ıa.ıaa dogru ilerlemeye muvaffak olun emniyet w sUkônun m~uası ! Zırhlı ve motörltt kuvvetler, !:n oİmak BODl'a hücum edeo9-

. aı g 1 r ~ ga . UUlp ea, tahkim ve takViye ettiif . . • ~ VUlta, Bil&h mürettebat. talim w. • ' 

res'8l1 eden bir vak'a. .t\lman m& gibı bu ~ı.U!f t•kküllen de-. .mıntaka~ ordu& takr'beiı ~· M~li ve ıktısadl vaziyeti ve terbi bakımından ln T ı gı kuweti şaŞırtmak ve~ 
todla.rının ne oldu.tunu bt:le pek ı hiyetlerini kaybetmiş olacak ki. ............ bı"rinl, k t'~ unt Wlbı...:'..! gi auzensız o!an İtalyanın, gttnUn ! lerink" re d ··-.ı- "eli gısız - lamak için bir ilti muhalif iıltilra-........ . 1s ""9""' a ı eşe UW3':' - ·ıı·: . .. d +-h" , ınm unu.uua ı . ayı askeri tezah:ı-.-.- '"-'--
&...,... göstenr. bugtln .tanbulda boyacı ve• riltiği anda beslemek üzere 90 ı uya~ına gore ?r uyu """' ı?. UstUnlüğU. de yine İngiliz! rde mette . un14ıı.a UUMlll• 

1.939 BCneeinin ilk aylarında, vacı g~men ve şunun bunua Jdlometre kacla il . 'Ut, 1 etmesıne esasen ımkan yoktu. 'dl ' e mak, nihayet teksif ettJti -
Kopenhagda en modern bir bi- işini berbat etmeden başka bir laasmııı bazırhğır ~su~ ı . ~akıa Mussolini, istikbal har- ı ~ kuvvetiyle asıl hedefe bltlııa 
na olan Dagmar Henıde bir işe yaramıyan 5000 biçareniD etmek k b' . . n~, . 111 

• ıcra bmı hazırlamak için, ordudan ,, - '!""" kuooetleri: 8iddetiyle saldırmak. 
Alman illnat acentaıımun tees- me\·cudiyetlne şahit oluyonıs • de bul a ıliyetinı dıkkat gklla biç bir şeyi esirgememiştir. İngiliz ~yyareleri, tama • Nitekim, geçen sene Po..,._ 
.o. ettiği haber verllmifıti. Bu- DUşünUnUz ki boyatacak bir Jwvve~d~dre!~ Fakat imparatorhığtın her idare men ~! p~otlan bUtUa va- yı Şarkta yendikten, au.ıuta 
raaı bir merkez burosu olacak· erim, sıvuı yapılacak bir bi- d-;;... · . ve ıcra u ı IUm.i de paraya müftekırdı. 81.flan ~tibariyle İtalyanların • ı anlaşıp Şark cephesini temla 
b. Almanlardan ilin vel'ecek o- n~ var; uata diye ilinizi tn- "'f>U gıbı .kabul ~ ~ bir Bataklıklan kurutmak, ticaret kıae faiktir. ettikten sonra evveli NGINOa 

di ettiğiniz bıçareler daha mala Jralde ve bir mecburıyetttr. ve harp filolan yaratmak, da- S - JJlvJıtell/ atrtıflar araauı- hücUIP. etti. İngiliz ve rr-
lanlann neşriyatı bu nıerkes ya· tutma:iından habers·ız, fır"aı..I İtalyan mareşalı, myıf ve bili masrafları karsılamak için, da ~ biTlıği: 1 kuvvetlerini lwunen oı.a Oftoo 
ataaile Danimarka g-.aetelenne1 :ıı •-ı.tan k vvet lm -•~- ......... __ 
tevzi edilecekti. Ohs Jeneen is-ı rındaki boyaları öteye beriye a. ""'!""- u a am~ \nQa ı hemen hiç bir verimi olmıyan .muı~benin üç önemli un • ya celbetmek manevrumı yapb, 
miDde bir adamın iuare.i altın- çan ehliyetsiz kimAelerdir. Bil Juuanına saldırmamak kıya~ 1 memleket fazlasını yapamaz- sunı: Kara, hava ve deniz kuv-1 sonra Holanda ve Belçika U... 

' vaziyet karflSmda it sahibi Dl - - 1 - dı. Orduda Avusturya • Maca- vetleri, k&t'I lüzam karşısında rinden bütün kuvvetiyJe J'nD. 
da bulunuyordu. Bu ısiDı entf>· yapsın? Tabii bunlan defedip K~ bir şehre asla yakış.. natandan iğtinam edilen silah- çok güzel iş ortakhiı yapm11 - sayr indi. 
lijaııs ve propaganda ınahfille -1 yerine diğerlerini alacak. LlldD ayan bu liUbalilikler~ bir nı- lan da kullanmak kat't bir mec lardır. İtalyanlann varun t.aı!- Bu S(:ne de Rumanyaya .U. 
rinde meçhul değildir. Gazete- o geleceklerin de gidenlere raJt. ha~ vermek için beıediyemia buriyetti. En doğrusu, ötesini hi. muharebenin mihrakını dai. geçirdi. Balkanlarda Yugmlu
~ı'çilın.AndisUre~~~~ ::::Wahy:; met okutacak kapkaçtılar ol- ted~ almakta gecikmiftir bi- yapmak, her bahtiyar devlete ma kıyılara diişürmll3tü. De • ya ve Bulgaristanı aindirip ba 
.,_ vauu madığı ne maMmı! Bu anıda Je. BinaeD&leyh "~yaealar w

1 
de mtıyeuer olmamıştı. Bin tilr- nfz ve çöl hatta bu yerlerin a- cephede bir taamıza uirama9 

bin liradan ziyade bir para tah- heder olan malzemeyi, itin ~ Sıvacılar Cemiyeti,, n1n yıllık Iü siyasi dağd~&alar, zengin kinleri, İtalyaıılann biaman ihtimalini izale ettikten llOlll'& 

sisB:~d~~nol~:1U:~~keti ri .kalmasından dolayı talu.eatıl kongresi mtlnaaebetlyl~ meyda- 1 Fransa.da bile buna imkan ver- di\şmanı idi. ı şimdi Norveç istillaı emlhııde 
edecek zarar ve ziyanı kim öd&- na c:ı.l~ olan bu ?~lukat kar- 1 ınemişti. ÖZ denizinde, benimsediği su- bir iki harekette bulunmam ft 

bot bir şey olmadı. Gazete sn· y~ek!. ~ beledtyenuıun derhal MahSQr İtalya kendi yağı ile larda kıpırdamıyan İtalyan hemen bunun akabinde de ı..o
hipleri ile YUkua ge-leıo mUlikat Yuvaaını, tamir ettireyim~ faaliyete geçmiş olmasını fatan- kavnılmak dunımuna dilştUğil donanması, sa)'Ull ilemce de tereyi istiliya teşebbtia etlBtlııl 
lannda gazeteler baş makalele- kea, n&ebil ellerde bllsbtttiln ha- balun ve İatanbuUunun MM....U demlerde. ihtiya~ artalcça art • bilinen. 120 deaialtıdan bir icap eder. Bu ikinci merlUıilala 
rini Almanya lehinde tadil et- rap ettiren ve bu itibarla eül lıaJmnaadan çok hayırlı blr tbo DlJŞtı. İtalyan aanayii, çok şeyi.- kaçı ile olauıı. her detaaında 300 1nğiıis donanmaannı AkdeDla 
medik~e hiç bir gazetede:ı ilan h~i .hasretle yld~en kimnı.. tebbOa saymak l&zımdır. başarınıya kadir olsa. bile, cihM ton mermi yafdlran, İngiliz do. Sontı aayfa 5 afitu. ı de) 
stitunları satın nlınmıync.ao~ı bilinz. A. C. SARAÇOÔLU lraynaklaruu ell~rinde bulun - (Somı sayfa 5 sü 2 de) MURAD SERTOOLV 
açıkça anlattı. Bir ~ Al- 1 
manyaya k&.r11 ne kadar müsait 1 
davranırsa. k<'ndisine o kadar 1 
~ i1An verilecekti. 

Burada mini bir psikoloji yan 1 

q tahmin edilmişti. Danimarkııj 
kilıçUk bir memlekettir, kudretil 
komşuwndan korku içinde ya-ı 
l&J'. Fakat Danimarka gazete
cileri ve ilan acente.eri derhal 1 
toplandılar ve bu yUzsüzce hare
kete mukavemet gösterilmesi ltt ı 
mmuna müttefikan karar \"er
diler. Binaenıı.leyh, ileri gelen j 
gazetelerde intİ!]ar e<l n başma- t 
kaleler gazeteni11 siyaaeti Aatı
lık olmadığını n1etin bir lisanla 1 
bUdirdiler. 

Bunn benzer illnat aeentelcri 
Norv~te, İsveçt("', lsviçrede, 
Şilide vesair eenubi Amerika 
meleketlerinde de tesis olundu. 
Bitaraf memleketleı·in hepsinde 1 
böyle ilanat acenteleri tesisi ta
savvur edilmektedir. Bu yeni 
bir usul değildir. Bir çok sene 
evvel İspanyada tatbik clunmt19

1 

tur. Burada biraz durarak 1s -
panyadaki Alman casusluk fa
aliyetini kısaca tetkik etmek 
muvafık olur. İspanya Aimanyıı 
için hususi ehemmiyeti haiz o· 
lan bir memlekettir. İspanya
daki bu faaliyet diğer yerlerde 
ki için de bir nüınunc teşkil e-
der. j 

VIII j 
.Almruılann İspanyadaki Rla-

ka ve menfaatleri bor zaman 
bariz bir halde ıd lık zaman • 
lanla bu kafi derecede 
adııledileb· ircli. Ç\inktl Alman 
tmdmlan bu biiyük fakat nis -
betaı inkişaf etmemiş meınle • 
kete lüzumlu sermayeyi temin 
için mi\him !JUbeler c:mışla.r
dır. Büyilk harbe geiincıye ka
dar, İspanyada Alm nyaıun btl· 
yük bir nüfuzu Yar ı. Bu da, 
başlıca, bankaların h iz olduk· 
lan mali kontroldan ileri geli
yordu. Bundan b~ka kral ha· 
necJanın karabetied ve Alman 
ordusunu dUny da en kudretli 
bir llet gibi telB.kln ederek 
hakkında pek hayranluc beali
ycın lapanyol askeri 
vaziyeti de bu hususta müessir 
oluyordu. 

(Arkut var) 

Mant Umanları ve •• 

lnglltere DUNYA 
Ondan bir saat sonra saat o.- HARBİ 

karlllıyacaklannı r.annetıpi,o -
rum. Bana cevap veJ'IXlek ıeua 
zahmet etmeyiniz." 

Saflarımızda 

Amerlkahlar 
da amıralleri gördUm. Onlara 
hepsi Mane sahilindeki Hmaa
lardan dolayı derin bir eodlll r 
içinde idiler. Amiraller, Frarı - (YEN i · SABAH) fN B 0 V 0 K S 1 YAS l TEF R 1 KAS 1 
sız ordusunun faikiyeti hua - ------------------------------------1 da IUJl}an yamııştım: suncia harbiye nN&rethıin tik- "Bir çok mmbalardan Ame-
rini asıa kabul etmemişlerdi.. alıp alm8!Dak h~~ ~ Ya z a n . g;inleri başladı. Sağ cenah Fran- rikalıların bizimle birlikte harp 
Onlar bu ilk darbede hartn,. sız n~~ nazannı ogrenmek • ıw • J sız ordusumuı mevkllni mulıa- etmek için can attıklanııı ve 
nezaretinin aldanmış olduğum teriz. . fam ettiğini, fAkat bütün mer- bu f'"ıkrin taraftarlar pek 
görilndilğii idiasmda idiler. Amiralhk birinci !.ordundan v ço·. rç ı· ı kezin vo aol cenahm cenuba, w Ullll 

Basılan her ihtimale kBl'Şl ~ büyük filo başJcuır.andanlığma: • Paris üzerine doğnı mllmldln ç~dığmı .haber .aldım. Bana 
tentin şibhicezircsini tsmin w . 24 ağust~ 191'l 1 , olan s\Watle çeki.ldilfni görü - 50 bın, hatta 60. hın~-
muhafaza etmemiz lbımgeldlii Şahsidir· Fraruıadan ~len 34 yorduk. hnın hazır oldua,"Wlu bildirdi -
fikrinde idiler. Bu Uç tarafın. gelen haberle~ cnn. sıkıcıdır. . . Beş kolordumuz bir çok gün- ler. Hatta zengin Amerikahla-
dan denizle muhat olan Fraıaa Harp henttz btiyWc bir hat Wıe- odasın~ gı~~ ';: 1kap;r _açar ler hakiki bir inhizam çukuru nn bir seferf ordusunu tec • 
toprağında bir s~ ve.o~ud&- ~~~:!.ae~t~ .i~ ~;: ::'·~~~~:~ 0b~y~k"t:~ i~~n~e bulunm~. Amiralıkta hiu.tmı tediyeye de b&m' ol
poau vüc';"ie getirmelıyız w ~~ yını a lız maliyecileri ve tüccarlarile bütun ordunun üssUnü ~nt - dutlannı ilave ediyorlar. Hiç 
Fransayı ~le:tde kurta~ i~ gı;•KBJ:•ı neticeye tam hır itim&- yaptlan nihayetsiz seri konfe _ Naz~. Havredan naklı ta,, fttpbe yok ki Amerika 'fttan -
b!';l"':~an ımfade edeceğimbi dım var. Sizden hususi ve fevkar ransJa.rdaıı biri yapılıyordu. Ma- leplen ı~e kar§lla4ayor ve bu dqlannın yftksek smıflanndul 
soyluyorlardı.. . . lid b'r hareket bekle · ltye nazırı derhal beni gördü· ka~ık işle meuuI oluyorduk. btlyiik bir kısmı bizim aafı.mm-
Hayır tahkıın edınız! .. Hal- e ı . . . . . mıyonıs. liml b" . ' Ricat her gUn devam ediyor- da 

buki biz ırada ··zıerimili Fakat kendınızı şıındiden Kale- l' e ır işaret y:ı.ptım ve dı - d Gö .. ütşe uka enıet .. harp etmeğe taraftardır • 
Şerbu 0 çe!irmiştif.0 ye ve Fransız sahillerine Alman- şan çıktı~. . . . . k~ oıı:;an b.;1 taz~n ~:.r' lar. Böyle bir Amerikan yanb-
~ amirallı - ıtam lann hakim olmaları '"Uiyeti - Onun bUros~a bı~. küç~ mz ordulannı tazyık ett - . ve mı hiç bir noktadan mUbalega 
azmıştık. guıa ne karşı tutulacak batı hareke- CJ!r odaya geçtik. Kendısıne ha- onlan ricata mecbur etti JP an edilmemelidir. O memleketin 

Y . 24 ağustos 191f te, bliytl~ filo~un .bu ıbtimal kar- d!seler hakkınJa -~alumat ver • !aşılıyordu. Bu tazyik na!I du: kanunlannı, nizamlannı pek iyi 
"t-...:ı:~ amirallıgı· , Dünk~ flBlndakı vazıyetine ahştınnız.,. dim. ~ana ve~ıgt . ceva~larla racaktı" Fransızlar bir yanm bilmem amma ecnebi Jntaluua 
uııs.uu. ....... E dl eli iT · t tamanule tatnıın edılmiştım. 3 · . _ . 

Kale ve Bolonyün mümkün ol- n t ma vazıya senedenberi onu bu derece kuv- tur yapabılecekler miydi? Eğer muhtelif harplerdeld hısmeıt • 
duğu kadar ugün müddet mO. - . vetli, memleketine bu derece c- Fransa kendi ~endisiııi kurta- leri meçhulüm değildir. 
dafaaaının bahri noktai nazar - .. Malıye nuırını, harbe tek~ - min ve iktidarına k8.1'6ı bu dere- rama?.sa onu hl<.: bir feY kur - "Kanadada bir gönillltl A· 
nan büyük bir ehemmiyeti oldn dum ~en ~eşuu_ı P.azar gl\nun- taramazdı 
duğu kanaatindedir. Bu Uç mw- &:zıbel'!. görmemıstun .. Ben a - ce mutmain görmemiştim. B zail · 'h . 11 1 merikan ordusu teşkil cdi!ebWr 
kiin himayesinde kruvazör filo. mirallığa kapanmıştmı. O da Harp hareki it <la. h~r ta~ı;ı:mt~~~~: ve ~ Kan~ .kıta~ ola~ 
sunun müdahalesi temin edil· nezaret binasında k.alıyordu. -- dum ve mcvcud müşkülat kar· da i!tirak ~~bilır. Şımdi bime 
miştir. Jt~er icabederse bu filo. Bend':.korkunç mali bır bu_hra- ~5 ağustosta bahriye birinci şııcında ifa.sJ imkin&1z bir ta, • Ji.zım olan bızım tarafımıman 
yu takvi)e 1 deceğiz. Fransısfi. nın muphe:n1 ve ~mumt.i~tisas- Lordu büyük filo baş~uınanda· kım telkinlet yaı:ıyordum. Mc- bu yolda beyanattır. Amerilca
lolannın üsleri, Kale üe Db· ları ft,l'dı. ~an~k .. ln~hz ban- nı~.a ş~ ~~ı çekmişti: sc!i Harbi~·e nazınna yazdı - dan Kanadaya ve İngiltereye ge
kerkteki mühimmat dPpolan k.•mnın faaliyetim tatıl etme !n~tz ncatı, Fransız hud~- ğıın bir mektup: lecek olan ve burada talim g6-
Duvra taşınabılir ve bu busca- aı moratory~ ve klğrt para-• dıı uzerınde muvafakıyet.ve ~u: ",qte bir fikir: Rusyanın Si- re.!ek olanların hizmetini kablı
taki hazırlık derhal yapılmabdır. ralar .. V~ bütün bunlar. bana ratla yapılıyo~. Onl~, şıı~diki birya kıtalan Almanya ve A _ le hazır olduğumuzu ilan etme
Diğer taraftan Dünkerk Bo\onJ ondan bır mınltı gıbı geli • ~~ ~vveth '~e ıyı tahkim c- '\-u'"•" .... 'a ale"-·hine ha--ket ede- liyı'z. 
ve Kate ile Havre'ın k r:ıdaa yordu.Adliye nazırının bu fırtı· dilmış bır _mevzıde bulunuyor. -..u., ~ ... 
mildafası huausund:ı Frama nalara hlkim oldugunu tahmin Haber •:erilen zayıatınl\z vahım r""k, diiı,maııın zayıf bir anın- OnJarm bir birlik teşkil ede-
noktai nazarını ve bUtün bu~ ediyordum. Fakat onun emaal- değildir. İki Alman ordusl> ve Cd1. cem:ptan yfuilyerek mfüıa- celderini dosttan ve a..--kadq
kilerin ı:ıilda.faa imkanlarlDI a- siz w tasavvuru muhal bir buh- ıkı süvari kıtasile df;:vamJı mu- kale yolJL"1nı kesebilirler. Di- lan ile beraber hizmet görecet
cele öğrenmek isteriz. Şflphe rana karp aldığı şayam dikkat harebeden soma bu zayiat ehem· ğ~ taraftan bu lataları Rwıya- lerini söylemeliyiz. (}~ar ken
yok ki elimizdeki bi\tiin vesait tedbirleri takip edemiyordum. mıyetsız demektir. DUşman şid· nın şimalindc:ı Ark.angelden di zabitlerini kendileri seçecet
ile size müzaharet edeceğiz. Sonralan, b&Zl uğunuı ha· detle mukabele gönuUtı; a.ğır Belçikaya -en fazla- altı günde Jer, İngiliz hükfuneti bOtQn 

"Şimdilik Bolonhda buhmaa herler duvwıca Maliye ll8Zll"I zayiata uğramıştır. BU,Uk harp nakletmek mUmkilndUr. masraflaı"I ve naldlyatı temin 
Ingiliz sefer heyetinin bütün tet- ile tıemaa etmek ihtiyacını duy- benUz cereyan etmemiştir. Umu- ''Eğer bir ild Rus ordusu bu edecektir. Buna :ıukabil onlar
hiZ&t ve mtıhimatını Şerburp mıya, onun bu vasiyeti ııud mi intiba iyidir. Sizin tarafınız yoJdan taşmabilirse Alman mil- da bizim lutalanmızın feWret 
t•IJlmak niyetindeyiz. Harp ~ brp1adığmı ötrenmeğe ihtiya- da da her şeyin yolunda gitti - n&kaledne darbe vurmak milm- ve saadeUerine i§t;rak lldecel· 
ziyeti dalı& ziyade sarahat a.. cım vardı. Bu merak ile bir sa- ğini ümit ederim.,. ldlndUr. Bu fikir mükemmeldir. !erdir. 
betttii takdirde bu tedbirllll balı IU.t onda Maliye nammm Bundan sonra unumd Fakat Rt .slann bu fikri iyi 
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Akdenizi n gar
lnda hak'miyet 

enç mimarlarla başbaŞa 
-----------1! . 

,,. - Evet baba .. Müdcnis efe.n-
11 ve ııo!talaı: gidiyordu, ben dıe 
pilim .. 

--73 
-Alı, r-ıata o!matı12ş ol· 'IY'lı, 

1ıag!Q mıı!".akkak Ç1ngenc .A.lı -
-ıi ıııailflp edecekti. 

mı:;tı. R:X >cık ki:;ılcr el öpmü~- (Ba.1 tarafı 1 inci srı!ıf~ '") 
•" B' ı "- t l · ki"e ara.sınd:ıki mi.iruill ) için ...... ırruı 105 "" n so;u , "' ;ı , 
mfülcrris v~ziy tilmVTad; Mümi, koe:ı Afrikayı do~ırı Süvey~ 
nin ]J:ıl 1 ..; ·err:S efendi· c. kanalınd:ın geçen yelu terci! 

Ye i köy Enstitüler· ve köy ok llıarı müsabakalarında birincili;i 
kaz-nan Ahsen Y apanar - Asım Mutlu ile bir konuşma 

I -- .lyi gür _l<r olJu ırı:ı ora -•1 . 
• - 01111 baha! .• 

Diyordu.. ll:iid'213 efendi, Mü-

r - Mutlak Çakr, fi!An bqa gU 

de: ., 1 etrııi:. · • 

_ Hıx , · lınzretleri Y~-1 Bunı scbet· ltııly:;nın, - J 
götc,;nııe uzanr~JŞ bir kıtaya, · 

mcgi b~rater yiy. ·m .. 

'.ıaıif Vekitleti, köy okulla
rına muallim yeti.~rcn köy 
en.~titiil<ri için, memleketin 
muı.tdi! mıntakalannd::ı 12 enı:• 
titü binıısı in{a etlirnıq]~ ka

-YAZAN: 

Recai SANAY bu kıtıının hı;,ınuutla. koca bir J 

Diyor-1 ı. Nihayet bir iki at , ya sahip olm~ •dır. B 1 sici!-ı 
geçti, gilrc lcr devam eillyord1". ya A<lasınm mıu ile Afrka 
BU)'k orh gür .' bMlarnak ili:c illeri nr:ısı.~d:ı lW kil0mct

rar veriyor .. Bunların, b gt:nki\ ~~~~~~~~~~~= 

kullanu diğer köy mektepiıı-ı, 
ıinden faı:Jıı köy eostitil.silndll! 
yt!tiı;ecck ö;; etm 'n çalım 

eldin den dcığmu..;ur. Eruıtl _
foı·de nazari lüzumlu bilgileri, 
ziı:ıati, yapı yapmasını, tu·' 
pişinnesilıl, m rangozluk ,. 1' 

L - ··-• 
I - Helo ç.~ .. tJriDci li.r koca 
Jusuf,. Ne kadar güzel bir vüı:u
lıı var değil mi oğlum~ 

) 
- Evet bab:ı! .• 
- Ah' ~ ağabeyin bir kim

leci ve Çakır knd.1r bir gilr~;i 
ol<;a ... BUtlln emcl:m b• .. 
-o ...... 

- Sen, yilksek bir moffiı ve 
911fta, ağ:ılıeyin de bl< başpchli
wn.. FUat ilınid• lnşaal
Wı ikiniz de nı rtcbeııi;. vara -
eııkı;ınız... 

~ Doili. 
lıfolla, blrıuı evv l babaını>ın 

JUındaıı. ııynh l;::ıı;nıak bıtiyor-
61. O, neler lror.Li~w ;ordu • .Ak -
111= üstline dcı~'t'U m • Janda llf:

Jer olacaktı .. 
Llf değil, bab:ısırun gtir<üne 

pımek için ID"ydanı siipürüp ba 
il almak Iaz.ımdı. Mıimin, önüne 
ae gtirııe beşer onar d:ıkikada 

w hemde be.b:ısınm önünde mrt 
Wü yere getirerek b:ı ı kıı= -
malı idi. 

(Ark&.• var) 

hayat l}al'tlanna, ihtiyaçlarına 

en uygun t:ırzd:ı yapılııııısı ve ı 
n 1 ·rı: ı:rcsn~e vardır. Bu kadar hiç bil' zevk b!ç;Lsüııc vumlma-

1 dar bir gc•{tten ıı"ı:· e ge,z:ô!c- daıı, hi~bir mantık üzgccirıden 
riıılıl geçm i teUil E:li hır. ge<;irWııedcn, "bize yına ı,, ı.:ın 

Hele Fransa aradan çekilin- en küç'1k biı· "ııdapto,, nıu !iye
ce !ngilterenin bu f; <:'do eıı ya.- sine bile - r..t"lki- t ibi tutulm:ı- ı 

• n ilss·· Ce~' t nk olarak kal- dan al:.-np tatbik ~-dili,· ·ren A\'-
1 j mL tir ki oradan Sicilya Boğu-1 rupa roiı:..ıari t~.= t:ı.sma 

:&ıM kada:: gemilere refaknt et- k~lıp bi.' küpy i ohnıı.ın ·ı, m:i- · 
mek, bunfarı Si il~; tayya-' hlm bİt' parn ııarfiylc meyde.na 

'n hücınnundnn konımak getirik~ek olan ereıin "bwm 1 
miimkıin ol.sa bila daima için,, "lıizo göre,, olıaJ..a içiu. 

i maç arının so u a t kım
rımızın durumların bir b iŞ ' 

1MO • il ııe:ıeil lig m:ıı;;fan l m'll1 k 0 yo1 ılan g ri kal -ı tehlikelidir. Bun 1'"u ddıyı Af· I l1a.nrif Ve!::.Jcti çok hakll\"O ye
ilpibı;ıjlwlek! hafta -.'Tclco tehir mış ve k le:: hakmdaki er.;ir· ıikıı yolu tercih eilillyorJu. Bu· rinde bir tıtitlik ve lhliw mla, 
ed!bzı!G bulunan Fe=rbalıçe • 1 den scnr:ı ise 1stan lspora 1 nuula beralJer arada bir kafilı>o 811 doğru hareket tarzını scçi-

.__......_,,r ve Galatas,nı"', - m& (ip 01 tile ıı· 0 

'i - !erin ltalya.Warııı gözü önüuda yoı", 'rtirk m;m:ırl:ı.rı :ınısın-
..........,..}:'V tUn millı ku ed uzal::ln,.=ış - ı 

BeyoıJnapor mzçGn ile nilı::.- tır. Diğer kulüplere nazau.u • bu nralıktm ge<:Uklcri de va- da bir m ü s a b a k a açı- 1 yete eriyw. Dört a;ydaoberi de- 1 elinde en fe..:la O) un u bulımar lıiclir. Öyle olrn:ıı::ı. 40 g\ilı evvel ycı<; onlaı·Js , .:ııenılekdC', mcm
- ea.ı. lig maçtannda sicil• bu tııkımln bu se-.ıe milli kü.:n ·' Alm:ıu Uıyyarel~ri burada koca leketin Iuıyatın:ı iklim şarllıın· 
lfınatıu•neıinin ıneriyetteıı kal- ye gire e si ddden llzUcü ol- bir kafileye lıikum fırsatını el- na en uygun Tfu·k rııim:ıri inin 
~bmın ve - 1·-lonn ınihaba- mu~tc;r, de -"e-'erdi. u· b··" _,__ """""· .... u-'-' öz c erini istiyor . .o:ıWr.ı .... a ya-
lıalua tııtirak etmemeleri h:ık - ~i:'.~ciO~~-o maçlamu ı:ok Hal böyw iken İngilizler Af. pılıyor. 
hzıd•kl emirden soııra klliple- fena bitiren &yk.:.z ikillci de\'- 'kannı IJ~<len İtal}anlıı.rı Neticede; Al' n l"aplnaı· ve 
rtn ~setini )i k?ıC8 &Ozdcu ge- rede de farla bir şey y p:ıırn· çlk:ırmıy:ı. ~!ayınca. arbk m · ark ıJaşı Asım Mııtlunun 
~: mış, fakat on ki ilik taklmiyl·~ Ak<l~ı:ıi7. meselesi de kökünden hazırladık!. ı 6 cnı;litünün avım I 
~AŞ: F ı balı~yo lı:ı ı kazaruım; hail J:Jeceğc bcn1.ectğ;ndcn Al- projeleri lı'dndliği Jr:ızaruyor. 
'6n;:ahakol•~n lw"""'an ııo- olduğu galibiy t!c kendini hu - m:m!:ır -""''e'"e dü<tu"' . 12 w· 1 .... _____ -~ .,..... .. kli d k -'- ·· k ----- .,....... , ens1.itii projczinJ.cn ger a.-

-

~-- ,_ __ L-- a~~·' gtm rerec'· ,. . a .... r yu • E'd 7 )1) b' t . k ._...,. . ....,..~~',~sel ı·"r. A'erunen fazl l · e ' .ıı. onm· oca tısmıdadii:'rnıuhtclifTürknı!-
ekibi muhııfv.a eden bcı fakı· m!i,ı:;cs;,:r olan Beykoz iküci bir 1t:ı1y:ııı fili> ı var, ki §imdi· m:ırl;m m \'affa.kıyet.J ulaştm-. 
1111mD yaptığı lS :ınilsabak:ıyı dmrede bazc.n on bir kJ.:ilik t::- ye kadar işe- y:ıramadı. Bu fil?- yor. B,ıgün, bu av:ın prcıjelcıin 
!ıiq mağl!l.p olmadan b'Wılıiş J..;m dahi cıkar-.Jnıyıı.cak v zi - ' mm ke i dlerin<lc daha iyi iş esao incJ.at re3iınl ıiııi ınimıırb-1 
- ·~-bul c"·'""""'ll olııı ,- yete d- "" olmasına ra ':ı 1 . -· kaillıati,·!e b" ta _, 
•• .ıa<Ml ... --.. ... - bugü ru deı-.?CC"lni ahn~ cü~-1 goreceE>J · , ır roı- n tar'fındau ikmal edilerek v ·• 
tar. 8lı:il taliınatnımıesindcn ilk ·-•- b tan ltal~alliaı'ln d a sıkı teıı- kr.Ietço · <aata \)o<lanrnış oJ.Iu.

1 

en bir um ..,,.ıyct; sayıla. i ·, ..,, 
nmanl:sr az çek 'istifa.do eden lir. riki mcsıı!yi karnrl:ı tırd!lır. ğun.ı nıc..ı nlyeLlo h~,· .ılı-
lııı ta)nmmm: aslı:crltrin son za- AIJı~ ·ru1.:~ A;mıın amirıılı P.eydtt bu mnk- yortız. 1 
ııım:anlımhı cyııabbnarnası do- Birinci d vred kaz:ır. 'ıi-'ı .u, satın lt.ılvı:.ya gitti. Diğer ta-.. Arndnn ~ok g~~miyor, ır GıiI 
Jayıııile bir J..-aç oymı='UII!dan 1 vaffakiyetkrle milli ldi.'11 ::c raftaıı Fransız filosununu da 1 

k- 1 - '-·-· - da Vcki.lcı..ı Turk wiruarl.ıımı ~ine 
malınım •uıuı.~ o~na rag- na=t tak~la~ ~ yel' ·İtalyan fil u ile hirl ~tirm'"; 

İşte, belki o \'akit ba!ıw o- mecn çok fazla mntecs.:r ol .1 afan Altıntu sıcıl tıııf'.ııa.bL· aIT.Ull d"ı';!t"l r 
1
. ·• m'ls:ıb:ıknya da\et :: )F: 

mı &fedecelr .. Gilrcşmck ve pclı- lllalXll§ myılabilir. i mı-.si :ı-ii • en dört b• cıyıı .- "· ııa ~ ~ . ". . Yurdun lıer tarafında in,,a cdilc-
.._ __ ,_k k · FENEREAHÇE 1 cus-"ıın eJ:nc. ka<"IlT.'ll'I bir k:ıc; l\'ıı.< 1 Pt:'taıruıı l;u ı;ıe razı ~nk •·.Köy okull n,. i<'' . "K ·v ... ...,... yapnıa · ıc,tn ona 110ve ~ ' 

Bu takımım'1~ da Bcc;ikt'Ş oyunM u tecziye edilin'" bır.,,.;ı; o:ıruyn~ <!-1 anl·sılıyor. Amirnl o•-··ılorı., ~'yın· ce, Türk!·,e<l.o, -e nıhsat \'CI' kli. 1 Ü • 1 f ı "u .. •u gibi asker en m tcess.r o - ~n _inin Je a ktro gitı;'e ·, D~r n lı ·• tUrlıi ihtirn illerin ö- ta ribt!n kuk lıin katlar ~;fy ol-
Zavallı bası pebliva:ı oJkn- mamış yeni aicil talimatnemc- ıkin · takınıl s::.h"..ya çı= ı.:l .. o g"""" k 00,- natla IT~lun-

ıia ""- Ahmed " t _._.. .,_ f z1 ,_.,.,__,, cd m •· d ' ı • rdı b ..,,,.,.. • duğunu eüylecc bir t.ı.r. .;n et-n ........,~e ı m. 1p e - .....,en ..., a a ......,...,e e e- ~rt~rc.ıT: c fi mı-;.~ r ve u du. Fak:ıt A !manya dalııı bü) ük, 
mesi için adaklar ıı.Jıyord.ı. H"!- mıetır. Ancak son mman!.. rda' yu,., n ancak ·ı::rnd olarak. b' ., . . mck i 'ı tl~mmiyct.lr.; '1.ıılcr-
Jıııki Mlbıılıı, Çingeneyi üst üs- müdafaa hattına alacağı bir iki' mU obakııforı biti••'bilı .iştir. t ıı.· taeyıAlo bu filoyu elo gec.- · de canlandırıyor. B•J bUyi'k i~.t> 

~....- talimatnamenin do-i , üI.E !>\NİYE: , ri, ne olur~ Bu filom.n st>kiz de u---·if \'n•-•t "···'• ,~-· fi-te hem de kolylıkfo. yenivcrıniı;- -J--,~ . 1 al' 1 ~ '""' .....,.,, ~J•u 
ğiş1rıeei dı:ılayısıle talo=ı it' I Bir:n ı CI ro sonu dıl 10 p•ı-1 drotncıtundaıı üc.ü 0l'ttll li .anın-, · · .. · T" • · ti =n..m. ortayı çoktan lnutır- ,,_,_ .. · ı tiz ıtin:ıyı gostcrmı•, urı.;; Ti'-'· 

· ~...,.- edememiş ve bıı ,.~ mu a· vanla ve.1ı0.ı!,ıı uluktı.ı: kurt• 1 - da fngr··· ·r tarafını.lan lıntınl-
mıt haşaltma gilr()liiyord·ı. tnııı myıf kalnnştır. ; md ~'1:.ta bıml kın1··"ll11 li~ıgu~ı ·ı~taz-1 mı ' biri ln~Htcr~ık, öl ki İs- m:ularuulaıı üç ikJ:m i>;in a. ,ı 

llümin, Ka ... ~l:ı gilrcşinıla çok GALA.TA.<:ARAY: ı ı~ımız u ·n u z mcı - , k ıd . ·ed t .nı;.ı . li f.Yil üç pıvje istemi~ ir: 
Slcll talimatn•merfodeı ve Jimatnımı iıı<lm de istifade ede, c crıy e E~ m e n • Yani sıeak, oı ta Ye som•k :k-

keyifli ldl K nd· e bıdmııştı. Bir ı cUı lmlını,_i;f; Bir · d Ce .,-'"'" ,_,__ ... _,_,,,,., ulrerlel'llen en fıızla mütccs::ıir rek cligcr kıı:Urlerimizıle oyna - · ır. t:mec:ı e • linıkr içiu ... Tabi! olarak, bu 
.-... o ...... ..,.. ...,...,,~. atan takmılarınuzdan biri Ga - mıv:-~ oyuucıılarla takımır~ k- belüt+..anktıuı gccıp ı:cittifri için', 

ı.'llml • be · · '--· 1 ,.~ • ~ - miisab:ıl,aya da. Türk mimotfa-
' n, :ıg.ı yısınln ""' talığı latas:ı.:?dn'. Maa.ttt 'lf bugün vi.Yc etmiş ve iki::ıci dcvr e 4 şimdi Almanların din" """":<':? ! 
"·yık ~'"-A·- ··ı...:ı 0+ .,_,_ • dil' , .,-.- n hüy1lk bir alii.ka. gö t rmiıı • 

pııi lın21rl~•.ı;.l.:Ja mCoigul b:ılıı- dcm;ıx.u;ği, bisiklet, motosı.ıd-' 
mıyorhıı·: otomobil !anmasını, rad'.9!1\ 

Bu muazzam muva.ffakıyd, (]iııkmeıiliıi, çocuk terbiyrsil' 
g·d.Jar bir eükut perdesi arka- o~rencn köy hocası de,·letttııl 
sında s siz vo sö~i!z knlaca.1<, az bir ü et alacaktır. ııuıırı' 
hakiki smı'at dehası olnn tevn- mukabil kımdisine bulımdt~~ 
zua ı:;ijmülüp gid~cek korlnısıı yeıae r.·r nıle geçindiret k ~ 
beni bir Türk yazıcı olmak hay- <lar arazi V(;ri!ecektir. O bu n1'1! 
siyetiyle vazifeye d· vet etli • ziyi ekip bi •cccktir. Bura-

* ı m h5ullinU dwlet sigorta ~ 
Alısi'n Yaponar \'C Aml\l mektedir. Köy çoeuğu hoc- iJ91 

Ml:tlu, Gilzclııa:ı.'::ıtlar aka~mi- berabilı-bu nrnzlyi işleyecek, ~ 
sinde muaHimdirlcr. Akademi) ki'·i ziraati nümune tarhlaı1ııı# 
de, ayni z:ımııııda keu.dilerine r deo;;il, hakiki tarlada bilfiil gf'_ 
husucl büro ve ato1ya vazifesi l rcccktir. 
d:' gören <>_dalannda kendiler ıni ! Eııstitii mezunu köy muatll' 
z.ynrct ettım. · mi nyni za :mda. ya mar..ngaıi 

Dt:kor miitPv:ı,-:i blr nı.ir·ı• c- · yahııt demircidir. Devlet b 
~ı de wnı .. Burad•, :ı.luı.clemi; bil' a.clye Uo illetlerini ~·erce* 
nılı!ıari kısrnınd!ln bazı talehdc" 1 tk Bu tel. ·e köjucki gizli lıl' 
bilfiil çaw,arıık d "erli nnıall'm' blliycllcri bu!Ull nıeydana. ~ 
foriııin nezareti altında det"' v~ racakl r. ~,,;.~ 
st.ıj giirüyorlar. 1 Asını Mcıtlu bu i2aha.ta şu1' 
•raı beler Jx:.)lar: öoll)Lı;.Jc ~- il.ive d.~i: . . . j 

E.··, sa<la&ız ı;alı.5ırlırkon bon :\ _ FıU1.ıkıkJ, en.st:itU pr°',. 
bir nrnııaıun etrafı:ıdıı g< : rn'- r:ım1 n dı~arıdan ağır gibi -~ 
marlarımızla karşı kar<'!Y yım . zül ı tcdir. Fakat, ben, fB' 

'iizl~r inden' sllı.'.erİlı00\1 gü7.- r yete g ..• enstitillerde taieJılll 
lerindcıı l.eııô'ui l'C?.<Ft'<!n, ktl· ile t8lla.q dfü!l. Fıı.ra.uı, Kast* 
bi saran :ı.t. n,ıfrri ifiid lenllirc- monuda Gol1.öy enstitü.si!ncW 
c ·k yalnız liç kdim dilimin ı:- li.ı; ııy t'\Tcl a.hnroış lm ialebıl' 
cım:ı. geliycr: Olgunlul!, t ·aııu, nin, bir ziyaf tte, büyük bir r1" 
rcmıı ti.. 7.:tl.etle al franga. servis ~ 

ırny en.su fil ı·i, k.. okulları ıarrr.ı, makine ile r.amn.sır ai)f 
irin y. r laıı mili;:ıbn ral <l, lıun- tiklerini, Ç.<)l'llp ördüklerini, "" 
ların in; a~ıml&ıı :ı.ı:aarl! Y !. · ı · · ''tle ~cc • • ıerini, tarladıı, ~ 
Lıı>·u ıOttü;';ii gayc:·i, bu c:u- pı,ı ı <'a~' J.tuoını bizzat ef,,J 
tit:l ve <ıkul:;;ı1u ımml f:ı.~dıılı dtan. Güt büz ve i<:li köy ıan .ı 
olac~1.l nnı, ~alıı;.ına tal':dıuıı.ı. -· . ~S- -. _-_'- .~1y.fa .'!__ &1'it_u_• t d6' \ 
but 'n topy k'n geniş m uı: - ~ 
~ı.&lk. 'mo Y<>rill !eri kıe~ 1 
cevar' • la iz c-dly ı .. 

- •• 11 mibalıakay:ı kazıırmak· 

1 . '.N~l~ ı~··ytınc ufak b;ı. Lızr,1 
yap bilroek fı .:.alınt k. ~" ı. 
oldu,,.'tımuz i~in k<>nlinı· lıti

y. r hl selmd\ eyi!':. M:ı rif V 
l !Jetinin a, tı •• bu on rnils -
b 1:", . _rili1..·~ "tı:;ki ~ıcak. 

mutedil \'<' •oğ 'k ikliın nıınt:ı.
k..I n cçin <iç tip proje. h.uııh· 
clık. E la m her biri muhtelif 
m· t '·at r-J ı :ı;,ıptıi:ıınız seya.
Jı ' nlaki etild ,.e ~~1,mn:ıları· 

KS İM 
SİNEMASI 

gün 
, 'ark fılmcillğinln son ve 
y.-ni mııvaffakiyetini te~· 
kil e ll'n n memlcketimiı
ık iık defa oriilı'n 

EMİı E RIZIK ile· 
...,. ı .__ _. "--· _,. ~ 'tc "'- kadro il ed k d " ,,- 1 lcrdL:. l\tü abakıı. <.0ııun la gc:ıc can .....,;ıyo ... ,u. Ba.,..,,,. yanın ~ e, .,... e ere· roııur. a.., ·J puvıııı geç bilir. Bu Tulond ır. I<ü~ük- ı:: zrı malısulüd'1 r. Proj 1 iın:i-
M "' ......,......, gulu...,..ü. Mey ı lıirhıci clcoreccden ...... cıyc • galibiyet ve bir bern 11€T! i K el ""' e bir $,razl:ıuı g (Lretr. tü 1 1 

..ırt ağalara Mtlnıioi ..&tcı·e • Ulmışbr. stan~-ı<ı!', Rykoz, yükselmcğe mm•afak olrr.tL<lu.r iki yüks 1r 1.abı' yet, <'l"ıı;ı ül- ül yrnan Necip ~k· ' .,--· Süre~ye kuliiplerlne ver • ~üleynmniyclilerin bugünkii cı..,. lli, lıüyüklü kn.v::.::ürlcrdrn, te>:- çilde sıı.u':ı.~ k ıı.ıirıi ;;o tcrmiç- zi lı •. :ı:ırlam:ıdan en"'!, gittik. 
• ..... _ dfği oyımcul n geri plamoraok reccleıinin yeg. c amili olan giı.lıtaı.:i geıııilerJen çosu da İn- tir: ::4ahalli tetlill J.-r yaptık l{fiy'ii 

- _.,bu çolak in.~ bü- arurettndc kalan Galata.say kıymetli idareci M:uht.ann gay- gil ;e kclmı.~tır. Bu mii:J, bakaıla da A'llm nl ·ni tetkikten g~ird.ık. Bu 
JÜk bir ltazııs <er olac:ı"" .. tllc- akarlerin d aynhnaaı yüzlln- reUi çalışru:ı'I semeresini. ver - "edi ~r kruvazör<len. Da- Mutlu ve Ahı:cn Y. pan 111 rıro- _evkriıı ynpılı.1 lar.amıı_ ne gibi 

1 

mad1n ve tetv.: sahibi bir şah • dm bııglkıkli mUşlilll Yaziycte miştir. k:ırd-1, lngtlleredC', Amcnkada 1 J'el·n· bı·n·ncı"ı·,,., ~lı""'"b."k"-· -ılıtw· •. 1 ra c ap verd' i:>' 
myet olooal..-tır. ~lşb1r. Ve ellııdMi bu lıa<l- TOPKA.PT: ' , " ™' ,, - ' 

•·- ,_ ,_,., ____ _,__ u 1·UJ B. . · d c sonur ·'·:ı ı'yı· ··~ ot.:ınla_r çık .• nl. ıııca F. raru;ı:ı; sa- ya yı'nn·ı k.ı·I'" ıııt•J'c ı'st:rak et- \"O ltötit t raf! rını eUd ettik. 
Diyordu. Mi.imin bir an evvel ~~;do ~~.....__,,bir -y bek_ le·' ırıncı eu ' ıU< "" • u• -""""'....., ..,.,,.~ ,,.., derece almış bulunan Topknpı. Lıllcrınde iki t nesı btılımuyor. m1ştir. Bunlaı m idnJuı ikinci ı Çii•ıkii insanlın her r,eydcn e\·-

Mbasının ynrun . n ur.ak!ıu;mak -• .......,.. tab'·~'- 1 tak .k. . d dek' ı v r·n·rde d il .. F a -·-' • l ID' JıoJJ' .h . "'1"~ t."',lıı·· . • _ ... y.,.,.,.;ı ıı.,..-. ıınıııın ı mcı evre ı oyun- ·: ı < n e tısı ı n"""'ıı • ve üçüncü gel ı.leıin de proje • \'c .ı ~ ı 1• ıyu, •»<, » 0 i · 
illtiyordu. Blr aralık Molla, aya!ı: lBrANBULSPOR: !arı pel. ~a 'lz olmuş ve bilhru;- wr. Bu suretle Fr nsız fılosu - !eri t.\lbık .. aluıama kouulatak- nün yaıı:mıa farzına u~guıı ol-
laııdı. GiJer bir tavırla: Blri.a deVl'e wmuna kadar 1 sa Ka•ımpa!iıı maçında iki oyuıı- 1

1, non üçte biri bile Almanyanın tu·. mazı 1Uzıımlt1<lur. 
- Baba. müsaade ederurıiz t:Ok feaa. csywılıır çıkaran bu. ta- .,usunun !a!l.-uı hakem tara -

llilderrie el ndinin yanına gide- brnmıtıı :ikinci devre ba~lann -j fınrlan çık:mlması ve maçı hiik- cliııe geçemez. Bu m~-. eı.:t ile Bu iki güzide, g-~nç TLirk ~an- - Hazırladığt.-m: proj Yt! gö-
Jlııı c!a (ot güzel oyımlar çıkarar.ııc-1 men mağHin olarak bitirrr:e·ı takviye edilecek İtalyan filnsıı atkilrı §İmdi, son ibdtıkiir mu-ı re köy okulları binal:ımıuı ler-

.• lııt Wıte bir kaç mliııabalta ko:ı-, leri sonu uluklannd-:. liroil ol • Akdcniz<le h • kimi5 eli ele nla- vaffakıyellcı iniıı uıab,.ulü ohm' ti batı nasıl olacak? 
- Yoo .. Otur bumda .• Oıı - ~ vaziyc~ bird€n • mu.tur. c.ak kabiliyette eğildir. Kaldı projelerin inşaat resimle • - Okul, 50 1.i~ilik bir dcrı;ha·· 

lan her gl1n görüyorsun.. Ye- tire dllwlmi5ler ft an • bu İstanLul taiurıla.rınııı bu sene' ki !ngillero 35 bin tonluk seri tv'VVVVv'.WWWVVVVVVVVVV-
1 

ıır, vestiyer, depolar, on talebe
m.ek berv.lı,,r yeriz .. Konuşuyo - aferlerdıen sonra takımlarını lig marlarııı·lııl i vaziyetini ~öy-1 krnva•örleriyle birlikte 20 yep Bugün mektepliler ara- , n:ıı ç.ılışaeağı bi~ at.elye ile iki 
nı.z işte.~ daha. :ı:i~_takviye etmKeği dii- le hülı1sıı ettikten sonra ilk gün ~eui lıarp geıııbılni te.gaht3n · sınd<: yapılacak spor cıd:ı, ı.ıııtfak, hela ve }1kwma 

Dedi. Fe!A.kelti .. Ne olacaktı'. .,o.erek ._...tasaray ve asım · denbcri tenkit ettiğimiz sicil tn- I pepılıın ikin r oyancu alarak liıruı.tnameciııin ve tC'pcıl~::ı innıt> denize indirmiştir, temas arı yerindr,n mlirckkep bir öxnt-
H~ daha meydıuıda küçük orta lıagiln .mı kllıne dördlincülii - bir ~ck~~ndcriku a~_'rcrl.ere Denizler lıakiıniy ti eılmaclan 22 II 10 il cunııırteRi giinü men olclind n ilıe.rettfr. Bu o- ı 

tar fmd oynauan 
Türk ,e ~ozlü -~arkılı - v;;ıJii 

DOKTOR' un 
Ki 

C"ük t"kdi ı· kazıınıı.ı .. Jrl3 
YO emsali gibi rağbet gôı" 
nı ckU.~!ir, 
l\iı',zııu. O)~ı:ınnııısı ve nııı· 
siki.si ıtibarilo mlikemıud o-

• laıı lııı filmi ~yircilcriıniıe 
Uıvıo.iyc c lcriz. Bugün nııv 
tiıwkr ı:; t<n ba•:laı-. 

pehlivanlar giir 'yordu. Amma, 1111 tutmuşlar ve neticede milli aid emrır, tal'.11llıl:ırıraı,; uzeıın - böyle i.lemşümu! bir harbi ka -• Şeı f S<:ıdm<la yapılacak maç
M:oll:ı, 1ıtr an evvel kazan dibiııe tibDe"9 Kinneği bak etm',·ler · deki teı\!X mühimdir. Ank,ırn 1 z:ı.nmak tarihte ı,imdiye kadar! Jar: 
cldiP ıı-riıuımağa batlaıııa.Iı m. TtıbılıındabyUluıl bilar ıuıkcr ve !~urdo de biiyle garip nf' -, eürülmemış· hır· ~0,--"~. Bundan 1 

r ırc.,. 5.blde bir zaferin dabnı, her ser IJ<l.· k\ıdrotin timSdiiclir. 

S'ncnın dliııyılsıııa (Keşit ~l~yı ... \-':li kurtnrnn .:\rslan) &ibi fil rftıl!' .__ ,_...,.usu u -.. • -- ..- 1. - . .. h . 1 - ~', uu 1 Raha komiseri: H. R. Yalım. idi. ....- -,- -· ....., - uc · ·r ven ıgıue şup emız o -
WlzTOI' """i emirlerden sonra mı•~n bu emirlerin dah:ı g,u·iı) sonra olur mu, olmaz mı? Bil· 

1 
Kab:ıt:ış L. - Vefa L. saat 

),(ollanıo babMı., ·"'abe!nslnin ... .,-- '« · h•k· · -f> ..... olduğu oyunmlar elinde eil\·clerini milli kiline ma,lann· me)oz, amma denizler • ımıye- 13.30 da h:ık.;ın B. Uluöz. 
..__••"""-

0 ~k "-illmü"'u··. İki ..._.., ' •-'--b 1 lru ' İn _._._ ~- "" 7' .......... lıcin bugün ..uı.n u • da q;jı-ec,.r,inıiz tabiidir. füıi gilt.eı'llden almak kabil ol- Boğa~'çi L .• Da ti •nruk:ı L. 
'le bir de; "'-'-' ""'--' a-' derecede en B"ı· !lıaosa"" mı·ıı• kum" e '·kıml 0, - ~ .....-~· ...... ~ "~ • "' " nııyaeaklır. saat 14.'15 de Ş. Tezcan. -------------! faaJa ..,.aıcuya malBı bir ku - rımızı tc,'litil eden elenı '!!arıı 
•---~--------.f Jltıilı " UiT. Hu 'V'lllliyette bu ta- ekserisi ti ·t iWe iki maç çıkrı -

Beliçet SAFA 

1 TiYATROLAR ı bmm ailll kümede de dalıa iyi ranuyacal; va1.iyetle ol - ,_,,_..,.,,_ ______ _ 
, ___________ _. msö ' almıısı beklenir. duklanndan Milli kümenin bu 

"'""'""""'USPOR 6, ikinci kilıııe ligkrı lıeı· iki gru-,. Şehı'r -..1.vuo.. : seneki temasları çok f!!irprizli ! 
Blria.el devrede çok iyi ueti- olacaktır. bunun ııı.mpiyonları Bursa ve 

1 
Tiyatroıu a1er alaak dördlindllllğe nam - Bckl·:me müddetini kaldıran lzmit talrunlıııınm da 4ıtirakiyle 

T ııed balıman bu talmnıınızıa i- sicil talimatname&i tebliı". edi - futbol ajanlığı tar:ıfın,lan blr 
emsilleri :tinci delJTed<ı ŞaDlll birdenbire Jır" k<'Il n:ıeıl dü.•iinülmcro ıS frn k } 

rastı L bet · - '' - ·~ Marmara upaı:ı tenıaıı arı ter-
llepı• 1 ada Dınm ı._.... 

JIU AKAŞAU - ıuo c1a 
llJJŞALJ::LEa 

~-; Helll'Y, Bat.ille 
j * 

'17., ced<leııinde ~ 
IDsınııula 

WOOol'f GtlNnOZ ııaat H ele. 
ÇOCUK OYUNU 

BU AXAŞAAI N&t 20.30 da 
JWW\LIK ODALAR 

tmnınft!ı Ye sı e .. ay tigi bu defa da kulüp .•,.;.;•tirıne 
-ı....ıe ııı· 1---~en ··-•· ~6" tip edilmiııtir. Bu miisa.bakalara 
UT-- m ı AWDCU """'"' - !~ine nihayeet verilirken da ayııi 
Jarıala ba;;la~ .,.. asker bu- hata işlenmi· olıniğunu milli y· kında ~lan caklu', 
hman bir kaç oyuneuııundan da küme nuıçlaıı güst.:-recektir. 28 gençlik kulubU 
malD"lmı Jralınca bll8b!lttin z:ı. - Çok temenni edelim ki t l. k 
- bir wuiycte d&tm~r. işleri bakında bir tiçfüıcU karnr uruldu 

VErA.: verilirken böyle dil.\lllniUmedm &den Terbiyesi Jcar.uu.ı ınıı· 
Bu ~n en tallhaiı takımı hareket edi:m iı:ı .. Zira bunun cilıince beııl d vlow, 23 hnsu i 

lıill ııl;ılulliz ki Vefadır. Sisi! ta- faideden ziyade -L m>'m- ve phaa alt mil ·-eselcroe ol-
JlmaU...-iııden aı faz! isti - leket sponı ~ckır.ckWir. mak üzere şimdiye kıı•far 28 
hde ederek iki llç talmnlık 0 - Marmara kuka ı tane gençlik kllibll kurulmu ve 
Jllllcuy& sahip bulunan Vefa, 
=ııı•' ıııı 'il. )lir iki i&D8IZ oy-..ıııu ııı:ı ıı:nı: J üme barif'inde 1'-A!an f&a.liY.el e gcc;mi tir. 

Haı biye - G:ıl:ıta vrny 16.15 , 
21 II. 19H p•uırtcsi giinU E

miııüııii IfalkeYi salcmııı•la ya-, 
pılaca.k m:ı~ları: 

Saha konıiscr: II. At~ı kol. 
Boğ zi~i L. - Ist. Kız L. saat 

14 de lıakem S. Acıköncv. 
I*ık L. - Freııl:vy L. ~at 

14 .30 hakem S. ~ ~ıköney. 
C"iimlmriyct - !nö ii L. suut 1 

1!> de h .'"ı'l 3. ı ... · l.in y. 

t?eşikt ş İat9nbul muh- 1 
t illi ile karşılaşıyor : 
Bu ~e hiç ycııilmiyrn İs· 

taııbul rnpiyonluğunu lrn.ıı:a. - i 
nan Jkşi. t " g(;lec k lınfta 1s-ı 
tanbul mı• eli i ı! !)crc:f ta
dmd:ı Lr.rşıl • calıür. 

haı.ırJıyan. b iJ ük rejisör: r-1 ICHAE L. KORTE& 
Dilnyanın ideal €\'&ili j c•lon 

ERROLL FL YNN - JOAN BLOND~L 
Fı·~nsız a 

B·AKIR ADAJA 
l:!l ıı"ııi çt~ir!CT k san''-l hayr.tı:na yf' 4 bir ftlıid d<1ha i.Uıve ettn ~ 

Bugün LALE 
Bıı tet'dll ıareı.-c hne oıuror 

DiKKAT: Tilt~a Brttreh P•ramunt Jurtıaı 

BUgan o:ıat l de 'enzilitlı n'ntine 

ŞARK ( Eaki Ekler) SiNEMASINDJ\ 
HııftZWT\ DJl büyft!.: nıu··a!f 1 iyı..ı.i 

AN ETTE (SOKAK ÇIÇEÖI) 
6a9 Rofde : J E N N Y J U O O 

Sua.r!:' 



• 
anamesı 

llil!Sebeti e 

YugoıılS9Ja ndyoııu
bu "ademi Uıcavüz mi-

9ıılıwıııırda lngitiz -
gayretlerinin akamet 

deıııelctir. 
~lllııılo d'ltalla, beya.ıın&-

~-· memnuniyet -. 
"9rireıı tnuıım B .... 

İngiliz nUfu -
ln:ttankbğı ve Türkiye 

• ~--· tanın siyasi hareket 
~tarııada m\iııtakil oldıık
"4ııasma geldiğini aöylil -

çıkan bir guete 1 

li 
(Saf :tı B llBCÜ •yfada) 

nanmaaını, bir defa büe taciz 
-W-iftir. 

ltaıyım hıtva kuvvetleri dft 
asnu tera. kisine adım uydura
mamıe, iyi ellere de verile -
memişlerdi. Bu scl~hle, lnı;iliz 
hava filolerınm baskın tcşebbilıı 
lerine hiç bir vakit engel ola. • 
mamııılardır. 

JCalelerin zırhlı ımmıPJıne -
lerindm fışkıran ırteşler, belld 
müdafaa müddetini ur.atabilir; 
belki seyyar ordunun yardımı
na !mk:in verirdi. Fakat. burada 
da mürettebatın nıhl vaziyeti 
menfi Wir yapıyordu. 

6 - Maneviyat: 
Aııa yurdla irtibatı bozuk or

dunun memnıp!arı, ileride taf -
lli.!Atlyle öğPeneceğlıniz, bir çok 
7oltlulclarla karFlıupıuşlardı. 
Harbin hazard:ı sezilmiyen, bir 
hayli gilçlükleri vardır. 

.Malzeme ve vasıta noksanı -
mn nıh üacrindeki tesirini ın -
ltiir etmek ıstiyenler, muvaffa -
kıyetalzlildere uğradıkça, haki• 
katin acı çehresi ile karşılaşırJ.i 

• 
1 

Jar. A vusturalyalı h:...ngi gay•? 
'llğnında sa.v ıştığını ınlidri1.tr. 
Hntti Avustrr.Jyal• için muha
rebe. bir spor mahiyetine gir -
miştir. Kalelerin saçtığı ateş • 
Ier altında nıilli şnrkılıı.r t~ren -
nilm eden Avusturalyalı gen -
cin psikoloji>ıi bakında karar 
vermek gilç değildir. Muharıılıeo< 
terbiyesini aile ocağında ver • 
meııini bilen milletler, cırdn • 
lar teşkilinde de 7.0'!'luk çek • 
mezler. 

7 - Yabaıı.cı ımsurlanı bel; 
'lıtığJoma: 1 

.Askerilerin Habeş ııeferinde 
1 J1k ea!lanla mübareae ettikleri-! 

ni, batta Erltrelilerin ınekkf&re-, 
ci olmayı da §{'l'eflerine uygun . 
,hulmarlıklannı mareşal Döb" -
no hatıratında yazıyor. Fakat 
unutulmamalıdır, Trabluslııl&t' 

da: "Yurd sc\~glsi iınandanr1Jr" 
derler. Blngazlde fatihlere kar
!fl gösterilen parlak isti'tbal, 
vatan aşkının panldıyan ateş
leridir: "Hübbülvatan, ıninel • ! 
iman!" 

• 

n 
ısırda 

-~ ( P...ş tan.fı l :nci s:ı.yfıııh) 

harp cıı.lıoosi hakkında azasın • 
daıı biri \lasıtasile doğrudan 
doğruya mal\ınıat almaktakı 
büyük fayda aşikardır. B. EJ_,_ 
nin evvelce orta şarka yapuğı 
ziyaret ve buraclaki meselelerle 
şahsiyetleri tanımıı sı eebebile 
bu vazifeye kendisinin tayın e
dılmiş olması pek tabiidır. 

Kahire, 21 (a.a.) - lngilia 
umumi karar Jalnnın tebliğı: 

Libyada. Bingazinin ceı ubun 
dald nıunare~:ıece lU'i' !tal) il.O [ 

orta i1ayüklülı:te muharebe ıı.ra· 
balan iğtinam edilmiş veyJIJıul 
"tahrip ooilmiştir. Bu muharebe
nin vukua geldiği geniş ıı&hada 
iğtinam olunan diğer harp mal
zemesiı:ılu sayılması devam et
mektedir. 

• Bulg&r anlapıeeiyle D 
Belkıın!a wlak! ni- .D 

zeval buldugunu ,.... 

1· ~e lürey n 
b:r cani 

Uzakşarkta 
gerkinlik 

Erit.rede. 20 ki.nunusani ile 
20 şubat aııı.smıla, bir liva ku
mandanı generalle birlikte 4 7 
!ta.yan subayı. 198 İtalyan er
bııı ve eri ve 5.576 İtalyan müa 
teınleke askeri eııir edihniştir. 
Bundan lıaşk&, maVi Nil, yukarı 
Nil ve Gocam mıntakalannda 
da bir çok esirler alınmıştır . 

İtalyan so:ııalisir.de, kıtalan
mız, Cuba ırmağını, ilk geçı1en 
noktanın şimalinde diğer bir 
noktadan dalın tazyik ederek 
geçmi§lerdir. Bu iki köprü ha· radyosu beyann•IDl9-ı 

~nVac:laki ald5lerini rö1-
ediyor; 
a, Almanyanm ııte

iltimın etUği Balkan 
lemini jçin miliılıet bir j 

Ve İngiltcrenin Belkan
ıibiyetine bir delil-

Mıdrit. 21 (a.a.) - lıuıanyol (Bıt u .. 1, 1 lncldel şındaki Jıareldt. ş:ıyanı memnu 
m..tbuatın çıkan bir habere kesbettii;'İ anlajlllır. Fak:ıt bu niyet bir tarzda. inkişaf etmek-
gilre, Berlinde meşhur Dwıael- ana kadar Amerikan gaZPteleri tedir. 
dorf cannvanna benziyen bir ile radyoları 'Japon tehdidi ııe 1 Londra, 21 (a.a.) - Daily 
adam ~ıkmıştır. .__ Mail --tesinin husust muha.-

Cinayetlc ini gece işliyen ka· ı ciddi bir suntte alli.ltadar o ........ I birine•ğÖre Eritrede hareket 
ti! bl\viyetin.ıı teııbisıne yara- mtŞ!ardır. Mevzuu balısolan şe- sahnesinde bulunan askeri mü -
yacalı: hiç hır iz bırakmamak - yln dah:ı ziyade bir sinir harbi tehasaıelar şefi, Afrikadaki Mus 
dır. Cımavar .bu .sırada __,_ olduğu zannedilmektedir. Eğer solini imparatorluğunun sona 
çok Mııılıa olan Bertin yerltı Japonyanın niyeti filhakika bu ermek üzere bulunduğu fikrin· 
tren!erimle gece seyahat etmek· idi ise bu teşebbüsün Amerika dedirler. Babeşistanda, somali· 
te ve tnın iki yeraltı -hatl . • de ve Eritrede ltaıyaıılar her 
arasında açıkta geçerken 0 sı • ı bakımından boşa git tıgi muhak- noktada çelı:iliyorlaı.. Aşagı Ha-
rada bir kadınla vagoada yalnı2 1 kaktır. Çünkü Amerikada ve İn- 1 beşistanda bulunan bütün 1taı • 
inil~ tnı!UnDYOJ'llll karonlık • 1 gilterede vasiyet o kadar büyük yanJann yakında merkez ya.y-
1ım bilıstifade yak!"ııa-ralr. ka ·) bir metanetle karşılanmıştır ki lalanna çek.iemesi beklcnmek
dını ~ bcşlııga ftr.la maltı bu hususta mütalea serdedenler ı te<lir. Bazı mütehassıslar dalla 
tadır. Şıınd•yc. ~ad~r .4 kaılın 1 d 1laba endlte öriilınekt • ı ileri giderek mukavemeti Ent • 
lru suretle o~durülınüştür. Bo- 1 e az . g 0 

1 rede tap.lu bir halde yapmak 
ııJncl kurban ımkııtn netieesinde dil'. Hldisıtlerm iııklşııfmın va- ı için ltslyanlann çok yakmda 
a~r yarah olarak -bultmmuştur. lıim bir n.ftıaya mlirıeer olma-' merkezi Habeşista.nı da terket·' 
Bu kallmm. v ğl ifade ~9.ye- aı mümkUn te!Akkl edllnwl<le maleri ihtimali mevcut olduğu· 
.ınde - ki döl't c~ örten tıeraber .Taponyanın ricat etme- nıı söylemektedirler. 

-Cllllna güre, :au- esrar Jlti~ aydın!~mıR~r. ı si ihtimali lllduğu sannedilmck- Pakat Eritrenin bsşlıca kale-
._, ıı:aranliktıı kaam canının Y • . si olan Kern de tehlikeedttir. 

llıııtbuatı AnkRrıı. beyan- zünü tı-şhi c '~mcnıi~tir. 1 tedir. Kuvvetli bir İngiliz kolu bu 
le 1ngiliz eııtrikalarına ---- Balkanlardal:i vazi~ et hak - ' şehrin önünde bulunduğu gibi I 

indiril ğ!ndcın d ıayı ş· di ı· k B t·adar I kında gittikçe daha nutbinane diğer iki kol da yme Kerene 
ur. Macar matbuatı 1 m J 1 U 1\ fikirler ileri silrlilmelctcdir. Bil- do=ı llerilemektedir. Şimdi bu 

Ye1e Ball:anfarm hakiki hassa radpo neşriyatında vazi- Eritre ııehri üç dişli bir nevi 
k ,.;, Umi' din çataluı tehclidt altı adadır. 
a.vuşac:ı..- el Ahnnlann Maltayı I yeti tetkik edenler Edenle ge- Habeş vatanperverlerine ge.. 

bb .. neral Dillin Kaltlreye gC:ınesinin lince, bunlar o kadar kuvvet • 
radyosuna göre, Al- istilaya t şe us et· : ehemmiyetini tebııriiz ettlı ~k; lenınişlerdir lü şehirlerin bari-
.ajansı bu ~yanname meler! muhtemeldir 1 bu hususta daha bUylik bir nik- cine çı!~nıak İtalyanlar için bir 

tıyle 1n iliz entriira- binlik izhar etmektedirler. Bu tctılike teşkil etmektedır. 
8onu vaklaştığına iearet (8111 tanıfı 8 üncil sayfadn) ' iki zatın f!lmdi orıııla bulıınmıuu Franııız somalieincleki Cibuti-

- mlblllllı mertebe d3ha fazla ye gelen mülteciler A is • A· 
l!ş. il&- u' ı 11ıe1g, böylelikle nd:ıl:ın ~ mAnidar tetakki edilmekte- ba'lıaııın beı:ı:en civannda bnlu-

radyOSUD& ~ ımaare adım deniz kuv\ etini a- 1 clir. nan Habeş vatımperverlerinln 
• bcy~nnıımeyl ~ pttmak gıqe11ini de ta.kip etme- K •• rl • 1 _ ~ 10 • 15 bin kisi kadar oldukla-
lerinm bıgiltenınia ili Mw "*· U a J meseresı nnı ııöylemi~Ierdh'. 1Ju mttlte-

biyeti pkH•de tefııir Bnı-Jeytı bu teşebbüsün (Bn• •-rn ._ 1 ,_ ... ııayfııda) cilerc göre 1taly:ınlann kıaml 
M&ltanın ·ı- _, ... wr • "'""' · ve mevzii bir mlltareke tale • 

Peı;;tedeıı öiz'enmil- en fula isti am olma- ğiııl:c diin tevkif olunmU1tur . binde bulım:ırak İtalyan koloni 
ııı çok muhtemeldir. Essr.cn Si- I 11 . .. "ld'""" .. na., · 1 tla 

ain"a'"'" Kudüs rad· ciJya ad!ISlllda ''i Alınan kuvvet- ı . en ııuru ugunenel gon:, bu~IJ. )erini ve ai.elerinın ıaya nnı 
...,............., • • . r lerinfn daha zi, bu gave ıle oğlunda muaye ıa.ııesı u 1 kurtarmak için bunlan tahlıye, 

Londra te~e~ b to 1 nnuş olmııııı n.kla nan ve lılr müddet evvel de Ba- ~~~temel.?ri ihtimal dahi • ; 
n bahsetmege Iü- =ageli~r. Alm!Uilar, Nor- hkb Rum ıı.tabmıeahıde dok· ~--

yoı:un1'. ~r beyan- \lll'l iltlMm tarzında havadan ı torhdı: yapan Hüdawrili, bura- ı Yanalılar Berada 10 

lllıyfs ' • 

Tr b arp-Bi gazi HARP VAZiVETI 
Enver Paşanın Trablnsprp flipheıni takviye etti. Pııp;vı HabqW..eda SOR 

harcımtıncla De kadar feı.lıık&- Çok sevdiğim için her t:ııblilı:q:I Vaziyet 
rane çalıştığını size bir miselle göze alarak odasına girdim. Pa-
izah etmek isterim. §8. port&Uf karyolasına c..tunnWJ <Bııt tanılı 1 lllClt Wj,.... 

Bir temmuz gıinıl idi Çölde bacağına bir ııeyler yapıyordu. 11aıyanJ&r, arbk araiyl mi 
müthit bır swak hüküm sürıi • İçeri girdlğjmi ~ çolı: il» dafaa etmek hatasına dllıowm• 
yordu. O gün İtalyımlarla üç -- eh. Ayağa Iı:alktı: 1 yi öğrelıdlJderini ~ labıl 
at süren kanlı bir boğupn& yap- ~ Benim hwnıııl daiNme - ediyorlar 
ınıştık. Bcrmutad ltaJyanlar lill giri)'Ol'Bun? diye ~ b) ~yuda İtalyanların 
perişan olup meydanda bir çok - Paşam yaralandıgınızı bi-
maktul bırakarak kaçmış:anlı. Jiyorum. Bunu herkesten aaJda - bir çok esir ve nvılıreme bıralıl 
Ben, boğu boğaza vuku lmlıııı 1 yonıunus. mak suretiyle uğradıklan he 
bir mıicadele son unda telef et- 1 8la lııl buııcwta )ıal eh& zimet buradan çekilen kuvvetle 
tiğim bir hal~ıı:n zabitinin kıy- ~ .Uıte~. B~ ~ lıa.ki, rin de kendilerine bir daha çelıl 
metli clürblinünil Emler Pap.yaıj kati hiç kımeeore soylemi~ ., d"-- . • .. _,_.......... 

•· d · olabill-'-•- .,._ ı ..-. veremıyecegw 6--·-hediye etmek için yanına gıt.- gım en emm ,......., ~ tedlr 
tim. Dürbünü verirken gözüm rem edin. Yaranızı tedavi etm- · . 
pevsnın ağ ayaiına ili§ti. Bu-1 izin verin! Sizi ne kadar BeVdl-I ~~an ~ 
radaıı durmadım ka.n ııızıyor- ğimi bilinıiniz. Muharebelerde de l*1Ubl .urika müft-. 
du. Bunu görür görmez: size gelecek kW'l\lllım be.Da ia. teslim olıııQlıırdır. 

- Aman paşam cis YUrUI- bet etmesi için her vakit öoö- c) Tsıma bölııes!ııde: 
muıııaımıız! ıledim. nlı.e ~! ~ Habet vat.anper'Yerlıainin tD 

Paııa; Paşa mütehassıs cıhlR. Taııa. yild karpımda Dagilayı terke • 
- Hayır, vunılmadım. Demin caeını aldı: . 

geh!t düşen llllısırh Abdurrah - Ulan Kiliali dedi. Yarahuı- 1 ::.bir ttimm ~~ ..,,..dr 
man Efendiyi kucağıma a1mıt- ~ğmım kinme fıubıda ılıeğll-, . ~,_- ~ 
bm. Omm kam lıace,ğmıa bu- dir. Her kime ol11l'Wa olaun ya- il _. ft ganiillet bırakıp ııekil • 
tanınıe olacak! cevabını verdi ralaııdlğmıı. eöylerBmı lll kur- mişlerdir. · 
ve derhal abnın getirtUmeaini funlan beynine .!'J!Ellİll. d) Eritreıhı: 
emretti. · Paııanm yarası bakılmamak 1 Sııdawla ilerleyen lngt1ls kU'f' 
Hayvanı geldi. Binerken bi- yllzünden azmış ve lturtlanını~ vetl . Kereoin Ui Iı:ilometıre 

raz zorluk çektifi.nin farkına tı. Bmıu gör'llnce ne bliyftlt fe- _en . . . ı.o 
vıı.rclım. Karargihta attan in- dalılrhklar yaplağım anJadmı. j -eına erıpnıpu•dir. Buradaki 
dikten ııonn. llClDerİll Bağ tara- Yarayı yıkadım. li&c; filin alma- , İtalyanlar geri ile irtibatıan. 
fının baştan bap. kana boyan • cbfı için yine paşanın t&VBiy• i mnbafua etmekte ve t&lı:viyıa 
mış oldıığunv gördllm. Bu da sile yaraya tuz ekUm. Iztırap~ edilnıelRedirler. Ejw, tngili• 
her halde yaı.lanmıf okhığumı pa.ııa. dudııklannı ısınyordu. Şun 1 Jer K-ı geııalıeıieyebilirlenıe 
gö&teriyordu. Fakat evvelce dl bunu sarmak lizımdı. ll'akat • . 
yaralanmış olduğunu ink&r et- sargı bulmak muhaldi. Yırtık İtıılytlll gaı11bıau1 Libyadald 
MİIJ olduğu için tekrar giderek ve eski bir iç fanilam 'ftl'dı. arkadaşlannın akibetine diifi. 
kendisine ayni şeyleri ~e- I Bımu puı:aJıyarak uydurma 1* rl11mtle olurlar. .A.ıımara letika
ğe cesaret edemedim. · aıırgı vttcude getirdim ve _yarayı metindeki demiryolunun keııilo 

Bir müddet sonra bir 11'7 ba.- ııardını.. ınesi lhtiın&Ji vardır. Bu vazı. • 
=:e:'1:e!:'8;:.t ça:~= te!~~ eo:3 J':;l~~an: t!: 1 yettA ~ çelrilmeled 
Hamdi Beyle merhum Cemil trrarak yaralı olduğnnu lrimaeye gllçlefmiıı demelctir. 
Bey mani oldular; eöylemiyeceğime yemin ettirdi. Burada ımızl 1iıığkk ve örttt. 

Paşanın dişi ağnyor, 1ı0- iki gUn sonra yarayı tekrar lüdilr. İngılizlerin mWılm kuv-
yımup yattı. Bir müddet iıstira- muayene etilin. Kurtlar ölmüo- vetler gönderdiklerine göre g. 
bat edecek dediler. tü. Fakat yara taaffün etmif, 't . le irilm' • .. ... 

Bu cevaptan büııbütün ııüpbe pek fena koku n~orda. n renın e geç esı ı5w on. 
lendim. Çünkü bu hiç mutad O gün İtalyanlarla yaptığımız safta bulundurdııkları aula!!Jh
değildi. Paııa muharS>eden son- muharebede ~dığ~ılll". g'.111imet- : yor. Bu günlerde bu mınt&kada 
ra hiç yatmazdı. Çadınnda ler arasında bır şışe ıspırto ele kat'! neticeli hareketler bekle ' 
~-ayı·hi kabul edePak yeni ta geçirdim. Yarayı bu ispirto ile bili" ......, ne r. 
limatıar verir, meşayih de p&· yıkadım. Ve sardım. Libyada: 
şanın elini öperek sadakatlerini Bu da faide etmedi. Yara 
teyld ederdi. ~buki Envet 1 gttglde azıyordn. Bir gün ,ara- Bingazideki hareket ordusu -
P8iW1U1 yavarllri bana .ııöyı. nın lberlnclell pflı!Ut'lerlni u.B nım yeni plim hakkında benils 
diklerini m~he de tekrar I lertı:en birdenbire lııan "°9ııftdı. biç bllglm1z yoktur. Tobrulı: dll
e<lerck onları da paşanın yanına , Ne yaptım.sa durm1;1~u. Jlll- şünce Cerabuptakl İtalyan gar
bırıı.kmıyorlardı. Bır ara yalnız' lıayet pmınnın tavsıyesıle kıısa-, nizonunun da çekila.-e~ sanıl
kalıuca Hamdi Beyle Cemil Be- •

1 

tura ile tüfek kazıdım. Bu toz.. ınıııtı. Tobrukun 250 kilometre 
yin agızı .. nnı aradım. Fakat on· ları yaranın ~ine serptim. .,_;;..R,.. lrı' bu vahada kalan 1-
lıırm da hiç bir 111yden ııüpbe et Ean durdu. Eıılri fanila sargı da --
IJl«llklerini görünce vaziJ. ti bir i!Je yaramaz olmuştu. Bu taJyanlarm kalınmanc& mllda.
kendllerlne uılatmakian vaa defa çadır bezini keserek sargı faalanna devam ettiklerini Ro: 
geçtim. yaptık. ma ajansı yaymaktadır. İki a-

Bir kaç gün aonra pa a topal- Müthiş üzüntülü günler ge- t<l!! arasında kalan bu garniso-
laınağıı başladı. Yaverıer bu de çirdikten sonra paşanın YM'llBI 
fa kendisinin attan düştüğünü, iyileşıneğe yüz tuttu ve iyDeş- mm artık kugın çöllerden geç&o 

onwı için topalladığını ııöyledi· ı ti. rek Trablusa vıtrması ünklm 
ler. B Jan paşanın yarasını Paşa. o zaman yarala.ndtfıru, da kalmaınŞır. Siınusiler, çö
en yakmlannda.n bile itina ile niçin sakladığım izah etti. Arap !ün çıkardığı güçlilklere hakim 
ııakladığuu anladım. lar Enver Pa~yı veli zannedi· olan ve yurdlarmı kurtar-

llır kaç gün ııoura ileri kara- yarlar. Ve vticudUne kl.ll'ŞUll iş- mak için lngilizlcrle omuz omu-
kolda şahit olduğum baaı iyi hi lemediğlne kani buhmuyor~ntı. !ar 
diselcri kendisine haber vermek Hmıu haber aldr'klan 'tıı.lfdinle • çahfan bu metin inaıın • ya
için karargll.ha gittim. Paua ça- manevlyatlan tizerinde menfi kında Oeral:ıup ve Kutra vazı. 
dınnda ynllllmUi. Bu çadır Mı· tı-str yayımıııııından <;'Cldni~u. yetini lehlerine halledeb'lecek • 
sır lııtlh'i tarafından kendisine 'Bu -mm!tte merinmı ~n !erdir. 
bed'yc edılmifti. Bir çok bölme· başından ~ bu hld;,,e bu- ltal&'an!arın Afrikadaki vazi· 
)ere ayı ılmış, ı.deta bir C\' gibi l gilne kadar meı;hul ka!~l" Hatı· yetleri Romaya ümit verecek g1 • 
gibı idi. fbetçiler pe.şanın oda ralanmı anlattrken tarıhe g r • 
sınchı. yatmakta olduğunu söy mPsi acap eden bu v:ı.k'ayı da bi değildir. İngiliz kuv..·elleriyle 
lediler. 1Talbuki onun gttndiizle zikretlM!ri bh- °t'orr b'liyocuın. 1 karşılaşan İta~ anların içerile
ri yatmak adeti yoktu. Bu da (Dtt'Ol1M ııar) re çekilerek meçhul bi...· &kibell'iırI?yenın ötedenlılri paraflt9ll kıtalan ınclirsrek bu ita çahşan haırtabakıcı Samat-

sıyuetble tam~ işi bııprmıya tey.bbıis edecek· ı yalı Katina ile sevişmiş ve kız ICTm. meafede 200 bin Ingi "z eri AJ 1 1 f 
bulmakta ve sulha his-1 !er ve hemen bunun akabinde, gebe kalınca da kürtıı.j yapmış- (Baş tarafı 1 lıwi myfada) )p u~ yolunda imiş 1 ınan ar a ran-

lıir veaik& olmak iti- vahut daha bu iş devAlll ederken tır Bu aon günlerde Atinalılar 8 

tıe sürüklenmekten ise, kclay· 
!ıkla teslim olınıı,yı tercilı ede
ceklerini, evvelisi gün ceııubl 

Afrika kuvvetlerine esir olan İ
talyan mttfı we inin pratik ka
ran ispat etmektedir. 

"-kcür Ye tamp eyle - ~klerdirye .. kargı da ha.nıketcı ~calt Bilcı-di amelijatta mitralyözlü ve çok sür'atli Hur- ll•• nırafı 1 mel RYf•da) ' S'Zlar anlaşama 
k k 1 ricane avcı tayyarelerinin ııchir· Almanlara karşı taa.rnıza geçınP. 1 1 

d · . . Bu tarzı lı reket Abnanyayı muvaffak olamımııı ve ız a • ı ih · al dahilindedir' · lı: 21 ( ) Vich 
Havala.nl..-ı: ~~ _akWeri ııfıY- - ...__ -....ıa J"a zafere, ,,,,_ 

1 
dınldıgı" Ortaköy Şifa yunluııda !erinin üzerinde uçtuğunu gör- ı eri tim • fFVyor ' a.a. - Y· 

...._ eUikteD ~ ,._ ooıuuı.u•u ,_ Böyle bir habtır tabii kaydı den b~raya gelen habe:Iere gö-
~ . . ~ lrut ta ma -:ır biyete götürecek : da dokter Asım Onur tani1'ın • ~. ihtiyatla tclikJli edilmelidir. re. aını:.aJ Da.rlamıı Pansde yap- Alman hava kuvvetleri yem· 
~ yegine yoldur. Harbi UY&tmak, dan yapllan tedaviye r ... gınen Bu tayyareler Yunanistanın draıı fslrl t•ı:n muzakereler beltlenılcn ne-: den ve iki defa Bingaziye taar-

lııırıttercYe kal"ll harcl<P.te geç- kurtarılamayarak ölmüştür. hava mlidafa-nda, ıtimat tel-! l.on ın .., ticeyi '\'ermemiştir. Filh kiku l'llz etmişlerdir. Vuku bulan bir 
lıi _,..__ n...•.-. -..ı. ..._,,_anl"r<la s--"--< kin ed k·--'"" bır' er A-n ' Londra, 21 (a.a.) - Reuteriıı ....._ __ • Ahnft•:ı münnscbet'-' 

.aumnor ..,.,......,. m......,.., °'"" ~ .. ,. .. <CÇ.. Bundan sonra ilrcmiden öl- eıı "vv""" muın • 1 ,..........,. - ·"'" ··-·-·-'• her iki taraft:ı dıı 
lıııını. nilfum altındalri tere .....ı.nnett, buralarda Afri. ! dug""'wıe· ... ,r bir r&"""' ·••R-•a ve. dir. diplomatik muharriri yaza~or: nin yeniden no ~ l:'r ııelnlde _._ 

,_ "---yı· •~- k·'-·· ı """ r-· ~·..., İngiliz aksü;amelinin ne oldu twsi isteniyordu. Bu _,__ zayiat olmuştur. Fakal, garip-
"" ~,~~ kad& bug\hı serbest -u.uı ad-1 ı Hurricane tayayrelerinin oy- - tmek Al 1 ~"'~:r . .._..__ akaıımda lOOil ta 

""P-cıııml~n --aaö- doI .. -biJecek büyu"k İnı.?:iliz ku;·- gömiilmilştür. --'·gı· rol ilk defa olara ---- gunu keşfe için,man ar, t.r. tiı·, -~- y Y· 
_.__,_ ,_., •- veUen'-'- ...,...,,_:ıak "-·re, y~ Bu.ndan sonra yapılan 11 r _o_....n mub--'--' ~·0ıncla 1 akt dev d' la H 1 " - - ~ 1 ') ba ,_..... r•..._ bir çol· Balkan pyialan çılc.ar .: Almanlar, 1$ırRl nltı ila bu- yare kaybettiği iddia edilen İ· 
_...,.. -..yor- ve ~ ,,_....._.. """ ~ ~,- """"""' - m a am e ıyor r. er, ltLıan topraltlarh di~eı- Frıınsız talyanlar, havalarda da bugüne 

:t1a iDglltee ıııuım1a ni cepheler ibdaı etmek, M-
1 

lllıerıne ceaet mezardım çıkarı- ögrenlbııiltir. Bu tayyareler lıil hangi bir rellllli l.ngiliz te.Löiri . topraklan nrasınd.tlti hudut kon kadar hemen hiç bir varlık ı;ös-
kadar bir ııoğu)duk manyaya zafer yolunu y'.izde 1 lar:ı.k moıırı knldırılmıştır. I &hare şimali Afrikada İtalyan-) elde edt-büı:nek i in AIIIUWların, trolilnü şiddctlcndirınişlcrdir. t.ırJnemltlanli. 

·• f rint • ..-.- yüz kapar. ancak mağllıbiyet YC>-1 M:üJdeiumunıllik. doktor A· !ara ı..a- f-· 1.__.1e de tema·•"· en son vnptıkle.rı gayretleri, 
ik n...,.ç~• ı belkl '-'-· \IZ:ltab lir ~.,. .... ,...., ,_ n.l~~ddan n~ıuhdaki iki haval Bu suretle AlMmılar meınnur.i- Sic"'- llslerlndcn Trnbluı .__..._ •- unu .......... · sım Onuru da adliyeye celbede- _.._...,_,,,_. ~..,.~ ..,.._.,. "' --

~-. ·'"l!l- 'Jile .,.. M m D ~ERToGW .......... ~ lıalıBıılü haberi yaymak olmuş- yetsizlild.ınni göstı-m::ığıı baş 1 istiksmethıde İCTa edilecek hare-
meınleketler mat-':=~~;'!;!!~'::"::;:~ * maırımatına müracaat ede- TllBllll -1 &elıliği tur. Bu aberler şudur: la:mı§laı'lhr. lo&ta duraklam.,lm- vermeyi dil-

-ı1t .. y1 olduğu gibi · :uwııibeden-111İ beııı -ıe • eelrtir. Atiııa, 21 (a.a.) - Dün ak· 1 - l.kı yüz bin İngiliz aSkeri Öyle zıuınediliVor ki, &ırlm, şiineuler var. İtalyanlar bu l3i 
Ye teyit cdilea Tllrk· lnıt.ler yanlı§ anJamJ!i)ar da hak-! IJllAAR/ FTE !jO.Bl neşredilen 117 nunıaııılı Yuııanist:ı.na doğru yola çıkınııı I..:ı.val tatmin edilmedikçe nıü- Libya topraklarmda da başara-

.....__..__~ 1 ·---.ı- ""ph dü<>mi.ııtler ve 1 --ı •-'-liğ" •• bulıı:ın.ı.ktadır. ba·'-- ktan 1 mil -~ tlııiayı ku......,. ,~ eve ,,... ·· ·- ,_ 2 _ lfıgilb: krtaları, daha zakerelere tekr:ır ,,..ı.ma ma.dılardı. Kara harel<Uiy e • 
~- tJimdi fikirlerini tadu1ıe imkAn Yeni ort oka1 Ye Itııvveüi diitman mevzileri İl!- şimdidcıı Lmmiye ihraç edil- iııı.Una eylemektedir. vui çall§l!lek, ihüyaııa uygun 

beyannameden hulmuı;lat'Sa buna bir diyaceğl- gal ettik ve 200 esir aldık. E-: nıiştirf. hava üslerine vabeidedir. Trab-
lltııııımlyet beyan edeıı ... JOktur. Fakat Türki,e An- ·seter açılacak s1r1er arıuımda subaylar da, r.o tlra ı;alihiyettar mahfıl- s. R usyada ıus miifflilııri tıu '1Ulda bu üs • 

ınüteııeklri· kara ~ imzala- latanbul Wırif Müdürlüğü vardır. Bir otomatik sil& ve 1 ler' de şu bcyaııatt.-ı butıım..k 1 lenlen mabı auıdut'lar. 700 ki· 
'"İlıi, lıu - fi a .a.ı;, zaınaıı :ııe ""bi d".ışilnceler Vll 'tar~rtan h:ızırlanıı.ıı bi~ iata- mNrpıl miktarda maheme eUmi- I tadır. lC r Al. nlar b tnbl le izl.!1 _ lometre uaaktakı deniz aşın li& 

~llıllllini baıaUe*mlt-111 '" biııler ~ bugün ondan -- -- ,....,.._- J Jer ise u maksada hiç bir a-- , ....... •• · •~c h••·-- b\l seue ilk o- ze -ı...w.. ı a1ımalc ma " ~-ayar l< • ~ b 
ra& kullam llOl1 smıflaruıda .12 bin ., __ ta---ı-....i' -kert gilter • ki s:'llhiycttar ruR! 'J. ı (B t f 1 . . fada) man vefa edemez. 

el!ıtıliııtlert orta- ıııerre kadlır IDlıiraf ..,.., 1lıflllı. Ye cırtıı. o1m11uuı san suııfların- .,....., u--~· ·- - lerd n hdıcriet elde r.dec lderi·' ıış ara 1 ıncı say 
~~ ı PJ- Jlliı iıı aleyhine mlMe:eecib da 7 bin taldıe bulumrıaktadır. ebeııımlyette hedefleri mm·a!fo.- ni SllnJ:Yorlaroıı, çok aldıuııyor- nır etmiştir ki bunlar '!U'WllDda Ama 'lltiukta: 
. :Bızım de arzu. lılr _ _., 1 '*uı· İngHiıt itti- •u itibarla bu - şehrimiz- kıyetle boınbaıdmıaıı etlmişler- Iar. Lltvonofla T,jhaçef de buhın • Mevzii çarpıınıalar, hHa fab 

bllita bir py ola- • dlılıl orta okullara 12 tım ve li- dir. Hava mıabııre9elerı emıa-1~-'!'!ll!'!!!!""'!''!"!'"""'!!""'!~!!'!!~ ..... "!"'!. maktadır. Diğer tarafuın ara- liyeti göze çarpıyor. Harekatın 
bu !>Qraapaıeeyl takından ııek memnun~ Bu ~t- ee1enı de 7 bin Webe g'elecek- ııuıda ıs m1pmı tayyaresi dil - nezaretinin dtin akşam Jlef.lredi- :arında tayyare 11&11ayıi lıaliı: burada nasıl iıik"8f edebilece • 

··--~· Ufıık 4Phr"Wle lııgı!trıre ile tir. ti\rdlit. len tclıliği: komiseri Kagımoviç de bulanan ğini bu ımda keııtirnıek imkiıı-
alll ....,._ devmn eden miiJı&- lıtaarlf ~ lıa talebe-~ biri bir 'Oüjma ı ayyareleri iıugiln 1 bir çok halle komiserleri hadise- ıwıdır. Sürekli yn.ğmurlar ha-
ııebetler Ttlrk ve 1ngl1iz mı"ftet- Din ser,e başında açıkt1l Jıalma.. tMt m-lelret PııtıWine mec- J>reveze . boml:ll\rdmıan etmiş )erden ders almağa da Yet euilınij. nıklta milli olmektecbr. 

mas içie yenı orta ok1ll'" lise- Mi•-'- da mürette- se den insanca zayiat, ne de Jeıdir. • -. ıı.ı b • lf1rl are•••tı ıtimat .,. muhal> 
beti p daha takviye .atmiş ve 

- -~ _, ........ _ ....... a lı:alar .... YRP"•'I ğ •== - ... 
~ ;;:-'eb:ıe"t;dir n. ııatı briullııııltur. hasar • 'dır. Keza Mldilli ada- Aksi takdirde mevkilerini 

..,.a.-. 1ıı1r bMe pliıı il!'•. itibarivlo vaziyet Maaı·l.f Veki.- M 5 J• 1 ' 'w ...._ sı üzenndc de tesiri Mıoyan kaybedeceldcri 'wR hıetımBl'I lngQldeı, ~ Te Kale 

~:.;~~~~:.:..:ı:.::-~~~~Gıi~IM~~~M'~~~JIN~~Iet~uw:lı11~~-4i~irilı~~ı~ıp=lla: . ..;.ı. ...... _.;.~~~~t~~~J1~(~~~~:>~-::...~lllmıılı~~-~~bomba::::1ar~a~nı~nqtır~~·~~--..!.~ed~d~m~ıııtı~~~ ....... _......_..,;....;__1~lll'~Mıf.~!!!!l!!I! ~ı.....o ... iliiiio~....:.~.lıiirıl 
il;;; ' "" 
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Sanat hareketleri 
en.. tuatı " '1Dcll 8aJ'bda) 

ooeağu en ince ve en gilç işleri 
.,m kolaybkla ve aeTgi ile ııa

~. BunJan gördUlı:· 
tıen 80DI'& ı:üfu.sumuzun yüzde 
_._.,ini teşkil eden ll6yli!yil o
htacak, yükseltecek kcy eosb· 
tmeri teşki!Atmın muvattu o
lacağına insan kat'i olarak ~ 

BURSA DOKUMACILIK re TRiKOTAJ O D E O N 
- Muvaffakıyetiııiz!n sırrını Türk Anonim Ş:keti Yeni çıkan plaklar 

lfo~::;ımntz! '' i p E K 1 ş '' ~~~'!?.?!Et, 

(RADYO/ 
1 BUGÜNKÜ PROGRAM j 

a.oo Proınm 18.iO Müzik 
IJ>3 Haberler ' 19.00 Konuşma 
1.18 MQzilı: 

- Bu bir ııır oJnıes• gerek ~ 270413 u Gtn. AÇILMIŞ BCLBVUI <--= ~ 
Gerek köy enstitüleri, gerek l O A R E M E C l l S 1 N D EN : 110. SABAH OLDU ~ .._.,,, 

köy okullan projelerinde daima Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi 3 mart mi ta- E D 1 M E B İ R S E S 

19.15 Müzik 1.45 Ev kadın 
19.30 Haberler 

* 19.45 Mtızilı: 
ıs.ııo Program 

Türk köylerinde, kasabalarında rlhinc tesadüf eden Pazartesi günü saat 16 da lstanb~da N 
gördüğümlb inşaat eeJtillerini ve Yenipostahane caddesinde 47 numaradaki şirket merkezınde Kemsu, Kanun, l!Ja:rııet, tn .ıııı 

20.15 Radyo 13.35 Müzik 
gazt"tesi 

13.!iO Haberler 
20.45 Müzik 

J'lr.. 
- Bu teşldlitt ilk defa naml 

taııar!anmıo ve file ~ • 

Pıanıarmı tatbik etmeğe çalış- fevkalade olarak i~tima edeceğinden mezkftr gün ve saatte 270414 NO. ~~EllYAPRAKG~ ~E:&--~ pr~ 
tık. Enstitü müsabakalan garı. şirketimiz hisıredarlanıun içtim.& mahallinde hazır bubmmala. ....,,.., u......., urn•AI ...,... P'~ 

larında mimarların inp.at yeri&- n rica olunur. VASFİYE, SÜLHİ YE, ZOBlDE 

14_05 Milzllı: 

14.20 Bando 21.15 Kon~ma 

15.00 Müzik 21.30 Milzik 
13.llO Milzik 22.30 Haberler 

brT. 
- Bu teşldlAt umn etüd ve 

tıecrllbe1erden sonra, ilk tedrisat 
mnum müdürü aayuı lsmail 
Hakkı Zonguç tarafından kurul
pgılfh,ır. Esas fikir; .köyü, ona 
tntfba k için bütün enerjisini tü
bteı:ı münevver ~ ile değil, 
..ıııuııı ihtimamlarla trtrl haslet
lıırin:i muhafaza ederek yetişti
rebilecek köylü elemanlarla 

rıne gitmeleri uartı vardı. Bu Müzakerat ruznamesi CURA. DARBUKA. zıı. 
vesile ile ınmıleketln bir çok 30 K. Evvel 1940 tarihinde sureti fevkaltdede ln'ikat ZVRtYEMtN G1)ytJHI..i:El _..,. ,,. • .-

18.00 Pıoeıaa 22.50 Müzik 
18.03 Milzilı: 23.25 Kapnn.q 

kasaba ve köyleri ile yak:ındanlııı-----1 .-k--.-1--.-.. ,ı eden şirketimiz bismaran heyeti umumiyesi tarafından~ 270417 Nl KABENtN DAIJARI -oaocı. _..,,,. 
buld..•• Bun Asker 1 iŞ erı kara Mensucat Fabrikası Türk Anonim şirketi "YÜNİŞ,, m ı AVER AT ... ~ .... llA temas imkAnını ....... un ._________ . Derleyen : SAD y ANUU'' 

'-'- Maarif Vekf.leüne ~Jı:ü- firketimize zam ve ilhakı s>ı ·ctile birleşmesi hakkında ven- ,_ 
........ Kadıköy Yerli Askerlik §"- len kara.nıı şekli tatbiki ve in acı hususunda müzakerede bu- 270418 il BEN YARllH KAL• ALTnn>A -OllOlhı ..... ' 
rtl bir ~ bi1lris. lıAind.en: lunnıak ve karar vermek. nO. llARI KIZIN AYACINDA YUIDll-OOOU• ...... 

- Mesleğlnhde talı:lp-ettiğin Şubemizde kayıtlı maHll su- ~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= / ilı ___ Derleyen: SADl YA VER ATAKAN ~ 
pye nedir! bay, erat ve ııehit yetimlerinin 

miu:ı!es;~=at-:= :::d::k:~=:-: ~ iÇKiSiZ SAZ Borsa Kıraathanesinde r Denızy' ofları işletmesi Kooperatil 
ylik.eeltmektir. 

plıinlan, De o r 1 j i n a 1 cumartesi gilnleri yapılacaktır. Ne.tlh bir .U. alonu oıan laraat -·bor_. -t 2 - 8,.. 

~ Köy enstitüleri nerelerde Türk ve modern bir mimari yap- Ellerın· delti n"'"·- cüzdanı ra· bdu kıymetli 11&D11't1cu1ar arasın dan oeçl1mil M7 .. ~ Şı"rketi idare Meclı"sm' den •• u.ı.am c:nOtc:eekktı mOkem'™!l, m bey"ctlııi dinle.mü. bnatmı ~tmla7JDI&. 
mak yohınu takip etmekteyiz • ikrami cilzdanlan il"l -"" 

por ve ye , Aynoa .,._. __ ,_ umum! .._~ 10 ~~ llNl ~~~ _,. P"'"'..i; kuruluyor? 
- Köy enstitüleri şimdilik 

memleketin on iki yerinde kurul
muştur. Bunlardan ütaıya, 

Trabzon, Malatya, Kayseri ve 
Kaı;tamunuda yeni bizim proje
lerimize göre yapılacaktır. Bun
lann inşaat resimlerini hazırla

Esa.sen, •kademi tedris heyeti de müııı.caa.tlan ilin olunur. JtıymetU ıı..teıcir Malaty•lı FAHRiYi dlnllJr...Usmn Y--- ~,~ ~ -- f/l/P". 
aenelerdP.Uberi btt yoldan yü- ll!nü - 10 da Tophanede Dev1et ~ ltilnmlDlı "':." 

~ _._ b yededir • • • nln bulundutıı - yolcu aloDunda RDelllt adi topiuıboull 7af1"""" 
rümektcdir. ~"" U aa dao orta.klarm mezltilr Cllıı ve - -- tm·nt _...ı: ki her gün daha T.eYkli, daha vuıı E--

11
•'-'

1
k ,.u-ı. İst. P. T. T. Müdürlüğünden: 

realist, daha b rakterli Türk ...., 1 - t.ı-e meclisi rap<ı<Wlllll kır-, 
mimarlan rrtiftiğini görmek • 112 ila 332 doğumlu ihtiyat era1m idarem!• mllnhalAtma ınllsabaka u. lllt melı:lıoc> ırwzmm - 1Jt otur 2

3 
= ~~ ~~ ~- ıı-ı...m ~ ., ~ 

maktayız. 

JUklama C(lııl.eri. aŞU,ti:ı çıkanlmışbr: ;ra:zar müvezzi alınacaktır. ~ ~~ ~ ... 
teyiz. Alakadarlann ilAn olunan ııünler-ı tmtihan 25/2/Hı salı iünil saat 9 da. Bo.7cıtıu P. T. T. bimsındM' bırs üe ld&A mecllot azalanmıı ibram, .,,1 

de saat 9 dan 12 ye kadar yo~lama • ..ıoounda yapılacaktır. 4 - ll6ddeti hitam buian kiw ~ _, • ,_.... 
lan kin nütus hilviyet ruz.danı ika· 1 tmtiı.ana &irebi!me!ı: ,c;1n taHpkrio aşatıdalci }'8Zlh ~ lıU!ü<ie ., ,..,ıde.ı lDtlhabı, .J Değerli genç mimarlannııza, 

muvaffakıyetlerine yeni muvaf
fakıyetler katmalan temenni
iriyle yanlarmdan :..ynlırken, 1 

kendime de bir iftihar hissesi çı- i 
kıyormuş gibi göğsüm kabarı-

1 yordu.. 

- Diğer enstitülerin proje~ 
rini kimler hazırladı! 

- Hep TUrk mim.arlan: Ta
hir Tuğ, Emin Onacl, Celll. Bi • 
çer, Leylfı Turgut, Leman Tom
su, Recai .Ak çay diğer projeler
de kazmıdılar. Recai SANAY 

~-=====-====-============ 

Tramvay durakları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Sey'rü.se( ~rde sürat temini ve fazla yolcu nakli maksad~. mütf'h~5 

bir korr-JsyıJn tarafından tetkik neticesi veı ilen ve bdediyr yüksek makarrıı 
tmııtındaıı tasvip buyuru.lan ltnrar mucibince tramvay p>b<'keslnde 29 dura· 
im J.4tv ve 11 ta~nın dP. ihtiyaca uygun ve ş:ımd.kilerin civarında daha 
mfıruıs..lp mahallere nakledilmiş ve bunlan gösteren levh.Jann yerlerine ko.. 
..ımuş ol<luı!U muhlettm yolculan. ilin olunur. (13411) 

1 Is· an bul Belediyesi ilanları 
Tattmln 

'9.dell 
ilk 

teminat 

. 1 

metgAh kA"1dı. bir fotoğraf ile IUo geç 24/2/1941 pazartesi ~tlnü •kş;ınuruı luıdar m\ldllrtilk ıdarl kalem mua-
5 

_ Utlddett lıibm bulan ııırıaıt -.ıdple-lnbı ,....- td"" 
bey, müraeaaUarı. meJ.lt Jtısınına bizzat müracaat ederek Wml<rini luıy- llAn olunur. 

8 
_ Kllraldplere verll.ettk llcnıl llllJı:tarmm ~. 

U2 Dog. 24 • 25 • 2b Şubat 941 1 _ Tahsı! v..tka.sı dik mektep menmn o1ınqımı.nı.,, i;Fi ot..- ya- !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 113 > 1 - 4 • 5 Jdart 941 zar olduğuna dair -.ıta, :: ;;::::::?' 
314 > 8 • 10 • 11 > 941 2 - Nü!us tezkereıst 
115 > 12 • 13 - 17 > 941 s _ HüsnahaJ '<lılt>dı 

316 > lS • 111 • 20 > 941 4 _ Mahldlmi7etı olm.,ıl!m• dair -
317 > 24 • 25 • 28 > 94ı • - Aşı utıdı 

aıs > 17 • ıa . 31 > 941 e _ 5xe eb'admda T m.t fotoğnd. 

319 > 1 • 2 • 3 Nisan 941 ~======================== 320 > 4: - 7 - 8 > 941 __::' 

(1119) 

321 • 9 • 10 . 11 > 941 
322 > 14 • 15 . 16 > 941 
112:1 • 17 o 18 • 21 > 911 
324 > M - 25 - Z6 > 941 
325 > 29 • 30 • 2 MaylS 941 
326 > 5 • 6 - 7 > 941 
327 > o - 9 - 12 > 941 
3~8 > 13 • 14 • 15 > 9.;ı 

329 > 16 • 20 • 2ı > iiıı 
330 > 22 • 23 • 26 > 94 ı 
331 > 
332 > 

27 • 28 . 29 > 941 
>30. ~ - 3 H:..:z.ıran 941 

••• 
StM'!fC1" Askerlik Ştı.bcsindeı;: 
1 - 940 ve daha evvelki yıl • 

!arda lise ve muadili okullardan 
mezuu olan tam eb!iyetnamelile

i LAN 1 
Fatih Sullı ikinci Hıı.kıık 

Jlalıkcnw.'li Sat~ M8murZuğıuı
dııın: 

Cemile ile Dilberin şayian 
mutasarrıf oldukları evkaftan! 
mazbut Hocasinan efendi vak
fından Eğrikapıda Hacı lıyas 
mahallesinde Munhane sokli· 

DOKTOR--.. 
Tevfik Akif Ayışık 
Dahftt Hutahkl•r MUtehaal•ı 
8eyoö1u P•nnakk•Pt ı ..... eo~ 
kak rı~ 28, pazant.. ... da 
uat 14 ~ 11 o kadar. 

Gece mtlracaatfart • 
edlllr. Telefon: 4a905.. 

{:,""lilda eski 9 yeni 8 · 11 No. sağ ============= 
tarafı Zübeyde ve Şalıende ve- kamilen dökillmllı;tUr. F..sas iti
rcseleri haneleri sol tarafı Ha· barile tamire muhtaçtır. Elek·, 
şimbey Dülliye me=ili arsası trik tesisatı mevcuttur. 
"a.sla· k önü on·· tarafı Mumlıane 
ıu ı - İşbu gayri menkulde 
caddesi ile çevrili 500 lira mu- mllseccel hak sahiplerinin gayri 

Erkek Daktilo Alınacak 0/ 
Zongısldalcta takdiri ln1tnet mllme>alllllinde ça1-lı: - IDl~!14 ~ 

lıoreceklerl muvattakiyete ~. 80 • 120 Ura .,..... - --~ ~ 
bit daktilo ahn...,Jctır. Harcırah Ye lbatelerj - ın1!mesll ~ 
edilecelı:tlr. Tal!plerln 24 Şubat 1941 Plıarlesi cQnll - 10 ~ 
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adada 93.7:i 142. s.ıl:kllı arsmııD •bil. 

rin 1 mart 941 tarihind<' hazırlık 
So. • 

96 '"° kıtasına sevkleri emir iktizasın
hammen kıymetli ahşap ev iza. mUseccel bak sahiplerinin tarihi 
leı şüyuu zımnında açık artır· ilandan itibaren 15 gün icinde 
ma suretile 22/3/9il tarihine vesikaaile birlikte ıneınuriyeti
mtisadif cunıartesi günü saat mize gelnıeleri lhımdır. Aksi 
10 • 11 e k&dar mahkeme ~- halde gayri müseccel bak sa
ltltibinin odasında atideki ~art- hinleri payla§:ınedrn hariç ka.

dandır. 17.52 F•tihle Hasan Halife ?.1ah. Hahcılar cad. il inci adada 

H0.00 4ı.OO 

2 - Bu şartları ha~ kısa hiz-
62· M M2. sahalı arsanın •a!Jfı.- metlilerden askerliklerine kadar 
Unkapanında Haraççı Kara lıılebmet Mah. Yeşiltuium- verilnıi.1 olanlann muameleleri 
be &>. 48/1-48/~0 No. iki "" ..., dükk4ruJJ enkaz sat.ışı_ tekeırıaül ettirilmek üzere ~im-

ll00.00 158.0I Unkapenında Haraççı Kara M~et ııwı. Al>dülezel diden her gün saat 9 dan 12 ye 
lar dairesinde &1tılacaktır. Mu
hammen kıymetin % 75 ini lırlar. 1 

buldu:hı takdirde o gün ihale e- 2 - Artırma bedeli peşindir. 
dilecek aksi takdirtie en <;ok ar· Satış memuru kanuni mehil ve

paşa cad. 85 .• 37-39 No. bina enkazının aatııı. 1 
Tabırun bedelleri ile ilk teminat miktnrları yukarıda yazılı arsalarla lld kadar şubeye müracaat etme

leri lazımdır. 
llllrç& enkaz aatılm•k ~ ayn ayn aç.1< arttırmaya konulmuştur. Şart. 3 - lı;bu i1An davetiye yerin~ tıranın taahhüdü baki kalmak rebilir. 
umelert Zabıt ve MuamelA\ Mudürlillü kalemmde c6rillebilir. lbaie 3/3/Q41 ı 

. . . kaim olup aynea namlarına parar'.es! ııünü '"'•t 14 de daimi encümende yaptlacalr!Jr. Talıplerın ılk le- d t" - d .
1 

· ktı" 
ırurotile 1/41941 tarihine mü:ıa- 3 _Artırmaya ghecekler % 

1 ıl1f mlı günü ayni saatte ve ay- 7.5 nisbetinde pey ftl"eCeltler- I· . .. daım1 .. ave ıye gon erı mıyece r. 
minat nlakbuz vey;;ı me-k.tuplarile ıball' ıunu muanen saatte encu-,, •nmıııiıi••a:ı:ııİ:ımı••r~ ni yerde artırmaya devam olu- dir. 

naralı: en fazla. artırana ihale e- 4 -- Bedeli ihaleyi miadında · 
dileeektir. 

mfuıteri vermezse ihale feshedi· 
Evsafı: Kapıdan girilince ~ini )erek gayri men kul yenıden 

döşeli bir taşlık ve iki odıı bir arttırmaya çıkarılır ve aradaki 4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 100 affd IO Llnhk 
beli merdivenle alt kata inilin- fark ve zarar bıla hüküm mtiş-

1 4 
» iOO » r.ooo » ı:ıo » 48 » 

j;; .. :: D~:iryoliarı ilanları 1 j Y 1 K 1 C 1 l A R A 
Muhammen bedeli 4-0'J.000 (dl"rt yüz bin) lira olan 2000 ton r~dil 

patı 8/4/1~1 salı g(lnu saat U de kapalı zarf uaulü ile Anltarada idıtre 
l:lnasında salın alınacaktır. 1 

Bu ı:e &L'"l?lek c.tı7enlerin 19.7~ (on dokuz bin 7edi yi>% elli) liralık 
_..alduıt temin:ıt ile kanunun toytn Kliği vesllı:alan ve 1elill!!erini ayni 
ıC'lo saat 14 e kddar kom. yon rc:aliğ'ine vernıeleri Uzımdu:. 

Şartnameler 200 er ku~ Anlt.rıı ve Hay~ ~ oatıı-ı 
..ıı:tadır ( U27) 

• • • 
Mu!ımınwn • e1•li (7'27) linı (50) kunıf -. muht.l!t cius ve mik· 

tarlm-da yatak Yortan, yastı.k. ya~hk kılıh ve ıw-vresimden ibe.ret 6 k:dem 
eua (10/J/1941) pazorı.e.t eünO uat (ı5) on ~ Haydarpaşııda Gar bı· 
-.s d4hilindek.ı. mı.syon tara(mclan kapalı z.art UllUlile aabo alınar.aktrr. 

Bu ~ ı;ınn ıstbeıılerln (564) lirE (57) Jı:uru~luk mtn'aklnt tenıi. 

ut kan . :~unun tuy n ettlCi v lkalar:a birlikte U.klifierinl muhte\1 zarf
lıarını •Yoi ıaat (11) on dörde kadar komisyon rt"'.sılline vermeleri llzıınd!r. 

Bu ife ait şartnameler ltamisyund:ın para su obırak d.ltıtıloıalrbdır. 
(1341) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ldftrem..iz ihtiyacı kio 330 lı:1lo kalay alımı açık ebiltıneye koııulmu..ş 

-.e 19/2/94 l t.a.rihın~ çarşamba CUnü saat 1~ de toplanan komisyona mü
nıcaat tden olmadı.ğl..Ddan on gür;, müddetle uzatılmaaınıı karar ve:r:lmiştir. 

Ek<IJtme 3/3/941 tarihindo pazartesi günü saat 15 de Büyükpostahsne 
........ ka.rşet-ında Valide hanı ictnc:Ut iltinci katta 23 No. lu .ldarernh: wnuml 
41opc> muhasıpliği odxmda lopWıaealt mudur!Uk alan satım komiısyonunda 

~-
Muhammen b<><Jel 1%87 lira muvkakat leminot 98 lira 53 kuruştur. 
TaUplt"tin ı&rtnamelerin.i görmek ve muv .. ak.bt tem.iııaUannı yabrmalc 

lure çalııp:na günlerinde Büyük pogtahane binası biritlC1 katta iduri kalem 
Jeınızım kısmına ektd.ltme gün ve saatinde de 940 malt iienesı"tQr. muteber 
ncattt Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ile b.i.rlıkte komisyona 
IDÖra<.-aatları. (U89) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
1 - lferkez ve taşra lıman dairelerine 15 lira uli maaşla lise ve 
~ mezunlarından im.ti.hanla liman memuru alınacaktır • 

2 - Talip olanlann bir istillaya boglı nüfu..ı tezkereci, mektep şelıa-

1-ıeai., oıhhat ııoporu, Jıüanil hal varakası ve 4.5X8 eb'aduıda 8 adet 
ftRkal·k fotntrana milracaat etmeleri. 

• 2 - Evvelce mllnıcaat elmll w imtihanı ,..pı.lmış olnnl.ar da bu defa 
•opbakaya ı:5tirilk edebilirler. 

4 - vosalıııka imtihanı M/2/Hl puctoıaı sllnll aut U ~ ~•la· 

K :n buluDduğu mahalde ınşaat~ 
ba:;;lanacatı için ah~p bir kah
ve dukkinı yıkılıp enkazı &atı

lacaktır. Kiremit, cnmiar, tah
ta kaı;ılar ve çerçevel~r ye
nid~n kullanmaya müsaittir. 
Bir miktar tuğla da TIU"dır. İs
teklilerin '"YENi SABAH,. ida· 
re ınemurlutuna her sabah 
s::ı.at ond1m. on iltiye kadar mU-
ra.:ıcaatlan.. 

ce toprıJı: bir ev allı ve ay:ıi zn. teriden alınır. 4 » ıt!O » 1.000 » 190 » a » 
mancia mutfak ve bir oda olup ,ı 
bir de arka.da ufak bahçesi v•r- 5 - İhale tarihine kadar ver 40 » 100 » 4.ooo » r 
dır. Bahçede bir kuyu mevcut- gilcr hissedarlara ve % 2.5 tel- DlltKAT: Hesuplıırmdalti paralar bir ome kinde ~ ~/ 
tnr. Orta kattan 16 ayak mcr- lıiliye ile 20 S('nelik evkaf taviz düşmiyenlere ikr•miye çık!Jıiı tnkdlnle "' 2G b21uı71e ..rı ~ 
dl.venle vukan '·ıkılıaea bir so- bedeli müşteriye aittir. . •• .t 

' Kur'"1a.r ııenede 4. defa 1 Eylül, 1 Biriıwikiııun, 1 ,,....-ta üzerinde yanya.nn iki oda ve 6 - Şartnmne bugünden iti- ı 

bir hela vardır. Ev ah,,aptır. haren herkesin görebileceği su- !~~~~~~l~Il~azı~·~ra.n~~ta~r~ih~le~nn~·~de~çek~~llccektir~~~·~~~:, üst kalın pencere ve çerçevele- rette açıktır. Fazla mahlmat is- \ 
ri yoktur. Dahilen gıva ve bai;· tiyenler ııat:ııı l 78 No. ile me
dndileri bozuktur. Haricen ve muriyetimi:oo müracaat etmeli-! 
bilha-.;a yan taraltaki kaplama dirler. 

Sahibi: A. C•malcddln &ara7oğlu 
Basıldıtl yet": (H. Bekir GlirM>ylar 
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mağa başlamış.tı . .&&Ji 
hal aklıma bir şey gc!di. nuıun- ı me: ~~ . 
dum•m '·erden yavıı.şca kalkarak - Peki kan al~,v 

,,- , • menden yuka.-ı çıktı. Ben kadını dım.. Gelen herifi derhal tamdım. dana yere eğildi, ilti eliyle kun • Bak 
1
--"ro .ol arık kapıdan iceri g-ırmegi, ge- ben yarın OJ<'><>-»Jı .. 

..., da bu evde yalnız zannederken bir 1 Beni gaz:iznoırunda yatınnıyan duralarını çıkarmak içın uğraş • F k t .. 
1 

ır;cY ceyi hiç olmazsa d:ım altın ge- h çıkU N ti .. lıctıı" . .. mag-" başla~· Kadın sarhoşun sem. a a oy e ııe>< de meydana sar oş . e • munase ·ız gazınocuııun muş- " ...._ han d la.şı kQC3ll' ı !'.1 çirıneği <llişiindüm. Kadın çeş • ceyi lıcklemek, yoksa şuradan terilerinden biri idi. Herif daha müvazencsini kaybederek yere e 0 p . ~""'' 
mede me$g1lldü. Yerimden fır : ııavuqun, .ntmek arasında tered- 1 ben orada iken kafayı tutmuş • yuvarlanacağını anladı: ye beni aranuyac elt f 
!adım. lkı llç ıı.cl.mıda kendımı ,... şam adaya da geleC ııi' 
kapının önünde buldum. Artık düd ediyordum. Halbuki anb'lrın tu. ~imdiye kadar içmekte de • - Dur, dur, bu kadar içecek Ben avluda yatii.cal' 
durmag-a. haee. t toktu. .. Kapıdan içerisi gayet ferah ve rahattı. vam etti ise vay haline! ne var! Bir değil, iki değil •. Her lurum. _,f# 

Sabaha kadar vakit geçirmek ı Eğer herif beni anbarın için- gece her gece tıl"'.:.~ 
içeri ginverdim. çerısı gaylet ge- için buradan ala bir yer bulamaz de bulacak, gazinocu tarafından o· rek k .. rdi Diye ııöyleruyor. -ki i":ıl' 
nişti. Kadın kapının ar <asına b ıye ocasını me vene na merdiven~en aıı""·~~· t B dım. Gece yarısı anhan a~ıp ça- serseri zanniyle kovulan ya mı- t tt kund !ar ık dı -
küçük bir lô.mba koymuş 1L u- nak çömlek arıyacak değillerdi cı olduğumu anlıyacak olursa e- 0 uı u, w·a ını ç ar ' İşin fenaya y•'.A 
nun yardımile bir köşede büyü- ya'. Dı·verek orada kalmafa ka- vine mutlak hırsızlık kasdiyle herif oturduğu yerden kalkmak Çünk" i beri! avl.ıt<Ü'. bif.Y',t-• k b. b ld •"•nu gördüm. , - istcmivordn. Kııdın kocasının ,.ı; ce ıran ar 0 u,,u rar verdim. ,-.._e yarısı henu··z ol- ·ro· •· hük d k he · ·· anbardan elver....- ......ıı Anbarın kapağını açarak içeri """ gı ıgıme me ece ' nı şup- .koluna girdi, iki basamak daha hoŞ .,..., ) p 
gı·rdim. Anbar benim gibi birkaç muştu. Henüz anbarm içerisin- hesiz polise teslim edecekti. yukan çıkardı. Fakat herif: mıgo··runY.~caktıce h'ı~ ~~· 

de uykuya dalmak üz.ere idim Bunu düşündüğüm sırada he- ·- _,,,,g1""', ki~i); i~ine alabilirdi. iti, sokak kapısı kuvvetlice çalın- rife dikat etim, ayakta duracak - Ben artık gidemiyeeeğim. yup döğmege ~~ti 
ha(lln anbaruı bir köşesine ta dı, adeta bir telane vuruldu. Ben hali yoktu. Kapıdan içeri girdi. Diye oracığ1ı OturdtL Kadın ayakta durınag& o& 

bak, çanak, c;ömlek yerleştirmiş- işi anladım. Ev sahibesinin gece Arkasını duvara dayadı, bir a- da: ğından bilakis ~ 9'1 ~' 
ti. Kapağı usulctle kapadım. Bir yanlanna kadar bu sarhoşu lıck yağını hrıvaya kaldırarak karı • - Seninle uğraşacak vaktim bir dayak yiyecek~~~ 
az sonra kadın çeşmedeq. gddi. !emeli dediği adam kimse o gel -1 sına: yok! Ne halin varsa gör. Sabaha tüye tabii iist odı>0ıı#'ı~ 
An barın anahtar deliğindelı bak- mişti. Kadın söylene söylene mer 

1 

_ şu kunduralanmı çıkar. kadar ayaz da kal da aklın ba- yanacak, eşy~0ııı ~ 
tım: 44, 4.5 yaşında blr f;eydi. Ka divenden indi, kapıyı a.çtı. He • Dedi. Karısı: , şına gelsin!. evine giren ııe 

0 

f ı 
dın kapıyı kapadıktan sonrrı' rif yahud kadın anbara doğru - Elin yok mu? Kendin çı - Dedi Lambayı aldığı gibi mer dövdüğünü göriiJıC~ ' 

- Gece yanları:ıa kadar bir yaklaşıp kapağı açacak oluraa kar, hem gece yarılarına kadar dlvenlerden yukan çıktı. Karıya paracak, konu l<O t.ş ~ 
sarhoşu beklemek çı:J-ilir derd ona göre hareket etmek için ha- bekle, hem de kunduralarını çı • ne kadar hiddet etim. Herifi o- beni tutacakl~~ i~ f' 
d.eğil.. zırlandım. Anahtar deliğinden. kar. rada bu·akmak olur mu! Sabah- ceye ~(~ 

- lene eövlenf' ml'rdi- karı koca:yı ııözetlemeğe bıı.~ln • Dedi. Herif homurdan& homur leyin ben sarhoşun gözllnlln ö • 


