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g·ede feci bir 
tren kazası oldu 

"" ' .. 

Suların tesirile cöken bir • 
köprüden vagonlar devrildi 

faıni . 4 <r d ) - Pa.?.artesi 
gU.nü s ı J !l ... 'O ' n :ıJ:mnda ba.~ 
hyan ... •ıoPtli yaün,ur ve 6"'1 ne
ticf'ls il'l(: G('rmf'ntJk - Erıkli a
rasınrl k Jometrc 110 • 8ıl5 de 
bulunan köpnmün bıı ayag-ının 
altı oyu!mus V(' ayr..1 gün saat 

eden 130'Z numarah yolçu kata
n bU Jröprihtcn geoerk n köp
nınbn çökmesi i.ızerinc makine 

YaralıJsrdan biri Aywna götü
rülürken yola ölm\~~r. 

Diğer yaralılar Aydm hasta
hanesine m.. 'klooilmişlerdir. 

Kfti-.a mabaılline İzmir vo Ay· 
dından lındaU katarları aevko

VE 
Sigorta Sosyitli •. , ...... ._ .... 
Sümerbank bina&1, Galata üMID 

f Yakın tarihin ibret verici sahn 
-

ol ... r Mr WıHkic Man- 22.00 de Alsa.ncakdan ba.reket 
> t1f hnr ıle ır.i.tl ettiği bir -

-._ ta, lngil1 ·reye ~lirken 
"n, mcvcud bır su le artık 

llb J>t lmu~ old •!-.•unu ~min 

ve arlmsmda bulunan furgunla 
ıki yolcu v.,gonu de:vrilmıştir. 
Bu müessif kaza hakkında alı
nan son malfunat şudur: 11 öl~, 
7 ağır ve 8 hafif yaralı vardır. lumn~ur. 

~-
e lng t tnin .Alman hiicu
~ liarşllJ n<laJu mukavemet 

k~fetmek ıst,yordu. 

bu mı a.Wamls\ve artık 
~hat ~1.rı: • Mr. Willkif'Din 

._., .... ,_e nazar lngütere)c 
lht az.wm f:if'"kt ve s: tn~tı 
n eden 11> l butün s ye " 

ı ar Jlôc hükum sürdü- f 
go u ittihad -. tcra-1 

harbi .. 
Yunanhlar T re
beşinryi zabdatti ---- .-. 

Berat yolu tamamile 
Yunan kuvvetlerinin 
kontrolü altma girdi 

~ -

1 Radyo ---;;;;ı;tı dun 
gl\ce 2 saat lnkltaa 

uğradı 
-o--

Afrika N 8 
7•·iibli.:ôgüı-oru ı .dOllnl müt.:~~ih C4fM8~ ft~lyay!ı gönderile. 

O. ma•um Tllrk ve mUslUman halkm vapurda zorla etbr~eler 
de~işllrilirken • • • · 

harbi tt .ı;,. n <1 :un ~eni başlmm:uuLı.m J İt:lh. C..ııakka.1.-, i fr•Jl.:ı tof ı "'U ı 
.un· 11 t v; ık·) kııman~j"l el" r.lır almaz bir Babıalinin m• k:v t·• etini ı.. ra' · ıuı ···•m !"> 

Etiitenin 
bıri işgal 

• 

1 !3C:'f:Lr yaı m tk istedi) Dk iş olmak üure ele Nisa- ika ümidi oo..a ~.Jknw:. . .\tlwar 00Dim1 'kil. l 

d
• ı n 18 inci ı>;t:nu Çu.nak!We öolerine geldi ,.c ~ ı i .. g c bruJadr; St.ın pal~a~a. lwd > örtte Kmnkale ilo Seddilbalıri bombu'dıman etti. t.>.ıkanh. BU'lu · Türk memynıuu Nr cl.ti. 

l~)aJI oombanbmam ~r arar yapm&llı. yan m&.tl uafl bunu bü) ük hir mfn:nru* ~h· "il 

ed"ld• "1fıiJ ·'er İfu.J~an a~ ~ddf!tJe mukabele et- e(k•rl..en Ba · J", Tr.lhfUH tahliye Ctffln~ 
1 1 tü r. Bu \azİ~t"t ka.rşısmda Amiral (Vialc) ~ ltal3a ile sulh n ıiak r ... ı.- · r ı ~ ımuı 1 

- kilmek mecJ,uri~efuule kaldı. Osmanlı hiikfune- ~U!!>Untla t(,ıa ~d.)ordU • 

Afrikada bUtUn ceb· ti de Boğazları S('3rusofere kapooı. li \hll 

h~e~ekil~lyan !~~~~~=~~~~~~~~~~~~=====~=~~~ 
kuvvetleri çekiliyor ı ---- Willkie SABAHTAN SABAHA 

~"''VV ~ 

Tnt;iliz kuV\· Un i ~ar ki Af ı~· -
kada <lort C1,;pheden marruz e • • ıı K ı 

(Sonu sa ıfa 5 si<tun 2 de) ıngı ere ra 1 

~HA RB I . tarafından kabul 
vAziYETi 'ı Lond,a, eıdi(~~i) -- Willkio, 

Et pahalılığı 
l! 

Heıbeşistamn mUs- Eritreye karşı yapı· 
takbel statllsünU izah etti 

1 lan taarruz 

İrlandadan Utyy :-c ile dönmüş 
ve bu nk<ım kr~i l.u :ı.fınd~.n k ı
bt ı toılırıi~tir. 

Müiakabe komisyonu toptancdarı 

dinlerken acaba sakatlara, deriye, 
bağırsaklara ait hesapJarını gördü mü? 

-o-

Londrn, 4 (a.a.) - Hark ·y,. 
mz:n Eden bı 0 ün A\ m Ka
marasın Hab .,,·~tanın müs
takbc>-1 statü ü lıc.ltk ncl .. be~ c.:· 

natta bulm muştur. 

Eden demi,. tir 1 i : 
Kraliyet hilkf.ımcti mü 

Fiyat kontrolüne karşı 
imalatta hile başladı 

A:pkk 1::ı ıh\ ı · ı · .ı ~a- sağlam a) kkublcı ı ortadan 1 

pılan sıkı kontı ole· piy ada kaldırarak yerine kotü :rnalze
tesıilcrini gö tcı meğe başlamış me ile yapılan ayakkabıJ:ırı sat
\"e cskiJ n ma;;a.za vitrinlerinde mağa başlamıslardır. 

görülen 35 • 4 liı alık etikeUer Fiyat mürakabe bü_ osu me
yerine 12 • 18 liı :ılık etiketler murları bu nevi ayakkabılardan 
görülm ge başlanmıştır. muhtelif nümuneler alarak aJa

Fak t bu llefa da kuııJura kadaı laı a. n uayene ettirmişler 

YAZAN: 
Emekli General 

K. M. 
• • 
Habeşistan ctn.fmda.: 
Eritreye karı:ıı yapılan ha

ı ekatın ehemmiyetini, Agor
dat ve Barentudaki iki İtal
yan tümeninin ağır zayiatla 
geri aWmasından anl:ımal·t:ı· 
yız. Bir İngiliz motörlii kolu 
Keren istikametinde ilerle -
meUedir. Diğer bir kol da 
Barentunun 80 kilometre cc
nubundaki Biankundi°ye eri . -
miştir. Cephenin genişliği de 
kuvvetler hakkında bir fıkir 
vermiye kil.fıdir. 

Eritreye teveccüh eden kuv 
vetlerin yakın hedefi, Asma - ı 
radır. Burada arazi dağlıktır 
ve örtülüdür. Asnıarn., Erit ı..! 

kıyılarında sıcaklardan buı ... -
la.nların bir sııyfiyesidir. Biz
ce San'a da Hüdefdeııin bir 
mesireei idi. 
İtalyanlar, "1Qk urp ve yol 

( _ _,,. , . 8 da) 

\\ Hlkie, ~.uıda Ba.~wkili) le 
göni~fü 

Dub)in 1 (u.a.:; - WiHkie bu
ı,iin l.i rJcdt.ı ${ n a Dublind€11 
l arekl't dm· ·,.. \\ıl~.ı ic ga.zc
t • · 1cric ya.1 t .~ı m ilakatb, De· 
\'alera ile:- ~Ö-Ü!' 1•'"ınde An~eıi- • 
k< Bll·k ,jk dc·;lrtlcı inin harbe 
girmesi trı.k<li.rlııuı;; G<.;rbest lrlan 
da dcvlctiü:n vnziyeti mesele -
sine U:1nas c l'1mi . oldug:. nu söy 
lemi .lir. Dö \'a.!er~. görü~me cs-

(Scııı•ı s. yfa 5 sii. 2i!e) 

Dost Yugoslav 
B'aşvektti 

~ 
~ 

§11f .-~ 
........ l 11>1~ 
l 

Bugün dost Yugüalav b&.11ı·e
kıli B. S11.vet Koviteh'in ba.:wc. I 
kil oluşunun ikinci yıJJoni'mU-' 
dür. İki sene evvel Jiinyanın en • iii111111111i• 

- KoyWlWI deri8iai SO) duk. Şimdi IOj ulma 

larıada! .. 

~ mağaza ı lJç.ı n.1.c bulun nl. (Sema !IJ8)rfa 5süt-~ 1 "--.--..iiiııi.-_ ... _ _, 

buhranh bir devretıiııde iş başı- ı 
ııa. geçm~ olan başvekil muv:ıf
f akiyetli idaresile bütiin Yugos
lav milletiJlin tevecciibünü kr· ı 
?.8Jlm1f ve menıleketi haı lı ha
ı ıci tutmağa muvaffak olmuş • 
tur. Dost Yugoelav beşvekiline 
hayırlı \ 'C muftffaki~li bııfa
rılar temenni ederi&. 

F.t fiyatı 75 ile 80 kuruş ara· . muhtelif !>• lxblcıi ·arasında A· 

smdadır.·~ Demek son aylarda dana ve civarından Yunanieta

et yüzde yirmi bet arttı. Bunun . (Soma sarfa 4 lii t te) 
t 
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Ordu [sanı cıkademl
in başında olan au

ana Abdül-Hag bugün 
garb mlisteşriktari ara

mda çok tanınmış bir 
adamdır. 

Bütün bunlar ve daha lıa§ka 1 

sualleri sorarken Sir Akbar, 
H.udistnnm haleti ruhivesini ha
FL anlaynmaınıJ olm~a hayret 1 
etmiş gibi gi.iründü. De<ll ki: 

'"Biz Mfu.lümnnlar, bir Hindu 
ckscriyetiıtin hükümetini ,.c ida- 1 
re zümresini teskil <'diyoruz. E· 
ğer bu yetimhanede bu farkları 
kaldırmağa çalı>;sak kuvvetimi· 
zc giı.v ncrek bir takım aciz' 
kımSE'lcrin dini an"ancl~riııi lu- ı 
rıyoruz fikri hasıl olur. ,, 

Sir Akbar· ın bu ince hiskı-in~ 
falıi! hürmet ettim. Fakat ayni 
?.rttnandn. bunun biraz da itl:tri 1 

ol.luf ınn blli~ordum . f'.Ur.kü ı 

cı«eriyctle Hindistnnda oynhk-
1 

!arı kaklınnak isteyen Hir..lt:· 
!ar dahi, lHisHimon ekalliyetin in 
id!lre ettiği Hindu ekseri.reli a
rasında ctı kü0 ük hadiseyi siya
~i bir silah <liyc tullaıım;ıktıt!i, 
çel inmez. Fakat bütün lıunl ra 
ra • nıen insan ge"..ı.e bu hareketin 
yanlı'i old"!!ııntı dü ;lin'nektcn 
kenuini alamıyor. Egcr Iiindis-1 
tın, eski " manlarJe. oiduğu 1 
gibi, din~ Hsnn ,içtin'ai mü!lasc
bct b>k•m•n<lan bir mozayik 
millet halinde yaş.ıma~a r:ızt ı 
o15aydt bu gibi diişiincelcre Jii. 
zuın kalrcazdı. Fal:at !Iindi~ta
ııın, t.oı:"ağın:ı. ayak b~ .tı~ım 
llk günıd~nlx:ri h('rkesin agz1n -
d~·Ul. ınilli birlik, mllJiyet, millet 
ı inae işblı-liği, btikliıl r,ioi ke· 
lif!l ·Ier iF.idi_y'Or 1m, 11atL .. ı bunl -
nn baricind~ hir sey k,,,,u,ınak 
Hiı.d tamu bazı nHı!ıitlcnnd~ 

1 
nıllmlıiln <legihlı. O Jıald~. mek· 
lepte bile, bir sofrada yc:ııck 
~ ı} t-miyccek l'aılar birifıirin • ı 
d<-n a}Tt olan çocuklnı ı nasıl 

Iıir mill~tin evladı diy.:: t·~!akki 

c-deb!lirdinı? Bunlar naS!l ciclc 
1 

'nı:mlekct içinle işbirliği ~·;ıpa

bilıt'. bunlaı· i"lildiıl den· :~n bir 
fikri nazı! kavrıyabilit? 

. . . . . . . . . . 
Hyueı<•bad'a o,maniye Cni-

v~nıite:--inin daveti üzerjnc 
grlm!.ştirn. Kıs m "!' l'ni·.er· 

ite) ~C s1kı tema.~ kı.sn:ı.:>il mi
safir ol<l·1ğur.ıı ev bana mü-r..rv-1 
\'C'r m\ıhitini tanıtlı. Osınaniyt! J 
Ltlım heyeti t~nınmı simalar-

1 
d~n ıııJt· c'.<kil<llr, c,a~<M btı 

ıınh C!"<" :l<'nin Hindi.slllnda bii· 
yük ııöllreti \'ardır '"'' b:ızı ııok· 
lli:a!:"ian en cnk nıüııakııp cdi
h'n bil' ınü<::>S'~öedir. LL:ıan nıcse
le.-i en bariz hususiyetidir. Çün
kil or·ı•t li.saııınch bir Cnivcrıü
tc "tcdti~"lt yapmağa ba~liyan I 
b;rinci müc~~:csc odur, ondaıı 

· .. rn-a, Jamia gelir. Or.lu JL.ıa-1 
nında bugüniln iliın ve fikriya~ ı 

tını te•lri. her halde kohv bir ı 
ıne· ·le <'lınns,ı gerektir. Tcknık 
tcr;ml«r mı ,·cyalnıu btı Garb 1 
Ji .... ıın?lll1a!l ıııt:kJedi!chilir, iat<ut 
lıuı ları orduya mal etmek 
fe' fi ,. il~i tlü~ilııcrnin .bu
gü .k j Gorh lcki \'Üs'at \'C bnş- 1 

krJı.~ııh 01"Clu lisıtt11nda if (l et~ 

n' k u t li;n hryetinin he. biri 
ken lı ıbc:.inı.l... nı:.rbth :,:-.IS ,, 

on:tı..: li. antiı~ lam :ne>n !'..ı.hiU 

. ,.. ra ·im ouıı ı lazım hr. Bu 
=ks;:.d i~in Osmanıve Ünıvcr
~·t s i c il n a:tinı:ı. b r ubcd 

r 
eniS 

'\ 
ah 

Turklye Ecnebi 
SENELiK 140.'.> Krı. 2700 K ·ı· 
S AYLIK 76-0 • 1450 • 

1 
. 

1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 

S. Şı.ıb:ıt '!'941 ÇAR;)AP; SA 
8 t!uha!"rcm 13ı:':O 

23 lkıncikanun 1356 
Giu1 3 Ay 2 Yıl: 941 • Koil&tr.ı 90 

GUneı Ö~le lkindl 
ı ~o '7.59 U.42 I• .. 
8.08 13 28 16.12 , .. ;,;l 

Aktım Y•l9ı lr.ıaak 

ı. 90 1 3 ıı.s:ı E: 
18 o 20.02 6.27 " " 

DİKKAT 
cYenl Sa~alı• a ı;önd!rll'!n yazrl•r 

ve evrak ne1rcdtl&!n odl n-: '"ll:ı lad• 
orunmaz ve bunl;ırın kaybc.lm.ıı.ırın. I 
«fan dolôlıyı hiç bir m~•uliyct kıt ut 

,:;:1, "neZr 1 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Sinema s:ıhibinin 
tavz hl ihtisas yapıruıı ve yctişnıi~ a· 

damlarını Garb faıiversitcleriıı~ Muhterem gazetenizin 1 •. u
gönderiyor. Bunı;n çok verimi.. b~t 941 tarih ve !JR8 n mnrnlı 
ve lazım bir uHul olduğunu ka·: mdıasmnı (Okuyucu cı:Jor 
bul etmemek elden ~lmiyor. Bu l:i) sütununda: Siıı.eın:ı.mın 
talebe A vrup:ıda ek~eri muay • P Fanda_!y:Sinin girE. olclu~ıı • 
. b' şııbed ·•. t•"'IS "P-m•i'1a 5 d:ın sıkayct eden 11ı<.ı,iı.ıcıımtz 

yen ır e ıu · " "'. - ·- · sin,__mamız miida~:irr.l~rirul:n 
kalmıyor. O şubede tctkık ve olmıyaıı v~ bL~c> nrnliım lıu
tecrübe de yapıyor. Ünivcrsite- 1 Junan bir kimscdi:. Hilafı !ıa
nlıı belki bundan <l:ı.lıa faydalı o kikat olan bu §ikayet. bazı 
lan bir faaliyeti d• tedriste li-ı kimselerin sinemamız yüziin· 

lan "rcfc c~ lan or· den maddi nıcnfaatlerir.~ lıa· 
zım _0 ve r. ns., . 'el gelmesinden nıütevellıd bir 
du ltımnına nakle<l~ek heyctm 'I iiYbirar neticesi lmsdcn yanl· 
faliyetidir. Her hangi mevzu- r~'ustır. 
dan tercüme edecek mütercim Keyfiyeti arzc<ler ve gaı:e· 
mutlak o şubenin mütelıas.sısı o- tenin ayni yerin<le tashUıinl 
!anlar arasından seçilmiştir ve dcr:n saygılarımla dilerim. 
her ~ube için tcrciimc yapanlar Kasımpa.? ty~,~tJZ si~ 
arasında sıkı bir mlina;,cbct vur mıı& mus ecın dalım 

olruyucularınızdaa 
dtr. Ordu lisanı akademinin Mustafa Qtyakmaz 
ba,mdıı. olan Maulana Abdul • • • 
Hag bugün garlı müste~riklcri Kadıköy, emekli albay K 
arasında. çok tarunmtş bir a- Saner imzasiyle mektup gön· 
damdır. Bu zatın ordu lisanına deren okuyucumuza- ntifatı
hizmeti büyüktür. Ömrünü ta- nıza "Yeıti Sabah,. tahrir ailc-
mamen ilme vakfetmi~ olw hu si teşekkürler eder. Arzunu · 
be.ya?. sakallı ihtiyar, Hind müs· zun tahakkukuna çalışacağı· 

mızı bildirirken gösterdiğiniz 
!t'manlığı içindeki ilim hareke· alakadan dolayı da şükran 
tinin ruhudur. Üniversiteye Ye hislerimizin kabulünü rica c-
ordu lisanına en büyük hizmeti, deriz. 

·-~--------------.,_,_, Oxford sisteminde büyük bir G .. ..1 k l , 
Jiıgati salibiyetli bir heyete SC· UIDrU.t Ü CU arının 

kiz :;ene içinde yaptırmış olma- i imtihan lan 
Stdır. Bu ıı.1<2.dcmi bir taraftan G" rük. k ııl . "b 1 um ole arııun ımti an 
da tercüme ve telif işleriyle mcı, !arına İstanbul Gllmriikler Bas 
gnldür. 1 Müdürlüğünde başlaıuruştır. ·1 

Osmaıtiye bir taraftan diinya Her gün 5 • 5 kolcu Hılihan 
üniversiteleri arn.sında mevki a-

1 
edilmektedir. Blllllardan imli.. 

lahılıuek için hiimmalı bir faali·! handa muvaffak olamıy:ınlıırın 1 

yel.le çalışırken bir taraftan da kadro harici edilmeleri mubte· ı 
-·· h .. . . 1 . ı meldir. 
uunyanın meş ur unıvcrsıtc erı ,, •• 
ni bina oıaı:ın te~k-ik için _bir 1 rvııntaka lıman reı.sı . ı 
çol: y~rli mımar ıkı sene mud· tekrar Ankaraya gıttı 
detlc tetkik seyahatine gönd<>· 'ı 

Evvelki gün Ankaradan av
rilmişlir. Nihayet plan tcsbit I det eden lstanbul Mıntaka Li-
edHmiştir. 1935 ele yolları, su- man Reisi Refik Ayantur tck
ları, ycralb tcsisı.'a tamamen 

1 
ra.r Ankarayn gitmiştir. Liman 

bitmişti. Fakat binaya, yahud rciai Ankarada bulwıduğu mtid 
b'nalara henüz ba~lamak üzere del zarfında. Türk ııilep n:ı.ldi
iJiler .. 

• • 
En son akşam Hydcraba<l'd~ 

eski Şark ileminin orada henüz 
yaı<ayan bir adetine ><ahid ol
<ltım. EvvclA Osmaı•iye Üninr· 
sit.c:;i hir çadır aıtında talebe w 
ı 'rofesiidere bil" ziyafet verdi. / 
Hayli uzun sütcn hıgilizce ve 
orrht li$anında nutuklardaıı G;n.1 
ra beni bir mÜ!i'1.llrcye da ,·et 

1 
ctUkr. (Arka.<ıı var) 

Pasif korunma 
ekipleri 

Şehrimiz.de pa ;if korunma 
i~l~ri için teşkil olunan gaz a
rama, temizlcmr \'C "tlıhi yar· 
d!m ekiplerini tcııkilatı tamam· 
!anmak üzeredir. Sıhhi yar iını 
ekipleri için ı;imdiye kadar bir 
m!l.)°on üç yüz bin ve gaz aram.,,_ 
ve temizleme ekipleri irin el" 
vc<li yüz bin lira. sarfo:unmlı::-' 
tur. • 1 

Bu ekiplerde ~altşacak h<r 1 

ferd i~in 110 lira tc<;lıizat ınıı .1 
·arifatı liizım gdm~ktcdir. 1-kr 

ekip bu suretle 1300 liraya mal 
c,lın:ıktadır. Son pa.<if konıııırl'.\ l 
nıan~".'l"'("leri csnn.stnll:t bu ~l:ip
ler l"n G tanesi faaliyet giLt, . .-. 
nıiştır. 

Belediye -Evkaf i htilafı 

htanbul belediy<>zi ilo v kıflar 
iJaresi ara.suıd:lki ihtiEıfın bl 
l'-lilnı.esi için vakıflar id( rcRiıı- 1 

<!eki \'akfiyelerin tPtk:ki~c !ii
zum görülmieytiir. Yakıı:J:ı. h<·· 
!celiye Ankara.ya biı· nıüın~.;~il 
g:~nclercrck vakfjyelcri l...'ll:i~ 
ettirecektir. Tdl.ik olun'u a'< 
va'·fiyclerin a<lcJi 10 bin bular 
ılır. 

Belediyenin teftişleri 
htanbul lıdc<liye•i mul tcı:r 

mıntakalar<fu yaptığı umwri 
teftişlere de\'am etmekterlir. Bu 
tefti:;lcr 14 müfettişin iştirr.ki· 
lu ve geniş mili%stl.'.l. yapı:1naJ ..... 
tadır. Birkaı; gii:> !»1beri <le\';ım 
eden Beyoğlu mı•,takac;ının ter 
ti&i esnasında birçulc zabıt Ya· 
rakalan tutulıru~tur. 1 

Ticaret birl.klerinin j 
senelik 1cplar.tıları 

,,.! 

yatınııı tanzimi ve deniz nakli
yat tarifeleri etrafında vekİl· 
Jetle temaslarda bu!U11ac:ıktır. 

B~şiktaş Halkr.vindetı: 

Evimiz tarafından hafüıd.t 
iki gün olmıı.k üzere matematik ı 
kursları açılacaktır. Bu kurs
la!"a devam etmek istiyen ltcvc3 · 
lıürlarla orta okullarıa yedinci,~ 
~kizinci ve JjseP.in birinci s 1- •ı 
ııı narına müdavim talebenin E
Yirıiz idare rncmıır!uğı.ına mü
ıııc~atla kayıtlarını yaptırma· 
lan. --•o•--
Bir motör Şamandı

raya çarparak 
parçaland'i 

İstanbul limanına bağlı 4 ton 
luk İlgiin motörü evvelki ;ıw" 

1 
Sirkeci rıhtımından ayrıl<lıl:- 1 la·1 sonra limanda!;i şamanU~

ralarılan birine ~arparak hasa
ra uğraını.~tır. Müsademe ne· 
ticesindc motöriiıı de bur."ı 

par~alanınıştır. Liman rcisli~i 
l·'·disc hakkında tahkikata b::..~- , 
1 n.mıatır. __ . .,.._ 

Titfik birliğinde 
yapılen toplantı 

Tiitik ve yaı 'ağı ihracat bir· 
!iği azalan diit, birlil~ :nerkezin, 
< bir toplaıılı y;ıpmışlardır. 
13tı toplantıda birlikler umumi, 
katibi Salih .Banguoğlu <la ha-. 
ztı· bulunmuş ve Ankaracla yııp 
tt~'I temaslar etrafınJa alilka-1 
<hrlara iz:ıbat ''ermiştir. Bu. 
iı.:ıhata göre İnı;ilizlcrin mcm- i 
lcketimizden değer fiyatlarh 
40.000 balye tiftik alm:ığı ka· 
hu! ettikleri anla.." lmıştır. 

Standardizas ·on ni7.:ı.ııına • 
mclerinc göre lıazırlanacak O· 

l~n bu tifti.klcrin tescllüll'ijne 

1 fi m Köşesi 
1 

.. , 
c 

. . . ., . 1\, Piof. SaH~ .. M~;, d U~I!~ 
1 8"~ .yı bırhgı 88: Keşifler -ihtiralar 
~el k un1tu11i heyetı · ~-~'-~ 
j taplanhsı Cıva buha~ile türbin 

-·--
Yeni biic{ce ile b "r cok ... 

işler gapzlacak 
-·-

fo...,ı ı c M .. ar:r ·u.ı,, · ,n-r tıaı bu '· •• nn tatbiki:ıc1 g0 .i· 
niln ·:en! nene hüt, ~l iki m 1- lecektir. 
yon jr :•\z biıı !.rt' i-r'.'k tes Diğ«r t:rrafrlan, vilayet lıu · 
bi• c):tıırnu•;tt~r. Ba 1lktnr .::;e- cltH.lla.n d:Llilinde btıiuna.._~ bü
çcn ~ı~e l. Jtçcsl~t= ııaz~ı-.ın 1 tün 1\ÖV "kalhtrının tamir \'e 
biraz razıalık ara... · t<:tl . tev .. ~ilc·İ·i dt~ yeni büt::;c ile nıüır.-

Yc'ıi ~.~ ·rif Uut~C'~iı..i!l l)tt kün 01a ..... l.;.:t1.r. Ayni zam9:İı1a 
sene maarıL ihti)~n<:ıını~n <1:\l• t b ·n.n·p ta henüz ikmal oltLnn· 
g0 ,1i.s bir şckılde t;ltm'~iac) Jiu)'-an h:fi.v okulları dt\ bı1 sene 
kira:ıct e"!"C'•·ği za!l"!"ıo1u·ı a1~-, ın.ul;a~~kuk ta...-nn1nlanacakt1r.,.' . 
tadır. ~-

ifa- k'.ıq gün ewc-1. ınektep-ı A ., 1 S b" 
Jer<lc Lıılunan zayıf hiinydi ve 1nenıraaan ın ton 
:ılı! ~ oeuJcı2r için lıu.m'> o';• 'l:ır l . } k ı 
a~ıiınasl lıususuntl:ı t· ı.Vibt ( ennr ge ece 
y;ıpıh!ığınt ,.e bazı mekteplerin Demir ithaliıt biri:::;;, Slov:ık-
bu \'3.Stfları haiz çocuklara has- yadan tedarik olunan 20 ton çi-, 
reclilrr~k prev'l::tory,ını okul· video scıı.ra gene Slo-.,kyad:ıl' 
lan ~•·klinc !;albolun:ıc:ı.ğmı yaz 1 ikinci bir parti çivi :Jmak iGin 
r.ıı,;tılc. müzakerelerde bulunmaktadır. 

Bn lıususda tetkikat yapan Son gden 6501)0 kilo ~iviniıı tcv 
b'r ko nisyo;ı bir kaç güne ka- ziatı yapılmıştır. 1 
dar kut'i hir kırar verecek ve Diğer tarafdaıı cleınir ve 
yeni biit~c<l1'ki tahs!s~t ile <lcr· maden itlıaliit birliğine bir fir· j 

ma tarafıııdan Amcrik .. 'ldan dr:
mir getirilmesi için bir teklif 
yapılmı,,Ur. Bu teklif üzerinde 
esas ilibarile anla.<;m:ı olduğun
dan şimdi 5000 tonluk bir pa;-
Un.in Aiııcrikatl..ı.ıt g~tirilnıcsi 
etrafınd.ı ı::ürii.ımelcr yapılmQk· 
ta•lır. Bu d1'mir!Pr muhtelif ciı;0 
ten olacnJ;tır. Yalnız, Karabü, 
fabrika..,;ının bazı dcn1ir ve çelik 
nevileri CZ\:Ül1ıle İll~!UJ.l :.1.~in çıı
buk demiı·i ve yeni iu-}:!.::lt n1~v· 
simine k.ıdar vereb.il0c~ği <liğ'cr 
demir ,.c matleai E1alzenıc cins-' 
lcri ithalat birliğin" büdi1ilu1l1 ~ 
olduğun<lan bu ı,evi <lemirler-ı 
elen sipariş >erilmemekU,d'r. 

l{anlar içinde 
bir adaın 

i 
l 
' i(!lçükpazarda yara lı ,. 

bir adam bulundu 
Dün sabaha karsı Küçü:cp3· ı 

zarda karakol eivarınd:ı 60 !ık 
b;r adam ifadeye muktedir oi>ı
mıyacak bir hale.le ve muhtelif 
yerlerinden yaralı olarak so·' 
kakta yatarken göriilmii~tür. / 

Hüviyeti tesbit t.>dilcrııiyerı 
1 

bu adaın kan içinde ve kulağı
nın biri ortadan kopmtış, elleri 
l;csilmiş bacağının birinde ve 
kamında derin birer )ara bu.

1 
lunmaktadır. 

Yaralı :ıd'\lll ifade verecek! 
bir luılde olmadığından sıhh; o
tmobil ile Cerralıpa5a hasla.! 
h~esine kaldırılmıştır. Tu.Jıki·j 
kata devam olunmaktadır. 

Amerikaya. siı~.riR \·crilcs'!c-lc 
demirlerin Dasr._-ı. yoliyh.~ geti!·!- 1 

leceği anla,ılmakta<lır. J 

Mesu:i bir doğum 
Son P;..ıst.-ı gn.zelc..>i sahible· 1 

rinden Sclin1 Ragıb Enıec}in 
dün bir kız çocuğu dürıyaya gel
miştir. Yavru:/n. uzun Un~ürl~r

1 dileriz. 

iş bulan arkadaşı bu sırada 
cüzdanın ı 

Dii;ı Sul~nabmcd lıiriııu 
sulh ceza mahkemesine <:ok 
enteresan bir do!aııdıncı!ık 
\•ak'arı geimi§tir. Muhakelne~ 
nin r.af:ıh:ıtınn göre bu <.ok 
ırc,raldı olan dolancbrıcılık 
şöyle yapıJ.nnııtır: 

Aslen Bayburdlu ol:ın :l.'lch
mcd isminde bir genç bunJ;ın 
bir müddet evvel iq bulmak 
üzere fotaııbula gelmi~tir. 

Evveiki gün Fcriköydc g-eı
n1cl<te ikc:-u blrisilc tanı::n11~ 
ve isminin de İti111J.il o!duğtırıu 
öğrenrn.i~tir. 

Bir müddet honu~tukt.ııı 
sonra nlıbabhk ileri!emi.; ve·· 

- .. crclisin hcm:erim ! 
- Ba~burtluytım '!. 
- Be:ı <l~ Ter~anlıytm. 

- Eh heınşelıri sayılı.·ı7. . 
- Öyle ya .. Elb·.tte lı"m · 

• 
aş ırm ış! 

yeni arkv.Ja~ :.:;eviıh_lc müjdc
.:emi:1 oııa; 

- İ'ıin oldu paKı. . kabul et· 
ti. 

~. 1 . .,·? - ı...;!1~11 lr..l ... 

-· T;ı bil Ifaycli L<1 kalım 
l}imJi lıir doktortı gidelim de 
muayene ol bir tc:ııiz rap.:ıru 
alalım . 

- O neye iyi .. 
- Eh .. p ' ol: titiz bir :ı.-

dam•lır. lfasta!ıl<lı olma,.ııı di· 
yor. 

Zavaliı 13ayb"rJ.,;u n:ıçar 
bir de dol·bra mtt" yrne olm'.l· 
yı kabul ctmi:j ve l·:ahv~tlen 
(lkını~lai.·. O ::-nn1a11 lbrnhh11: 

- B.1na b~k ı.t~hıDed dG
r~ıis ! . 1-~ğci' ü.;;tilnlh:' p~u a \?::ı.r
~;:ı.. b::ınrr vcı·. Dl1~ttor gtirınc
::;in. oh prır:ı Llı:r ·onr:.ı. 

:Mc-hın:-:-d h ..... mcn cu .. • . .:.rıı sı
yırıp İbralıimc tc;;;lin1 Ptn1i~ 

Miili S nayi Birliği umumi 
heyeti toplantısı dün öğleden 
som-ıı '.l'i~ıı.ı ,}t Odası salonların· 
d:ı. yapılm · .ır. Sanayi birliği 
reisi doktoı· Halil &zer kon· ı 
greyl kum. bir hitabe ile açmı,q 
nıiiteakıhen bir senelik mesai 
Ye lıesalı rapuriarı okunmuş • 
tur. Bu rııııo!'larda harb hali 
dolayısil' hariç len iptidai mad· 
de ith;>!ltının n::alnı•5 ohnasın:ı. 
rağrnc11 Tilrk sanayiiuin gös
teı·diği yiih<ek faaliyetten tak
dirle bahscclilmiştir. Raporda 
biil,oss.c. deri, kauçuk, made· 
ni c:;ya. \"ejctalin ve çikoliıta 
fe.brikalat·mm çok sı!nntı çek
tikierind,m bahsedilmiş buna 
rnğmen daiıild~ki ihtiyacın te
mini iGin büyük bir gayret sar· 
fedildiği tebarüz ettirilmi,ştir. 

HARB VAZiYETi 
Eritreye karş1 yapı

lan taarruz 
(füı_,, furajı 1 iıı · sayfada) 

farı mahdu.J bu ınıntai<ada uzun 
müddet mukavemet edebilirler. 
Fakat. tabii Ye BUn'i m:iıtilcrir> 

dl" Alrikadaki İtalyaıı ordulu· 
rınnı müdafaa k:ıbiliycliııi ar
t?rnıadıkları :s3bit o!duğ·una 

göre, M•ısa\"v.ı uzak Jıe<lefinr 

mülcve~cih rfarlıderiıı uzun nıüd 
det k3rl'ıl:ınabilcccJi h3kkın<la, 
rürodiden bir 111:'".ılea serdi 1 
~iimkün değildir. j 

ltalyanl~, svn giiı1l~2'rde kan-ı 
lı zayiat ta \'Ctr>ıi~krdir. Çeki
len tümcnıcri:ı f(~r;ı •r,ku. lıcs . 1 
IE·ınıcsi mümkündür. 

İ11gHiz clon'.1nması I~ızıldenize 
de Jı<lkündir. J·J:;eı\ lngHizlcr, 1 

Musavva·ı elı• gct.~1.rcbilirlcrs~. 

!t~lyanlar hcs,ıbma kaçakçılık 

yapan Zambuklara bu önemli 
kapıyı kapamı,, ve işlek bir ik· 
mal yolu d1 acnu~ olurhr. Bu 
yol. ltalyanhı tn ıhı lıer seferde 
f::)tifa·lc et iklcri bir yoldur, Ha-: 
bcşistan lıinl<·ı·l·iı!ı];na götürür. j 
İtaly:ıııl;ırın l><t euıı damarına 

ehemmiyet v rdiklcrindc Güplıe 
yoktur. 

İtalyanhr, Goııdar istikamct
lcrin<l~ de gc!·i~tt: j tilmcktcdir -
lcı~. 

Ccııub1 H.ı.lır:ci~tanJa, cenubi 
Afri!:cı. k•:v\-ctleri sımr k~rakol-

Su buhariylc çalı;;.~n mak1nC· 
!erde yapılan tekıimüller Cornot 
prcnsipinin yayılması ve makine 
pa.rçnlarındaki ıslahat ile sür'· 
at kazanmış, miihendi,\erlf 
muhterikr makinel~rdeki bnrıı.· 
ret myiatımn azaltılması için bir 
takim çardcr d üşüniip çıkarnu~, 
!ardır. Bu fiııcetıc mahrukat! aıı 
tasan·uf eclilm iRtır. 
dairi b7.yik yarım atmo~fonleıı 
çıka çıka 200 atmosfere kadar 
yi.iksclmİf!Lif. 

TaZ',ii!<in artması, buh ~ r su h ıı· 
netinin ~.rtnw.oı demcklir. Dit 
kar, sene evvel buhar suhuneti· 
ni (sürşof . fazla ı.,ıtnıa) usu• 
tiyle aı ttırdıJ:ır ve bu surdle 
tazyik ta ~rttırtlnuş olılu. l~uıı;l 
mttkahil Konct•rai}r'!er <I • ısl:ılJ 

edilerek m;ıkıw;d n çılrnn bu• 
horın suhunetı e ;kisine ııa-:::u:ın 
daha Jü~ürülıhi. :Şıın<li kond.ııt· 

sörlenh:ki ... uhtt<t""l adi 80ğuk su 
suhun~tinc :;3.kla....~m1sltr. ' 

Fakat randıman tl·.ı.ha r ttrı· 

laınaz n11 : Suy·t nazar-an tl!ı· 

ha yiiks1..~k sulıuncltc ve lco.yn~· 
yabileıı bir m·iyi bu :,~l~uı.:; so· 
ku1:ımaz n~ı ·! .ııulan yinni 3ltı 
sene katlar· C\'\."Cl _\ n"?crika. ınH· 
heııdi~kriııcl•·ıı :F:nıııı· ·t ,u iı;tc 

ci\'<tl\h\ lmlhrııi ıbıl,,ceğiııi dü· 
r;ünnı ii:-:liir. 

C'i\'a buhıu-iylc c;alı""1ıı tiirbiıı· 
drn (~ıkJn i.Jı.ıiıa•: snh·ıneti 2i<1 
dcre-ı..·c ı~uu~..r- hı· Bu suhı.ınelt: 

<:ıkal 1la11 c:. ı 'at ha tının t.azJrii<İ 
20 :ılıno.ıfı; ... i.· !< d~ırthr. Bu hald~ 
civn ·h~ıhaı·iyı~, r:.:ılışan t•.irbindeJ1 
c:ık ıı ci\'.l buh.ı,.tnılaki !taf ,ret 
t~n . ı buh· riy e VJ.lı~J.n ..;. l.i ııu· 

!ıar türbl'ı'Jıi.ı buhwıııı lın ·ıl et· 
rni:} olmuyor 't".Uj1J?.:' 

C'rrJ. :;:,o dcr·c •Jc ,,;ı 100 ııerc· 
ceılc k~:,nar. :-i alnıosfcr giU~ s.Ji 
clcnih:·bi!t~t:~ ';ir i.~?.yikl·' civ:ı· 

nın sulııın.~li 170 ur <'<.'yi ve 
13 :ıtmosf·orhk t'.12yii:cı:- s>ılHJtıel 
510 dı·rcceyi bulur. Bu lı!!lde ııu 
yerin,' ci\·a kularun~kla fazl•i 
tuyi!.; yapin:tksızın yükdek st1· 
hııncl temin c,li'.ehiliyoı \cmc1'· 
til'. Bu foyd:ı.ya karşı •. ı,1h~ur· 

lar ydc J _·il, amt ynl'!Ila. bı!'I'" 

~n)·oruz . . 
-~--~· ...... --~~ 

inönü ~apurunun 
• 

ısm~ larını a~ar:tk 1.:::;irler, ganimetler 1 

almı~iarıl1r. T olarıık degwiştirildİ 
H;bef; \",lf~rıp .... r, 'rleri, lngHizj U:lÇ 

subayları kun1..: a\ı1asın<l~, şjmli-ı Bir ka<: l)'' " .. 11.'('l lıL~vuı:t 
lik ınN:hııl ol,,, höl'!<>krd~ y:ı- al~~an __ D_:vk. ·ıiccy<>ltarın•~ 

ııl · J 1 • • • + I T 1 eonı 1-ıonu ı· pm·u dil,ı Jıa ' 
rı cı ıare.r:tl ·"'ın ~C:.? rı at yap- \"Uzdan çtkıuı :;tır. 

ma!·tadırlaı-. Gemi ye:ıi •kn('cek hiı· 'ı~J<il· 
İtalyan Hnlx? · ;ı-:ırııizonu her de eı;.t~!ı ol:ımlr t.lllıir e-Jı!di • 

taıa(l.ıın s~rılınRk..a,]tr. Bu ,-a- ğjnd~n Denı: Tie;.ırct fi!omuı 

ziyet k::ır~L-::;ınJa, i~lynnlar::ı, a-1 Ycı.1i. bir .; ~rrıi tL1.f•a ka2:ııunı4; 
lı';lıkhrt gıbi ~d<i'•!'.lek. cephe) i tıı·. L 733 t<>,ıluk obıı !Ju g~ıı 

1-f<:r.:ıiıı se(cri~t·iul" t h.'li~ etlil~." 
claraltn1ak vaıil<..-si cli~Uyor. c:elilir. \':ıpurun - ıi <le- ılegi~t ı · 

Belki Ifabc<;H~r ltalyan ~i- der~k "Tun" .ıhr.tk ı, !ıttl ;;-
l<ihlıtriyle mü.::clıh~zdirb-. Al· clilmi•lir. ~ 
maıı tayy:,,-~ıt>ri, ll:ılyaya es;,._ ı ---· _ =" . . ~ 

1 r t:ı~ıy.'l \apurh.·ı lıombalı .1 ra(laıı, üı;kr'r: l 'a u<.:ı.d ";~ıı b 
yor: Garib tecelli! orclıı iı:in t "";y,• ,.c ikıu;ıl JC 

~e'ı! lyiz. Fakut sen Bayb nl· 
dan barnyn kime geldin. 

- is bu!mağn geldim. 
İsm'.li! ;;öyle bir d\i~üıımii ! 

ve du!ı:ıl: 

\ bir mu;ıJ'"'!teh.tn<'J.d:t dnün
d:~ <l•irillh 1 .. r. ibr:1hiın: 

- Bak sn işe .. e<ür-lün mü 
pııl a1 :n:ıyı unt~ttuh.. lfel1mcd. ' 
.ll;ıydi al >:ıı Hl kuı·ufi ı da şıt
r.ıJan b:r ı •.ı r f'uln ~' .. 

llalyanl:ıı·ıı1. Atli::;;1hJba ctra- c.1ü.,Unı.liirlicu bı.r nı~e!cılir. İtil\ 
f nd:ı sınırı durnltmaları muhte- Y•lll ordt~~u '1 • ül • lö«clc ,.,;lıerı 
m-::l<lir. F~•:at lıer t·1şı d'.\ <lii~- t ı.rihin ~n:ı pren lni~ııi b•f' 

1 m:ın kP ;iJeıı lJ11 ltıt'· dn, mahsur öğrelltnl!J gibi börÜn'i~ror. ~; 
orduyu tak\·iyc P.bne~ı: i~in he- cak. lı~r f!.::) ı .. ~ ntn rnuk:ı\' 

• e,CJl 

- Oh! <lemis b'lk ne ıVi 
bir tesndlif ! Tantdıi<J;;.nltİn 
zougiıı bir paşa var. II.:ıyh ir 
iyi bir u~ak arıyordJ. 33 'ir<ı 
da ınaaş vcrccetc. Ye. i~. :z .. 
yat.. İyi değil mi?. 

Tabii btı haber Bnyh•t -ıtı 
~ı0hmLı<li n1cmnun etmiş \' ; 

- Aman ııasıl iyi ol1"1az? 
Mükrınmel.. ül:i .. 

Diyerek sevincini ilan ·t
n1iry. 

- Derhal gidelim öyl<' i•e .. 
H~ yd i düş iinümc .. 

Diyrn İbrahimin peşin clii· 
~İ.lp )'0la c:1!~mt!}lar. n: a.z ·;~ 
terle hir kahveyi gö3terc·1 l · 
rahin1 crr.rctmiş yine: 

- Haydi sen şıırada b ki~. 
Ben pa~a ile gi1 lip .ko."lu 
yım. Ş!n1di geliri;:ı. 
Me~ nı.r~ı ı~ru.11 ı}f' b""k.!i· 

dursuıı ':iraz sonra dön :. bu 

lliyo .. rl 'rmedr biı yirrl1i 
b ilik t~atr·U" ve B·ıyburdlu 
pulu alr1ng·<l gi~l <1ut rtun or~ 
tJ.clc.ın ;1rl'a kat.lerıı b.iliffi1~ .. 

Geri ;;cic'n ve bir (Lha J b· 
ı.,lıimi b·lanııyu•1 b:nrc B1y
lJ•.ırrllu Y3'1i~":ttı.:"!1 !-:~ipheit'ain- ı 
c--J poli'K! b.:_ .. \·nrrcu~. dt)rkC!1 
ikinci F.tıbe,\t' gc!nıis \.:' cabı
k·,Iılar J·avd•na ve r~iH'leriııc 
b·ıkıim ·~ .. -Bü· d ... , .... 00i.i1~ü.11? .. 
BnnlJ.1111 ~rıusı::.1drr Tt~r<:'lnlının 
hir ço·~ }lu6 futo,{r:JfJarı ela 
·ok m 1 1 " ... \i ~·(·r E;ıb;kaiı do· 
land.ırı 11 !' !·ı, t nftil ll'l~ in1i~. 

J~tc- ün l,.- it L"i stıllı cczrı. 
?!l.U-1 ık~·I""',( •n~ v('rile,1 bıı cnt..c~ 
r s;w <l"\ da lbra!ıim >ıc·ı· ~eyi 
iukfı.r rtn1i··t:r. p,)ı:nt hurı'l 
r·ı.~mcn ın hk( rıj '.lS~ti 
L""{kiiir"' ı~· :.ı " 0

f1l).Ü) \l~ 
lbr·ılıimi t ., kii ctr.ıi L r. 

nüz bir :yol <lü...,!i.iıtWı Lıcz. II::ı- ı 1ııct ruhun.~ b:.Lt~hd.!t'. J).~.f. ... ~ 
b ordusu kcırnul.J.n.ının, er g~<: \·:.\zivctlc•rin, \V"l.\.'" or lt ıntı ·~ 
nıul-:add~rala b0yıin e ~ı.niyc mcc nı:ı.c~ncl:ın U7 !d ı ... tır:ı:;.ıg·uıJ. ı· 
l>ur kaI:ı,..:ığını kabul etmek kc- n!l.nnn:"'·oruz. 

lı.anc:t sayıhna ··• ..:\.rn~' ulllu~; LL: • 
eil'' Libya.fa: \"aziyet. lüa r.ıL'tlil: nrz 1" 

Dcrne ~:a 1 -ııı 1 , ıın.l:ı oyn~.k ) Jr italya.nlfı.r "' i.l\. lııl L...ı.rr~ 
bi,.. m~iclafa.ıd8n h111~cdilıncktc· j ıa.rü!Jn v8z~ ·c.:~11ı lcrıl1r. ~ ... n 1 t· 
dir. Hare küt c•·ı.h:ı~ı. nirhefeıı rı~ te";H<llı:ri, ıneV7.U ll\ll\'a.J fa. 1 ~ 1 ~ ı~ 
rızalı ve kı~n~n ıl" üıtlilü<lüı-. ı-.r bi'ı.liriyoı.la.. D:tgl:u Iı fil\, 
Bu ai'azi, n:ız~r v ~te~len kur- \""ffokty elin "I:iıı....;ı, :rü 1 f ~p 
tarabilir. Bu 11tu1.a beraber, 1-j n::ı imk:tn bulu.ı. u, nıc .. ~,,~~ 
ta.lyanlanıı l)üyUı.- k "'"l'ctlcriyle nıııhuelıc n:ı.flıalan iç·n Jc '.' 'c
huralar n. 1 ·at i. nPhat·el~icrc gi-ı hcıiz,. biiliin b;.r rJ,ı.~-uı.\eıJ1 t1 

ı·i~c1{lcrinı z• ,,,ll°'lİCl.,...iyoruz. le g('c;:rilfY'ı' : lir. !:)(}il ~oıı~tl 
l\Inta::r11z111 J'l rıyal~mil.ı:;ı usul- me-\7.İİ ınuıu f·.ı.kıycı'ı..~r·tltlı: 
L.ri vardır. f ~iii r dusu, Trab- I li.t i':..i,rel. s. • ı r ..z {d 

lu~.n111 ucso~ bı l ,,. :...z sahaların-. Jı ;;·Hz - A. 11;uı ntu'• .... rır.üe 
el~ snv~:.nnl:t ns , ! 1sn1ını da- 1n~ .lan: 

Çuval ve kaııaviç" birliğı 
muıni heyet topl4nlısı bugün 
birlik merkczinJ~ yapılac:ıl; ır 
Tiftik ve yap:ı cı bir!ıği ıım,ı ıi 
kongresi de cııına. gill.ıü icr ... c· 
dilecektir. 

bugünlerde tıaıılaıır:ııştır. \., ____________________ ,__,. ____ ,.,., 

1 ı l:ıc·iler'1 ~ • h...rc heye mec . ır v~ s lı t 

bur ctnıck c rr ~..,.·evi rnk daha l'~ ni ...... >etlt.:, uf 
kohyca eld<' delı:"r. Diğer t:ı -1 lamL tır. 
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Alman Casusluğunun Esrarıj 
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YAZAN: 

Bernard Newman 

Arkasında çok kuvvet-
li bir amil bulunmazsa hiç bir 
teşkilat bu suretle hareket ede
mez. 

Bu vak'ada gaye paı·a değil· 
dir. Siyah Ejderha Japonya için 
çalışır, başka bir davayı müda· 
faa etmez. Hiç kimse, batta 
kendi iizala.rı bile, onu müdhiş 
-intikamından ~akasını kurt& -
ra.ınaz. Yalnız Ja.pon imponr.to
ııı müstesna. Çünkü o tetıaa& 
~nnd:ı. ilahi biı: mevcudiye
te maliktir. 

Alman ajanları "Siyah ej· 
derha,, ya baş vurdular. "Terak
ki., uğrundaki mücadelede Al
lllanların yardım& hazır olduk
larını bildirdiler. Ajanları, yal
nız J aponyada değil, Çinıle v& 
Mançuryada da çalışabilmeli i· 
diler. Bu müracaat Siyah E} 
derha üzerinde tesir yaptl. Al· 
ınanyantn maksadı ne olursa ol
SUn Alınanlar hir müttefik idi
ler. Hem de :Beyaz bir müttefik 
ki .Asyalılar arasında çok daha 
kolaylıkla karı~ıklıklar çıkara
bilirlerdi. 

Siyah Ejderha faalıyete ba:ı· 
ladı. Almanya ile i~birli~ yap
ınağn. muhalefet eden gen•.ral· 
!er ve politika adamları haşin I 
surette "bertaraf,, l'dıldiler. Bu 
katilleri görmüş olan mUşahid
ler dökülen kaıım Hen-- Hitlcr'in 
kendi vatandaşları arasında 
yapt.ığı tasfiyeye llyık olduğu
nu söylemişk!rdir. 

v 
Bu ni.hoş vak'alardıı.n sonra, 

bugünkü Avrupada Alman ca
susluğunun bazı kanşık halleri
ni tedkike geçmeden evvel, bi
raz eğlenceli sayf.aları karıştıra
lım. 

Nazi casusluğunun sıwk ve 
idaresi kusurlu ve hqi.n olabilir. 
Çekoslovakyada ve Lehistanda 
ancak arkasında pek faik kuv
vetler bulunduğu takdiııde mu
vaffakıyet temin edebilmi'jtir. 
Fakat mekanik teferrüat cihe
tiııe gelince, Alınan ajanları 
teşkilatlan tarafından çok yar
dım görürler. Adi bir çok ca
susluk vak'aları daha iyi bir da· 
va uğrunda sarfedl!meğe layık 
yeni bir maharet ve kurnazlık 
icadı sayesinde yükselebilmişler
dir. 

TERCEME EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

casusun gayretleri akim bırakıl· 
mış olur. 

Maamafilı, zeki ajanlar bu 
tedbire karşı da bir çare bulma
ğa muvaffak olmuşlardır. Bun
lar fotoğraf makinelerini ince 
bir kurşun mahfaza içine yer
leştiriyorlar. Röntgen şuaları 
kurşundan geç.emiyor. Muka~il 
casusluk servisine karşı bir kere ı 
daha meydan okunmuş demek
ti. En ıız bir noktada bunların 1 
faaliyeti semere verdi. Kimyevi 1 
m:iddelere temas esvablarıı, ya
hud cilde zarar vereceği baha
nesiyle, fabrika idareleri fabri
kaya gelen ziyaretcilerin kauçuk 
kaplanmış paltolar, kauçuk a
yakkapları giymeleri ve kauçuk 1 
eldiven takmala11 usulünü ih
das ettiler. Bu paltoların her 
hangi gizli bir fotoğraf makine
sinin faaliyetine mil.ni olacağını 
üınid eyliyorlardı. Halbuki fo
togralların gene alındlğı ve tat
bik ettikleri usullerin sırlarııun 
meydana çıkarıldığını hayretle 
müşahede ettiler. Casusların bi
linmedik başka bir us! ile çalış
tıkları şübhesizcli. Filhakika on
lar boynuzdan çerçeveli gözlük 
takıyorlardı. Boynuzun içinde 
son derece küçük bir fotoğraf 
makinesi saklı bulunuyordu. 

vı 
Bu !usa fasıladan sonra, Na

zi casusunun elinde esaslı bir 
sil§.h olarak şantaj mevzuuna 
tekrar avdet-etmek icab ediyor. 

''Kuledeki zabit., tabiriyle yad 
edilen mülazun Baillie .Stewar
tın muhakemesi ve mahkümiye
ti zamanında, bir çok mütefek
kirler başlarını salladılar ve 
hayretlere düştüler. Divanıhar· 
bin bulduğu şeyleri kabul edi
yorlar, Zavallı adamın vatanına 
karşı hiyanet suçunu irtikab et
tiğine inanmağa hazır bulunu -
yorlardı. Fakat anlayamadıkları 
bir nokta vardı: O, İngiliz sır
larını Alınanlara niçin ifşa et
mişti? Neşredilen dcUlil bu se
bebi ne ahllli, ne mali sahada 
izah edemiyordu. 

Bu vak'aya aid tafsilat kısa
ca şöyle anlatllabilir: Meşhur 
bir İskoçya alayında otuz dört 
yaşında bir mül8.7..im olan Baillie 
Steward, AJdershotta tanklara, 
zırhlı arabalara dair malfımat 
toplamak ve bunları Almanya
ya vernıek ile itham ediliyordu. 
Almanyarun hizmetinde bir ca
sus olduğu •. ,. irtibat zabitinin 

1-1 ER SABAH 

Sonun 
başlangıcı mı ? 
Atina ajansının İtalyan men

balarındaıı alıp verdiği bir habe
re göre İtalya askei"l, Riyasi, ma
li ve iaşe bakım,,1dan bır in
hidamın arifesinde buluıııua kta 
imiş. 

Son Avrupa haı·binin iki bü
yük sürprizi oldu: Fransaıun 
hiç bcklenilnüyen çökü.~ü ve 1-
taıyanııı cüz'I bir müddet zar
fında tevali eden muvaffakı • 
yet.sizlikleri.. 

1914 Cilıe.n Harbinden alınan 
tecrübelere ve derslere da;ı,·an:m 
efkarı nmumiye :ııannediyordu 

ki en kötü <;artlar içinde bil& 
bu iki büyük devlet talihin ma
kfis tecellilerine daha uzun müd
det dayanabilcceklerdir. Halbu
ki ilk darbede tuzla buz olan 
büyük al~ı heykelller gibi A vru 
parun deniıı, kara, ve hava kuv
vetleri bakınundan en kudretli
leri sayılan bu iki devlet inhizam 
ibaresinin kendilerine teveccüh e 
diverdiğine şahid oldular. 
Şayed bugün ltalya,-·F;;ın:. 

sa gibi teslimi silfilı etmeyip ha· 
la ayakta durabiliyol'l!a bunu 
asıl ana vatanda kara sınırların
dan büyük mikyasta askeri bir 
hücuma maruz kalm:ı.masında a
ramalıdır. Maahaza bu zahiri 
ma.ııuniyete bakıp bu sallant:ıh 

gidişin ilanihaye d.ıvanı edeceği
ne hükmetmemek lazımdır. Rus-
ya Çarlık hiikümeti ile .Japonya 
arasında 1905 yılında Mançuri 
ovalarında ve Tsuşima denizin· 
de cereyan eden harbin akisle
ri Çarın tahtını temelinden sars
mış; Avrupa Ruaya~ırun düş

man askeri ayak basmamış Rus 
sularında tek düşman gemisi gö
rlinmemişken Çarı sulh i~te
miye mecbur bırakmı.şb. '( 

Binaenaleyh Arnavudluğun 

karlı yamaçlarında, Libya va
halarında ve Habeıılı;tan çölle· 
rindeki sürekli muva.ffakıyetsiz
liklerin erge.; İtalyayı pes ettir
mesine hiç te ~:ı.şmaınak lazım 

gelir. 

:L;te Atilla ajansırun İtalyan 
kaynaklarmdım aldığı haberler
den de anlaşılıyor ki, artık so
nun başlangıcı yakl~nuşbr. 

A. C. SARAÇOÔLU 

Kışm takati tüketen so
ğukları ve fırtınaları, ara:.i. • 
nin aşılmaz engelleri, Yunan 
ordusunun Arnavudlukta ge
niş adımlarla ilerlemesine 
karşı büyük güçll!kleı· ~ıkar
mıştı. 

Kavallero, kuman.layı de
ruhde ediuce, her darbe ö
nünde çekilen orduya btılıın
duğu yerde tutunmak imkl
nı \'ermek üzere, edin.iiğl ta
ze kuvcvtle.rle taarrıızlar, mn
kabil hüeumlar teveihini em· 
retti. 

Ancak oyn:ık bir müdafaa.
il• n muvaffakıyet belde
ne bilir. Müdafanın en büyük 
mahzuru, insiyatifin müt.e
arrızın eline geçmesidir. M"ıi· 
dafaa cephesirun heı· ha.ngi 
yerine karşı üstilıı kuvvetler-

le taarruzlar tevcihi imkAnları 
vardır. Müdafi, oynak bir defi 
ve tard sayesinde, taarruzu, hiç 
deği:se, cephe derinliklerinde 
kırmalıdır. 

İtalyan müdafaa cephesi, bü
yük bir ağırlık ~rkeziyle, mer
kP.zdeıı Yun8ll cephesini yarabi
lecek bir manı:ara ve fayda ar• 
zediyor, 

Yunan cephesi de, iki kıı.ı»
diyle İtalyan cephesini kavra • 
mak iizeıe teşebbüsler icra>;ına 
milsaiddir. 

İtalvan!ar, çok nıülıim kııv -
vetlerle merkezden bir yarma 
denemesi yaprak.en, yanlarını 
da korumak ihtiyacındadırla:r. 

Bu mülahaza, iki taraflı Yu
nan ihatasında da vardır. 

Yunan teşebbüsleri, İtalvan
lannkine nisbetle çok d.ı.lıa. az 
tehlikelidir. İtalyanlar, yarma
da muvaffak olamadıkları tak
clinle büyük zayiata uğrar ve 
bütün cephede sıı.rsılabilirler. 
Teşebbüsün başarılabilmesi için 
hasmnı kavrayıcı cenhe kısLn
larınuı da tesbiti lil.zım gelir. 

Bu işler, her şeyden evvel el
de güvenilir bir knvvete lüzum 
gösterir. 

Arnavudlukta bugünkü vazi
yet, büyük bir hususiyeti ha
izdir: 

a) Arazi sarp ve karla ör-
ttilödür, ' 

b) Dondurucu soğuklar ve 
.fırtınalar başlı.yan hareketin 
gün içinde bitirilmesine im
kan veremez. 

c) Nisbeten uzun zamandan 

Arnavutluktaki 
harekata umumi 

bir nazar 
- YAZAN: 

En1ekli General 
K. M. 

beri müdafaa edilen cephede 
her ili taraf ta topraktan kllV • 
vet alauya ı;alışmıııtır. 

ltalyaıı.lann zafı şuradadır: 
a) Harlı başladığı gündenberi 

darbeleıı.en kuvvetlerin mane
viyatı bozulmuştur, 

b) Arazi ve yerli halk bu 
kuvvetlerin dtişmanıdır. 

el Daiına taciz edilen ve vır 
kit va.kit geriye itilen k11vvet
leı:, elverişli mevzilerdeıı çok 
defa mahrum edilmektedirler 

d) İkmal zorluğu, muhtellf 
cephelerdeki muvaffukıyetslrr 
likler, ruhlarda fena izler bı
rakmaktadır. 

e) Ordunun, hatta en u
f&lı: birliklerin ııevk ve idare
sinde Ahenksizlik göze çarp -
maktadır. 

Yunan orduııuwı. kuvvet bah
~eıı unsurlar: 

a) Zafer neşesi, man(lviyatı 
yil.kaeltmiştir, 

b) Yerli hallı: Yunanlılara 
müt.ewocihtir, 

c) Mevzii muvaffakıyetler, 
cephenin ıslahına yaramakta
dır, 

d) Cephe ile ana yurd ara
sında akıp giden ikmal kafile
leri, ordunun beıılenı:nesine im
k&ıı vermektedir. Diğer taraf
tan, Yunanistanın bütün dün
ya kaynakları ila lıtılıab mü
emmendir. Müttefik ordu de
niz ve hava kuvvetleriyle bu 
ordwyu desteklemektedir. 

e) Orduda gUdüm mükem • 
metilir. Orduda her ferd hür
riyet ve istiklil uğurunda sa
vaştığına kani vıı zaferden e
mindfr. 

• 
1 leri0 

v ırnı.:ıdan, yüz geri etmişlerdir. 
Bunuııla beraber, taze kuvvet
~· taıırruzlan tekrarJQma.kta -
dıclar. 

Yunan ordusunun eBİPler al
rn "'· piyade ağır sililhları iğti
cıHm etmesi, hatti mevzü düzelt
·nel<•ı· yapml181, hücumların ara
.ık ll!'azide, teYldf ateşleı i altın
ı~ ruıldığıru göstermektedir. 

Yunanlıların, sağ kana.dların
iı;. yapacaktan bir siklet mer
.tezıyle, tevcih edecekleri bir mu
k<ı.b!l tarruz, merkezden vuku
::ılilaa düşman taarruzlarını aka
:n<'te uğratabilir. Hatta bir gir
me t.ışebbüsü de ayni akıöetle 
kır'jllaşır. 

Yunanlılar, Şimalde her gün 
m.:-vzii ilerlemelerle İtalyan cep
h'lal gerilerini tehdid edebile -
'<?kle.rini hasımlarına anlatmak
tı>.<lır tar. 

Acnın·udlukta arazi kesiktir. 
H"' iki taraf ta kuvvetlerini 
~Jµlar halinde istih&una mec
~·wurlar. 

3u çetin araı>Jde bugün kar, 
yarın da ıslak zemin motörlü 
b<ctı'.<:krin kullanılmalarını işkil 
roeı. . Esasen yazın da zırhlı 
ıtm~'etleıin buralarda çok yerde 
rni. oynamalarına imkan yoktur. 

\rnavudluk fakirdir. Mot.örlli 
İtalyan kuvvetleri benzine, atlı 
31ıt'.l'la.r, yeme muhtaçtırlar. İtal
yaJan bu nesnelerin celbi çok 
giı<;tür. Belki Arnavudluktan 
bir ız benzin alınmaktadır. 

Y ınanlılar, cephe vaziyelle
riuc- göre, kuvvetlerini değiştir
'tlek, onlara istirahat te vermek 
fmı tları bulabilirler. İtalyanla
rın ıfü~tukleri durum yüzünden, 
buna ·muktedir olamadıkları 
.eydaııdadır. 

1 yıınl•r, her şeye rağmen, 
!ıu c'i'plıMe vaziyeti ıslah et -
ın~ derdiyle, mühim kuvvetler 
C· ı.,,Jece1ıJerdir. Y ardını gör
nıel.-ri de kuvvetle muhtemel -
.iu-. O sebeble, Yunan ordusu 
k r.uıııı sür'atle vermeli ve, ne
yı> :nal olursa olsun, kat'i icra
cu.a !!'irişilmelidir. Taarruzun Çl· 

'<ıq zamanı ise, tevali eden hü
<:u:xılıırla İtalyan kuvvetlerinin 
yı;ra:ıdığı ve manen sarsıldığı 
ir l'c'vredir: liühim hareketler 

Kavallero, taarruz çıkış yeri
ni güzel intibah etmiştir. Fakat, 
taarruz& memur ettiği kıt'hlal', 
keşif bir t.opçu ateş barajı arka- arıieeinde bulunulduğunu kabul 
sınıfa da, en ya.kın hedeflerill"' . etmek kehanet sayılamaz. 

Sayfa : a 
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Feci bir kaza 
Bir baba iki çocuö11 ile 
taşlar ~ltmda ;;alarak 

ezildi 
Zonguldak -- 2ü &nlcinuı 

Cumıırtı>si günü çelik -O"ag,.t«l 
çalı§an 11 işçi göc;ük :ı:ltınılı 
kalmıştır. Bunların ııckizi öll 
çıkarılmış üçli yarı>Jı cinai< has 
tll.haneye yatınlmı.ııtır. Jfozlıı,:: 

da ayni günde feci bir :~.r.za 
olmuş, • hmed Baocteıen oğlu 

Mustaf• ve Ahmed Bıu}delen ev
lerinin civarındaki işle'ıneye a id 
ufak metruk hir bacayı: kazar -
kt'.n üzerlerine çöken toprak "' 
taş yığınları al tında blaralı: öl. 
mii@lerdir. •• 

Behtdıyenin bir yıllık 
batarıtı ı 

Zonguldak - Zoııptiıılı: be
lediyesine 19W )'ıh igiade 8659 
evrak gcimif ve 20YZ evnk çık. 
mıştır. Belediye mı:iimeni, 2 
sene zarbnda. 90 t t' •tı ya{>' 
mıştır. Belediyenin. -s duru • 
muna. gelince ta>wYJt 233780 ii-1 

radır. Sarfiyat ille 1'2,GO lira· 
dır. ~Y'\ 

İzmir VilAJ t 
bütçesi 

Bütçe 200 bin tin açık· 
la MeclJse ve • ·yor 
İzmir - Vilifet dıt.iıııi encü· 

meni 941 vi!Ayet ı '5t 'ııi ka
bul etmiştir. Biltfelıia varidat 
kısnu takriben 2,25DJIOO lira 
masraf kısmı 2,~ liradır. 
Bütçe 200,000 lira .açı1ı1a mecli. 
se sevkedilecektir. 

Üç motörUn 
kat'tsl 

.abulU 

Bundan bir müddet nvel de
niz nakliyatı için llİpmİI olunan 
ve inşaatı tamembpap deniz 
motörlerine konulaa motörler 
şartnameye uygun piiemedi
ğinden şimdiye kadar :kabulü 
kat'ileri yapıla1M"'Jlbr. Fa.kat 
şartnameye muvafık motör de· 
piyasada buluna"' ıcııııfıın mü 
teahhid, belediyeye miicacaat e
derek motörlerin ,,.,;•njd bir fır 
satta değiştiri!ıne&iı taalıhüd 
etmiştir. 

Bu itibarla motöderiıa kabulü 
kat'isi yapdabileceld.ir. 

Casu~lar tarafından kullanı
lan mekanik usullerde de v8.kıa
lar, uydurma hikayelerin üstün
dedirler. Okuyuculanrnız bitta
bi bir ceb saati şekli altında giz· 
lenmiş fotoğraf makineleri kul
lanan masal casu.slarıru bilirler. 

bir kadın olduğu (muhakeme es-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bunda hiç garib bir cihet yok
tur. Dreedende meşhur bir fab
rika uzun zamandanberi mari
fetli fotoğraf makineleri imalin
de ihtisas kesbetmiştir. Bu ma· 
kineler "esrarlı,, tip diye meM
hurdur. Böyle bir fotoğraf m&· 

kinesi ilk bakışta alelade ceb 
saatlerinden farkeclilmez. Ca· 
ııus için yapılacak iş vakti an
lamak ister gibi saatini güzel 
güzel çıkarnıağa, icab eden düğ· 
meye basmağa inhisar eder. 

Derhal bir resim alınmış ohır. 
icab eden muayyen mesafe de 
hayrete şayan bir surette tayin 
edilmiş bulunur. 

Ayni firma tarafından çıkarı
lan daha nazik diğer bir maki
ne kol saati ııeklindedir. Bunlar· 
dan birini gördüm. Bir maharet 
bankası addolunabilir. Casus 
:için "Saate dokunmağa bile hacet 
yoktu. Onu kulağına tutması 
kati idi. Sonra, işlayip işlemedi
ğini anlamak ister gibi sallardı. 
Bu sallamadan bir saniye sonra 
ınakine ot.omatik surette ens· 
tantane resmi çekmiş olurdu. 

Gene ayni Dresd firması baş
ka bir münasebetle, casusluk işi 
İçin daha mahirane makineler 
iınaı etmişti. Bunlar düğme, ti
yatro dürbünü, baston sapı, hat
ta rabtiye şeklinde idiler! Bir 
iki nesil evvel, casus böyle ma
haretle yapılmış Aletler vasıta
siyte mallımat toplayabilmeyi 
üınid edebilirdi. Fakat ~imdi 
cebhane imalatl i,şleri de küçük 
fotoğraf makinelerine casuslar 
!tadar muhtaçtırlar. Bütün mü
him teslihat sanayii kendi hüku
ınetlerile bizzarure sıkı temas 
halindedir. İçlerinden bazılan 
kendi mukabil casusluk ajanla
rını resmi zabıtanın gayretlerini 
ziyadeleştirmek için kullanırlar. 

İngilterede bir çok fabrikalar 
Vardır ki bir casus bunları ge
zerken bir düzüne fotoğrof ala
bilir. Fakat kapıdan çıkmadan, 
filmler işe yaramaz hale soku
labilir. Şübhffiiz ki bu filmleri 
evvelden hazırl::ı.mı.ş olacaktı. 

Fabrika içinde dolaştığı za
ıııan, onu dar bir koridordan 
geçirirler. Burada (X) şuaı ci
hr azları vardır. Röntgen şunları 
otoğmf filmleıini hM:ıı:1ak has-ı 
Basına ına.liktirlet'. ıı..ı suretle 

nasında bu kadındanMarieLo·.1f'ııllllllıdllllllllllıılllllllııllllllııl'llıdllllllllllıılllllllıı'111r/JA.lıdllllıılllllllıılllllıııılllllııdl_,lllııllSll!ı ... :dRllııfltılll~~_,ıllııil~Ft/ııı=l.lllllll!ııı=ı-.ıtfi1~Qııılllllıı ... ~llıfllltılllllllıılllllııılillıdl'ııll'1'11111iııllllllıdl ... l!lıılllllllııllllllııılllllllılPllllllllllıılll]i 
uise diye bahsolunmuştur) söy-
leniyordu. ı 

Deleiller bu kadından iki va· 
kada 50 şer İngiliz lirası almış 
olduğunu gösteriyordu. 
Müdafaası pek şerefli değilse 

de mahirane idi. Marie Louise'in 
'kendisine iişık olduğunu, bu 
paranın bir aşk nişanesi olarak 
verildiğini izah ediyordu. Bu 
tacUıız işde normal muamelenin 
aksine bir muamele cereyan et
miş ohnaktan başka bir mil.na 
yoktu. Divanı harb bu Wı.hatı 
ita.Pul etmedi. Çtinkü ~ka bir 
çok kuvvetli deliller de vardı. 1 

Suçlu olduğuna kanaat geti
rildi ve mülil.zim beş sene hapse 
me.hkfım edildi. 

1 
Bu meşru bir sualdir: Meşhur 

bir alaya ve muhterem bir aile· 
ye mensub olan bir zabit vatanı- [ 
na niçin hiyanet ediyor? Mu
hakkak ki yüz İngiliz lirası için 
değil. KUçUk rütbede bir adam 
bile mali vaziyei., işin içinde mü- ı 
esslr olsa dahi bu kadarcık pa
raya el uzatmazdı. 

(Mülil.ziınin pek ziyade borçlu 1 
olduğu vakıa söylenmişti. Fa
kat kendisine Alman kaynak • 
!arından yalnız yüz İngiliz li
rası geldiği isb'.tt edilmi~tir.) 
Talıliyesinden sonra, bir pazar 
gazetesi için uzun uzadıya yazdı
ğı itirafnamesinde uzun bir 
müddettenberi casuslıık ettiğini 
ve nazi rejimine sempatisinden 
dolayı bunu yaptığım söylemiş
tir. 

Fakat bu itirafına rağmen, 
lngilterede hiç kimse Hitleri 
sevdiğinden dolayı vatanına hi
yanct etmiş okcağına inanma
mıştır. Ben, vakıalara tevafuk 
edecek yalnız bir izah imkanı 
mevcud olduğu fikrindeyim ki 
bu da şantajdan ibarettir. 

Vak'anın alakaya değer bir 
vasfı, divarulıarbde Baillie Ste
wart'ın Marie Louisc isminde
ki kadını tarudığıru itiraf etme
si, fakat tahliyesınden sonra 
yazdığı gazete mn.kalelerinde 
böyle bir kadının mevcudiyetini 
inkar eylemesidir. Halbuki bi
rinci ifadesi doğru idi. Çünkü 
Marie Loui.se isminde bir kadın 
var idi ve bu kadın İngiliz mu-
1'..abil cıı.susluk ajan \arınca pek 
iyi malfıındu, (Arka:ıı var) ~ 

Düşmanın muhtemel lıücu- - İngiltered başka dıaıietler 
nııına ve lıarb gemilerine karşl u y A 1 hesabına şu harb gemileri in-
hazırlıklı bulununuz. Bu nok· şa edilmekte idi. 
tadan kral hazretlerinin emriniz 2, -ı • Türkiye hesabına iki dirit-
altındaki gemilerini nerelerde navt. 
bulundnracağını.zı düşününüz. Şili hesabına üç filotilla .koll" 
Bu, sadece ihtiyati bir tedbir- • •

1 

döktürU. 
dir. Bu tedbirden lazım olan· l ( Y E N İ 5 A B A H ) iN B 0 Y Ü K S İ Y A S f T E F R İ K A S 1 YunaniMtan hesabma. dört 
!ardan başka kimseyi. haber- destroyer. 
dar etmeyiniz ve mutlak bir •--------------------------------------'• Beret:ilya hesabına üç IDOllİ-
mr olarak saklayınız... na. ıns1ümat veı-.ınenizi rica e- Yaz an . .titıı.tı ve uzun mesafeli müda- w·r. 
birinci lorduna aşağıdaki notu zivet icab;-=m. göre mahzur. mak icab eder. Fakat deniz Bunlardan başka terphla-

Ertesi salı günü bahriye derim. O zaman bugünkü va- .--- a ~aa :~ııviratı işiyle meşgul ol-
J rımızda diğer milhlm geını1.e-

göııderdim. o da ayni gün bu !arı göze almanın zahmete de- v ço·· r -tayyarecileri ~ir hava ıaar:u- de vardı; 
ootu derkenarla iade etti: ğip değmiyeceğini münakasa e- • zuna karşı müdafanın kendile-

28 TEMMUZ 1914 debiliriz. nrun ilk ve esaslı mes'uliyeti Şili hesabına bir ve Berui.1-
1 - Harb filomuz şayed [Derkenar: Bu iş filonun 17 altında bulunduğunu bilineli • ya hesabına bir dlritıı:nt. Ho-

yerini değiştirecek olursa mayn vaziyeti anlaşıld>ktan sonra ya· dirler Bu müdafaa çok dikkat- landa hesabına bir kruvazör. 
tarayıcı gemilerimizin filomu- pılacaktır.] · !erin vuiyeti hakkında biroc le cro edilmelidir. Fakat bunlar geç, çok geç ta-
za liizım olan hizmeti ifa ede- Çindeki filo ihbar telgrafı- rapor istenmelidir. Bundan Çörçil mamlanacaktı. 
bilmek üzere sükfuıeUe mil.na- nın ""ki""'-' mu"'teakib ve bir ba4ka tayyare servisi ile tay- Türklerin dirit.na.vtlan bizim 

"" ........... !er k k · i~tilıbıu-at servisi stb bir noktada toplo.ıunalan hareketin zaruri görülmesin • yare e arııı oruııma servııı- dlrektö...,.""''Me için hayatı ehemmiyeti haizdi. 
liizım geleceğini zannecliyo- den evvel taha""üd edebilmeli· !eri arasında tam bir itilaf ta ... .,,~ Düşmana karşı yalnız yedi di-
rum. dir. Triumf ~hın olmazsa bu raporda mevzuubahs olma.· :Lrb gemilerini gösteren ritnavtlık bir faikiyetimiz var-

[Bahnye Lordunun derke- failtiyet nisbeti azalmış olur ve hdır. Kaz:ı.lardan korunmak taolonun üzerine A harbi için dı. Bu kadar bir faikiyetle 
narı: Bu mayin tarayıcı ge- öteki istasyonlardan takviye- yiçeitlin 'dirbu. husus çok !'~emmi- gel~i< ay ve Biçin üç ay ni- Türklerin bu iki geırriııinden 
miler filo ile birlikte Şimale !erin gelişi a.,"1r olacaktır. ~y~tinde mevcud olarak bü • vazgeçemezdik. Fll2la olarak 
gideceklerdırl. [Derkenar: Filo derhal Hong. Son hazırlık TUrklerlo tiın ııgiliz diıitnavtlariyle Al- bunların muzır ellere geç:ıı:ıesi-

2 - Kömür vaziyeti hakkın- Kongda talıaşşüd edecektir. l ın m diritnavtıarını yaznıanızı ne ve bize karşı Jndladnı3m. 
da bana kısaca malünıat veri· 6 _ Pola limanınılıı bulu- iki Dirltnavtı riea l:ierim. Yapacağınız bu na razı olamazdık. Eğer bun-
niz. Bu hususta icab eden nan Göbeu'in (yani şimdi Tör- h"":ı.b Türklt'r hesabına İngil- !arı Türkiyeye tesilm etmiş 
tedbirleri bildiriniz. . kiyenin başlıca harb grmisi Reı;ıni ihbar telgrafı amiral- t ~ inşa olunan iki dirit • olsaydık - hadisatın inlriıpfın. 

[Derkenar: Tedbiıler alın· Yavuzun] vaziyeti Nev _ Ze- lik tarafından ayın yirmi do- n.ı,.r.ı da ithal etmelisiniz. Ba· dan dn anlaşıldlğı gibi. bunlar 
mışbr. ı land zu·hlımızt ayırarak Akde- kuzuncu çar~runba günü gön- na h "b knıvazörleri için ya- Göben ile birlikte nriihjm bir 

3 _ Fricdsake ile Lurclıer'in nize göndermemizi icab ettiı ip derildi. Bütün meınle1<ette alı- pılan tabloya benz~r hir tablo düşman kuvveti teşkil edecıek-
filotillalarıııa iltihak etmiş ol- ettirmiyeceğini tetkik etmeli • nan tedbirler halkı hayrete dii- yrını:ıız. Ço"r,·il ti ki bunları tarassud etmek i-
duklarını zannediyorum. siniz. şürmeğe btıR!adı: Limanlar ' çin en a,ş:ığı dört İngiliz dirii-

[ Derkenar: Evet]. [Derkenar: Yapılan konfe - tanzim ve muhafaza olundu. Haıb plaııla.nmıı lıenüz inı;:ı na\'lıru veya harb knıvuDrü -
4 - İrlanda sahillerinde bu- rıı.nsta "hayır., diye karar ve- Karakol genıil'!Tİ sahilleri ta- e.tilnıekte olaı> gemiler için in- nü tamamlaııııya mecbur o 

lunan bütün gemiler seferber- rildi]. rassuda başlamışlardı. ceden ıncey<' alınmış tedbir- caktık. 
29 TEMMUZ 19H l · d B h !iğe müheyya bir halde bulun- 7 - Dün erkanı harbiye re- ku 'ılıv.ı ediyor ıı. u usus- Türkleri kabul etmeyiniz 

malıdırlar. İhbar telgrafım a- isi ile birlikte Ba.~vı-kil nezdin- Birinci ve Dördünr.ü Bahri· taki · ararıınız şu idi: 
clıklan zaman en ufak bir te- de müzakerelerde bulunduk ve ye Lordlariyle hava işleri di • H.ı.-bin ilk altı ayı zarfında 
ehhüre mey<lan vermeden hava lıiltumlarına kaı·~ı mü • rektörlüğWıe. ılliJıiSı tarnanıl:ı.nacak zırhlıları 
harb vazifelerınc iltihak etme- himmat ve petrol dcpol:ırııııızı Bugiinkü hava \':ıziyetine ıi •.Yda bitirınek, buna muka
lidirler. muhafaza için te<ibirler aldık. göre Britanya tayynrclerinin bil ın,;ası daha geç bitecek 

[Derkenar: Gittikleri evvelce Yapılan işler hakkıncla Harbi- ilk vazife.si düşman tayyarele- zırhlı\:ı.r: geciktirmekti. Böyle 
yazılmıştı]. ye Nezaretinin t:ını ve mufas- riyle harb etm~k, bu suretle yıma".ak olursak harbin ilk ay-

5 - Triumf zırhlısının sü- sıı.l haberlerini almak ve şayed memleketi düşmanın hava lıü - lann<la mümkün olan en bü
kunetle seferber edilebilmesi ve ihmal olunmuş nokt:ıb.r v:ırsa cumlarmdıı.n masun bulıınd•ır- yi~< faikiycti elde etmiş olnca
kil.fi mikdarda destroyerle bir- ıazım ~elel) ihtarl:ırda bulun- maktır. Bu cihet tayyare MU· ~mnz g-ibi uzak noktalard:ı 
likte Çindeki Amiral gemiaine mak için harekat kısmı müdii· baylarına, Nore'nin kumanda- meş0 l olmadan ovvel müca· 
iltihak etmesi iyi olurdu. Çin rilne mürMaat elmeli:>iııiz. ıuııa ve karakol gemiler[ amira- de!t·ı ın mahiyeti ve cereyan 
sularaıdaki büyük Alınan kr-.ı- [Derkenar: Bu işler umumi !ine, tayyarelerimizin ldi k~>ıif t.an:ı hakkında fikir elde etmek 
vazörlerinin vaziveti bunun erkanı harbiye r<:isi ile hallo- uçuşlarında heba edilmeleri lü- ıçıu :aman kazıınmtş clacnk -
mukabili olabileceğini göste- lundu.] zumu da i!Ave edilerek, anlatıl- tık. Bu plim tabii başka dev
riyor. Bu zırhlının seferber e- 8 - Hava iı,len kısmı mü- malıdır. Bir kere bu esaslı nok- !etler hesabına lngilt.erede iruıa 
dilmesindeıı miltevellid mah • diiründen Taymis'ln yakın şar- ta yerine getirild.ilrten sonra sa- edilmekte olan gemilere de şa-
zurları tetkik etmenizi ve ba- kına ~id edilen tayya- Wl muhafazasına yardım teş- ınıl Ali. 

Armstrong fabrikasının Ty. 
ne nehri üzerinde İll4I. etti
ği Türklerin Reşadiye diritmlv
tı işte bu buhran sıramııda 
tam:ı.mlanmıştı. Bu diritDavtı 
teslim etmek üzere 500 Türk 
deniz eri de gelmişti. Bmlar 
nehir üzerinde, bir vqar<la 
bekliyorlardı. Bu efradm sırh
lıya gelip Arınstroııg ırabri
ka.sı amelclerini zırhlıdu çı • 
karmaları ve ona Türk bayra
ğını çekmeleri çok - si
yasi bir vaziyet ihdas edecek, 
büyük bir tehlike tegkil ..ıe -
cekti. 

(Arkuo oıır) 
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'Dlcaret L. • Ifa1ıtıL Sa8.t :ı 
Klz gittj gid~. ~tle (Jll'1 

da. bır bekle~n lnıftnmı'. 
Geceye kalmMRI,. gilnd8z iö-

zlı9lc olsun diyen Mım\idilar si· 
nema kapılarında,. 

Saat on hfllf ... 
YMM01 ~ baı•daldtrı 

gıeıııdar. Kıeaa köte ~a. 
kestane llebab ellJll'dlır .. 

Evveta. ilkıı sonra. ortam, ni-

BilMlll: a U1uöi:t 
Kualllm M. - 8#\.u at o. 

lrl.15. Ha.Jteıın ~ B:tlluöt. 
5ill;il9ö çarpmh'a gani1 

mioöııü Halbri- aalonuDda 
pılaoalt maçlar. 

S8.ha Jiomiseri: S1 Hbru.r• 
Işık LiESi - lo6n . S 

lf. Hakem! 9. AçıkUney,. 
Kir ötrefmeır o •• c>ntı~.., 

8kat 14.30 Hakem: ~ AçıkDP-hayet li&esl.. MekteW. ıay&>a. 
Saat GIJI alttı., !~=================:;::::::::~ 

Bu akşam en zeqktf. sahneferltr. - Yoğurt kayma&. 
Eyvah mı eyvalL 
Büyük hanını. namaı .. 
Küı;illt barımı ~a. 
SaU Oll )Celi.. 
Çalışma saati AOn&etdJ. 

Kalem ef endiferi azadllıı. 
Ay bJ.şl .ıse, garşı başı pazar 

ba ı .. Ay ooıiu-ı cadde arkası.. 
Hemen 0"lin kapun. 
&Mı• sekiıl... 
- LA, turQUw liUma hıber tur-. 

MELEK 
Sinemasında 

Ben~ 

Dol hlaf ; lt8yaca:nlı 

ve m•akh bir fiftn 

Hatırm-
BAŞ OOLLERDT-! 3 BüYOK YILDIZ 

ROfı RT TAYLO 
UW GHEER GA 

Ayrıca. E.n ;;u1 f il FO < d 

ı r ol~ ur, 
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W ~~il<if:'rl~ll 
bulduğu 

cevab 
(Dıı.;m;ıkalcden CICV3m) 

ediyorlar ve amele sınıflanm 
~ak istiyorlar. Fakat 
~er sosyalist temayülü 
~ley~n ameleleri bile ''atan 
tı!netinde mütesanid bir suitte çalı3tırmak imkanını bul
.~lıı.r. Mr. Atlce, geçen günkü 
~erinde harbden sonra İngil

tede harbclen evvelki niza
lrı.ın görlilmiyeceğini söylerken 
:Uhakkak ki İngiliz ad.alarm-
a f)ahidi olacağımız derin sos

)a.l inkıüıbı evvelden haber ver
~oluyorclu. 1ngiliz devlet a
l arının daima "Coınpromis,, 
lltlaşına] ilc- hareket ctnıelcri-

1\in tabii bir neticesi olan bu si
YSSet bütün m('Jnlekettc vahdet 
Ve tesanüdü temin ederek znie
~~ le.melini teşkil ecliyor. :Mr. 

1llkıt-, 1ngiltercdc bu realiteyi 
ttl'• 
t 

lll)ahccle etmiş ve rnhatlanınıs-
ır. 

M.mleketlerinde milli "·ahdet 
•e tcısanüd ile iftihar edebilen 
:netler cidden bahtiyardırlar~ 
• U bakımdan hicbir memlekete 
1 • 
d~renmek ihtiyacında bulunnıa-
"'b'll'll1zı görmek kalbimizi mem-
tııı ... , 
"'l.IY"t ve gurur ile dolduru-

~or. 'l'i.h'kiyenin bugün milletler 
'raaı siyasetinde bu kadar c
~lnıniyetii biri.mil rolünii oy
k· ı:ı.sı hiç şübhc edilmemelidir 
.' •. en ?.iy:ıdc memleketin arzet

tifı sükun, intizam ve disiplin 
~Y~indc müınkün olmaktadır. 
'ff Utkıye kapah bir ülke değildir. 
tQ. er millete mcnsub <>cnebiler 
i :nıı~ketimizc gelip gidiyôrlar, 
ı.l<;ırnizdo yaşıyorlar, ,·nayctleriJ 
~ 01a!ily-0rlar. Bunların mcnılc-, 
~t~ dair aldıkları intiba c;ok 
it \'ılcn hürmet edilen 'c hak-
llıda gerçekten muhabbet ve 
~?'1tiyet hissi be~lenen bir 

•lU Şefin yüksek sevk ve ida
~i albnda \'atanın saadet ve 
~lallletinden bwıka bir ~-ey dil
'Rinrniyen hir hükumet. .. heyeti 1 
"e bunlara bütUn kalblcı ivle 
ll:ıitı ve nralannda tr.maı~en 
::!ateaamcı bir millet mcvcud ol
lt . ıdır. Dedikodu, az çok muh
l lif fikir ve kanaat. b!~im mcm-
~ltetiınizde de vardır. Cihanın 
.,,,

1rr bir nokt!'.smclR, lıic bir soo· I 
J(!~· d ltl ın e milyonlarca lıaUn her 
lt~e~ooe, bütün tefen·üat nok
tl" arıyle, hep bir türli.i düşün
e "t'?neğ~ Lwnkı\n olmaz. Fakat 
:,ek tl:ıhili, gerek harici siya-

1 
~l.lll en eaııslı ve mühlm nokta-! 

1nda Türk milleti içinde mev
~d. •. it?ha<.1 \'C ahenk gerçekten 
1( t tdıı· ve kilidir. Tefekkür Ye 

~c hürriyetinin mcnooilme
~i bir memlekette nifak ,.e 
~1~fın derhal farkeclilm('mc
~ e ıınkin olamaz. Mr. Willkic-j 
lııık_ ~giltcrc hakkında yaptığı 
~~~ede \"esi.lesiyle miUeUeriıı 1 
"'illan karşısında kuvYet ~ ı 
~etini vücuda getiren fı.mi-

1 

~ rn;nııckctimizdc de biit.ün 
"-1llüıgıylc rnevcud olduğunu 
ti ~arnı1c bizim icin bir balı-
~at'bk tcskil ediyor. 1 

lfüStıyin Callid. Y AL('IN 
......__----========--~~~--

41 u kav va 
kunduralar 

(8c'* tarafı 1 inci sayfa<la) 
~~ b ' l)ı tı ınamulalın yarı yaııya l 
bi~ka· .. vadnn imal cdildigiııi tes-: 
hı~l~ıi. lerdir. Bu rn::ı.llal'ln sa
~t t, hakkınd::ı. kanuni tnhki· ı' 

aeılınL'itır. 
b·. 1b' r tnraftan avukkabılan 
v·ı "' 

l\ı U1;: ·1.: ayırarak satış f ıyatlnn-ı 
~hit tmek li?.ere Ayakkabı
~ C!euliyt"'ti, Sümerbaıık ve 

~ l>eratif ve diğer alak.ıdar-
~n istenilen r:ıporların lıcp

~t1<>.tnisyona gclmişüı. Bu 1'3.· 

'1atda, harbden evvelki nor
"~ senelerle bugünkU maliyet 
~~lıf> fiyatları en ince tcfer-

11' ıa kadar hcsablanmıfı'tır. 
\j"~nt raporlardaki rakamlar 
l\ 

1 
• rıi tutmadığından bu haf

~ rnde Ticaret Miidürliığünde 
'0l>lantı yaınlacak \'e ayak -

fı:·atıarı görüşülecektir. 

· :g · cl~re kr :un ISov 1--tler it:.iycr:ı~1 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) E :;n krah ve Lv;I- v z. t• . 1 

Afrikada harb 
mcktedirler. Harekfıt icra edi· "'"' ıye ını n ~Sn 
len saha Avrupa kıtası geni~!i- le~;aa taziy ii görüyo lar? ip L" • 
t~d.~i'~t,.!:\~~~:fle §;,'!' Londra, 4 (n.a.) - Kr ı Al· ·o.kova, 4 (a.:.ı - ~Iitouo- • ~ra~ :~el ~o;~i;:::o· 
rini işgal ctmi~lerdir. Agra.dat t G .... • ,, ··ı · ,.a aJ·ı:nsmdan: ! b 1 d l Barankodan J·a~.an İtalyan tü- mcı eorge .. , ... ıel.U.~t ın o U· aş_a ı ar 
metilcri Mddetlc ta.kib e<lilmelt- mü m '!nascbetiylc Dt:ıı ı.r:ı.l • n Kızıl oı dunun na iı · olan \ ... 

/.\mira~ Darlan Vichi'e 
döndü 

tedir. Eritrcnin her tar..ıfında nşagıdaki taziyet ınesnjını yel - MoskO'. nctı. intir;ar cd n E'rn -
ltalyAn mi.idafaasının Jorılması Jaınıştır: ıı:(a s~·esJa, asker~ .ü 1:! idi 
harekatın süraUe inkişaf ede - Gene~aı Mct..ı.ksasın ölüm'in'i. ~ılbay Po. ofun Akdc:ıi7. 'niy ti 
ceğini göst.cnncktediı'. Diğ~r derin bir tressilrle lıab~r nl- hu.kkıada bir mnkal" ıni ncs- AnL.I Dıırl •uı1 arisde gö-
tarafdan somali ve ccnubdan dım. Yunanistan en şa.>ıh ~o- rctııtiştir. ri.' '<' bi va;ı-.iyetlerin en mü - ı 
İngiliz km.'Vetleri süratlc ile- cuklarmdan birini kaybetmiş- Makalede ezcümle 'l\·le c1"· himmi F L'ı:ınsız donnnmasıdır. 
rilemcktedir. 1 tir. Mctaksasın ölümüne Yuna- nilmcl:tedlr: · · Iltından b3r.;lm P •ris c kurulun 

(Radyo gazetesi) nista.ııdaki kadur İngiltcrcde de I lı.alymı - AlrAan lmn ctlerilo yeni partı de clıcmmiyctlidir.1 
tngiliz resmi tebliği :.1ğlanacnkt11'. İngiliz fı1osu arnsıfül. nıticadc- Son gUn!c:dı-ı .\.lman tazyilti 

Nairobi, 4. (a.a.) _ Resmi 

1 

Ymınn milletinin ani olarak lenin inkişaf etmoklc oldl'gı.1 altında ncs i~ .ti yn.pan Paris 
1 

maruz kaldığı bu elemli dnrbe-ı Akdenızcle yapılan ilk t9· ıad~ os•ı Visi hiikumetinin siya-ı 
tebliğ: den dolayı en derin sempatileri- arnızla lııgiliz deııiz lislel'inc I S"tini tenlriJ ederek yeni parti-

1ıeri dc~riyc kollarımız cebhe- mi takdim ederim. karşı yapı1an hUcumLır simdiye yi tubna!i:tn Liyo.1 radyosu ela 1 nin bütün mıntakalannda mü- Yunan kralı bu mesaja !')U kadar vaziyeti değiştirmemiş - hu unsurların <l.ıimn Peteu a
him terakkiler kaydetmişlerdir. 1 ccva.bla. mukabele ebniştir: 1 tiı·. Bm1un mauaın ıtalynnlarm lcylıindc olduğuna işaret ederek 
Silihtarı ve techizatlariyle bir- U.{tradığım elim ziya müna.cıe- Libyadaki vaziyeti11lı1 fcvkalfı. · aksi nC'~riyut y::ı.pmal::tadır. 

ı betiyl" iz.l:ar ettiğiniz sempati- de \'ahinı olm· kt:ı berdev:tm (Radyo gazetesi) 
likdc talyanlardıın bir çok esir d d 1 . h 1 bulundugu-dur. ,.,_ .... ·ubdaki be- Darlau p" .. ;,,,. do'·ndl··ı 

k h en o ayı çok müte assis o - vcn.ı 1 ....... ~ 
aldık. Bizim :r.ayiabmız ço a- §İnci İtaly:ın fırkasnın \'ru:iyeti 

ı .
1 

. d . dunı. Benim ve milletimin m:ı- 1 1 Vichy. 4 (a.a.) - D. N. B. 
fiftir. Bazı yer erde ı en evnyc ruz lı:uldığımız bu merhametszi kurtu maz bir hal almağa bJ..S- bildirivor: ı 
kollanmız dü~man topraklarının darbe ani olmuştur. lzt.ıra.bımı-j la~ştır.h.. ~- Amiral Darlan bu akşam P::ı-
yuz.. kilo~trc kadar ice_ rilerine 1 k ti · · · i · ti Keza ur rnwsız kuvvetleri risten Vichye dönecek ve geliri 7.a mem c e mızın samını ış -ı taraf da M k bö'l · d 
girerek yerlcşmi~lcrdir. raki, luırb zaferimizle ncticele- ın n urzu gesın e gf>1mez mareşal Petain!e görü-t 

. k d . 1 tl ı yapılan akını da kaydetıl.u.-k sec""ktir. 
Bu de\Tiye kollanmız faali- nınceyc a ar aynı ıara't'C c ı·cabeder Makineı· k tl '" 

M 
. d.. mücaıfoleye devam hususundaki f d. 1 m·\·c eri Vichynin siyasi malıfillerinde 1 

yetlerinde .. ıka kıtalan uş- azmimizi kuv\·etıendirmektcdir., tarabın ~n çöl iizerindc:n yapı- beyan olunduğuna göre amiral 1 
mana :üstün olduklarım göster- lan u curetli hücwn Libyadaki Darlanın mareşal Pctainc rapo-
mi§lerdir. Faaliyetlerimizin bü- umumi vaziyetin dikkate layık nımı yaptıktan ~onra Parisdc 
yük bir kısmı kat'iyen yolsuz y 'U n A n bir vasfını teşkil etmcktedil'. g()riişmüş olduğu kimselorc ma-ı 
arazide ve bu kıtaya mahsus çc- --•oc- r~alin hattı lı:ı:rekcli hakkmcfa 

tin :hava l'C coı.'Trafya ~na h a r b •. Habeşistan istik mn.lfınıat vermek üz.ere yakında rağmen C('rt'yan etmektedir. • tekrar Parisc gitmesi mulıte· j 
7nbl11• .- oı .. , ıarat• tinli ""Yt""'» !iline kavuşacak meldir. --•o«- 1 

Kahlr(', i (a.a.J - İngiliz u-. Yunan sözcüaü bu akşamki b\!- (Ba.ş tarafı 1 inci 8ayfada) : Afrikadaki Belçika 
Trablu tn: Garbc doğru ileri 'l'epedelende büyük yangınlar Habeş devletinin yeniden orta- kuvvetleri de tal-mumi karargahının tebliği: l yanatında demiştir ki: 1 1 

yüriiyüsümUz devam ediyor . müşahede edilmektedir. İLrıl- ya ç~km~sı~ hüsn~ t:ıak~i ~e- yanlara Saldıracak ı 
Kıtalanmızın ileri unsurları diin l yanların burasını boşaltmay:ı: ccktir. Kralıyet hukumelı ım-

hazırlandıkları ve iaşe madde-1 parator Haile Sclüsiycniıı lıü- . Lonum. 4 (a.~.) - Iıeopo~~ 1 
Sireneye girmişlerdir. ]erini yaktıkları anlaşılmakta- .. vıllcden alınan bır telgrafa go· ı 

Eritredc: it.alyanların Agor- dır. kumdarlık hukukunu tanımak- re Bclcikn ınüstcınlckelcr nn-
dattan ricatlan devam ediyor. Atina, 4 (a.a.) - Matbuat tadır. İmparator, h:ıricden zı;ı B. · Vleesclıouwer, Belçika 1 
Ve kıtalarımız Kercnc yaklaş _ nezareti İtalyanların dün umu- yardım ve vasayayn ihtiyacı o- Kongosu kıt.alarmın Afrika ccn 1 
maktadır. Barcntudan lntaları _ miyet itibarile mukabil hUcum lacağını kraliyet hükUınetine hesine hareket etmiş olduğunu 

tesebbU.siinde buluumadıklarını bildirmiştir·. İngiliz. lıük.:-.-_ıct'ı b.ildirrojşt_ir. Pek ynkın.d.n, BCı-11 nuz çe1mb istikametinde düş - b·ıd· kted" y ın Ki' w: ı ı ınne ır. a ız ısune.- bu hattı h r keti ıt b k b _ çıka ~C.:lı kıt.al.arı, ngılız kuv-
manı takib eylemektedir. Esir- nın arkasına dilsen bir tepeyi a e e mt a 1 u vetlermın yanında harbcdccck-
lerin lcat'i ınıktarı henüz tcsbit z.1.pt için İtalyanlar tam 12 defa luıunaktachr. Ve §tt fikirdedir ur. 
edilememiş ise de bu mıktar çok harekete gccmişlerdir. Y wıan- ki elrnnomik ve siya.si meseleler 
büyüktür. lılar düşmanı püskilrtmeğe mu- üzerinde bu tarzda bütiin ynr· Wilkie İngiltere 

krah tarafından 
kabul edildi 

d 11 bat vaffal. olmuşlar ve :ığır zayiı>.t clımlar \'e vesaya sulhun akdin· 
Habeşistan a: Gn a ın şar- ıverılinnişlerdir. 

kında Mctemma - Gondar yolu Yunımlilar •rat yolu11a hikim de beynelmilel bir anlasm~yJ. 
imerinde ileri yürUyiişümüz de- Atina, 4 (a.a.) _ Yunan mevzu tct1kil edecektir. 
vam ebnektedir. Dukana ceb- kıt.alaı ı Tept"<lele.ııiıı şs.rkında 1 İngiliz hükfı.meti kendisiııin 
besinde zaptı tebliğde bildirilen bir topçu faaliyeti göstermekte- Habeşist.anda hi~bir ~zi ihti· ı 

Clirler. Ynuanlılnr Klisurnclan 
1 rası o!m:d1i'mı bir ker·' duh.ı iki hudud kamkolmmn ele geç- ı o -

mesi neticesinde diisınana ölü,' giden yol i.izeriııdcki va<liyc ha· teyid cd, r. Bu anda Ifabeeir:lu-
kinı bulunm.akt~dırlar. mn bazı kısımlanndr. im1,,.,.n _ I 

yaralı ve esir olarak yiiz kadar Jta1yada inhidaı11 alimetteri j 
:aayint verdirdik, Biıim zayiatı- Atina, 1 (a.:ı..) _ Atina ajan- torluk kuvvetlerinin yaptıt~l ns-
mtz ise hernAn hemen biçdir. Bu sı bildiriyor: keri harckabn devamı, nc:keri 
rnıntakada diğer bir karakol da- Yuuan gazetecileri, İtalyanın ''esayn ve askeri kontrol lınk-j 
ha zaptcdilmi~tir. vaziyeti ile nı~gul olmakta.dır· kında muwıkkat tedbirleri ic.ab 

İtalyan Sonıalisinde geniş ln~tia ga?.etesi. münhasıran I cttirec ktir. Bu teöbıri~r. iınpa-1 
devriye faaliyetleri d<!vam edi- 1 ratorh istişare halinde icra olu-

talyan nıenabiindcn gelen ''c nacak ''e vaziyet rniisaade eder' 
)l()r. sıhha.Ucri mutlak surette te- 1 

1ngUideriıı nlu'ta.ffdkiyeti beyyUn ctnıin olnn malUınatn etmez bu tedbirlere nihayet ,·e
isliuad etmektedir. Son günler- rileccktir. 

Kahire. 4 (a.u.) - Bugün dt! alımın bu telgrafların babC'r p •f •k "' 
öğrenildiğine göre, İngilizler, 1 vermiş o1duklan k:ırgaşalıklar· ası 1 ıçin 
§imdiye kadar Eritı·cdc 10 bin i:?timal !Wyanın hüyük f?clıir· 
mil murabb:ıı arazi işcmt etmi..5- it:rin1c vukua gelmemiştir. 1h- mu·· hı•m bı·r 

t:." - tiınal hcııiiz mnumi bir ihtilal 
leroir. arıfosiııde bulıuımuyvruz. Fakat J 

Bahesist.anda ,·u.i~·et bir inhıde.mın iik alametleri gö· 3fi aşma 
T7 hi 4. ( ) o·· - nild" ri.ı!müşlür. Her hnldc 1talyanın . • 
ı'\.a re, u.a. - grc ı- vaziyeti nsk~ri. siyasi, mali \'c Amerıka - Yenı 1 Zelanda, 

@ne göre, Bare-ntu pazar günüj iaşe bakım•ndan çok fenadır. Avustralya mUttereken 
şafak sökerken zaptedilmiştir .ı .• ------~----- hareket edecekler 
Aprdat ı; c Barentunun işgali 1n 

ı Kahire, 4 (a.a.) - giliz hava Nevyork, 4. (a.a.) - Tus.1: 
il.ı taı~·Anlarm Eritrcdeki ilk N • Ti "' kuvv~ tlori umumi karargahı - cYyorıc mes gr.zete::ilnin 
:müdafaa hatları yarılmış bu- nm tebliği: Yclliııgtonda.n aldığı bir ha be ·o 

1 lunnıaktadır. Barentu:1a İtalyan lııgUiz bomba ,.e av tnyy:ırc- göre, A\'ustraJya \e Yeni Zc
garnizonl;nun mevcudu 7000 ki- l"ri bütün cephelerde düsm:ımn landa pasifikte ihtılitflar ha.e
şi kadar \'ardı. 1ngiliz.ler şehri nıuva~i! yollarına k:ırşı tuar- gösterdiği takdinle mü.o;;terekcn 1 
üç taraftan sarmışlardı. Fakat 1 ruz.!arına devam etmişlerdir. 1 alınacak vaziyet hakkında bir-

Trablusda bomba t.ıyyareleri le.'jik Amerika ile bir nnlaşmaya 
İtalyanlar 1.aranlıktan istifade miz dün gece Bingazide Bırkn. varmı:-;l:ırclı:r-. 
ed"'rek ka<'mağn. mvvrlfak ol-ı tn~y'lrc nıeyda.rıma bir :ıkın· Gazete şunları ila\•c etmck· ı 
muşlardır. Dağlardaki kc~i yol- yaparak yerde d:ığır.ık bir h:ıl- tcdir: 
lanndan karan ltalyanlar ~imdi de bulı.:.nnn dürınıan tayyareleri Bu n.nlaşma hiç şiiphcsiz J::>
Ş<:hrin 61 kilomctı·c cenubi f".rr- • iizerinc bomb:ılar ntmışlnrdır. 1 pony !<""demeni: Hindi"tnnınr.. t" 
kisindeki so " üzerinde ricıt ı Bir çok biualar<la biiyük yan - ' caYüz c tiği takdirde birleşik 

1 
gmlar <,;ıkınıştır. 1 Amcıikanm Singapuru ü..ı ola-

halinde:ıdirlcr • Bareedc şimendifer istasyo - rak lmlıanması lüzumuna d~yan j 
Babc: isL.ı.ndahi askc .. i vazi- mı şiddetle bmbaı-dımnn cdilmi')' maktadır. ı 

yet b.:ıkkmda r>lı!!an haberlere ve yollar üzerinde düşmanın mo- Gazeteye göre, hariciye n~:;ı-1 
g0rc ltal)'a.nl:ır hududdan 130 t"rh.i bi.· nakliye kolu tuhrib o-

1 

rı B. Cordell Hun geefı.lcrde 
kilometre İl'C ide ve Gondar is- 1 luıunu ... tur. A\•ustralya \'C Yeni Zf'l"nW 
tikamctindC' firarn. dE>vam etmek Dün bütün giin avcı!arımız hükfımetlcrinc mürnc :ıt ed ·rek 
tedirler. İngiliz kıtaları ve Ha- mitralyöz atcşlerilc dil mam c1 ğu ve cenub A\·nstral\", sıııdu 

lm·p::ı .muşlardır. Slontıı il vc şimal Yeni Zclnndnsıi da bu-
befl vatanperv rleı i ricat halin- 1 Tecni.., arasınd:ı -Bura o Bar - lunnn }'"'trol sto.klarile climan
deki İtalyan kıtclannı takib et-· cetıi.n 15 kilometre kndar f' r _ 1 Lnn 't. hava mey'1cnlarının A-
mektedır. 1 lrnıdadır. yol bnyı n ı cel~il - mcrU.a t rafından l.ullnnılm:ı-

~arki İtalyan Afıikasında mt!kt" olan düşmuı a"ker Jntt'l::ı nna müsaade edilın~i istcn
düsman 300 kilometre g nişli _ rm::\ ayrı ayrı l'ltı t.J.urruz ya mi tfr. 

pılmıstır. Düşmana agır z yiat ,,.,_..,..._,...~~~~-----
ı';tinde bir cbhc üzer:ndc ricat et- ı· ·ım· t• ı· · · 1 \·er{ ırı ış ır. \.t'''a yırım, <> • Or lumuzun EritrP<l<' mm·af-
mcktcdir. tu~ ı:ndnr da nraba tahrib cdıl- f Viyctli acri yiirüyi. . iin" r. ü-

1talynn $omalli 'nde İngiliz mıştır. · hert:.• eden tay~: r lcr·miz 
devriye kolları dü~man topra - B son iki gün i inde cenubi <llı mr n karsı taar, ,ı .. :.1 ın • de 
ğında gittikçe d ha derinlere Afr l:a tayyare kuvvetleri hiC' Yt\.Tıl ( i ,Jerdir. B 1rn 1 e' &t 
nüfuz ei:ln öC muv.ıffak olmak _ bir lmyıp \'Ctmcksi in dfü ına - esn::- ndn cant 33. t'1 ; ,d bir 

um allı tayyaresini <.hişürmiis -I dü~m"n tayyaresi tuhrıb tı!un - 1 tadır. lerdic 
4 

muc~tur. t 

• 

{ ll;:ış tar<:fı 1 incide) 

nasında enlernıısyonal vaziy:-
tin gözden geçirildiğini ili.ve et-! 
:mi:J \'C fakat t.ıföilit vermekten 

1 
içtinab etmistir. 

Willkie, burada tamamiyle 
lıususi bir sıfatla bulunduğunu 1ı ve W:ındell Wllikicden başka hiç 
bir kimseyi temsil etmediğini de: 
tebarüz ettirmiştir. 

Willkienin be~ anah 
ı .. oudra, (n.a.) - LiveıılOol 

Ye Manclıc:;krde gürüsliiğü 1 

yUzlercc kisiden balısedcn Wil· 
lkic gazetecilere clemistir ki: 

Sornıaga geldiğim Rualin CC· 

vauıru buldum. lngiliz milletinin 
mnne\'ivat1 mukcmml'ldir. Dava 1 . . 
knrşısmda İngiliz adnlarındn!ti 
milletin birliği gibi bir birliJin I 
dünvndu hir·bir millet tarafın -
dan~ t·~min ~ilemiy. e-ğini zan-1 
nediyorum. İngiliz milletinin his 
siyat.ını Ö0'reıımiş ob':l'lkla mütc· 
hcyyicim, 

Şahsi emniyetim iıJn Jıükü- ı 
met Amerikaya avdet tarihimi 
ifsa ctmcmekligimi benden ı ica. ! 
clti. 1 
Willl-ic büyük bir tayyare fab· 

rik:ısmda hır aaLlcu fazla kal-J 
mL~, mnkini ·t ıc- ve is<)lerlc gö
rUsmüştiir. 

Yardım projesi 
Amerik:mın h .., it 'reye y::ıı -

dınunı geni. 1 tın i ı in Roosc· ı 
vclt tarafıııdan ko.1 ecy~ n~ri-
lcn proje n1 cbu ... n hariciye en- 1 
ci.iıneniııd•'ll ge ... r k ıki "'iindcnj 
})eri mümc. !::iilcr mı:-clisinin u- 1 
:r .. umi hcyctınde miız.ıkere edil
mektedir. Bu m;'in k:ı. anın iki 
gün i in f<> ıı ıl;cle.ırnc i i~in 
Yerilmis olan takr r kalJul e<lil
diğintl n n. izakere1eı in bu.,. ün 
neticelenmesi muht meldir. L:!
yihanın ır."r.lisden 100 - 12fi r"'-
yi e1~sen) t.le 'e<:e ·e i ümitl o
Iunmnktadı ··. 

La> ihanm ay:ın ınc ... li Jnd n 
de kısa biı ı 'id .. fri 1dc g c• -
tUmz.-.i i in Lındhl l1 iı l • 
ı-lınm21tt::. l ·. Bu tfıb.,rl::ı. rn ·-ı 
Ji:; İngi!t reJe b lun ın -ç;· iti 
) i Am ri •• ,.J. ü.ı" · tmiRtir. • 

(t' dı o .ı !.':.et s') l 

~ nada iPgiltereya 
50 ;,in asker daha 

gönderiyor 
----o-- l 

I. ·ı· t 1 . d .. ngı ız ayyare erı un 
Brest'i bombaladılar 

---<>-

Londra, 4 (a.;a.) - Brcst li
manına karşı İngiliz hııYa kuv
vetlerinin 305 inci lıücumu fc. I 
na Jmvn sartlar:ına rağmen p -
zartcsiyi salıya bağlıyan gece 
yapılmıstır. Pilotlar, yalnız he
deflerine varmakla kalınamııı, 
fakat bombalarını atmnk için 
müsait fırsattan beklemek iın
Jdinlannı bqlmuşlardır. Hücum 
sahil muhafaza. servislerine men 
sub iki bombardıman teşekkülü 
tarafından yapılmı~ ve hücum
lanıı her ikisi de çok muvaffak 
olmuştur. 

Gerek Almarilar tarafından, 

gerek İngilizler tarafından hn
vn faaliyetinin mahdud mahi
yetle yapılması, her halde kıta 

iizerinde hüküm süren çok fena 
havadan inbias etmiştir. 

Ottawa, 4 (a.a.) - !~anada 

Milli Müdafaa nazın, dün yap- ı 
t.ığı b~yanatta, pek y~kında 50 
bin Kanadalının, halen lngilte
redc hulwıa.n Kanada ordusuna 
iltihak için lıareket cdecc&>ini 
bildirmiştir. 

Kanada flMw vtt.n1ıyor 
Otts.wa, 4 (a.a..) -- Knııada I 

başvekili Maclcemie Ring Ka
nndanın imparatorluk ıı,.rb gay-

1 

Unt - ·ıe·tiak 1 
re e am man&111y ıs r az-
mini g~ beyanatta bulun-
muştur. 1 

Baş:vekil. Ottaw:ı radyosııncl:ı 1 
s5ylediği bir nutukla dcmi~tir 
ki: 

Kanada, beklenen Alman ta· 
nrrtıT.una karşı miidafaayn i~ti
rak i<:in İngiltcreye yeniden 25 
küçük hava :filosu göndermek 
üz redir. 
Diğer taraftan Kmıadanın 

şjmdi 15 gemi ve 15319 tayfa -
dan nıüt*kkil olan filosu 413 
g~miyc ve 26920 kişilik bir mü
rettebata iblağ edilmek üzere -
dir. 

Yeni tayyare medeıleri 
Londra. 4 (a.a.) - Hnwkcr 

t:ıyyaı-e kumpanyasının reısı 

S-OpwiUı kumpanyanın b yeti 
umumiye irtimaında verdiği r:ı- I 
pordn şöyle demckte<l i r: 

Yeni tayyare modellerini gör-l 
dünüv.. Bu modeller aı·a~lırnrn

lar neticesinin millete daha bü-ı' 
yük bir yardım temin ettiğinin 
delilidir. Hawker kumpanyası 

meşhur Hurricanc avcı tayyare
lerini, Gladiator, Whitlcy ve An
son tayyare modellerini inı:.ıl et-
mektedir. 1 

Bulgar Ziraat nazırı 
istifa etti 

Sofya. 4 {a.a.) - D.N.B.: 
Bulgar Ziraat nazu ı Bngri· 

anof IBtifa etmiştir. B:ı.sveUl 

Iı'ilof bugün parlamentoda hu 
istifanın kabul edildiğini ve ?.i
raat nezaretini bizzat kendisiuin 
clcruhde eylediğini bildirmi~tir. 

Bagrianofun istifası bir su-ı 
battan evveldir. 

Sayfa : 5 - ıeı«:::ıtıP::.- • ..., 

İtalga sulh 
mu arıyor? 
Ncvyo:r~ 4 (a.:ı.) - Nevyo1' 

Times gnzetesinin lspanyadı 
Port Botı'<la bulunan muhabir 
yazıyor: 

Almanya ile Fransa, İtal~ 
ile Fr&ıısa ı;e diğer ıncm , 
lcketıer ansıncfa sulh yapıla~ 
yeniden babis mevzuu olmakta. 
dır. Harbin yeni bir duruma git 
eliği her ta.rafta kabul edilnıckı 
tedir. 

Mesele bu yeni durumun na 
keri mahiyette inkişaf edip et 
mcyeccğidir_ Dış siyasette ihti. 
f;3S1 olan ba:z.ı kimseler bu dtl 
rum değişikliğinin diplomatil 
veya siy:W yollardan idare cdi 
lebileceği fikrindedirler. 

Tarihte Koalisyon'ların mu 
kadderatı her zaman en zayn 
ortağın muhadderatiyle hall~ 

dilmiştir. Halen mevcud va7,i. 

yette bu ortak a;ıikiir bir suret• 
tc ltaıyadır. 

Mühim olan ~"Y askeri Vf 

bahri kudretidir. Halbuki biı 

çok memldcetlerin deniz müto 
hagsısları İtalyan donanması ı 
nın ciddi bir muvaffakıy<:lsi'lt 

liğe uğradığı fikrindedir. 
İtalyan resmi tebliğlerine g& 

lince, blmlar da İtalyanın Af• 
rikada k&r.ıda manız krudığ 
muvaff:ıklyet.sizliklcri gizlcmc
miş]erdir. 

Bu prtlar allmda fo§ist pa~ 
tisinde miihim bir mevki işgal o 
den ve kendisine "büyiik <.:.AJltı 

bir fi&baiyct,, denilen bir zatn 
Framıada. biılunduğn habcrint 
ehemmiyet vermek yerinde olur 
Bu haber bahsi geçen şah .. i:;etiı 
Madride Portekizc ve Garp& 
dah:ı uzak bir mahalle gid bile 
ceğini de ilaYc clmclctcdir. 

Her halde bir tesadüf eseri o 
lacak, bu '1esile ile Amerikn bli 
yük elçiliği müstc!)Srı :Murphy. 
nin bir uç hafta eV\'Cl iı,ınali AJ 
rikadaki Ameril;::m konsolos 
luklanıu teftiıı etmek ÜZPn 

Vichydea a)T~clığı lıabrlatıl . 
maktadır. Daha son•·a. Murphy 
nin iktıudi meseleler hakkındı 
bir rapor lmzırls.makl..'1. olduğı 

ve l.iziacma gitmek ihtinıalinu 
mevcud. bulunduğu bildirilrni;ı 
tir. 

Tuna taştt 
Macarislanda bir ~ok 
yerleri sular istiUi etti 

Buda.peşle, ·l (a.a.> - Stt 
fani ajn•smdcın : 

Tuna neh,.inin sula"ı yükscl 
mekte berdevamdır. Son lıabC'I"' 
le.re gön: çok mıntakalarda mü· 
him ha5arl:ır \'Ukua gclmisti •. 

Sular altıııda kalnım olan ge
niş al'Uiie bir çok evler tahliye 
edilmiş ve bunlardan b:ızılurı yı
kı~- He1• tarafta y. rdtm 
i~lcri teksif cdilmcktccliı'. 

V aziy~in Ynlıan!Ctinr r:ığ -
men deaıiryolu nıi.inakalat.ı mcm 
nuniyete sayan biı· sur~tlc dc
Yam etmektNlir. Budnpcı::tcde 

Tuna. ı:ehri sul .. nmn yüY..ıx:klıği 
evvelki gece normal seviyedm 
yedi m~tre fazlaya cıl.mış idi. 
Fakat ile- ülrlı..i tuğy~.1 tehlikesi. 
sa\~lmı t İr. 

MASAN 
. mEvvn ölü 
lnkıba~ı defcc:ler. 
istahşı~hk,h~no•, 
şişkirıDk, bula.rıh. 
~6.~ ·~karşı fdyd&ı 

vardır-. 
H"' ..-ckton ıOlll'c lıir tatlı &.11ıığı yarmı 

lıar'..dı sa içi:s.ııe kcı;:"rtcre;ı a!m~. 

Has- is8İftlr vcı m:ırk:ı5ın:ı dil.kat 

A•saa D~posn : ıı.~~· '· 

!:..eflao tlb lna T Unl• l , oda 
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