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~~atır1arı yazdığımız da
""<aya kadar Suriye men . "ıııaır1 '!<?leaJne dair muhtelit 

• ~:.çık arclan gelen telgraflar bi
a ıf'I I ~Yet h tııaHuıiat getirmiyor. Va- 4000 Fransız Berlinde Türki

ye hakkında 

İnhisar memurlarının istikballe· 
ri temin edildi. İnhisar işçilerine 

parasız yemek verilece~ 
ısr ıı., \{ah~nuı. rnübhemdir. Londra • • 

an Iİıııle dıre hareki._~. plan . dair~ askeri lngilizle-
ru ~ın. eva.ın ettiğını ve bır mu-

etı da e Vuku bulup bulmadığı- ı "J "h k • Vekil Ankaraya döndü 
e ~ler: tber alınamadığını sö~- re ı tı a ettı Suriyedelj hariıhı iaJdşafnu gösteren JJa.ma 

•tııııı Yrutta neşredılen bir rc:= 
1 sorulan bir sual Geçen paurte- r-

si gtınil şehrimize 
elen Gümrük ve 1 . tebliği. ise İngiliz tayya- Salih· • • l ı• "Ji h k • ~.::qnııı dü ·· illd .. -·· ·· tank- Londra. 9 ca.a.ı - 1 

- F I it ngı z tı 
~ ~~ tahrı~ıı:ru1dt=hildirdi. ı yettar mahfillerden bildirildiği- ransa ngı ere 1 are e 

!<"~ !~y Vıchy hu parla.k muvaf- ne g&e, Suriyedeki vaziyet hak b" d" t • ed"li 
t:Pıt'1 ~ et;e". teyit etmedi. Kahire- kında Londraya gelen haber - ye Jr nota ver ı 1 asvıp ı yor 

4 rr •• ~lileıı izahat Suriyede ıe.. az çok muğlak obnakta ber- . 

Berlin, 9 (a.a.) - Yarı res
mf bir kaynaktan. bildiriliyoı-: 

:Bugihı Alman hariciye neza
retinde beyan olunduğun& göre, 
Almanya yakın şarktaki askarf 
birllseleri bilylik bir alilta ile ta. 
kip etmekte, İngil:is kuvvetleri 
tarafından Sııriyeye karşı giri
şilen harelıetin haldlı:I siya.si se
bebi ise daha bUyük bir alaka 

1 
ile kaydolunmalrtadır. 

~laı- Vekili 
Raif Karadeniz, 
buradaki tetJDkle • 
riııi bit!rerek düı 
a.kşam Ankarayı ' 
döruniiştilr. Kendi 
sine kalemi maJısu ı 
müdürü Hüsnü r< -
fakat etmektedir . 

I ~~ --ız kuvvetleri ciddi bir · ,...._ 
""' ~Veınet .. te . k 1 devamdır. Fakat şu cıbet maluıu 

~ b ~rek'h8ın 1;:;;ec;ak~~ dur ki müttefik kuvvetler Der- Vichy hükumeti Amerika gazete· 
leri Suriyenin 
istilAsını doğru 

buluyorlar 
Nevyork, 9 (a.a.) - Nev -

,,.t 'ıılat~r ~al ile neticeleneceğini ra'ya, Şamın.50 kilometre kada~ taarruzu bir 
,,..;ıJ \'aı ı bu tabii bir şeydir. 1 cenubu garbieinde H~rmon dağı 

I;~ Vız Mareşal Petainin me- · eteklerinde Merjiyum köyüne harp vesilesi 
, '.'li.:~.ıchy hükumetinin ittihaz • l!',irm işlerdir. Müttefik ku~- k 1 

\'C ·~ ~rı~~~~ ~ .. ~;ı::f~:.ir ı::: !er, dün öğleden sonra, sahilde vı!~~~!rac! ajansı-
bl· ..:.-·.aetaınden Suriyenin Htir Sur'ada girmişlerdir. d 'd ı 

,:<ıı. nın bildirdiğine göre, Ma n -

Suriyede Alman kıtalan bu
lnnm•rnış ve bulumnıımakta - 1 
dır ve bu iş münhasıran İngil - : 
tere ile Fransayı ala.kadar eder. 

Vekil, dün de 
İnhisarlar Umum 
Müdtirliiğünde muh
telif işler üzerin -
de me~gul olmu~ 

lJmum Müdürden 
ve sair alakadar· 
!ardan izahat alın>ş 

.. _,. h::'.<rındve _lngiltere kuvvetleri Çarpışmalar olduğu hakkın - 1 
•" ,. ".ili ~ k 1 deki Fransız bUyill< elçisi B. 1ı. .~ıııe~i~~~i~k~~!~~: daki yegane haberler, Franııız Françoia Pietri, dlin İngiliz bü-

Y ork Herald Tribune gazetesi, 

Suriyedeki vaziyeti tahlil ede -
rek diyor ki: 

Vichyden alınan haberlere na
zaran Fransanın aldığı vaziyet 
şudur: Fransa, İngilterenin ca
niyane bir taarruzuna uğraınış-.ı:ıP ~ .. ,~~· .. ! p: .. ~,·n hı.ddet ,.e ın· _ kaynaklarından gelmektedir. Fa. "'- , · ~ "'·u -"lı~ '"" ... _ _ yük elçisi Sir Samuel avare e, 

,si"' ~l!h."' go_•teriyor, t-...;lterevı. · kat müttefik kuvvetlerin .,..,... 
ı ~:"'tn. .o.un• İngiliz kuvvetlerinin Suriye ara-~ • "ll ed_ ı,• or, Hür Fransız mukavemetle karşılaştıklarında. 
ıt ,, ' e zisini lhlali hakklnda Fransu 

tır. 

Vekilin beyaııatı 
t ~ Nyfa !i aütun 1 da) 

i ıı..~t htıııe tarizde bulunuyor. pek az şüphe vardır. Maamafih 
"'• h u kadarla kalacak mı- bu mukametin kuvveti malfun hükilmetinin bir notaııını tevJi 

Raif Karad.;niz, 
bir muharririmizin 
muhtelif suallerine 
cevaben gazete
mize şu mühim be
yanatta bulun

tJ<ıl !":ı 't"" daha şiddetli ve e- değildir. etmiştir. 
~ ~ ıtııa'ı ?tnukabeleyi göze ala- Fransız kaynaklarına göre, -~-~ hazırla.nıyOI' • ~~ a~1ı ır · Burası meçhuldür ..,....,,.. 

1'_ ~.~\ıdu•heı:runiyeti haiz nokta muttefik kuvvetler, dört istika- Nevyork, 9 (a.a.) - Nevyorlı. 
•• ~ı., "llJı ı · r, ÇiJnkli Suriyede ma- metten, ezcümle sahil boyıınca, Times gazetesinin Berııe muha-
rl• lıtt ııı llıüdaf0 ·ı "e mukave-

1 

muştur: 

,r. to.ı, Yuk cw "' ----~( S~o:::n u~u:.!y'...'.:fa:'....:.5 ..=•::Ut~u:::n_:2:._:<i~e'.!_l_:_ ___ _:<c:S.::•":.:":...::'""='":..:5:...:.;'":..:· ':..:" n_; _d_• e-' ,. · ;:"le;;ck b~a ı;~li.n;e bu, . çok ~;ıef 
1 .:. lı.,r,k·r hadıse.teşkıl etrn~k-

ı,tı' "'b' ''uer t l Uyuk . umumı va.zıye ı~ın- Amerikalılarla İngilterenin 
Almanlar ara- istılası teşebbü

İnhlsarlaı- tıNJkilitı 
tauıuno 

İnhisarlann 
yeni teşkilat kanunu 

İnhlıı&rlar Vekili Raif Karadeniz 

~ v, ·h bır rol oynamaz. Fa-
1 ·ı~•·!e' Y hiikümeti eski müt-

ı. ~ ~lı~t ıı}arşı harp ilin etmek, 
,,~ il:'." )ap llıanJarla faal bir işbir

:'l'i ~~ak derecesine kadar 
~'~ah. ·13.a bunun Aınr:ikıın 

tnl§ mıdır? 
~yi • temin etmiştir ve tatbikıne baı;.lan

(Sonu: ••hifc 6, Sütun 1 de) 

~&ri·--~- .. - 'Bir hezimetin tarihçesi lıı ~ı~,1!-~ te.<d etmesi ve. . . . . 
ı ~ ~ıfıge de sırayet ettir- Bir Amerikan destroyerı Bır lngılız Nazırı nefret· 

,,l.ıaı lllelhıızdur. . 1 ht 'bah' . t'ğ' .d b nu ~· ~ııaı P'ta· .. .. 1 .. bır A man ta e ırıne ı ı mesaı a u 
~ la e · ın Jll BOZ erını 

4 

sında ilk hadise sü yakın e 

• • 
ımış 

1 

~~'ın hf __ buluyoruz. En eııa.ılı 
1 

hücum ettı bildiriyor 
. ı:iıı' Q' ıy;ı.,~ ~ore Suriyede işe Y.l!-- N-evyork, 9 (a.a.) ~ Nevyork Berlin, 9 (a.&.) - Bir husu-
JtV ~. t "-l" deıecede harap ~ H ald Trib t .. bil · 

R E s M 1 - · IHususi mektep 6 ncı 
==HARP== muallimleri 
TEi: LİGLERİ 

ve 4 Üncü Fransız ordu
larının geri çekilişi ~ l,;,. hllıan tayyaresinden baş- er une gaze eeının - sS muhabiı- bildinyor: 

ıe ıV '''i ' ıı Alın dirdiğine göre bir Amerikan deı.t k 1 ,.,1 ~ y0~ an kuvveti ve a.s- royeıi Groenland sahillerine ya-. Şarki Akdenizde ve şar ta 
k-'. b;.,dınuı;. SuriyL'<le bugün kın bir yerde batan bir lngiliz yeni bir hareket bazırlıındığını 

• Vekaletin müsaadesi 
1ngilb Resmi Tt.bllı'!i olmadan işlerinden 10 Haziran 1 

(Reims - Sommepy) üzerine çc
kilmeğe mecbur o!du. Bu on'•· 
nıın sağında bulunm:ıkta u: .. , 

i"Jııh •. 11 
11nıuııa.rda yaralanmış 1 l 

;:. ~; t bu tayyarelerden baş- vapurunun mürettebatını kur- gösteren sarih işaretlere ve Al-
~~lt.; ıt1YYare bulunmıyabilir . tarmış ve bir Alman denızaltı - man efkarı ıımwniyeeinin orta 
,:t.ıı ı·ak teŞC>bbiliıü iflas et- sına denizaltı bombalariyle hli- şark ınıntakaaının kat't harekat 
'"' l\ oı'.'<'tıı·a Alrua.n tayyarele- cum etmiştir · mıntııkaaı olduğuna kani bulun-
\1<.iliJ. ~<l_a kalıp da nafile yere Grevcilerle mücadele ınaııına r.ığmen, ııu cihet teba-

lir, -tını t-J.dirmiyecekleri ta- Nevyork, 9 (a.a.) - Reisi-
r· ciimhur Roosevelt orduya, gre- rilz ettirilmelidir ki Alınan as-

Kahire, 9 (a.:ı..J _İngiliz or- çıkarılamıyacaklar 
taşark umumi lıararg4hının Anlıara 9 (Telefonla) - Şim- 9 Haziranda sabahleyin eri <·n 
tebliği: diye kadar yabancı, .ızlık ve hu- den başlanu~ olan Alman şi..ıut-t-

lı'byada, vaziyette biç bir d&- 8USi Tütk mekteplerinde mual- li taarruzunun doğurduğu ~·e:m 
fişi.klik yoktur. !imlik edenlere icap ettiği tak- 1 muharebeler 10 Haziran gürıü 
Habeşistanda, Jntalarımız Omo dirde bu mektep idareleri tara- de bütün şiddet ve dehsetile de
ııelırinin garbında ılerlemeğe fından vazifelerine nihayet ve- vaın etti. 

{Sonu uıyfa 4 ıütun 4 tle) 
~ ,, ... .,...,,,..,... " 

Emekli Cen~ral 
b~ 1ıı;:;:'ıa1 bentz Alınan tayya-ı vin devam etmekte olduğu 1 keri riealinin beyanatı, daima, 

~ t.ı:ı~~- _garptan gelip şarka "Northamerican Avlation., tay- 1 yalnız garp cephesinin kat'i ol.-
~,. 11 '·'k ıııı ve sonra da şarktan 1 yare fabrika.sına el koymak em- duğunu söyleıni~tir. Mareşal 

,lııi~li garba gittiklerini itiraf rini vermiştir. Von B.-nuchit.sch'in Fransada 

devam ediyorlar. Yeniden esirler rilebilınekte idi. Marif Vekale- Derin bir ric'at mıınevrası 
ah tı yapmaya mahkiım 'ı.almı~ olan nmış r. ti, bu kabil muallimlerin istik - altıncı Fransız ordusunun 1 Ais-

Ali İhsan Sab · s'in 
Cevat Abbas Gi!
rere son ceval:iı 

.. 

• • 

,. 

"' '' t. Eu u ·t l · Bu fabrikaya el koymak em-Ilı 'ta11 •. ge P gı me erıne ve Manş civannda seyahati, kıy 
,.'.'~!. t·' 'IZlar yardımda bulun- rinin verildiği Vaşlngtonda rci- Girid • 

Irakta, her !ll'Y 88.ltindir. hallerinden emin olmadıklan gi-

1 

ne) i terkettiğini 9 Hıı.z. ran ve-
Suriyede, müttefik kuvvette - · bi bazı ahvalde haksızlığa kur- kayii sırasında dWı söyletniş-

.;::n h'.'ı_r. L1ı;ilizlerin bu düş- cümhurıın k&tibi B. Earley ta.- metli bir i;arettir. umumı 
;;-ıı<ıı~cketıerine seyirci kal- rafından bildirilmiştir. provıı•ından sonra, Alman zi -
'<~ ~luı· lalep etmek biraz ga- llk defa olaraktır iti hiikümet 1>.ınıdarlan, yakın bir tarihte 
1ı'n biı du. Hatta Mareşal P~ bir grev hadisesinde barıştır - kat't muharebeyi Manş üzerin -

rin girişi terakki etmektedir· \ ban gidebileceklerini nazarı iti- tik. Altıncı Fransız or<luımmın Yarınki nest:amızJa 
Bu sabah müttefik kuvvetler bara almış, bundan sonra vazi - bu ric'ati üzerine 10 Haziran,Ja intiş,;ır cJec_k·ıir 
Surdan ötede bulunuyorlardı ve felerine nihayet verilecek mual- dördüncü Fransız ordusu da ı '----~---------' 

~·· e bu k d t ege mak ıısul\ine müracaat etmek - 1 .. 'llıiıı , a arını ıs em <le vE1receklerdir. ' k k· ae hak göremiyor ola- sizin böyle kat'i bir tedbir al- ı 
sonradan Lltani ırmağını geç - timler hakkındaki Joqya vesai- ::::::::::-::·:--===~===:==::==::::=:::==:-~=a=:~~ mişlerdir. Sağda, umumi Ezro - -
Şeyka _ Miskine, Kınetra hat . renin vekalete gönderilerek tet- 1 ~ I K R A 1 cine sebep ne? Bu sefer boynu-~nın1 ~•ı·iye tayyare meydan- maktadır. 1 

~ r~ ınbaroıman edilmesi
'<~ ı:,;ıtduğunu anlatacak bir 
y ~l zı _kullanmıştı. Onun 

1 
hlııı~ ·".'1.e?Jıyeceği cihet Suri
ı! ~a~tılaıııdır. Fikrince böyle 
~''J(,~ ~ket; mazur gösterecek 

'"°"" .. Yf• 5 •"'"" 3 del tından öteye geçıııışlerdir. kike arzedilmesini ve ancak ma- a ma sarılarak: (- Uyanın~a 
1 arifin tasdikinden sonra bu mu- ı---------' gördüm ki ha_rbe gitmemi&sin ) 

ln (Sottl.I pyfa 6 aötwn s ~e) B . Al B' d'' .. ı· b' t Mareşal Ntahı giliz kuv- allimlerin vazifelerine nihayet lr m Qll ıraz ıışıınce ı ır avı:-dan 
ti · · S · · l .. 1 sonra ilave etti: (- Bir d:•!ıa ve ":UU". urıyeye gınne erını j p verilebilecegı· · ni alakadarlara bil · 

tr.rcrUıılerıo Fransız mtlste.mle- HAR . 1 • • • B b • sınemaya annem yalmz "itsin, 
!relerini ele geçirmek arzusunalr , ı dirmeye karar vermıştır. e eSl 8ell geceleri evde kal.) Scbe~·ni 
tf tın k · tiy k' M eşar • ~-· •vv~ aormadan söyletlı: (-Belki s:-e' ~~e A.~Vcut değildir. Yani Su-ı 

,J tn.-ıııo ınan askeri yoktur. 
r ~~:ııı da Mareşal Petain kelime 
,./ lit kıka tapı~or zanneden~. . Fil- ı 

ler sokaklarda o meşhur adım -1 
larile geçit resmi yapmıyabilir
ler. Fa.kat sivil kıyafetle gön
derilmiş muhtelif mütehassıs -
!arın ve polislerin bolluğu dfuı.. 
yanın gÖ?.Üne çarpmaktadır. Al
man ajanlarının gizli hazırlıklan 
artık saklanamıyacak dereceye 
varmıştı. Bulgarista:ıda da ay
ni piyesin sahneye konma.suu 
seyretmiştik. Churchill, Bulga
ristarun Almıınlarla dolu ol.du
ğıınu ilan ettiği zaman bu iddia 
her taraftan tekzip olunmuştu. 
O derecede ki Churchill bizim 
gibi alelade bir gazeleci olsay
dı "Tahdişi ezhan,, cürmünden 
yakayı zor kurtarabilirdi. Fa
kat biraz sonra onu sözlerinin 
hakikat, tekz.iplerin birer yalan 
olduğu fi'liyatla meydana çık
tı. 1 

~ e~:ı-~st.aıs ~~Uk 
1

bir a~a~;~ VAZı.YETi Talebe tatiJ ı Yazan: Aka Günd;;~ nemaY\1 giderken askere alırlar. 
dııştuğli kaııaatındeyız. lngıliz- · ı . - .: Sonra ıve dönmezsin.) 
!er Lübnan ile Suriyenin istik- kursları Bir Alman dostum biraz gü- Bir kısa seyahate çrktım. Ço-
18.l.i~ v8d ve kabul ~tın.ek B~- Do na n m a m ' • . . Jümsiyerek, fa.kat biraz da göz- ruğuına sordum: (- Sana n· ~l\ııllJ uı:rı.ın Suriyede unifor

bıııuh~Ytn4ı Alman kuvvet
~~Yabilir. Bu kuvvet-

't -, 
Usuf ile 
~iileyha 

AZAN 

Korgunal 
'tak -lıya 1 rıda neşre baş- 1 

t~fr~~ırnız bu tarihi 
~iıı arı-ıızı zevkle ta
~~ '>deceğinizden emi-

~ J 

Suriyede çok büyük bir Al
man hazırlığı vardı. Herhangi 
bir muharip devlet olsa buna 
müsamaha edemezdi. Ederse ka
bahat işlerdi. Suriyedeki Al
man faaliyetine İngilterenin se
yirci kalması ancak kili kuvveti 
bulunmamakla izah edilebilir ve 
lngiltere ·cin iyi bir n<>t teııki11 
etmezdi. 

retırle Sun~eye gırmışler~r. ''"'"g"are mı· ?, lk l k l t l -! !eri bulanarak şunu anlattı. getireyim?) Boynuma Rar!la-
Sunye resmı ba~ımdan _ Hür 1. a ma e a an a e I _Dört yaşında bir ço~uğum rak: (Kendini getir.) de<li. (Sa-
Fransız kuvvet~ ~ından be hazırlanacak var. Her oyunu sevmeJ..le bera- na mektup göndereceğim, içine 
~ nll!"'na ışgal. edilmek_ - YA.ZAN: ber yaramaz ve hıl'çın değildir. güzel şeyler yazaca.,aun.) de-
~r.__lngiltere harbı.galebe ıle Emekli GeAeral Ankara, 9 (Telefonla) - Ma- Geçen akşam a!ınesiyle sinema- dim. (Harbin ne va.kit biteceğ'ni 
b~~ırdigı ~an bu. vatıaı:ından , Kemal Koçer arif Vekileti, ikmale kalan tale- ya gitmeğe karar verdik. Çocu- öğren de onu da yaz.) dedi. Şa-
donemez .Eğer İngılterenın ba-1 belerin imtihan zamanına kadar ğu tabii t!vde dadısına bıraktık. şıyorum. Çocuğun kafasına 
şm~a bü!~ me:rılekete .her em. Muharebenin iki önemli yetiştirilmesi esbabını temin Çocuk birdenbire hırçınlaştı. Te- saplanan bu harp bahsi nereden 
rın~ kudsi ~ır ~yet gıbı kabnl unııurundan, donanma ve maksadile orta mekteplerde pindi. Ağladı. Hayret ettik. Tes- geldi? 
ettiren ~ır di.'~~tör. bulun- tayyaredea hangisinin iki kin etrneg"e ug"ra~tık. Nlhayet Ce\•ap verdim: 

dı be,,_, verdigı sn•A •••-ayt d "Talebe tatil kurstan,, açmava Çocugıı· d 
00

· le say , . "" "";"" ""'. yıllık kanlı macera an sonra · hırçınlıgın verdiği yorgunluğa - n yanın a Y 
kalabilırdl._ Fakat • İngilız m~J&. kıymetini arttırdığını mü- karar vermiştir. sızmışçasına uyuya kaldı. şeylerden bahsetmeyiniz ve 
~ne ve cıhan efkarı umunu~e- nakaşa edenler, Giri<l hadi- Bu karara nazaran açılacak Sabah uyandığım zaman ço- başkalarına da babsettirmeyi-
eıne kıı:"'l! ~nan ~.u . taahhut, selerile bir tanı.fa >t kurslar 16 temmurda ders ver- cuğu ne<ı'e içinde oynar, hoplar niz. Anlaşılıyor ki bir takını ha-
~lli hiiJıınuyet reJın;>ıne nıal!k 1 vermektedirler: Ha• J.- · ba lı kl 23 Ağıı buldum. Bu sefer ana baba biis- zin ve acı şeyler işitmiş. Kliçiik 
bır ~emle kette. k.~t't bır ~ne~~; 1 lan! mıye ş yaca ar ve s· bUtiiıı ~rd.lk. Annesi bu se- kalbi heyecana dW,miiş. 
İngıltere bu sozıınden dondugıı tos sonuna kadar faaliyetlerine • · 'tti-· h . .. .. . Donanma, denizlerde sey- vinçten istifade ederek dün g&- Fakat çocugıın ışı gı o a-dakıka b~.un cıhanda _zerre ka,. rii.ııefer serbestlsini temin e- devam edeceklerdir. Bu kurslar- ceki huysuzluğunun sebehinl zin ve acı şeylerin nelerden iba-
d~r preetıJı veı:ı~eti .kalmaz. der. Harp, cihanşümul oldu- da ihtiyaca gpre, edebiyat, tUrk- sordu. Çocuk melankolik bir ta- ret olduğunu baba.sına sorama-
:~nal~yh. giltr.~n g~e- ğuna göre, küre parçaları çe, fel.eefe, tarih, coğrafya, yurt vırla: (-Babamı harbe gidi- dım; dostluğa ve nezakete uy-
ltlkJe: i~fil;ekav~~~ arasında irtibatın amili, do- bilgisi, matematik, tabiiye, fizı'lt, yor sandım.) Ya §İmdiki sevin- gıın bulmadığun için. 

Hüseyin Cahid YALÇIN (Sonu ıayfa 5 ıUtun 1 de) (Sonu sahife 3 ıUtun 7 de). ===================:.:===== 
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K mitacı Aş 1 
.,I H er ı· fr '. FELSEFE ED_EBİY AT ı '.=-r"1.~w Sabah\' .. ıı·'" ] 

-~~~iS.~S:·1
1 l 8sii~'san'~t.IJJı~: .dJÖfü-an: doğ~ 

~~Jk~~~~~": r11 a ·r e · demeUiu"fe,e.· ıer~n. edir1 
!..azaıı: MURAD SE'RTO(iLu-:- l, 

Ilı ka.t nereye gidecekti ? Arkadaşla~ 
111 Yanına dönemezdi. Çünkü vazi
\ sini yapmamı bulunuyo du. 

Öldürmemiş idi 
Hiid8llikerd<' aıle cfrnclıııdan ' _ <; • 

hır genç biraz ..esli giilı;e he-! 

r efrika No. 45 
m;,n; Diinyad ·~ygı .... l::ı.lmar!ı.I. ,Onları !;bil.vasıta' ifade 
Ya~ıma, ~.ı..st;ıııftıma da hürmctj -' .... •·. 

edemez~mi? 
etınıyorlar! dı. <ı homur l1oınurı 2 - (Zııfer - Viktoire) bir 

Ru h~l'eiıt-tı, ~iu ketı~ 1 :ı:uruu. Butun yol ıı.r olun.<' çıkt· h<•lJ!urdanm~"' başlar. Düşün- beykeltraııın ifade edebileceği bir 
~ 1 \'llar bırı.kmak ı~iıı yaptı- yordu. Ve gem J.ız ilk defa ola- mez ki keııdı~ı seksen yaşına muvaffakivet deı';lldir. sanırız!. 

1't:. ~ f!, 7"" 
d-.-----------;-'•~''.~:"..:o::~k gıblılir. Tariften zıyade ~· l YAZAN: seri görmı-.k ve t-etebbil etmelı:le 

" l!anır nnız aldanırsıı.ız. Si- k <·elnıi..tir; bir ayağı ~llkurdıı.- Hele (denl;;; mubarebe•i zaferi) .., 0 r, bu soğuk Ye nlC'rhametsi:ı " ?' 
lii~ Yalım, borr!u ol•luğuma dır ve on ııeııcilen beri o l· Ü6kiin diye t.a.lısis edilmek 18.zuııgelirse 

... f, ı· LQZQf-:_ hünerin derecesi takdir edilebi· 
r lir. M«IUilafib mwuıırlanmızdan 

olan v bu makalede ismi ge~en ,. ·• , ' ak kelıme önünrfo frkildiğiııi ve .. · b tı "ta · b" b"t·· · oir ı..; aı>tıf"'lm fif'Y b<'ll" anc ve munwvı aya yaşaman · ış us u un gıiı;leşir. Maamafih 
"1a ı·tnn •xın.ındır. Yalnız bir 1'orktllğunu göriiyordu. dır. Halbuki etrafındflkileriıı yine ismi meçhul kalan bir Yu-
!ılıni;.~lımc <iııocmem<'ğe gayret Birdenbire karar verdi. içinı;le genc,ıer, tazeler vardır. nan heykeltra.şı bunu pek dil-

RIZA TEVFİK <Roden) in e-serlerinden de bir 
ilci mı~ale ınareUe iktifa l'<lece-

.\ıı Bunlar yaşlarının icabı "e11'cye bcr ve manadar bir surette ifa- - 32 - ı 1•a, C'<"tı<-tin gözlerinP ha- Sür:ı.tlc odasından ;ıktı. Mcr-1 meyyaldirler ve romalizrr•a sı- de etmeğe muvaffak olmu~lur; 
. ~Dhe İl bakıyordu Buna •İ. ·enleri indı. Demır .ili ı:;ü ile zılarııu kaplamış alil bir vücu- e.seri Pariste (Lou\Te) mü.ze><in- t·Ut .. yn;,n kop:ye olunmı;,kt..dır. 1 an v E'iirmelediı!i bJı~e kDJ>HJJU a•- dün zorakı hareketsizliı;inc la- de mahfuzdur; mermerd<•n yon- fZafeJ") gibi bir vak'aın oo iyi 
1j. ar m Hli? C;:,vuct ken- ~ ' ı ·r d ~-' b·ı b' ·rı k 

ı u. Bahçeyi ko~arak g<'Çti Cev-I lıammül edemezler. Hilk:ı.t rnıla- tulmuş (eski zaman harp ka- ı a e n.oe ı en ljey. ır ıı.u n a-
~ na.<;ı: Sf:ı bcst bır-.. knbilir- gül' .. d d alarmdan b. · · in sid<'8.i olabllirdi. Halbuki bu cen detın evöne girdı. :\!erdil'enleri r;; up 0~1ıamnyı t•.mre er. ırg ırının ya ız 

d<' . i hızlı hızlı ~ıktı. Hofaı•a gelince ı Beriki ise köpüren bir hayati- ·'pı·o\'a.,ı;ı. yani ön tarafının kü- heykel her lıasıdeden beliğ-
ğıı· ~'il a ıi "'' ~ •ylüyorııw1! dıye yetin tabii icaplarından hareket.

1 
peı;tesi üwrinde bir Joz heykeli dir (•). 

nıltJ. ~ etr.J'a lıiı göz.geulirdi. lşııi"i~- gezip dolaı;ıma, gülüp eğlen- var ki omuz başlarında açık iki 3 - Bir b~ka Yunan heykel-
~ • l•'v Hl Cevdetin çal~rn• .ıJa111ndan mi' ihtiyacını taRiı:ınlık, hür- kartal k~adı ile uçmağa hazır- tıa:;ıı da (akRi ..ada) hadisesini 
k;/ ':ıı ' et Anna! Sahi süy'. iyo- rnctsizlik. mübalatsızlık s.~yar. lanmış .bır vazıyettc d.uruyor. ı;ıı garip ve zarif bir ı;urett ifa-

~· ~· ı;i•h·bılirsın, SerbeR\.si.rı. =yordu. Kapıyı vurmadan aç-, Müstebid bunak ister ki g İnce tülden yapıl~ış bı.'. l!ıı-' de e!Jni~: Bir güzel peri kızı 
'b~r b 1?qa Yav., yavaş aya.ı;.ı kalk tı. O:!vdet hain eski yerinde otu- ihtiyar herk"" onun mariz du- nwıl. kadm e!bısesı de nızgarın 1 ayakta durnyor. Vücuclil biraz 

ne,. ) ,.'0Zlcrini akin bir u.. \•ırla ·~·ordu. Yüzil gamlı w bakış- şilncelerine uysun demıizlikleri- tesırıle bederune yapışmış oldu- HOi tarafa mail olduğu haldt sol 
,..,,.., ~•nııe 1 !arı durgundu. Kapul<ı belir.ın na· ' jhı için pek mütenasip, ince ve elini sol kulagının et.rafına koy-

1 ou·. .. • .o tırar ve lrnndi~ıııe ba.-_ '. b' . 
•' "· g k b't b k J l bak nazenin ır vlicudün bütün gü- mu~. gölllerl hayran ve ı;en, ı<ağ ..... ıı., ""'ılı le •fü ti. Kapıya do;;- en~ •?.a "" ı a ·~ ıır a · - Ayni keramet, malızı ina- zelliklerini gösteriyor. Maatte- elı bedeninden biraz 1ızak v~ a-

jtı"".11 ··ı~ -~ :r yet! desı.n. 1 ,-
bu "'.J ' f' ,' i IH!ını ııttı. Sonra dur- , , , ı es.;üf, dilber kollan ve başı çık olarak helecan içinde etra· 
k~ ~~VıJeu,ı hınienbire ayai,'ll - Booı öldürmek ıçw yeni bır * , 1 kırılmış ,.e zayi olmuş; !&kin bu fı dinliyor. Etrafta da Wcbir ı;ey 

k Jil"-' ısını \~ ,·ıkıp gitmesınt> t<ıbam·a mı o·etirdin? ,,. 1 l'r: 1 yegane heykelin tarihi maliım y.ck ! .. 1 ·te faks! "ada) tlıueali 
.rJ# ı oıo... ~ ' H 1 " ı ~ ıc ıy ' :ınımdaının IY.uut~~- ve mazbut olduğu gibi. o za. bu. Flllkat bunu bi.ıyle ik, basit 
1 Qı ı ... ....:..1< hır hareket yapıc.ı- - ayır. " lekelerin<> karnı urumunu u-:·n mandan kalan eski meskWıiıt ii· cüııılt ile tarife çalışmak bıı.şka, 

~ "-"'llliyo!'du. I - O halde neye gelclın? bu mariz ihüyann den~izlikleri- zerin<le - tuğra makamında - biu.a.1 heykeli görmek büsblitün ı 
a1c:ıt ı • ne bcnzetiyorrum. bu heykelin hafı'f kabar•-a ~- "" 0 k d B t" lü h k il · ... .,,, ...,. Vd t .. akin \'e Hikayd Atına )'U\~ ,\a.\•a• ona dogr· u Hakil t d k' ........ uu ·= u""' a ır. u ur ev e enn 

'' ·~ lıo • ta !iU ur 1
• r r.ı.tı$'1 mi \'ar. O rE'!)İ.Inden anlaııı!dığı- guek ~ski e><erlerde gettk•e ye-

"'ıııı zn-.uyordu. ı.lerluli Arada bir iki adımlık korkun~ bir hezimete ıığramıs, na göre bu meı·merden yontu!- ni erde emsali pek çoktuı Yal· 
'h a .. l" rıy, açtı Ve yanı.şça mll'\:l.fe kalınca dur.Ju. Ba.jınJ toprakl:ırıncfan yarısından faz. muş kız heykelinin sağ elinde, r.JZ Onların bır kıı;mını bile bu 
• ~•ıw.ı.ıu. Merdi\'eııkrden öne t'Jidi · \ !asını di\şman ı~tiliı ı>tmi~tir. 7.aferi aleme ilan eden hır ince ,iltunhırda zikr ve tarife imkan 

·~r~e# ~~I~ iııct •. ,,..hçcye ~ıklı mı· - &>nı oırairıp t:iir vnre gı·-/ Eh, her milletin larıhindc böylle uzun (boru), sol elinde d~ za- ı 
" ı ı,... •a ., J' ertbar devirll"rı olur. B r mil et fonn' denız muhare'---ı·ndo ka-
l·r "' 1.1 .• ~mı . kt.'fldi e\'lnde illı. •'· d ı d · - r J ~ "'-"' ~ t•) B / '·-J ("-1 ) ~ •ı 1 wımem """ et. iye nurıldandı., galıp te gelir, rn:ı.ghıµ ta o ur. zanılmı~ olduğunu ima etmek i- u ıey""', "" ...,,.~ a-

,.,,~· . .ıı ~~aı, taı••y• ı:ııkı aıkı kupa<lı. Beni 1 ,terseıı öldür, istersen Felakete uğr:ı.m.ış bır ırka dil \·in küçük kıt'ada bil· kadırga ,,, .. ,~ l'i=mul<I • milatta .. 306 j 
J.. ıı ~ 1 ~<ır:ık lii.mbasmı yaktı te•kif ettir Pakal yanından! uzatmak Türk d\•anmerdliğil~ niimunesi varmış. Kızın açık '1eM et>t>el loazmıtlttıi§ bir d('ni~ 
kk~~ ~l ~tıi.Yet."' kavuşmuı;tu. Fa.-1 kovnuı.! kabili telif dei(ildir. Fakat mağ- 1 kanatlarile ıleriye mail olan va- '111'h~"~:?.ıemf:~~O·lxtoo ııaptl-

< '°"O;ı ı lüp ve periŞıtn Vichy'niıı Fran- ıdyeti çok miinadardır. Adeta 0 Ilı'{! ı· ...,,. ""· uıman Kıb-
. li 1<1 • uır tıirıu·· inauamıyac..- (' d t d k b" .. uk d Fr ı d kt ı ~. _...__,,~ ·~ '"·-rı~n ·~'"'-• ı,. , • ıy <'V c e aru utım m a- ea a anşız an oyumıa an hareketile gemiye daha ziyade '~ ......_..~ .. ·~ ... ~. ·- """"' 
~rl' ~U 0'ıiu, Bu anda. ı~ir.Jeki \'f'm.,tinin kınldığını hiss .. tti. A-ı iıciz Viclıy'nin yukarıda bır tas- hız verip tıüratli yüriitm!'ğe mu- <>laıı ( AntigrmU.S = A>ıligotuuı) 
~ıı \iı,.. VVcu; ıııs hayretti Böyl<' yaga kalkU v.,., vpıır. !<ıza vaklaş- vııini çizdiğimiz <lensiz aile reisi vaffak oluyormuş gı'bı görünii- un uğlu (bcldelu /~111Rae'4) ırn-
"ı' ""Uaın .• hı ·ınııgı··1 F g·b· c y· uı.ml• ( Ditrı;tnyiı,s = neno.etri-;.1· ı•. •~• \<: maruz kalacağı tJ 1 r~ e ~ 1 ı. eza ır yor. Bu fevkaliide heykel (za. I 
u ın"'11d • s · j 11.•J, Büttük_ .. · skıetıdt·rdtıı aoımı ı . ..t ."Gı. et tarafından Sl.'rbE'.st bı- gibi, urıye gibi bugün kendin- fer timsali) addedilerek bugün 
ti' lı.. ""l!!lığı • · • • • - · den kudretli VE: kendindt·n mii- .lft.'l\r padi.,<ı'lltı ola•ı ( lllrin< · 

"'";,+' '"'a ru l>ir saniye bile ha ı;ec.• çok gP.1,' uyudukları hal- reffeb geniş t.c·praklarla tahak-1 !er dili a'. r1, kanı ayrı. t.lıni 11.vıı Batllır.yıı..' = Ptokmio /.) ikı ııl ~ l.'flil'rnemişti. d Ce (Stilauı.ilJ) odası .'11.tlanııda .,f11• 
ı} ·llıı,ı· c \'d.-t yin erkend<>.n uyan- küm etmek iRtemesi garıpti. kıt'alardır. Bunlar ya si!Rlı kuv- 11,.,.,,00 rtmi{ ve parlak ı.;r ,,.u. ı 

Jcll aııq 
1 

ne Ynpmah idi• Deı·hal dı. O zarnaııa adar daiı..ua yal- Yukarıdakı mısalde ıuç ol- vctile zaptedilmişler, yahut po- fl:'r•/feriyct ıoa''""'"'ı.,•lı.. Baba<.~ 
~ ~.~ ı~ı. ~<ltea ka~mak i ,in ıu:ı yatmllkt.a olduğu y~tağında mazsa mızını;; :;ılle reı~i ta hak- lltika entrikalan )iizüadPn ~'ran ( Antigonüs), 1.:~..,uli hiilı.·Üm<til 

,j f 
1 •~ 1 , g lmesıni mi bek kın~-, gen~ kızı uyur ıroıiinı•,, l"vvda kümü altında ezmek ıstediği aile ~:d~r~yunduruğu allına girmi~-, •İ<ıiresi?Uk oku. ( Seına4H"k = ı 
1ı..: Ven. er•."'e gitnıeı; idı? 1 d So ~ efradının yakınıdır. ayni kan- Ö Samothrnt.;e) adast11daki mabt>-
.""118. , ş~a a ı. nrn "er ~"Yi batır- 1 d bab d H lb k v· h Meşhur atalar wzüdür . · ı 1· " f ili~ t.nlA;;ubire durg>mlaştı. 1 dı r an ır, a ır. a u '. ıc yl Jenle ölünmez. < "ı ot•«tıe - im oo enle" ı"1U.ıyı 
"' ereye ı;iLıneli idi? Tekrar a · Fraıısa><ı için bu da varid olıı- <>rzı şiikra1, '{~11 - bu gi<zd.abi-I 

ğim. •·. ·ı 1 
Bu me,-lıur ht'!ykeltra.~ - lıı 1 mf't;lepnde (realli:m) usulünlin 

dilbi "fuıtadı idi! .. - (Fikir - la 
J>Eo~t) yani ldÜ§Ünce) yi bir ı 
heykel suretinde t.em.<ıil edebil· 
miştir Epeyce bti:yük bir kıt'a· 
da vt henüz yoııtulmamış bir 
m"1Tuer kiiluıeinin fuıt tarafını 
yontarak bir kız ba.'>J yapmış. 
Bu kızın başında, yağmurluk 
kukulata '·eyahut Harbi Umu
mide kulla.ndı.ğmıu asker serpu
şu <yani kabeJa.lr!.) gibi biıı;ey 
var. fakat tehrt'<!iııde hi~b;r eiz-
gi \'t' bh hareket emar.eai 1 
yok ! . Yalnız kuvvetli ıo:özleri 
bır112 wıağıya mali olduğu halde 
bir n"ktai mevhuma dalmış, j 
dfuıyadıuı bifu.ber, öyle baJııp 
dunıy«r. Heykel de bundan iba· 
ret.Pllrtilklil ve hiç yontulmamı.ıı 
koca bir ta.~ ıçind.en fırlayıp çık
~ gibi bir dalgın iru;an bllJil!. 
lştt (fıklrJ in Yani al<>lıtlak bir 
dü.şiıncenın mÜpbem bir sürü ( 
(intibRat impressions) bulu
tu ar:uundan bir {fikir J in do
ğup taayyiin etmesini (Roden) 
bu ~urctle ifade etmiştir kı <-id
den takdir ı'<lilecek bir e~erdir. 
Hatta biitiin o taş kiil~c-sını öy
le tabii halile bıralmıı~ olma."' 
bilt pelt mfınadardır. Benim krn
di P.nlayı.şuna göre tcfsırimct'. o 
yontulırıanıı~ k.ı.smı. - henüz biı 
$ekli makul.- gırertmiş olan in
tibaatımızı ııek güzel ttmsil e
dE>r Bu artistin düşünen a
dam = lc- pelllM!llr) isimli hey
keli ·e bır grup halindt> yapmış 
oldu.,"ıı (K<!!t• ~in burjuva
ları - Le& ocourgeois de Cala.uı) 
si {:'t'k meşhur ı;ahe.ı;erlcrdcn ol
du!?U l('ID zikrjJe İktifa ediyo-
ı wn, 

Ya~liboy:c ıle yapılnu~ tab
lı.lard8ll mıı.ıa..l getirmek ıçın 
fihnst ya).>sam.kitaplar doldu -
nınJuııı. Y alnıs {intibah Re-

&yfa : S 

Şimdilik ~ 
--:-==:Bu kadar! 

JJ.Jaari/ ııelıliletiniri 
gllze/ bir kararı 

ıı.. M aarlJ VekAlethıln çok' 
~ • yerinde bir lı:arannı 8ğ 
ı endinı. Şimdiye kadar yabancı. 
azlık Ye bıısusf Tilrk mtktepl~ 
rinde nıuallimhk edenler, tama
mile bu mekteplerin mlldürlerı 
veyahut idare heyetlerinin em
rindr bulunurlar, ıntıdUr ·eya
hut idare hf!Yeti ı.rtedlğ:I muaJlt. 
mi iı>tedtği dakikada mllcısıı~ 
dNJ atabilir ve iııtediği muallimi 
ıııtl'diği aybkla angaje edenli. 

Ru ytlzden bilhassa mubtac 
munlllmler Webcye daha ziyad•' 
ınüfit olmanın yolunı.ı anı.şbra . 
tak yeme, müe.<~t!en kovul
mamak i~ın müdüı ün goziınfı 

girm!'ğl' bi.karlardı. Maddi nı~ 
lahazıı.ları göz ör.üne alacak ~ 
Jw·salı: bu zavıı.Jbların bu ııekılJfl 
baıcket eun.-lt'IJ'İııi mazur go'!' 
m .. mız ıeap ed r. 

Yeni karar' ~ 

Vı.-.kalt-t Jlı!te çok iııabeüı 
'ı>ir göri.ısle bu yaray. 

tedavi etmek kararım wımi.9 
bıılunmaktaöır. Ve yaptiğı biı 

tamimle bu gılıi mekteplerde 
çalıı;ıuı muallın,Jenn işine ilı>ri 

sürülen ..ebepler ancak Mar.nf 
Vtkakti tarafından f&yanı Jıa. 
b ı göriildüğiı tar ılırJe niliayet 
wnlebil~-<·eğmi b.hlirmiştir 

Bundan elde edi lece~ 

faydalar 
• . 

Bn k::ıMlJ'lD tfnıio edeC't.2l 
faıddt~· her bakımdan 

c·ok gPııış ul4cr.ktır En biisiik 
faidP ~üpheı-rn ınuallimlerıı. ıo;,. 

til<ballerind«n emin bir sıı•·t :.e 
Vl' ::,:,C>nW f('.Nl ı.ıığ1 ile kerıclil1::·1 ıru 
nwslekleriıu bağlıyabilı;cl'kle

rıılir. Bu s: Y<'<le talebe ile daha 
yalıındaıı H t'sa~lı bir rnrelte 
nıe:jgııl •ılmak fı ·ttını elde (C e. 
bıkcelrlerı gibı mektep müd."r 
lt rin" ';'Qklab- nlık yaıxnak zıll 
tiııden dıı kurtulaoklardır. Th· 
ld Ü1.E"11ndekl otoriteleri ..ı., 
ı. uvvetli olacak ve mektepte her 
hangi bir 0ılın1 s JJ ;atimah, .. ıh~ 
nıcydan VH"ılmiye< ektir. 

Maarif Yeltiıletini bu gıiu• 
vı· y .. rindı kar:ırınd~n doll')~ 
tı brik e<l<·ı·im ~ ~ıl (Arkaıu vllr) ınaz. Zira tasallut ettiı!'J lilke- A. C. SARA ÇOÔLU ıleyi !/')ptm.ı .. ,ı .. 

r ~" .. l ı~u a~ıı Yanefi.ı yanın ı ••Jiiıı:~iiiii;iii-iflidjii~-iiİi~~jijiijjiıiiii"Piİ~diiiiiİljiij~jj--jiiijij~~jiijij~~~AİiiW~~~----idiiii"iiijijjjiijjijjjijijiiii~'jsijo~" "jiuiyij'~•j•iı~ü~"~'"ji7~d~eiı 
""' aıtı· i' 
G'" 

1
t 12 .. k ~1na tamıımile ım - Bu telgrafı kemalı yeiı; ile o- • it dalıale e1mek '"' kendi filrorle-
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ı> • • g'•rtiı;;Jyordu. Hayır, bir kuduıa. Uzun bir geç kalmanın rini onlara da :ınlatmak sırası 
"-raya "nların ara na gi ı tehlikelerinden korkuyordum. imiş. Bana gt>lin'·e, ben ne yaıı ~ •::ıı· ' ' Bahusus bü;,ük mılıya"ta bıı a~ ' lıı•r hı Vo gıtmiyecektL Heiel kert bü~umun soruııız inkişaf- malı ıılım • Eg·er istifa edc-

L. ' U al k l' dam 1 rek Ye oahrıye birinci loı1tıu-"ltş 1 a ve me una !arından korkuyordum. Diiş- ğıınıfan (y:ıni ııazırliğmdan) 
~ y;ı~ ~ır.ak, ona Ş(·ytanla mana üç h.ıfh cvvdindcn ha- ·---- -----------------·-----------------· ~ekilcrıck tem('nnı ettiğim ha-

ı. ~r .ı:eııne.k kaıl.ıı:. ğır "" ber vc-rerek rapılan bir ihraç I ( y E N j s t-. B A H ) iN e O y · :< S ı y A s f T E F R j .~ A S I 1 reketi ı~mın ecı.ebı!seydim bun-
;~(\111bır lıaı·<'ket geliyordu hareketi bana müthiş bir su- 1 d.ı hıç l<'red<füt etm.iyecektim. 
, ı ı•tı rette tesadüfe b:ığlınmış bir • • Fakat nıaaleset bu istifa v:ı.-" ~eıııı· : n c. hiyanet \'esiknsı· i:; gibi görüniivorıJ,:. Bu hare- • 
' 'ilin~ .. k" ı j J 1 st ziyetı \'ahimk-ııtirmekten hoo. ~- \o n "VtJ tne&İ mum Un O keti bir deniz taarrıızı.ndan çok • • '>U9 

~ v el 1 ç 1 ka bir ı, ya. a mıyacakti. 'Q . 1nd bu isbatla mer -
1 

daha \'ahim t(>lakki e~mekte Bununla bersber bu amiral-
~ ~ llıı Lrıa ba~ vurarak on- idim. !ere karşı sb;· geçirmek busu-
h "1 '1.lğı ıı ah - h h Diğer taraft.'ln. 0 zamar.'.l • mm sunda da artık hi~ bir Üinıdım 

" ılım.. • ~ .ıgın esa ını kaiiar iizeriııde o lcadıır hesap • d c a e 1e1 e 
"'· ~Y\Jı g e yoktu. Onlar hep birden kat'i • 'tt · lar y»ıtıgı· llll2 ve o kadar kat'i 
'il • lıır d """ sur ·th \'azıylt iilmı.şlarJı. n. 

.. "'lıQ.Q. aha onların yanına neticeler alacağımıza kanaat ~.e • • onlar h<>rkesi kendi noktaı na-

. 'lıı:ıı .. ı. Çunkü üzerine almış tird,ğimiz deniz taarruzunu y zarlanna inıale ıçın· yalıı:z kay-"""f t k t · be ·.•.? B'" bilirdi. Tehlikesi daha ~oklıı. azan• oradak. kumandan. .,.......e-~ ,,.-• cyı ifa etmemiş bu- er e nuye l'i' Jl ne ıw u- - ,,_, betUğimız gC'mileri ileri ilrü-

•Iıaıı e c ınde wı ın . sanca zayiatımız !*k hafifti. himdi. Anıiral dö Robck'c nasıl v Ç •• .
1 

ı-ıı.zuna ihtiyaç bulunduğunu -
,~ 11 !" y er· tün bu deniz harekatında in- J<'edakarlığı, masrafı daha mii- iv • \ "" llanıilton, bir kara taar- yorlarCL B~ it_ delilleri vuk 

~ b .. 1 et•n tevsik cde,rk vc-
1 

Bütün bu harekat e~asında emirler göndereceğlm. 1>ek 0rç1 ıkrı sürdükleri için bizce onla- tu.N, 
" 'Un ı ~.. b'I' d B ı '-- • b iuayct, büyük bir ı·eıs ıl<.' v '1d ın.-ıyacaktı. biraz mlihimce olarak yalnız ıyi ı ıyor um. unun a ""ra ı·ır •. nasi atine ittiba ıcap ede- ıımiral Jö Rohek'e ya>dığım 

• or,,,,; nı reye gı· debılirdı? İnflı:xible bazı hasarlara uğ. ber, derhal anıirnllikteJn harp 138 ceğini ııöylcdi. telgrafı ,.öndnmekten vıız.,"c~-
' '•, .. B' h h f komisyonunu topladını ve "§u Hakikatte o. harekatın da.ha n , ·~ .... '- a n1ı• Vakıa orada ba- ramış.ı. ır ay, ya ut altı a - .. ı f h !ad b 

1 
tim ,.e hiituma tekrar başla-

~··'<llaı ta içinde Malta tcrsaııeı:;i bun- t.,,,gra ı azır • ım: nizine ge<,ıme•i, vaziyetın umu- aş angıçta ı::erek onun, ı:c- ması emrıni gen almıya mecbur 
\kat lıı ve arkada.şlan var ıarın da çaresini btılacakti. AıniroJlikt<ııı, Vi~ amiral mi heyeti üzerinde kat'i bir te- n·k hepimizin tercih ettiğimiz oldum. Amirale mümkü ııoldu-

' ~'~aıı <•mıta onu ~ofyada Batan diğer ıbtiya~ 'kruvazör- dö Itolıek'" sir husule getirecektir. bir şekle dökülnııi1 olmasından ğ·ıı ka<lrr .Jmt'i v sarih t:ıliruat 
'· t 111 ll:ı<o:dı. O, komitneı ko leı e gelince lıunlar zaten hur- "Geç kalma yüzünden bır Sizin gerinizle muvasalaıuzın ınuıınun idi. vernwklc beraber karar ittiha-

' · 1 •• 
1 

Ço ıyi biliyordu. Öl .ı d:ı idi. Demir pa1.anııa çıkarı- denizaltı taarruzu tehlıkcsine ve münakale yollarınızın kesil- - Daha fazla ne istiyoruz• zıııda kendisini serbest bııaktı-
ı.. '" k l d. H b · d d' •- · l~te ordu mii<hhalc c:Jecek. Or-"<ı>:- ı.' ~liırı.,~ mahl<lım idi. Ve laca şey er ı. er alan ge- de maruz kalabilec~mız ve mcsın en en ışe ewuenıze ma- d ğıınızı bil<lirdim. 
· ""'n k minrn yerine diğerlt·rini gön- bir askeri hareketin pahalıya bal yoktur. Türk istihkamları- unun milda.tal<>si JJiıa ba.~lan-

.. , fı açırı gidcrı;c öldür- dcriyordıık. Ayın 20 sinde a- malolacağı, böyle bir hareke- nın mühimmatı olmadıi(ını ve gıçta lılzını ve 1aruri idı. Rir!nd Lorddaa, \'is Amiral 
•lı tııaenaleyh ölüme mah· j ınir:ıl bize ~unu bildirmişti. tin akamete uğrayabilet:eği ,.e mayn stokunun da mahdut ol- Fakat ben. vazıfetin hangi ~ R-Olıek'e 

1ıı bn.u~ <ıla()akti. Vt> komita 18 Mart muharcbcııintlcn alı- ya kısmen Boğazı açabileceği, duğunu biliyoruz. Tamamıyle l"OkLtdRn aleyhinııu t.löndiiğü-
~~hı._~ &•lıı ı~ıerdc son dne- nan tecrülıclcrC' göre mayn mayn tehlikt$ini izale f'dcıniye- bahri bir hareketle Çıı.nakkak~ nü bildı.r•m içııı hiç !Ar şey dın- Or un Kı:idı~~t t;:,.~ 
,ı. ~'<l.ı <. tarl.alarııu ınüdafaa e<kn i;;tih- ~...:;; nazarı ıti'bara almarak si- y.; zorlamak yolundaki plandan !emek ist.enıivordum. Bu acıklı 
"<I. ~"rıutdıklann: 1:: ı- _,.,. -'·'ı k -d k n. • ..::a " <:re k uzere accl!' 1 a-kanılara bır kaç günlük bu· zin metodla ve kat'iyet! evvel- f~agat etmek zamanı olmadı- =ı n ar asın an arı;ımıza ne " 

h mu .. thı" • ak beti k - =ta ı ıcan ..:ttiı.. muhak-n~ hlicumdan sonra hii.Jdm oluna- ce iş'ar ettiğiniz plıi.ru tatbik ğına kaniiz. Bu gün arcket e- ., ı er çı acagını " 5' 
~~ bı • · la b·ı· b --' t 1 t · ı· Jd'" k decek la k modor Bart lo kest.inyordum. kaktır Lord Kı ner 14 n..mıı-l'tı~ ., ·wy , ha vardı. Arı· ı ır ve u sır ..... a mayn op a- e menız azım ge ıg. anaa- <ı n o o - dıt• e\'W orılunun ha7.trlana-
.ı~ u hı . n·1 bcvbude Y" yıcılar da Ke!ez nıavn tarlala- t.ndeyız· . İll: firs:ıtta 18 martta me size teferrüat hakkındaki Cihan Harbınm iliimnd nbc· Um' k 
~n ·• c:J :.- ' • ..... • m. ca.:,ını ıt ctJne tedır Ru r ·~, 1 l""' tenıizleveti\irlcr.,, b 00lanan taarruza devam et- fikirlerimizi bildirıc.,..tır. ;;;im- ı. ""' clefa olarak bu m anın h • 
"' •mnıyordu Grnc uu ' ""' orhıJe r.azırın, ahi.kadar edc·n d t · ' Pckı, cıfor bOylc ise neden meniz lıi.zıındır. Sizin içın evve- dilik yeniden taarruz geçmek Slllda şiddetli ı;;ozler teati e- b 

1
. 

ı.. evd· - · b·ı· rd - - d d·ı 1 ., ır m~c< ıı. l"aka.t a.miralli"" "il ıg~ı ı ıyo U bu «•kilde hareket olunmıyor9 ıa Çanakknl« istihkamlarına. uzerc hazırlıklarınıza evama ı c ı. om donanma laamızu. "' 
k ,_k .,,.. · al~ ad eucıı mesele de Ç1-

011; - .. ı hadisclcrd·.::n ZateJı biz de bıı hesaba istinat hakim olmak, m, yn tarlalarını ,;ızi daYet ediyoruz .• , nun Y<"ııider, ba ·lamasında hu- r. • k cyı bil;ı; .i bir ordu y:u. 
" .. ı L ı kat dalı ba"',lan- etn.iştik, bızdc böyle hareket tnramak, sonra istihkamlara Fakat bu telgraf lıazn·ln.n - yiik bır azimle ısrar ettim. Bu lı 

1 
,._ .• 

., h < ıı ı o maKsızfn zor ...... uak ph.-
•,,' , anlıy'll"lu E• olunması kararında ıdik. Bu KlSa mesafeden hüc m etmek mış iken yıkılamıyarak bir ıısusta komodor Bartolomc nwı lc~h-tmck zamanının gelip 

1 1" 01 büyu""lpniş \', fikri böyl~ tchlikdi bir saatte gerektir. Bu sırada zamandan mukavemetle karşılaı;makta baru miizaheıet etti. Fakat.o geımrnığini tc.Udk etmektir. 
t kıı 11 değ;.ştirmeye ve orduya ne za- ıstifarle edcbııır, aercpbnlan- gecikmedim. Erkanı hırp rei- hazır bulunanların en gcnd idi. 18 Mart heziınc·tinin kat 

1 
o-

' ()0 ,, ınnz bag arla b" maıı b"teceıh m 'bul bir tccrü- nızı kııllanatıilir, mayınlara f'İ taarruzun tekrarı f~m c-mlr lrWna hlç bir karar \'ermek-
.., ~ lup -ıı'.'.!lactıt;ı ve ikmali icap e-r .. n a"'"lr:>.ı t ı ndan '-- ,~ h 0 reket yükletnıey< ne karııı bütıın yeni usulleıiniz' l'ermeı·e hazır iken bahriye sız:.. neticelendi. Hazırl.1d: ·ım d . ,_ 

J., u1: " u (' ' t 11111 nU\."Vetimizin fev ~ ıı 1 :Jl\pk ıı, yatını k :r- ljzum var? tatbik cdebılirsiniz. Çanaılıkalc blrinci lordu bu telgrafı tasvip v gonderemedıgim telgrııfı k de bulum:.p bulu1'.."'."1ad:gı· 
d Ol Ok güç •Jtcri bir hareket, ..Ver mu- istilıkAml nnın yıkıln:ı;ısı ''eıu etm di>'Hni bildirdi Ye Çanakka- başv kıJe gösterJinı. B \< k.. • ......, _., , .. .__ . mülubaı:.ı lunmalıdır. Egcr bu 

v ff kı;ı; tsizlıklc ncticelenır· feri ı-r,kc·tlerini mfuııklhı Jo. le harekatını, orodakı .kuman - '"'ııım.ı tamameu hemfıkır el- hu ~ kat i bir hüküm v 

•kıt 'l im b 1· 
anıa.ıı l n 

la;ı yo .ı or ·I 

"" ç bır den:ız harckEtı· : ıcaktır. I'iirk filosumı hücum danlık tasvip ettii!i için '"Cddet- < 'illlU bıla.:rd 
~, - r., nw bize bildirmck-nın ı: rrakıı;ctsizlitı ben- etmek üze klifi de ecıe kuv- memİ§ oldu~nu, fak· t ~ımdi Ş d. o =anlar du uncr t t ınnıcymız. 
z m yen bır alobct(' sürükky(- vct'i bır filonun Manruır-~ de- gerek am·ıraı dö Robc yer <'k anı..>'u • başv Jı.ı 

(A, 

Talebe tatil kursları 
(B•t tarafı 1 ıf1ei sayfad.a) 

kınıya ve yabancı dil tle ltn 
ı;os1.:ri!ecektır 

İkmale kalan talebenin lııı 
kurslara tiev.;.mı ilıtiya.-id•r Ay. 
nra mektepler hndi U.Jebde
rmılen baı;;k.ı digcr >Jelıiritnle ıı
kııyan \'C· mı·ktepkrinin bulun. 
dtJgu yerıl~ \a1 ıl g i;İ!mekte olan 
h .. 1Ska mt·ktep tuleb:leriıı cfo 
kur-Jarına kabul ı·debil<'Cekkr

dir Bwııın i m ı;e ikmale kolan 
ta!, bf•rıfo kFnr!ı rı.cl~U,bi idare. 

.nden alacagı karneyi ıbraz. 

t:tnı"8i kafi gde<·ektir. Kurslar
cb derıslcrt t'rkcn rnbah Eaat 
8,30 da il:!. !ana ~k ve en g 
t~ ı;aat 13 t< mi-ayet ve il ek
tir. 

Dersin ba.•lanıa saatlcı ırıı m.ı
hallin vazıyetin, göre, Maarif 
Müdürler: tf'>;b.t ed~ceklcı-dir 
Bu su tlt. gert•k bütçesin ın dar 
lığı dolayısile hu,;usi hora 1 ut.'l· 
nııyıııı aileler ('.ocuklarını mcc 
«anen •;alıştırmak iınkiinı:ıı bu
lalıilı ·kl<'ri gıbı, Maarif \'ck&
letı de orta mckteplerdekı tale
beden çoı;unım sınıfta ka!.~ .. a. 
sı t~babırıı temın rtıniş ul cak-

. J tır 

'I Askerlilz işleri 

1 
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Beyoğlu Y:ıbanc.ı As. >-ııı.... 
sındf'ı:ı: 

3:17 doğu tlulaıın ilk yoki 
rı.a ve ihtıyaUann 941 yoklama 
m ıiadeU Jı .u:Jrn.n nihayetinde bı
teccktir. Gelmiyenler hakkınd 

ı 1 Ten:ır. · ı.zı.Uı ıtcbaren nakdi ce
za U! lb .le cdilcce.ttir. Beşik 
\e lle)cg· r. !!takasında b .... 
lunan yab. n ı 337 doğumlu .• ~ -
dı.:.n ve. ı..y t .ırdan benti:L yok-
Jamwını y Jrnuyanlaruı ecza 

le ı ın lıazlran ayı 

..ıı dıınur 

rr ı1racaat ed 
rını yar· tır • .ı.ı:ı 

1 



• 
Yazan: Sami Karayel 9smıi~I 

Hergeleci, hasmının c;alımın· dan kucakladı ve bir ön köllteği hasımlarına karşı biraz çekin
dan anlamıştı. Hiç ııes çıkarına· ile derhal küçük lbrahim'i bas- gpı giireşiyordu. Hasımlarını iyi 
dı. Peşrev yaptılar .. Ve tutuştu- tınlı, • ce tarttıktan sonra giir~ gir-

- ~ 

• • 

Bir hezimetin 
tarihçesi 

( a .. , tarafı 1 inci sayfada) 

ikinci ordu (Vouziersl üzerin
doo (Orgoııne) la teması temin 
edecekti ve etti de. Fakat çok 
geçmeden bir sürü Alman zırh- Çınaraltı 
lı arabası (Neufchatol) yolile 

1 
safası - Kıbrıslı Mustafa pehlivan 

• 
serserı gece bir bara gittim, diY br. İbrahim alta düşmüş oldu. meği tercih ediyordu. 

:Mchmed, Hergeleciyi şöyle Fakat, bozulmadı. S?.ğ ayağını İbrahimln yaptığı doğnı idi. 
(Aisne) den harekete g~~iyor ve U G 
(Reims) füerine ilerlemeğe baş- ı eçen 
lıyordu. (Reims) ayni zamanda d blr yokladı. Onda bir feY bul· dikti, sol dizini yere koydu. Ka- Bir pehlıva.ıı müsabaka kabiliye 

madı. KIU"llll:ı: Hergeleci büsbil- çacak vaziyette durdu. tini alıncaya kadar hatta, yaban 
kendini bo;altınıştı. Hasını Mebmed, lbrahimiıı hu vazi- cı :ıasım karşısında hasmın kuv 

garp cihetinden gelen diğer düş- ı ş a r ı 
man zırhlı fırkaları tarafından atmak 1 istediler; asıl serseri 

• 
na gevşek durmllltıı. yetinden istifade etmek istedi. vet ve kudretlerini tartıncaya 

~ten, H eleci baş pehli- ı Hemen sol elile bir iç kazık vur kadar lıamleleri ilk olarak ona 

da taarruza hedef oluyordu. Bu 
suretle (Reims) iki cihetten 
hücuma maruz kaldığından düs
man eline geçmekte g:eC'ilonedi. 

sizsiniz diye bağırdım':;~ 
'ml olduğu zaman biiıı güreşle- du. Sağ eli:e de şa.kla.d.ı. bırakmak daha muvafık olurdu. Istanbulda muhakkak ki bir 

Beyazıd sitesi vardır. Beyazıd , 

yüksek tahsil gençliğinin ma
karrı oldukça bu aite daha da j 
genişliyccek, dal budak s.-ılacak 
ve mükemmeleşecektir. 

... 
~, - Bayanlar. baylar, lll· 

Yazan : BEHiYE denızıc kendımi sız.:ı tak0~ n.. daıına hafif durur, hasmı- İbrahim kazığı içeriden bu· Zaten küçük İbrahime de usta- (Reims) in sukutun· 
dan sonra nı ıııkı tut.mu, yalnıı; kan.arası 1 darken şakı da sağ clile söküp sı Deli Hafız, böyle tenbih et

geldğii zaman ı;iddet.le harekete olduğu gibi kalktı ve hasmının mişti. Hasmı anlamadan, tart • 
geçer"di. gırtlağına dayandı. ı madan güreşe girmemek tb- (Reiına) in sukutundan sonra 

Yani, Hıoı-g lecinitı boşuna İbrahimin bu k:ılkışı şaheser- rahim de ustasının tenbihi üze. düşman şarkta ileri ha,-eketine 
k · · eı· devn.m ederek (Suippel vadisin uvvet sarf ettiği görülmernı§ti. di. D ı Hafızı aevindirı:nişti. De- ı rine hareket ediyordu. den (Betheniville) e kadar ileri-
Temki.ııli, bi imli tut~ur, fakat li Hafız, (;ırağlna bu oyunu bir l Mehmecl . daha bir kaç el ham- !emeğe muvaffak oldu. ise de ,.. 
hafif tutardı. kaç defa göstermişti. İsfrdiğin • j le üzerine hamle yaptı. Hatta rada Fransız yedinci h:ıfif zırhlı 

şte, lllehmed ele Hergelcciyi elen daha gibıel bir k'!.lkış yap- bir seferinde İbrahinıi çaprazla fırkası tarafından durduruldu. 
hafif gôrmü~tü. Onu illtediği nuştı. bastırdı, künteledi. Ll.kin a~- 10 Ha~ akşamı dördüncü 
yerclen tutup yenebileceğine De.U Hafız, yanındaki ihtiyar maru. Fransız ordusu altıncı Fransız 

ordusile (Marne) üzerinde (Da· 
hükmetmişti. pehlivana dönerek'. İbrahim. tek poea ile kolay-..,. mery) mevkünde yerleşmiş bu-

Mehmed, hasmını Uiyle gev- - Nasıl lcalkış? " ' cacık hasmının altından kalktı lunuyorlard.ı. İki ordu iltisakı 
k bulunca bir çift d 4i yaptı. - Çok mükemmel!.. · ve giireş tekrar ayakta başladı. temin ettikten sonra dördüncü 
akat d&b:ı paçalara eli inme- - Bu, oyunu ona iki defa Deli Hafız, sakindi. Mehmedin ordu (Reims) in aenubundaki 

den birdenbire boyunduruğa gösterdim. hamle ü.:ıerine hamle yapmasına (Reim.s) tepelerind() yerleşti. 
Y.e<;tiği göri.ildü. - Aferiıı çocuğa • , " °" hiç de sıkılmıyordu. O, lbrabi- Bu tepeler kireçli ovanın ort:ı.-

Hergeleci, hasmır.ı bir ka~ - Bakalım, küçük ortaya çı- min ac.Me etmediğine memnun- sında bir adacık teşkil ederler. 
kere O\'aladıkt.an sonra hemen karabileeek mi bugün..... du. Çıl'&!ı: aldığı talimat muci- Daha 118.ğda ikinci ordu çöl 

b. kanadını tepelere istinad ettir-
ıvcrdi. Fakat, Hergelecinin - Zannederim _ Mehmcdi uıce hareket ediyordu ve has- mek teşebbileüne girişti ve düıı· 

bu, boyunduruğu klirl olırıa.kla yenecek o öteki hasımları mıw da. mükemmel idare edi • m.an tarafından i~'aç edilmeden 
ben.bet zorlu idı""; hiç!.. yordu. bu ~bbii.ııünde muvaffak ta 

Mehmed, b<iyunduruğu yemek - Beıı, lkhmedden korku;·cr ı.ın tu ııfı, İbrahimin bu ha- oldu. 
le beraber ~n farkına varmadı. rum .. Çünkü, lbrahimden daha reketi h:ıij pehlh•anlık e;iireşleri- Altıncı orduya gelince bu 
Yalnız, sıkı bir boyunduruk ye- tecrübeli, ve hızlı . ne kadar böyle kalmıştır. İbra- Fransız kuvveti (Oureql üzeri-

' • h" haa hli ne yerleşmeg-e muvaffak olma-diğini hissetmiş oldu. - Korkma.. _ '" , ' ım ....., pe ·vaııııkta uzun sıe-

ö ..ı ..;ı~ dan (?ılarne) iizetiııe ric'at mec 
Mehmed, hasmına çok geçme- ı - yle deme usta:.. naer b-.., Yl.P!Xllf bir pehlivan buriyetinde kaldı.. 

den bir çapraz topladı. Hem bu, - Eğer bugün küçük ortayı dır . Adalı Halil ile, Katrancı 
(Arke .. Mr) 

çaprazı olduğu yerde takarak çılı:anraa büyük ortaya haru-h- ile, Kavasoğlunı.ın akrabası baş =-=---==-'='"'-===== 
çengelleyip sırtüstU dli~ürm~k yaca:;ım onu • pehlivanlardan büyük Yaşar ile, M • t d 

1 istedi. - !nşa.aJlah! .. Mehıncdin yal- Halini Paşanın meşhur Arap acans an a yo 
Fakat, Hergeleci Jcrlıal mu- nız bir küntesi korkuludur.. Saidi ile, Koca Yusu.fla, Deli 

kabele edip yan döndii ve ha.ıımı- - tbı-alıiırıe küote vunına Muratla, Tophueli Yusufla, i~!lretlerı' 
nı yan kösteğine vurarak altımı aldanır, cuhakkak ü~üne dil· Koca Rüstemle ilh . ... yaptığı yu 
alw. ('et' giiNışlerde bile hep ayni güreş ~- Berlin. 8 (a.a.l _ Macaris-

Mehmed, çapraz ı•.ırayım, Dedi. taktiğini muhafaza etmiı;tir. tand&, yollarda sol takip etmek 
lıasmı yere düşüreyim derken Melı.ırıed, lıa.kıka.t.en küntesine Ustası Deli Hafwn bu n:ı.sihati usulünün kaldı.nlmaııı 13 milyon 

Beyazıdın en karakteristik ta
rafı Çınar dibi, küllük, ağaçlı 

kahveler ve güvercinliktir. Bun
lardan başka, Üniversite bah- ı 
çesi. Beyıı.zıd kulesi, meteoroi<>ji 
istasyonu, yurdlar, lokanta ve 
sinemalar da var ki buralara 
ııeyy.ı.h gözile baki.ığı.ruz vakit 
zevk duymamanıza imkan yok- il 
tur. Fakat ben, ne seyyahım, ne 

yurdumu Piyer Loti güzelliği j 
ile gören bir ha.st:ı. Bıın, sa.dece, 
daldan dala sıçnya 11çrya oku- ı 
yueularımıı. ok=bilccclı: mevzu 
arıyan bir muharririm. 1 

~da okuyacağınız satır
lar da, bu. maksaclıının yazı şek
line ginniş şeklindeo. PQ4ka bir 1 

şey değildir. 1 

Çınar dibinin huswıiyetleriıı· I 
den biri de kahve müşterilerinin 
birbirlerini tanımab.rıdır. Çün- ı 
kü . senelerdir, hep ayni adamlar 
hep ayni arzu ile bu~aya gel
mişlerdir. Arada göz aşinalığı 1 
baııJ.amışlardır. Sonra. burada 
sıcağın zerresi yoktur. Mevsi
min en sıcak günlerinde bile bu
rada feraklamanız mümkündür. 
Çınar dibine. yalnız erkekler ge
lir zannetmeyiniz, b~raya genç 
kızlar, baş örtülü kacllnlar bile I 
uğrar. Nargile, çınar dibinin key 1 

ıfidir. Eskiden burada bir nar
gile ile okkalı kahv.ıaini içen 
tiryakinin keyfine payan olmaz- 1 
dı. Geçen gün baktım l<i okkalı 
ka.lıveıııin yerine ok.b.aız ayran 
tutmuş. Fena bir itiyad değil. 

Keşke bütün kahvelerde ayran 
içmek teemül haline gelse .. 

Çın. dibind . K" l:il" k I i • • • • ' " .. ar eyız. ım 1r aç \...,-- ~ A . _ . •• •• ı .. 
yuz senedir etrafına gölge sa- Çınar dıbının o gwıku muş-
çaıı bu. çın&nn &!tında bibnek terileri an..aında bır "'8.~ ressam, 
bilmiyen bir ~id reemi var. bir y~lı İngilizce muallimi, nar. 
Beyazıt sitesinde işi ol<uılar, ya- gile tiryaküi bir kaç ihtiyar ile 
but Kapalıça,..,ya goc;mek isti· okuma merakluıı hır kaç g 1 

yenlerin "pasajı., hep burası. ' vardır: 
Bir çok kim&eler tıı.nırun ki Herkesin kendini dinlediği bir 

sırf gelen geçeni seyretmek içiıı zaman birdenbire ortaye. uzun
çmar dibine otururlar. Çınar di- ca boylıt bir adam geldi. Bir sa
bine otururlar dediğime bakıp ta t niye için-:le ceket, yel.ek ve göın
yere ııöyle bir çömelivmyorlar ~ çıkardl, kolla""' geıdi ı 
zannetmeyin. Burada. senelerdir kapadı. " 1 kenudisi alta düşmüştü Her- gü\"eniyordu. Huto nı bir biçi- onu d&ima muvaffakiye~ pongölük bir masrafı icap ettir

geleci hasmını alta alır almaz iç mine getinp künt.elemek isti- siirülOerııittir. melrtedir. Bu vesile ile şn cihet 
:kızak paçaya saldı. Ve, bu su- y<>rou. Hergelecinin güreş !.arzı, uıı- de kaydediliyor kı, Alman as- ıar buar bnı™'z kahveci, masa.. 

küçük bir kahvehane var. Sıcak- Kahveci mırıldandJ: 

rt'tle ba."'1l!nı paça kasnag· a al- Frucat daha İbrahim ı!Ü,.,..,e talığı herkesçe musaddaktır. En kerleri sağlanıu ta.kip ettikleri 1 "·..., 
- Geid.i: J 1 
Meçhul adam bwıu. duymu , 

şu cevabı "erdi. 
- • -7 için Ma.cariııtaı:ıdan transit ola- annı, saıı~Jelerıni aııırdide ı 

dı ginnemifti. Güreşin başlangıcın eski pehlivanlardan •n yeni peh- ra.k geçtikleri :ıam.a.ıı müııkülit& çmaruı serin ı:ölgeliğioe Jmdar 
Mehmed, derhal harekete ge- dan beri Mehmet güreşi.vordu. livanlara. kadar onun ustalığını) m.ruaz kalııuulard.ır. Bu usul ba- kor. Artık blll"&Sı bir "kır kah-

<;erek hasmını tek paçaya aldı ve I İbrahim, daha yeoi milııaba · takdir iyen telı: bir kişi yolt-1 zı hadisel'erin çıkmasına da ııe- vesi., <>lmuştur. lstiyen, burada 
- Hıç olınaaıa tımbtrtıın zım 

bırtım yok. 
Joğrulara.k kalktı. Bu suretle kalara girdiği için tanımadığı tur. ( A r~uı •ar) ı bebiyet verıni,tir. oturup serinliyebilir. • Ve hıuıruna lnt&p etti: 

her iki pehlivan birbirini buda· l --=----------=-------"".".'.':':"'.'":~''.'."'.:~--·-------------------··--"!'"'-----------...:.----
yarak oyunlarını söktüler. Gii·ı R efikim mösyö (Fovel)· ,- HlK A. YE =-==========================:::ıııııı.. 
ttŞ tekrar ayakta b~ladı. le bulvarlardaki ga~incr il ~ 

Hergelecinin ustası kazan di- !&rdan birinin taraç.lBuıda otu- K U N D U R A şundan aldığım cevapta bu ço
cuğun işiyle meşgul olduğu ve 
kundurasız bulunduğu bildirili
yordu. Çerçidi'll de bir ikinci 
mektup aldını ki bunda kundu
ralar için bana tt"Şekkür edi
yonl.u. Ondan sonra hi~ bir mek- ) 
tı~p alamadın_ . Şüph iz gen 
koylerde ~tik ed.i)oer. her ta
rafı !\"eziyordu. ı 

uUl11'81.UIJ dikkatle çırağını. ruyorduk. Tiyatroların dağılma 
seyrediyorou. Deli H~fız, çıra- zamanı idi. 
ğuıın oyı:ınlannda fevkalade te- Sokaklar muvakkat bir zaman Yazan : *" * * .=il 
rakki göriiyor, ayni zamanda da için birdenbire kalabalıkla§ll1lll· 

tı. Ev ve kira ara.balan gelip ge
oturu.~ ve kalkı.-,lannda incelik çiyor, herkes evlerine dönüyor
eeziyordu. du. Bunların araeında bir t&· 

Şaka değil, küc;ük Hergeleci- kım küçük ve 8et"'leriler rlola
nin tutu•lan hakikaten büyük şıyorlardı. Bunlar kalahalıktan 

son bir ist ıule için •aatlerden· 
tecrübe görmilıj adamlara benzi. beri tiyatro ka!>ılarında bekle-
yordu. dikleri için ben-m fırsatt\n isti

Dcli Hafızın yanında oturan fade çaresini anyorlardı. 
eski pehlivanlardan biri Herge- Sigara artıklarını toplayan , 
lecin in güreşini takdir ederek: haylazlar , çiı:ek ~e.tau küçük 1 

_ Hafız, bu senin çır~k iyi kızlar, kibrit satan sahte dilsiz. 1 ler ve sağırlar velha.ıl bütün 1 
~ti\!f'Cek.. serseri ve küçiiri: dil~nciler bir. 

Deyince, Deli Hafı~ cevap denbire ortaya ~ık?"1141lard'. 
erdi. Küçük kızlard'ln biri • yapış 

_ Öyle gözüküyor.. kan bir sinek gil:ıı · ecrafımızda 
dola.J?ıyor ve vızı!(loyıp duruyor- 1 • Tutuşlan, vur11şları çok du. Başımızdan defetmek için 

ho uma gitti. ondan solgun ve bayat bir ko· 
Bu, kızan olacak _ ku neşreden bir demet ç;çek al-

- Ab biraz okka doldursa dıaımu: halde bir kaç para da-
- . Bırak doldurm::ı..sın .. sonra ha koparmak için bızi mümkün 

değil rahat bırakmıyordu. Dos· 
hızı gider usta!. tum (Fovel) in artık sabrı tü-

- O da doğru, bu Arnavut- ken<li;(i için bastonun ucuylı:ı 
oğlunun, Yürük Alin•n çapına onu itti ve: 1 
'-- · - Haydi annene söyle. Şim-
.,.,ı;•.ıyor.. . 

di seni alıp götürmıyecek ve 
Tam · • yatırmıyacak olursa zabıtaya 

- Ne kadar okka doldurur haber vererek polislere teslim e-ı 
rsin? derim, dedi. 
- Yetmiş beş, seksen doldu- I"üçük kız polis sözünü işidin· ' 

nır 

Bu da ona kafi_ , , 
Dedı. 

ce b!r çok sefer tevkifhaneyi 
boylamış bütün bu küçük serse
riler gibi omdan sıvıştı, gitti. 
Refikime bunu nereden tanıdı • 
ğını sorduk. Küçük serserilerin 
hayatta maişetlerini tetkik ve 
onların ıslahının neye mütevak
kıf olduğunu bildirmek vazifesi
le bir hayli uğraştığını söyle • 
dikten sonra ilave etti: 

ğim sızlar. Misal olarak size bir 
vak'a anlatayım: 

* • • 
Bundıın bir kaç sene evvel bir 

ağustos gecesi evime dönüyor
dum "Sent Antuan) mahalle -
sinde bir serseri çocuğun bir , 
bakkal dükkirurun önündeki 
yumurta ~pelinden yumurta 
aşırdığını farkettim. Elinde bir 
eski resimli gaz.ete tutuyor ve 
sanki gazın ziyasiyle bunu oku· 
yorm~ gibi göründüğü halde 
gatttenin altından sol eliyle yu· 
murt:alan gayet maharetle aşı
rıyordu. 

Dördüncü yumurtayı cebine 
attığı sırada bu küçük hırsızı 
kolundan yakaladım. Birdenbi· 
re fena halde şaşırdı ve korktu. 
Böyle ansızın ele geçeceğini ve 
hilesinin görüleceğini ümit et
mediği için şa.'llrmıştı. tık tesir 
geçince simasında öyle derin bir 
hüzün ve elM!l gördüm ki acı
mamak kabil değildi. Ağlamı
yordu. Fakat anlıyorum ki kal
ben ağlıyordu. Ümitsiz bir hali 
·vardı. 

- Ne yapıyordun orada?. 
- Kendime yiyecek alıyor-

dum .. 
- Par:ı.sız mı? . 
- Olmayınca ne yapayım? 

açlığa dayanamadım .. 
- Nerede oturuyorsun ? 
-Her yerde.. Eğer param 

olursa "Montmartr) de, bir kü
çük mahzende. 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Tiyatro kapılarında müşte-

rilere arabaların kapısını aç!U" 
ve hamallık ederim. 

Hakikaten, küçük İbrahim 

i çin ıstikbalde yetmiş beij tam 
<>kim kifi idi. Çünkü, vücudü 
sırım gibi adaleli idi. Sonra eli 
ayağı safi pehlivandı. Sarmaşık 
gibi bir çocuktu. Pehlivanı bağ
ladığı l!NXlan hiç boş yer bırak-

- Bunlann hepsi ıslah edile-
bilir. Onlara acımalı ve yardım - Bu gece nerede yatacak-
etmetidir. En büyük kabahat I sın? • .. . .. ıyordu. 

Gür-eş ayakta .;-ok sürmedi. 
Çiinkü, Mehmed de hızlı bir de
ikanlı idi. Hergeleciye bir ham

le daha yaptı. Hasmını kolun • 
tutup savurdu. İbrahim 

o!)y{e bir iki adım açılıp savru· 
lunca llehmed. derhal ;ırkwn-

a.ilelerindedir. Çünkü onları so- - Kötırııteroen birinin altın· 
kağa a.tan, yahut sokaklarda \ da .. Nerede bir kovuk bulursam! I 
dilenciliğe alıştırarak bundan - Anan ~an yok mu! .. 
istifade eden onlardır. Pariste Çocuk, san:kı ınsanl3;1"~ oor14'. 
böyle vahşi serseri her türlü şey de bulunur mu mıış gıbı 
fena.lığa mdsta.id mr' hald ya- hayre.tl~ rtızüme baktı. ~ 
oa.yan bu metruk ve sefil ço- teeııeUrwnü ondan saklamaga 
cuklann içinde öylelerin! gör- çalıfaralc . 
düm ki hatırıma geldikçe yüre· - Sen lıırsııhk ediyordun ... 

Seni karakola götürmeğe mec
burum .. 

- Peki .. Fakat kolumu bJ. 
rak. 

- Savuşmaz mısın? ı 
- Hayır .. Ora.da ekmek. yi-

yecek değil miyim? Neye ka
çayım? 

Bu cevap birdenbire bana te
sir etti. Bırlikte yürümeğe baş
ladık. Zavallı serseri sorduğum 
suallere cevap veriyor, bana ha. 
yatını anlatıyordu. On iki ya
şında idi. Kendini ilk tanıdığı 
bir zamanda bir Ya.J?lı paçavra
cının yanında bulunuyormuş ·· I 
Henüz aklı ermeğe başlayınca 
bu paçavracı ona topladığı pa-1 
çavraları ayırtır, ayıklatırmış. 
Bu adam onun pederi deği iken 
nasıl olup ta onun eline geçtiği
ni kendi de bilmiyormuş. Bir 
gün paçavracı gelmem.iş. Çocuk 
onu bir hafta beklemiş. Niha
yet· kendi başına sokakta kal
mış. O za.ma.rıdanberi sürünü • 
yor, geziyo;, ne bulursa yiyor, 
nerede bulunursa orada yatıyor
muş. 

Bunu anlattığı sırada kara
kola ya.klaşzruştık. 

- Eğer para kazanacak bir 
iş bulursam hırsızlıktan \'az 
geçer misin? 

- Kim ban.ı. iş bulacak? 
- Yann gel beni gör. 
Kendisine evimi tarif ettim. 

Ve bir fırından biraz ekmek a
larak eline verdikten sonra ken
disini serbest bıraktım. Ertesi 
günü eve geldi. Beraber çıktık. 
Attarlar ve çeçiler için toptan 
öteberi satan büyük mağaza
lardan birine gittik. Yirmi 
franklık iğne, iplik, düğme, si
gara kağıdı, kurvun kalem, 
defter, kiığıt, zarf bunun gibi 
harcı fılem ecyler aldık. Bir kü
çük camekiine yerlOftirdik, 1 

Ona çerçilik etmek i~ln bir de 
tezkere aldım. Hepsini vere
rek: 

- Haydi gocuğmn, dedim ... ! 
Fransa.nın her tarafında ~ 

dolaş, geçinecek kadar para ' 
kazaıınuığa çalış. Namuslu, ter
biyeli ve ciddi ol. İşte sermaye. ! 
Ne kar edersen onu yersin.. 1 

Çocuk sevindi. Her şeyin fi. 
Yatını öğrenmişti. BoynuruL cam
lı dolabın k~yışlannı geçirdi, 
benimle veda ederek yola çıktı. 

Teşrinsaui ip:dasında küçük 1 

çerçiden bir mektup aldım. Bu
nu yanımda saklarım. İşte: 

"Fovel., cii1ıdanıııdan bir 
kağıt parçası çıkarıp uzattı. Bu 
kağıt şöyle yazılmıştı: 

"Mösyö, 1 

Sayenizde Marsilyaya geldim. 

B1ı"d~n üç dort hafta evvel 
Pvimdo> _bir i:ıe. me<ı~l ohırken, 1 
hiz. ınetı:t ben• hır çerçının ıstedi· j 
i!ini söyledi. Hemen yanıma ka
~ul et~im. Artık tanıyamıyaca· ı 
ı;:ım bır h~e gelmişti. Biiyümiiş. 
s~~a.sı degı~miR, güneşten yü
~unun rengı esmerlesmişti. Ba
n9: nasıl teşekkür edeceğini bilc
mıyordu. İşlerinin pek yolunda 
gittiğini ,oldukça para kazandı
ğını, sermayeyi dört beş misli 
arttırdığını söyledikten sonra 
gülerek: ı 

- Size en kıymetli ylerimi 
de göstermek istiyordum, dedi.. 
Bır sandalyeye oturup ayaklan· j 
nı gusterdı. Sordum: 

- Ne var? 

İşlerim pek yolundadır. Köylü
ler mallarımı memnuniyetle al
dılar. Pannyırlann hepainde alış 
veriş ettim. Sermayem ziyade
leşti. Karım da pek iyi, kimse-
ye muhtaç olmadan kanıJmı 1 - GörmUyor musunuz kun . 
doyuruyordum. Artık ben na- durala.rım yepyeni, ııin li e\"İni
muslu bir çocuğum. Benden kim. ze girerken ayağıma giydim. 
se şüphe etmiyor Herkes beni - Niçin? 
seviyor. Size yemiu ederim ki - ömrümde ilk defa olarak 
ne hırsızlık ediyorum, ne de bir yeni kunduraya malik ol
kiınseyi al<latıyorw:ı. Az kirl:ı dum. Buna o kadar sevinmişim, 
çok iş yapın.ak daha tatlı. Şirn- 1 k d . . . 
di yalnız bir üzüntü kaldı. Kun- j o ·a ar sevınmışım ki giymeı!e 

kıyamadım. "Kunduram olsu~ ı 
duralarım yok. Pa.riııe nasil ge- ı da ben gene y_ahnayak gezeyim, 
leceğim? Sermayeyi boı:ıııak: is- zarar yok ... diye düşündüm. \'e 
temem. Kar ise bir kundura bunlan bir kıymetli yadi • ruıız 
alacak dereceyi bulmadı. Bir a- 1 olın&k üzere sakladım .. Onları 
yakkabı almağa kalkarsam iflıi.s h r d t ı 
ederim. Eg· er mümkünse bir bil- ~P e un c ~ıyordum. şte gii· 

ruyorsunuz kı ben yardımınıza 
diğiniz ile bana rı.di ve eski bir' layık bir aıda,m olm&ğa çalışıycr 
ayakkabı gönderir misiniz? İş- rum. Yaptığınız i)ilik boııa git-
te o zaman hiç bir şeye ihtiya- f mi k ı , __ ,__ yece .. 
cım AAUWyacak. Bunu gönder-
miyecek olsanız da beni eerseri- j "FoveJ., biraz düşünerek ilil.
likten kurtaran. iyi ellerinizi Ö· ve etti: 1 

per ve size ömrüm oldukça dua -BiL<ıeniz kendimi nasıl wp. 
edeceğimi söylerim. " ı ta çalıştım. Az kaldı, boynuna 1 

"Fovel., mektubu tekrar ce- sanlacaktım. Gerçi yalına.yak 
bine koyduktan sonra dedi ki: gezmesi doğru değildi. Fakat ba. 1 

- Ma.rsilyadaki refiklerimden ı . na karşı şükran nişanesi göı;. ' 
birine hemen bir mektup yaza • termek isteyen bu .zavallı çocuk ' 
rak. himaye eyledl~im . çel'!:iye 1 ne yapsın? Bu kadar düşünebil· 
benim hesıbımı bır çift _daya-ı miş. Yollann taşlariyle aya.kla. 
~ kundll;fll :ıJm~. nca et.

1 

nnı_parça.layarak bu yeni, yep
~· Bu_ vı.ııaile ile ha!iıı.i de tet- yeuı lrundura.Jan bir yadigar 
kik etmış olacaktım.. Arkada- gibi ııaldaınııı ! , 

deyım. Bana adiyle saııivlc. 
nslı Mustafa derk-r Şiıııd• 
bazı hünerler göst.ercceğilU 

Pehlivan başının hUnerlef' 
kikaten dikkate d<!ğerdi. 1' 
de oturanlarla etraftan 
merakla seyre dalm41Iard1• 

Etraftan bir takını ı;and5' 
!eri üst üste koyuyor ınii 
temin ettikten sonra cııJll 
bazı hareketler yapıyordıl· 
sonra. san 'atinin en zor 
ni vereceğini söyledi. 

Gitti, su dolu bir baııl,.I< ~ 
geldi. Yere yüzükoyun ya~ 
llni gerdi ve bardağı ü~1 

turttu. Bu kolu ve eli ye~. 
mak !!artile Mwıtafa peb 
bardak mihveri etrafınclıt 
!arla döndü. Herkes )ıs> /1 
içınde idi. Önümdeki nıe.P 
turan temizce giyinmiş bir 
bu hayretini açıkça !JijJ ~ 
gafletinde bulundu. Pdıli'°' 
\U. bunu d& işitmi~ti. P~ 
lı bittikten sonra ceıretin1 

k~ısına dikildi: 
- Ben, dedi, acizane r-:e • 

ta sirkte bir tane idiın. "°,v 
ba.z arasında 6'im yoktU· 
rada kazanmadım. Fakat 
talihim ters döndü, kaZ'u.ıı, 
yediğim gibi namerde de ı! 
taç oldum. Si:ıi temin c..ıer 
bu halimden utaıuyor~ 
san 'at değildir, diler:ıınel'~ 
kat mC(:bıırum. Ne ).,.,,... 

Basıka mesleğim yok. B rl 
amelelik yapamam. Bu ~ ı 
raları. sadaka olarak ,.rrJ;/ 
de biliyorum. Bu hayata ş,J 
ml'}tım, alışnıağa çallŞJt°':J 

Gittikçe coşuyocdu. 11ıııl" 
sordu: # 

- Sirkte b~a ne Y 
dun? ~ 
Hayvanatı v"hşiye ": t> 

siydim ! dedi ve adaıııc~f' 
tuhaf baktı· Jıl 

- ~~n akşam ne ol /. 
yor mwwuuz, diye de•·ıı.Jll ~ 

- Bir bara gitti!Xl· .
111 

~/ 
göstermek için. Bar sab1 

gözüne kestiremedi, (ııtP' 
serseriyi clıfarıya l ~ 
verdi. F'ena halde gücii!ll 
mişti: 

- Efendi, bana bÖ)"l<' 
1 
/. 

muamele ettiğin .i(in a:öl ti" 
ri senRiu, aynile iade ed' 
elim. • 

Dü'fffiez kalkma~ ~111 
var. Cenabı Hak miuetY 
9e6ioe bereket versin~ ı 

o • • 

Çınar dibinin bir ıkiıl'i, 
siyeti de güvercinleri '{C 

nütçü fo~oğrafçı!ardı:· .;ı 
Beyazıddaki um mı ~ ,.!~ 

nenin öniine toplanan ~iJıl 
ler, uğultY!arı ile çlll1'r ~ 
terikrine 8.deta bitıniY~ 
!er verirlor. Burada ot . 
kız ~ocuğu, ır.elcne g~~ 

- Kırk para , eı-. l~,,I'. 
lan scviıldir diyerek ~ ~ 
!ere kuş yemi, darı .~ v~) 
hatırlatır. Sevaptır dı. oı' 
kimsek>rin kuşcağızlarl 
ottiğini gördüm. 

Rumany nın nUf. 
BükrC!], 8 (a.a.l ..-:~) 
6 Nisanda yapılan #!}. 

yımma nazaran JW JY".ı 
nüfusu t&kribeıı 13 Jllııll ~. 
Bükreşin nüfusu heli' ()lr· 1 / 
bir milyonu bu!m&kl~ııJ' I 
tistik merkez ofisı !~1;,J' I 
aai.t;Jni bitirmiştir. ~ııftlı' 
yıma ait hakiki &1' 

redileeektır. f 

O .. k.. 1"hr9~ · un u iıJl~ 

D .. k ·· ihr . tın yel< ,,-f un u aca ·"· 
bin liradır. Diln ;\1111;~~ 
bin liralık kepek, f( 
ialık satılnı11tır. , 
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~ldtr(..-..~·~en--r::~ İngilizler inuilterenin isti ası ı Ingiıiz luı_-
ı ~~:m.~~~~~~~~~~~~~iın!i~==:iii=:~~~iiiliii~~~~~=(Tasviraan~b)nm im _____ '-"'l doğrudan clc>ğı' 

f r .sa ingilt r 1 J ra ifa.de em~?iji 1 

~Ef.i; Şama doğru teşabbüsb yakın l rekeli tasvlp 
. don 1 aıı.yanmayım ., ı· rlar (&ı., Uırafı l ttoci ·""!Jfua. ) 1 ediliyor :ı:;;: ma.hve malı- l er 1§0 Lol'd Beaverbrook'uıı ~ 

lııtını olduklanın ıııılamal< için, (Bq tarafı 1 ;.,ci uyf•d•) Londra, 9 (a.a..) - Reuter : 
iııı.;viaı listelııriai göııden geçit'- :aa.yak'a doğru ve Iraktan ıler- Devlet nazırı LorJ Bee.vet'-
llll:llı: )'eter. Nihayet, bir im.par&'. lemelttedir. brook ,Kanadaya hitaben ı>eıJ-
to,.Juğım C$ll ve malı, saltanat rettığı bir mesajda, lngi!terenın 
~ llıti .. l!ll d<ıeaD!!lll ile kainl- Loncire.d&, bu Fransız haber - istilisı sa.atının yı.klaşmakte 
... .... ıennın· . bittabi birer t.e<ırübe ba uıt. • olduğunu söylecıiş ve demiştir 

Deniz, donanmaya ~let:ıgih lonUBU. tefkil ettiği tooarm et- ki: 
olduğu m~, - ııödi söy. tirilmektedir. Vichy kıtalan, j İstililya ne zaman teşebbüs 
ıı.y,.. de tloıı•ırma idi. Denlııei bittabi ınüttelik kollardan bir edileceı;ıni bilmiyorum, fakat 
devletler, dfuıe kadar donaRma- ı muhakkak olan bir ııey vardır. 
l'l Yer vermli bütçelerini onuıı' veya ikisi ile temas tesi6 et - o da muharebe saatinin yaklaş-
llıaıır&fları kaba,rtmu.tı. Donan· ıaişl ir ve bqka kollar olup tığıdır. Her er, bütün şiddet ve 
Pla, dünyanın dörtte ~de ve olmadığını, eğer varsa bunların a.zm.i ile muka.vemete ha.zır, ye
lılıtııa suların çevrelediği kıyı· hangi istika.metlerden geldiğini j rine konulmalıdır. Her top ve 
la.'da. Mkimiyet iddia f'debilir- öğrenmek istemektedir. her tank seferber bir halde bu• 
d.i . liayat damarları dealzienl9 Bütün Alma.nlann halen Su- lunınalıdır. Her tayyare. uçma-
l:eçiyordu ve clha.n siya.setino ı ğa hazır olmalıdır. Çünkü bu-
•eçheıer· veren Avrupa da.hi de-1 riyeyi terket:miş ve orada yalnız nırla, az zaman sonra, Hürri -
&.izlerden geçiniyordu. harap dört tayyare buakmış oı- 1 yetlerimiz ve hayatımız için çar-

Seddilbahlr ihraçlarını hazır- dQ)ı:lanna dair Fre.n..War ve pı.şmayı beklemeliyiz ve bu 
lıyan ve yarım adada muharebe Alınanlar tara.fıudan neııredileıt gün gelince, kendi müdaf~ 
hayatına imkRn verıı:n, nihayet, . . B h ta 1 için esliha inıiiJ. kudret.imiU de 
cekilnıeyi muvaffakiyetle temin 

1 

haberler, ganptır. u °.8118 I' tabiatiyle geniş bir f86ıla ka.yd 
~ donaruna idi. Bütün de- şu cihet hatırlacmahdır lu ~ -

1 
ı edilecelr:tir. j 

ll\zcj devletlerin elele kurduk· ı .manlar, memlek:etı isyan ettır -

1 
laıı abluka sistemi, karalarda ıneJı: için Iraka girdikten sonra, mıntakalarında. müttefiklere ha
~ğlup bir ordunun çökme- isyaııı JUmı:ıın kadar fazla.la.ştıra raretli bir hüsnü kabul göster-: 
ilini intaç ~i. Hali, deniz. ıruyacalı:laruu .görür gönnez der I mekte ve bu mın~alardaki leııı:ıe hUrriyethı muztarip ~ 1 

hal ha.rek tlerini bildirmişler ve Fransız kıtalan, hıgilizlerin ve 
~ete lıalis ve hayat vereceği . e . . lfür Franııızlarlll yanında çar
"""11la.tleı-i beslenmektedir. j Iralclı a~ılerı fe~ ~yette bı -

1 
pışıruya hazır bir vaziyette, 

BiıyUk harbin daha ilk yılla· rakm14lardır. Binnetice, eğıer 1 intiııam da.hiliade geri çekilınek-
l'lııda denialtı faaliyetleri, en Almanlanu Suriyeyi terkettikle- tedir . j 
ltıtvvetli ıırmadalann ha.rekatı- ri hakkındaki Alman ve Fran· I İııgilk kuTI'etlıııri ııe ~? 
ili takyid ediyor, ikmal yollarını ı sız kaynaklı haberler doğru İM, Londra, 9 (a.a.) - Amerikan teiıdid. ediyordu. Donanma. ma- 1 • . .,,_ ,,,.,._ .. ,_ o1 radyolannın Vichy'derı a1e.raık 
tı&vı-a kabiliyeti t:eııebbliailnde Alnıanla"'._n ıyı uu lll<.m.-<a. - neşrettikleri haberlere göre s~ 
Ve ateoş daıresi dahilinde başa- doklaı:ı soyleoemez. riyede Hediyen Fransız - lngi-
rı.ıar gösterebilirdi. Görünmez Tııarnı ıılstllaımıet.lııır !iz kıtalan 20 bin kişi kadar -
bır kuvv t. o h&kimiyeti çerçe· Viehy, 9 (a.a. )- lngillı:ler, dır. ı 
'°&lıyebilirdi ! Seddilbahirin üıı 
~ıho:tini saran deniz ~id<>rlerinin Suriyede üç koldan taarru:z .~ 1 l'lrat vı1Ajelpdem ller"-
~ı a.te§lec altında müdafi- dtyorlar. ~ iki':" Vıchy, 9 (a.a.} -Ira.ktan g&-
let. ağır zayiat mukabilinde, si- Derre. ve Safedten mütanerltlıı len tngiliz kıtalannın Fırat va
tıerıerınde tutunuyorludı. Son- olarak Şam üzerioe yapUroakt.a 1 diııi ilrerinden Suriy~de_ ilerle -

1 
~ bir iki denizaltının darbeleri üçüncü ta.aruz iae sa.bili takip mekte oldukları btlcliriliyor. 
ll.ilııde sayısı yü:r.il geçen harp etmelrtedir. 1 hıgilblırım ltliltalı: eden 1.."Uwetleır ~llıİJıinin yakın adalar koyla· . oı:k 

llııd_a s•~na.klar aradığını da Şimdi Sur'un şiına!inde U- NeY)'Ork. 9 (L&.) - Nevy 
~rilyord~ ! o hürriyetten, o tani nehri üzerindo, Merehun ü- Tımeıı ga.zetesiııin Berne"de, e.1-
'"lr. iıı.ıtyetten eser kalmanus gi· ?.erinde Şeybmeııkın'de ve Ku- 1 dığı bir telgrafa göre moder-:ı 
lıı teohi.zath 4000 Fransız, Surı
I k 

1
<ii. Bu vaziyet, denizaltı ~eh· neytra civacmda hari>edil.ınek - yede Cebeliddüriiz mıntakasın- 1 ~ ~ınin devamı mtlddetinCE> tedir. da İngili:alere iltihak etti. 

1~',.kunçtu. O zaman, ha_vacılık · ,. memıırlıı.mıı hareketi 
~ bi~ uı ı · d·""'gı ınbı Vichy'ye ~ hulıin iıllı t Fnıwa n . . 
•~- ' m ıarr nn "'" "' ' Vichy, 9 (a. a.) - Havas · O- Kahire, 9 (a.a.) - Sun.yenın ~•ıık ayakkabısına sığacak ka k eti •·- d 
ıq,. ct,. terakki edememiııti. fi ajanın bildiriyor müttefik uvv er """e.nn ~ 

Bu h ·· · bat ed Dün Suri..,.. hududunu geçen . ışgal edilmiş olaiı k~~~ ~. arbe, rtlşdünu ~ . e_ıı , • , .. ı Fransız memurları, muttefik -

1 
t•uııı sırasına geçen tayyare bugün 9 Hu.ıre.n ogleden eonra . 

(B&f tarafı 1 i..-i •yfada) 

Nihayet. dcmolcrasi Jnı~ j 
!eri, A.;man bozgunculannın ve 
hücum lot..ılannın harelı:Btının 

fama geç bını.ıtma.nı lıeilı-e
den. cür'etk&r bir ilk teşebbüa 
alm1"]arda. Htir Frmı..ı.nn ve 
İngilizlerin Akdıenbde bil' taa.r-
1'\U enerjilli g!iBtıeırdiklef öğr&. 
mlince, Amerik lıirlefik devı..t

lerinde rahatlık hissedilecek ve 
emniyet hisııi gelecektir. 

Hilr ~anıı ve l:n
ı;ilizlerin, mUmkün bütün 
kuvvetle ve en ııiiratıi bir tarzda 
iııi hüsnü neticeye illA.l edeoek- 1 
!eri ve icap eylediği takdirde 
merhametsiz harek'et eyliyecek
leri ümit olunmaktadır. 

Mıımda a.ldı51er 
Kabil'e, 9 (a.a.) - Suriy<e hi 

diseleri Mısır g~ bruı· 
lıca mevzuunu teşkl1 etmekte -
dir: 

El Ahraın gazetesi Jllilları< 
)18.Z11U&ktadır: j 

Bu yeni ım.ıharebe, orta. şark 
harbinde çok btiyiik bir elı.em - ı 
miyet aıuden yeal bir safha -

1 dır. Çünl<U bir çok ibtil&flıtr 1 

doğ:ı.ırabil.eçek mahi~ ir, Mı- ı 
S2J'a ve Mısırın müdafaasına ge 
lince: mittte(iklerin Suriyeye 
girmeleri lılısınn şark hududun- ! 
da.ki tehlikeyi i7.ale ~-

Suriyeye girmelde Ttirlriye ve 
Irakla olaıı ınünaaebet kelay -
1..-ıt olacaktır. 

Suriye ile Lübllarun hürriyet 
ve i8tiklAJlerinin ilin edilmesi 
ve İngilizler U. Hür Fransanın 
bw:uı tanımaları, İngiliz hariciye 
nazırı B. Edenin Suriya!MeriR İ8 
tiklU emellerine ka.vıı'jlD'llP için 

1 
keııd1lerine yar&m ed~ ve 
bütün Arapların arzu ettiği is
tik!il ve ittihada müaheret gös 
terileceği hakkında venzıi9 ol- 1 

duğu söziin bir tatbik bqlaniti
cını ~il el:miılrtedir. 

- tnuharebemn en muhım bir lngi_liz "Ye De. aau:~ cu kıtalar' !erle iıpıirliği yapmaktadırlar. 
~il gırildi. Bir hava ordusu teıı- taarrudarını fiddetiendinaifler- İllgiluı ~ Fraıısu ~ 

t, ınuhteşem ve mehip bir do- . Londra, 9 (a.L) - Sunye hu F 1 • • ] ?"-~tna edinmekten kolaydı. Ha· dir. . . .. . • dudunu geçen İngiliE ve Hür raOSJZ C ÇJSJDe ·~ sili.hının kudretine inanı ol· Cebelidürilı: ile Haoran dag - Fl'&lllUZ kıtal cımn kumandanı ı 
h:Yanlar, eııki çığırda yürünı~ J&rı arasındaki mıntakada bu f general ~ils?n, _İngiliz ınot?rlü amelı"yat yapıldı 
la laıııoa ~üşlerdi. Oya ki, taarrıWar biiyülı. uisbette tank- Iruvv Uen Sıddi - Barraaidıen 
d >'Yare, ordu ile her muharebe l&r ihtiva eden mühim kuvvet- Bingaziye_ ili!"~rdri zanımılıı: \ •-•--~a 

9 
(a a.) _ l"ratısa lırunıunde. ı, ortaklığı yapan . . Libyadakı .o.uı;u.u. o usuna u- n..ı""'' • · 

~ etlıin bir silahtı. Her silahın !erle yapılm"°r. Set.o ciizütam- manda etmekte idi. a-raı büyük elçisi B. Julea - Hemy'ye 
ı.. '•n. ıneozilile mukayyed~_en, !anınız topçu ve hav.ı. ku~t>~~ 1 Wi.lson, Ynn•ni..t•ndaki İngiliz 

1 
Nümune 1ıaııt•b•ne&inde mUhim 

Yva~ bunu enginlere, en ucra rimizin müzaheretile topr"i" ..,.,,_ kııvvetıeriue kumandanlık et- bir ameliyat yapılmıştır. Büyük 
~:;rler~ götür1lbilirdi. Uzun .. men rış karllJ müdafa3. etmişler ve 1 ı:nişti. Gener~ _Wilson, son ~- elc;inin sıhhi vaziyeti ciddiyetini 
t.ı. 1 bır Rilllun, muharıp kor VfJ dliıµuane. ciddi zayiat verdir _ I mıınlarda, Filistin ve Şar!d Ür-

1 
uhafaza etmekle ~ber bir 

Ilı. ,1r kaldık~a. tesir mın•a.ka.sı . . aba 1 dlindeki İngiliz kuvvetleri baş- m 
d ÇoJc ıl:ırdı Arlık, lı~ftalarca mışlenl~r. O~du~ç~ ~ırhh ar kumandanlığına tayin olun - sallh müşahede edildiği öğ:re - 1 
r '~'a.ın eden, çolı masraflı ve kili da tabnp edilmiştır. muştUl'. Kendisi, çok iyi t:alı:tik-

1 
nilmivttr. 

n' lı kit"" ateşlerinMn müstağ· Lübnanın .. sahil mıntaka.e'.~~-a çi olarak tanınmıştır. -----o-----,-
~ b•ıltınduran tayya~. müba. düııınanın suvan ve zırhlı cuzu- General Catroux. evvelce Le-\ 
~~"' meydanıııın bakimi sayılı- ! tamları Litani nehrinin ceBU giou Etraugere kumandanı idi. Irak - ita 'y lD 
bı t~~it etrafında dönen macera, buna atılmı.şle.rdır. • . ~!u~:.;:j:n ~::::: i;J; 

1 h~ ada müdafilerinin heybetli Muharebe umumı Li - Fransız kuvvetlerine kııma.nda mUMse~at1 l.rAaıı"ld1" 
"'h•:ı mevk:pıeri karşısmda sar· tani Merciun - Kuneitra - Şeyh- etmektedir. General Catrou:x, 1 llU JJ l\G~ 
ı\ "klarını isbat etmektec\ir. meakin hattı üzerinde çetin bir geçen teşrinisanide Hür ~an -r Be.ğdad, 9 (a.a.) - Irak hü· 
tnı:ır •~'.lyiata uğrıyan donan · tarzda devam etmektedir. 1 aıuun, Mısır, Sudan, Sunye _ve kfıroeti, ftalye. ile jiplomatik 
ı .. ~nın ka,.ada.ki he.rekatı ateş : Müoferid uçan İngiliz tayya -j Balkanlar umumi deleffı.:üğine münaııelıetlerini katıetmiştir. t-~1 11

" de.;tekliyemediği, he.t~a . tayin olunınuıttu. Kendisı, Su-
h ·"~r.,1alarn da mani olanıa.dıgı rel.erı, He.lep, Rayak ve Ş~ 

1 
ıiyeyi çok iyi tanımakta ~e bii- talyanlar, 24 saatte memleketi 

~:r hakikattir. Bir doni~ meydan tayyare meydanlarıle Mercıun tün Fransız imparatorlugunda terkedooeklerdir. 
ı:ı '-' 1arebe~inde bile maruz kal· mevkiiııı bombardıınaAa devam ı1 çok iyi bir şöhreti bulunmakta.- I 'lı • 1 
hil gı <aviatı veren ı onanma, etmi•lerdir. dır. . c b l"tt k~ 1 ~ .. ;aı;ını ko:umak iç;n lı<'r hare- . . H General CatroW<, Cezairde a e U ar~ a oe en 

"'azıyctınde de hava kuv- Av tayy~redek~vvetlerımızd .. ur l doğmuş ve bir çok sene Faııta li · 
t.., ••in~ ınt•' ıt~ç tır. Bir zırhlı rican~ tıpın UÇ tayyare .. u - Legionda kumand8;Il1ık etmiş - l'ngı'lı'z GeneraHerı' 
y., tefakat eden peykleri bir tay- şürmuşlerdır. Hava teş!>kkülle- tir. Parlak asken haya~n I 
!! 1~. a.18: gemisi alm~ktadırlar. rimiz, mevzii müdafaa kuvvet -j büyük bir. kısmı Fransız muz.. 
'to;h>nltıı insaat planları bu !erimizin çarpıştıklan dü.şman temlekelerinde g~mış v~ J_>w:a- ;-ı:_~tad, 9an(ag.~~ h~ gö ~'- 1tnnıeyi göıden uzak tut- . .. da gerek cesareti gerek ıdare .,.,,,,.,.., , 
I.,/ladır. Son ve.k'alar •U ders· kuvvetlerıne karşı mudahalele- sahasındaki kabiliyetleri ile te- re, üç motörlü bir deniz ta.YYan: 
~ Veııuu,tir: . de bııluııarak teairli bom bardı mdayüz etmiştir. General, Vic- si, içinde iki Fratı;nz .geoer~ 

Cıı"ll Açık denizlerde de demz ma.n yapmışlardır. hy'deki adaınlan reddetmitı ve ve bir Fransız tegmenı oldngu , " "M h f -'· ali id ~ halde cumartesi sabahı, Ak-ıt,.!\ '.' ava kuvvetleri tara ın- Lübnan sahilleri yakınında ! bu adamlar ""' gener am~ , 
h '-"·- ı _,_..._ deniz cihetinden Cebelütt:a.nka ~; lllıaye edilmelidir, deniz kuvvetlerimizle düşmanın ml\h"wu ey euu;;o~ · · ta &resindeki 

~"ıı kare sularında ve tayya· "hi b' d . k eı· İngilizler ihrao mı yaptaWT 1 gelmiştir. D~ YY .. 
lıı, trı lıçu~ aiası dahilinde kat'i daha mu m ır enız uvv ı nü~ .. ~~· dgeo.'.tbur··al nı::~ ftliniu 
lı~ lııtva hakimiyeti ka•.anılma· arasında cereyan eden muhare- Vichy, 9 (a.a.) - Ofi Fran- """"""' --
J~· em.niyet el<le edilemez, rebede bir 1ngili2. destroyeri a,. ım:. ajansının verdiği bir habere 

d. d.onanma, bu şart ılahilin- ğır hasara uğratılmıştır. ~re İngiliz harp gemileri dön 
. <J~kı rolünü ifa e?ebilir, . /<.;!<eri vazifeleriıı~ !i'&Chk o- sabah Be)'Mltun cenubunda Lüb-

ı:ıı, Yaı.uz hava hakımıyetıne hın kuvvetlerimiz düşmanın a- nan sahillerinde bir noktaya a. 
~ita~~ kıyıların ve adalann , .. t·· k ti" b. ta n· at~li t·u·L-•-'-_,,_ mücehhtu "'~;~0 ... ıardan korkusu yoktur. detçe 118 un ve ııvve 1 ır rz.. ""' ,,,,, .. .,....., 
""'lıtr· ~z ve h3.va kuvvetlen da silihlarunuı kıtalarına karşı müfreaeler Çlkumışlardır. 1h -
'lırıeı-lnı.n lbimi ve mütemmimi- sebatlı bir mukavemet göster - raç hare.ketm.i yapan lngili.z 
~ ~he.- ikısi de ıı.yn.i derece- mektedir. kuvvetleri bir zıritk, iltl knn'a-

Undir! 
1 

E8ir edilen Aın- Jl&l'8ŞÖtçiİleri zör ve ~ tOl'Pido muhribinda:ı 

Bir tayin 
AJıkan,, 9 (Tel~ 

:t.leıılek! ve telmik tlıldriıiıat u
mum müdür:litiü inııaat mrta o
kııllanndaki tahsil mftddıet!nl ~ 
ııeııedaı 5 ~e ~. 

bir r. ta v~rdi > ıeyl ) • <Bot taa/t 3-#iıtd 84'!/fıa•J 
(Baı t•r•fı 1 l•c' sayf·~~) ) Haber len naf··=ııee) dwı' 1 wnuı ta'l'lı 

birin in verdii:i biı· balı<-re gor ' _J -- siye etmek kifidfr. Ben ye.hıif 
Toulonda bulunan Fraw~ız do- on do&lı&uıwu Ulaia yetiııeq 

1 • d •• k •• Almao. rem2mhnOOwı (GreJ. naamaeına ın-.ıp ~ır colt ctlzll ec isııı un u le = Grofle) nlıl bir mcşh~ 
tamlar derha-1 harucı.e lıa:uı- tablosunu misal olarak zila:ed&< 

lntdtr
1
.-k ~ ...,.;,. alınt""1'- mu·· zakerelen· ceğim. Bil taBlo Cıııu.ıilldııin ru

Notanın ltM'tııl 
Londra., 9 (e..:ı.J - Reuter 

bildiriyor: 1 
Madriddeki İngifa büyilk el

çisine Vicby hilklıll· :ti t~ 
da.n telııdi ett.irileo not:ımn ma
hiyeti hakkında Lunı.lrada mem 
eniyet izhar olıınmaktadır. 

Londrada. ı;u el het kaydedfil:. 
yor ki, w nota lııer h~ı bir 
şek.ilde muheeema ıli.nmı t&
:ıammun etmemelde<.llr, 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

ha t.e.iriııi) pelt ~iğ blc luret.o 
te ifade ed~. ~ 

Ankara, 9 (a.a.) - Büyük en biQ>ük ÇkiJlOl addolunan 
~ MeoliS lıugün Şemaet - (Ludvlk Vıuı. ~en)in do61 
tiı:ı G\8ııaltaym \ıaikanlığında lanndaa birini.o evinde piye.no 

1 
çal.makta oldujıınıl taıMr edeı:: 

toplıman,lı:, po.c:a. telgraf ve te- B" salonda o bii ··k ıırti.ııt piy&· 
lefon umum mtidilrlüğü 1938 n: beg....J• g~ aizin yüzünü
meli yılı ıı-ı. kat'isiııe ait z.e da.lı:rut baluyor gibi duruyor 
kamın iiyih- m.tisakere ve ve eeerlerUı<Je. birini dinletiyor. 
kabul ~tir. Tablon= ~ tanıfmda bir a

Me<ıli bunu takiben Almanya d3.m bir kaoapede oturmlllj, _sol 
8 #ini eol dizine dayanmış, sag 6' 

ya ihraıı edilecek Türle mallan- linin ctineğiıU de sağ dizine da
na. m1111ahil kllriııg hesaplann - yayıp elınin salavat parmağile 
daki Alman ınatiubatında ya - dudalda.nnı kapaınJ4 kendinden 
prt-ı. deği'ikiik ile Türkiye - geçnıil giti muııiki dinliyor. 

. . Tablonun ııol tarıı.fında yanyıına 
Alma:oya ua.ımda.kı ticari mu - iki kana~ oturan iki ltilideın 
bbelelere mütedair hususi an- birmciai, genç güzel, uzun boy.. 
l~ dair teati olunan nota- l>ı ve usun ~ saçlı bir genç, 

(B•ı tarafı 1 1
"

01 uyf..ıoı !aria Tllritiye _ İtalya. ticaret ve sol bat-ağını 811& dmniu il2eriı:ıe 
tt.ı,_ a..mi '.klıllifi a&JQ'iseb.iıı. nauahadesinin mttd _ atmış ve ikı elini de dizlerı u-

•--- " ( ) İtalyan or- . tılm d · , • .de!'ir.de kaVUiturmuş, be9ını. 
.......,,., "' a.a. - 1 dııtlnin uza llSlila aır no .... - büsbütün arkaya bırakıp hul-

dulal'I umumi_ ~lhınm 3&9

1 

nın ve yine Tllrkiye • Rumanya ya.ya d~ bir halde d?I'Uyo~-. 
ntHUUalı tebliği: anımwh teati oluııan. 14, 19 şu- Onun yanındaki zat sag elinin 

Şimali Afrikada. İtalyan t&p- 1 bat l.941 tarihli notaların ta.s - dirseğini kanapen~. ~o!~ 
~u kuvvetleri 'l'obruk llmaruM. ı di'-"-'-. ait ,___ ···"··lan _ dayamış ve eWe yuzı.uıu gozu
' _,..., ....... un .a,~ nü kapamııı, sol elini de bitap 
girmekte. olaa iki vapwu hMl - wn llıinci n•-aker-el.arini yap- bir vaziyette sol koltuğunun ü-
bardıma.n etmitlwdir. IDlf ve tuvip eylemi,tir. zerine ıızetm~ güya dünywan 
~va kuvvetlerimiz mu.talı - »ecıımıı bılgünkü toplıı.ıı.tı - gec;mi:f hulya aleminde yı.şıyor 

kem -kiin dı!polal'Ula ve - lllllda ikiı>ei nıiizaJ<erosıııı yapa- gibidir. Dördıaıcii. hır gen.; a
zilelllB<t iseMIM' ka~ - dam da ayak üstü duve.ra da

aık kab-.1. eylediği kanunlar a- yanıwş kollarını kavuşturnıuş, 
dir. manda i8lrlıı kanununun 39 un başını da kapı.ya de.yıı.ııııı, st"t"-

DöJW>ama met&iü vasıtalaft 1 cııı medıi611İllin tadili hakkında- mest blr halde Bet.hovenin sıh
tayyarelerimioı tarafından hem- lı:i lı:anwı. li.yihııal da bulunmak- rine tutuim114 dinliyor. Bı.iluu 
bardıman edilerek tahrip edil -, ta :...:ı•. bu vaziyetler, hakikaten mllS;kı-

"" nin saıı.'ata AıJına ve h.ıssru; ruh mişlerdir. Meclis gelecek toplanllıwıı cu- lar ib.erinde icra edebıldiği sih-
Düşınan Biııp~. Deme ve ~· ""'nü ya»<u•aktır. ri tesiri pek realist bir .il•b 

Trabl ... ·· · hava alanlan! - .. ~ ,....... 
tasvir ve ifade etmiştir. Yu:.~ıı 

yapıaı~r. Şarlı:i Afrikada Gıilla da m.i.:;aJ olarak <ayıp d&:.~ı 4 
ve Sidımııo 1Dl11*'k•emda an\Jda. v il l ; m ; z ; n olduğum birçok hiıı.alı rui:ııy.,... 
ne n:ı.Wıarebeler ol:ınaktadır. nin hemen hepsi i~'1,n buyuk ır-

Gondar mıntab.euKla düfnıa-. temasları tistıer tablolar ve heykeller,,µ-
lllll!lar ve cidden muvaffak ul · nıa .,W.detli bir toPQU faaliyeti ; Ankara, 9 (Hueusi) - lstan- mıi°şlardır. Bunl&nn bir kısmın-

kaydedllmektedir. Topçumuz bul Va.lnıi Doktor Ll:ıtfi Kırdar, ı dan bile ba.hııetmek içiu , er 
d*Ü'1l!anın bu hareketine -

1

1 
• yok ve vakit yok! _ Ya:ııı t u 

.Münakalt.tveDahiliyeVektlle- I • ·· ı· ,.._ h ı·t uJ Jıab..,"ie etmekt.edir. (Mecazı) u.q up ,.., a a ı r 11-

~ Be8mi Tebliği riıri ziye.ret ederek vilayet işlcrı yeyi ifade e<l.ebrlmek lıuııeri u, .. < 
Beyrut, 9 (a.a.) _ FraııııJı: luıkkıoda gi;irilfqıelec yapmıştır. kında bir noktaya işar t etır.ek 

ordusu başk•ım•pdanlığımn teb- istiyorw:ıı ki (psik<lfizıyıılojik) 
liği: 

1 
Göçmenler bir hakikate na.zan iıkkatı t<'v-

Düıpnan ke.nıdaıı ve denlıoden cih etmek içindir ve bu hakilr~t 
taarruzuna devam etmektedlır. hakkında herkesin yüzünde lıer zam"" 

b<.-J.ihi bir surette teı:alıw· ~<l'r Düşman her t&ra.fta önleıımiv Ankara, 9 (Ht111USi) -- Ka- İıı.sarun çehresi ruhunun nyn'l-ve b6u noktalarda kıtalarımı -
zın ve tayyare kuvvetlarimizin bul oMıoaıı. ieki.n ıa~ha.sına gö- sıdır derler, bu bır teı;bıh •l · , l 

s~· mah.zı: hakikattir. Rıılı mu"ın 
=ab~=-~~== re borçlanma suretile g()()men - ve bedeııimıziıı. bütıin aldnıı ,. 
miiı}tlir. Tayyarelerimiıilen iki- !ere verilen ve verilecek olan is- sair ı:ıevi du:(gu_ları çehremı::.n 

• . . şemailind~. GiY.gilennJe a yıuı, n 
si dönmeıniitir. karu, ldl ınıktarındakı mallar pa okunur. Adı bir kum sancısııı • 

:::lıır'un şima.lkıde, d~ ra rle d .... l, parası.z •ıerikıcek .1 u:ın bizar olan bir 1<.lı. ·ım. l:ıilc ,_ !erim.izden ik.iai tarafından ya· •&• 
· !ini sancıyan nokta w:erıue :ı-pılan parlak bir hareket, neti.- tır. sar ve o "" nnının mana.o: vliz ı-

cesinde iki = harp gemilli ~ J 
nün bir sureti mahs:ısacLı un . ağır b&ııara u tılınıştır. d l 'f' 

Aım.. ~i Tebliği 1 B / " d ruşmasmdan e. anla~ı ır."' :ı.: ı 
) Alınan er l n e yat için de böyledir. Bir resaı.nı 

Bedin, 9 (a.a. - er- sancıyı, ı;evinci. hidd~tı , ne>;eyı duları ba§kumıuı.dıuıiığın teb-
liği: b / " "/k aynen tasvir edem~.; o h~ ll~-

])eıriza)blan ceman 31,500 e l ren l ri, alimetlerile bildır«nıe;; ıııı • 
toollf.to ha.cmiade düşman ti- Yani caıı acısıııı ve n~'cyı ay-

aksu"" /a""'m el nen tasvir edemez.;e-. canı a.ı· 
7 - 8 lıaziraıı. gecesi, Alman yan veyahut ne..,eli ulan bır u,f.ı-

hava kuVYetlerine mensup t&- mın halinı ve ,şemailıni t<ıSV:r c-
şekkiiller hava dafi batarya - (ll•t tarafı 1 inci ••rf• mez mi? .. Pekala :xler F:vet' 

!arının ateşine rağmen, İsken- tır. Ve ahval ve şeraituı müsaa- Fakat bu hünerin ne büyük '.J ır 
deriye İngiliıı deniz üssüne çok de ettiği nisbette ve her nerede kabiliyete müfta.kır olthg,...!:'1 
ınüeesir yeni bir hücum yap- ta.amıza uğransa kendisini mu- bundıın ziyade tarife Fuum gör-
ııuo}a.rd.ı.ı:'. Iıiman tesisatı ve dafaa eylemektedir. müyonım. 

•'-•---· - Cünye · bahriye tezg .... ....,.,...., agır C:llP:- Bedinin sivaci mahfilleri •u 
b 1 . abet ett'rilmiş ,_ ~ Dr. Rl7.ıı. Tt~VFIK ta bom a ar ıs 1 

- mütaleadadır ki, Suriyeye kcır.ıı ~ ,,.. 
tir. Askeri bakı.rodan ehemmi - yapılan bu taarruz bizzat İııgil
yctli tesisatta müteaddit büyük terenin tarihinde bile enısali gö
yangın çıkmııttır. rlUneyea leni bir İngiliz biye. Mübadil Bono· 

lar hakkında 
Gece, savaş tayyareleri, İng)- netidir. Ingilizler Fransanın 

li.z sularında, ceman 7 bin ton>- bugü:a malik olduğu V""'1taliır
ıato hac.mind.e iki ticaret vapuru dan çok yüksek vlllirtalarla 
b&tırmııı ve cenup ve cenubu Fransız topraklarına taarruz et- Ankara, 9 ( Husu.•i) - ü . 
şarki İngiliz ııalilllerindeki li- mekle Girid mağlfıb!yetıni vic- badii Türklere vPrıl ,•n tMfiyı 
manlar tesisa.tmı bombardıman dansıaca telliiye çalışıyorlar. vesikası bonolarının. ,er t •r 
etmişlerdir. Bir ııava.ş tayyare- lngiitent bu harekau, iddia ettı-
si, cenubi lngilterede bir iptida.i ği gibi. Arap milletlerini kur- gi!erinin sureti tah:ıkkuku h:ı'<
madde deposu.un muvaffakıyet,. tarmak için de yapmıyor . 

1 
kında vilayetlere bir tamım goıı-

le bomb•l•m•atır. F'r11I1Sa şu anda Almanyarun derilmiştır. 
Şimalı A.1.rıı<ada, Tobruk ö- i Franııaya mukaddes bir hak o-

nündeki İııgiliz liouçu meVEileri, Jar&k tanıdığı ııeyı. yanı toprak Yeni bir talimatname 
Alman topçu.sa tarafından dö- laruıı. roüciafaa ediyor. Fransa. -
Wlm~tii.r. A !men ve İtalyan ııa. nın bu hareketi pekill anlaı;ılır • 
Vaf tayyareleri, Tobruk, cıva. _ Berlinde şu cihet kaydediliyor 
rıııdaki tahkimaia ve hava dafi ki, İngiliz he.berleriniu hilafı· 

na olare.k teearu F're.n31l kıta· 
topçu mevzilerine büyük mu - !arından ziyade İngiliz kıtaları 
vaffaJriyetle hÜCl1m etmiştir. ta.ra.fında.n yapılmaktadır. 

Diin geee, ~z haw kuv - Salahiyetli Alman mahfilleri, 
vetleriı)e meo.sup münferid t&- en iptidai ahl&k k~.~ ~ar 

Aulrara, 9 (Telefon hı) - Ma
arif Vekilati Türkiye müzeleri 
namına yapılacak her türlü 
neşriyat, fotoğraf, kopye ve 
mulajların satını ve yayımını 

temin maksadiyle bır l:alımatna
me hazırlamıştır. 

I~ 1 Kahire 9 (La.) - Hür Fra.n-j mürekkeptir. 
e °™>i y&rri binasına sız rady0:.u, Suriyedeki harekli 1bmç edilen kuvvetlerin h&.. 

' 

t-mdı ' esnasında, aralarında. bir albayı men eeir alın~· eöyliyen 

- u~nu hü §1 y&ptlti:ı bu yenı ılılıUin dun-
nun ~ Suriye bvdıı - §elllrillle priıi ~"'aya -.. yada yapacağı aksi tesirlerın 
dnrıchm Sam'a giden yOkfav. t\er cum ~. Sivil halk ııı:a- milş&h.._. meraklı olacağı 

Bu talimatnameye nazacan 
mütedavil bır sermaye ıle idare 
edilecek olan bu iş müzelerdeki 
eserlerimizi büttln dünyaya ta
nıtacak bir ehemmiyettedir. 

-.,, olmak üzere 140 Alman pare. -
1 

..._.. 

S llıi_iateuarlığına bağlı Ti- şütçüsünün esir edildiğini bil- 1 ajansı. Suriyedı!iki aşkeri wsi • 
~hı. .Orıaı Umum Müdürlülı: dirmektedir. 1 yet halr!rındıı. ~or ki: 
114,~. dün yeni Valde hanı- Bu rady-Onun il&v~ten bi"!-4"-ı - İngiliz ve De Gattlle ~ 
,:_ llııt_lı:atm' da.ki dairesine ta-j diğine göre, mahalli halk, f>l;'R-j tan IMı.vvetıli mllfl .:reler ~ ~ diye k.adaı- iogal edilen SuriJe 

1eJ:ıııııP ~ eiclb'oıia; • SUHk tıu· kaç ölli ve müteııddid müh li eda.dır. j 
~bil hücıım lıa•ı )lti'&ll ~- Hiç bir aekeri 4 1ııwıo :mUta.reke komisyo -

1 ....... · -L----"· "'--- yoktur ı.m- nw:ıı.aı. Suriyeye karşı yapılan d& ,gafil a>l'ı~ın .--• rııw ft ..,....,,,.._, - • ta.ıurnz l.lı:crine hasıl .,1a4 vazi- / 
QMU'eöıı -\luif..-m •• •lı • ı.oldfıil eıı>l.el'de gıka.n yaııcmJar, yetle meşgul olup olmadığt su
tadıt'llır. llQ..u. eOndilriıbırilftllr. 1 alini Alınan hariciye nezareti 1 

·-cevapsu; bırakmıştır. Keza Tür
ki)'llllİn' vazıyetinc dair sorulan 
sual de ceva~sız kalmısU... 



I 

: it • • • ~ 

lnhisarla Veki - ARPA ve SAMAN LINACAK 
nin gazet mize Zonguldak'da Ereğli Kömürleri İşletmesind~n : 

işletme ihtiyacı için 750 t.·n c: ·pa ile 900 ton !'aman kapah zaı- fla 

mühim bey 
satın ;-ıl ı nacakbr. 

Ek8'. ltme 20 Hazir:uı 1941 Cuına günü saat 11 de 
1 ş 1 E'tme b i na.c:ındaki malzeme scr\·isinde yapılac.1ktır. 

kôr saate kad:ır J::el en teklifler naz.:ırı itibar a a lınır. 

Zonı~ldakd cı 

Yalnız mez-

( Bıı tarafı 1 ln-ci aayfıda) ı 

- Teşkilat kanunu, 1nhi - , 
ııarlar idareo.i faaliyetini tama
men esaslı ve hukuki çerçeve 
içine almıştı. Bu kanun, sadece 
kadroları değil, idare organları
nın ve şubelerinin, taşra teşkila
tındaki r.ıeınuriyctlerin vazife 
ve salahtycılerinı de göstermek
tedir. 

Bu Kanun ile halledilen belli 
başlı işlerden birisi idare me- ı 
m:ırlannın şimdiye kadar ne ol
duğu anla§ılamıy111 haklarının 1 
tt'1'bit edilmiş olmasıdıı. 

Bu husuHta;.i e~ıu:l.U"a göre / 
inh isa rlar meruurlaıı , devlet 
memlırlıı.11 i~in tanınmış bulu
nan lıer sahadaki hakları teca
vüz etnı~yen ve onlarla muadil 
sayıla .ıilecek haklara sahip ol

"-- 1' ... abrika iyi ça.lışınal.::ta- Ş:ırtrı.:. mel ı.: r ve muka··cle prrı_ieleri Ank~rada F.ti bcınk Unı um 
dır. Bugünkil ahval \'e şerait Ai i.ıt~ Li rlü qil t icarf't scr\•i ... i ııd rn, tstar.bulda yeni Valde hanında Eti-
İÇ~nde ipt i d.ıj maddeler tedariki L; 1k Ri \'f' Zollgı.;l 1 t ; \Iulzcme servisinden :1lu ı ~ı b iHr. 
müşklil olduı?ııou bill)' nr~ı....nuz • T u : ner'. le l:hı. •. ~ıe teklif ede<:t:kleri bedeli uzt-rindeo 
l-Iale n bizim için hu h ususta i kı 3 7 .5 ni sbet..ııd.e- tcın i n~ t k çc>si veya muteber banka •en1in;:. t mf'k-
mühim n1~lt.ı v~u· . Bir~, mem- 1 tı. bu t.cıvdi etmeleri meşruttur. 
lcketi kibrfü;iz bırakmar.aak, ill111:1••!5llaıısı••1ö11ıı&:Zll•ııııııİİmııma••••••••mıi 
d ğeri de pıya.~ay.ı çıhı.nlacak 
kibritlerin vasıflan dili' ük ve i[!e 
yaramaz bir halde olnıaı&alarını 
temin ebnektir, Bu iki Lşin te
minıne ça lışnıakt ·;ı ~. h.ibr it 
şirketi de, bu husu.;ta İıü.'11ünl
yetle ~ l ı şmakla \ e g~yn:t gös-

fstanbul Fiyat Mürakabe 
-4isyonundan: 

73 'No. ıu illn! Ell~ı1.nde nafta lin bul'.lnanlar miktarlarile bulundurdukt:ı-

rı ~ri ve kendi a dresleri ni bir bcy:- n n:ıme ile en geç 12/ 6/ 1941 sa:ıt 17 ye 
kad;ır fiyat mürakabe bUrosu şe:!l~ğine bild irmeleri Milli Koruı~ma kanu~ 
nunun verdiıi salfshiyete istinaden i15.n olunur. (4464) termektedir. ı 

Pa~~ fabr.Jı:ıısı :=:::======================================== 
- Paşabahçe fa.brik .... ınd~ 1<i 1 

tedkiklerinizin neticesi? lstanbul Defterdarlığından: 
Bliyükada Hlı kUmE>t h ! na.ı;ı i.;-indc tapu mnhı.eninde yapL.arJlat:ak 

i Bakım ••• 

Çocuğu Gürbüzleştirmeğe Kafi iki Mühim Unsurdur. 
Memleketimizin. Saf 

Türk Neslinin 
Havası, Feyizli Toprakları, İş 

Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. 
Ver11111 

m<11\ta dırlar. 
ıJ_u ~ ·y1ıyf't.bizin1 için n1ühim- J 

dı. htcnilmedıği zaman kolun-

"- Pıuıabahçede yeni bir 
fabrika yaptırdığımızı biliyor
~unuz. Bir kaç senedir devam e
den inşa.at ikmal edildi. Güzel 
bir fabrika oldu. Bugünlerde 
cihazlanıruzı bu yeni fabrikaya 
nakletmekle meı;gulüz. J 

( l 185,99) lira keşıfli laın i r i;;::i: 26/ 6/1941 Per.ı;;cmbe günü saat 15 de Milli 
En1l ilk Müdürlügünde müt"'~ekk.1 komisyonda a<;'lk ~"iltme ile ıhale edile-

r<•ktlr. Muvakkat teminatı 89 liradır. İ•teklilerin, en az bir tonhhütte ... "' .. lil••••• Daima ç A p AMA R K A IC~SllCll .. ,, 
{1000) liroı.lık bu ışe benzr.r iş yaphğına da:r idarelerinden nlMıı: olduk-
ları vesikalara istinaden İstanbul \' il3.yetine müracaatla eksiltme tarihinde,, 

1 
---------------------------------------------üru ıu ı: i ı lib ı f"~c l' olan bir ' 

mPm<ır ıle muayyen ,.e kanun q 
··cocpıere ıs tiııat etmedik~e va- 1 
vresmden ~ ıl. aıılaınıyac:ı.k o- , 
ı., ,.. b,r memurun fa a liyeti ve 
rı . aısı ara•ıu<la elıemnıiyetli 
ı :ı rk \'ar<lır. 
Hakları tanın mı, Ye nelerden 

ibaret bulunduğu terioit eJilnı:ş 
()J .,. ı hlr nıernuttlan vazifesini 
ıyi ve mü~< 1nrnel y apabilmet; ini 
ı ~t. .. ır! o,,,;L V·" onu bcklcrl1ek bizim 
d t.: h. 1orıı·,·ıc lır. }ju bakln ıdan da 
teeki ! ~ t kaT! ·1nu , e~Hslı i.! r me-
• .... :cyl lu.ı.:,c-.ıuı~ bulunuyor. 

Bu ı: anunu ~üphesiz okuınu~
.. unuzdur. OnJa bu söylediğım -
den baska faydalı olabil~cek 
mühim hükümler de gördünüz. 

Kammun tatbikıne başladık. ' 
Bunun yapılrn:ısını emreylc'<lıi(ı 
nizamn:ııne Iayihalannı haz:rlı - ı 
yoruz. 

Di;Ier taraftan kadroyu da 
tatbik ettik. Bu kadro ile inhi- 1 
• a r memurlarının almakta bu - 1 

.ı ıı c.tu KıurJ ücrl•tler, barem de- ! 
rcccler!ne. intıbak etmekt~dir.

1 Endi~miz, açıkta memur kal
m:ımnsı ıdi. Buna çok dikkat 
ettik. Kanım mer'iyete girince 1 
hesabcn yüz iki memurun r ~ık
la kalm:uıı icap edecekti. Fn;, .. t , 
mlinlıallere tayh\!er ppmak ~ li

reti ile bu adedi otuz dokuza 
kadar c.lüşürmcğe muvaffak ol
duk. A~ıkta kalan l:m otuz do
kuz memur da teskilat kanuırn -
na ih"ıvC' olunan bir madde hük- 1 

müne göre açıkta kaldı klorı 
mi!dJetçe ma~lannı um ala
caklar ve drr~elerine uygun 
bir memuriyet açılınca o m: mu
riyete yeniden tayin olunacak - 1 
!ardır. ı 

13ıına göre açıkta kalan bu 
meınurlraımıl:'n P~ıkta kalııı
lıı.rı, kadro t:ıtbik~tının ~aru
ri bir neticesi olrnuı:;tur. ~--aaş
lannı da alac~kbrına ve imkan 
hasulündc yt-niden tayinleri y;-.
pılacai:tna göre, r.c maddet~n. 
nt• < ı< rrıanen mutazamr ol
ıruyacaklardır. 

inhisar ınıımurlarının 
t.e..kütliiklt>ri 

- bhişarlar memur!~ ~·nın 
tck1ütlükleri hakkındaki ka .•. n
da bir değı"iklik ynpılarak mı• 

Şarap kaıımıu ne ı.ııJ'Jıada 
- Şarap kP.nunu ne oldu? 
"- Bu layiha, Büyük Millet 

Medi•inın b:u> encümenlerinde 
miizakeer edild>kten sonra büt
çe encümenine geldi. Bu encü -
mende müzakeresi bittikten son
ra ,;on olarak gümrük ve inhi
sarlaı encümeninde de tetkik ve 
m, cliııin heyeti umumiyesine arz 
edilecektir. 

Layiha ,sadece şaraptan bah
sPtmivor. Halen mer'i bulunan 
alkol ·ve alkollü içkiler kanunu 
yerine kainı olacak ve o kanunu 

-Tatil gunlerı hariç- 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yıJ1na ait Ticarf't 
Oda;ı ,,; es ·knsını hAmil olma!arı iktiza eder. Eksiltme evrakı bet· gün milli 
eml!ık 4 ünci.i. kaleıninde görülebilir. (4431) 

Zonguldak belediye su işleri 
idaresinden 

Muhiclil eb'Btta Ticaret Vekilf"tince kabul buyurulmuş tipte ve ayar-
1 ... nmış 180 adet su saatleri satın alınacaktır. İhülesi 17/6/1941 tarjhinde 
Zonguldak belediyesi Daiıni encün1eninde yapılacaktır . Mecmuunun mu. 
hamır. en bedeli 3'460 tiradı-. Muv~:okk ut teminatı 259,50 lirad1r. Şartna

n1esi su idaresinden bedelsiz olarak \·eritmektedir. İhaleye iştirak etmek 
istiyenlertn muayyen günde saat 15 de teminaUaıile müracaatları ilAn olu- 1 

nur. («ısı 

ortadan kaldıracaktır. '============================= 
İnhi~a r i>ı<:ileTine l:M'tlan.. yemek 

- lnhisar fabrikalarında ça.
Jı· an i~rilrre bedava yemek ve
rileceğ-i söyleniyor, doğru mu
dur? 

'
1

- Doğurudur. Bizim rrıllees
seselerimiz.de çalışan işçiler ek
seriya müesaeseye uzak bulu
na , c\·lrrinrlen gelmekte ve öğle 
yen, eklı>ri için <'vl.-rine dönemi
Y<'•'ek müesHese içinde ve kuru \ 
yemı>klrrle iktifa etmektedir- 1 

l~r. 
Bunu düşünerek İnhisarlar 

l'mıı'll miiJiirlüğünün fabrika ; 
Trı-J:ı i. l mP yerl~ri gib~ iş 

yerlerinde toplu nl>ırak cahştır
dı~ i~Gilere çalı~tıklan günler
de ve günde bir defa yemek ve
rilebilmesi için biit~e kanunumu
z:ı eklenen bir madde ile Büyük 
Millet MeclL~indcn mezunivet 
aldık. Şimdi bu tertıbat ile m~
guliiz. Yakında bütün iş yerle
rimizde bunu tatbika ba~laya
cağız. 

- Bu yemek paralan i~çjle
rin ücıetınden kesilecek mi? 

"- İ•Gilerimize ücretlerini 
tam yereceğiz ve vereceğimiz 
yemE·k mukabilinde kendilerin
den hi~ bır şey istemeye<:eğiz. 

tlırat·at 'N"gisi 1 
- - !hrnc;.ıt verı;isi. gümrük -1 

le:",n \'llridat:nı drttıracak mı? 
"- Kanunun mer·iyete gir

d ğ i tarilıtenbcri çok zaman 
gc~ııı;:-di. l H<ızirnndan ıtibaren 
bunu tatbik etmekteyiz. Kıy -
met üı.cı;nden alınacalı olan bu 
verginin ıhracatınıızın ıniktan 
ile mütena•ip olarak ,·;;.ridalımız 
da bir tezayüt husule getirmesi 
t~biidir. 

Ancak i~lcrin kalmaması için 
ihr.1rJt yerlerindeki scvsirleri
mizi bu kanunun ıc&bına göre 
to nzim etmekteyiz. ,, 

Yalnız 7 gün zarfında 

Bu Şayanı Hayret 
DEGiŞIKLIK! 

Bayan o. BRAMALLE, bir hafta 
zarfında tecrübe ettiği bu yeni gü .. 
zellik tarzı teda\.·inin cazip tt>ıirindcn 
hayrette kaldı. 

inanılmayacak 

f9Y dlyorsunuzl 

BiZZAT TECROBE 

Ancwk bir hafta :ıarf.ındn, binler
ce :tadınlar, bütün bur~kJuklardan 
kurtuldular ve bir çok oene gençleş.. 
tiler. Alimlu, ya$ ilerlediıcçe buru
iuklukl rın ıneydana ıetdigini keııfet 

.ld' mi.ı:;lerdir. ÇUnk.ü, ihtiyarladıkça cı 

bir çok kıymetli unsurlarlt\l kaybe- · 
der. Bu uruıurlatı iade edinu:; cild 
yeniden tazeleşir ve canlanır. 

tşte, Viyanu ttniversıtesi profesörü 
Doktor 8TEJSKAL 'in şayanı hayret 1 

keşt( de budur. Genç hayvanların 

hU.ceyrelerinden istiht>al ve t.BIOCEL> 

tabir edilen cildi ihya eden bu kıy. 

, 

metli unsur şimdi, pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde mev

cuddur. 

Her akşam yatmazdan e" vel bu 
kremi kullanınız . Siı. uyurken cildi
nizi besleyip gençleştirc«"k ve bu~ 
ru1$-ukluklarınız1 giderecektir. Ancak 
bir hafta zarfınd:ı senclt"rce .ıenç 

görüneceksiniz. GUndı.izlcr için yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kreınini 

kullanınlZ. Siyah benleri eritir ve 
açık mesameleri sıklaştLrır. Bir kaç 
gün zarfında en sert ve en ~mer b1r 
cildi yumuşatıp beyazlatır. 

I 

~~PARA 
HA\'.t.T YARIŞIN'll'I 

iııAızlSıNi siıııı ıs BAN1<Ası11oft 
İKRAMIYEL-i HESAP AÇAF< 

T. İŞ BANKASI'"'\ 

KIJ.çüh tasarruf llstanbul elektrik tran·ııay ve liiı·ı;I 
hesapları 1941 işletmeleri umum ıniic:ürlütiirr·f,.: 

iKRAMiYE PLANI 3/6/1941 sah günü '<>at ı5 'de P.••wrlogı , .. pıl•·• ·"~' ·;" c•·c c. 
ve muvakkat temiııatı 137 tir;:ı t.utao A. E . (; . <ı t nı.ıt.ôni ıc- ı 1 1 

KEŞIDELER: 4 ~ubot, 2 May11, 

1 A~ustoa, 3 lklncitetrln 
t•rlhlerlndo yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
l &det 2000 Lıralık = 2000.- Ur 1 
3 > ıooo , = aooo.- • 
2 • ?50 > = 1500.- • 

:: ~~: ~=:=: 1 
35 • 100 > = 3500.- > 

80 • 50 • = 4000.- • 

300 • 20 • = 6000.- • 1 

Deni almak istiyenlere ı 
Bit yUk5ek taMll Ulebeıl ehven , 

fiyatlı lıu, orta mektep talebelerine 
krmy•. fızik, lngllizee deral vermek ... 
tedir. Veni Sabahda (M. YUcel'e) 

müracaat. 

~hm,~ 
~ıw.telerde çalışmış, tas

• L .b işlerinde meleke sahibi 
" bir yardımcı musahhihe ilıti
,. YıM: vardır. İsteklilerin "Yeni 

Sabah,, idare şefliğine müra-

ıbı -~ go arın pazarlık tarihi görülen lüzurn üzeıtne 1b/ ö / Hl4l f-ı :>" ··• " 
saat 15 e talik edilnıiştir. 

Alı:\kadarların parasız olarak: verilıneklf> (ıl~ın ~rtıı~ n"ı..>s ı 

dairesinden almaları ve mr:-ıklır gün \l' s._.JLtt:: ri.orni~yl•11da 't- _. 
malan. ( 4461 ) 

1<''. 
1)1.ö''• 

Zonguldak beledives· su i~leı i 
idaı·esinden 

Muhtelif eh"atta galvaniz. Ye df'.rr:i r t..vru '- t · t~ıt r ;:),tı s;ı. ll:1 n11 'l:.'.C 
thalsi 17/6/1941 tarihinde Zonguldr.. k iıelt:dJ \(' ctoıucsırdc. .;,.ı 1t ' 

daimi enc.ı.ımende yapıl:ı caktn·. Muhamınen oeOt·li 46!10.25 1 rad: r •.fil .. " 

kat teminatı 348,77 liradıı-. Ş~rtnör.1esi hedPl<ı2 tt ırlflres t•d"' ı. , · •lir t 
tiplerin muayyen günde tt.:minath-ırile Lerıtber bt:ic-d ıyt' c-nt"l!lıf>ll "" 

racaatlan ilAn oulnur. (44:2:8) 

• • • lf !"i. .• Zo.wıguldak belediyesi su 
• 11 • .. rcrar·es1 n e;ı 

Muht-elif eb'atta 100 nded kolye piri1 wkıml.:r• ""-~qtmcye ko·ı ır•ı 

1.halesi 17/6/1941 tarihinde Zon~ıldak bel~iyp d ;; i "t>~ n <l<' !'flU J t 15 ~<' 
Jacakbr. Şartnameleri 3U idarefjnden bedı.:lsi.ı. venhnt~ tcdir. \It ,:ı " 
bedeli 1338,50 liradır. Mu"nkkat teminatı 100.39 lirddır. Tal inle- ı 11 

v 

yen günde daimi encüın~~ teminntl .. !'""ilc nlllrcıca;.ıtl;·ırı n.an olunu'"• 
(4427) 

1 _ D_e_v_le_t_D_e_m_i_r~~rı İlıin_!a~I ~ cat.ları. 
Bir sene zerfında Haydarpaşa deJJOı;.1.1na gelecek olan t.Rh111if1t't

1 t.' 
Kalafat yerinde bin ton kömurun vagonta.'Clrın yere ve yerden ınoık : neye ıahınu ".,. t3 '-

149 n Umara da 
işi kapalı zarf u•ulile eksiltmeye konmuştur. Eksıll.mt 27/6/1941 T \ 
ma ~nü saat 11 de Hnyda!'p~ada işletı11c komisyonundı:t yapı}ac.<tk~~ " 

Necati Çeliksoy Muhammen bedel ton lı<ışına Uıhmil için 25 ve tahliye için yine" 
ruttur. Muvakkat teminat bin dokuz yüz yetnıiş altı liradır. 

Makine Tamirat ısteklilcrin eksiltme gu~u saaı ıo a kadar kapalı zarnarını .. .,"'
1
:, 

f A B R f K A S J maları 13.:ıımdır. Bu hususta fazla taf$=i.Uı.t ve şartname almak 1 ~ti:;cıı 

"- Halen mer'i olan bir te
l•aüd kanunu ,·ardır Bu kt>ıu -
ni.ın mafdur bıraktığı bazı me
murları bu mağJuriyet.ten l~ur
tarmak ve o kanuna, lilımmlu 
\'l' f~yd:-,,lı gördü?.'iimüz diğer 
bJZı hükümleri ilfove .-ylı-.mek ü- ı 
zere bir t:ıdil prcj~nıiz vardır, 
tedkik edilnıel:tcdir. Yakında J 
bunu Büyilk Millet Meclisine 
teklif ed·lmek Ü:!ere Heyeti Ve
kileye u rzt•de\: eğip•. 

füi;;iil; r:ı.lu <>i.seleri 
lra.I d.ırı lınıy o r 

Elazıo da spor 
faaliyeti , ı 

Elazığ, 8 (Hususi) - Bugün 1 

Elazığ,da, Elazığ gençlik klubii 
ile Diyubakır gençlik klul:ıü a
rasında, büyük alaı<a ile bek
lenen futbol maçı yap.lrnıştır. 
Gençlik klublerinhı proğranılt 

işletme kalemine müracaatları. (4358) J~ 

B O R S A ı -R A D Y O 1BiRİNCİ SI~IF Q& 

y Haziran 941 10Haziran1941 SANATKAR 
TÜRKiYE CÜMHURİ \ ETi 

ZİRAAT Bft~N[<ASI - Küçük r:ıkı şi~elcrinb kal
dınl~cığ! haberi doğru mudur? 

11
- - Bir gazrtl', verdiği hava-

1 
,iıstc bur.d~n sonra rakıların bir · 
l!t!"~lik ~_.i~eıe~ ic,:ind: satılacağı- l 
ı~a ı ~~ur11t c~!ı. Boyle bir eey 

1 yok't.r. Piyas::.da ;,aleı1 mevcut 
ol'\n .. i;ıcl ~rin satışına devam 1 

, ;lce·'::"İ'. rd.ic'.•:n 10 rnnlilit-
1 

relik şı~,!er v~rdı. Onlan l~
m len k:l<lırdık. Şimdi piy't:a- 1 
da..~~ ~ i~.ell.ri-n.iz 15, 25, 50 \'e 

• ' !" ı 1 t1 ... :ikt:r. 
füt'.::nm :ıll<ol ıler~«'Si 

ılUşü:Jlmüyor 
-Rr..:ı"Un ıılkol dcrecrei dü

şürü!.cce~: mi? 

Londra 
Nevyork 

Sterlin 
Dolar 

5.24 
ıso.-

~~malarile sporun her saha- Cenevre ts,•lçre Frc 30.2025 
sında günden :tüne artan faali- Madrid Pezeta 12.9375 
yeUE>.ri görillen Eli..zığ ve Diyar- Yokohoma Yen 31.1375 
bakır bölgeleri sporcularının Stokholm lsvi~re kror 30.745 
kar;ı.ılıı .. 5ması dört bine yakın ESHAM VE TAHViLAT 

scyiı·c.i kütlesi tarafından takip htanbul Dok ve Antrepo 
edilmi,tir. ı Tahvil lı.80 Samimi bir h!lva i~inde l'cre- ._ _____________ _. 12.M: 

yan eden maçı, ikinci denenin 
otuzuncu dakikasında yapılan j 
bir sayı ile ı-o Ellzı~ gcnt:!ik r, 'Y . S b h "' 
~lübü ka~anmışt.u: 1 enı a a ın 

Halkevınde, ıkı memleket j " 
g;mçıerin~ yaıu":dan tanı.~na .- • ı"IAn fiyatları 
larına vesıle teşkil eden bır mlı- Cl , 
s:ı..nere verilmiştir. Kr. 

"-- Böyle bir t("'.'rübe ycT)lık, 
iyi netice Vl?rmcdi. D!n.:>,.ena!eyh ı 
artık bJy!e bır ~eyi~ n.e~gu: ol-1 
r.11yacnj1:4. ll:ı.k:j•ı ha:en mc\'cut 
der.?c..:l r :-i ılc r.~ul'. , "ı.::;. (d.X·.! • 

;~j~-,;~i~.~~,. ~~J:t ~~~;:,t;:~:. ~~~ (; Dr. Ş1krii rhehmet -··\ , :'ı!~ ms:~,,:::tbni : 
1~1-=v:cut t"\!bir~._.t'"iır.:z:.n t-~"';bikı 1 Crlll _i:.. h~.~tahanc.şi t:ild ve Lııh- 1 lkjnei ,, u S50 
ne ne·ı:c,i~~11 ı~ ... °'::-M '....ir. revi ha.rtalıki.<Arı ::: abık. hekınıi. ~ Ceüncü ,, ,. SOO 

.r •. t.-.. ! :n~"'i:i~"Si . ili.er g:Jı.J. s~a\ :- rlen 5 c ltadar Be- ,: Dördüncü u ,, 100 
-; .. J{1~t •t: f:-.ı.~\~~{J~lll! zıya.ret yoth.ı :.Stikl3I caddesı No. 99. ıt Betıiııci ,, ,, 

ctıru: .<;ı z. E .ıh •. ~ayı nam! tul- Te: · 4091 6 
•luııuz' 1 ~---------·•il Altıncı 

7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7 .45 Haberler 
8.00 l\1üıik 

8.30 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılaı 

12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
13.15 Şarkılar 

13,30 Müzik: 

18.00 
18.03 
18.30 

* Program 
ra,.ıı sau 
Zirwat 
takvimi 

18.40 
19.00 
19.15 
19.30 

Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Haberler 

19.45 Müzik 

20.15 Radyo 
gazetesi 

2M5 Müzık 

21.00 Konuşma 

21.1 O Müzik 
21.SO Konuşma 

21.45 MUzilı: 

22.30 Haberler 

22.45 Müzik 
23.25 Kapanış 

- DOKTOR 
Tevfik Akif Pyış t-
a.h ın Hastalıktar MUtehıaa aı 

Beyo§lu Parmakkapı imam ıı· 
kak numar-a 28, p•uırdan m••dı 
ıut 14 . 18 e k•d•r. 

ARANIYOR 
Türk ırkından olmak üzere 

frezeci, pulanyacı, tornacı, elek
trik kaynakçısı, borucu, kazan
cı, elektrikçi birinci sınıf san'at
karlara ihtiyaç vardır. Müracaat 
yeti: Kalafat yeri 149 numara
da İşyener makine t.unirat fa.b
riluı.111 sahibi Necati Çeliksoy. 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Müteh11&1sı 
Dlvıuıyolo 

- ı 
Sahibj: A. Cemalettin Sar .. ;ooıu ı 

Neşriynt Mild-Urü: Macıt Çetin 
Gece müracaatları d• k•bul ~ 

edilir. Telefon: 43905. Baaıld ıOı y!'r ( H. Beklf' GUraoylar vı ~ 
!lıİİİİİiiİİlııiıİİİıİİİİİııııİİİİİİİİılmmm.111 A. Cerrıa' .. - ., Sara(,,~lu matbaaaı) 1 

Kurulu. wıhi: 1888. Şu!>• ,, - Serm•fesi 100.000.000 TC1rk lıraııı. 
Ajana adedi: 265 

Zlraf ve Tlcar1 her nevi banka muamelelei'I. 

Para blrlktlre11lere 2880C lira lkr;amly~ veriyor. 

dC tp 
Ziraat &ukasında kumbarD-h ' .: nbarıız- tMarruı hesablarıil,.,dl-' 

az 50 l ra~ı hulu.1anlars. senede ~ t!ı. 11\ çekile<'ek kur'a ile ,,.,...
plfınrı göre 11' ramiye dağıL 'QCkıthr: 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 L tra 100 aıded 50 Liralık &..o00 
• > 500 • 2 000 • 120 • 41) • 4.soD 
4 » 2150 :ıt 1.0CO :1 160 :. :?O » 1.200 

~,,. 

1 

1 

40 • 100 > 4.000 1 "' 
•1 

DiKKAT: Hesoplarındakl parnlar bir sene içinde 50 Urnd111' 1 ur· 
düşmiyenlere ikramiye çıkuğı takdirde % 20 fazlu .ylc verueee' 

Kcr'aler senede dört deh 11 Mart, 11 Haziran, 11 )'~)" 
lill \'C 11 Ilirincik8.nnn t=ı.rnı:t~·:.Uci~ ~;ei":icc~:•tir. 

-----~iCM---ııcııı-~lö!El .'~~s?' 


