
l~ Haziran 1941 

[CUMA 
4 Onco Yıl - No. 1116 

(5) KURUŞ GÜNLOK SiYASİ HALK 

Suriyed~ki 
'ttiicadele 
..,.;"'iye istilası Fraasu 
fi faatJerini ilıldl dmedi-
1 fib; "' ..s· . " tk r ran•u şerrı;.1 ını e 
ı,,:1~Y•cek dejildir. lnıil-
6Q ;:,11 gerinde hangi devlet 
.. ~ iti; şerait ile karşılaı
ıt;,1 °ha11dı, Surigagi ken-

lle - • • • 
"ıQ~ .arar vermıgecegı 

( ııı.,k ai:lcalc bir vaairth tut
~erdi. 

~ 
~n: llilselin Cahid YALÇlN 

il±I _ _ 
E ----

~ llriyede hakiki bir mü
~ c:adele vuku buluyor de
ltrı ı.. .nılebilir. İngiliz kaynak
ıı.r ""1lu nıümkün olduğu ka- \--

Fransız halp ~milei'Dlaoo STRAZBUR<i 
~-~-------~ 

Yeni havai ~lla ıay~ göstermek istiyorlar. • • 
~ ıııu:;aıımen bazı yerlerde cid- ' Mu sso l ı n I • 
~l'ıııı aveınetıerle .k~ıl&J}tık-
"Yııa gızleıniyorlar. Fransız • t k 
~~an _ise şiddetli bir bar· n 1 n n u u 
d,~lip e~ hissini veriyorlar. 
:"lllrct·~ttikleri İngiliz tankları, 
" ha~~ler; İngiliz tayyarele Berlinde iyi 

karşılanmadığı 
söyleniyor 

Alman gazeteleri nut
kun bazı kısımlarını 
neşretmemişler 

akınları 

Alman sanayi 
mıntakası bom
bardıman edildi 
Alman tebliği mühim 

hasarlar olduğunu 
itiraf ediyor 

. lier . ~da hesap veriyorlar. 
~!er i ı~ı milletin de dostu olan 
lltaıe çın Suriye boğuşması ha

'-tan ~ lllllletleri acı içinde hı
l~a h ecı bir manzaradır. Bu
:"llili,; ayatını feda eden tek bir 
t~~ d~eferi, nıhsuz bir halde 
~ b· 'len tek bir Fransız as· 
·~ ~le bvşu boııuna sebepsiz 1 
~t ltı ınsu~ yere heder olmuş 
~ bi/k11ettır. Bugün Suriye- ! Berlin, 12 (a.a.) - Bir husu- Londra. 12 (a.a. ) - Dün ~c-
~~y()l'\ı llrdeş kavgasına şabid si muhabir bildiriyor: ce Ruhr üzerine lngiliz tııyya -
~ İçi l ve bundan dolayı tees· Mussolininin nutku, nahoş bir releri tarafından yapılan şid
,., Fo..,~e kalıyoruz. İngilizler- intiba hasıl etmiş olan Berlin bi-
.,~- 'O.U"'•'- - 1 t f ahf'll d b nl detli taarruzda baslıca hedef 1 } "ile~ ~ın birbirine silah ara m ı erin e eyeca a 
ltı\ta ~ l'i akla , nıantıka, hissi- tefsir olunmaktadır. İduisburg ve Desseldorf teşkil ı 
) ~ eea:ııı bir isyan ve ... keli- Alman gazeteleri, nutkun !- etmiştir. Büyük yangınlar çık
~t~r ?enıc·yelim , bir cina- Wyan · Alman tesanüdü ve A- mış ve endüstri tesisatında ge-. .,.lıı.. . Dgiltere ve Franııa a- merika ile münasebetler üze-
~~ "1ki tarih! mücadele çok rinde ıErar eden çok kısa hüla- niş hasarlar yapı!mı\'İlr. 
.:'lliıı v ll(>lerdcnlıeri nihayete salarım ııt>.:;ir ile iktifa eylemek- Dönmiyen htn·attler 
ı. .. '~ı e. hesabı görülmüstür.~ tecEr . l Londra, 12 (a.a.) - Diin ~e-
~·*e l'llilJet birbil'Jerİllİ anla- f (Sonu aa.yfaı: 5 Ntun 6 da) f tSonw Nyf• ~ et.ıu.ın 6 d.ı) 

~~=~~ Bir hezimetin tarihresi ~dto, te _Yola çıktılar. Bir V 
:;rdııı hagJıJığı ile birbirlerine 

~\,: =~~k içt~:~ Düşman (Seine) nehrini geçiyor 
~eııe Yana dövüijtüler. Mu-
t!~. lı.a meydanlarında iki mil· 1 ı 
h;::'llş nı Ve birer cesed haline 13 Hazı· ran 
~· ş~vlatıan birbirlerine ka-
i ~ı s::11di bu iki millet ordu- 1 
ı~ağ ıvede birbirlerini bo- Fransız başkumandanbğı, ar-

ayni zamanda (l'Eure) nehri -
nin bir g idinden de geçmeğe 
muvaffak olmuştu. Hatta (Ver
mon) kasabasına ulaşmıştı. 

Franslz 
filosu 

Şarki Akdenize j 
hareket etmiş 

• 
Suriyede lngiliz 

ileri harekatı 
devam ediyor 

Ilı>) r'Ut, 12 ıa.a.) ~ 12 hazi
randa alınan haberlere göre ke. 
şif müfrezelerimiz Kisve mm· 
takasında taarruzi keşif faali -
yetinde bnlunmuşlardır. I 

Merce ve Aynın ve Cebeli Dil· 
rüz mıntalıalannda iş'ara de
ğer bir şey olmamı~tır. 

Düoımaıı. donanmasının şid
<&onu sayfa S eütu n 3 de) 

,...,.....,,.......,,....~~ 

Almanya
nın Sovyet 

hududunda 
tahşidatı 

Londrada verilen 
heyecanlı lıaberler 

Londra, 12 (a.a.J - Alınan ~ar va niyet etmiş görmek tık Fransanın şerefini kurtar- ! 
1\ an 11 ıcdaniarda elem ve ga- maktan başka bir gayesi olnu-

Ola.ınYBlıdıracak bir manza- yan, bir ricat için icap eden 
i lieııı ~· tedbirleri almakla rneııgul iken 

13 Haziran akşamı otuzuneu 
Fransız orduau (Elbeuf) orma
niyle (Pacy) arasındaki h~ttı 
tuttu. O zamana kadar ne bu haberlerden anla.şıldlğma göre 
batta, ne de yedinci ordu cep - Sovyet budutıannda mııazzam 
besinde ehemmiyetli harekat Alman kllvveUeri tıı.hştt edil -

uAZETESİ 

Türkiye ve 
Almanya 

- Berlin siyasi 
mahafilinin 
erdiği teminat 
Almarıya Türkiyeden 
katiyen yol istememiş. 
Gayesi bizimle dost 

yaşamakmış 

Bertin, 12 (a.a.) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

A\jP.ğıdaki telgraf meOıi· 
Mı aynen keşidesi buswııın
da bana salahiyet verilmiş

tir: 
Ecnebi g~teciler tarafın

dan Almanyanın Türldye top 
raklanndaıı geçme müııallde
sini talep ettiğine dair Ber
linde yayılan şayialar hıı.k
kında salfilıiyetta.- mahfiller
le yapılan konuşmalar şu 

suretle bülMa. edilebil!Jo. 
Almanya ~ bir va.kit 

Türk arazisinden askeri ma
hiyette transitler icrasını ne 
istemiş ne de düşünmüştür. 

Böyle olr ihtimal bir hayal 
mahsulündeıı baı;ka bir şey 

değildir. Irak ve Suriye ve
kayii Almanya devletine is
nat olunan planlarının haki· 
kate tevafuk etmediğini ve 
Almanya devletinin biç bir 
suretle Türkiyenin emniye
tini tehdit etmeğe veya Tür
kiyeye karşı, Tüık hiikfune
tinin arzusuna, Tiirk mille
tinin fere! veya m""faatioo 
muhalif talepler ııerdetmeği 
d.üşilnmediğini isbat etmiştir. 

(8onu Nyfa 5 sütun .f de) 

Akdenizde 
torpillenen bir 
Fransız gemisi 

Tırhan vapuru tarafın
dan kurtarılan mürette
bat lstanbula getirtldi 

TELEFON : 207M 

Haraccı Kardeşler 
' ' Lld. Ş . lstanbulun en ;ıeo(jn çıeşi41! 

OBİL YE MıCawıdır. 
Salonlarını her zaman geı:ebiUnıniz 

tsta nbul, Ftncancılar, H ı1.a paşa 

yokuşu 59 - 81 - 113. Teldon: :ı20GO 

Et fiyatları ki oda 
5 kuru indir.idi 

Fiyat Mürakabe Komisyonunun 
toplanarak verdiği kararlar 

Fiyat müralıabe komisyonu eti narhından per.ıkende kilo 
d ün dt> vali muavini Ahmet Kı- başına 5 er kuruş indirm L•. bas
mkın reisliğinde toplanmıştır . ma ve çay satışları etrafında a

Dünkü toplantıda komisyon, !Akadarlardıın i •.ah~ t alnıış. ye
et fiyatlan ile meşgul olmuş, ni gelen bir nevi çi\'iye de meş-

_ın_ızu __ etin_· _e_n_ar_h_k_coym:...__u_;,ş,_k_o:..yu_n ____ _c!:.:8_on_u__;_ .. ;:.Yf~ 5 t\.it ı.. n 6 d a ) 

Satie davası ye~ .. : 
görülmeğe başlandı 

Müddeiumumi 
Müdürünün 

Eski Dezizbank 
tecziyesini istedi 

Seli& daV88lmn mM:JJıınıvı 

-Yazısı 2 inci saliif8mizdedii-

Cevad Abbas Gü-
• rer cevap verıyor 

Emekli General Ali İhsan Sa
bis'in iddialarına nihai cevr.p ~ haıc·~~ bir sebep de yok. E- haziranın 13 üncü günü tazyi- ı 

'<ıt·ltıille ı aten İngiliz ve Fran- kini arttırdıkça arttırıyordu. 
\ı. bu tlerınin hayati menfaat- Aşağı (Seine) havzasında 
~ U~e tıo~ÜCadeleyi bir zaruret ırmağı Alman tankları ve top- 1 

ıı, ~hin ın'!-~ olsaydı , o zaman çusu da.ha 11 haziran akııamı 
1~ llıUtevb~ ınsafsız icabı önün- geçmiş ve 12 haziran akşamı 1 

hı. tuhıa e kilane boyun eğmek ise (Louviers) ve (Vermon) da 

olmamıştı. mektedir. Bu haberlerin ahnma-
Bu ordular Paris müstahkem Sl lngiıtereain Moslı:ov.adaki bü

hatlan üzerinde kuvvetli suret- yük elçisi S!r Stafford Crtpplsin 
te yerleşmiş bulunuyorlardı. 

Alberta ismini t&J}ıy~ : Yeni Sabelı g8.U't.,,,.i yuı iş- Tasviri Eflı:irda neşreJ 'len 
Fransn gilebi, bu a.yın s e !eri Bal"fl dlrektörlüğüne: Ali İhsan Silıiain yuı.sının. bir 

Ma.aınalıh düşmanın bu kuv- v-.-v..-.A.AA,ı s._,. ___ n .... • .... •_,~_,•...,..,s..,.u..,tun..,...,..,4..,..,de..;,,> 

Ege denizinde torpillenerek ba- Tasviri Efkar gazetesinin 7 kaç kelime değİfl.İkliği ile bir &Y· 
tınbruştır. Torpili atan meçhul haziran 1941 tarihli nilshasında nının bugilnkü U Haziran 19H 
bir denizaltı gemisidir. 1 ~Mecburi ve son hır izah,. başlı- tarihli Yeni Sabah nfuılıa~ınd<ı 

t 
AJberta yaralanıp batacağı gı altında. Ali !hsaıı S&bisin neşredilmiş olduğunu da gör -

1, ııı.ı b •da kabaran itiraz dal- düşmanın tesis etmiş olduğu 1 

~~dıı. li llııtı!'Jllak belki kabil o- iki köprü başı düşman tarafın-
ı.:., 1' in atta bir Alman mille - dan birleştirilnıişti. Düşman (8-u -f• 4 ai(tun 4 del 
~1Jı.i0 ~z ve Fransız millet - !!!!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!'!!!!'!!!!'!!!~!'!!!!'!!!~!'!!!!'!!!I!!!!!!'!!!!'!!!!!!~~~!!!!~!!!!~~ 

Ric'at umumileşiyor 
vetlerin sağ ve eol kanadlarında R E S M anla.ııılınca mürettebat, tabiisi- fikri , ve ilini asaletten mahrum dlim. 

__ H A R p __ ye sandallarına binerek kara.su- ! ve tarih hakikatlerinden ~ok u'. Makalelerin neşirleri arn <ın -
Iarımıza doğru ilerilemeğe baş- zalr. ve kanuna uynııyan yazısı- daki üç giln gibi çok kısa bır 

k llıaıa Yle öldüresiye vu
\~iy()rı ıçın de hiç bir sebep 
~~1ldir rı.ı.z. Bıı dünya küçük 
rL•tı. teve herkese hakkı oıan 
IJ;"'İr . 'i Dıın edecek kadar zen· 
~ l~fa alnız herkesin hakkı 
~ın~an edeeek kadar insaflı 
tııı 'liıı d ~hnaııı lazımdır. Mil
!trı'la. bul egıı, ınilletlerin b~a
~ se"lı urıa.n ve mukadderatla
'lı~~ lıırıı Ve ıdare eden kimse -
~'<{,k d"v~. tamaları geniş ve 
~r tullıj Uşunme kabiliyetinden 
~~lılır {.etleri, fıtri yırtıcı!ık
~ki, en 1 dünyanın en müte
~ <ı Ye lneden! insanları ara -
~.~.vah ~ış bu üç milleti 
~"<il).j 'il bır harp içinde bir-

ııtılıYa llıabvedercesine bo
l~ U~Vkediyor. 
~ ~ tras li'ransızlar ve !ngi
~ 8,.':'.'~nda şu dakikada böy
............ ~ç bir m&na.sı ve 

'rusuf il;' 
~leyha 
~.~:;g:nall 
1 'ili( -1Yil •rıda neşre baş-
~fıi~•ırıız bu tarihi 
~!!) ~lllı:zı zevkle ta
~1~. -Ceğinizden emi-

hiç bir faydası tasavvur edile- ı 
mez. Eğer İngiltere, Fransanın 
hakiki vatanı olmasa da şu veya 
hu suretle muvakkat veya dai
mi ınriliiyette elinde bulunan 
bazı topraklan zapt etmek ni- ı 
yetiyle bir tecavüze kalksaydı, 
bunun böyle olduğuna i~imizde 
bir kanaat bul ı nsaydı, onu tak
bih için en şiddetlı kelimeler az 
gelirdi. Fa.kat büttin d!~ya emin 
dir ki amiral Dıı.rl&n dıı. dahil ol
mak üzere Frıııısulıu· dıı. bilirler 
ki İngilizler Surlyeye Fransayı 
bir hak veya menfaatten mah -
rum bırakmak için adnn atmış 
değildirler. Amiral Darlan çar
pık işliyen mantığiyle saplandı
ğı manevi bataklık içinde Al
manlara boş görünerek belki 
Fransız vatanına yardım edebi
lirim hülyasiyle bu kanların 
dökülmesine sebep oluyor. Fa
kat her iki taraftan yakılan tek 
bir kurşuna bile yazıktır. Bu 
kuvvetler bir araya gelerek mliş.. l 
terek dti,'jmana karş harbe sevk 
olunacaklardı. 

Franııızlann atılacak tek bir 
mermileri varsa bunu da Alman
lara karşı kullandıktan sonra 
harpten çekinehilirlerdi. Sııri
yede general Dentz tam bir 
Fransız generali gibi r' " · ·~·~ü
yor. Fakat vatanını se' ~r
niş dti,'jünceli bir Fransız va
tandaşı gibi hareket etmiyor. , 
Muhakkak bir mağlubiyet man
zarası önünde gösterdiği bu : 
faydasız cesaret ve metaneti 
görüp takdir ediyoruz. Fakat\ 
bir sene evvel Alman orduları 

Fransayı çeğneı·keo general TEBLİ.>..LERI lamışlardır. Kaza.zede mürette- 1 nı okumuş, ve Tasviri Efkara müddette; Umumi heyetleri ba-
bentz Paris kumandanlığını \.> bat, Tırhan vapurumuz tara- da cevabını vermıştim. 1 (Sonu aayfa ı ıiltun ı de ) 

yaptıı?ı sırada bu kahramanlıgı" • fından kurtarılarak şehrimize :=::=================:.:w:;:=== 
- tn.n"'-" .,-~~ T-"''ği ...,..;..;imiştir. Kazazedeler ara-

1 
-müstevli Alınanlara karşı gös- ,.~ _... ..,.,.. .,~. 

terseyd: ne kadar daha iyı' et- ) O sında üç tane yaralı vardı ki bir F 1 K R A J Kahire, 12 (a.a. - rtaşark ·· Di -
miş olurdu. İngiliz umum ı karargihının tanesi bil8.lıare ölmü~ttir. ger 

veriş başka,, prensibi. hakim o
lur da onun için. 

Suriye istilası Fransız men- tebliği: iki yaralı da şehrimizde tedavi M 
faatıeriru ihl8.l etmediği gibi Libyada, vuiyette hiç bir de- f ,_..aı._tın__.a ... alı ....... nm ..... ı_F_·_.....,......,......,_ a c a r y a 
Fransız ııerefini de lekeleyecek ğişiklik yoktur. 

Ben şahsi ve dostça dti,'jünii
yorum: Harp lhlna ermeden ve 
harbin sonu ne olacağı bilinme
den Macarların böyle bir illiiz: 
yona kapılmaları doğru muciur? 
Jş ters giderse Macar milleti 
yeni baştan ve bir defa daha 
dezillüziyone olmaz mı ? Yıll arca 
ıstırap çekmiş ve bugiln dalıa 

değildir. İngilterenin yerinde M d B o • , • 
hangi devlet bugünkü şerait 27o~tı::::::~t:~ı::=~ a am utter enıze ınıyor. 
ile karşılaşmış olsaydı, Suriye mühim Lakent ~i Habeş va- f} 
yi kendisine zarar venniyeceği (Sonu •vla o aQtun 2 cı.) y operasının 
muhakkak bir vaziyette tutmak 

isterdi. Vicby hükfımetinin Aı- --HARP-- ı"Jk temsı"lı" manyaya boş görünmek ~in ta- _ 
kip ettiği hattı harekettir ki 

İng:ilteı·eyi Suriyedeo emin ol- VAzı•YET•ı 
mak mecburiyeti içinde bırak-
mıştır. Vlchy hükumetinin Tıı- .cumhurrelsimiz ilk tem-
nus tarikiyle Almanlara yardım A C [ silde hazır bulundular 
etmediği de muhakkak değildir . 
Fakat Suriye tayyare meydan- Ankara, 12 (Telefonla) - · 
ıannın Almanlara açık tutul- fenkif /er Bu akşam Ankara Halkevinde 
muş olduğunda §Üphe yoktur. Madam Butterfly operası tem-
Almanların Suriyedeki hazır - YAZ.AN: sil edilmiştir. Tem~ilde başta 
lıklan da her zaman isbatı ka-
bil hareketle$. Suriyeye ka.r-

1 
Emelcli Geaeral Cüınhurreisimiz olmak üzere 

§1 bu istilayı Vıcby hükfıme- Kemal Koçer Vekiller, mebuslar, gazeteciler, 1 

ti tahrik e~tir. İngilizler kordiplomatik ve güz.ide bir se-

1 

Fransız bir.eti nefsini kırma - HaJı>. çok yerde, hür fikir- yirci kütlesi hazır bulunmuşlar-
mak i~ Suriyeye Hür Fransız !eri sustnrur; harbin sevk ve 
kuvvetleri arkasında ginnişler- idaresl, kanaatlerin boğulma- dır. Operanın temsilinde genç 
dir. Bugün Sııriyede dökülen sına Jı:at'i bir lüzum gösterir, yıldız Mesude ile Nurullah Şev-
kanların mes'uliyeti muhakkak deyenler vardı:t'. Fakat, de- ket büyük muvaffakiyet kaza.n-

1 

ki Vichy hükfunetine :Uttir. mokrat memleketlerde, belki mışlar ve uzun uzadıya alkış -
Fakat neye yarar ki mes'uliye- hasma da ipucu verebilecek !anmışlardır. Temsili müteakıp 
tin Vichyye terettüp etmesi ce- hıı.kikatler efldl.rı umumiye- Cümhurreisimiz artistleri ka-
reyan eden facianın telkin ettiği den gizlenmez. Britanya baş

Yazan: Aka Gündüz 
Macarya Orta Avnıpadıı bir ağır bir ıstıraba dti,'jmüş bir mil

kara memleketidir. Balaton gö- Jeti lanternmajik renklerile al
lünden ba!>ka deniz, Twıadan datmak kimsenin hakkı olma
bafika su bilmez. Fakat denize malıdır. 
inmek istemesi bunun için, veya Almanya, Gaskonya tarafın
lül<s olsun için değildir. Deniz dan İspanya ile hudut oldu. Bu
yolları ticaret r.Jesıini.ri can da- na güvenerek yarın Andora 
marlandır; en kısa, eo ucuz yol- cümburiyeti de deniY.e bir malı
lardır. Müstahsil ve ihracatçı reç istiyebilir 
bir memleket bn yollara muhtaç İsviçre neden istemesin? 
tır. Macarya ise en muhtaç Lüksemburg'un da bir kori-
memleketlerden birıdir. Çünkü dor istemiyeceğini kim iddia e
son zamanlarda bu memleketin debilir? 
sanayü çok ilerlemişti. Çeşitli Macarva bunu istemekte hak
istibsalitını ıslah edip arttır - . lıdır. Fakat zaman, zamanı de
mıştı. Bilhassa kimya ve maki- ğildir. Polonya da böyle bir lüks 
na sanayiinde mühim bir yer zaman içinde Danzig koridoru
almıştı. lşte bu bakımlardan nu almıştı. Lüks zaman ortadan 
Macaryarun, sulh zamanlannda kalkıp ta acı zaman yerine ge
bir deniz mahrecine ihtiyacı var- çince ne Danzig kaldı, ne Varşo
dır. Ve bu ihtiyaç haklıdır. Yal- va. Dost Macaryanm, dirayet 
nız bir nokta. var: Sulh zaman- göstPrmeleri h<>k!Pnen :ı:im• ~. ı.1r 
Iannda diyoruz. Harp zamanla- lan bu realiteleri göz önünde 
rında bu mahreç derhal Macar- tutacaklardır sanının.. 1917 de 
lana elinden alınabilir. Öyle bir dahi neler ve nereler taksimata 
zamanda "dostluk lıaııka, alış donu sayla 6 aütun 7 d•l 

teessürü bir par. çacık bile tes-l vekilini ııorguya çeken, bu ı bul ederek gösterdikleri büyük 
kin edemez. serbesti, bu görüş ve anlayış ı mııvaffakiyetten dolayı kendi- ı' 

Hüı.e;ı.;0 Cahid YALÇIN ,_...;,;ıs..;;;;;;n;,•,,;;aa~yo;f;,•.;.5,,;;•.;.liUı;;;n;.;'.;•;.;•;ıi,ıJ J lerini tebrik etmişlerdir. ====================::;:·==== 
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-$EHİR H BE I~ STANBUlDA BİR 
~Öllİ;tRANIYOR! 

ANLATAN: B1R GAZETEC. Galata. li~an 1 Satie davası yeniden Halk tipi ayak-
- so - pro1esı •• •• 1 v b J d kabı imalatı 

~-'> söyiediğiıı ortad - BJndnT Benim mi1. Galata liman nııntakasının goru mege aş an l 
hayvan varsa. ben, m~ Dedi. projesini, mimar Prost hazırlı- Bir müddettenberi lıazırle.-

ır iz, bir lpa.cıı eld&edebil-e - Ent, ııizinl- ak 1 . 1 U u:u- nan halle tipı' erkelı: ayakkabı • 
~ 1unilmL. Zira bu, ne -Ne demek? • .Burası benim fuğllne~- m\1111 JnUUUl'- Müddeiumumi Jeski Denizbank lan imalatına yakında başlana-
..._~~ hayva:'ru::'::: ~~izle. enamın evi! .. İstediğim. yerde o- Projeye nazaran Ziraat Ban- caktır. 
,...,. s emeg a .• ....,.. .,.....;...., Ol'- Jabi!lıim!.. Siz n&demek istiyor- .. d .. ~ . 
lada, odanın içinde öyle blr bay- sunm, aıılıyaınadımL =ey~doğrumndau ..!_~~ ~~.;: mU UrUnUn t e Cziyesi Di istedJ0 

Bunun için Tioaret Odası ev-
n.n dolaşbğına d.ıl8Jet edecek _ Anlıyamıyıu::ak bir &eY .,......., ........... velce 660 lrurıış azıımt ve pera.-
!111 ufak 1ıtr şey de YQk, Allah yok, Kenı:mi Beyi. Arıneniuı ~\,,'.':2:!.S:-,;.~tg= 1 kende ııaW, fiyatı Jroyınuştu. 
be!Asını versin!.. k&rfl yapılacak son vazife!Dri- ve deniıı ticaret mildürlüğilnihı Sahılı: Denlzbauk erkAnı a- ı müteakip suçlu avukatlarına, Ayakkabıcılar, ayakkabı koınls-

Fllhakika ben de odayı dik- ııız yok mut. Onlarla memgul ol- de l,.in .. - bul•~"'·""· ada ,_..._ . leyh.iıı.c Satiq binasının fahiş söz verildi Hepsi müdafaala • yonu tetkikler icra ederken de-
katle dolaşarak lıa1ılan iyice göıı maııız IAzımgelir.lı:aı ııiıdıı b' · ,..,_ ". .. ,':'p _;:;::,~:.:. ...... .........-Yal _ fiyatlar ve hilldlmet zararına nnı hazırlamak üzere mehil ! ri ve kösele flyıı.tlannın yllk 
h geçirmeye başlamıştım. pepniu Jııiniz oet.. :; ~ .r~-ıiıid"'"'";;,ı olarak alınmllJI! iddiaslyle açılan isterlerken Yıısuf Ziya öntıı ııeldjğhrl ilfl!ri sürereıı: 660 ku-

Hakikaten iu benzer berlıw _ Sizin P"ifni:ıde mi!.. - ..... w muhakemede birinci ıı.ğır ceza kalkarak: ru.şu az bu!duklıırını al!kadar • 
gi blrşey göremedik. O vakit, BiEdaıbire kendimi Jtaşbeder- yıktı.rılmı.yacalrtır. heyetince verilen kararın mah- - Muhterem reis bey! dedl 1 !ara blldlrm1şlerdl. 
ayni zamanda şiddetli bir--.. cestne bağırdı.ın: keme! temyiz tarafından nalw>- l:Jeı:ıde müddeiumumi beyefen- Fiyat mürakabt komisyonu 
ka kapılmış olan Hacı Bey bir- - Komedya kifi! .. Bilmemez y· k Junduğunu ve bu davaya yeni -ı ~ mütalealarına cevap teş- dilnkU toplantısında ayakkabı-
denbire ayağa kalktı: 11kten gelmeye !iisıım yok! .. e- ıyece den başlandığını yazmıştık. edecek olan mUdafaanıımem- -•ann bu lddia'--nı """'-· bu 

- Ah! .. Beliti burada halılar fendi! .. Siz bizi •ftı.m ediyordu- Evvelce temyiz mahkemesi· de mııfasea•an a-""~ Fa- J ~-ak halk ti . ""~ ...... ~ıs•uf\ a.t-
hayvanın ayak izlerinin göri>- nuz!~ Odanın iç=ne yaptığı- • nin na.kıs kararına uyularak kat esas bir ~~"Jri ,,... pı a.y .... o.auısı Y 
nUr şekilde kalmasına mani ol- mızı anlamak istiyordunuz!.. maddeleri- müddeiumumi muavini tarafın- ~diden l(ıaren:ı etm::r ve bu°: lanna yüzde 

15 niııbetinde ~lr 
muştur! .. Fakat dışarıda., her Benim kendlındeu geçmiş bir dan mimıleesının serdi için ta- heti aydınlatmak taterim. zam yapılmaıwıa kat'&l' vemuş-
8C>fada, merdivenlerde mutlak hiddetle bağırdıgmıı" .. ören Ke- n •. n ta h ı ı·ı ı e r•ı lik olunan bu dan. duruşması- Reis suçluya: tir. 
pençe izlerinin kalmMI laznn!. raminin yüzü blrdeıııblre kireç na dün birinci ağır cezada de- - Buyurun! . Ticaret ve Sanayi odaeından 
Bir de dı/fllrıyı dikkatle göW.en gibi keaildi. vam olundıL Dedi ve Y us ut Ziya önlş aılnacak evsaf listesine uygun 
geçirelim!.. j Sanki ıaeye ugrtadığını .p.şll'- - h • da d M:ılddeiumuml muavini Ziya esas noktayı ııöyle izah ile ten- olmak şartile her kımduracı 

Dedi. mış bir halde bir, blu ~ • aaU telif gı ma - Yazgan; hidiııede bir sahtek~- vire çalıştı: halk tipi a.yakkabıeı yapabile -
- Evet, evet, HaC1 BeyL. Bu mış olan Hacı~ llir benim su d 1 _ _!_• boz k hk ve vazifeyi sulistıma.1 suçu - Milddeluınum1 beyefen- cak.tır. 

mUtalean doğru!. Bakalım! . ratıına bakıırak a:ın derece hu- e_-anıD U bd'lundağunu ve temyiz malı-- dinin iddialannda alım muame- -----o-----
:Ve hemen dışarıya çıktık. §UllfıÜe: ki M. 1 l ~.i :"~kzının bu hwıusta.ld lesinde hiç bir raporun esas itti-
Köşkün. bu _tarafındaki eofa • _ Evet!. dedi. Sizin, Calib&- O 115- an Bfl ıyor isabetini ileri sürerek ezcUmlel ha zedilmediği söyleniyor. Hal· Birliklerin yeni 

umumi katibi •nnda hiç kimseler yoktu. O- nin odaaı.oda ne yaptığınııa aa- .Belediye Sıhhat 1'leri lrudllr dedi kı : lıuki alım muamelesine esas o
nun .için derhal e~ ~e1'9:lı:: lamak ıstzyordum! .. doğrudur!. ~ tarafından Haziran aşı "- Salıoazarında kAin Sa.- lan 4.8.938 tarihli Neş'et Ka-
Ye dik~e ~fa döşemesluı göz' - Ya? .. Demek bunu gizle. zarbnd& muhtelit gıda madde-' tiye binasının alınması mevzuu sımgllin yaptığı rapordur k1 İstanbul ithalat ve ihracat 
den gecırnuıge başladık. meye lii&um görmüyorsunuz öy- !erinden alınan nftmunelerln tab-1 b&haolduğu 27.6.938 tarihi s~ 1 bunu güz önünde tutarak ve b!rilkleri umumi Jri.tibi Salilı 

Fakat, Hacı Bey tam . eo!ayıı le mi! .. hki ne dlye m.U ~ ııı raporlan klm:yah•ne tarafızı_I ralarmda millıendis Neşet Ka.. her sene noterden mıısaddak Banguoğlunnu iııtlta ettiğini 
döneceği zaman, tel8şlı. bir ayalı: diyordunuz?.'. dan u.bit olunarak alakadar' sımgil tarafından yapılan k~ muakev lelerle 28, 26, 24 biner yazmıştık. 
-ı işiterek hayretle doğruldu. - Siıre iıah&t vermeye :ınec- makamlara tevdi olunmuıp;ur. ve değer tahınini etrafın~ liralık kira gellren bu binayı On aydanberi tam bir mu • 

Sofanın öbür tarafında bir a- bur değilim!.. Bu raporlara nazaran. ı.g ellt. rapor muhtevasına göre bu bi- bır an evvei ele geçirmek ve 
damın, bizim geldiğimizi görUn- - Meebııraunuz!. nttm .. --•-den 12 11 men' ba -~ nanın ancak 223 bin kllsur lira 1 diğer taraftan Vekiller Heyeti vaffaklyetle bu l'1 başaran Sa-.. tli il ı.. ı kaçtığını ~ , ~ ü lih Bangıoğlunun bu istifasına 
ce sura a ım r a - J\ıila! .. Hem &mı çok ileri yn nUmun-ın· _._ 2 3 franea. edeceği Denizbank umum m • tarafından tasvip edilip İktisat ,._. · d farkA.._,,.,,, ~ ....,.. , Bun n- sebep il)lerinin fazla olmasıdır . 
.... ımız e .,.............. · gltmemeni:ıi ihtar ederim!. An.- I&hk ıın Bilmımeeinden l, 24 e'k· dür!Uğilne ~il~~- u 1 vekaleti tarafından Denlzbanka 1 
Hacı Bey helecanından &arar- Iıyoru.m o\lri bunu ı-tlrlinüalln mele unn ııilmuneıılııden 2 198 ı talı:ip eden ilı:mcı hır rapor da tevd.i edilen 53 milyon liralık Halen, Salih, takas limited şir

mış olduğu yerde donmuş kal -1 şlddetindetin· yapıyorsuııuz!.. ekmelı: nlimunesinden ıi 16 gene ayni zat tarafından ayni ! ıslahatın İatanbul limanına ait ket müdürlüğünü yapmaktadır. 
mış, yalnız gözlUklerinln altında Fakat ben de şiddetli ı-ur i- francala . nthnunesinden i, 24 talnnlni mllı:_tarı gcııterir bir işlerine başlamak üzere elimizde Salibin yerine bir senedenberl 
hayre~e parlıyan gözlerle yü- çmdeyİnll •. 'Fazla ileri gitmeyi· eekerleme nümuneelnden 4 22 rakamla verılmiş bull17lmakta- mevcut bulunan ve eeasta hiı;. İst:ı.nbul tiftik ve yapağı bil--
:illme bakıp duruyı:ırdu. niz!.. makarııa ve şehriye nllnı~ ·I dır. ı;'~ 8.10.9~8 t.ar~~~<ı bir işe yaramıyan malzeme am llip umumi katip muavinliğini 

Hemen f!l'ladmı- - Sizden şilpbe ediyorum!. slnderı S, 12 helva nllmunesin _ Satlye mi eresesı mlidu~l~~ ~an kurtulmak içindir kJ yapan Mahmut Pekin tayin e-
Sofayı dondttm. l'k - Siz mi?.. den 2, 6 reı;el nlimunesindeıı 2,1 l~~'!'datıöndD!'~~bb•~k 1!1_!iudpur-ta bu binayı o gün, bu gün de ken- Clllmiı;ıtir. Ma.bı:nud da piy.-da 
Bir ~amın dolap~n 8; &»- - Evet, ben! .. Korkarım ki, 40 'kollta üın eıılnd 11 uo~ g er...,.. ır m=• I (Sonu NYI• 5 a.ıtun 7 del tanınmış bir adamdır. 

na dogru kaçtığını gorınüştllm. San Fraııalskoya ait olarak an- çı n un en · "biıraya 250 bin liraya bnşka --------------------------! 

. J AKYaMDE 
-ıı~ia YAPRAIC 

Yazan: ULUNAY 

Köpeklerin itli~ 
Dün guetedo görd.Uğiiıtl A-JS 

habere gilre son btr ay zat"~ 
~hrlmizckı lıelediye tıı.rafıll ~ 
bin llç yöz ylrmi ~ k!Spelı 
diirlllmttJ! il' 
Rakamın deiL-ıeti önünde JıJlf 

klldlm. Bu hesapla ~de ,,.,,. 
beşe yakın ltöpek imha ed
oluyor. . ıl 

Ben büt!ln hayvanları. bıl~ 
ııa köpekleri pek seyertıXI · . 

1
., 

Tabiat onları hllkatı>n. pıs {Jf. 
ratmıftır. Fakat bu pislıgt • ,!JI 
lMDe verdiği ha•aslık ve~ 
ile t..ı6.ft ettiği için, bah~ ~ 
mm ıuımamalan !hım gel~ 1.,, 
):X!kler apartmanlara bat"" ~ki' 
tak odalarına bile girmek bllY 
m zekllarlle kar•nm1$1ardfl'tiııJ' 

Köpelderıe elan mubabb<" ııJI 
rağmen belediyenin imha ~ fil' 
aunda gösterdiği faaliyete -
a.leeef- taraftlırım. pd_ 

Zira son zamanlarda O de e 
ço~lardı ki kendim• . ff 
defa meşnıtlyetten evveli<• 
tanbulda zaıınediyorum. ff 

Geceler! ııabahlara kads~ 
sılah havlanıala.r, hafiften~ 
ka.vgalan, kapışmalardan ~,,ı 
uzun uzun feryadlar, so!C& ıi! 
geı;enlere toplu hUcumW· ıJ 
gınlık mmaulan&da diller ~ 
karış .dı,a.nda mahbubelefl ~ 
kip, aşk mUnazaalart, re 
ler . .~ 

Sreseri köpeklerin UreJlleır ı 
ne meydan vermemeli. Z~~ 
aaman ortadan kaldınlıll"' 
bir facia olur. ~ 

Yeni neeil, !stanbnlun ~ 
tiyette köpeklerden ııa111t .. 1.1/. 1 lendiğini bilmezler. Her ıli' 'I 
luine gözlerine bulaııtıl'3n ııf 
rejimler, köpeklerin 1<ald 1~~; 
l!lllll da en fena tarzda tııtb• 
mişlerdi. it f 

Evvela ~reminlerinin b 1, 
ğu "günahtır!,, diye bu tell'i 
ğe cesaret edemiyorla~dı ı'! 
hayır sahipleri de kope:~ ~ 
hasenabnı sayıp d61rii)"or ~ 

-;- Hacı. Bey! Sen kımıldar ı !attığımı: hikayede ortağınız Fin tıuı~i bozuk veya sıhhate nuı • mUŞteriler çıktığı, ve eğer ban ı 
ma ·:· Bellu tehlike... !Andiyalı kanburun bakkınmla gayırdir. ~- . . . kanın ayni fiyatla alması arzu 
Dıye bal!miım Ye tabancanu l1'tira dediğiniz Bib1eri doğnı ol- ~lediye Sıhhat ...,ıerı Mlidür· t edilirse şUphesiz kendilerinin r~--

yıldınm ııllratile çıkarıp dolap- ınasın?.. ~dığı~~ nttmuelerin l tercih olunacağı., bild;rihni9tir S E P E T- Hl VASi 

- Mahalleye yabancı bir . /. 
gelirse mahallelinın babeı''ıl, · 
yor. Bir yerde yangın "°.:,'"I._ 
köşklüden evvel telsiz w il 
gibi feWtetl yetiştirivoı·lsf·~ , 

\ kak!ardakl süprüntüleri el' f 
tik surette temizliyorll'r· 
yil7.den köpek tersi aatarsl' I 
çinen bir sürü adam var ·.ıı: 
rarsız hayvanlardan ne 1

; ~ l 
ruz? Bu maddi sebeııJerrle!l (jf' 
im işin bir de pltoreıık 

!ara doğru k~t~. . . . O anda mosmor kesilmiş olan . veya '.° esııeae I ki bunun üzerine banka umum 
Sofaya kı bıçım büyük bir Kerami, karnına tekme yemiş sahıplerl hakkında takıbat ya- . mUdUrü Yusuf Ziya Öniş 

dol:ı.p konmuştu. Adam bu. do- bir ayı gibi müthiş bir homurtu pa.ca.ktır. 28.10.938 tarihinde verdiği oo-
labı~ arkasına, her. h~de, sürat- ıle bağırarak ve yumruklannı .........,......,. vapla "Satie bina.sının banka 

Fakat _beni:" Hatı beye hey!- fırlamak üzere gerlledİ. nacağına. muvafakat edilmiş oı.. 

Berfin Konservatuvanna girmek icim 
1 

8. Hitl re mektup göndermiş ? • ıe gtzleumeıc ist.emişli . boks vıızıyetine alarak ii7.erime 11$8 M'u'd'u'rlUğ'U' faal"I- tarafından 250 bin liraya aıı-
cıınla bağırdı_ gımı ve oraya dog- Ara"" birdenbire sapsan ke- dtiğunu,, yazmıştır. 
ru koştu.gumu duymamtŞ olması ııllmiij 'Yttzııe Hacı Bey girmişti_ t • Bu sırada Nafıadan, tırtısa.t Dün birinci ağır cezada - Haydi ı,ıuradan leblebici 
kabi! d~di. .. .. Racı Bey: ye e oecıyor Vekaletine ve aradan da Deniz Nazmiye adında bir kadını öl- sen de! 
.. ~ıtekim. iM:~ buyük dolabı~ _Deli misiniz?. diye bağırdı- ı banka hfl.llil eden bir tahkikat dürmek kwıtiyle yaralamakla Diyerek onu adeta tahkir et-
onune yeti4bğlm zaman gen Ortada bir cenaze var!. Birini- Verilen mal&ınata -n üzer!tte &cilen bina.ya ait satış suçlu lostracı ve konservatu- miştir. Daha. açık ve o muhitin 
d?.nllP .. ~ doğru gelen adamın :ı.in a.na.sı, diğerinin kaynanaaı!. ı htanbulda kurulmasına karar ve alış muamelesine lp?d~ o- var müdavimi Ali Sona.tin a.- ifadesine göre Aliye "sepet ha.-
yuzuuu ı:ordük. Hacı bey .hay - kaybolmuıı ve hayatı tehlikede verilen İaşe müdürlüğii kadroMı lunarak takrirler verllmış ve vukatı ta.rafından ınlidafaesı va.sı,, çalmıştaraır. ı 
retle bagınnaktan kendini ala- bir genç kız var! .. Birinizin kıs hazırlanmıştır. Bu husuııtaki ıO.ll·.938 tarihinde b~n ta. yapıldı. Müddeiumunıl mua.vi- İşte bu hal infial w iğbira-
madı : . kardeşi, birinizin yanıı karısı o-

1 

kararname evvelce intişar et.- pu senedi alıJımıfttr. Diger ta- ni, sevdiği kadının kendisine ra çok mtistalt olan bu anar- l 
- Ker_amı Bey!.. . lacak nipnhsı, sevgilisi! .. Bu- m.işti. İstanbul !a.,e MUdtırln -1 ra.fta.ıı vekiletçe yapılmakta o- yüz vermemesinden muğber o- mıı.1 çoeuğu çil~den çıll:amuştır. 

. Ker~ı !3eY. asık bir yüzle ruı ne mahkemedir, ne harp ğ\lnde kimlerin çalışacağı h&- lan tslıkik&t sonunda yani Jara.lı: onu öldürmeğe kalkan Esasen Ali Sonat tam normal 
bıze dogru ılerli.yer1 ek : . meydanı! .. Sizlere rica ederim, nilz allkadarlara bildl.rllınemlt ı, 12.12.938 tarihinde Denizban~ suçlunun bundan evvel cezası- bir mahliık ta değildir. Musi- 1 

- Evet, benını ... Ne v:ı.r, bir evvela he.yatı tehlikede olması 80 de bu telıllgatm pek yakında umum mUdürJüğüııden bu alım m iatemlgti Dünkü durl!!lma.- kiye olan istidat ve kabiliyetine 
şey mi var ?. 1 çok mUmkiln olan genç kızı c. yapılacağı haber vetilmektedlr.. I satım muamelesi hakkında taf- 1 da awlcat Ethem Ruhi Balkan ~~!im olan fevkalade bir ı• 

Diye homurdandı. libeyi kardn""-''"" nlft•-;ınızı Yine verilen ınalWna.ta nua.- s"•t ıste--•ft ve Yusuf zı,.. ' mlldafaasma şöyle ~!adı: dıışkunlllk onu demın arzetti-
Benim, sapsan bir ~le, ta.- kurta'ra!ım! . &,7~iz ~- rau, İstanbul İa'8 Mlld11rlilğtlıı- ö~ ~n verilen cevap. - Müekldlim Ali, huzuru ğim şahslyetler gibi demdeği

b~camı .. ce?ıme koydugu~~ gö- yı bırakınız, ayağınızl öpeyim!. de bir müdür, ilci muavin, iki ta bu binanın kira bedelinin mahkemeye öldürmek kastiyle şik bir hale koymuştur. Hatta 
runee yuzüme ş!rruıek gıbı bir Hacı Bevin sesi titrlyerek vic- raportör ve bir de daktilo çaıı.I 36 bin lira olduğu ve değerinin Nazmiyeyi yaraladığı için gel- öyle ki burada konservatuvar ı 
nazar fırlatarı:k : ı danı yırtıc.ı bir şekilde söylediği şacaktır. İstanbul ia§e mlldUrll, de 300 bin liradan dun olmadı- miş ve uzun müddettenberi heyeti onu her hangi bir se-

- Ne o, silfilıa davranlnl'81- bu sözler mu.saraa. vaziyeti al- fiyat mfuıı.kabe komisyonu içti- 1 ğı bildirilmiştir. Hakikatte ~ muhakeme ed1lmekte bulun- beble müesseseden çıkarınca 
nı:ı: ?. ınış, solumakta olan Keramiyi malarına da iştirak edecektir. esas keşif raporları Yusuf Zi· muştor. Fakat bu alelıl.de bir bu musiki ve san'at işıkı Ber-

Dedi , durdurdu. yanın da ma]Clmatı tahtında yaralama hadisesinden başka lin konservatuvarına kabul ve ' 
O valili, sinirlerim yerinden Şimdi tamam.ile vahşi bir ka- Gönüllü basta Ta.bir Kevkep tarafından yır- bir DeY değildir. :Ve aksini is- kaydı için Alman devlet reisi 

oyn...mış bir halde ve sapsan til yüzü almış ola.ıı Kerami, şaş. tılarak ve diğer bir rapor tan- bat edebilecek eıı küçük bir de- Bitlere bile mektup yazıp gön-
bir ylizle ona doğru ilerledim. kın bir halde Hacı Beye dönerek bakıcılar zlm ve Vekfilete gönderilerek !il de yoktur. Çünkü Alinin dermek gibi bir garabet göster 
Biribiriınize c;arpacak kadar nefes nefese : Yardım !MM!!" bayanların bi- bu makam ~jCTal edilmi~•ir. aleyhinde şahadette bulunan- mi~tir . 

burun buruna geld.ik. - Fa.kat, beyefendi! . Bu zat rinci kısım ekipleri pazartesi Binaenaleyh satın alına keyfi- 1arın hepsi Nazmiyenin bu - M:aa.mafih buna cevap gel-
Hiddetimden dişlerimi yiye _ in.sam cani edebilir!. dedi. ~al- gününden itibaren muhtelif aas-I yetinde birinci ve ~ci rat!?r lunduğu evde, yani bir umum- miş ve "l)brer Türkiye hükOme-

cek gibi sıkarak ııordum . bukı ben ~~mın acısı \lst~e tahanelerde çalışmağa başla- esas ittihat edilmedıgı ve dog - hanede oturan kadınlardan iba- ti müsaade ederse gelebilirsi-

vardı: .~ 
İstanbul köp klerinin ~il 

ri kartpostallarla dllnY;ı:(1r~ 1 tarafında dağılıyordu. '#il 
yi ziyaret eden seyyahlar. 

1 
~ 

raftan bir kan~ ağızıarı01er'.J 
ral< Ayasofyayı ııiiYredet,~ 
ayni zamanda köpeklere fi ' 
doğramağı da ziyaret pr-0 _., 
lanna ithal etmişlerdi. fıJ"', 

Köpeklerin kaldırııınaS~~ 
rilr edince bir eldi.ven fs ılı"'' 
bu hayvanları ıztıran _.,I<tıO J 
den öldürmek rıartile 5de f' 
ınak i~tedi: teklif nefre l 
dedtldi. öl,lil 

- Zavallı hayvanlar• ııi 
meyiz! :Vicdauımım dok. ,.o 

Zavallı hayvanlar, oiJll. i 
di. Fakat bin defa ölüırtl~ I 
menni edilecek işkenceır f 
ruz bıraJ<ldı . 1(fJ 

Her mahalleden kapaH1~ r. 
!arla toplatıldı ve Hayın-~ 
ya mavnalarla nakledı!d1 • f!':./ 
manlarda adaya eknW~. i~ 
rildi. Sonra sonra o .. ~Jı '.J 
edildi. Yüz binlerce ıco·ve 6" 
da birbirlerini yiye Y' 
!er! 

kız k·-"eşnnın ardın d 1 .. _ d • SatiPCe tEklif o rettir ki bunların ı.ahadetleri niz!,. diye bir muvafakat ce-
- Burada işiniz ne! 1 . a.<u a uşmuş 1 mışlardır. ruu .. n 01Cl"U ·"' • ı k . h . bır haldeyim!.. 40 ders sonra bitecek ola.ıı bu !anan 250 bin liralık fiyatın hem eski ve hem d(' yeni a- vabı bile verilmiştir, bunu ta-
Kcramı ';'Yretle ylizilıne be.le- _Yalan !.. diye bağırdım. Ya.- kurslardan sonra ~Jıyaeak i- Yusuf Ziya öniş tarafından nuna göre viisuka ııayan gö- kiben Ali Sonat gene şehir İta 1 ya 

tı ve sert bır ae«le : lan! . Sen ne Calibenin kardeşi- kinci devre için kayıtların ayın kabul edilmediği anJ•o• lmakta- riilemez. konservatuvarına alınmıştır. 
sin, ne de biçare Fatı1ıa hanımın 16 sından itibaren başJamfHPna dır ki blnnetlce rapo. rın e- Kalı;l:ı k.i Ali S~nat. sevdiği Bütün bunlardan Ali Sonatin ----- ~ 
oğlu ! .. kanır verilmiştir. sas ittihaz edilmemiş bulun - kızı oldıırmek nıyetinde de- tam normal bir insan olmadı- Zeytinyağına rntJ. ~ıı( 

Kerami tekrar o cank-e ha.kış ması ile gerek umuml, gerek w ğildi. Eğer böyle bir şeyi ol- ğı da anlaşılmaktadır. Sonra d yo J 
larlle iiJ'.erime atlıyacak bir pars hu.sual bir zararın mevcııdlyetl f saydı, zemın ve zaman mil- ölüm kastiyle olnııyan yarala- iplik teklif e 

1 
·r rf'j 

gibi geriledi ve korlı:unı; bir ses- inşaat ustası okulları yilksek takdirinize terkedilmek- said bulunduğundan onu t:er ma fi'li de meydanda olduğuna İtalyadan gelen b1 ,~ lj 
kJ gürledi: tedrisatı le beraber muhakemenin bida- ı halde öldürür veya daha agır göre yüksek mahkemenizin nazaran ltalyaya 7.ıl~01,f' 

- Hacı Bevebınd.i ! Sustur bu !n,a.at ustası okulları t.edrlsa.- yet cereyanında memuriyeti - bir şekilde yaralardı. Bun':' bi- hak ve adaletini dilerim.,. gönderildi:'ii takdi~c }el fl 
~ı!. Yokaa .. Olditreceğim! . tı 

4 
Beneden 5 seneye çıkanl _ mizi temsil eden Übeyt tarafın. le yapmanuş olması kenrtısın- Bundan sonra son söz sudu linde bize iplik verıl~dr 

Hacı Bey kollanma yapıııarak B in . tal be ııta . ı dan suçluların tecziyesi hus :ıııu de bir öldürmek kasdı bulun- ya verildi. ve Ali Sonat dedi ki: Dün, sanayi bırh '"'0,~_.ı; 
beni merdivenlere doğru yalvıı.- mıştır. eş c.ı sene '! J· ı taıee edilmiş ve baş müddeiu - madığına en ~UyUk_dellldir. . "- Bir senedenberi yüksek !anan birlik r;orap en: U P./ 
ra yakara sürüklemeye başladı. lnina.nnımUfyaredpacaatklpardırrogramı. Soı~,,ıı:e:

1
ı nılligln mütaleası da ayni su- 1 Sonra bu ışde ~ır de. tabnk mahkemenizde bulunmamıza teklifi tetkik etm~tır .• t \ f ~ 

- ÖldUrdn<H•- yetmedi mi 7 r r- rette •---ıu ı·ıe bu talebi tasvip vardır ve bu tahrık Alı Sonat sebep ve ııalk ,· ne ben 'ını· . ne b h ta Ticııf' 111 -~ kilde tanzim olunmuştur: ...,.,.... ·b yüksek' k bili tte bl men , u u.~us eğr 
d.iye hağırdıın. Et endi ! .. Seninle 

2 
saat Türkçe, 2 saat sana- ve yUkııek mahkemei temyize(' 

1 
gı i a ye r de § U Naznıiyecik.tir. Bunu bu ' Jetine müraL'8.8.t etın 

hesaplaşacağımız gün yakın • ittihaz olurunu,ş kararda bu san'atJcarın ( !) dain\a fevern- kadar büyüten ve iı!i dnl bu- vermi~tir. . ıl 
dır!.. yl, 1 saat defter tutma., 1 saat noktalardan suçlul:arın aleyhi- na müheyya bulunan ılııap ve dakla nazarları bu cihete imale · 15 

- Budala!. teknoloji, 2 saat m@Nekt realm. ne olarak sadır olmuştur. Bu- hiıııılyatını sür'atle tahrik cdo- ettiren sadece Naznıiyenin ev Münakalat vei< i lı 
- Evet, budalayım !.. Fakat nun içindir ki Yusuf Ziya ön. 1 bilir. O Neyzen Tevfıkler; sahibi olan ve böyle gene 1o2r bula geliyor .JI'. 

budalanın darbesini göreceksin!. / KTISAT işle Tahlr Kevkep ve Neş'et Hafız Samiler gibi san'at. aş· !arı izinsiz olaı-ak evinde çalış- Münakalat :Vekili C~~ 
Hacı Bey, camlı kapıyı arka- Kasımglle sahtelı:Arlık ve vaz\. kiyle fevkalide bir hassaaıyet tırması meydana çıkıp da e- rim lncedayının, önUııl~et"J j 

mızdan kapıyarak beni adeta sü- Kahve tevziab feyi suilstlmal suçlarından ve ruh, duygu üst~I~ğü fıt- vinin mühürlenmesinden kor- zar günü şehrimize «"' obı"' 
rlikleye ııüriikleye merdivenler- ~olayı mahküıntyet talebine Vf' ratında yaratılmış bır ınsandır. kan randevucu Arap Şetaret- kiklerde bulunması fil 
den indirmeye başladı . Diln, bir akşam gazsteel, vi- İsmail 1sa He Sadun Galip hak- ' Böyle bir adam ıae se~ce çok tir. Bu kadın böyle nice kızları di 

Bütün vücudUm, elim ayağını IJ.yetlıı .Aıılraraya tıeletonla mA- !andaki talepl.ere de lşt.iri.k ede- 1 sever ve kuvvetle. ~ık olur. berba tetmekte, benim gibi ni- r. ./ 
titremekte idi . racaat ederek kahve ten1atı rek mezldlr Denizbruık meclisi Sevgilistnln yapacagı en küçük ce gençleri de hapishanelerde , ~/ 

Dilimi tuttuğuma . bütün şüp- hakkında müaa.de istediğini, bu idare lzalıırmdan bulunan di-1 bir hareket ruhunda büyük in- çürütmektedir. Bu hakikati Davet . il" 
belerimi, kanaatwrimi onun yü- hu9U8taki mlieeadenln bugün• ! ~er auçlu Cemal Şahln, Sedad flııller yaratabilir. Hal böyle meydana çıkarıp milletime Jıiıı- Sağır, dilm .,6 lcf'r !", 
ztıne lııı.ykırmaô:, ıı . bu ada- Wcada.rlara bildirileoeı1finl yu. I ve Zlyannı bir g(ina sun't talaıirl iken Nazmlle her fırsatta pa- met etmek isterim. Ve beraet , yetiıo.deıı: ,..ı '), 
nu, hattl öldürmediğime nadim ınıştır. j olmamalarına litnıwııı beraetle- rasıııı çektiği ve yüzihıe gül- kararımı talep eylı!rim. ,. Onümlizdeki t5 ı 6 ':1~~ 
gibiydim. Bize verl.lıeıı Jnlllflmata 1181&- rhre ıt_. verihne8tnl. talep e- dllğli A1i:nin askerıkn dönü- :Muhakeme Ali Sonatın bu :zar günü saat ııı dC ; 

Fakat biçare Hacı Bey - ki rau bil haber cJotru de#ltdi!\ dertm. §ilnde parasız bulunması do- m,1i&faasmds.n !sonra karar mizin fevk iade toJllıı.ll~ ,ı 
onun da kollanma kısktvrAk Kahve tevıd&tın& 6ıtllmlbdeld ~uınt moa9iııl Ziya ltQ'ıııiyie . hi yüd1ne ~?miş için başka bir güne bırakılmış. lacağından mezkur ı;ıl 
yapl3Dll1 olan elleri titriy~ hafta. lofndıt lıa!flıtnınası mıı:la -ı 'luganın htllieateu wı'dtlbnlz. ve tıııt.elik ona her tesadüfte : tır. mum azaların behesııe 

(Ark» temeldbı. tN mUtıılea ve tal0 rne!?J9lnl ________________________ .,,.,J rifleri rica olunur-

~- " Yeni Sabah ,, 
ABONE BEDELi 

1 

TUrklye lcnffil 

8EN6LIK 1400 Krt- 2700 Kf'1. 
1 e AYLIK 750 • 1450 • 

3 AYLIK 480 • 800 • 
1 AYL!K llO • soo • 

TAKViM 
13 Hazi ran 1941 CUMA 

17 Cenıazlyelevvel 1360 
1 

91 M•yıa 1857 

1 

Q"Un 194, Ay 1, Yıl: 941 • H ıı:tt 11 

aun., 001• !~indi 
1 

8.47 4.32 .3.83 iunt 

~Sil 12.14 16 . ıo v-ı 

Akpm V•tıı lmuk 
12.00 2.03 6.26 l!ıınt 

19.42 U.44 2.08 V-tl 

-- DiKKAT --cYenl Sabah> a ,ıınderil«ı 7~ 
Ye evrak ne&redllain edılmes(ıı iade 
olılnma2 ve bunların kaybolmaırıo.. 

dan ~ biç bir mesuUyet kaboll 
edllmeı:. 



~ ~aıı: MURAD 8ER1'0GLU 
r~ Ilı. · 1 ıi\ \l ban.a s9rma Cev:det ! Eğ~r sana 

" ~ l'lll isimlerini verecek olursam 1 

ae~ tu ll~ııduk ve alçaklık yapmış olu·' 
Od~ "-· Buna sen cİe razı olmazsın... 1 

SABAll 

·, 

- ' b. ~jı_, ,,<~ 
ı~~~ 1.en-- rr~,~eı-ptt.:~ 
!l'lılmEs:ılliı:ı:stı.'!!ll .. lllllll .. BZ:mllllm~ml:Dr.1 .. llm=ııır;!Ri:::~~:.:;,ı:ııım;~::.'!111--ımlmll 

Saba 
ill'lif!Q ! .. 

1 ., Ol'U h ı :airf;rrue ku~ uıo ,:-! 
':!( n•ın G<tlal·ı n:ılıivesı su·[ 

t:>t>• i.' Toµlı:ınr <lr ki. I<ılı·, .Alir~a 
m"ı ""esi iı;ıude bir çocuh di> -1 
pan~ı"'I'i, biı· güt:ıtliL~ balqm evi ''C'& 

l>_<r ıle yı l<ama yım!n VÜl'u<k g<'-1 
1 E 1 

tınlı. 1 j '-
Çocuk r:~irg~me K•ınımunul sil.dall evvel Suriue - Alaruz kaldığı istilalar- Is/tender- 1 

bu güzel başarıdan rlolayı i~tc:ı 
geır-n bir 1ıar:ıret1e tebrik ede- den sonra Suriye - Ronuı istllôsı - A11nibal S11ri11ede • 
riz. "Yeni Sabah., karileri gaze- il.# hf [lı' d l ti t k ı. "[ d/ A • fil A S' / Tefrika No. 48 temizin, bilh:uısıı her giiniife git.. ıFıU e lı eıı e er eşe «U e yor - rap ıs ası - ı. 11r ye 

·is)"' "l . . mrk ve y~vruıarmi evıerınde, En1e11ilerinin nıerlezi - ikinci Mervanıtı ' Jıe~imeti - idrar 
· .~ ~ip lı~ndı.-.iru hakllıalen ı O '.lTI' 1 O lı .ı~ l>a~lıa hır, od11!µ11.da yalnı.. blnı.kıı,ıalı: ıi'lı· ı .. . 

8 '.,,.- ~ euiyorıa.rdı. Beıti bü- '"'re aüı;ü.ıeı; .. &n ı.er 1ıahıc 1 •• ~'':'ela J:>uı~ır.:1 i~ saıı~pi .. erı..~I ~ yııziıntleıı elden giden tletı/el ·· Kenılll ve ze11all. 
~"'~ 

0
f' ~detin evinde ge- onlıu la tcm~.sa "ircbılmek kin \'e liadia uıçıkrıJı, kuçq~ bT ~ 

Şiındilik =::::;... 
--::-·::Bu kadar! 
llarhin nı11htenıel 

inkişafı 
A. lr.1auya·~11u Ltlıidean R<h. 

... ~ ra 1akıp edecet!ı harf', 
stratejiği ı. "'kesin m~ı akım• 
şidıktl<ı t'.E-lbctmcl<trdir 

Pilhakika Giı id adasıle bir
likte bütün Balkanları istila e
den ve C<;a.<~n A\Tupanın her 
tarafına bugiin fil.,n hakim va
uyctte bıılunnn bu büyllk mem
leketin lngiltereye karsı nihai 
"8.feri kı<ıııuınuu,ı uğruııda fQ· 
kip c-de<"eğı &1ya~t elbette her· 
kesin allka ,.e mcrak1'ıı cellrt· 
der. 

ıeıı ~ t~ duı:ur.u da biliyorlar- 1 bir çare bulmalıs;;,, \·c bu c:n:e. t:ı('bliığ ınul.<,:J-bilindc._· çocukl:ıı.~- 1 , Esk.i deviı·Jerm k;ırıuılıklarııı· .. --------------, ma tdeıek c,öle ı;:ı-.kildiler. Bu 
ttfı ı; ~i e.!i 'Y'e.ner onlardan ~cip- yi bulabitınia 7~wııP(J~rim. , na .bak~abıle.;~lı.lerı hayı~· mu: j ua kaybolan Sunycııin _nıa.zil>i- YAZAN ı tsarnız 537 de bır dPfa daha te- ___ _ 
bS.~ "-,,,Yordu. Yok&a bıı F.eY. -j Aıınwın aklına kın·dtnbire e>;s ><el _rmın vucude gct!tiJmesıl nı ta.rıh. ancak lım .dogmad.an. 1 kerrür ~tti. Aııtakva bunun ö- s · lti8a.fl Al 

"'""'" • h u d ld · d b 1 t b ed b li l u . A y nünü alıruUt ı•"n • ."gı· r ve...nıer "" ın • ar mıı.ny, .• 

Çekıl~m kuvvetler 

ti
. ııl QI;,~ "'-"d~tle ara.ıımd.ı hi- ''"Pal! Rori3 geldi. ux suıı a. ~·a.;mu:, o uı,'l.ı P.· on ır ö.Blr evvc es ıt e ı • l·•bul "tm"""' ""roMbur ol-'-ı. ".· ıııı kunı tl~ini temeı-

\ fft' "9ft- - ır <>arc t.M,Junı ı'·fl' n11· . ... · li k"-1 ı lduğ · t'b 1' 
,~Yakı_n.h"", dog-an ... ı. 1 B' · bı ,~ 11. vamlı ". •~ııyatı hatırlarlar. 1 yuı·. (A. rami) lerdl.'n. oldukları nn , • ..,- ,~ u. 

b ~r ~.._, o;rrb enmi<> mi idi? ı ıJdaııdı h\·t>t bir va"ıta ·l><ıla . Bugiın menınuniyetle ıı;öıiiyo- kaydodllcn S~nye kr o zaman Smiyeniu r.rablar tarafından n ... e rnl.'şgu o u ırı ı aım 
.,... •q ark ., 1 b u · ı uz ki Çocuk Esirg~me kurumu mUBtakil kabılelcı· te~kü etrmş- i t.il&s·,..a 63.'l de birınci H;ılifı> y.;, ''crm ·kt<-J.ir. Merela Geneı1'1 

oc a arkaya. bil' kaç 1 rım. b ı.. k•-- t kd' -' · 1 le" ve her I·abile lıtndın~ ·ıvrı lıfıb<'kir ta.rafındaıı te~·bb"·· e-' V\'eyganıl'ın lıumandııqm<.l:ıki1 
~ "Jdu V B k il - 1 u uzumu ço ...... n a ır .,,.mı~ " • . ' • , 1 tdıı yeni bir pa;,uılıt kl' :'du. Bıı ~ ~ 

biti<'y. akıil. mektupta b 
1
-:- un.un, ım o• ugıınu "<>n<· ve bu sahada ilk hayırlı ve mıı- reiF veyahul kı;,llar ıayiıı t•:yle- ı hi!klbndarl•r arasında ih;üncü 1 dildi. Ehil :"lifyan oğlu Yezid, ordullillll s.1y1ı;1 iwlirilnıiş l<'raıı , 

bt Yoktu. Fakat melr-1 ' ır nııyını · .-affa.kiyPtli adımı da atmıştır. , mişlcrdi. Bu suretle Şoba. Ha- Cerrah oğlu Jo;bü l 'bcyde'ııin sayı i~gal edı ·n Alman Luvvet • 
,::u~- hava"ından böyle - Sorma Cevdd' Hunu sily- y d ba 1 Ç k m<ıt A. pad, Mas.ı;a, Gffiht•r j Aııtlyoküs gere!ı Ballamyoslarııı kumanda.sına ve.rilc:n isl3.m oı-- !erinin miktan azaltılmış müta-
'"'kala h' ed·ı· d lemcmi istem~' E•;er san~ on ur umuzıın en '' 1 .ocu Bevt' Rahob Dirn~;J{ hük" .t, cenuptan, ırerek Gol'lcrln §İ-l ıluları Huri'·~yi tıunanı~n fethPt- ıeke ahkamına 0 Öne Flans.ıdmı 
a b· ı•• ı ıyor u. 

1 
. · . .. " k 

1 
· koruyucu bir ~Wü olan ,__ , t kk·-'ı 1 .,. . 1 ume · ı maldf>.n ta.amıY.larına mukabe- 1 ' ~ " 

~ lır takım mıılümatiar- arm ı.smmı verc<e o ur;am 1 1 Çocuk E8irgeme kurumu) nım ' .,,rı e<ıe u ~y .~mLŞ er ve S?n· ' 1 " t.ı K d tıı.,r. ' alınan bazı haklar i'.ıdc e·iilml -
dı. Oe llleşı son derecem&- namu~"ı1.1.h~k VP alçaklık ··•ı·ınış ayni ha.yırlı eseri latanbulun' raları Şoba ~ukurı:darlın digcr I eie u.,l"'.uıın!J! ı" om~ıı e\' · ı Şam ııılıl.m cüıuhurıyetini hü- tir. 

1 ı . B b ı . d '" • k-"· devlMlerle bır n~vı konfederas- letJerle ittifaklar akdetmiş, kah k" d lıJı 1 ı· l 
'tli>n arca. bu malümat ne ,, urunı. uııa "en ııe raz.ı nlmıız-ı aş <a >ıemtl!d'\Il e ou.ııgu .,.,..r

1
' -'·d-·' k b' b' 1 .k h" 1 mağlüp olmu~ ve nihayet. Suriye llIIl ar şe 1 ıne •:eviren ıirin- Koyun gelecek yerden ... 

'l · 8 '-ı f ı· t' 1 · yon"" were ır ıreşı u- _,__ b' l lll' ,.;... ıi Muaviyeden i!On Emevi hü-I 
to~t ın. .,. aa ıye ı programı ve sıs·. kftmet t . etmişi dir t""-'Ar ~ne ı " ııema ı.., • .ı . 

h·" tehdit? Buna neden Fal.al ya bu yer telılikeli temi~ bir çal~~ışla bütiln yurda Bunıa::S:eyanın:: en. <;ok tıı-1 m:.ı;ılır. kiinıdan Mtcrvıuı Hımara ka- Bizim Ttirk~edP C'nk giiıt'l 
il~""Hmiş!C'rdi? Kanun ı•c > Ya ora,fo seni lıiı tıııağa leı;mıl ed~egı <le muhakkaktır. nınan Hadadezer'dir Bu hüküm, Antiokib Thoos'un ölümün- ı.la~;:!~:t .~~~:~~ ~":ı~~*J: 1 bir darbım<"<el rnr<:lır. 

ıllıi;n edi!m~nin ölüme diiJııire.;ek olurlarpa? Ço .. uk J!'.sırg~me kunınm bu 1 darın peygamber Davud ilt- mu-1 d.erı ııonra Mısırlıların b'tilılsuıa Joıı hükfımetinin te.ımi ÜZt'rine' "Koyun gı if'<'l·l yerd-•1 lrnz 
et demek oldugunu _ Hayır .. Bu hu,uata kork- tarzda verımıı ve elle tııt~acak \ aı.ır olduğu anlaşılıyor. uğnyaıı Suriye badaıı evY<'i 200 ~77 de · ::luriye mii.ııtakil oklu. ··•irgt'ıınıez. 

'ia Hiç~ir itiıaz hakkı ı ma! GJdeceğiııı yer ernın bir tlere<:cde ba;y.ırlı 03.erle~ vuc.uck>l Komşu devlet lııra.i! hiıküme- ~nelerine kadat' mütlıi~ muh.ı-: Beni Tolon'dan ,.e Abşidi'leı·ıl~n İşte Alman nın Fml'Nı kıır-
n oluıne mnlıküm e- yeruir ::lana bunu bir kağlda getırdı.kçe Tür~ ınıllctıı:un se- ti olduğu ıçin Suriye hükün:da- ıebelere sahne oldu. Şimdi isti·ı sonra Beni Merda~. :S.:ni Bon, ı;ırunda takip .-ttıgi 'ıya.~l höv. 

~· ~·~a. ~ok a.nr geliyoı·du. '"'" l mahıı.tın<len emın ola.bılır. Halkı rı binnci ve ikinci Ben Haddad 1 Ii t<ır311ı Romalılara gelmişti. Benl Zenıri Suriyede hükümran Jp bir plilııa l'"k uy~11 gdı~ıfk-
"' - , .. .,. yazıp v~ı"ceğiın. v~l~ye kadar müsbet ese. r.ler k 0-•aında birbir 'ıle y-'-udiJar "r••ında mn"thı'a, J Bu cımhlla Romalıların b~Q 

"" '•<lo.<ı için •imdiye ka ı --- " ...,, ' ~ - " "" oldular. N;hayet Salahaddini t.?ıiir • 
. llu arının hepsi unutul-

1 
k A d eli ,.._ka f _, <'! ., 1 .1•. • k A •-•· el . F.yubi 8uriyeyi Mısır-• ilhnk Alm:ınya. J•'ı-antı-ya karşı mu "lltıkı " ·ı okum~~.sın. Eğer avı.Jet edersem za.ın. an bısaız k1tlmamıa.tı.r. K_.en"ı bı'r mücadele b••lamı• ve bu dlliıtnanı olan Annibal Surlyeye 

., . mese e yo . ,. et etmez.•em o sıne .. ""' n, men a .... ını go_ ze· mi1cadeleye Beni ,..,..,il ,.,,.YN. •m- ı r.ıea euere . n.""", Y. a~a g mı~ tt' B · et M y · •g'Urcta hayatını teh j r ·~ 1 . e L u VaJ<JY ısırın avıız tareke ı;aı'llannı hafil1ttm<'kı•• , at~ · ı uman istedii!iııi uaı>ab'"-:·.in. ten mue~se.llelerle dauna alaka- ber'-' de kar•<-;n••laı'dır. ve kral Antıyokı\s ü homalıla.r- Sult Selim ta af d f th' 
" " 1'1!;1 bi k lık .. ' """ d '"'" _, -, b be • ım r ın an P ıne harbi k:v"ınmak ynl.md1ki iı-

(e,._ : . rço yar .. r - Anııa buııları so'yl<>ı· so"ylenıez ar olroıı~tur. 1 Surıvenin kiilı lehinde, k"ı.. lıı. . ar teşvi~ c liyordu. · Rom. a- k-"- d t · t' Tü' ki .., ·•«e~ı b b · ' ,.. • ''"" Uf · · ........ r evam e mııı ır. r er mitlerine kuwt't vprecı>h bir ;• • .. ,U ı~ ır ışe yara • Ce "-0cuk Esirgem<' kuı·ımmıııı aleyhinde cen·yan eden bu mü- ıı uzunun agırlıgını hıllf.Ctmıye "' 1 • 
~ hl<endiııine tn meııru ~detin. nıa.sasıııa l\t~ti ve bir $Ol1 ba')'trısından dolayı tekrar j' cadcle hlikümdaı Hazael'in y,a.1 baıılıyan krııl,' i~tilii.ya mukave- ,,w-iyeyi a dıktan <-onra vilayet- yapmış. oluyor. 

akk b' • kA·-..da birt3 1--m yazıl y 0 •-1a tek b iti edebil k · · •-afı d 1 len> 1tyırarak ayrı ayı 1 valıler- "'ı.lhakı"ka bıı •. ur".tı~ bı'ı·.'"· .... 
1 

. ·. ı ile verilmeden, I _ "6' · "' ar ·-· • rar tı:- ri · bir yurd l'a»jfeııi manında Surivyı tüvük "e rnt't me ıçın e... n a 1 ·d etti! " h · M h r " " ' '" .... r ı. b 1 dı B 1 , , • 1 efikl B 1 e ı :ı.re E'r .... ısır \'a Si e • kuvve•"··necelc (ılaı1 "'-· nsa ı"n· '""· bıu~ır v. e mütalenlarım ı;a a.ı ıı . illlktt>ıı sonra ki- sa)~yorum. kıidrf'tli bir devlet >;<>khnc ko~·- mütt ·. er ar ıy.or., kızını at-
1 

t Al. p -1 lb b. '-"' r •n '' - ' [ ı il J di d - "· ıne 1 aşının °~ 11 r~ ım ~illerPy" kıı.n<. ı o kad .r fazı, ·ek .' e lıizum görmeden gıdı katlıyarak Cevdcte H'ıdi. j A. c. SARA ÇOÖLfi muırtıı. amyoa. e ev en nycr, "1:'':""· Pa.şa. SulLın Mahınuda isyan " 
ltıı i~m! .. <-mri veriliyor Cevdet bunu cebine koy,ıu. --------.. ı Ondan "onr;; Suriye za'f n;. Fılli<tını venyeırdu. l•aKat c·ylediği zaman Surıyı<yi Mıaıı·- mukavemet Cherİ r,örtr·rcbiliı 

~ 1!J;..;'n de 24 saat gibi kı· Anoa sabah Pi kcnden eı ıi•·n j J I devre~inr- gıriyor ve. Asuriler Roınahlarla vu~ubıı~an hPı'!l, ıa birleştirmiı;ı-ıe de lMl do ~u- lııgil!P.1""}; o ko.dar hırralıyab• 
T 'I. 

an.""tıııde· t tavı'n edı"hyoı·du. kt D · k · ... BE: LE D YE OE tarafından islilA ediliyor Asüıi netl<l'Sııl<le Aııtıyokus cenuba. rı'ye tekrar Tiirkleıin vil:ty,,llf'ı·i lir Bütün bu yıpram,, Alnınn ....., ~ı ı. oı,'rU(a uıaenı.n yınunu . . . . _ · d · . k'l ·, b f. .., 1 d l · 
.. "rı k -· . . ... ı , 1 ıstiH\~ını Kalde "tılMı takı'p e- ogru_ ~e .1 m. "·' ve u •na P••n nlar,"k kalmı0tır. yanın o <a ar l<' ıınr!edir. Zi, a 

r 8" '"=•. ~. n. endi hayatına tutt K ı rd Fi d T h ı · til k J ı " 
0 

" ~ah u . 'meye . gı 1~1 uman orya a enıs sa ası diyol'. l'<abopola.o;ııar biitün o bs- ' uşmana ıs a apı arını atını~- Geçen Biiyük Harp Suriyeyi bu nisbct dahilınde !n:;ııt~ı c 
1'\/ ı Vardı ?Uıı etmelerine ne sabah ayını ıııhayet buhnıış, ı yapıhyor ! v~liyt zabt ve Ribla >;<:hrini kl.'n- Ur. , , tamamen Türklerin eliudeıı al- wyıflarmş oluyor. 
:;ı~ ~"'İlııt" · kili~eye gelenler e;ıkııı gitmişler ı . . dine merkez yapıyı:ı,· . j Bun·d.an 50~3 .. Seleucıde.ler. - dı. Bu gilzel ülkeyi ı;::.lip A vru- ı 
. ~' e~ d~ Cev&t hakika- di. Anna kendisini artık tanı-[ !bta111>tıl . bdediyeoıı Florya ! Buhtunaı;ar'dJn sonra Suriye <len b11çok. hükunıd.ıı ge.Inrnı: pa devletleri istedikleri gibi pal'- . Balkanlarda 

3'·~ ,;ııı v 0ndü. Hemen ona .. , , ,. ı,.ıaJını.la bir tem8 saham ,.e, İran tarafından istllll ediliyor. f~at hepsı Romanın nıanevı 1 çaladıl F 1 d b 
sil , ı~tUe tabancayı göııter _ ba.e kıl~~ lı~-~1meslne ~ııs.ba-1 TakMiın gazinosw1da. bir )«ı.zlık Darayı lskender mağlfıp edince n?fllZU altında b.ulunnıuşl~rdır. ri Su~yeni:r.~~r<:,~~>e~~.;~i~lf Balkanlal'da Almıcn kU\·-
f• ( ·, 'il.~ Hti a. '1 so u. 11 80 ha<lcmetıı · bar vapılmıuoma karar verm'a " · M ked lı ·h · · 93 q('JllJ)de Sunw ~:ırk ımpa- · f vetlerinın ru~•·hul hiı ııJ<.., ı-ab,·t · 1 . 1 b • .,_ ~ • ., · .-.urıye a oııya cı 11gı11n • · ken<lfaıne nü uz nııntakası yap- , 

, h ~iııı tııektubun mealini - ~eril en uyurıın! '""'"'ı- tir. malı oımu~tu. · ı ratorluğu. »ekliııd~ bir Rom .. e- ınıııtı. Tlirkiyeniıı harbi kayl',et- ıstikamete doğr•J y.ıvaş ya va~ 
"'Ilı edı. Tabancayı da • nı verdi. Bunım illennc Anna Buz satış şı.: b -.feri . , takenderin ve.fah ÜY.crine bU· ~ halıne ifrag edil ılı. mesi htpsınin 8uriye kıt'asında çekildiklerini görüyomıo:. Ye-
~a ia~Y~ne cttiHen ııonra kiJJ.S('ye girdi ve dar kcoridor- J , I ' yük imparatorlu!,'ıı geuerallel'i • • • olan emellerini kuvvedı>ıı fil~ Çl· rıni İtalyan işgal kııwctlerin;ıı 
!ltı 

1

1 etti; lartla.n dolıışarak ki:.••enin • cka ço a.tı ıyor araRmda taksim edildiği zaman 531 de bir ~ok kabilel~rden ka1'1ı. li'i.liııtin lngili.z, 8uriye dC"ıııhtn elm"k Ü~çre c.!Juğull'J 
liıı ~baııcayı "en sakla! tarafma iı;.1 bet eJen hıısııd dui- Ruz tevziatını taııhhüd ed. eıı memleket L:ıomedoıı'un h!Sile-

1 

müteşekkil olan ar;ı,plar El Müıı Fı·aıısız hımayeııine giı di. !ngi- ogı C'ndik . 
.; ~·'·t Olur. İyı· bir taban- bayi tevziat i.şlcrini kolıı.ylaşt.ır- sine isabet Ptti. zir namında bir r6'iain lmrn~nda-1 fül"r Fili,tini Siyoni~t yahueli • ı Gertk bu fııi barı>lu;t, 17.~re'< 
, eı.. '~ h reye girdi. Papaz Borıs 1'.r.ıba. ınak makaadlle •ehrimi1,de dahn Seleucus Suriyede hüküm · ,mda olarak Aııtakyayıı huc\11'1 I ll<ıin vatanı c,lmak üzere trkef- •· 

111~ .:'il u a geli h · An od j ' j ı se Almany ... nın 'rürkiyc ha.lıkıu . e! " ncc e emmı- nayı asında kar~J!atlı 25 buz aatıa uubesi acmag·ı ka- ran olunca büyill< bir devlet l<-· ettileı'. Bir onk esir alarak· fiil t-t1il<·r. Oraya ilk tngın· 'z Jı.o- · · ı ~ "- •aner d ·ı "" 1 "'' ı dtı !?östcrdig7i clos~nc temayu· ı-
ııır '"rıı enı en "erııe- (Arkı»<ı ar) radaştırını~tır. ı sis etti. Antakya iamiııd<' büsbü- 'iE'hrin zc,ngin maha.llekı 1ni yağ- (Sonu uyf• 4 sütun 2 de) •• 

, 
1 
~ ı~('.or zannulerim. ~- il' ----· ---·----------- ler harbin buwhn ~onr:ıki mih-

01,,,-, ı...~el'ııı ı l'l'ıiilılete de <.'hem- rak merkezini.• her lı:.ılcle Sal-
t il'') • ..., e• B d kruılar ccpheııirııle olıuaya~ğı-
t~ lıaı . .j un Rn maksat - Askeri Jut'alann hnrekdi lıa~lu me;;ela bır sivıl, vahut bir as· nı göstermektedir. r· ~~ e seni ürkütmek ınadan evvel hızim tekı aı' t;ı ker lk matı. mılharcbesi gibı 

1. 
~iı.c_~tıu.anıı heı· ihtı·m .. 'e ... Almanya için harbi lronnn'n-
~ ... 1 ,... arruza geı;nıemizın .,.·klPnnıesı bir deııI?. çarpı~mıısmın CJtuz - ı t 

1 ~ •· ı"· ı haı·ekel edelim.. · ı B nın yegane yo u ngiliz odaları-"" • mliııı'-'lıp o ur. u intiı<ar ıltN· kişinin lıayutma ve iki yahut 
ıı ."-' '~eıı ı n~feı· bırakacağım. ı rpı;inde ~libolu ııahilkı-inin üç eski gemiye mal olduğu hal- nı zaptetmC'k olduğuııa gii ·c ba 
~tıl': t~.., heı·hangi bir su - muhtelif sahillerin.ı geni~ mil<· de son derece mühim neticeler yoldaki haı:ırlıklarını tamam -
ıı11 J ,Y Yıtı,mağa cüret e-ı yasta bir ihraç hareketi Japı .------------------------------------- vermeı;indcn dolayı memnuni- lamlh~!< iı;in. ~arkta bir ı;ıH·iııı ,.o 

ııe rr "<>ş bıılıınmuş olmıya- lıyormu~ gibi gii6tenrt·k, baş- 1 . B O Y O I{ S İ Y A S İ •ı yet beyan ct<ıe Amiral c!ö Ro- eu un ıstıkı-arı tabiidir . 
. J Jıca harp sah~1arındal<i sahra ( Y E N 1 S "A B A H ) tN T E F R İ -~ A S 1 bek son derece mütcc>ısiı ulur lııte bu muhakemE' karsı'l!ııth 

·1ail'' t. ~~n~ ı toplannı 11Zt'klara ısevk«ı.lll' ve • • ve bütün n1ewudiyctile yese Alm~nvanın 1ngilterı>yi istilaya 
ııl •"-1-k~:.·o Zabite Hokııldu: j bıı da bizim mayn tarama a- dü..:·r. teşebbüs etmesi ihtim-ıliniıı cok 

iirU' ~n ruın Cevdet! Bu meliyesınc kar~ı çık:uı engel- Bu tE·cssür ve heyecanlar a- kuvvetle tebellür ettiı;iai ior-
Jt!İ I .~ kad~Orkuyorum. Ö- !eri ızale eda.,. • ra rs az mira!Jık daire~indeki geni~ ma- ınek mümkün olmuyor. 
f( ".'il !:ör a.',"_a~ık ve bu ka- 1ştc amirıılın martıu :ti incfo • 1 Banın ctmfında toplanan!ard01 MURAD SERTOÖLU 

~ l:ııkla dugum saadetime düşüncesi bu ı<li. J<'~kat bu ta- m• •• da vaJ.tı. 
I°' 1 diye korku_yo - ı·ihlen ll(•rıra ıııniralil!,;.,. vaki yuz n et e 21 martla General Hamiltr.ıı 

1 ihbarı üzerine onda büyük bir , ile bütün crkiı.mh:ırbiy~si lsh·ıı 
\\.~:!\elli etti: değilıiklik olduğunu anla<lık rn deriyı·ye gittiler ve Akd<·niz et 
'.'·-~lnıa Anna! Hi~bir bu tahawillün neticelerini da· E.ski planlar birtarafa y ~ıı:ı ut pek acele edıimişti. rafında asker ta.51yon bütün 
, ~,:'al'. Bunlara bey- ha evvelki satıl'lanmızda giis . • iv alan• --...... Şimdi a.mıralın ve bahri ma- gemılcr de oı-aya doğru yol 

'"etnrni tenlik. atılıyor • \ kamların noktaı nazarlarını almaya başladılar. 
~-! Orıı 'yet verip ken- .. t 22 .. Q E - v ç •• · ı anlam<ıya 0alı•· 1un · General Le m F ~:"lı b' ar sen benim ya- n .. ar ın ineı gunü ııı;n '. o rç 1 ' ·"" . - y an on 
~ ... ı1rı;.,y yapmag· a ce- Iizalıclh ıçinde bir konferans :- Hı-. ı;ıiphe yok kı amıral do • Devlet ricali ve ru;kerlere 

•• er aktooildi. Bu konferansta Ami- Robck 21 Mart öğleden sonra, .-,üre harp zamanında harp gc Sanders 
lıııı ~ · Bu adamlar ral dö Robek, A.'Jliral Vemiı;, yahut gece, kendi kendine bu 14 1 milerinin hissi bir kıymeti yok-
Vıı Urarak, in•anı nr- Sir Hamilton, General Bird- kararı ittihaz etmişti. Bu gayet . . . tur Bunlar, umumi menfaat r'akat <'V\'dd<>n clüşıırnn d:ı 
lli;n:kıa bir i~ hece- \'(.ı'd, G<"neral Br.ııtvnit hazır mübinı bir karardı. Bıı karar ge- Vakıa 15 maı·tt:ı kendısıne Vt' devletin umunü politikası ıniiltim bir k.ırar ittiha.:t ecli-

fu, · e dikkatli hare- bulunmuşlardı. Bu kı.nJeranB r'\'k ıunirallığuı, gerek lıükiı- çekılen hır telgrafta ~u satılar uğuruna her zaman i.:ıtifadc yoı du · 
'i~ hakkında General Sir Ilnınilton metin siy,ı.ı;etini bertaraf edi - vardı: ı·e feda edilebilir, tehlikeye a- O gjlne kadar Türk iyede ki 

() k,.~eı; tanıımyorsıın tıııtıratında şıı :ıtırları yazar: yorılu. Halbuki amiral bu r.iya- "Siv.ııı zaruri gôl:"('('~ğini~ her tılabilir harp makinelerinden i- Alman ask~ri hevetinin reisi o-
"1a.ı:11· kinci, 0 kadar "İçtima ba.~l:ır baıılanıa:.: dö setP. ve bu pllı.ıın o zamana ka- türlü aHl<eri hııreketler lıusıı- barettir. Bu kanaat ve bu zih- lan, fa:;at hiçbir fili kuman-
tıg·, llır lıi, benim se- Rtıbek'in ilk ııfüü, !'mrim altın- ılıır taraftar olduğunu izhar ve suıula, oraya gelecek nlnn Ge- niyetle biı· askerin hayatı her danlık deruhde etmemiş bulu-

~~~~' ve seninle kaç- daki bütün a"kt'ıİ kuvvı:tlcriu ılllıı ~tmiııti. ~'iloııun harckii.tı- neral Haınilton ile ania:,abilir- noktadan bir bahriveıinin ha- ııan GPneral L<:yman Foıı Sa.n-
~ah. k olursa kudu • , iştiraki olmada.ıı h.ırd:rte ge- na ait plünlaı· • ki ger!'k an1i- siniz ... Fıı.kat bu satırı,u·a.. de- yıılı kadar kıymetidir ve tah- der~ artık iş b:.:;ına gcçiyorclu. 

> ""t y · · · 1, 1·1aırn· ıc'' ol ıu rallık ve gerek bu amiral ta- niz taıTU.Zunun tanıanıeıı lt·l'ki rııı edilecek bir ihtiyar Jcı'\ıv·a- 24 DJ[lltt:ı harekatın bub-
~ "• h· apar, yolumu- ~emıyecegını .. ' . 1 •, . · . mamlle ta~vip etmişler ve fule. ve yerine yalnız karadan ıü • zör, bir kale ve ıstihkama kar- ranlı lıir deneye gicdığini gii-

ıı,..., • ız 1 vurdurur. Bu "Zaten bu ıçtim~a ı.,tırak et- d . ,. eli . b . • · H b , I ~~ de 
1 

• meden evvel, Gene...-al Riı>.hord riıı o ittifak etmişlerdi. :şım cum t>di.lm i gi. ı bır ınana ız.-ı- '>1 h.accaııan torçu ve mühim- reıı ar ıye .. ıwı ı •':ıwr Pa-t'-. ıayatın lehli-

1 

ve General Bra.itvaıt ile ben ,şu bir tara.fa at.ılıyordu. fe "<ii!emez. mat kadar kolaylıkla . iyi bir ıııı. G,.nenı.l l.c-:,•m. ı f.'oıı Snn-
q İ~ na karar vermiştik Ilahriye l;limdi filo mücadel~en ge- İki vahim karar daYa ui,>ıırunda . kulanılabilir. ı dersı lstanbula \'Ügır<:lı. 

, "lı;;.·i~ ,. .. 111
• bütün bunlar· erkiı.nı keııelilerıne aıt bahis ü- ri çekilmek isteniyor, ınes'uli- Fakat o yaşta ve 0 Şekilde, . En"~r _P8 :,:ı, Alma'?. gencra-

d~ .,., ~fı g~Ya gibi geçecek. zerinde kat" kaıarlarını bize yet donanmadan orduya !{eçi- B<iylece 22 mart tarihli kon biı amiral içiıı bütün bu ihti- line :;a~~"'t1> 1 ~uda.faab~!1 
" ,:'llitııın ndel'diJn. Ve ha· bildirmeden ve me~~li Ç'~rnak· yordu. Halbuki o gün bu ka- ft>ransta iki vahim karat· itti· yar gemiler mukaddestir. Bu ":'.emıır rı< U\'Ve e:·ının. ''." 

~· C: a~ele verilmesini kale boğB.Zlnı yalnlZ dcni7.dcıı dru· gayri müsait şartlar altın- baz edilmiştir: gemiler bir zamanlar denızlc- !?11 kumandasını tevdı etmışti. 
,~ .~"ahııı Uç dört .. ~orlamakla· gcçmı>k m rıPdl)n da orılu taınamile tesadüfe bağ 1 - Deniz taarrıızıı yPrine rin eu güzel gemileri idi ve: a- ueneral lkyma_ıı Foıı Sander• 
tiıq 1kı gi\ıı gun 1 vazgeçtilderlni , uyleııwden lı vı> gayet geniş ınikyıuıta bir onhınun umumi bir taarruzu- mira! ilk defa onların güverte- bu kumandaıılıgı 26 mart 915 

tl llôyıu zarfında ge- biz ne karadan bir 1 aıırruz a- iıarekete atılmış olacaktı. nu ikame etmek. ~inrk bahriyeye ayak atmı~- de . ~~~ht~ cttı. Alman gene-
., i ne YOtlar. ı ı h' d bul ktık · no d' Ordunun Çanakkale mu hare- ., o "- d tı rah Turkıyede be:ı eene., ısım-

~:'.' Va'·t:YabPalım. 21 saat ey ın o un· ca ' ~ - rduyu u;ken erıyeyc . li kitabında diyor ki: "26 mar-
"'""- ~ 1 ıtecek 1 1 kara ve deniz taan'<ızlarmın belerinc ııevki karan, oradaki gön<l<'rip orada böyle bir hıi- Bu amiralda, nenelerin ver- ta kadar Marm:ıranııı iki sahı-
•. .., ki k · . ı bırlikte yapılm~sııı,lan bahse- ~mir ılımI?.a 18 mart den.iz ta- eumıı müsait olacak veı;hile diği mesleki kanaat ve zihni !ine ta sim edilnıi. , 111 bı .. 

n 'O adar eııdı= d ktik ı<.lrllZd ;il MnrR amirafüg'ın 'd •· k'J'tl d k ookjj b' ' . . d _, \\ lı .,.. CC<' • yem en «•'l ı a an ırm~ . . ,, ır gemırun zıyam a ~e- fırkanın bütün lc"kıl:itını t.--
~ lı ~ı·E'lldilcrine bir "İşle bahrıytı erkaııı filmnı .,eııt.ği telgrafların ve hatta Ru işe en a.~ağı Uç haftalık ı'<'faizlik ve itibarsızlık gibi bir mımiıe de,:.,otirm k ıcap ,, 1

1 
Ilı ·ili~;,. daha iki gün söyledi. m ' 1 tupların ruhuna muhalıf- bir wınana muh~'lÇ bir iştı. Ha- lelıl.kki uyandırıruştı. Sinesiwle yl>rdu. Ru fırk'llı~ 0 ıo: , 
J ıJ, ._ h"ne uydur. "Art.ık mün J;,aşay:ı mahal , Amıral, kumandanlığı de- kikııtte oıılu bir tanı ruza geç- o kadar h 'ntı baııntlıran bu k d , . 
'" 'Tll'-· h h ~" k k eli · · ı k f t '·ı· l •si! .,"emUn'rı'ıı <lalgalar al na a ar \anuı:uıx mut1lif eııas-'"Y ueı• &<iııderece- yoktu. Binaenaleyh ıler aı. ka- ı u, '" euer Pil rn Rint' ven- me , ıeın ço t'na eş;u at an- • ' ı k t k ~ ~ lim k b 1 t 1 k im k l ı..-tı•· on• serı·ı.•nc ve tah·at aıa 0 v "ıra · ır 1 ~ı "· 

f,1 a~- , MıılıabereyJ radan hücum plan·;ı 1dkü· et- 1 ' w atı aynen ·a u e • !!'" u :ıra ge ış ve geç n. "" " ~ " manın hu lut m· h:ıf·-•- ., 
""llıı "- · · H lb k' b t " t d t Halb k' d b" lıı'·'fı gı.bı· e:o"ru"ıı'"'or<lJJ '

1 ...,..rı gı ,, ,. . .,..n <;aJırt.a. - mek üzere miizakerr>yc gırış - rrı ' a u ı u aıı '" ı a llll!l " u ı onanmayı oy "" .. uJ sahil boyıın ,ı yayılmı;: 'ro 
• oııuer· Ya ya-' tık.,, ~ ,.. r!'dc! diyordu. il' hır tıı:ırruzdan ıılıkoymak i- ;BL. hakti ruhiye. kcr~ı ııda ( Arkıın 1ıar) 

ge ~7 -~~~~~::::.>ıı'tl~:;..;;';/iı~:;;;ı;:;;;;ı;~~~::"~..:;j~~t:;~~;.,:.:~;;:;<~~~sa;ıııs;~~~~~;~~-~ 
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azalarına 

, Tiiı k Bwmı Birliiji lstaııl,.] 
Mmtal«ıkl Roisliğindcıı: 

Mınkıka kongr_.si11in 13 Ha
;<ıran 1011 rnma günü (buı;iinl 
sa.at 14 te Eminönü Halkcvı F • 

!onunda toplanacağını, heg ıı vu 
muamele, bütçe, dilPkl< ı ('neti • 
menlerinin raporlarını müzakeı o 
ile idare heyeti, haysivet divanı 
37.asiyle umumi kongre murah 
haslan ve yedeklerini seçccC'ğı· 
ni sayin ark::ıdaşlarımızn lı;ıi.ıı 
latır, h:ızıı· bu' mmalarını rica c
d('t'İz. 
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Mudanya kaymakamı m 

hum Ali Ha1'iıt oğl•ı ve R''ttlrn 
Hü~yin Sa<lettin Arel ve ı~ 
fü:.nkası Galata şubesi müdü111 
Osnıan Dardağanın h~msıreza 
deleri \'e Zcyı·ek orl.:ı okul.u vaı· 
direktörü ve fizik mııııl!iıni ·Ne-

1 jet Ba.<ıeneria k&rclesi, m\ıtcaı •. 
lüt M~hmet Muratoğhı ve av • 
kat Münir Eğribozun damacı 
yol mlitedıhidlerlnden 
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hC'nÜz pe.k ~enç yasınc!:ı ı1 ,. 
'Pfat e mrılir. Cen~.ze:oi bt{'L • 
11.30 Ja Taksimde Alman h
ta'ıar~ ind knldırılamk 
ze na.m·zı Beyazıt eamii:ıd c<:l, 
rdi'sl kten rol'ra St>hit' k: ·I 
m haJi r.....ılısu=a tıefncd 
c ktir . 

C'nabı llıık aiki kcd~rd ·c • 
ne ecir ve sabı versın. Amı , 
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He • • Bir hezimetin 

tarihçesi 
(Bat tarafı 1 ·nci sayfada) r 

• kaydetmiş olduğu terakkiler B ı· J 
Yazan: Sami :<arayel ------.ı:mı:ı:DE=ılllimlıl:llam!lla:ıı:E:ıız:ıı ~2 1 karşısında onuncu \'C yedinci 1 u sene çorapsız mx geze ın çorap 1 mı ... 

ordular da, ~= tarafından • ,, 
Ahmet derlenip toplanmağa okuyordu. Sonra da biraz alay hasmının üzerine yüı·üdüğü za-ı lal k ·1 · t h kk b d J b J d k •l'ı 

6aşladı. Küçük hasmından ti- etmiş oluyordu. man daha Ahmedin aklı başına ~i~v:aye~f~ıı:IIcleri :~~::kc;;ıı:, a ta aya a J mO aSJ Stan U a a geçme ~"" 
tlzlendiği görülüyordu. Bu nara.sile şunlan ifham et- gelmemişti. Aptal aptal duran 

1 
mevzi ve hatları 13 Haziran - M kk b • • d 1 

Deli Haf!Jl, çırağı sarmayı mek istiyordu: Ahmede bıden ve dört beş met- da terketn:ek mec~uriyetinde re - antar aya a 1 ışın e mantara basan 11 
vurduğu zaman kızmıstı. - İşte senin sarmandan ve reden yıl n ~bi sözülerek dal- kaldılar ve (Pans) ın garbın:ı. 

1 1 
düşen bir noktada (Seine) n_'ı.- y ıa· ki b l d ö ~ Hatt'1 korkmuştu. küntenden böyle kaçılır.. dı. ri üzerine çekildiler. Bu nokta az ge ı, sıca ar as ır ı, rneklcrc b~ıhrza · 

Fakat İbrahimin, Ahmetli sar Ahmedin eli ayağı buz kes - İbrahim bu dalışı ile hasmı- l~ransız payıtahtının en ileri Artık bayanlar için çorap me- Y~zan • ır::'ffİYE kabılar fevk!!l c .ık··· 
1 hın 1 selesi de had §eklini bulmuş O· w • .O.:. Tevcl.".ı:cli, zUgfü 1 matla. bozduğunu ve onu mağlup mişti. Ne olacaktı? Vaziyet fe- nın paç:ı.!arını bulmuştu. A et mevzilerinden sayılıyvrdu. . lunyor. Fakat bu (h:ıd şekil) moda koymamışJ.r! 

edebilecek hale gef.ird4,';jni gör- na idi. İbrahimi, kolay kolay derhal hasmını karşıladı ve kuv-ı Altıncı Fransız or:lusu ıse çor.ıp yokluğundan ileri geliyor • • • 
düğü zaman zevk duymuştu. 1 yenemiyeceğine hükmetmeğe vetli bir boyundurukla lbrahimi 

1 

diişmanın ileri hareketine karşı 1 zannetmeyın. Bilakis, ipekli ka- rabuı ömıii altı saatte tiikenmİ§ Bir <le mıuıl:ır ny k',..., 
İbrahim, ustasına caka yap- başlamıştı. bogdu. koymak için nevmichne gayret- dın çorabı bol. Yeter ki Allah ı oluyor. yesi vıır. Bu fasılda biu• 

-·""ı. L"·'-, nede olsa ustası- İb "'- - üh d' F k t 1b !er sarfediyordu. kocaların kes~lerine kudret ,·er- Baııa kalırsa, gazetecilerin :ı.· dınlar mı ınant••a ııat-..._. .....w rahimin, Ahmedin altından ""'guş m im ı. a a ra-
1 

Duş·· ~an d,-ıh' l1 Haziranda ı t t 11 ki ~ 
" ~ sin! sı u u 'u arı şey, çorapsız calıır mı? Bir çift nıl!n nm sözünu dinlemeli idi. Her kolaylıkla sıynlıp kalkması Deli him, boyıındun.ğu yiyince pa- (J ulgonne) de, yar.i (Chateau - Bu mevsimde kadııılar iç'n gezmek değildir. B;Jiıkis, onlar kabuun 

23 
lir<• oldı~'ll 

halde ustasının bildiği bir şey Hafızı haddinden fazla neş-'e- çalan bıra.ktı. Hasmımn acemi- Tlıierry) nin on kilometre gar-1 çorap meselesi, yeni bir nıanza- artist adamlardır, giıırellikten nürsck 1 ,~r t, ;ılde erk .. 
vardı. lendinnişti. Gülüyor ve söyle - liğinden istifade etmek üzere bında (Marn) nehrini tutmuş- ra arzedcr. Bu sıcak havalarda, anlarlar. lb.tim~l iti onları hicve !Jim geliyor. Mı:ınuıfiJl,;.ı 

Deli Hafız, yalnı.: bir şeye niyordu: ikinci bir \-aziyet aldı. !ardı. Bu nokta.da nehir şimale kış gUnlerincıe olduğu gibi ço- sevkedc:n 6tY, bacakları..'lı güzel aynltkabılar, bu sene ı;;1 memnun olmnotu. Demek İbra- - Bak hele çapkına .. Ne yap- • İbrahim bovunduruıhın üze- doğru bir kıvrıır.. t<>şkil eder. rap giymeli ıni, giymemeli mi?. zannedip ıı:ıs ortasında çorap- de"ilmiş. Buna nıukıtY 
..., tı be? ' · " Dİil!manın vücuda getirmiş ol- Kactuılarımı>.ın bı.ivük bir kıs- Clil gezen biçırcl('rdir. pı'n rno' kralları, .-eJll h' k k d c·· tk- dı · · rine gittı ve olduğu yerde doğ- d - b 'tfk b.. .. ·· ' ' ım or mıyor u. ure ar . - Tüvb~lcr olsıın biz yapa. - ugu ce gı ı çe uyumuş mı, yazın çorap giyilmeme•ı ta-, Biz bile, yag ortasında öyle öm klor bulmu~ı.a.::k•P 

Ustasının korktuğıı şeyin bile be' 

1 

ruldu. Ahmet, habre boğuyor- ve bu ceb (Mont.mirailı e kadar! raftarıdır. manzaralar görürüz ki, tiksin - dınlar.13-0bstile meı...-
üzerine ı<idiyordu. mayız He~teıı yumurcak be!.. ôu. gen~lemişti, ( .• •~. ) Geçen gün iki bayan şöyle meklen lü>n;Ji.ınizi alamayız. A-1 !ar. JUJI 

Deli Hafız, memnundu. Gev- Yanındakiler de lbrahiıni tak- Tam bu aırada boyundurukla or~~-~:ar --/ konuşuyordu: 1 man efendim, o ne hal: Bacak-
1 

RiWrlcnnıeyiniz, ( ~"' 
k k ··1·· d İl<'d be be h · İb :ı.hiı ı=- · -·- - Yaz geldi, ne yapacaksın? !ar sıska, lı;ara kuru, tereotu ieinde iken kadınlas~. re ge\'re gu uyor u. 1 e dı'r etmı·~tı·. Dogr-usu •ok guz·· el ra r a..-ır.ına gıren r, n G ·· eş ·· bakaları Y ı · ·d - · kıllı · ·ıc ı· hnt•• aff·-~Ars·n·ız • • 

" > Ur musa 1 - az ıga gı ecegım. 1 ' Sl\'1 e 1, ~ "" '''" ı ' ıneııelclorle mi ug-rai.l• ( 
birde yanındakilere: güreşiyordu. Cazgır, dayana - bir iç çengeli ile Ahmetli bozdu. I . .. . - ıd - Tabü kardeş, yazlığa gide- pire yenikli, fakat hatun hiç o- ti! ) . . . E "' 

- Benim küçük nasıl7 Ahmet çengeli yiyinee arka üs- ııtmılnıl GıırtJı! .lıaıılıgıı ıı:ııı: ceğiz. Bunu demek istemiyorunı. ralı değıl, çoraps111 gezmekte bu' maı.ı.lemıdueytımnıoz.dn ~ıı.~ 
Y madı, söylendi: ı tu·· du··şmı·yeyı·m diye hır· denbı·re Bölgemize dahil knliiıllerin se- y ? .. _ .. .. F . f' " Diye söyleniyordu. anın- _Hafız be!. Bu Ahmet mey. .

1 
. .. .

1 
da 

15 
- a ne Ç.emek istiyorsun. mamıur gormuyor... t .. ınsa .. nındn. YardımsevenlC::; 

da kiler de : 

1 

boyunduruğu söktü. Ve uçar çı m.ııı gureşçı erı a~~n .. - Yanı, bu sene de geçen ı:;e- Bunun neresinde tetik var? nin ~lıih cephe ger• .. 
_ Usta, çok çetin çocuk, dana çıkarken ne dedi bilir mi- . . . . . . Hazıran 1911 Pazar gunu Gre- ne olduğu gibi çorapsız gezecek Böylclcrini;ı değil çorapsız, pa- !erine _:-:önüllü yıı.ZJlııl', 

sin be? gıbı genınn gerıye ~tti. Az. kal- ko Rumen güreş miisabakaları miyiz? ~uktan bır nikapla dolaşma.sı bir Türk kadını kütiıtP 
- O, görüldüğü gibi değild;r. - Ne dedi?. J sın sırtu.stu yere duşecektı. yapılacaktır. _Bilmem ki, ayıplıyorlar. lazım. Fakat, gel de muhterem -·--··· -~-/ 

Çok kavidir.. - A be İbrama hiç kıymet İbrahim, Ahmede yeti~inciye Bu mü_saba~aya ~ek üzere! - Kim ayıplıyormu.ş? bayana anlat anlatabilirsen! ____.. ~ 
- Ahmet de öyle zann~tti vermedi be!. Gilreııi hepten bi- J • kadar hasmı toparlandı. GU~ seçılen gu~rın rsımlen aşa- - Kim olacak, erkekler. Bir de aksi \'ar: Bacaklar su- r of(;-

galiba!.. j t· -· . .. !etli be' ' hal ile gırtlak gırtlağa ge'=bil- ğıya çıkarılmıştır. - Sen onlara bakma kardeŞ. rıahi gibi (bıı tabir erkeklerindirl--J S P ' /' 
ıreeegıru ~oy .. . · Fatih Gilr- kulübii saioııla- Kı ı.. 1 gun·· ahı veba·ı· boyıınlarına') ter ..-/ - öyle ya, görmediniz mi ilk di ._, s..,.nıyor ar. ı . · · 

- Amma yaptın ha?. · rında yapılacak lan bu miiaa·' - Kıskanıyorlar ıru? • temiz, yaradan özenerek yarat- ı• d •Jef 
elde paçavraya ,.evirdi herifi?· - Yallah usta be!. . Görülüyordu ki, gürı>~ !:aşlı- bakaların t&rt:ısı 11 den 12 ye 1 _ Tabii, kendileri yazıırta mı.:, ~imdi si;: söyleyin, bu gü- areCJ 
• - Sarmaya girme cliye na-• · - E! Aldı belayı öyle i.ı;e!. yalı Hergel~ı hasmından daima kadardır. 13 de ba.tJıyaca.k olan sında da kutup yolculan gibi zelliı:'i ipekle de olaa. setre kimin .ı 

'Si.bat etmiştim. !ua.dına girdi. _ Aferın bu İbrama be!.. faik güreşıyordu. Biltün hasmı- mlisabakalarda 2 kilo Toleransı giyiniyorlar ya. İşte bunun için hakkı var? Hani "gijzele bakmak uyuyor Jl'.IP 
Fakat Alımedi kalp beşliğP çe· _ Çıkararak benim küçük 0 . nın oyunlarını bozuyordu. üste vardır.. . . . İ _ bizi çekemiyorlar! sevap,.tı? 

1 
virdi. , de hasmına oyıınlannı tatbik . 56 kılo. Enıın · Felımı - sına. -- Varsın çekemesinler, biz • • • ~ 

- Güç kurtuldu elindo>n.. nuD:;'.dandan... etm kte miişkülit çekmiyordu. ıl 6~~~~7~alil • .Manol _ Be- ~~~.bildiğimiz gibi hareket e- b ~au'ınl~ı alak~~ hetmcğeı Arkadai;ımız A. :g.gf 
-Hele Alımet, tek paça doğ- İbra.him, naraaını sallayıp {Arkası va:r) şikta.ş - lsmet. - Evet amma, onhır da bil- aş ıyan ır mese e a a vaı: dan yazıyor: ~ 

rulurken künte nasıldı?. 66 kiloda Beki p t d.kl · · k !ar H tt• k Takunya! . . • . .Aııkarada bulund~ ~ 
: r · anayo ·ı ı erını o uyor . a a o u- Takunya gı)I~~. bır çıft ayak, 1 <ı; buranın futbol _,ıı 

- Fevkalide... Surı"yenı"n Tarı·hı"ne Bı"r Nazar Haııan Karad'lrli~ - Mustafa ç.ı. yorlar değil, yazıyorlar. 1 takur tu!ı.ur yıırur. Bu mulıak- snnr Disiplini Jıakk!JI"• 
B -ı pehli ola•·"·• kır. - Ne yazıyorlar? kak F· '· t b k d '-· ""' - u og an va.n '""' .. . ""'.a. mu. ue c o ..... bir biJvi edinmek ııı .;a 72 kilo: Kandenur. Zeki. Fa- - Aleyhimizde. Malılm ya. d ·""'d k A ı..1 ı.a .,. ~· 

Dedi. 1 ktid tir dahili h ar s-..w ır ı... ya,.,ar, . bir ~cı k.açıl"fllJll1' "'..J 
Del!. Hafız, hem .._ahim\ ko- (Bat tarafı 3 üncil say ada) j ri i ara g~ en arp ik - M. Ali. gazetecilerin çoğu erkek. Elleri- kunyenin .h. er tara_fmdan bol bol!, miR ·, bu cüml' eden 01~;• 

.. ,.. miseri olara Samuel iaıninde bir son Emevi hüktimda.rı olan ikin 79 kiloda: Hilileyin - Ali Ah· ne kaleınt aldıkları gibi ver y.ın- hava ve guneŞ ışıgı alır. ı hafta -'•plas~ıı.na çııı .. (· 
nuşuyor .. hem de Yürük Ali ilı> yalıurl.i koydular. .FiW;tindeki . el Mervanın mağlubiyet ve ölü- met - Nari . Rızık. sın ediyorlar. ı "" - nı 
başta ne yapa.cağını tasarlıyor- ekseriyet müslllmandı. Milslü- mile hitama erdi. 87 kilo: M•.ıstafa. . Adn:uı. - Ben hiç okumadım. • Takunya modası yen.i çıkma· kımlıı.nnııı oyunları ;ıı4' 

manlar mallarının zaptına karşı Enıevilerin saltanatına niha- Ağır: Çoban Mehmet _ Ah _ _Nasıl okumadın kardeş?. dı. Fakat .bu modayı ta~amlı- günU 1!J Mttyt~ ııtad 
duEğ. -er bu gür~•0 de Yürilk isyan ettiler. lıfütbiş bır muka-' •yet veren vak'a şu suretle ol- met Samsunlu. Her sene, yaz oı1:aııında, bir u- ~~n Y~'._"-biT hA

1
_ kbePd gel~ 1"• ~ gıtnmiştim. !>{J 

"""" tele fıa4ladı. muştur; ~-'!!!l!!'!!!l!!"!!!!!'!!!l!!'!!!I!!!!"''!!!!!'"!!"~'!!'!!! kall ( ! ) çıkar, (baldırı çıplak- .,..yen,;u' a a :ı.ı: ;.-veıı cı • ı k müııaba)olyı ıJt 
Aliye birşcy yapamazsa çok a-ı Fransızlar Suriyeyi pek fena İkinci Mervan, ilk Abbasi ha- iade bir muharebe değildi. Eme- l.ır) diye tuUııruyor. de işte budur. Altay yapıyordu· refll 
yıp olacaktı. Fakat bu Yürilk idare ettiler. Arap birliğini kır- lifesi olan "Seffa.h,. a Kı1fe'de vi devletinin inkırazı idi. Nit.t- _ Baldırı çıplak ,ne demek- Talıu.uya. ve lüks! Deme)'in !ininiz; fakat bir 

1 Ali denilen herifi meydandan 1 mak i<:in mandalan altında. bu- bıııt cdıldığiıti haber alınca or· I kim Mervanın bu meşru mv.c-ı miş? Ağır bir söz mü bu? de beni dinleyin. latm yı faydah bu bf~ 
çıkaı:malt kolay değildi. lwıan memlek tleri par~a parça. ı du8:irı"ıı' baş1<1a ı:eçerek ii.sileri 1 reti yüzünden harbin kaybedil • - ~mı.em şöyle dedi, eski - Maliım ya, bir~ok bayan! rı· t yın rengı . ıı!ya,h_..,.ı 

İbrahim, hıı.sm.uıa salmıyor- ettiler. Yaptıkları teşkilit mu-ı tedıbe karar w·-c'ı. Seffah da I meei üzerine araplar: den kWlıanbeylerine derlerrni§. mız Pari~ mod ı ile ya.şarlar. Beyaz fanıa i05-a)i 
cibinee Suriye ittihadı Şam, Ha- Ali oğ!H Abdullal•ın kumanda - ''hheb _ 00 _ Devle, bU IX"vk., İki bayan, Jil.fın bu arasında Bilmem hangi Fransızca moda ç:.W:ük .arma ve s~~ r 

du. Ahmetten hamle bekli- lepten ibarettir .Bütiln Suriye- sında bir kuvvet hazırladı. Mer- Yani "idrar vüziinden devlet ı kıvrak bir kahkaha attı. Bir ta- m~muası, geçenlerde bir yazı I.zmır!ı. f.u.t~o~ciiltarı 
yordu. Faka.t, Ahmet yılmıştı.! de yüksek salahiyet Lübnan da vanın askeri çokluktu. Falıat elden !'itti!,. demişlerdir. nesi: negı tıııış. i..~ı: 1 altın.da b<ılıınaıı rerık1 lerı bırbıknne orl:ıııı Liklıı, ne de olsa bir iki hamle dahil olduğu halde F'ranslZ ko- Nizam ve intizamdan eser yoktu. Harpten kaçan Mervan, ilti- - Biz külhanbey miyiz? Öy- bugünkü Fran da kın<;uk ve ma aıile Mas ellP 
daha hasmına yapmak 18.ıımdı.1 miserinin ellııdedir. Mervıı.n karııtia=da piyade O· ca. etmek istediği şehirlere ka- le olsun. Başka memleketlerde deri tasarru.fuııu temin için bu· 1 belil. seçiliyorlardJ·.dC, 

Ahmet, bir iki el enseden eon-1 Suriye tarihiııin bugüne ka- !arak harp eden Abdnllahın as- bul edilıneıniş ve nihayet MıSU"a çıplak moda.sı bile çıkmıştı. Biz, lunan bir modadan ( 1 J bahse· Mutad sereıno~sf,J 
dar buliisası bundan ibarettir. kerine k.a':'Bı Kadaa. fırUsına gjtmiştir. Arkuından gijnderi- ~-orapsız gezmişiz, ne çıkar?. diyormuş. Moda şu imiş. Tahta yuna başlandığı dl~ 

ra, hasınına girdi. Tek ııaı;a ka- Bun~ sonra ne olacağını za-1 ~üeuı;n e"!-" veri_ror o~r da len kuvvet Said'e yetiştiği za _ 1 Mııamafih, bu mütereddit ba- iskarpin. Bu İl>karpinleri, dül · lamı. 12 ki. i oyrıa 
p&rak Hergeleciyi ~. Ah- ınan gtilıterecektir. 'Beni Selime aoyle,. diyorlar. man Mervan Nil nehrini geçip yaııları bi rlarafa lıuakınıanız, ger mi ,d ra.macı mı yoksa kun ettim . 

. ~. kuvvetlı bir pae bpm!j- • • • 1 Beni Setim. "Beni Amire.,. atı- BllS!r kısatınıOO. bir kilisede 1 daha. bir ay evvelden baldırı çıp- dııracı mı yap:ıı:ak, tabi1 bilroi- - Hayır, yanlı~ 
tL Tarihin ııu ufak geçit resmin- yorlar. Bu keşme~eşe ta~tile aaltlanmıştı. KOfelilerden bir !akların sokaklarda arzı endam yorum. Yalnız, tahta tabanlarııı l 1zmirliler on iki reııJil. 

Hergeleci, pa<;a.sını kurtara _ den, Suriyenin pek pulaJc de- şanı ordusıınu heı:unete ugratı- manav Mervanı öldürüp başını j etyiğini görmüş olacaksınız. çı)ı:ar.ı;nası muhtero 1 1'-~a. ses- k i®l ri_ııirı elli ilf' 
1 virler geçirdiği anlaşılıyor. U- yor. _ kesmiş ve Eınevilerin sonuncu- İşin doğru tarafı da bu. Za- !eri onlem.ek ıçın d,.c bu.n).arın on bı.r kı..şı oynıır°' •; 

mıyacağını anlayınca derhal dö- uzun müddet Türkler elinde kal- Harbin en şiddetli zamanında sunun kellesi, Abbas! hülı.ümda- ten birgünden fazla dayarunıyan 1 altına. bizim kırk para.bk~r W- Peki ya on ikı~cı ~ 
nüp hasmının altına yattı. ması dolayı.sile arap istilası za.. su dökmek üzere atından inen n Saffah'a gönderilmişdir. \ ipekli kadın çoraplarını yazın yüklüğünde yuvaJla.k yuyarl&k Ji'iç te fark('(Ü_~~ 

Ahmet, hasmını altına aldı - marunda. Suriyeye ait tarihi Mervan'm hayvanı ürküyor, e- ı MağHlp hükilındarın kellesi g)ymemek faydadan hali olma- birkoç kauçuk kon;ı.c~kııu . Bu bu z:ıt oyuncu degıldıl' 
ğından dola.yı sevinç içinde idi. vak'alılrda.n Emevilerin inkıra- fendisinin elinden dizgini sıyı- yerde yuvarlanırken Mervanın sa gerek. Çünkü, yazdır, hava- Pariste tatbik cdilm • c bile ba.ş - Evet, oyuncu 

zına tulliık edeni kavdecbyo- rarak "· 0ıyor. Ordu, hükilmdar dışarıda kala.n dilini bir kedl !ar sıcaktır, kimse evde otura- lam.ış. Eh, Parişte tn~ e@, clın~c dlidüğü var-..' 
Her halde küı;il.k ha-ını altın- ' """ k' İ - h la b ( An) ı .. ı· k ca' ·,~ ruz: lanrun atını sahipsiz görünee kapmJŞ! Bu va ayı tarihçiler maz. Gezmek !Azım. nsan ge- mege aş nan u ııı.o""' , ne- ··um• lü oyun JıY• 
da yenebilecekti.. Şamı, saltanat merkezi yapan Mervanın vurulduğunu zannedi-ı kemal ve zevale bir misal ola- zince de vücut ile ayaklar da den sosyete muhitinde de revaç Bu da. olmaz .. o ..ıı' 

Ahmet, lwm:uru al aJır Elnr\iler ancak seksen dokuz yor ve derhal. bozuluyor. rak zikrediyorlar~ terliyor. Neticede bir buçuk iki bulması!)? Hatta mccm\la, bir-
1 

Görünüşte pek ~' 
almaz hemen sarmaladı. Ve kün sene hüküm sürdüler. Abbasile· Abbasilerle olan bu harp ale- lJLUNAY liraya alınan bir çift ipekli ço- takım örnekler de n~rçtmiş. ıua•nakla berabe,!;'.dka 

teledi. Fakat Ahmedin sarması ------------------------·-------------------- 1 lü~ç m.anzara. "'"'ı· ::=========.. '"'"==:;:::======:::::=:::::::::;:::::-:::wıı k~cl_ lıırmda.ıı bir
1 

ef1 ve küntesi bozuk düzendi, dağı- A ıtı saa.tten beri mola.sız ,- H j K Ay E _ -il\ mak, yegane kurtuluş Çlrcsiyjli. tııylıalr, lıabire wı:~, 
nllrtı. yol alıyorum. Nahiye ile il 1 L • z ı• il Ayağa kalk akla oturnı.a.ı;n anW.şıla.n bu 1.ata pı·s~ İbrahim, hasmının oyunları i- kaza merkezi arasındaki kırlı: ki- F ı bir oldu. Beııi görmüs; yanıma Yalnı~ bu olsa ne ,,, 
Yi bo..,ama-'.;nnı \'e bozuk düzen bo uk 1 t ---'· doğru gelıyordu. Biraz daha lı•lıklar "an hakeıtl· ~· ....,. loın.ıt.relik z: yo u aUJ.<LUlil· yaklaşınca hayretten k <limi l ' 
tuttuğunu görünce ses çıkarma- ya bilmek için böyle yapmıunız a.. y T k 1 alamadım. Bu, ""'n kö.vf d 'i . pı ~yor. 1 . .11 r 
dı. Künteci Mehmede yaptıgı- "i- zaruri idi. Fakat, vücudum uzun -.======================= azan: Ali Enver O soy= ,,.. .. ıese eyı tavzı ı 

" kalını 1 j kanlı Muhtarı Mehın ·t Alıy<lı. mem lüzwn var (lll~ 
bi ona da bir saY'-ant veyahut mii<:Jet h&Y''an üstünde - Sevg,i deseler ~ha iyi ederler- yıllık ağaçta. oıııın aıtlında veJ bir kasaba halkının içyiizüne gir İyi insanlığı, te.miz :ılllalu dola·' tulı-'ınııı. gı'ttı' de gv-_,, 

ya alışmamış olduğu için altun- · ·· d b ık· ko a f k t bod · k. ı· · t · · k ı ' ·ı h b'·t·· 1 "- \ '" Jll"'..ı bir topuk elleme mukabelesi yap dak' h . 1 be di. onun e, e ı c . a a ur mış, ır ıyı, eınızı a~ yo. SC)-

1 

yıs1 c· emen u un <asa-.!ı a. clıktan sonra. d:>,,,ı ~. 
mağı kurdu . ı attan da azıya<~ n yo- Vakit oldukça g~mişti. Bir bunca ağaç yüzünde ve bunlar reylemiştir. rı.n sevgi · i kazana.n :M:elımet ve i le bu satın-~ 

Ahmet, künteyi aldıktan son- rulmuştum. sıgara ıçip kalkayıın derken I arasına serpili, dikenlerini bi ·' Karşı sırtaki bodur ağa~lar Ali bir d iden f!lrk.;w . Ya . HakQDI ,.e yan Jı~ J:ll 
Ünlü suda atımdan indim. ı·kı· saattir, sanki oraya mıh _ rer pençe halinde b!!na çevir - ::ırasında bir ad•m ""~·da olmuş-I nımda durdu"" beni tıuud;. Al 1 r gı 

ra s:ırmasını ya\-aşça boşal.ta - Hem atım dinleniı· ve bende bir - b ı ı " " "" taylı sporcu a. ~ lanmn vez'iyette, bir türHi miş boylu, oysuz ça ı ar. otlar tu. Tcıniz giyinmiş bir köylüye - Seude Fllizın kasabasın r · 1 ~·rıl 
rnk hasmını askıya alınag-a ça- 1 sıgara .,.,_rek yorgunlutumu gi- "e ısır!!aıılarda, nihay"t "" stı . B. - b. 1 0 nı a ve sıya 1 ....-,.1 ~ .,, - deprt>11emiyordunı. B«n J·alk· • ~ ' ~" benziyordu. ır ~1ga, ır so :ı daıısın. nu kaç a)·dır gorı:ı.ı !er b'·t··w karı,ş.l" ....... Likin, kr•rük· b···--ın kal den'rdı'm. Bı'zim kaza:'l:n 8 - 10 ·· ı·· s · ı be • u 1 ·O ~- ..., ~ Ü mak istedikçe vücudum nfflr!:l· yu'ı lfn ·.ı ~uyun se<nnı en ni dönüyor, bir şey kaybetmişte din? merç bul)\!an çıkı) 1)) 
çalannı bir türlü bozam:Mlı. J kilometre doğu~una dü')('n nlii şıyor, oturduğum toprakta, a!ıpl ürpertid, dikm dıken edici gô- onu arıyormuş gibi başı mutt:ı- Artık muamm;ı çözi,ilınüştü., Maç başJıyah tı, 

Ahmet, bir türlü küçük ha..- su, binlerden a!çala 'liçala nilıa- verdiğim havada, bütıin bu boş-' rünüşler, korkutuşlaı· var. sıl hareket ediyordu. Bir el'nde Şen köyün yakışıklı dclikaul.ı:ıı- kat bir kom dı. 1' 

mını askıya alamıyordu. De'-'il yet topraklarla bir o!An iki hey- luk, rüzgar ve milyonlarca yap-j B•itün yer ve gök, yerdekiler renkli bir mendil vardı. İkide bir nı bu hale sokanın ı'" nlcluğu,nıı kika olcl~ . ....d 
betli dağın orta yerinde, doğu- rakta, bu yaprakların birbirleri· ı ve göktekiler hep korkutucu. onu gözlerine götürüyor \'e ho-

1 
•• · t· li'il' · M ht M'' b 1 1 <;C)''.~ ı askıya birden kıramaıuı.;tı. , BU, batısı, kuzeyi ve gun·· eyi bcı ogrcnmış ım. • ızın u ara, 1 • usa a rny · d ıv 

le konu.uyorlarmıs. lıis.•ini ve., • • • ruurdanır gibi garip sesler çıka- '.Muhtarın da Filize tutu' Ju<n,""U ıruıdım Vti\·anını ' ı İbrahim, hasmını bekliyordu. ı'kı· daif>n meyı·ııerinde Biralı çe- · 1 ,.~ · r-"', 
5' 1 . .. b ren hış1ltılarında garip ve giz- ı rıyordu. söylerlerdi. Bir arkadaş .Filizi [ şa bu güiünç; ~~ 

Bakalım, o koca gi.ivdesıle ne 9it a,,"açlarla çevri mış guzel ir li bir kudret beni ora)·a çivile · Fakat ben ne yapııırntım ?: Bü Ru adanv1a kimdi? O "' ... a k .. d ti k cd. · t' cı·d-1 -n at·ınar.al< .,... 
bil kt. Ahm t k·u·çu··k mcsireydi. Memur ve yerli bil - · ·b d - 1 d tün mevcudat niye benim böylt' _.., '""" j şen oy en e\· a ı ınınıi- ı. "" ·~ •. ~ yapa oce ı. e • mış gı ı ogru amıyor um. hangi yoli13.11 g. elmi1, ney~ konu- Ünlü Suya her hafta o:ılarda ge-1 rayı teşrih ettıaıııt .... ,y 

f daha A.;; tün k:ısaba halkı B1cak yaz gün- dü•manım kesilmişti? Bu ısuyun b · b. k hasmını bir iki de a ......,ıt- !erinden rogun" u bu ıoerinlikte Bu su ki bizi daima ocvincc, " şuyor. neye ır aşa,gı, . ır yu a- lir ve Muhtar yanlarından ayrıl- Hattiı <\ayan bil~· 
mak için çalıştı. Bir türlü da.ğı-, ' d neı;'eye ıxıı:;muştu. Her gelişi - başında, 0 agaçlann arasında 1 rı bakınıp mırıl\!anı~·o.rdu? Ka- mar.dı. ralık bağırdını ,µı' ""--L'-1 geçirir; ilkyaz hayatının oyum mizde zeykJenir, bütiin kederle- na•ıl bir g,ünah işlemiştim ki?! fasını bir ağaca yaRladığını/ - Bana bu sular. dag-lar, bü- - Hakem forl!?~ ta.madı. Bunun iiurine •W<lLlÜn suz zevkini içe içe ayrıldık. ti . . Ben, birlikte geldi"'im her aile! g"rdu··m. B.>nı·m bu .,;ııbl . ..., 

h bi O b · .. b.. rimizin dağıldığını, sı:ıa enını - " v tün şu ormanlıklar haram oldu. -· - r"'.", şayanı a}Tet ·r çeviklikle kün- geeeyi urada geçırıp o ur . h ' . ç ·ç· d l1a'-'-nda en temı·~ dU)'gularla S ··ıcı· •. k. 1 O ~.;. !erden bı'rı· yeti•,dıı, ·· h d.. 1 · · ı d zın ep neşe ve scvın ı ın e ""' - - , e:'l o ı ı ı as o uyor nu top.'"'O:! siz verdiniz. ~ 
leden Blynldı. Bu sıynlış şabe- gun şe re onen erımız 0 ıır u. geçtigı-ni hissederdik. ünlü Su- mütehassis olmuş. öyl~ hareket-• B"n de bu a.,i"açl•r altında senir b<.'n farkında r~·'f". 

B ·k· d - b' k b 

1 

' - Bana sı:ıl(lıracak bir tavır t;ı.- d• ,,.. serdi. Şöyle bir yarı kıvrılış yap u ı ı ag arası ız a.sa a- yun yerinde. gögünde, bütün taş !er etmiştim. arayıp dııruyorıwı. Dedl centilmen bir ":~"{ 
tı. Elile hasmının künte sarm••- lıların hangi hatıralarını ta- 1 -'·! B k 1 1 d ? B "'--· h l;ınınıştı. kırmızı renkli ~ .. - kı·? B''t·· -. 01 ve topr:ıklarınc a.. yapı""' ı yap- aş a arı ne er yapmaz ı. u Bu bir dElliydi . ._ı i,i.tün bir _Bak oııunla evlenmcvi ka _ t ı 
na hızla bir Vurdu. Vu .. •udun·· u·· ~az · u un şu >ıg....,ar, şu k ı ·t - d 1 t- o nlıkta kaç insan ·· h · d d · k' ·"- raral< Fevzi Ç8. ~·~ 

' meyillerde sıralı her ka.tran vel ra sız ıer çef!l agacın a, ıa vnne kao··tu··ıu··gu-··n en b'u·yu··'ı..~ı.~ı ı·ırn' cıvar a erııı s ı,;.,.,r yapıyor ve rarlaştırdığımız a,ğaç d.biİıi g&;. .. d di .. o .,.,. 
ileri fırlattı ve kurtuldu. ta dikt>ııli çalılarında. ve her yön- """" - agzı.-ndan bu kelimelerle birlikte' t · 1 me gon er • ş meşe ağacı bir \jChirlinin göl- 1 t·k· tt'? B. d k 1 , ereyım, ge . Bu ıu.z·· umsuı ~· 

İb ah. k'· te · tı · d b. ·zı· · · de k:ıyıııyan bembeyaz su arın- ı ap e ı . ır yan a oca ar beyaz kôpükler dökülü.Yordu. r un, un yı sıyn r, sıy- gesın e uyuyan ır gı ııımı . d ukl O yöne doğru ı;eğirmeye b:w- menler =ttee 
ntmaz alabildigı-·ne bir yıldınm saklıyor. O ağaç diplerinde kaç da herkesi oraya çekici gizli biı• sıı:lerin e çoc arını avutur, o- Fı'lızı· ·.Filizim, şen köyun biricik !adı. Benim ondan ne farkım mek şç··yıo dı.ıraıı".. ilJl' d'iW 

·· 'zd __ ... dam! fil.sun ve caı.ıbe, bir tı!ıaııxı var- nun çayını, yahut yem~ğini ha- d ? Sıır .. atile do··rt elli kaçıp bemeıı a- yuz go en sı.,.... Yll\l a- var ı · Bir sıga.ra içip kalkayım etmediler. DllŞ 
d · v bo dı zırlar!;en öbürü bu sik ormanlar K ttak' bod • ı d k yağa kalktı. la.n öküldiı. e y veren ça- · anııı sır ı ur agaç ar er en nerdeyse ak!ııru oynata- di günler heY· Jııtf'. 

İbrahim ,ayağa kalkar kalk- lılar kaç bwıeye dikenlerini si- Böyle lan Ünlü Su şimdi bir ıçinde, zaten kirli aln:nı büsbü- eırınıştım. Ünlü suyun haşyeti caktım. Onun yüzünü aırta çe - Biz İstanbul -•etl.J 
nlı b. per etti? Ağaçlar dile gelmek heybet kesilırıiop, o ünlü giil'.elli.k- tün lekelerdi. Kaç genç kız bu kafamdan silinip gitnıişti.Şimdi virmesile benimde Ata binmek- yunu tarzı iJaT"' :V""rf 

::ı ~a ır çırpındı ve narayı kudretinde alsalardı kim bilir leri birer heyüla halini alro~tı. hııp.ltılar arasında alda.ndı, al • kendimi, bııraya ııereden ve ne- !iğim bir oldu .. Şimdi dar 00 _ münakaşalar yal' J.P'ı• 
neleri, belki benimde size söy- Nereye bnksam. başııııı ne yöne dattı, güldü, ağladı! .. Ünlü Su- ye geldiğini bilmediğim bir de- ğıı.zda. ve bir yana bakmadan tın merkezi o!all ııı 

- Hayda .Ahmet be!.. ]emekten çek.iııd.ijim niee earaır çevirsem, lıııni korkutucu, ba.ııa yun müsteıına gilıellkleri araınzı-ı li olindi>n kurtarmak, şu boğaz· uçup gidiyordum. Arkamdan fu·- göz önünde hıl ~f l 
İbrahim.in bu nartl$ında mi- yüzüme karp haykıracaktı. Bu- haşyet verıci bir mehabetle kar- da ne facia.lar, acı veya tafü ne dan ka.ybolup gitmeği dli;5nü _ la.ttığı taşlar kulaklarımı utul· lul.11 r oluyor dil .. 

nalar dolu idi. Hasmı.na meyqan raya Ünlü Su değil de Ünlü §1 kal'fly& geliyorum. Şu yil~ hatıralar sakh değildir?, Bütün yordum. Atımı diirt anla koştur datarak ySıllarıma diişüyordıı, uY\ly,orJar. Ne 

• 



YENi llllBA": 

P VAZiYETi 
ACI 

le killer 

ele o ve esi le • 
1 

FIKRA 

Macarya 
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_ Whl9 Tebliğleri 
ede~ı (""' taralı 1 ıncı •yf•dl') 

ilrkiy ve 
Almanya 

in·
nin nutku 

' il) Glrtdln zlyaı, dlişırana tanperYerlerl tarafından zapt& 
hatt! doğu Ak denizde dilmiştir. 

b ııerı-tiıii nnnlştlr, \ Sahil mıntakasında, lııgiliz 

ı Almanlann batudık-1 
lan Amerikan 

vapurları Berlin siyast mahal Berlinde iyi kar-
filinin verdiği şıl a ı~ 

Alm~nyada 
dans memnui
yeti kaldırıldı 

(•a.ı tarafı 1 inci sayfada) 
uğramamıştı. 1918 teşrinler\ g~ 
lince m&ksunıl&r da, makswnu 
aleyhler de, lıAaıl kısmetler de 
topyekiln berhava oldıı.. 

Bu lrarbın henüz t&iııei yılı 
sonundayız, öniirııliroe daha iki 
üç, belki de beş yıl var. Bugün· 
kü bahar havalarmın nekr iar 
de'ftlm eodooeği belli değil. in
san; 1915 i ...., 191!s i düşiwcıük
çe dostlarından gayriihtiyari 
ihtiyat ve teenni bekliyor. Türk• 
ı;ede bir darbımesel vardır k~ 
bugünkü memnun mıtlıanple!'I 
biçlhn.lş kaftan gibidir: Ne o~ 
dum dememeli, ne olaca.,"un de
meti. 

T l Libya ordusu bu. ~ yü,. deııiz ve hava. kuvvetlerinin iıı • . . . 
~den k<>layca be81enebilir, bırliğile Hind k:uvvet.lt'ri bir- Hadıse gıttıkçe ehemmı· 

l...Jc) .wavelln bir çok ha.rpGh· deııbire bir ihraç hareketi yap. yet peyda ediyor teminat söy~eniyor 
Alman faal harp hare

keti sona mı erdi 
Berlin, 12 ( a.&.) - Bir hu

susi muhabir bildiriyor: 
~e kumanda edlııi, malı- ~hır Te .Aıısap Umanıııı za.p.. 
~~G~~· . ._.._ teytemişlerdir. Şimdiye kadar Londr&, 12 (a.a.) - Atlantik-

,..._., her hangi wı- tau- se.yilan esirier araaıııd& 50 hah- te batırılmıv olan (Robin Moor) 
~ karşılamak için, esaah mil- riyeli 'ifl tayyareci 39 Alman adındaki Amerikan vapurundan 
~·tedbirleri alınmaıxı•~•r. babri~Bi ve ~ m1kt&r da kurtarılmıf bulunan yolcul,.,... ı 
trıdliler teıılih edilememiş, İtalyan askeri vardır. General la mürettebatın buglln geç va· 

~Ydanıar hazır!:anmamıt, l:aazı. Bardla ve Diacenttnl ile bahri· kit Perııambouc'a muvasalat· 
'le ı dal"?'1= kırma!' i1zere ye l'ild>a!Plll Colla da climizd&. lan bekl2ıımektedir. Amerika 
1- t.ea; bır hava ~uvveti uçuru • dir. hllkClmeti bu hll.dlııe hakkında 
~ştır, v~ ilh.. . Cinim& mıntakaıımda umumf bir hillrllm vermektan şimdmk 

lıir l Bu ınağl~bıy~t, h"."h&ngı llerleyl,mıtz denı.m etmektedir·\ lctinap etmektedir • 
..,._ ~~ ~ ışgali fikrine kuv· Suriyede, dfuıkü ~be. Hulclye nezareti, (Robin 
~lıdı erm;ştır, fakat, bu, inıkAıl gllııü ml!ttefik kuvvetler bütfuı Moor) vapurunda buluna.ııl&r -

f) r, İhtimalle ;.;.ı.·ıı . 1 mıntakalarda mühim temkkller dan sağ kalanlan kurtaran. Bre 
ıı:ı;ı~.. . r ....,,ı memıo, kaydetml3lerdtr. zil yalı ltaptanın meııKür vapu-
-..ır tedbırler alınmamıı;tır, Suriyeye g!rişimi2.in hedefle. nın torpillendiği hakkında bir 

re~~ Ak~ d~~rn·sınm ha- rl hakkında yanlış ınaJf\matla Amerikan istihhar&t ajansına 
lıir-ıııüt 8

118 ı::ıı tehdidl~maı: aldatılan Vichy kıtaıa.n bua yaptığı beyanatı henils k&t't bir 
dıır, e I mıntak&Ja~da . m':1.k~vı;n:f't ıı&- hakikat olarak telakki etme • 

b) Üslerin kaybedilmesi ve ~te ilerı yürüyilş~~- me~. . . . 
Yeni ilııl edinile . "m ınAniaya uğramaması .çın bizi Tiınes ga:retesının V "flngton 
~~b:~.1 ::C'a:mm u : kuvvet İQÖ.mallne mecbur et- ~f'xı~ ,bu bôdiııenin 
ıııttınışm. 1 

" 
8 

mektedlr. Bu kUalar tenkil &- kasden y bir hücum ol-
i) Nih ' t Girid h elin- dlldlkten sonra. bir ~okları Su- duğu tahakkuk ettiği takdirde 

de orta ~ta hakikf'::: t.eh· ri~ AJma.ıı .glrİflne ~ hi- Amerika hiikQmet:iırin nasıl bir 
liJre Yllvasıdır mayesı olan müttefiklenıı mail· .itan. raJa.catım şimdiden kes • 

<ııi-id üdıı1 ediı.biJlr mi sadı hakkında teveccühlerini tlnııek !mlrAnmwr. 
lılit , m a& ifade ediyorlar. Bundan bıışka mttteeaviz!ıı 

.t\•-- rd erk·-' ı Almım n-n1 Tebliği hllviyetlıı.in tesblt edilememe • 
~'l~o l&~::ıem ede;cl., :: Bertin. 12 (&.a.) - ~ or- ııl de ihtimal dahilinde bulun· 
' Ve hava kuvvetlerini kolay- d~~a.n baş kumıuıda.ııhguıın teb- maktadır. Bunun!& ~ 
~ d<>ğu • cenup Avrupasına !iği: . 1915, 1916, 1917 ..ıele.-ınde 
~~dırinak kudretini haizdir. Bır ~aıı denızaltuıı. 12:000 gösterilmiş oahı hudutsuz sab
~Yla.rca ve ilatlin bir kuvvet tonlıık dll§lllan tıearet geroılerl nn tekrar gösterilıniyeceğine 
~~~da, ne de olsa bırpa - batırınıı;ıtır. şüphe yoktur. 
,;:'"'UŞ olan Yunan ordusunun, Alman hava kuvvetleri dün llarietye .-retlnin !ıh ~bliği 
~ Qmand&ııberi hazırlıkları· gllndllııfuı ve geceleyin lngiltıe- Vaşington, 12 (a.a..) - Bir· 
bul Yanmıya muvaffak olmuş renin cenubunda ve merkezinde legik devletler hariciye nea.reti, 

Unan h~ bir orduya kar- mühim askeri hedeflere ve k&-1 .Amerika.ıı bandıralı (Robin 
~ k kurtarılması imk&ııı esasen za lngtltereııin şark sahili ile M:oor) vapurunun şüphey<' 
~u. Avrupa k&r&larında sa- lskoçya sahilindelri liman tesl • ~l kalmıyacak bir sure~ 
Iıeı:\ ayı d~elt, 21 avdan- ııabna taarruzlar yapmıştır. j bır Alman deııUal~ taraf~. -
at hu topraklarda dönen m&· Şimali A!rikada, Alınan top- . d&ıı. bat;ırı_Imış oldugunu buguıı 
de~arı gözde bulundurmamak çusu. Tobruk civarında dlLşman blldirmiıJtir. . 

c·e~tır . kıtalanna, araba teeemmüleri- KaybedUeıı gemiler 
İçiıı ı~.d, müdafaa edilebilmek ne ve su tesisatına Riddetli ve' Loııdı:a, 12 (a.a.) -Amiralbk 
~ ıç değilse Malta vaziyeti· tesırli at.eş açmıştır. dairesinin tebliği: 
%.~etırılmeliydi ,Ufak Yuna- Düşmanın gündüzün işgal al- Aınirallık d&ireai koıı.ııeyi., 
~ _ıı, ana topraklarda karşı· tındaki topraklara girmek t.e- Terror ve Lady Bini harp geıni
tıı~gı güçlükleri yenmek kay- febbüsleri tardedilmiştir. Av ]erinin, Libya ııa.lıilleri açıkların
titje ~e çarpışırken, bir de GI- tayyareleri ve hava dafi batar- da yapılan harekat esnasında 
t;~~ u metaneti vermek kud're- yalan beş İngiliz tayyaresi dü • düşman tarafından batırılmış ol 
k, 1 .~ ileğildi. Girid hadisesine ,ünn~lerdir. duğuııu teeıısörle bildirir. Te-
r~r k:ıhir bir donanma tara· lef olanlann aileleri keyfiyet 

1~i ~:rt:im~~~d':.ile~a~~r ::ı:~ Rumen Başvekı'lt'nuı· ten haberdar edilmişlerdir. 
ı~uyu~ kuvvetler indirilebi- F 1 '/ G ·~e ınananlsr azdı. 1 Al fi ransız l osu 
Vetı!tıdrte önemli rolü hava kuv manyaua 
lı:ı· ':1 oynamıştır. Bu kuvvet- ş r""' Akde . 
ıııu,~a·,aıarcta. ka··ııııa~b!lmek, yapfıgvı fr.1maslar · ar ı nz-
v, rı:ı~lızar, emııı ve mıı.said h8:· U ı h k 
Va~ı:'/da~l~nna .. vah7,>te ıılı. Münib 12 ( ) _ Biti ze are et 
tıı 

1 
• Gındde uç dort hava .. · a.a. . . er 

1 ~r ~nı \"ardır. Fakat bu ıis- bu~ saat 11 de partının mel'- 1 f • 
~ı ~ki uçaklar, havadan tevcih kezınde g:eııeral Ant~nesooyu e m l ş 
'ird;r darbelerden ~ok miltees • kabul. <"tmı•tir. Bu mülakatta 
ııı·· ·er: Açıkta kuvvetli yer hancıye nazın Yon Rıbbentrop 
~ u'!afaaıannd~ mahrum ve da hazır bulunmuştur. 

(&af toralı 1 incide) 

detli yardmıına rağmen ilerle
meğe muvafık olamamı~tır. 

Nevyork, 12 (a.a.) - Reuter: 

( a., tarırfı 1 1 noi •.,,t'ad•) 

Ahııanya. isnat <>IWW'.l tr&n.8il 
projeleri ecnebi gıwıtecl1eriıı 

t.ertiplerl ve Türkiye ile Alman- 1 

ya arasındaki münaeeba.tı ihlRl 
etınelı: istiyeıı ecnebi manevra· 
landır. .Ayn; Z&m11J1d& bu ter
tibatla Almaııy&da bir sksii!&. 
mel hU8Ule getirerek m1lstııkbel 
hareketler hakkında Alman as
keri pl8nla.nnın lllll&şıllll.3Bl ga
yeııi de takip ol~. 

Almanya, Tilrkiyey.e karp, 
iter hangi bitaraf deııı\ete karşı 
beslediğinden 9(llı:: kuvvetli ve 
husas! bir ııem.pati beslemekte
dir. Abnaııya siyaai ve askeri 
vaziyetleri inlrlşaf ett:lreoelı: su· 
rette kararlar ittihaz ederloeı:ı 

dalına esiri müttefikler olan, 
Türkiye llıe bir ihtilat zııhur et
tirebilecek: her hareketten Ç&

ldwnek Hlcımvmıı da göz önün
de tutmuştur. Z.taı hakild va
ziyeti anlamak içlıl biru vuzuh 
ve aklıeellm ile tetkik etmek 
kifayet eder: Eğer Alm&ııya 

bitaraf memleiretlerin öte tara
fına asker nakletmelc isterse 
elinde bu hu8ll8 için l!lge &dala
rı ile G irid llardır iri mükem • 
mel ve kafi bir yol hizmetini 
görebilir. Giridın zaptı, kıta.a

tın ve ordu levazıınının kara 
yollarına müracaat "'1ilmedelı 

nakli imkft.nmı tamamile isbat 
etmiştir. Bugiiııkü harbi bilen • 
!er için ise, Tiirttiye yollarının 

ve şarki Anadoludaki tek hatlı 
deıniryolunwı. asri bir orduyu 
nakil hwıuııunda lizım geleıı 

muazzam ihtiyaçlara ne derece 
az tekabül edebileı:eği de bir 
sır değildir. 

Balkan, Irak ve Suriye hadi
seleri tamamile iııbat etmiştir 

ki Almanya Türkiyeniıı emniy~ 
tiııe hiç bir vakit taarruz et.. 
mel< emelini beslem"1lliftjr. Al· 
manyaıuıı Tlirkiyeye ~ı olan 1 

siya.ııetinin 011&.Sl hiç bir tilrıtl 

ihtl!Afa meydan vermemekte • 
dir. Bundan ·ıs ay 8"Vel a.nla9 -
roama:cJ.ıJdara sebebiyet veren 
Türk siyasetinin bugik Türlri· 
yeyi ihtllifta.ıı. uzak tutmağ& 

matuf olduğunu rönneJı: ise Ber 
!in için }<iili bir itminan eseri 
olarak teli!.kki edilmektedir. 

ltıo!(~ ta_:ırnızlarına cevap ver- Ritler mülii.kattru.'. sonra g': 
liıı.ıe ~n acizdiler. Mısır ve Filis- neral Antonescoyu ogle yeıneği-
lı>.u il uçurulan tayyarelerse, ne alıkoymuştur. I 
biıı~Yollar .katetmiye mecbur, Rumanya devlet _reisi !?eneral 
:Y''tla tın daıma zayıf bulunu- Antonesco yemegı müteakip 

Nevyork Times g,azetesinin -.-----"""'!"!'_,... __ 
ların Vichy bükılınetine sada • 

Ve.şington muhabirinin bildir • 

.\d tdı. Bilkn::'!~ dönmek üzere tayyare ' 
~~<l :ıuı, dar çerçaveli ve mah ile Münihteıı hareket ettnıştır. 
~~ la nYdan!arı akıp gelen ha- , Dünkü mülakat 
~~~dalgalarının öldürü- Münih, 12 (a..a.) _ A.şağıda-
taı~rı erı altında kalınca, bu· 
•ıııııı n L_ahliyesiyle hava fi!ola- kı tebliğ n,,,,rolunmuştur: ı 
~l'e la.metini temin etmek 1 Dün saat 18 de, !Alman barici
~iJı }1erı baş göstermiş, pa- ye nazırı B. Yon Ribbentrop Ru 
~llt"ı "'1 u kıtalann inmesi için el· ı m.ı.nya. evlet reisi geneıoal An • 

<:.ıı. zemin ha.zır lanmıştır! 
'lıa'.ı~~ atılgan, yetişkin ve neye tonookoyu kabul etmiş ve uıun 
~n tln~•a olsun, mak>;at diye ko ve samimi bır mülakatta bulun 
h.ıı: ıst';1an, ada plajlarından mustur. 
ı,"'lll1t..1 ade etmek imkanları &· Voo Rlblıentnıpun alyafeti 
i'i~~'t!tl . Giriddeki müdafaa Münih.12 (a.a.) _ D. N. B.: 
.... ~~ e~ı, anlaşıldığına göre, Almıaı hariciye nazırı B. Von 
ı ~~b· ır hareket ve maııev -
b' 1, ~!Yetine sahip değildi . Ribbentrop dün akııam general 
•l11ıe1c U dinamizmi elde ede • Antoneeko şerefine büyük bir zi 

r~. hu i<;_uı Çok alın teri dökmi- yafet vermiştir. 
~~~re :Ykllk masraflara ve gül-

. ~.. aUanmıya ihtiyaç var- ı 
~· tı\ııı tıun için. her şeyden ön- ti . Harp, muvaffaınyetler ve 
~ "-r1t aıı ve vasıta isterdi. Or- muvaffakıyetai:tliklPrle dolu 
~ iba Ordusunun işi, bundan bir çok sıühe lar n;.,-den muha
ıı.Llı!Yetet ıınyılmazdı: Libyaya rebelerden ibarettir. Girid işga
~"'tlı., ~_kuvvetler geri aW· 

1 
li gibi , Irakm kurtulıısu ve 

~.~rlıt'."lbeşistan harekitı ııo- Sııriyemn ilılıliı~ı. bu cihanşü - ' 
~· ılıneJi idi, üstelik Bai\"· ı mul savaşın kat'! neticesi tize.. 
İ4i"'"'l;a 1 8.Ya.klanmaJar, ya.ııgın, rinde müessir değildir. 21 aylık 
ıı: l!a.rınadan, bastınlın&lı l kanlı miisaraalardan sonra, 

hi::~liitı müstakbel rp i~in mikyasını 
~i, k~~ardan çok daha mü tayin etmek imkaru bulunmıyan 
~~:'tiııdtla:ıtilı: meydan muh&- bir hazırlık göze çarpıyor. 
~llt,ju lı:o e alt olmamak, an& 1 Harp •abası. küre parça~!· 
"1.~' 1 ~tı. Bu vuiyet harp hayatını ya.şatanlarsa, bu
lt:"ı.~ 13.000 kilometre u- tün o muzzam ve medeni millet
~· Liı) ..._,.k besleniyordu; •ıerdir. Yarınki badireııiıı şid- 1 

~ tr Ya lllnlr\arında taar- detiııi ve ka.t'i neticesini, mev-
~ ~l"dunıımıı.ş, Bağd:ad zii boğuşmalara bakarak, kes- 1 

il.'~~ ın.it&raf edilmişti. tirmek ne mümkün !Bu gidl3le 
~: ~ --ıoıubiyet, bir hatadan 1 önümüzdeki bir çok yıllarda, 
~ıı ·._,_. Tenkid, kolaydır. ı bir çok muvaffakıyetlere ve 
~ ~I "'l"lktirdiği seyyiatı, 1 muvaffakıyetsizliklere fahlt o· 

gidf'rmek mucize- laca.ğız ve işte o ~an kat'~.n&
lisha'da mes'uliyet tıce üzerinde de milt&lea yurii· 

göet~eınlş • ! teb~! 

diğine göre, Vaşingtondan gelen katini temin etmek nııı.ksadile 
haberler. Toulonda bulunan subay ve arbaşlaruı aylıklarını 

İngiliz ordusunda.ki seviyeyi 
Fransız filoau cüziit&mla.rını 

..j1117kl Akdeıniııe hareket etmi~ 
olduğu ınerl<ezindedir. 

Umumi ilerleyiş 
Kahire, 12 (a.a..) - Burada 

zanııedildiğiııe göre müttefik • 
lerın Şam istikametinde yap -
tıkları ileri hareketi devam et
mektedir. Maanıafih bu ilerle
ylşde hiç bir istical göswrilnıe- , 
mektedir. Çünkü burada mev- j 
z!Mlbahsolan şey muslihane bir 
hillülden ibarettir. Şam yolu Ü· 
zerinde bulunan Hasbah 'm iş
gal edildiği hakkında Kahire
ııin bazı mahfillerinde. çıkan 
haberi teyit eden mahıyette bk; 
bir haber alınmamıştı . Maa
mafih müttefi.klerin yalrında 
Şam clvarınd.~ki bağlara var
ması beklenmektedir. Bt• mınta
ka çöl ve lavlardan teşekkül 
etmiş arazi ortasında bir vaha 
teşkil etmektedir. 
Hind kıtal&rının mm-a.ffakıyeti 

Londra, 12 (a.a) Habeşistan
d& Assab limanının imparator
luk kuvvetleri tarafından zaptı 
hakkında bahriye nezareti neş
rettiği bir tebliğde diyor ki: 

Hindistan baş kumsnda.-.lı -
ğının bildirdiğine göre A.qsab 
limaııı İngiliz harp gemilerin -
den çıkanlan Hind kıtalarl ta
rafında.ıı iııpJ. edilmiştir . 

"Rtlr Fraı-, ,clıwasııaa 
kah'e ' r 

Kahire, 12 ( a.a..) - Reut.er~ 

Suriyedelri Fnuıtıız Sllbay ve 
erlerinden biı' çoğu "Hür Fnın
.;a., ya iltilıalt etmektedir. Bu
rada ııöylerıdiğlae g&e, 8"8118 • 

ral Deoia emri altnıdel'i kMa • 

bulacak derecede a~tır. 
Fa.kat rüşvet mahiyetindeki bu 
hareket ekseriyetie, arzu edile
nin aksi bir netice Vermekte • 
dir. 

Irakta cl±'? 
Bağdat, 12 (a.a.) - Suriye 

harbi Bağdadda yakından ta
kip edilmektedir. Bu muhare • 
lıeniıı !rakın istikbali üzerin • 
deki haya.ti ehemmiyetini her
kes idrı\k etmektedir. 

Raııid Ali isyanından, yani 
mayısın ilk haftasıııdanberi 
Basra ile Bağdat arasında ke
silmiş olan demiryolu münaka
li.tının yarın tekrar başlaya • 
cağı ümit edilmektedir. 

Beyrutun bombaı'dlmaw 
Vichy, 12 (a.a.) - Ofi ajan· 

sının bildirdiğine göre İngiliz ha 
va kuvvetleri dün öğleden sonra 
milteaddit defalar Beyrutu bom
bardıman etmltlerdir. 

Bal, 12 (a.a.) - Reuter : 
Baaler Na.ııcbrichten gaP.ete • 

siniıı Berlin muhabtriniıı bildir • 
dlğine göre, Alman hariciye n&

zareti~ Alma.ııyanlll, Suriye 
anlaşmaz!ığuıdan, Fraıısaya an
cak aiyaa! ııempatiııini verece • 
fini ve Franwnın yııbıız hare • 
ket etme.! icap eyli,eeeği~ya.n 
olunmuştur. Frıınsaı'UJ kendi 
mllstemlekelerinin mlidafaas.ını 

miimkfüı kılmak m.e miitare • 
ı.e prtları tadil edilm;,tır. Fa
kat lıu tadillerin mahipetl. ıııı . 
ılrmektdl; 

(Bat taNfı 1 lnef a11yf""' 

Yunanistan hadiseleri hak
kında :Mwısoliııinin İtalyan ka- 1 
yıplarını a.çık surette itiraf et
tiği söylenmekle iktifa ohm
m&kta.dır. 

Dans etmek yasağının kaldı

nlına.sından eonra harelı:Atı bar I 
biye h&klı:ınd& umumi bir teb -
Uğ neııredilme.ııi, faal safhanın 
niha.yete erdiği ve halan bir 
vakfe olduğu lntiba.ını teyit et- 1 

Hiçbir gazete, Mussolinini:n 
nutkunda , Y unıınist&nııı as
keri 4;g&l Ye bayat sahası hak- ı 
kındaki parça ile İtaly&mn hat
ta harici yardım olmadan Yu
nanistanı nisanda mat.etmek 
auretiy le mağlüp edeceği hak
lnndalıi fıkraları iktiba.e eyJe • 
memiştir. 

mektl!dlr Ma&mafih buıımı s t' d 'd hasını ~ maurl bir ha· a ıe avası yanı en 
ttket olmaaı da muhtaneldir. görülmeQe başlandı 

Yeni hava 
akınları M:wısoliııiııin hayat sahası 

hald•md• ki cünı.lesiniıı mAna.
sı ile a.1Akad8l" sarih bir sual 
aorulmuştur. 

Bize §IU cihet anlatılııı.ı§br ki 
MJreri işgalin siyaai teşkilat • 
landınna ile ve h:ı.yat sahası ile 
hiç bir allkaaı yoktllr ve bahis 
mevzuu olan keyfiyet, halli ge.. 
ne! kurmaylara ait dahili ask.erf 
bir meseledir. İtalyan askerleri 
ancak Alman askerlerinin y&
"rini a.lmah1:adır. Sellırlk'in. işga
li teyit edilmemektedir. Hayat 
sa.hasma gelince, Mııssoliııi her 
halde Y un&nistanın artık İn· 
giliz sahasına dahil buluıım&r 
dığını ve şimdiden İtalyan men 
faatleri mınt&kasına. girmiş ol
duğunu söylemek istemiştir. 

Alcdeni2debulunan Yunanis
tan, 1ta.ıyanın ekonomik ve 
siyasi rehberliğini kabul etme-

1 lidir. Çünkü İtalyanın Akde • 
niY.de faik bir vaziyete hakkı bu 
luıımaktadır. Hayat sahası te- 1 
llklrisi, Yunaııistanın hüküm· 
ran bir devlet kalmıya.cağı j 
manasına. gelemez. 1llı&k ise 
mevzuu baltis bile değildir. 

Yunan gazetecileriyle yaptı

ğmıız konuşmaların da teyit 1 
ettiği intıbaımıza göre, yeni 
vaziyet güçlükler doğurmakta.
dır. Çünkü Yunanistan teslim 
olduğu 7,&man, mukadderatının 

yalnız Almanya.ya bağlı ola -1 
c&ğıııı sanmış ve başka bir 
devletle değil fakat Ahııanya 
ile işbirliğine hazır bulunmuıı •

1 
tur. 

Mesele, bu suretle çok a.ötüel 
bi m1ahiyet almıştır ve Bita
raf mahfillerdo sanıldığına gö~ 
bunun bütün Akdenizde ak:iıı -
leri görülecektir . 

------<>-----

Almanyamn Sovyet 

(ilet tarlffı 1 lncldo) 

oe, Ruhr, Rotterdıuıı ve Boulog
ne üzerine taarruz yapan İngi
liz tayyaceleriııden sekizi \is
lerine dönmemiflerdir 
Aıı- layyarclerlnkı akını 

Londra, 12 (a.a.) - lngiliz 
hava ve ıtabill emııiy& neza.ret. I 
!erinin tebliği: 
~ ~ hava faaliyeti 

'bliyllk bir milı:yas ıiztırinde ce
reyan etmemiştir. Birbirinden 
çok uzak noktalar üzerine bom
balar atılmıştır. Bir kaç noktada 
çok büyük hasar vardır. Ve bir 
mıntalı.a.da büyük miktarda ölü 
ve yaralı olmasından korkul
maktadır. Fakat başka yerlerde, 
ölU ve yaralı adedi yüksek de
ğildir. 

AhnaDları.ll verdikleri ma1funat 
Berliıı, 12 (a..a.) - D. N. B. : 
~ münferit düşman tay -

yareleri, garbi ve şimali Alman-
ya 1l2ıerlnde uçuşlar ve Ren-V est 
falya eodüatri mıntaka.sı üzeri· 
ne yangın ve infili!.k bombaları 
atmışlardı.r. Bas maddi hasar 
ve miltea.ddit ölü ve yaralı var
dır. Şimdiye kadar alman ha • 
berlere göre, iki düşman tayya· 
resi ~rillmliftiir. 

' 

Calai»'ılin bombardımıuıı 
Londra, 12 (a.a..) - İngiliz 

t.yyareleri bu sabah ilk ııaatıe- j 
ıerde Ca.Jais limanına hücınn et I 
ı:oiıılerCir. Fransız sahili fuıerin
de ınfıl!klan görülen bombala- 1 

nn cı.!<ardığı saraıntıhr Douv • 
r. rnmtaka.sında his...Wlmiş • 
tir. 

hudut!~~~ .. !~~~~.\1 1 Et fiyatları kiloda 
!;~::.n~~::..S:~

0

e!~~:
1

~ 5 kuruş indirildi 
ması bugünkü Londra gR2.l!tele -
rinin na.zarı dikkatini celbet • 1 

melctedir. Temin edildiğine gö
re Sovyet hudutla.rı boyunca 
tahııit edilen Alman kuvvetleri 
hakikaten muazzam kuvvetler
dir. 

tedir. 

(B•f tarafı 1 incide) 

ru satış nisbeti tesbit etmiştir. 
Yeni koyun eti narhına göre 

Karamanın perakende kilosu 55, 
dağlıcın 60 kuruş olmaktadır. 
Bu fiyat bundan evvelki ııarlıta 
Karaİnan i~ 60, dağlıç için de 
65 kuruştu. Yeni narh 15 ha
zirandan itibaren mer'iyet mev-

1 kiiııe girecektir. 
Komisyon dünkü toplantıda 

kuzu etinin pe.-akcnde s:ıtış • 
lanna da 65 kuruş narh koy
mll§tur. Ancak, kuzu istihsal 
mıntakalarından istenen müva

( Ba• tarafı 2 inc:I ıa vfada \ 
disine itiınad ettiğim Neş'et 
Kasııııgilin raporuna emnıy~t 
eyleyerek ve onu esas ittihaz e
derek almağa ksrar verdim. Bu· 
nun için idare meclisine bu ra
poru okudum, getirdiği kirala
n sllyledim ve bir hesap yap-. 
tık. Senelik kira bedehnin C•n 
seneliği 000 bin lira kadar 
tutuyordu. Bizde bu gibi işler
de teamül olduğun& göre vasa
tisi olan 250 bın liralık temifi 
gene rapor ve hesaplara istina
den muvafık gördük. Tcklifını 
idare heyetince de kabul edil
di. Ve bu fiyata cevaz verdiler. 
Bunun üzerine alım muamel<'
sine başlandı ve bina satın alın· 
dı. Yoksa müddeiumumi bey 
efendinin dedikleri gibi ben Sa
tie binasını 250 bin liraya şahsan 
şahsa ve hodbehot alını.• değı
lim.,. 

Yusuf Ziya Öni•in sözlerini 
müteakip muavin Ziya Yazgan 
kalktı ve mahkeme riyaı;etıne 
dedi ki: 

- Bütün bunlar eRaSa mü· 
teallik hususattır ki \'aktiyle 
çok münakaşa ve müzakere e
dildi. Ben hadiseyi tahlil ve mii
Wea.mı serdettim. Yeniden 
münakaşa. tahlil ve tetkike hı· 
zum yoktw. 

Filhakika münakasa ımı:vacak 
gibi idi. Fakat davavekillcri 
mühlet taleplerini tekrar ~t, <' r. 
Ve müdafaa yapılmak üzere du
ruşma başka bir gune bırakll
dı. 

Türkiye bisiklet 
birinciliği 

Ankara, 12 ( a.a.) - Bu sene 
bisiklet Türkiye birinciliği 24 
Haziran ı:;aıı günü H•.tayda ya
p!laca.ktır. Yanşııı mesafesi 
120 kilometredir. 
Koşu 24. Haziran günO sabah 

saat 7.30 da Antakyadan başh
ya.caktır. 2-1 Haziran Hatayın 
Ahten anavatana iltihak gün' i 
olduğundan bütün ~port,ular 
başlama esnasındaki törene iş· 
tira.k edeceklerdir. 

Bu müsabakalara girecek böl 
geleriıı, bölge birinc:liklerini 
yapmı.ş olmaları şarttır. Bugü
ne kadar birilll'ilikl~rini yapan 
bölgeler: Ankara, Balıkesir, 
Bursa, Denizli, Eskişehir, Ha
tay. Kocaeli, İstanbul ve İzmir
dir. Müsabaka tarih 1 ne kn dar 
bölge birinciliklerini yapan böl 
geler de neticesini fe<leras: a 
bildirdikleri takdirde yarışa da 
vet edilecekleroir . 
Koşucular 26 Huıranda Ha • 

taydan hareketle Ankaraya ge· 
lecekler ve burada ya pılacak 
100 kilometrelik bir koşuya is· 
tirak edeceklerdir . 

Timee gazetesinin diplomatik 
1 

muharriri, Berlinden oie Sov • ı 
yetler birliğine karşı bir taa.r • 
ruz yapılacağını anlatan bazı. ha- j 
herler verildiğinden bahsetmek 

1 Muharrir diyor ki: · 
Tahşidat yapıldığıııın gizli tu 

tulmaması ve B. Hitleriıı daha 
ziyade yabancı addedilmesi l!· 
zını gelen bazı kimselere bu se
ne içinde Sovyetler birliğine kar 
ııı bir hücum hazırladığı ha.k . 
kında yaptığı beyanat, Alma.ııla
nn böyle bir projenin muvaffak ' 
olacağına ta.m bir itimat besle . 
diklerini veya bu işin ihtimamla 
hazırlanmış bir blöf olduğunu 

redat ve maliyet fiyatları pey- ~!!!"''!'!!!!!!'!'!!!!!!!!'!~~""'!''"'!'!~-

göstermektedir. 
Bu hususta üç ihtimal ileri 

sürillebilir: 

derpey geldikçe komisyonun ya 
narhı büsbütün kaldırması, ya 
but da taıiil etmesi mukarrer
dir. Zir&, kuzuların koyunlaş -
ma.ğa vUz tuttuğu maliimdur. 

Bundan lıe.şka komisyon, 
dünkü tNplantıda Sümerbank 
Yerlirnallar pazarları namına 
bir mümessilden basma satış -
la.rı ve fiyatları etrafında iza. 1 
hat almıştır. Komisyon, çay 1 

fiyatları hakkında da alfil<adar 
!ardan izahat almıştır. 
Diğer taraftan eon zamanlar

da memleketimize gelen KarpiGe 
çivilerinin kilosuna komisyon 75 

1 - B. Bitler bilyUk ordula- , kuruş azami satış fiyatı koy
rıııı bir tara.fa yerleştirmek mec muştur . 
buriyetindedir. Şarki Avrupa. • !!"!!!"!' ... -!'!'!!!!!!""'!' ... ....,!!"!'--

ııın geniş ovaları Alma.ıı tümen- re isti!! ~bbüı,1lnün yapılmı -
!erinin yerleşmesine ;ok müsa- yaca.ğından emin olar ık adada
ittir. Çünkü buradan SovyetJer ki kuvvetlerden bir kıHmını di
birll.ğinin hareketleri nezaret al- ger cephelere göııderebıir. AJ.

1 
tında bulundurulacağı gibi İn· manya. ise icahı halinde ş.arkta
giltıllwıiıı i.stilisııı.ın de. bafka. ki kuvvetlerini süratle garbe 
!tir vamana talik edilditini zan. n&ltledebi i r. [ 
ııettireblltr. Bu suretle lngllte- 2 - B. Hiller müthiş ha.ıp / 

makinesini SovyeUeı birl :ğine 

kar~• kurarak Moskovayı kor
kutm.'lk ve yalnız ku··vetlenni 
göstereıek mühim ıa,:...A.t eld< 
ettneğı dü.şiınıllüş olabilir. 

1 - Alınanların Ukrany& buğ 
d:ıy•arına >'e Ka.fk.a.s petrollerı • 
n~ göz kc.ı dukları maliım oldu
ğımdan nakikateıı B. Bitler Sov 
vetle,. !>iriıgıni istilB.ya teşeb • 
büs eckbinr. 

Bu üı;ü.;ıden ikincisi, yani So"' 
yetler birlığini korkutarak bazı 
t&vizat ~l(j., etmek ihtimali şu 
ıı.ııda en çol< akla yakın olanıdır. 

B. H.i ti erin bu ma.ksa.dı he • 
men benlt'ıı heı zamankinin ay • 
nıdır. 

letediğtni, harpaız yalnız teh
dit ile elde etınek, fakat hazır -
lıklann genl§liği karŞ1SU1d& 
Hitleriıı mühim taviut isteye • 
ceğine hükmetmek lllzımdır • 
Bu t:Avizler Staliııin verel:ıilD
ceklerinden acaba daha mı ınü
himılit·? 

• 
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Cevat Abbas Giirerl'-T--R_A_D_Y_ o~ 
13 Haziran 1941 

_..m ... ıııııı 
""" 

1 Devlet Demiryolları hanları 
M>ıbammen bedeJ:i (2700) lira olan muhtelif eb1etta 150 ıutre ~ 

baı bezli IAstik levha taahbödunQ ıta edemiy<!n mA~ nam ve 
(:17)G/194l) Cuma günü uat (10.30) on buçukta ~a Onr • ce ap verıyor ?.10 

7.33 
7.45 
8.00 
8.30 

Prognım 

Mtnilı: 

Hal~rler 

llıt!!zik 

Evin saei 

11.110 

18.40 

19.00 

Zlmel 
takvlml 
Müzik 

Konuşma 

Niçin 
yeni . . 

T okalon Pudrasını 
da.bllindeld ~n tera.tm.dan pazarlıkla aatm phoacakta ' 

Ba ~ ır1rmelc iotl7enlerln (405) Ulllık kst'1 teminat"" kalı~ 
tığı vesaikle birlikte pazarhk Cihıil saatine kadar l<omis;r<ırıa 

. (&ı., tarafı l inci şsyt.ada) dedi. Buna -ıı verdim.. Şimdi ı 
kı.mından aynl mealde bulunan de "9Qlısl ya.ver,, diyor. Tabi'! 
bu yazıların; yalnız Yeni Sabah- bu kelimelerde bir mAııa kasd&
ta tekrarlanan makaleden bir- diyor! Yalnız kendi varlığında 
kaç k , ime çıkarmak ınecburi- 1 olan fakat booim fıtri istidadı
yetini lıi.eeeden Ali 1:lısan 83.bis'e mm ankya.madığı bir mAnayı 
&.'<Ağıdaki cevabımm muhterem J her halde ifade etmek istiyor. 
gıw:tenizle nefrlni ~ygılanmla Muhtelif 1ıxrargihlarda beni 
rica ederim. ı dolaştırıyor. Bu ciimlesile de ne 

Ali thsan Sabia'in bu iki ga- Jrasdettiğini tahmin etmek için 
.zetedeki yazıları. karııt kar§!Ya kendisi yerine geçmek !Amn. 
ılı:onu\fuğu zaman; hangi keli- Halbuki bu benim için imkan
melerin geriye alındığını muh- sız. 
terem oku)'ll.culanmız görecek· Kendi kurmay J)ukanı Bay 
ler; ve na.sılsıı. ordu kumandan- Halidi, "lll'ki Kastamonu mebu
lığwıa kadar yükselmiş, fakat su., jurnalcı yapıyor, halbuki; 
btr gün çetin vatani imtihan milli iradeyi temii!il ederken Bay 1 
kar.ı>S1J1da; kendinden çok ve Halitın kulalndığı hur t1krıni 
pek ~ok ilstiln iki kudret ve ka- bir kabahat gibi vatande~lara 
ı. · \ ü:amadığından şiındik.l jurnal ediyoı-. Ak!ınw da kelldi 
yerini ve vaziyetini bulmuş olan tarihinin büyük ııahidı olnıak 
bu zatın ruhi haletini kolaylıkla ve vatani ve m;lli faalıyetkrimi a.. -aklardır. _ J zin ti bidayetindeıı itabererı on 

Kenrlisini anadan do,,"'Ina lru- üçllncü kolordu ku"JJlay reisi 
marıJ n gören bu zatı; kader aıfatile Diyarbakırda müstesna 
sevkile işgal ettiği mevki ve va- hizmetler görmüş vicdanına sa
zifenia kıymet ve kıidsiyetini hip kıymetli bir vatanpe..ver ve 
altmış yaşını g~tikten s.:ınra da siyaıı! hayatında kimseye bo
el'an idr:i.k edememiş olduğunu yun eğıııiyen hür fikirli bir var 
göri,ir ve bu son yazılaruıın m&. tandnııın, binn~i ordu kumııı.y 
na ve mefhumlannı gözönüne riyasetinden istifa~ından sonra 
koyduğunuz zam:ı.n çok kolay garp ordulan cei>heRİ yüksek 
ök~bilirsiniz. kumandanlığına vffdiği raporu J 

Bu güne kathr bızi takıp et- ciırütmek istiyor. 
memis, fakat tesadi\fi bu~;n e- il 1• gml•· mın.rndanı piya
h. e 1cu• ı T ""' r• ı · ı ~.> •' de yarbayı Bay hı.1ail Hakkıyı 
okuvaC!'!k olan karilere h~r h!7.- da ~~uı-::ılu \<:ren yej.!ine müc -
met olmak için Ali lhsau Sabi- rim giisteıiyor' Kendisinin biı:
•in küfüı kısımların• biı tarafa ""t itir.ıfları veçhile 6 ıncı or
bırakırıık vazılannı hu!ı'ı..,~ e- tlunıın en mühim km"•etlerini 
delim' · ı •dare t><:kn ve rephPnin r.ıühim 

1'Bu zat tarihi hak1 ·Atlf're nL._an'uliv"'tinı ta.ş1rms olan. ve 
r·f·vap bulamayınca tahrif vadi- bıı kah;aman olduğu muhak
•İne sapıyor! 13üyük mili b'r la-

1 

k k k bulııı.an bu zata merha
ı-i"'..i. 'e bilv\ik sahihin ·':·d le- metaızce kty\yc.r. 
mek için dolambaçlı laflara tel- Çok gülün~ tarah da her ii
mihlcr biiründürdüğü. tarhder, ~.'rntizı.. bini"" ı,arbo~luk!a it
hücumlır yapıyor! .. Kendigirin km edi,.or. Hele. nefretle ken
yakıııd.ın lıAyat ve taribini, hal di,inc ,;de ettiğim ı,u cümlesi 
V<' hareketini resmedenleri. \'P d "tekm·l C'iho.n Harbinde i~
Mıısıılu w·r:!in diyenleri sarho•- ret ,,.,fralarında n; şahsi ihti
lukla ithnm ediyor!; Herkes o- yaçları temin ve tatmııı ile ge
na iHnat etmiş! ;Fakat o rca- cirrı •;bir ııahsi VaYf'l .. ıni la.8· 
sum ! : Vine bir isnat yüı.ün<lcn virirlir. 
iktidonıızlık sicili verilerek ide- j Do"t ve dıi•manlarının bile 
reten. tekaüde sevkolunmu~! Fa-

1 
takd'rlerim , . ., ha,-ranlıklarını 

kat!: .ı reza do!;'TU değil:.. kendinde toplamış ve bütün ci-
Maltaclan Damad Ferid Paşa- lnının yaptığı büyük ı:eerlerile 

ya vazdığı iltica meı.:tuplannı, I ıırnhablkt ı·e hünnetmJ ka7.ım
ve Örada ark?dıt'llarına ln;:iliz mı~. bugünkü aziz Türkiyemizin 
mandasını kabul etmek telkini- banisi merhum Ebedi Şef Ata
ni, o; kendisi datıil olmadığı "fa· türkün feyızler ve insanlıklar 
kat esir Türk zabitler ara.~ında- kaynağı olan sofra.~ından: };r
ki sinirli, ve serseri görüşmeler mi dört sene bilA fa.sıla benim 
esnasında bazı mübahaseler o- ba.ska sofram olmadiğım bilen 
bl!'du, ekaerisi küçük rütbeli o- Ali lhsan 5a.bısin yirmi '"""~Y" 
lan tı-ı 1.abilif'rle benim temasım yakın sindiği yerden dil uzat
udı., diyor! Ve "Bu mübahase- masına cüreti; anca.k yaradılı
ler meyanında güya bana isnat şına has vicdanının makesinden 
olunan laflardan ve hareketler - başlra bir ııeyle tefsir olunabilir 
den hic haberim yoktur,, cüın-1 mi?! .. 
lesi ile kurtulmak istiyor. En ni- M:Uli devleti kuran Teşkilatı 
hayet tarihi hakikatlerden bah- Esasiye lııı:ııunlarının maddPle
sedenleri toptan tecrim ediyor! ; tinden de bihaber olan Ali İh
Beni seviyesinde bulamıyor, bo- san Sabis; eı·an Saylav Bay Hü
yuoo de her yazısında zemin ve seyin Rauf un b<ı.ŞvekQJetinden 1 
:ıaman müsait d<i'il nakaratını bahsediyor. Halbuki ordudan 
tekrar edip duruyor, benden çektirildiği zaman bizde ba.~ve
hesap istiyor, Yetişemediğin a- kalet unvanı olmadığı gibi, Bay 
ğaca taş atma diyor!,. Fakat ı vıı· ı:.;ıuf ·I~ r.avuk Mıllet 
Musulu nasıl terkettiğini ve na- Meclisi ikinci reosi idi. Ali İhsan 
sıl Türk milli haysiyet ve aı;keri Siibis emir ve kumandadan u
şerefini ayaklar altıM - vicdanı zakl&tırıldlğından epeyce ııon
titremeden - aldığını; ve elinde ra Bay Hüseyin Rauf 1 cra Ve
k illan kuvvetlerle şima.le ceki- kileri reısi oldu 1 
. ., h:1e"'C1\ iJı:f"n rtüı:;manına re~rni lşte tekaüde sevki tebliğini 
tezkere ile iltica ettiğini ve şah- müdafaa; millive vekili namına 
ı-;ını dii~man zırhlı otomobilleri be..şvekil değil, İcra Vekilleri He
himayesinde koruduğunu ve biz- yetı ı ei~ı yapmıştır. 1 
zat kendi yanlış emrile hazırla- Maltadan kaçmak hazırlığına 
dığı 1!ıısulun sukutunu, Suriye alenen ~yalarını haraç mezad 
ve' Filistin ricatile bir tarihte ederek aat:ınakla başlıyan Ali 
mahcuplıık duymadan gösten - ı 11·•an sab'sin J;açac-Jih pin yü
yor ve "Y ıldınm ordularını Su- rüyemiyecek derecede üst üste 
rı\·e ve ı.·ı ı ıi 1 1 <•<hıları diyn~ki dort takım elbise giymesi haki
bu kııvvPt1erin Halebin şimaline katen Malta arkada~larını bay
darmadn;;ınık çekildiği bühta- rc:tler ic;erisindc gütdürmıi.,. ve 
nını uydurarak yegiıne faili ol- on beş firari arkadaşını yakala
duğu Mııaul cinayetini kapat- nacağız korkusill' telaı;a diişür
mak ıRtıyor!,, müş olduğunu Malta arkad* 

Şimdi Ali İhsan Si.bisin Tas- !arı hikaye ediyorlar. 
\'iri En<fırda ve Yeni Sabah'la Ana.vatana hlımet içın bu 
•On ncı'rrttıği ve yukarıda hu- tarzda. harekete geçen Ali th
ıa.ıa..ını yaptığun yazılarına kı- ııan Sabisin mahiyetini öğren
•· mr · ·rnıı • · reyim. meğe b~ başka bır delil a-

Ali İhsan Sabi.il; tarihi bir ramak lüzumu var mıdir? 
kıvmet ve mevkii varmış gibi Gelelim Musul meı,el.=e: Ali 
bliyük bir heyecan ve telf\şla than i)sbisirı yılklctmek iste
muhtereın gaz~telrre yazdıkla- di1'1erı ruriim: )(aymakam Bay 
rının birinci madde><i; dört muh lsn.:ıil Hakk! merhumun de
telif gazeteye yazdığı izahl&rile ğtldır. Ali ihsan Sabisin bu hu
h&molunnı:ı.sını umumi efkar- su3ta yaz.j,kla"lnı herkesle be
dan yalvanyor: ve hakkında rabPr okuyJlım · "ben MuHulda 
cüret! ... eserim olarak yazdığım bulunurken, Mu•uldan kilomet
yanlışların! .. doğruluk derecele- relerce cenupta Dide grubun
rini kendiliğinden meydana çı- da !<-umar.da rdı>n ve sarhoşluk
kacağını illveden çekinmiyor; tan başın! katdıramıyan piyade 
ve fakat umum! e!klnn muha- kıt) nı:ıkaı:nı İıınuill Hakkının 1 

keınesine ve milli Ye askeri ta- ha fi f me> cutlu kıtalarının lll'
nhiınize yanyacak ve kendliıi ,. • .nı bir gece çölden dol.aşa-
ııi urre miktan kurtaracak ka- • ı ıseu düşman. bütün mu-
billyet.te blrşey kaydedemiyor. "" t:. ~P hatlanru tahrip ettiğin-

Bu zavallılığını gören Ali İh· den benim ti Musuldan ona PDlir 
san SAbiB, ~bi çirkin bir ~hsı-ı veımeklığiıne imkan kalmamış 
yata. dökllyor. Beni seviyesinde ve kendisi de vasiyeti takdir e
bıılıı.mıy1>r Pek difrııdur.Cünkü deıniyerek maiyetiyle beraber 
hiçbir zaman kendisinin diı.,tii- eeir düşmü~ .• buyuruyorlar . 
fQ ~yede beni göremiyecek- Hafif mevcutlu kıtalar de
bi'. Bir yazıı;ında "zati yavı>r,. I diğinin :1-"ekfuıu: dli fop 'e ı;ıö-

nıttıebatmdlın ba§lia. on aç bhı 
piyadedlr ve mütarekeden bir 
gün . evvel yani 30 Birinci teşrin 

* 12.30 Prograın 

12.33 Faı;ıl 

1918 günü cereyan eden bu mü- 12.45 Haberler 
essif ve müelim hadiseyi isnat· 13.00 MWril< 
lan vechile sarhoşluktan başı 13.15 1'11511 
kalknnyan Dicle grubu ku - ı:uo Mtl:ıık 
mandanına hiç bir zaman tah- .

1 
mil edeıniyeceklerdir. Bunda 
18rarlan ise kendisini gölgeden * 
bir adam olarak tanıtır. Çünkü; 18.00 Program 
Ali Ihsan Sii.bis maiyetindeki 18.03 Saz 

19.U Millik 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 

20.45 Şarkılar 

21.00 
21.10 
22.00 
22.30 

KonuŞ1na 

Temsil 
Orkestra 
Haberler 

22.45 Orkestra 
23.ı5 Cazband 
23.25 

kumandanın şe.hsına ait suçunu .------------
taarruz günü mü haber aldı?! 
Hayır çünkü teller kcsilmis, ve-' 
saiti muhabt-re de kıtlmamİ• ol-

1 

duğundan muharebeden haoor 
almadığım söyliyen kıımandan 1 İsmail Hakkı merhumun s:ı.r
ho9luğuııu nasıl haber aldı?! 

1 

BORSA 

Daha evvelden bu zatın sar
hoşluğu ınalüm ıdiyse neye va
zifesinde bırakıldı, bir içmeyen-

1 Sterlin 
ıoo Dolar 
100 ı.,,.i(Te Frıc 

le niçin değiştirilmedi? Evvel - j ıoo Çri< kronu 
denberi Dicle grubu kumanda- ıoo Y•n 
nının sarhoşluğuna müsamaha ı oo tove.: kronu 
ediyorlardı ise bu mühim cep
hede kumanda zlıfını neye 
bizzat ikmal etmediler? ! . 

ıkran<Uyelı % 5 ıns 

U.8+5 
30.9ı5 

30.525 

Ul.15 En nihayet ordu kumandanı 

Ali İhsan Sabis; uzak, yakın; '-------------• 
cepheye ne mesafede bulunur
sa bulıınsun ordu kıtaatından Zayi 
irtibatım temin edememek gi- 3117 sicil numaralı arabe.cı eh 
bi bir mazeret ileri sürebilir mi? liyetnameıni zayi ettim. Yenisini 
Düşmanın her türlü hareket alacat';undan Mıkiı;inin hükmü 

ihtimallerini. hudusundan çok yoktur. 
evvel derplıı ve mülahaza ve Feri köy Ne~·e so!rn.k 93 No. da 
müt.alea etmesi ve ona göre arabacı Ari/ Scvcı·ler 
tedbir alınası yegane vazifesi '"!!"I!""!!!!!!!!!!!!!!'""',...'!'!"~!""'!!!!'!"!!!'!~ 
değil mi idi? 

Ayni cephede hizmet etmiş muhterem Milli Şefimiz Cüm
kurmay re.isi bay Halid: "eski hurreisinıiz İsmet İnö:lii) (43 
Kastamonu mebusu,. Ali İhsan \•e 24 üncil tümenler) 24 üncü 
Sab13in verdigı-· yanlış emirden tümen Katmarla, 43 üncil tümen 

M·us· limı'yede idi·. w:e grubunun fclf.kete uğra -
dığını söylüyor. Sabis ise bu e- Bu vaziyet grup emrinde tes
mirdcn hiç bahsetmivor ve ha- bit edilen e!ı<'lSlara' uygun idi. 
kikatı nezaheti lisaniye ve ka- 23 Birinciteşrin 1918 de ileri 
lemiyeye aığmıyan bir sürü büh- kıtaatla muharebe basl~dı. Bu 
tanla.da örtmeğe çalışmakla muha.rebe 2.'l BirillclU:,,tın 19HI 
fıtri ;;iannı göstermiyor mı.ı? ~ılinde Halep ooııubuıİa intil'8l 
Filistin cepheeinden ricat eden .,......._ 

1 · kullan-ıyorum -
'~~""' 

/;') 

PRENSES ALLA 
1 

T1\0UBETSKOY dlJot: 
1 

Soa M.n. -. t • .._ lııır -aı 

J
. • tew4tten "•rd ır • 

T aaıdıt1M bu hl.; p'9dr•larch.a * ta.it• hahl " daha iacıtdlr 
Hainin cı~lı: lc.rtn neliı koka: '* • .., peıeıtıı edr)"Of"\Mlt 
Bih:ı• gUa ı.ahıt lr.ldıt'M ,.,. .. ""f 

• du4ft 8t.ı "' y•nı K,..,,. W· • 
putu hı( bu pYd,..da y•kttı1f 
Rtatti' ff yat1111M"da INM ıeal , * tat• ~mın we ıa.,.e ..,. 
9'alt muhafaz:a eder * Boıulan dah.a ıyt p\ldta ...... 
datıoe !ut ıye• e11uınra. 

IıWmdı1'. 

Bu ~ ait ~ tonuıı,.ondan puası:z olar.alı: ~ 
('411) 

Memur alınacak 
İstanbul P. T. T. müd'iirlüğündeıı: 

l - idaremiure münhal maaşlı ve ücretli memllri,.etlere orta fll--
memnları müsabaka ile alınacaklardır. ti 

2 - Milsabelatda muvaflak olanların idarenin teicli1 edecejp yerd' 
muriyet kab~ elır.nekri 'arttır. f 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3856 sayılı kanun hükmil1't 
15 lira aeU ınaae veya 80 Ura ücret ,·erilecektir. J 

4 - ı..tcklilorin 783 !la.l'1'lı memu,rin kanununun 4 üncü modd~ 
ı;artları haiz ve devle! ~tine ilk defa gjnoceklerln 30 yaşını ı 
m;ş olmaları IA:r.ımdır, -ıf 

5 - Müsabakaya ııiN>ek lstiyenler 21/6/11141 cumartesi 111•t t.3 t ı 
dar dilekçe ve e\'Takı · bötlerile birlikte m-Q.dJ.lr](ığUmtlze müral'jlt 
-1idirlor. .J 

8 - Müı.abaka 26/8/19'1 Cariamba güa.ü saat 10 da m<ıdarıuıru""" 
yapılaca!Wr, {"83) 

• 
Zonguldak belediyesi su işleri 

idaresindeıı ~ 
Muhtelif eb'&tta 100 aded kolye piriz takımları ek.•iltmeye kooul•P 

1halesi 17/8/IQ41 tarihinde Zonguldak belediye dairesinde saat 15 Ot 

lacektır. Şartnameler; su ldar.Qndoo bedelaiz verilmelı:.ledir. Mub~ 
bedeli 1338,5-0 Urad>r. Muv.okkat teminatı 100,39 liradır. Talipler.Jl 
yen gbnde daimi esııctımeoo teminat1arile müracaaUan ilin olunlll'· 

(4427) 

• Zonguldak belediyesi su işlet• 

idaresinde il 
Muhtelif eb'atta godvaniz ve demir boru ve teferrüalı satın allı~ 

ihalesi 17/6/1941 tarihiııde Zonguldak ~lediye dairesinde sa~t . 
daimi encUmendf yapılacaktır. Muhan1n1en bedeli 4650,25 liradır· )! 

kat iemınııtı 348.77 liradıı·. Şartname>bi bedelsiz su idaresinden verıtıf 
liplerin mu~cn günde t~mln.ıtlarile be.:aber belediye c1Jcüoıenirıt 
racaatıarı ilin oulnur. (+428) 

T. H. K. lstanbul şubesi 
başkanlığındaJl 

1 - E't'\'elce e-ksıltınesi il3n edilmiş olan iki oillyon fitre ı' 
1 sekli deg~brHmiş \ e yeni nümune r:..onakasaya esDı6 tutulmuştur. ıif": 

2 - MuhamJnen bedel 2600 muvakkat teminat 187 buçuk 
Eksiltme 19 Hazlı'an 1941 Perşecnbe günü saat 15 de Ca<!alo~lund• 
btnasında mü~il 'komü.yon huzurunda yapılecaktlr. 

ordular hakkında reva gördük- 25 Birincitcşrin l 918 günü 
len cümlelerini gene herkesle Halep çok bulıraali vak'alara 
beraber okuyalll'Q.: l.iusulun sahne olmuştu. Bir taraftan 
düşmesi vak'asıru şöyle izah e- Halep cenubunda mu relıe 
diyor: "Bu vak'a Filistin ve eereyan ederken (bir boralı şid
Suriye cephesinde ordulanmı-I detti yağmur yüzünden) diğer ==========---.::._=== 
1,ın darına dağınık bir hal<le Ha- i taraftan urban r;a.rktan Hale- ,.--------'-------~ 
lehin şimaline kader çekildikle- bin içerisine girmiş Halepte 1 yeni neeriya t I · 

.. 3 - iate~n yeni nümune ve şartnameyi gömek ür:ere ha" / 
rnuoak398J711 gırmek: için de kanunun tarif ettiği vesika ve ıem111nıl 
birlikte münakasa günü ~beye müracaat etmeleri. (46&4~/ 

ri zaıı·a•ıa tesadüf ediyordu. Ol bır B<>ka.k muharebesi başlamış- . Y j 
t.are.fta olnuyan işlerin Musul tı. Bu muharebeyi bir.zat Mus- . Polis KoleJ0İne talebe alınacakt•'' tarafında olabıleceğini zannet- . tafa Kemal ~ id.".'r~ etmiş Fransayı Kemıren Kurt 

1 
mek vulmfsuzluğuna delllet e-ı ve urbam ptlakurtınu.ştil. Fa- Çevireu : ULUN <t Y 1 - Geçen yıllar olduğU gibi bu yıl da lise denıceı;mdeki Ag~F' 
der,, bulunuyorlar. kat bu vaziyette Ha.leple kal- , • !is koleiinin birinci •ınılına talebe alınacnktır. ~ 

Ço<:uklann bile anlayacağı 
1 

mak mümkün değildi. Binaen- .. ~n~ın ugr~dıgı -tanhte 2 - Kayıt V'e kabul şartları her nw•ıa!lin emniyet mudtir v• ı 
kara cümle bir hesapla görece- aleyh 25 - 26 gecesi yirminci goıiilnıemış- hezımett"l!l sonra !erinde ınevcuıtur. Telıp olanlar bu şartları öRnrunek ve ooa .;;r< 
ğiz ki hakikati Ali İhsan 3abis; kolordu HAlebin beş kilometre Alfred Fabre - Luee tarafindan ' caatta bulunmak üzere k~y•»len bi.!g; edinmeleri i!Aıı olunw" 
ne kadar ihll! ve tahrife ka.lkı- kadar şimalinde (El Hüseyniye Y.B.ZJ~n .bu mühim eser muhar- ı (atll9 _ .:i) 

şıyor. Ve bu marifetini de benim - Helan) hattına çekilmiş ordu nrlerımızden Uluna.y tara!ından t· ::::=====================:::;iiiii~.:=:;::; 
vukufwzluğumla kapatmak isti- lı.a.rarg8hı Katma.ya nıı.ldetmiş. tercibne ve tefrika edildikten 

ti. Gerek İngilizlerin ve gerekse sonra kitap şeklinde basılmış- Nafia Vekaletinden : 
yo&~nel kurmay harp tarihi arapiann ordunun bilsbütün tır. 

k'ld·~ni ede k Hııle t Ese t -"~'-'..___ 1 23/i/llMI Cun>artc-.1 g\inü sa<ıt Iı de An~-""da N•fı'• Ve~ıW'1 
encümeni başkanlığımn, Ata- çe ı ı.,-~ .zarın re P en r ga.ye .... ...,.,...,..,....,..,yazı ~ 0 

- - ' 

türkün vefatı üzerine neşrettiği şimale doğru ilerlemek istiyen mıştır. Dilnya haritasında bir 1 içinde malzeme mudurluıü odaB1nda toplanan ınalz•m~ ·ksiltrn< ~ 
a.:;keri mecmuanın fevkıı.IRde kuvv.!tleri (El Hüseyniye - He- (Cilınhuriyet imparatorluğu) 1 RWlda • 3132• lira • 25• kuruş muhammen bedelli Ankara Çubu~ 
nüshasının .,;.....,i ikinci sayfası- l!n) hattında gösterilen mu- kuran btt kudretti memleketin 1 da yaptırılaealt '8ntral ve tcl•fon tesisattrun )'eniden acık eJ<silU"' 

,_,_ k t "--'- mag"l"p b" · le eksiltmesi" ygpüacakbr. 
nın yirmi birinci satırında "ye- awme u=,~e u ve pe.. nasıl ünyesini kemıren kurtlar 
dinci ordu kara2'.iıhı 5 Birinci - rişaıı edUınişlerdi. Düşmanın yüzlinden ko~tığını anlatan ı Eksi.lime şartnameoi ve lef"1'Tüatt bedelsiz olarak malzeme ııt 

~ ··te-"di t--""bfuılen' ğ ,ğ\inden alınabı1ir. teşrin 918 de Halebe gelmiştir.,. mu nu t "9<"' ne ra - bu kitap, dünyanın içinde yuvar 
Biraz aı;ağısında "Yıldınm men yedinci ordu İskenderun !andığı bi.direde neııredilen _,r Muvakkat tcm.lnat <234• lire •92• kuruştur. 

orduları komutanlığiyle dördün- cenubu - Beylan - Dlrlceml! - !erin en mühimlerindendir. 1•tck!ilerin muvakkat te~neı ve şartnamesinde yazıh ve.aik ,ıe ı 
eti ordu arasında tahaddiis eden Tellülrifat hattını muhafaza et-, Eserin tab'ı memleketimizin te aynı gün saat il de m01.kur komisyonda hazır bulunmaları ıa:ı•· 
bir ihtilil.f neticesinde dördüncü miş ve iki gün sonra da Antak- en mühim t&.bi.lerinden olan Se- (3198) (45 1 ~ 1 

ordu de lağvedilmiştir. Bu su- yayı da hududu içerisine almış- mih Llıtfi müessesesi tarafından ====================~;;;==~~ 
retle yıldırım orduları grubu tı . ., mükemmel bir surette tab ve ı ı 
Adana mıntakasında bulunan İljte görülüyor ki; 17 Binnci neşredilmi~r. stanb 1 B 1 d. . ı·ı... 1 ı 
ikinci ordu ile Halep mıntaka- teşrin 1918 yedinci ordu aldığı Bu meraklı eseri okuyucula- I u c c ıycsı an a!· ,/ 
sında yeniden tanzim ve! vazifenin muntazam kıtaatiyle . . _ / 

t .,...JtiJ edilmekte olan ye-1 ifasına kadir bir vaziyete geç- nmıza tavsıye edenz. : H ta kli .,., j .. . . \ ::============:: as na ye sevislerinde kullanılmak üzere aşaıııda yazılı 
dinci ordudan ibaret kalıyor - miş; ve harp encumenının Yazı- lıaiz otomobil alınacaktır. 
du. Su""ye cephesine ait bütün eında bildirilen zafe.r. le.n.e. lde et. - , • Eli .. k ün d"" 1 erinde bu şortlara uygun otomobil bulunup ta satmak ;stJJ 
isler ve vazifeler yedinci ordu- miş ve mUtare e gun u - ...,- Askerlı"k ı· M/e ,,.,· 20 H · ısH 
n
·un tıhdcsı·ne ın· tikal etmış· bu- ' manı bir karış ilerletmıyerek - ll' ı , 1 azıran tarihine k.ıdar bir istida ile belediye reiıılıci rrı• 

gal'b" tle _ tekbnerıni yazmaları i13n olunur. 
Junuyordu. Bu vaziyete naza - beş gün evvelki ı ıye riyle K . . ~ lı.arşıl şt.ı Beyoğlu yerli As. ,~- ar06er~ yeni moWr .ve şasi veya içine 1 - 2 sedye ve 1 - 2 •-' 
ran Yıldırım orduları grubu - amı · ten ve ufak bır ıavabo ve ılaç dolubı konabilecek veya ilave .,o,ır 

nun verdiği emirde yedinci or- rd~1ne görülbüyokruml<i;andanYıkl1 ıı_:ım 3den32 ı:·,. 312 dahı·ı o·u·tiın sa _ :::k=ar=os=er=ill=y=e=nl=k=am=y=on=e=t=v=e=y=a=o=to=m:::c=b=il=.====(=4=57=6=)==:::;:::-;::. dunun bundan sonraki hareket o u arı gru u ıgı .. 
tarzı şu yolda tesbit ediliyordu: nın emrinin ikinci maddesi do- katlar yeniden muayene ettiri - ı 

1 Halep mıntakasının l&yısiyle de Ali th'lBJI Sabisin ı k sak ti ki h · k 1 
k d b 1 d ;;,, alt ere a ı arının ang;ı ıs-

kuvvetli, bilhassa eüvari ve zırh- uman anı u wı u.,- ıncı ı 
d il Atatıirklln mııhabe · ma ait oldninınun tesbitine iti · ı 

lı vasıtalarla takviyeli diişma- or u e resı -.,-
na karşı müdafaası mümkün ! 17 .birinciteşrin il~ 30 birinci zum basıl olmuştur. 1 
değildir. Bu miidafaa ancak teşrın arasında vaki olmwı ve, Bütün sakatların raporu ile 
Halep ş;matindeki dağlık mınta- Husul .. iirerine dikkat nazıınru nüfus cüzdanları ile ve ikişer 
kada mümkün olacaktır. Bina- celbettiğl. muhakkaktır. adst fotoğrafları ile hemen ~ıı-, 
enaley sebepsiz bir karış top-1 Binaenaleyh gene .ı-öruliiyor 1 beye müracaatları. (l)OlO) 
rak terkedilınemesi esas olmak- ki yedinci omunll1' vazife aldığı • • • ı· 
la beraber düşmanın üstün kuv· tarihten. Dicle grubunun ve 

Zonguldak belediye su işleri 
idaresinde" 

Muhtelif eb'alta Ticaret VekAl.tlnce kabul buyurulmu, tiptr. '
1 

lanmış 180 adet su saatleri satın alınacaktır. ihalesi 17/6/1941 t:ı 
Zonguldak belt!diyesi daimi enci.ımeninde yapılacaktır. Mecrnuuı:ııJI' 
haırunen .bedeli 3460 liradır. Muvakkat teminatı 259,50 liradır. şJ.1'1,ı 
su ıda:esınden bed~iz olarak verilmektedir. ihaleye iştirak ct~JP' 
yenlerın muayyen günde saat 15 de terninaUarile müracaatları J 

nur. «4426~ 
vetleri karşısında Halep civarı Musulun düşmesi 12 ve 13 gün 1 L A N 1 
tahliye edilecektir. sonra vaki olmuştur · Beykoo Askerlik ŞubesiMdeM: ---------------------""ti 

2 - Bu esnada ikinci ordu Gene bu bakilı.atlerden anlaııı- H ki. 
ile irtibatın muhafazası, M'araıı hyor ki elim ı.ı:usuı vak'asiyle 312 il& 332 dahil bütün sakat. ast'.i na ıye otomobil· Yarım kiloluk el< 
yolunun elde bulundurulmaBı, I Filistin ve Suriye ricatin.in hiç lar yeniden muayene ettirile- leri çoğaltılıyor tecrO '--leri 
altmcı oPdu ile olan W:lsalhı bir altk.ası yoktur. rek sakatlıklarının hangi kısma .,., 
emniyet ııltmda tntulmılfıı. key· Gene görillüyor ki Ali İhsan ait olduğunun tesbi~ine lüzum ~ediye Sıhhat İşleri Müdür İstanbul lıeJediye#~ıt.I, 
~ w.an dl!ckab. alma.- Blbi.8in hakikat olmıyan ve ta.- hasıl olmuştur. Bütür. Mkatla- · lüğii şehirdeki hasta nakliye gramlık yuvarlak ve~951> •

1 oaktıJ', rih ile hiç bir münasebeti bıı- nıı raporu ile nüfus ciiz.<lanlari-
le ·k· ad t f t • f otomobillerine yeniden 6 oto· - !ık uzu ekm ki · 

Yedinci ordu bu esaslara gö- Jımmıyan izah ve yazılan baki- ve ı ışer e o ogr~ ve iks n e er 1 

er derinliğine bir tertip alması kati örtmek için icat edilen bir met senetleri ile muayen.ıye sev- mobil ilavesini kararlastırmış - l.i7.ere tecriilıeler yaptığı~1~· 
lazım geliyordu. 17 Birin~ ııilril ıtftan ibarettir. lredllmek üzere 20 Haziran 1941 tır. Bu otomobiller takside ya- Tecri.lbelerden elde e01 

1918 de yedinci
1
ordu kıt'a.lan· , Evet Ali tlı.san Sabis, benim gttn

1 
üne kadar şubey~ müracaat pılacak tadilatla elde edilecek- mışt.ık. 

nın vaziyeti şöy e idi: 20 :lncl ulı:eri ve siyasi hayatımın say- arı. tir. - , .Ai)" 
kolordu (kuımındanı Ali i'uat falarını ak ve pik tutabllitiğknı-J:=========== muneler Vali ve .tıeW"' gr' 
Paşa, sayın Nafıa Vekili,) (U daı pek bahtiyar ve milftelıirim. s.ıınıı: A, C.ınalettln aaraçotıu Otomobillerin verileceği kaza- Doktor LUtfi Kırdafll 11~ 
ve 1 tümenler) Hı.lep mınta- Çllnkü bütün h:ayatımea temiz N..,.ıyet Müdilr(l· Macıt ç ti !ar şunlardır: Beykoz, Sarıyer, mie ve ayni zaman~~: 
kasında, 3 üncü kolordu ~I bir memleket çocuğu kalrnıık Buıld•A• yer: (H. B~klr Gu,..;,.: ve Bakırköy, Kadıköy, Eyüp, Ada- mak üz.ere belediye !O""' 

ma.ndaıu kurma.y Albay t, yegô.ne hedeCıındl. A. Cemalettfn Saraçolllu motııa ... ı la,. sine gönderilmistlr. 


