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4 lmanyadan gelen dost 
•er k _, lııe e arfı duyduğumuz 

f<!,.o< ·~ rıırıuniget ve itminan bizi 
. f 1 dofc~İrinci vazifemizi lıer 
il"' !' d;, ~k.a dü;;ünmekten tabii
d(#IPi/ t0~ ' •• ıızakla,tıramaz. Va-

' ~ 
1 

••1ct'"dafaası ilinde: Gev .. 
'ıl ık affedilmez bir cü .. 

·, 

"' 1•ıkil eder. ;-. 
~o: lfil~elin Cnlıid YALÇlN 

~ Ünkü gazeteler AnadoY hı Ajansının Berlindeki 
·~ v husu8i muhabirine yapı-
llır.i .e ~Ynen bildirilm~ine me-
4i~0t)" verilen beyanatı neşre- ! Fran~ız askeıiı;ri Şnında çıkan 
""ıııı ardı. Muhabirin gayri --, 

bir kan~ığı hasbrmağa ı,ıalış.ırkt>n 

~~ •·hır mevkii ha.iz olmasına ' 'T ş 
~kıı""Yanatın kimin tarafından a ss 1n1 A M 
llııe ~ ~eldiği ta•rih edilmeme- ' ' 
ilııte1~men bu telgrafın eheııı- • • d • •• 
ilt hu 

1 ınJı:ar olunamaz. Her hal- e kz 1 b 1 u• ş m u ş . 
litıiıı bsozleri Alman hariciye- • 

Batırılan 
• • • 

gemı ışı 
lf'<le Ugünkü noktai nazarını 

1 !tttıek e<!er bir mahiyette telakki sa· y 1 1 yor 
.\ıı lazım o-elir. Almanya ile bir Amerika Hariciye ltıiİe !aşılıyor ki bazı memleket-

~~er Almanların Türkiyeden çarpışma ihtimali • • . • • müsteşarı Alman-
~e gde.;ırmek mlisaadesi iste- ·ı h ,. ld~ Şehrın teslımı ıçın ları itham ediyor 
~I ., air. bazı Şll\~alar çık· tamamı e aya ll° " k J 
~ llıubızc.rıne Berlindeki ecne· · muza ere er Vaşiı;ıgton, 13 (a.a . )- Hari· 
~-ab.ı-ıer bunun aslı olup Moskova, 13 la.•.) - Tası. h ciye Müst{'Şllrı B. Welles gaze. 
~ta gıbnı anıan,ak için miira- ajansı bildiriyor: yapı yor 1 teciler konferansında ağır bir 
~ .uıunmuşlardır. Berli· ~ngiliz büyük el~isi ~- Crip- eda ile demiştir ki: 
b~ ~hiyettar mahfillerinin ps ın Londraya muva>ıalalınaaır 1 . · - - Pemamboucdaki birleşik 
ttıu,.:"\Uıaı;;ehetıe sı:rdettiklen' evvel olduğu ~·hi muvasalatını · kı tarafın asıl kuvvetlerı 

1 

Am ·ka devleti ko . 'nsluğun· 
ıc·""ea "li 1 ld"I en n~o i:~or: , şu surı-tle hillasa edi- müteakip da gı z ga:ıete er•· ı karşı karşıya ge ı er dan gelen ilk rapor,;a H.obin 
~Yle ~lmanya hiç bir zaman le diğer ecnebi gazeteler Alman ! K h" 13 ( ) - Aakerl Moor vapurunun r~lJ• dilmez 
ltteııı bır şey düşünmemiş ve ya ile Sovyetler birliği arasın · .. ! ıre, K h" a.a. t bl""'...,,ft"' bir tarzda Almr ı ele• ; :altısı ta· 

, , l!ınışttr. da yakında bir harp çıkacağına eozcu, son a ıre e ır;~ d b ld ı<.. bil 
fi~llı - h be 1 hakk d - dak" rafın an atıl'lJm, , ,, 11,.u -t,:".ll.? aıı salihiyt"ttar _mahafili dair şayialar yaymQ%"a başlmış tafie .r

1
< ertı • tuı a aşagı ı 1 dil"ilmektedir. 

~ bu tekzıp ıle iktifa etee- lardır. 81 ". vermış ır_: . B. Welles mezkiır ,-apurdan 
~ ~e mrvcut vak'aların Bu ııayialara göre: 58.hıl boyunca ıle~iyen ım - kurtarılan 11 k~lnin ifadesine, 
f~ı dahilirıd kalınu 0 _ l - Ahnanva Rovvet't"r birli- paratorluk kuvvetlen, Sayda- i.st.Uı rapcı!" 'l, \ı'r h'"i.<- 1_ 

~k aııat u mnnasebet-ı ğllie arasiytı mutealllk ve ıırtı !ına ,~.ıaı:eırdıurbu,n. edrjaayumard~alın. nı yapmış v.e ıı<izlerine •öyle del 
".·.iye hakkınd" Alman siya- aadl mahiyette talepler ileri J - ~ • ıfı:, tml ti 
·•., ~ tı MUttef"k k ti B vam e ş r: llOkta.i nazarını da an- ~ürmils \'e ı.ı nıemld<tot arasın· m"" r. 1 uvve er llr• r - Robin M<oO \:ıtptlMl 21 Ma 

~hıı !ardır iti asıl ehemmiyete . da <'.aıia geniş yeni bir anlaşma ~~t' ;e ~bll~a J'~ :· yısta saat 6 da 6 del't'Ce 10 da·J 
0.Yana~laıı cihet budur. Bu akdi için Almanya ile Rovyet - ı a se (Sonu ••rf• ~ aütun s ~aı 
""t· ~itti ~ nazaran, Almanya !er birliği arasında müzakereler muşlardır. Harekat, Şam'ın 16 • - - - • - - - . . . ) 
llıi t tıın Türkiyenin emniye- cereyan etmekte bulunmwıtur. kilometre cenubunda Kisvede B • hl 
~".tin~hdit etmeği, Türk büku- 2 - Sovyetler birliği bu ta· devam etmektedir. Kuneytraoın ır cep zır iSi 

1 
,Uıın ~ arzusuna, Türk mille- Iepleri kat'iyen reddettiği için ötesinde, bir müttefik kolu Ha- hasara utradı 
S
'"llit '"~ ve menfaatine mu- Almanya Sovyetler hududunda, modiyeye varm~tır. 

"" ı Londra 13 ı a..a.) - Resmen e,f ep er serdetme)~ dü· bu memlekete tecavüz mak.ııa - (Sonu .. Yf• 6 aııtun 4 del 
~~§t ... ığı vekayi ile sabit ol- _____ <_s_a_nu_ .. _Y_fa_s_._u•_u_n_7_d_e_ı - - - - bildirildiğine göre, Norveç sa-
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Meb'uslukdan iskat 
edilen bir meb'us 

• 
iki aydır bila mezuniyet meclise 
uğramayan Muhiddin Birgen 
meb'uslukd-~ iskat olundu 

Ankara. 13 ( a.a.) - B. lif. 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanmıstır. 

Celsenin a~ılma'1ıru müt.P 
ll!ardin mebusu Muhiddin 
gen 'in iki ayı mütecaviz b 
mandan beri meclis mesa 
iştirak eylemediği ve bu m ~
det zarfında mezuniyet istih
sal etmediği gibi bir gilna ma
zeret de serdeylememis bulun
duğundan tet0kilatı esasiye ka
nununun 28 inci madde•i lıük 
müne nazaran mebueluktan "~ 
kıt olması lazım geldi~i hak 
kındaki riyaset dirn nı tezkere~i 
okunmuştur. 

Tezkerenin okunmasını ta
kiben makamı riyasetten de
vamsızlığı medis • azahrının da 
nazarı dikkatini ceibetmfr olan 
Muhiddin Birgen hakkınd; riya 
set diYanının yapmıs olduğu 
tetkikler sonunda k"~·fiyeti h~ 

(Sonu sa fa 5 •IJ~un 3 de' B. Muhiddin Birgen 

Amerika ile ticari 
muvasalamız 

Cenubi Amerika ile de muıı
tazaman mubadele başlıyor 

'I'kar"t Vekileti tarafından/ kii.n.larını araştırmak ve tesbıt 
İııtanbul Ticaret Oda.sına gelen etınektir. Hükfunet, Amerika
ba.zı talimat mucibınce, Oda, j dan Süveyşe gelecek vapurlar· 
latanbulda billunan ve Amerika J la getirtilecek ithalat e§yamızı 
ile ithaliıt ve ihracat müna.se - kara sularımıza nakletmek üze
be~erini idame ettirmek isteyen re Süveyşe Türk vapurları gön· 
tacırlerle tema.sa geı;.eeektir. derilmesine karar vermiştir. Bu 
Bu konuşmaların mevzuu, her suretle Mısıra kadar Türk va
dört günde bir Süveyşe gelece .. purları gönderilerek Şimali ve 
ğini evvelce yazdığımız Ame.-i- Cenubi Amerika memleketleri 
kan vapurlaruıdan istifade im - (&onu aayto 3 •Otun 3 de) ,.. •• A!m Ru H kk hilleri açıklarında tayyareden 

1. tte r ang! _~itaraf bir ınem- '' !ısına isabet etmi.ştlr. Bilii.hare · 
~ktııı h~ h anya Türkiyeye r l manya Ha ını atılan bir torpil Alman eep zırh. 
.~lli " besledıgınden çok kuv- A I m a n - Bir hezimetin tarihçesi ~~~ e husu~i bir sempati uerl' alacakmıs cep zırhlısının Norv~te Man -· A.lm h • del açıklarında hareket.si.z bir 
h r1ard an~·a ittı az ettiği K ı ta 1 a r ı halde durduğu sonradan çok ~'t ihtuara eskı müttefiki il su.im•• bir yolla çekildigı·· gö ~ 
.,.,~t~11 . çıkarabilecek hare- • ....., . 
·~'ki ÇekıDJnistir. Aimanyanın · General Antonesco vriil...,·"· m~ıı"'ş:....rn...,· r".""'"""."'""-·.,.,,,._"'.""'"""""'ı ~1 ;keye karşı politikasının . 
;::_ tur(ınenııeket arasında hiç Bulgarisfandan Almanyadan geldi 
""lıek u ıh~lR.fa meydan ver- A l 

, lıur,demelınden ibarettir. yrı ıyor Bükreş, 13 (a.a.) - Ofi: 
'~ ~ a General Antonesco'nun MU· ı1 ~en alı' telgrafın ibaresini nili'e yaptığı seyahatin Ruman-
«' e"" Yoruz: "Bundan 18 
;:hiYetel_anıaşmamazlıklara se- Berlin 13 (a. a.) Deııtsche yanın istikbali ve Avrupanın ce 
"ll 'er Tür nubu şarkisindeki yeni vaziyet 
'-<tUn 'l'·· e~ · k siyasetinin Allgemdne Zeitung gau. üzerinde büyük ehemmiyeti ha-
t'·k tut ~r_!<ıyey! ihtilaftan u- tesi Bulgaristandan ayrıl- iz bir tesir yapacağı zannedil-
·~ek ıııaga matuf olduğunu makta olan Alman kıta/o... mektedir. 
a ~ınaıı ıııe Berlin i~in kafi bir 

1"r.~ktL~'1 olarak telakki e- rınm Sofyadan lıarekeri Universal gaz.etesi diyor ki: 
" '"ır ı kk d t f ·ı ·ı "J.fünih mülAkatı, Rumanya • "lt a . ., ıa ın a uzun o. sı a oer. 

~bıid· Çık ve kat'i teminatı pek nıekiedir. nın haklarının tanılacağı hak-
·.'"'t~ ki dürüşt ve nahoş bir kında beslenilen ümitlerin ye.

1 liıı;is kar~ılaya cak değiliz. :-::.:.:.::...:.~::::::::;;;::;::;:::;;::~~~~~( S~a;n~u~ .. ;y~f~• ~5~a~ü~tu~n~6~da~)!'! 
1 

.::ıı•ın k ıneınnun olduğumuzu · - -· -
ı~l'a e le . zevk duyarız. Al- leyebil~kler!~e ihtimal v~- rıil iki memleket arasındaki mü
, . ay e:Ynı. anlama vaziyetini !erdi. Gfü onunde Umumı Har- na.sebetlen bıittin bütün normal 
tıı1 "ı!:ıııl ve} ızhar etmiş omaydı bin tecrübesi de durduğu i~in bir hale sokmak için şimdi biz
~'llci:ı.ıı e~etin mi.inasebatı bakı- böyle dü.şünmekte Bertin bel- den takarrür etmiş siyasetimi
"'' ~~k 1 ~ıç de faydalı olmamış . ki mazur telAkki edilebilir Fa- zi tebdil etmemizi beklemiye
'haı Uzuınsuz münakaşalara kat Berlin bugünkü Türkiye- cekleri tabiidir. 

,. ~iııı~e~ilmemiş olurdu. nin 1914 Türkiyesi olmadığını, Dünya bugün buhranların en 
~e ga 0 Yle görillüyor ki Tür- daha doğrusu, Umumi Harp 1 müthişini geçiriyor. Böyle bir 
1ı~ 'rıırp demokra.ıileriyle An- derslerinin Türkiyede unutul- dakikada hürriyet ve istikliıline 
~,61 Zaııı Uahedenamesıini imzala- madığını düşünememişti. her şeyden ziyade kıymet ve· 
'il Ye ~n, bunun tedafüi bir Almanya bundan 18 ay ewel ren bir millet için en birinci va-

1 

~~ılııı. 1P ettiğine Berlinde inanmadığı Tilrkiyenin sanmni- 7ife vatan topraklarını müda· 
llııı e ııı:n'ıştı. Böyle bir mua- ı yetine bugün inanınca pohti- faaya &zaml derecede ha:ıır bu· 
<.. ~taau"c~t. olunca, garp de- kamızdan memnuniyetini be- Junmaktan ibarettir. Başlangıç
''Yi '" erıllin nasıl olsa Tür- yan ediyor ve kırtlnuş batın- tan beri Türkiye bu vazifeyi 
· ~V\lzi bir harbe sürük- mızı okşıyor. Böyle bir vazi- büyük bir gayret ve itina ile 

• 

RESMi 
-HARP== 
""EBLİGLERI 

• 
1ngilb Re6aıi Tebliğ! 

Kahire, 13 ( a..a.) - Orta.şark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar
gilhının tebliği: 

Suriyedeki müttefik kuvvet
ler Vichy kıtalarının bazı mın
takalarda gösterdikleri muka
vemet yüruııden her ne kadar 
ağır harekete meebur kalmış . 
!arsa da dün akşam bütün böl
gelerde yeni terakkiler kaydet
mişlerdir. 

(Sonu aayfa & .Utun & da) 

r. HARP -~• 
VAZiYETi 
Doğu Akdenizde 
hareket hedefi 

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer Yusuf il; 

~iileyha 
AZAN 

'y Korgunal 1 
~~ -

yette biılm icin geçmiş müna- ifadan geri durmamıştır. AJ .. 
kaşaları tazelemeğe kalkmakta manyadan !"elen dost sözlere 
hiç bir mana olamaz. ·Zaten bü- karşı duyduğumuz memnuni -
tUn istediğimiz şey bize doku- yet ve itminan bizi en birinci 
nulmamasmdan ibaretti. AJ. vazifemizi her dakika düşün .. 
manya böyle bir niyette bulun- mekten tabiidir ki uzaklaştıra- Girld, Yunanistanın mütem
madığını temin ettikten sonra maz. Vatan müdafaası işinde: mlm bir cüzü, Akdenizin en 
dostane mlinasebetlerin devam gevşeklik affedilmez bir cilrtim mühim stra.tejik üssü ve Ege 
etmemesi için ortada hiçbir se- teşkil eder. Bir taraftan memle- kilit noktasıdır. O sebeble, 
be kalmaz k tin · ·-" · tinl k t Y una.n topraklarının işgalini 

lı~~c lflda neşre baş-
1~ftj:l•nı12 bu tarihi 
~iıı ~ ~llıı21 zevkle ta
~I~ eceğinlzden emi-

p · e sıy .... , vazıye uvve • Giridin istllAsı takip etti. 
Vesile düştükçe bizzat Al- len~ d~?u.1e 1!1ilnasebet- Bugün, Alman elinde Girid 

manların da söylemiş olduklan !er tesısın~e buyük bır ga~e~e doğu - cenup Avrupa emnlye
veçhile, Türkler gibi şeref ve çalı_şmak, dl~~r taraftan_ da butUn tine VÜC'Ut veren bir ileri mev
namus hislerine son der~ bağlı duny8:'= huc~':';Da .~aY:ıca.Jc· zidir, Alman say!, vasıtası ve 
bir milleti mevcut taahhutlerin- ınış gıbl gecelı gundüzlu bır a-
den verilmiş sözlerinden dön- zim ve himmetle vatanın mil- tekniği sayesinde, az zaman 

• ' daf vasıtalarını ikmal tm k so.-.. her ihtiyacı t.·-·Jaya-dürmek hiç bir zaman mevzuu aa .. .. .e e : ~..., ~.., 
babsolamaz. Böyle bir şeyi a- ~e iıu~ku _buhranın bı:re tah- bilecek metin bir kale vazlye-
kıllanndan bile g""irmemiş ol- mı! ettiği vazife. tine getirilecektir. 

"'"ı ~ (Sonu ıayfa 6 ıUtun 1 de) 
duklannı temin eden Alınanla- Biöıe..,yln - YALÇIN ' ,_...;.;....,,..;..;.-...-...-_ ..... ,, 

B. · C'HURCHİLL 

Londra, 13 (a.a.) - Başv~:. i 
Cuhrchill, dün Salnt - James sa
rayındaki müttefikler konferan
sını, aşağldalt! nutukla açmış .. 
tır: I 

- Nazlleere karşı yapılan 
harbin 22 inci ayında, düşman 
ateşinin tesirinden masun kal
mamış bulunan bu eski Sa.int 
James sarayında, arazileri isti· 
la edilen Avrupanın meşru ve 
meşruti hükfuııetlerinin yük
sek hedeflerini ve azimlerini i!An 
için toplanıyoruz. Ayni .zamanda 
bütün dünyadaki hür insanların 
ve hür milletlerin üınidlerine 
cesaret vermek için de toplan
mış bulunuyoruz. Burada, önü
müzdeki masanın üzerinde ara
zisi istiliı ve yağına edilmiş ve 
kadınlan, erkekleri, Çocukları 
Hitlerin boyunduruğu altında 
yere serilmiş ve yahut ıztırap 

(Sonu ••yfa 6 ai.ltun 2 cJ•) .. •• Kadın yuzun
den cinayet 

Tabanca ile sol 
memesinden yara
lanan genç öldü 

Geçen sene bugün ( Paris) düşmüştü 

l 14 Haziran 1 

Haziranın 12 ve 13 üncü gün
leri düşmau en ağır darbelerini 
(Champagııe) de indirmiştir. 
14 Haziranda Almanlar darb;ı
lerini onuncu Fransız ordusu -
nun müdafaa etmekte olduğu 
aşağı Seine mıntaka.sına da teş
mil ettiler ve onuncu Fransız 
ordusu (Risle) üzerine çekilme
ğe mecbur edildi ve bu suretle 
(Paris) müdafaa kuvvetlerinden 
ayn bir istikamete atılmış ol
du. 

Bu müddet zarfında (Pariıı) 
muhafız ordusu, yani yedinci 
orduya düşman tazyikten ziya
de refakat ediyordu ve bu or
du ricaline devam eyliyordu Bu 
suretle Alınanlar si!Alı patlat
madan (Paris) e &iriyorlardı. 
Hükfıroet şebrip müdafaa edil
memesine karar vermişti. 

Fransız ordularının ricatini 
müşkilileştiren mesele muhacir 
kalabalığı idi. Bütün Ana yol-

Fr.ııısız genendlerinden 
Hutuinger 

!ar ardı arası kesilmiyen sonsu• 
bir millteci kafilesile örtülti idı. 
Bunların arabaları yollan o.«
tanbaşa kaplamıştı. öndeki bir 
araba sakatlanınca bütün kaı ile 
durmak mecburiyetinde kalıyor 

(Sonu sayfa 4 aütun 4 deJ 

Safiye adında umumi kadın. '.· :===================::;:;:::;;;-;....;;

FIKRA 1 

Ruh- sporu 
Yazan: Aka Gündüz 

Yaz geldi. Pazar veya tatil 
gezinmeleri başladı. Çok tecrü
be ettim .Mevzii ve günübirlik 
gezinmeler yorgunluktan başka 
birşey olmuyor. Gerçi gilzel şey
ler görül~or, iyi sesler, parlak 
müzikler dinleniyor. Fakat bir 
de evinize döniişU dilşilnünüz. 

Ne kadar dikkatli olursanız olu· 
nuı yine bir kürek toz, bir maş
raba ter, ve ikisi kadar yorgun· 
lukla döndüğünüzü anlarsınıı. 

Yaz gezinmeleri, bilhassa la· 
til devresinde mutlaka toplu ve 
sürekli olmalı. Denizi oimıyan 
yerler kırlara, ormanlara ~ekil
meli. Sere serpe yaşamalı. Deni
zi olan yerlerde ise plaj safası 
iki saatlik değildir. En a:ı bir 
hafta.l.(ktır. Hele İstanbul gibi 
plajı çok olursa. o zaman bir 
hafta şurada, bir hafta burada .. 

Benim tatbik ederek fayda 
gördüğüm bu tarz insana bir· 

Uionu aayfa 5 •ütun 7 de) 

lardan birini sevdikleri için a
raları açık bulunan Elmadağın
da Elmadağı caddesinde 149 
sayıda oturan sabıkalılardan 
Nazmi oğlu Hayati ile Fındıklı 
da Timsal. sokağında 22 sayıda 
oturan Mahmud oğlu Muhittin 
Yağmur evvelki gece saat 24.30 
da ka~ıla§,arak kavgaya tutuş
muşlardır, Gece yansı; Dolmar 
bahçede, Gazhane caddesi gibi 

1 

pek tenha bir yerde kar,ılaşan 
bu iki rakipten Muhittin Yağ .. 
mur derhal tabancasını çekmiş 
ve ateş l'tmiştlr. Kurşunlardan 1 

biri Hayatinin sol m<mesi üze
rinden girerek ağır surette ya-

{8cnu sahife 3 •Otu" 7 de) ========================= 
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14 Barlran 1~ 

ru,TAKYi E .. 
. ~~İ YAPRAI' 

Terceme mi? 
Tahrib mi? 

ANLATAN: BiR GAZETECi sküdar ar 1 
Yazan: ULUNAY' 

Ecnebi Ilsanında yazılnl~ Jıı1 
hangi bir eseri llsanımıza °" 
!etmek oldukça güç bir IY'~ 
dir. Bizim nesilden ga:.<:ı.ccı1 

intisap edenlerin bir çoğu .ı~ 
hayatına tercetne ile başla~ 
O zamanlar matbuatta ~ 
kıymetli mütercimler ~ 
Bunlardan Sel8.ııikl.i Tevfilc~ :j 
cem lfüseyln, İskender gibı ~ 
den üstad olaıılan §iındi 
hatırlayanlar meveuttur .. ~ 

• 

-81-
- Cinayet diye diye kendin 

illi cinayet yapacakmn 1- Ne o
)ııyorırun T Kendine gel 1.. Hane 
tçlnde bir evde böyle rezaletlerin 
flmdi sırası mı?.. Calibeyi klll'
t.aralım, evladı.mi. Belki u.vallı 
lı:ız imdat beklemektedir!.. Ev
-rela o 18.zım! .. SoğukkAnlı olma
lımn. başka türlll hıkjkaten ca
nilerin ekmeğine yağ sürmüa. 
biçare kızcağızı. pençelerinde is
adikler! gibi bırakmış olurıııml. 

Diye söylenerek teskin etm&
ye çalışıyordu. 
Köşkün arka bahçe kaptsın -

dan bahçenin öbür tarafına in
miştik. 
Hacı Bey birdenbire ıiura.rak 

yüzüme derin bir yeis ve ıstı
rapla baktı: 

- Senin bu ha.ide birşey hal
ledeceğin yok, nafile! dedi. O
nun için hemen zabıtaya mttra
caat etmeliyiz! .. 

Oanda, birdenbire, hayret ve 
dehşetle irkildim. 

Zira., bahçeden köşkün öbür 
tarafına girerken Halileyl, !111 
Nadire banrının arada sırada 
garip bir dilsizliğe uğnyan kü -
çille ev!Atlığı Halileyi gönnll§ -
tilin. 

Evden kaçmış olan bu esra
rengiz ve acayip lnz şimdi nere
den çıkmıştı? 

Kızın köşke girmek Uzere bi
nanın kÖijesinl ılöndüğilııü Hacı 
Bey de görmüştü. 

- Ah! .. Bu küçük diliıiz de · 
ğil mi!. Ne mün:uebet•. 

Dedi. 
Birdenbire haykırilım: 
- Hacı Bey! .. M.eseleyi hal

lettim!. 
- Hal illi ettin!. Hangi_. 

leyi! .. 
- Ama.n şu kızı tut!. 
- Niçin?. Ne yapacalaım?. 
- Aldıına, birden~ hari-

lrultıde bir fikir, bir hal ·;areai 
geldi ! Calibeyl.. öh ! Calibeyi 
bulduk! .. Daha doğrusu bundan 
baııka çare de olamaz !.. Aman 
fil kızı çevirelim!. Koş! .. 

Şa.ııır11114 olan Hacı ~y: 
- Halile! Hallle !. 
Diye seslenerek hemen kızııı 

arkasından koşmaya başladı. 
Fakat Halile kendinin çağınl

dığıru işitmiyordu, 
Bizim arkasından kO'ltu~ -

muzu dahi duymuyordu 
Adımlarımı açarak kıza y 'ti&

tim. Ön taraftaki camlı bahçe 
kapısından köşke girerk"n ya -
kaladım. 
Kız beni görür görm"z fena 

halde ürktü. 
Ona korkrnamıı.<ııu işaretle 

anlatmaya çalıştım. Yüzünü ok
şadım. Cebimden birçok bozuk
hık çıkararak avucuna tıkıştıl'
dıın. 

Bize yetişmiş olan Hacı Beye 
aevlnçle: 

- Kwn a&ğırlığı, dılslZliği 1 
yine üzerinde!.. dedim. l!'aJı:at 
böyle oluşu daha isabet!. Za.
vallı Calibeyi bulabilinıek ancak 
bu acayip kız vasıtasile bulabi
leceğiz!.. 1 

Adeta alıklaşııııiı hır halde o
lan Hacı Bey yüzüme bön bön 
bakarak: 

- Allah Allah!.. Aklını mı 
oynatıyorsun nedir? .. Bunu an
lıyamıyorum ? .. Calibe ile bu kı
zın müruuıebeti n • .. 

Dedi. 
- Adeta bu Kerami haydu

dile kavgamız, benim bu budala 
zekama harikulade bir hamle j 
verdi ı Birdenbire bir tecrübe ... 

r ' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TOrkly• Ecnebi 

SE-.ELIK 1400 Krt- 2700 Kl'f. 
6 AYLIK 760 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

TAKViM 
14 Haziran 1941 CUMART!üll 

18 Cemulyelevvet 1360 
81 M•yıe 1357 

GUn 165, Ay 6, Vıt 041 • Hı.zır 40 

Gün .. ötl• ikindi 

8.4S 4.32 8.3S E-

4.28 12.14 18.15 v-u 
Akpm Yataı iınNk 
ız.oo 2.03 8.28 Eunt 

19.22 2U.6 2.oe v-11 

-- DiKKAT --cYenl Sabah> a ....,dullen Tazılar 
ve evrak ~ilalıt odılmeoin iade 
olunmaz ve -lana ltaylıolaı-.ı.. 

dan dotl hiç biw lD81Ub'et blluJ 
edilme. 

~;ıi2:1~~;~be~imdi sın Birli-iş ehi rci 1 i k mütehassısı~ 
usulü ~~~d.ğı ayni ği kongresi Prost tarafından dün 

Halk tipi 
ayakkabı 

- Canlierin lrııJandığı uııu!U 

:!=~~~il~ Dün umumt kong- alakadarlara izah Olundu 
resini akdetti 

Fiyatlarına yeni
den zam yapılacak ile meşgul Hacı Bey!. Demin de 

Keram.i yaydudu ile kavga eder
ken bir taraftım yine bu herif
lerin bu cinayetleri nasıl yapa
bildiklerini dütünmekten kendi
mi ıUamıyordum!_ Bu acayip 
ve esrarlı kızı görllnce b.irden
bire aklıma o usule müracaat 
etmek geldi! .• 
~ Yani, eiındi lıb de mi cina

yet ya"8Cllğız ?. 
- Yok canım!_ Biliyorsun ki 

bu caniler manyatimıe usııll&
rile hareket ediyor, kurbanlan
nı habersizce ınanyatize ediyor
lar ! . Bazı sinir hastahklarm& 
istidadtlı olanlan bu vasıta ile 
manya.tize edebiliyorlar!- Bun
da radvonıın muhakkak bir ro
lü var!_ Zavalı Bahta.sor boşu
na radyo canavan demiyordu!. 

Beni, Meta aklımı kaçırdığı
mı zannederek dehfete yakın 
bir hayretle dlnllyen Hacı Beyin 
omuzunu okşadım: 

- Merak etme, Hacı Bey!. 
Aklım, bili.kıs, her zamankin -
den ziyade ba:pmda ! .. Fakat bJ,.. 
liyorsun ki bu caniler böyle 
işitilmemiş usuller kullanıyor • 
!ar!. Şimdi, ~u tecrllbeyi yap -
mak istiyorum: MnhaJıkak ki 
bu evdeki radyo da manyatize 
edilmiştir!.. Zira Cıı.libedeki g&
rip ahvali gördillı: !.. .Bun& uuıı
h etmıyorum !. Bu ku.ıeağız ise, 
böyle manyatizma cereyanları
na gayet kabiliyetll, hastalıklı 
bir mahlllk ! • Onun jçln şu kız
cağızın ürkekliği biraz geçsin 
de, onu nıanyatizınalı ı adyonun 
yanına götürelim!. Zannediyo -
rum ki, hemen uyku haline ge
çecek ve manvatizma cereya -
nını alacaktır.. O vakit yine 
manyatize edilmit olduğuna. !jÜp 
he olmıyan Calibeye doğru ken
diliğinden gideceğini zannediyo
rum !. 

- Allah Alla.h.. Taınamile ak
im ba.'jında olduğuna emin mi
~in? .. 

- Tamamıle, Hacı Bey!. Sen 
hele miisaade et de şu tecrübeyi 
yapalım ! .. Bu vesile ile canilerin 
esrarını da tecrüb& ile öğrenmiş 
oluruz! .. Hadi kızını!.. Köşke 
girelim!.. 

Halile ne gönı,tüğ{imüzden. 
kat'iv"'en habersiz, fakat yanım 
da sakallı y bancı bir ihtiyar 
gördüğü için taııınış bir halde 
duruyordu. 

.Kendisine hıçblr fenalığını do
kunmıyacaftına kanaat getirdiği 
için ele hareketlerime kuzu gibi 
itaat etmekte idi. 

Halileyi alıp klmsenin bulun
madığı taraftan köşke girmek 
için tekrar arka bahçe kapısına 
götiirdüm. 

Oradan üst kattaki sofaya 
çıktım. 

Calibenin gilıılerdenberi kul
lanmacbğı radyoııu sofada., üs
tüne geçirilmiıı zarif bir örtü • 
nün lbnda durmakta idi. 

Radyoyu görünoe ben de, bu 
mal<lna etrafında cereyan etti' 
ğini gördüğüm esrarengiz ve 
korkunç hadiseler batırhyarak 
ürperdim. Mıı.arnıınh, ne yapaca
ğımı bilmeden, Ş&llian ve mah -
cup bir tavırla bize tabi olan 
kzıcaı!ın omuzundan tutarak 
radyonun başına götürdüm. 

Radyovu açtım. 
Bilhassa Amerika.da bir istas

yon aradım. Fakat vakit glin -
düz lduğu ve Amerika.dan o sı
rada gecenin geç vakti bulundu
ğu için çalışaD bir lstasvonu bu
lamıyordum. Biııdmbire, orta 
Amerikad& olması. muhtemel 
bir istasyon bulunca sevindim. 

Daha anten bu istasyondan 
gelen kısa dalgalan yakalar ya
kalamaz, Hcı Bevtn bir hayret 
nidası fırlattığını duyarak arka
m. döndüğüm zaman Hali!enin 
yüzUnün ııaııean milmiş oldu -
ğunu gördüm. 
Ku.cağm, ııarılı:i, birdenbire 

garip bir elektrik cereyanına tu
tulmlll! ibi ~ ldeta geniş bir 
su lçlııe dtlşmtiş ve boğuluyor
muıı gibi nefesini blrka~ defa 
içeriye çekerek titrem.eğe baı; -
!adı. 

Bir dakika 80lll'll, Hacı Bey 
de kmn vil.cüdiiniln kaskatı dj.; 

kildiğinl V9 ~özleriııin garip bir 
parıltı ile parlıyar&k sabit bir 
[fekilde balanaya başladığını 
hayretle g6rdllk. 

Şütıbeals Hallle derhal uyku
da ı:-- bir hale geı:ivennlışti. 

• 

Şehlrı:lllk mUteha&'!ısı Proa - tarafmdan tetkik olunarak lmar 
Basın Birliği 1stanbu1 ınıırta- tun riya.seti .oltında toplanan bir müdürlüğüne iade edilmiştir. Mü 

kasınm talik olnnan kongresi l:.c>ınisyon dfuı Ü::ldldar meyd&- tehaws lınar müdürlüğü tanı.. 
Fiyat mlirakabe komisyonu, 

pazartesi günkü içtimaında deri
cilerden bir kısmııtı çağırarak 
deri fiyatlan hakkında kendi
lerinden izahat alacaktır. Alı
nacak izahat neticesinde halk 
tipi ayakkabıları fiyatlarına ya
pılması kararlaştırılan yüzde 15 
niabetindeki zam kat'iyet kes· 
bedecek, yahut reddedilecektir. 
Maliım olduğu üzere komi.ııyon 
halen halk tipi erkek ayakka -
bılanna 660 kuru§ satı§ fiyatı 
kabul etıni~. 

dun" --• • 14 de EminönU Hallı: - nının imar p13nıııı tetkik etJni9 fından hazırlanan p1ilnda bazı 
evi konferans salonunda toplmr tir. Komisyona imar işleri müdU tadilat yapılmamnı ilcr! ırtinnek 

1 
~nÇooe, evvelki toplantıda ril ve mUdür muavini İbralılm tedir. 
intihap ohman tetkiki hesap, dıı iştirak etmiştir. Üsküdar iskelesinin yanında.
bütçe ve dilek encümenlerinin Toplantıda Üsklldıırın imar ki çöp iskelesi meydanın gü
raporlan okunmuş ve bu n.- plam hakkında ııehircilık mü- ?.elliğini bozduğundan ka.ldınla
porlar ilmrlnde umn miWl.k&- tehassısı eeaalı dlişüncelerini cak ayrıca O sküdardaki kalafat 
reler yapılmıııtır. 

Neticede bu raporlar kabul 0 izah etmıııtir. PrNıt Şemsipaşa yeri de bu sahilden başka bir 
lunmU§ ve dilek eccümeninin 1'7 caıniinin ve civannın tarihi ve yere nakledileeektir. 
maddelik raporunun yeni inti - bedii kıymetini nazarı itibara a- Belediye kalafat yerini .Ana. 
hap olunacak idare heyeti, hay- !arak burada caıniin etrafında dolubisan sahiline alm.aJı. iste-
eiyet diV8Jll ve Ankarayıı. u- büyük ve giizel bir park yapıl- ektedir F f 2 5 
muınt kongreye gidecek heyet masını kararlaştırınıstır. m • rancala iyatı 
tarafından tetkik oluıımaııı ıa.- Şemsipaşa parkı Salacığa doğ Diğer taraftan dün belediye k k 
rar altına a1ınmıf ve mUtealo- ru nzı>.yacak ve hemen civarm- imar işleri ve Üsküdar tramvay- uru a Çl tı 
ben yeni idare heyeti, hayııi- da küçük fakat Qizel bir stad - !arı müdürlüğünden müteşekkil Şehrimizde francaal fi -
yet diV8Jll ve Ankaraya gidecek yom yapılacaktır. bir heyet Üsküdar meydanına yatlarına dün sabahtan iti-
heyetin bıtihabı yapılınıı1tır. Diğer taraftan Üsküdar mey- giderek yeni tramvay hattının baren 60 para aam yapıl-
Basın birliği İstanbul mıntaka- mıştır. Bıı itibarla francala 
81 kongresi, Aııka.rada elde edi- danı plim mütehassısı B. Prost istikametini tayin etmiştir. fiyatları 25 kuruşa yükselml:t 
lecek neticeleri tetkik etmeltj------------------------- tir. Bunun sebebi Toprak mah-
için toplantıyı aıtı 'Y so~ iKTiSAT se:-L=DIY=D= snlleri Of'ısinin fran<-.a!a onu rı-
tal.ik ~tir. "'° "'° = "'° yatlarınıı. bir miktar zam yap-

İntilıap DM' "' Basma satışların- Barbaros meyda- masıdır. 
Tiırk Ba.!m Birli§' latıanbul da ı•htıka-r 
Msııtulmaı K<>ngre ~ nının tanzimi 
de>ı: ıh 

Musiki sanatkarları 
kursu açıldı ... 0 n.,._,,;.,.;n•l3 "'·-•ra.ıı ""' yap yor "' ...,._ n...., V*A. Barbaroıı tlirbesi el~rında. 

Cuma gilnkü toplant:uımd& ya- Bazı lt'.iıruıelerin son zaman- ki istimlak muamelelerine de· Eğlence yerlerinde alaturka 
ve alafranga müzik çalan tian'at 
Iı:trların imtihana tabi t:utula
eaklarmı y~k. 

pılıın intihaba &it rey puslal.an !arda basına satışlarında ihti - vam olunmaktadır. Meydanın 
taSnif edilmiş ve "1 neticeler ki.re. saptığını teebit eden fi- planuu tetkik eden Vali ve Be
&lııiınıştır: yat mürakabe komisyonu, bas- Jediye reisi doktor Lütfi Kır- 1 

1 - İdare heyeti ıçın yapı- ma tevziaatmı kontrol albna al- dar Hasan Pa.şa karakolunun 
1&n intihapta yalnız Hakkı Ta.. mağ& karar vermiştir. T.evziat, yıkılmasını muvafık bulmll§tur, 
rık Us ekseriyet nisabındaıı badema birer mürakabe büro- Meydanda, Barbaros türbesinin 
fazla rey aı~r. İdare heyeti- su memuru ile bir zabıta memu- antresine Barbarosun büylik ve 
nin diğer dört aZ&!ll i~in yeni- runun nezareti altında yapıla - bronz bir büstü konulacaktır. 

Eylülde yapılacak bu imtihıı.
na müzisyenleri haıırlamak 
maksadile Musiltl san'atl:arlan 
cemiyeti tarafından açıl<J.r kun 
!arda dünden itibaren tedrisa· 

den seçim yaptlacakt:ır. cağı gibi besına satışları da aı-
2 - Haysiyet divanı aatt aza.. in kontroller altında bulundu - Bebek - lstinye yolu 

lıklan için Relik Ahmet Seven- rulacakbr. Bellek - lstinye yolu üzerinde 

ta başlanmıştır_. ____ _ 

ile müteahhid arasında yapılan 
son bir anlaşmaya nazarn yol 
inşatı 941 ma1l yılı sonunda 
tamamlanacaktır. 

gil, Enis Tahsin Ti! ve ömer Kahve te ıziatı için 
Rıza Doğrul ekseriyet kazaıı. . ld' yapılan istiml&k muamelesi ta- 1 

mışlar ve bu intihap bitıni§tir. emır ge 1 mamlanmı.§1;ır. Nafıa Vekaıeti 
3 - Ankarada toplanacak Vll!yet tarafından Ticaret --------------------

ınnuml kongreye gönderilecek Vekileti nez.dinde yapılan bir te
delegelerin intibahında Sellmi uebbiis neticesinde alilkadar 
1zzed. Sedes, Burhan Felek, VS.. makamlar, İstanbul gtiınriik - f 
ıa Nureddin ekaıriyet kazan. !erinde bulunan 1500 çuvalın 
mı~lardır. Diğer dllrt delegenin derhal idh&li.ne mti3aade etmiş-\ 
yeniden intihabı 11zımdır. lerdir. Bu husustaki emir dün 

4 - İdare heyeti için dört vilayete tebliğ edilıni§tir. 
asit ve beş yedek aza, umum! Dünkü ihracat 
kongre delegeliği için kaza.nan- Dünkü ihracatın yektlııu 400 
ıa:ra ilavet.en dört aslt ve !Um- bin liradır. Dün, Ma.carista.na 
mu kadar yedek aza intihap et- yer fıstığı, kitre, ~anyaya 
mek ve rumamedelrl diğer mad s:ı bin liralık zeytlnyagı, Ame
deleri konuşmak lizıere kongre rikaya av derisi İsviçreye ipek 
14 Haziran 1941 Cumartesi gil· döküntüstl bakİa satılmıştır. 
nü !Bugün> ~a~ on beşte Emi- K ' ğ. t ve' Mukavva ge'd 
nönü Halkevı bınaaı salonunda a 1 
toplantısın& devam edecektir. Son günlerde Sovyet tra1!8,!t! 
Arkadaflarm gelmeleri rica o- ile memleketimize 600 ton kagıt 
Jnnur. ve mukavvıı. g~tir. Bu k&. 1 

ğıtlar, Fin kiğıdıdır. 

Kızın bu hali . görünee tti 1 Harap bir cami yıkılıyo~ 1 

. ürı>erdi m Y e- Cibalide tütün fabrikam cı-
rımOnun bu halinde ııağırlığmın varında bulunan Mubiddini ~~ 
kalıp kalmadığını yoklamak i- cavi ~amiinin ~tlması ıçın 
• ismini' -·"'-'·- Vakıflar 1daresı Mlizeler İda-çın .,...,;u ~ , . bu amil 
Kıroabz. §lddetle cereyan _. resıne milracaatla c n 

rilmiş 'bi titredi.. tarihl bir kıymeti olup olma -
- ~e! .. Beni 'iinle! .. Beni dığmı ve yıktırıp yıkt_ırılamıya 

işitiyor musun? .. AIA! .. Calibe cağını sormuştur. MuzPler 1-
nerede r.. Hadi Calibeye gide- daresi verdiği ce".'a~a . b': mah
lim !. Hadi yavrum!.. Calibe.. zur ohnadığıru bildırmıııtır. 
Senin kllçUk hanım!.. Nerede 
o? .. Hadi bakalım, ona git!.. MAARiFTE 

Kız olduj;ı yerden birdenbire 
kımıldadı: 

Kenetleıımİ!j diııleri arasın -
Leyli meccani talebe 

imtihanları 
dan: 

- İşte öllim geliyor[_ Ağustos ayı zarfında orta o-
Diye mırıldandı. - kul ve liselerde meccani olaralı; 
- Ne ölilmü, H&lile!. okumıya Wip olacaklar ara -
- Ona ölüm gellyor!.. sında her sene olduğu gibi bu 
- Calibeye mi? .. Demek sağ! sene de imtihanlar açılacaktır. 

Hadi yavrum! .. Hadi! .. Ktlçillı: Bu sene her seneden fazla ola
hanıına gidelim!.. Yetişelim!.. rak 2000 talebe almması karar- 1 
Hadi!.. la.ştırılmıjtır. 

Halile birdenbire yerinden b- Gazi Terbiye EnstitO-
mıld•dı ve ylirllmeye baııl.adı. sone girecekler 
Son derece hayret içinde deh-
şetle NıJanakta olan Hacı ~ Gazi Terbiye Enstitüsüne 
elimle: ~rmek istlyenler arasında a-

- T&Jı:ip edelimL gustos ayı zarfında imtihanlar 
Diye : ........ ettim. yapılacaktır. İmtihanlar ya.zı:lı 

-~· olacak ve kazananlar kısmen j 
Kızı takılıe başladık leyi!, kıımıoo de nehari olarak 
Tecrübenin muvaffakiyetin - enstitilye devam 'edeceklerdir. ı 

den dolayı hem tedehhüş ediyor, t • ,.,,. 
hem seviDmekten kendimi ala - JDtibıııı günlerinı aea.,,..a ve-

riyoruz: 

Dön· juvan 
Mahmutpa,şada üç kadını biri
birine geçiren bir delikanlı 

' 

Genç ve yakışıklı bir deli- kat son günlerde bu bayan bi
kanlının, birbirine düşiirerek ze geldi. "Ben Saffetin akraba
Mahmutpaşa. gibi bir yerde saç sıyım. O evildir, dedi .. Bugün 
saça, be.§başa getirdiği üç ka- de Mahmutpaşada bizi görün
dmın çok enteresan vak'alan ce yanında hamile bir kadın 
cürmü meşhud kanununa tevfi- vardı. Onu göstererek "İşte 
kan adliyeye intikal etti. Ve Saffetin kansı budur., diye ba
mahkemeden mahkemeye do- na gösterdi. Sonra bize bir 
!aşarak ehemmiyetini arttırdı. yapmadığını bırakmadı. Biz 

İşte dikkate şayan ve olduk- ona ne bir şey söyledik, ne de ' 
ça da mudhik davayı kısaca taarruzda bulunduk! 

1 
yazıyoruz: Lemanın ablası olan Semiha 

Üçüncü sulh cezaya verilen da hikayeyi bu şekilde anlattı 1 

ve orada rüyete başlanan bu ise de arkası sıra dinlenilen 
muhakemeyi biz de takip ede- Semih adında bir şahit: 
lim .. Ve evvela davacıyı dinle- - Evet! diyordu. Bu Semi-
yelim: ha; Ayşenin saçından tutup ı 

Koca Mwıtafapaııada Uy- çekiyor, Ayşe de (polis) diye 
kudede mahallesinde Hacı- bağırıyordu. İki kardeş kadına 
kadın sokağında 7 numarada ağızlarına geleni söyltiyorlar
oturan Hasip kansı Ayşe Öz- dı. O kadar kalabalık vardı ki 
al davacıdır. Bu genç ve ufak aralarına gi~ip ayırıncıya ka
tefek bir bavandır. Davasını dar akla karayı seçtim. 
şöyle anlatıyor: Semihten sonra hamile oldu-

- Bugün arkadaşım Şükran ğu ~.''rülen ve Ayşenin arka
la Mahmutpaşada çorap alı- daşı bulunan ŞüJcran dinlen
yorduk. Birdenbire bu bayan di. Onun da derdi başka idi. 
saçlarıma yapıştı ve "altı ay- - Efendim, oracıkta bayılı- 1 
dır seni arıyorum kaltak! Piliç verdim. Ben iki canlı bir kadı- 1 
gibi delikanlıyı nihayet zapet- nım ! . Ya maazallah bana da bir ' 
tin değil mi?,, diye bağırıyor, hal olsaydı?.. O zaman ne ya- . 
yanındaki sarışın da avaz avaz p. arlardı. Saffet güzel, yakı- ı 
"ben onu altın bileziklerimi, şıklı, uzun boylu bir delikanlı
bütün varlığımı vererek altı dır, Leman hanım onun met
senedir besledim, okuttum, tam residir diye ara yerde ben gü-
eli ekmek: tutunca kocamı e- me gidecektim. ı 
!imden alaca.ksın ha.. seni Sulh ceza bakimi bay Mü-
(0 .... !) seni!.,, diyordu. nip dü~ündü ve bu davayı ken 

Suçlulara gelince biri 23, di- di salıi.hiyeti dairesinde görmi
ğeri 22 yaşında idiler. Şehza.. yerek ikinci asliye c<''a mah
debaşında Hallaççı Mansur so- kemesine havale etti. Bu defa 
kağında 17 numarada oturan iş "nwlde tasrihi suretiyle ha
Hamdi kansı Semiba ile Leman karet. ,şeklinde bir suça tahav- ' 
Uludağ adlarında iki hemşire vül etmişti. Fakat ikinci a.sliye t 
idiler. ceza mahkemesi suçlulardan ı 

. Terceme deyip geçmemel1· , j 
cilmleyi her kelimenin taııı fll fi I 
kabilin! bularak Türk şive ~ 
edasına muvafık bir sur~ 1 
lisanımıza nakletmek her ~ ~ 
din kArı değildri. Bilfarz wıı j 
tiyle tahrir müdüriyetinde "; 
lunduğum gazetelerde ekSC~& ! 
yukanda i4mi geçen (Aceııı y ı 
seyin) ve (Macar İskend~iil' 1 
berabe rçabııtun. (Acem . {el 
yin) in tercümedeki sür'ati 1 1 
ka!Ade idi. İskendere gelince _.ı ı 
nu tabiatın bir hld<asl ola'' : 
kabul etmek lıizım gelirdi· ı 

Giyinişi, Y&9ayışı h0rk1: 
başka tiirlü idi. Kolalı yak=--1 
ğının gırtlağına gelen ~ ı 
gerdanını serbeet bırakll ııl': 
için makala keser, başınl'; ti 
cık limon kabuğu gibi btt: -" 
giyer, aklına eserse abdes~ 1 
aralığında çırıııplak soy~;,• 
soğuk su ile çamaşırını ~ 1 
dı. Kahveye meraklı old ti: ı 
için Ketenciler kapısından .,~: 
mis kı;.hvesı 'lhr ve matbll ı' ı 
kahvecisine lıl'r defasında )il: 
dan bir pİ.ljirimlık verirdi; 1111 ı 
lakırdıya "hani, hani,, diye , : 
!ar; bele idare memurunda~ı 
lelhesap para isterse bu ''. 1': 
Jı.ıni,, lenn arkaııı gelmezdi· ;J l 
zı yazma tarzı da aı:»", 
Mutlaka ucu i<ırılmış ve s~ı;.,I 
gelmemi:;; kamış kaleroile ~ı 
dı; abliilı:ını tıilın&yenler ~ 1 
!eri kırılmış zanned.ırek Y~ 
düzelt~cek olurlar•a kıY :..ı 1 
koparırdı. Masasının bt•'I'" ı 
geçtiği zaman sorardı: .. /: 

- K.ıç wi.ıtun yazı i,;tı) 

sun? . ·et' 
Bir gıin bu "ualdcn ginif' 

rek alay olsun diye 
- On iki ~ütun ! dediın· .; 
Üç saatin için~ 'nÜll'e 

tomar kağıt koydu . ı 

- lskender bu ne• l 
- On iki sıitıın ya7.J .. 
Fransızca, ltalyanc:;, lıı~1 

ce, Almanca. Macarca. !sp~ 
ca, Rusça, Rumcayı nıük' dO 
okur yazar VP konuşur ol . .
için masasında yığılan gafr.1 
!eri yarım saatte elinden g~rf. 
lüzumu olan bahisleri süpıl'.;'.J 
kalemi ile tercüme cdh'"~~\f 
Yazılarına başlık koyınll~ı! 
başka yapacak bir şey y01 .ıı 
çünkü bir kelimesini kal• i 
yerine ondan daha ı::iızeliııl J 
me etmek imkan hnrıcıııde ' 

İskerıo:ier Türk roatbuatıntJI 
mez bir •imasıdır! 

* Dün, ta.nmmı.:o ecnei>ı ınü 
!erden O. Henry'nin "BolivııJ: 
k">iyi çekemez .. adlı bir eseı 
tercemesini gördüm Mülf 
madom Rekamiye'yı hii> ' 
olmasına rağmen: RökaııYe 
zında yazıyor. Evvel~ b . 
tertip hatası olduğunu J 
ettim; fakat sayfanın altı0 
(Not) da da ismin ayni ta

0 
yazılmış olma ı lı:ıtanın 

den geldiğim ba:ı:ı pek 
anlattı. Hiı:ı iı;imlerdc bll · 
Jışlık olduktan sonra artık r,,ı 
re tercemenin ne halde• oidt~~ 
düşüniirken şu ciımle k01 t 
da haklı olduğumu teyit e 

"(Akola Det.son ı un ~jı 
sırtında para torbası 0

,,, 

halde derin derin nefes alıY' 
ba.şı boş kalı:;ından istifade 
rek oradaki bir derecik kel' 
da ot otluyordu.,, 1 

Vah zavallı ürkçe vah' ,J' 
heves etse bu kadar (tefi·"' 
lü bir cümle yapamaz. "&>' 
kalışından,. tabirinin "ŞU tı 
kış köşesi., tenfürünü bil 
masından ba.'jka "ot o 
tabirine ne buyurulur? ~ 

M rhum İskendeı- bu il 
meyi görse hiç şüphesiZ 5 

geH. ka~~~ni büsbütiillıJ,}1 
ve omrunun sonıma ka 
cemeden vaz geçerdi. ri 

Hepimiz de ona h:~ .. $ 

mı~~ merdinnlen 4 Ağastoeta Türkçe, pedago-
vtiriidü. Jl; 5 ağustosta matematik, ta.. 

önce Leman söze başladı ve Lemanın; nüfus kağıdı olmadı- 1 
dedi, ki: ğı için doğum yeri olan Aydın- 1 ,_,,,,........,..,..,,...,._,w""'""'""'N°"" 1 

- Efendim Saffet; genç ya- da Uludağ ka.za.sından doğum Hisarlara bitişik pil'I 
lılerdiveııleri i":wtı!:= bilye, 6 afwıtosta. beden terbi-
Kıs etrafına hl9 yes1, tarih, coğrafyao 

sabit l?ÖZierl daima korlmııe Blr tayin 
korkunç parlıvarak ilmye bak - Jnhisarlar blriııcl sııııf mi!fet.-
tığı halde, meırdivmlıeri fevb - tlıılerinden Haldı:ı Tıı.nkut ı>-
1.ide kolavbkla iııiJatdıı,. mum mlldtlrffilt beşmilfettlll-

(Artı.. l ' . ııne terfian tay1ıı olmımlllfbn". 

kışıklı bir delikanlıdır. Altı tarihini sordurmak üzere du- yapılmıyacak 
senedir kocamdır. Fakat he- ruşnıayı talike karar verdi ve 
nüz nilrô.bımız yapılmadı. Dıı.- suçluları tevkif etmedi. Baka- ' Rumelihisarma bitifllt 
ha. n1şanlı bulunuyoruz Ken- hın bu ayın 28 ine bırakılan arsalara. yeniden bhıalıll' 
diııine çok emeğim geçti. BütUn duruşmada bu dava nasıl bir nJmam•sını temin içiıı )ıl 
varlığımı (!) ona v~ Fa- neticeye varacak?. t İdaresi, Belediye,. ııı 

etmiştir . 
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• t ı • ue Almanya s on !",Üı•lerde h·'r yerde! ş ay y a re er 1 : T ass Ajaru<ı, bazı ma 
Türk yurdu ve Türk mil- !erin Sovyet Rusyıl 

• 
Anna, arka kapıdan yava~ça içeri 

Y ane.fle gözg(i ze geldiği zaman 
ri ihtiyari hir heyecan duydu 

gı en 
ga 

Tefrika No. 49 

leli hakkınd.ı ~ok ~itayişl.ar Almanya arasında bir çıırp.ıl 
cümleler :;arfedilmc'i;e başlandı· ~ vukuu ihtimali etrafında 
ğır ı ajans haiY'rleı i.ı.len öğreni· ı - d J b } günlerde ortalığa yayıb.n 
yoruz. Or unun gözü o an u kıymetli vasıta nası aıarı tekzip etli. Sovv•t 

'l'iirkUn dilliititlüğü, Yet'diğil } ? K "f f} ~~y~y8?k~!!nd.~ 1 oo:w sadakat huı>usundakı haE· t • • .,. saşiycti, sulhpt!rverliği her ve· ! ça ışır . eşı ayyaresının vası arı beslemediğinl ,Alrnanyaııın ı . 
1
. E · · böyle bir gaye pe-;inde olrıt 

Boris naba Annayı ~akin bir 1 

ta,·ırla karşıladı. Anna, o zaman 
garip bir müşahedede bulund.•. 
Boris babaya karşı içindl' eEki 
duygu u kalmamııı-u. Onu ken
iliı>ıne çok ;1-abancı hissediyor

du. 

- Vaziyeti ıakun· edenııyor- 1 sile ile tebarüz ettiri ıyor. sıu, ·~ VVo.. <hm zannettiğini bildirdi. 
silah arkadaşlığından dem vu- 1'E'~il ve gözetleme layvareci- " ~ , yt·rleştl""l!::-,~ktedi~. Bu t;ı.yyare- ,.. 

f.unuz. U7.aktan belki kolay gö- ruluyor. Bu ı;özlcrin ve dostluk liği: Ordu ve donanma nam ve Yazan : '•!er tc;siz Ye f<.toğraf makinesi Biz burada yalnızca bu 
"inliyor. Fakat hakikat böyle tezahürlerinin, li.ksi gab;l. olun- lwsat•.ıa iş gôren bu sınıf hava- • taşırlar bomba da ta'!II'lar. Fa- 1ann hangi ><ehepleı ~~ . d ıl E ki H B b çıkmış ol~bik'eeğirıl tetkik değildir. Sonra onu mutlak EU-, caya kadar, :<amimiyetın en c tğın diğer sınıflarının kıdem- me 1 ava n • kat ~ \'azİf len bombardı - • · k ı " cegi•. 
-tte 0··1dı·1· rnıer.ı ı~·ın•. Bıınıın ııüphe etmi,·oruz. Ş;mdiye a· isi \'e onlann menşei sayıJıı·. B d • CELASİN rr.an "-"''dir ;~in de daha iyi bi;'.'°fı;sat kolla- dar ldmse hakkında fena fikir 1 Yayyarecilik yok iken ordu e rı . '· \ . İkiklııÜik. üç ki:ıihk: Daha : .Hadiselerin tasnifıl 

!er, tecavüz.kar emell~r besleme- ke~if hizmetleri çok uzaklarda ' altı yedi &ene gibi yakın bir za- • 
marn tabidir. ll'ı fırsatııı iki iiı; diğimiz için s<>n doııtane teza- 1 haber alma ve nisbeten yakın· :ııuın evveline kadar keşif tayy,.... • Dikkat edc:ct-k olıııııa.Jıi 
giin içinde mutlak sıır.,tte hasıl hürlere: I !arda ise süvariler vasıtasile ya.-ı ye ke<;fi, yahut uzak keşi! ya.kın releri iki kişilik idi. Bu tayyare- !on tarihlerde YUkQ 
olacağlna kaniim. Bunıın için _ Demek ki nilııı.yet bak Vf' pıhyordu. Tayyareler ordu biz- , keşif diye ikiye aynlırlar. Ilu leri vazife esnasında avlamak lan h""' hid.iseleı', fillıaki~ 
mlisaad~ iştivorıım. lııı.kikat mevdana çılıtı · Türkün metine girince ke.,if hizmetlerin-1 vazifelerin hususiyetleri kullanı- 1 pek kolaydı. Gözcü vazit>f ile bind<ı böyle bir eıırpı 

, , d .. k ı lık ıı· l ld la.ıı tauvarelerin vasıflannın ve l "· • t b' '--'· b ' 

dH baha 90rdu: 
- Ne islıyoı'Sllll k•zıın? 
- s::frıle biraz göriişmek ih-1 

Yanef ne •öyliyec~ijini karaı·- ~ergüzeştler ve bam emeller e surat ve o ay ası o tı ,, meşgu .... en an ır """"'ın un- mümkün ola~ağı intibamı 
. d k dı- 'h t an ,.e süvarilcin bu agı· r yüklerin· ı· tapdıklan "ilah '"' malzemenin lıı.n "'"'llrmeg· e kafi geli"c.rdu. et-'<>+'r. Bu ha· dı."(·'-·ı· 

l~"tırnıak i~-ter gibi bh· kaç sa- peşın e oşma gı nı ave kh 1 u..,, ' ""9'" ~ .._ .• 
niy.- düşünrlii. Sonra de,·am et- 1 !aşıldı diye vicdani bır haz deıı büyük bir kısmını ~yyare biribirlerinden oldukça far o - Bundan dolayı za.manındc. üç birer lı:aydedelim: 
tı. .. d b"l k ·· kil ler üzerlerine alınca süvarilet masun icıqı ettirir. 1 kişilik keşif ve muhareb.: av - 1- Bır' ~ok Almarı kıt.ala 

tiya<'ında;1 ın. 1 
- Ruyllıun! 

:.ymamız ı e pe mum n- d d t . d 1 1 dalı ık ·ş Bundan başka emir ve komu- 1 · b 1 · , · ' 
- Hayır, size bu mühleti ve- dür. • os pıya e ere a s ı ı ta . b 'f 1 . h yare erı un anıı yerıne ge<;mış Finlandiyaya cıkarılmış 

b 
ortakhğınıı. zaman ve imkan bu- ı yanı 11 vazı e erı nam ve e- tir. Pilot tayyareyi ktıllanır, gu· bildirildi. Bili.hare bu 

remiyeccğiz. Zira Cevdetin sağ Fakat, teyakkuzu elden 1 dular. sabın& yaptıklan komuta ma - k' !' · tüf' ki 

- Yane(ten bir m .. ktııp al-
d!m B:ına verilen mülazim Cev
deti öldürmek vazüesiııi bugün 
öğlrye kadar muhakkak surette 
yaıımaın bildiriliyor. Halbuki ı 
buna imkan yok. Bana bu iş için 
daha iiç gün izin v~rilrnesi la-ı 
zım. Bunu talep etmek i~l iyo
rurn. Ya'1efin nere<le olduğunıı I 
bilmediğim için size müracaat 

1 etnırğe kıı.rar verdim. 

'
·akmak ııt•. keıı·me, t ..... ahhus et· ır ı d d •· · ,.._ · m:ı ın" 1 nışancısı f' ere vetlerin Finlandiya yoliyll' 

bıılundui;'lı her dakika bizim i~in ~"' Motörlii yer vasıtalarınuı gör•rn an • <'gıljll". u.:r<;i emır ~nJmııı etrafı düı~mar av ve<;e geçecekleri iddia olu• 
muzırılır. Bilhasııa buradaki mev Bmtiışnuntayseıı.kkbebuı~ dkoseslillrt'euk kve~~imle,: dükleri ke.~if hizmetleri bile ha- ı Ye komuta dereee derece yükse- tayyaresini göy.etler. Fakat bu kat'i ~kilde te · 

""" v· k ın · · arund ·· ük' lerelr bir makamda birleşir fa- ,_ ı·udiyetimizi de öğrendikten tecavüz teminatına İ!l'lllmamak a eş enrun Y a son kat umumuiyett.en hususiyete Gözcü de vazife serbeı.tisini lunmadı. Geçen seneki har. 
"onr.·ı. zı·ra mu··ıa'zı·m c~•det be- d ·ıd· Yuk d ,, ·· ı · kalır. Çünkü bir cephe teessflüs '""'""''"ken 0··yıe tefernı:a·· ta tesa _ kazanır ve icabında kuyrnk:Jtı layısiyle Finlandiyalıların 

Tanı bu sıradı arkadaki karı 
Y• <'llŞ yavaJ1 açıldı. ve Y anef iı;e- ı 
riyc girdi. Annanın sözlerini ta- 1 

ll'~~m le duymuş olduğu için Bo
ris b:ıba yerme kendisı cevap 

verdi' 1 

- Bu takLin seb,, ini sorabi· ı 
lir miyim? 

" - '• c;_ı ır. an a nı< soy emış ettikten sonra bu gibi keı;ıi er .. ~- 1 tüf' · •· de · k im.az Bö' tl k ldukl 
· K Ik d ı d b 1 d • <ıldugum· uz gı'hı· kını· senin kötü- düf olunur kı' bu ı"şlen·n hep a'·- egı nışancısız a . y ye ere ırgın o an nım a an e en e u un ugıı - düı;man örtme kıt'alarının mü- , ı b' A - Hlğünti istemediğimiz icin kim- · kanalda g · işi · k l e ır tayyareyi avlamak kolay nülP."ek olursa buraya 

mu llgrennıiş bulunuyor. Bir seniıı de bizim kötülügu .. 'müzll daJıale ve mümanaatlanna ma- nı n e<;mesı · en a· detildir. Bunıı binaendir ki, üç kıtalanıııo ~evki hakikate 
hain kendisine bunu habe,.. ver- nız kalır. nştınr. Bundan dolayıdır ki u- k. "lik ta le uJı ·ııa bi h " · · istemesi için ortada . ..ebep yok- [ .zak keşifl<'r ordular nam ve he- ı.~ı yyue r yer m an:be- nı r ı are.ırnltır. 
ml~t'ı·. Vaziyeti sı.·'mdi anladı - a.k GeHavada bir hudut d:'ı'.?ktur. _,_ __ yakın kaşı'fler kadar ve sine de müdahale edebilir, bom- 2 - B~ltık dı·l'letl!'rinJ 

· tur. Yoktur amma vine tey - rçi dafi aililılar ve nşma.n _.......,. ~ b da •-~·ıa ed " tl b adak' 
mz mı? kuz<!ıı devam, >'Onuna kadar icaba göre tümenler nam ,.e he- a ._... r. en .~ovye el' ur 

1 · I av tayya.nriliği hava ke11if hiz-

1 

pı1.m-•-•-'"·- Vıızifdrrin v. 3..;.ı..-ası: K='f ve ba\'..ı ilElerin' ta"'iye e 
Yanef bunları söyletlı.en göz- devam ·· metlerine mıl.ni olmag"a çalı.'<&- ıuıbuıa va ""ı.auu . ,....... .,.,. K zıl d b' k ih ı - • ı hU,metı..ri birçok bilgilere ve ı or ıı ır ~o t Y 

!erini Annanın gözlerinden ayır 1 Maluma "Sütten a.gzt yanan eakl= da yakın k~lerde Tayyın-e V"MOl'lan: ı . 1 onların tatbikatının yapılmı~ silah altına ca.ğırdı. Or 
mı,·or. bu suretle onu itha.nı et- avrıını üfliyer .": içer.. derler. dost avcıların himayesi ve u- Bu iza.h ttan d an'·a la"•'" im · · Leningr d M ko\•a , y in d .. 

1 
b zı h .... a a ,....ı .:...,. o asına ıhtiya~ gösterir. Bun- j a ve os 

mekte olduğunu ihsas ediyordu. a ız ayranı egı ' u u şer· zak keşiflerde ava şart ... n ve l.iure uzıı.k kro+it1er için <;<ık ha- !arı burada iza.lı etmek mümkün mıntakalarda talimler var 
beti bile, ne olur olm.a7. kabilin· kullanma teknigı"' bu 1'5maye ye- -"- k k k fi ed B tali l bilh h Bıınıı Anruı. derhal a.'Jla.dı. ıine kamı' olacaktır. Hava ••rt- ,...._ alan ve ya ın e:;i er e değildir. Şu bir iki cümle ancak u m er nssa a 

_ Açık konu~ Yanef, ne de- .~~~ ~~y=•~i~~Y~~:' gel· ı !arı her iki halde de vazifeye! orta dere<.ede havada kalan tay- bize bir fikir verebilir. indirilen paraşiitçü kıta 
1 

_ . k d ed yareler kullanılır. Ve keza top- Kesif hizmet!~ri: Sevkülceva.i karşı müdafa'\ esa~ı iWt 
mek istiyorsun? Teyakkuz. şu ka'lh badire- i mani teşkil etroıyeee erec e çu gözetlemesi piyadeye refakat h' • cereyan etti. 

- Demek ist.edigım". ""·· ~.' gav..t uin hitamıııa 1<;4dar ıiaiMa te· ise gizlenme ve korunm.s.ğa yar ta l . akın k-'"--' ve ta ıyevı bilgilerle deniz tabi-1 3 - Iier vesile ile '"Rum ,,- dını yyare erı Y <9~•"'"e 1 yesini bilmcii ve gemilerin sınıf-. bedi 
açıktır. Cevdet benim burada yakkPz. .. eder. ı. kullanılan veya orılara benzi - lannı tanım&ğı icap ettirir. Tel- 1 nın ga:; 'lınlş haklannı 
olduğumu her nasılsa öğrenmiş A. C. SARAÇOOLfi Keşif ve gözetleme tayyare- yen tayyareler taarfından aypı-ı 8iz kullanmak mikvaslı fotoğ _ dad,. edeceğini söyleyen 

b ı L•" ··ıd"rül" . k --~,......-----""<'-""'"""""""" eiliği: komuta makamlarınm ı Jır • rafa'--'- hava muhare'-- usul- manya başvekili general 
u unuyor. ,,,ger o ıı mıycce gözu"<lur" ve bundan dolayı ordu 

1 

B '"'- ti · h b" =- "" H"tl raf d 
1 

ıı nız.ıne enıı er, ırme ay- lerini bilmek atıcı olmak belli- nesco, ı ·er ta ın an 
oluma beni tevkif etm<'Sİ ihti - Amerı'ka ı·ıa tıcar"ı Ve donanma besliyen memleket- yn l '"" J:' ti t ed"ld' M lek tine ,, .. n a ,. ven.;... ,ır r: ayyare başlı vasıflardır. Havadan hi~ ı ı. em e uo 
mali kuvvetlidir. Bunun i~in va- U !erde keşif tayyareciliği esa~- vspma! · ıniimkun" dür Io'a.k•·t " Rumen aaz••teıar· bıı "g•· ~ "~ " · ~ bir şey yerden göründiiğü gibi b ~ < 

1 
-

Yanefin eöılerini dtıvan An
na şiddetle irkildi. Geri doodü. 1 

Yaı.~fle göz gpze geldiler. Yek
diP,crledni kin ve nefretle süzü· 
yor:.ırdı. Anna bir anıla )>u re
zil adamın yüzüne bütün alça.'<
Jıkhrını haykırmak istedi. Fa 
knt kcnaU.ini tuttu. Kendi saa- · 

zifeni bugiin yapmaz. Ccvdeti 

1 
tır. yüksek takatlı bir motörle mü- görünmez. Bunun içindir ki, mi.ş haklardan., daha haıı 

bugün öldürmezsen benim ha - muvasa anı iZ Memleketlerin coifrafl vazi- cehhez ve çok h.ı.va.da kal.ın bir dü~rnan tehlikesi yokken bile bahse başladılar. Bu top 
deti iı;;" bunu yapmam:ısı !il.- tı t 

11
.k . . 

1 
cak Y<'tlerine göre istikbalde yap - ta)')'areyi tam yüklii YE-ya yarı bava hallerinin ve yu"ksekliiHn arasında bilhassa Bcsara 

zırı:dı. Nasıl olaa Ce\·ıietle be- ya nı e 11 eye gırmış 0 a ·ı (Bat tarofı 1 ,,,.; ,.yfadal malan muhtemel harplerin ta- vtilı.lü oları.Jı: kısa zamanlara verdiği beyecarıll alışmıya.ıı kim Bukovinarun mevcudiyeti 
raber g;decekler, çok uzak bir tır. ile ticaretinuzii\ munta.::3.111 bir! a.rruz ve miidafaa şekillerinden münhasır i~lerde Jrulla.runak mu-

1 
olursa. olsun doğru bir ke.ı;;f ya- bi hatırlardadır. B;ıın<Wı~ 

Y
e yuvalanııı kııı-aeakl&rd:ı. - Buna imkan yok! Jıl'..kilde icrası temin edilmiş oıa- 1 birinde kullanacakları keşif tay- Yafık ve ikP.sadi d~\dir. Buna p ka Rumen dt:miryollan 

. . lıizımdı. Yanef birdenbire Jruırlı: eaktor. Ayrıca AmPrikaya doğ· yuelerinin miktarı pek o lı- 1, mukabil hafif çevik tayyare! amaz. hemen tamamlyle askeri 
... .u.ıın ıçın susması _İmkan mı yok? Çok gıu-ip ru seferkr halinde Türk vapur-1 dar değı~mez. Bu tayyarelerin 'er bu işi ri pek:il1 yaparlar. Netice: yata tahsis olundu. Bir 
).ancfe ne o akşamki reziline !arı da gönderilecektir . miktarı ordu teşkilatına tabi ve Silih ve te<-hjzat: Keşif ve gö- Keşif ve gözetleme t.ıı:yyare- vil tren seferleri tatil · 

~y! Ben bu imkanın mevcut B · ilk d.. da A rd k if hiz 1 · .. t har~.<etinden, ne de ağabeğisi u ~ıun ort ayın - o u eş met ennt! gorej llll!tleme tayyarelerinin "ililılan ciliği ordunun gözü ve göz bebe- 4 - Yunanistanı 
zavallı Dirnoyu ihbar eden mek- olduğuna kaniim. Bunu yapına -

1 
mcrikaya iht'llC&tımız 9.214.000 teşkil ve tertip edilir. kanatlardan ileriye gözcü ma .1 ğidir. olan ve Bulgaristanı işıd 

t h 
~ ... _ ... __ tm . 

1
. man, ancak yapmak ısuemeınek 

1 
ve Ameıikadan ithalatınuz ise, Uzak ve yakın keşifler: Keşif' hallin~., geı·iye •ıe kuyruk allı Bunun bir bra.n~ı olan piyade tında bulunduran AlmıÜI 

u u,ı,.an """""' emcsı ıı.zım-

1 
.,eklinde kabili izahtır. I ayni müddet zarfmd,~ 1.430.000 ve gözetleme tayyareleri vıı.zife 1 ~Yiyesin~ atat.ak Hçhile gövde refakat tayyareeiliğinden başka !arı buralarım boşal 

dı. (Arkaoı varı lirayı bulmuştur. itibarile sevkıılceyşi ke:;if,. tabi- c.ltında olmak ü2ue üç yerde ı bir yazımda bahsedeceğim • ve Sovyetlerin de söyl 

Yanef de Annaya dUııır..anea ... ~jji~iaijiiijr-ii~~~ii~~~-------~'ii~İfii-~~-"'- ---- • ne göre Şimali Şarki Al bakıyordu. Aıı.na bu bakı~lıı.1' al- 1111 ya doğru gidiyorlar. Btıl 
tırda gayri ihtiyari 5'U'S1ldığını Düşman bir ihraç hareketi yap •• Martın ı::ı inde bana ~u mek- tanda ecnebi askeri ka~ 
Hsscd vordu. Yanef her ha.ide tı• k - h tarafta tubıı gönderdi: Yunaristanda da Alnım , gı zaman va ıa er kuvvetlerinôıı ·;erini ita! 
bır şeyler sezmiş, bir şeyler öğ- bir mukavemete manız kalabi· "Kara harekatı i~in hazırlı • gal kuvvclıcri ıı."nar~ 
rerımi~ ol:ı.taKtı. Soğuk J:anlııı- lccek, fakat hiçbir yerde tanı ğımızı hızlandınyoruz. Bu sı- btılunm,ü.tadır. 
•• k b tın ek · · b··t·• 1 bir kuvvetle ve hi~bir ihtiyatla. rada donanmanın, Türklerın· ı;.:11 ay e em ı~ın u un e- ' 5 - İngilterenin Moskl 

.. · . ---"ed k . karşıl:ı.şmıyacaktı.., mühimmat harcamalarım te - 1. _, T • n<l n~rJısını ...... L. ere cevap \'er· Martın 23 üncü günü İngiliz • ---------------------------------------• min etmek il.tere istihkamlara çisinin ale ac .... e .. ,o ~ 
di: 1 kabinesine kemali teessüfle ı ( y E N ı· SABAH) iN B O y OK S j y AS ( T E F R j .... A.;; 1 ı mümkün olduğu kadar şid- mesi, Sovyet Rusyanın 

- Ccvdeti ancak iki üç gün Çanakkaledeki anliralımızm detle hücwna devam edeceğinl yolları nakliyatını kontr<'. 
zarfında m..ıtla.k surette öldUre- ı ta.ırnızdan ~ekinme~i haberi- • • iimit ederim . ., tutması, Sovy-:t Rusya · manyaya pek az ham 
hi!ecegim bir vaziyette yakalı- ni ve amirallığın hu; olmazsa ç k 1 K 1 Diğer taraftan Çanakkale - ve petrol .ntroesi, So 
yab lirim. 1 b ,. m;id' t 1 - ta. ,,, n"ıuan a a e ·e .· ara z 1 ilP\; mtraldr·n '?fı tarihli di- Balkan har:'katı esnasın 

vazg""mek m<>cburi,·etinde ol- g" eı· bir telgraf aldım· ı - Cevdetle teınasıil.lzın o za- _, - , · manlan bazı &lıva de ta; 
dugunu bildirdını. "Ordu ile müşterek hareket d b k ti de bıılı 

mandan beri bir hayli iltrleıniş er are e er Lord Kiçner işi eline •• •• e h . eti ederek kat'i neticeyi temine bilhassa Almanyanın J. 
o:duğtı'1U tahmin ediyonım. Bi- yuzu n n ezı m er hazırlanmak üzere, hava müsa- ya gönderPreği bil.:irilen 
n:ı-~naeyh yaruna her zaman so- aliycr ait olunca şiddetli bir taarruza re ve sair harp m~!zeı 
kı:labilir ve hı.;disini öldüreti- (Bana g,...d0rdi~-ı·z kat·•ı tali- ge<;mek ernelindeyiz. Bu ta.ar- trı:.nsit olarak kendi to~ 
11
.rsiniz. Bu ,.azı.yet kanısında Ta' 191' buhranın<lanberi, ... _ 2 · · dd · ·· ~n 1 şun ar 

0 
aca r: nndan ge~mesıni mc nenin, ne de harp komitasınm y uu ' ""' ru .. • hedef' ı ı ktı · 

• '1 zabıtlarında karadan taarruı< azan . maun ıncı ma esme mura- . ' 

lcr vüklenmi: ve 
0 

ana kadar . v ile meşgul oldugu· m ~.u sıralarda cagı sahayı tamamıle t~mızle- bir vazifo ile olduğu ldı işi tehir temek istemekteki mak- kralık bahriye~ı birçoı< vazU:e- kararına ait kat'i esaslı bir ~ • -, caaLJ Bu mühım meselenin halli ~ - Filonun hareket yapa- Sovyet aleybtan olan 

sadınızı öğrenebilir miyim? · .
1 

b kayıt yoktur. • ço•• rçı• ı mek Bu saha K f 1 k tn....;ıtereye giirnkrılmiş 
An 

.. kül' b. k. • bu vazit'elcri hakkı e aşarmı.~- Halbukı' denı'-'"en hu··cum ka- talimatıruzJaki dirayet \•e fe- · ' e ez< e ·ı m.ay~ "" 
na muş ır mev ıce ti. 

0 
sırada başvekil , harbiye ,..., rıısrt beni muzaaf bir surette tarlasını tarıyacak gemılerı hut gitmiş olduğu hak; 

kalmıştı. Nasıl bir ::evap \'ere- nazm, bütün kabine isteselerdi rarı verildiği zaınan, lıöyle bir mu··t.eessir edivor ... ,, hımaye edecek sahadır. iddialar iki memlPketi 
. 

1 
hücumun tehlikel.eri ~ok mah- 142 " 2 Ta ı dınıil · ~ --' 1 "-cak ~egıni bir ti.ır ü ket;titt:miyor· e & ı'" • u1ueı1 ~ ı_·; • ·- d d .•. talim - yyare erin yar ü Mn•!en U:t.do.li: ~ı..ua. ' 

ılu: f 
. . . dut, neticesi pek pahalıya mal ~çn. er.ın .,-on e.r ıgı a· ı'kı· sahı·li daı·mı· \•e sı·stematı·k lerdır· . 

büsbiitlin vazgeçmek ikrını ı- etmek ve gemilerimizin ;ı:eç • 2 dd d 

..... Evet &öıiinü..'e gör1. ... öyle 1 

eledi. ~·akat bu son güı 'er zarfın 
da evinde pek az kallyor. Yanına 
gidebilmeıııe imkan olmuyor. 

1 

Yahut eve geldiği zaman bun-
1 

dan hab»rdar olanuy.,rurn. 
Yanef çir.cin çirkin güldü: 

- Halbukı mülazim Cevdet 
wn ı;ünlcrde hemen hemen e
'\inck-n çıkmıyor. B:ı.nu farket
memış olmak. sizin gıbi çekir· 
dl'1tten yetişmiş bir komıtaı:ı 

içın affo,unmaz bir gaflettir. 

Anna ,hıddetten yüzii:ıün yan
dığını hissediyordu. Ynnef de-

Ynn etti: I 
- {'stelik sizin do Ulyük ze

l<.ııı•ı wyesinde ona aclanı akıllı 
•. ~il.~ etmiş olduğunuzu cın ;;ğ. 
nll'!ik ! Oruı. ziyarctl~rinlzi yal
nz ,.,undüz değil, gcc~ de yapı
l>' ırmUJiSUfiUZ. Şu hcı!d~ !'llU iil<lü 
r _ lme'r için elinizde cok mü· 
kc=rl fırsatlar Yar d•: 1ek olu 
yar. B:ından istifade c: 'lleme:ıız 
r.e garp! 

. olamıy~ak oıouğu hakle uzun , tın ıncı ma esı şu ur: b' k t l ·~b· t t k B ıı 
!eri sili bilirler ve onun yerme uzun münakaşalar varılmıştı. mesinı temin edecek di- "Gel'l:ıol d .dd' b' k , ır on ro a "" ı u ma . u Acaba ne olaca" 
'l'iirklerin b:kendernn limanla- Şimdi daha mühim Jı;r teşebbü- ger teşebbüslere girişmek la- hareke~~ ~~~ad~n ~~ .. 3.;1, ~~ sure!'le gizli top \'e o~üsleıi 
rını işg:ıl <Jl'rek on hezimeti se sessiz sadasL\ karar verili _ zıındır. Bir kere Çanakkale sefere tahsis edilen bütün Bri- hı.hnp etm.~k ,tayyare.lerın ~ • 
örtehilirlel"li. O ana kadar, yordu. Bu şaşılacak bir şey- geçildikten sonra Gelibolu as- tanya kuvvetll'rinin, bütün he- zıın edecegı Q~en Elizabeth ın 
garp ceplıooindeki harekat ile clir. Üç ay evvelki karnr. ne- keri kıymetini kaybedecektir.,, yeti ile harekete iştirak ede _ a;şın:?a endahtıle Çanakkale ıı;-
mııkaye ,,, edilemiyecck derece- kadar sağlam, haklı, emin idi. Bu Lord Kiçnerin yazdırdığı bilmeleri için tamamen toplan- tih'k' anıları~ yık.mak .. 
de ölii ve y,ınilı zayiatımız azdı Halbuki şimdi?.. telgraf suretidir ve aynen gön- ~ olmaları lazımdır Saros korfezınde bır Fran-
ı,e hic:biı kıvmet!i g~mimiz bat derilmemiş, bazı noktaları de- . . . .,, sız filosu Gelibolu ve Bolayınn 
mqmıştı. v:ikıii biiyltt bir va.z· Garıp te1gra:_flar i(iştirilmiştir. Bırbırıne zıd kararlar yakın kıt'alarına hava t.aarruz-
ge<;menin al~ybinde btılıınmak Nihayet askeri taarruzun 14 • hm yapmak te.şcbbüsündc bLt-
1.,cı .,ı.1c çöK kuvvetn dcıillel' Lord Kiçner, Gelibolu ya - nisandan evvel yapılamıyacağl Bnna hi~bir şey ilavesine lü- ı kt 
, ~... il k , k tl l k unn.ca 1r." vardı, c..J<at verilecek raru.uı rıma asını as erı uvve er c aııla.şıldı, hareket o kadar ge<; zum yo . lti şubatta 29 uncu 

lıiç müt~r -0lmıy r2,ktını. işgal etmek kararını verdiği ka!Uı ve daha 23 martte Lord fırkanın sevkine karar \'eren Çara,< alede kristalden 
Böyle b;r rneo;<>lede delil ~rdet zaman harekata hazırlanmak Kiçner, kabinenin içtima salo- Lord Kiçner, nakliyata tahsis 
meye m:ı.1'.al kalmadı. Harbiye ve ba.~lamak için bir haftanın nnndaıı kumandanımız Ha!iıil· edilen vapurlan dağitan Lord 
nazırı Lord Kiçner, işler fenıı kifayet edeceğini dUııünmüştü. tona şu telPTafı cekti: Kiçner, karar neticesinl 10 
g'dince daima yüksekten atar. l3u ı;ıreda. Amiral dö Robek "Eğer filo boğazı zorlaya • marta kadar W'atan Lord IDç
B!ltün salalıiyetl~ıi nefsinde Türkler üzerine deniz tarafın- mıyacak olursa rizin askeri ha ner ve nihavet bu fırkanın harp 
remetmiş ohn bu z•t. Ça'l~k- dan tazyika devam ederek on- rel<iita nisanın on dördünde nizamına muhalif olarak va • 
kale harekatmdan deolayı kim- larm denizden müdafaalarını ba~lamak hesabında olduğunu- puriara irkap edilmesine ses 

vı tı· "• Ptm ct· L ı• cık bıc zayıflatacaktı. Lord Kiçner, zu öğrendim. Size derhal haber !;ıkanruyan Lord Kiçnerdi. 
kaç cümlP ile işi eliıw aldı ve C; 11a~ h.leılrki amirallii(im!ze vereyinı ki bu tarih pek geçtir Artı!< o, haftalann müşkiilat 
Çanakkale taarruzunu yalnız şöyle bir telgraf göndermeyi hangi tarihte kara harekatına ve tehlikderi arttırırmasına 
kara kuvvetleriııilJ taaITUzile bana teklif etti: baı;hyabileceğinizi öğrenmek boyun eğmekten veyalıut bu 
n. an wı '~ ~ :Jı. u r.r> "' "Hiç şüphe vok ki iskat cdi- isterim.,, Çanakkale sr.fcrinden yazgeç-
hlçlıir münakaşa olmadı. De- len topları ve fatihkamlan tah- Generalin verdiı{i cevap pek mekten baı;ka birşey yapamaz
mekki Çanrkkalcd~k' ~m;ral i- rip etmek lazımdır. Bu i~ için kısa idi: dı. Fakat seferden vazgeçmek 
J, J..ord l"içner mutabık idiler amlra. oradaki askeri rüesa- "Ben henüz hareket tarihini kararına o a.sla razı olamazdı. 

ı 1 ı ,.. •• ; , bıı lx·v1 -ıtı mızd~n lazım oldukça mühim te•bit etmedim. ÇünkU bana BilAkis kararında sabitti. Fa • 
bütün terr< Jlitleri izall' ctmi~- mikl0 rda ilıraç kuvvetleri isti- kalır~a bu iş 2!l uncu fırkanın kat hadiackr de teakup ediyor
ti. Bununlıı beraber ne kabi- yebilir. Bonıhardmıana devam buraya varmasına bağlıdır. du. 

bir duvar yükseldi 

Ben hal,3., Geliboluya deniz
den hzyikın - hatta hu mah
dut şerait dairesinde bile -
gayet iyi neticeler \'erebilece
ği, bu suretle amiralın taarru
zu genişletmek cesaretini bu
lacağını ve neticede ordunun 
tehlikeli bir teşebbüse girmegi
ne mahal kalmıyac~ğını umu
yordum. Fakat· neye yarar ki, 
amiral, 25 tarihli telgrafında 
bildir<f iti mahdut denız 
hareketlerini bile tıı.kiptcn çe
kindi. 

• J şte bütün bu no 
ortav..ı atılan 

pışma riva:İ·etiıım ziMnle 
Jayim bir intıha tevhJ e 
sebep olmaktadır. Bak 
val ne gösterecek? 

Mu.HALI :iliRTO 

Kadın yüz~ 
den cinayt 

( B:ıf tarafı 1 

ralanıt~tır. l'urln derlıa 
mış ve ya-ılı taba'lea 
gelen d•,Ti;>~ tarafın 
le bastphaneyc kaldır 
de b r n'üdd•t slnm li 
Hiı<li&yi mütcakıp l<aç 
ya ti > a pıla'l tahkikat 
tırm:ı ne( ;e('Sinde dlh • 
nayet i ün Aleti olan ta 
birlikte Fı lıkiıdaki 
yakalanmıştır. 

8uçlu suçunu itinf 
ö; l adliye rlok tor: ~ ın 
yene edilerek lüzum! ı 
nu h~rl ' ., • r 
ıuılik talıkil ata ba;. 



~---- -- _-____ _ 

• 

Bir hezi etin 
tarihçesi . 

(Ba.1 tarafı 1 i1ıc-i sayfada) 
ve bu intizar saatlerce devam e
diyordu. Bazan bir zabit ıleriye 

K~ Hergeleci, iri gövdeli, :de yilz ı:nağ:lllp ola.eağına hiik • Maazallah biran için .i1111an pisi- atılarak kıt'aların geçebileceği 
· .adaleli. ceeur .Ahmedi karşı- ımetmiş!i. Kurtuluş ümidi yoktu. pisine .mağlup 'Olurdu. J kadar bir yol açıyor, lakin bu 

ç 

- ' . , .. 

par.a. ı.-sı gibi büzüp bı- Deli Hafız, aaablyetinden el- !brahiınin sıyrılışı ~alıeserd:. geçid pek çabuk yine tıkanıyor- 'ı T •• f fi [•fj • k A. J V "' 
l)ılı:ı:ıııııtı. !erini uğuşturuyordu. Cazgır, Ustalıkların fevkinde ~hsi bir du. Muhacirlerin teşkil ettikle- UCCar Op a ı, aıye Urtal' l, .1 agma 

.Alımcı, lbralıiıni naesiııden başını sallıyordu. !brahimi se- yaratıhştı. Bu suretıe ~praz - ri araba ı;ıeridi saatte ancak iki • • 
bllmiyordn. Hele ·bo- ven köylüleri dudaklarını ısır- dan herkes sıyrılamazdı. ili~ kilometre bir cilratle yol gldıgor yag'"' ma '-Hatip sportacılar Kitap 

tan :lrurtuıuııu ılrihıbü- ıruıılanlı. 1 Tamamile bozulmuş, oozuk alabiliyordu. • ' ' • ~ ' 
:rip bir ~ydi. O, Ju.çaca-ı Ka.:ıan dibine ve usta.sının o- diize'1 uçar gideri<en kendieine El elektrik lambaları konser- " i / J • iJ • ? I 

, ~ ~~ur:!~e~~~~ı turduğu yere llncak beş altı bu derece hakim olmak kolay ve ile veya bir ekmek parçasile şpor acı arı ne en sessız ır . 
metre kada f kal d ğil' d- kannlanm doyurmaya çalışan , d ikiliyordu. r mesa -~ ya mış.. ııey e ı. Meşrutı'yct dc.•--'-~e birdenbı'· kl" ~ ı 
Ya kal tı ı yorgun vo perişan muhacirlerin -•u.uu na re anı yapmaga, "ıitabct,, 

sonra nasıl olup da ~en- ' ınanıış · Deli Hafız gi;lüyordu, ve iki- bitkin simalarını aydınlabyor- re ort:ı.ya çıkan ha.lk hatiplerine İ ile milşteri avlaınağa ne lüzum -•n•i. Ahmedin kafası 1 Sanki, kliçük 1brnhlm, U5tası- de birde de: ••• m"•·tacak kudrette yeni bir Yazan : EH YE v •• T'"'ta k'·- -- 1 -"' 'ıbr~imin ta.~ik ettiği ruıı iınünde 61I'Ulstü yere dtışc • • - Bak heie, şuna!.. A be ne du.. Bu binler '"0 binlerce t=:kı~eyda.'l hatipleri etrafı ~terldirp ki~~ı ;: :eli~: 
fa'ıınl:ır. 'r tiirlii"-:ılmıyordu. cekti_ işte, herkes böyle heyecan yaptı be?. halk Drtınal.'.ır a.r:ISinda yollar- kaplamağa b~la;nıştır. Bunla·. sövsen de, döğscn de ... Bu ha• 

t, hasmını bir türlü eze- içinde iken birdenbire gözle kaş Diye söyleniyordu. Yanındaki da yatıyorl!rr, hendek içlerinde ra !ha.tıp) ıledigim'l lı:lkıp da alklıma şöyle bir fikir geldi. İyi kikat kal'Ş1Slnda ne diye Ç'Cnc 
--·- h biraz dınlenme"e sava<;yorlar- ·ı · h ha - b' k" ama bı'r hatip 1 b'lm k · · rdı.ı. IIıu:ı:gi oyuna'"""e as- .ausnıda bir Q~yler oldu. A.hnıc- pehlivanlar da: "' kendi erınin er ngı ır oşe o a ı e ıçın çalıp ses tüketmeli? 

b....... ~ dı. ... ' "'1: , "" tlak b" . tac 
bir taraftan sıyrılıyor ve ÜS· din dört elltı vere düştüğU gö-1 _Usta, ne şeytan şey bu l;e? başında rastgeldikleri yüksekce mu a ır ışpor ının yamn-ı Kitap işportaları önünden _ge. 

-de tehlikeli vaziyetler ihdas Tiiltlil. , ' _ Tehey! Hepten Ahmedin MüstahJ.l:em mevkiler de bir taşa yahut da ele geçirdikle- da bir müddet çalışmalı! .. Bu, çen baı:ı me§hur muhan-irlcrin, 
Y >rdu. 'İbrahim ortada yoktu. Ne ol-1 aklı gitti ba.;n•dan be?.. tahlikeye düşüyor rlıl arkkalı(k~ızt bir sallndtalyheye zıpt). halkın paikolojisinden istifade- kaldırımdaki kitaplara adeta. 

i pehlivan ayakta tekrar lıo muvtu • .. Çok geçmedi, lbrahi· N dı • yara va an, mı e ' u uvve yi san' at edinen veya edinecek 1 korkarak bal:tıklannı görmü _ 
- bn••-~·'-ları ..1.&.ınan ..,, - a.sıl sıyır be ... 'f ~ c· rd k' d 1 - t' diye ba.~,layıp "hissivatı mıi.li 1 "h t' 1 - . fa ~-d 1.g:ı. ...,,,...,_._,. · ımn hasını üzerine koştuğu ve Olm - be ı ) ıva a 1 or 11 arın ııoa 1 ' 0 an a ıp er,, ıçın Y= an ~ümdür. Hallerinde, kaldırıma 

met, hasmım bastırarak .eıkı bir anda runan vermiyerek ya- - az aga ... (Mctz), (Vcrdun) gibi müstah- ycyi., gııleyana getirn_ıcğe ç:_ı.- hali olmasa gerek .. Hele bu çı- dii.,"?llilş kızını göcen annelere. 
kurt l<apanına sokınağa ka- k""'".m ve d"---'an ktinteye - Şuncaz kadar gövdesile kem mevkileri de tehlikeye dil- Jıııtıklarını zannetnıeyın. Bila- raklıgın" , insanda pısırıklık na-

'"'-""""" ~'"'-"-' k' b ı · · tab' · il mahsus iç acısı \•ardır. Maama. 
gecı-ı aamını as ıya "" gı go- d be (b t kt bezlen olmadıgını) "" r verdi. ' . h k -'dı" .. oynatıyor delikanlıları karşısın· şürüyordu. Almanlar _bunu his-ı ıs, un arın, aıruyane 1:1 el mına hiçbir ""Y bırakmıyacagı· fı"h, Nı'zameddı"n Nazı'fgı"bı- (kor-

:Kapanla eze eze .. gırtlaklı ya- rilldü. a !.. retmişler (Sarrable • Helving) · .. u .. ara a . - . şiiphesizdir... kusuz kapt.anid.l~n ı kaldırıma dil 
k kt- • '--·t '-'-kaç el Dry' herbır' . bi t='~Jü söz so"y h - k li b' t gorup anlarsınız. Zira bızım ye- Bu gur" w· tu" ıu·- "hatiplenn' '' ya. yener ı. ~·-= ' uu.- abrahim, birden bire capru • e 1 r ~ cep esme, uvvet ır opçu ni halk ha tiplerimizin gayesi şen kitapları ile iftihar ettiğini 

n ve tı-aııdan eonı-a Hcrgc- - l · l d' D l' H f ç "" ve tay bo b dımamnd nında bir de sessız· mu··tevazı -· li ı d -;c tek• ;aça giiô.i. dan sıyrılarak hasmının önüne cmış er ı. e ı a ız, ıra;;.- yare m ar an bambaııkadır. Onlar, ne bir siya- -· . ' eoy yen er e var. 
b ters önüp büzülüp oturmuştu. ıun kendi- kendine birçek oyun- sonra, üç fırkalık bir kuyv~tle sl gaye'niıı müdafii, ne filo:taf, cefakeş, kalender, işportacılar Bir bakıma üstat \"e üstat mi• 

Fakat Hergeleci, hemen u- Ah t b • - k lan yaratabileeeğine kani idi. taarruz ederek fırsattan ıstifa- ne edip, ne de muallim Naci- \'ar ki, bunlann hitabet vasıta- &illu düşünenler haklıdırlar: 
yarak pa!j88ını kurtardı. \ı\h- me ' u ~amaya __ çarpara Kürük İbrahim, gösterilen • k sı, teııJıir ettikleri kitapların di- R gün ı · · t. paqadan ayrıhp vaziyet a- hasmının üstünden dort ellı uç- • deye çalışmışlardır· Lii in ta- <lirler! Değildirler amma buz lidir. ır de, evet ya nız hır giınde 
ken Hergeleci göz açtırmadı. mtıŞtu. ~rhangi bir klisik oynnu baı:ı arruz _püskürt~üş ".e bu su- gibi de hatiptirler. öyle srtma . . . -· • binlerle vatandaşın gözü önüne 

nın boşluğunda nistiiade ilşt.e, dava bu kadar basitti. ilavelerle şayanı hayut bir şe- retle .. d.tl!!Ill'..'1'111 curetkarane te- görmemiş sesleri var ki, vedi __ B,i_r kılap ışportay:-ı .d~e serilmek, bir isim için az şeref 
erek derhal çift paqa •daldı. ı •Hem 0 kadar basittı ki, D"cak kilde daha ı:üzel olarak tatbik ııobbwıu akını kalmıştı. mahallenin yetmis çocuğlınu 1 goreun, çorap, .!anıla, tı~aş .ta- mi! ... 

- k b'li t- · bT ord Yeni cephe (Metz) in hemen •"-udan .,. · h lil drunları, .don gomlek, fırçanuı Kitap sergilerinin bir de a• 
H rgcleci -paçalara mmeden bnnu•kü iik İbrahim gibi birisi a ı ye ını vere 

1 ıy u. §imalinden geçiyordu • u,k _ f ~y=ıp nlaan. a\'. e .gördüğü rai;bctin tam tersine, lıift'ltl?ga kısmı vardır. Bnmar, 
met 'lwiımnı kaz kııruidile I '::ıpabilir ve herkesi h:ıyrellere İbı:a.hitrı, hasının:ı alelAcele rvvvvvv...-vvvvvvvvvv~ 60 ag_a ır ~. _ 0 ar ıçın ış- bir devlet dü.1künü halini alır. 1 Yüksekkaldırımdaki kitap işpor 

!adı. Hergelet:i, kaz kana- d..şür bilirdi. künteyi basmıştı. Daha Ahme- 'A'DLIY E'DE • d ten bile ~egıldır. Mıı.k.addemıele- Kitap işporta.cısı, kütüphane- tlılamdır. Yiiksekkaldının kitııp 
gırince ~e?100 kollarını bü- • Ahmet, yine neye uğradığını din laklı ~a gelmeden askıya ' n ~udur: . !erden aldığı "demode,, kitapla· seı:gilerinde hemen hemen mün 
~ °Y1:" ~~a.zsı~d~ bilmemişti. Bir ~eyler olmuştu. alınıştı. 1 B k •b• :.ı w ~ - Tüccar t_op attı. ltfaıye rı, herhangi bir sokağın, lıErhan- ha.sıran ecnebi muharrirlerin.ki-

rar Ahmedin paçalarına Havalanıp bo~lı.ıga. uçmuştu. Ne Şimdi de Ahmet gidiyordu.. 8-f atı l r.uogen lınrbmlı. Bugiin var, ıı.ırın .gi bir duwnnın hevhangı •bi11 çı- tapları satılır. Bu işportalarda 
i j a!mujtu? 1brahi:m \Uerine ııasıl İbrahim, hasmını belki pes eder .oaac abku yok. Pamın olsa ·da' ben de. al- ı kıntısınıı şöyle •bir diziverir. Ü· ı öyle beynelmilel şöhretlere te -
·ergeleci, bu sefer haı:ımının çullamp_-gelmi§ti? diye bir. an bekledi. Iılalbuki 

1 
• 1 ,m ~ Sa??· Ç,ifti 3 e yağma gidiyor ze ·!erine do 10, 15, 35, bileme-ı sadüf edilir ki ı.~poı-taya .iüş· 

paçalarını da eline geçirmi~- İbrahimı ııenrıler bu hıtr~ket Aklı başından gitmişti. Kün- oldu yagma · din 4G kurıı~lııl«birer etiket lıoy- mekle üzülen bizim muharrirler 
Hareket çok anı olduğu için 1 üzerine sevimni~lertli. Deli Ha- tede mi idi, aslada mı idi ne idi. ""' . ... • _ . . -· Bu _nakaratın mii,.teri _av)ıyan 'du.mu "cıergi., tamamdır. Artık yamnda RimJ.laya gibi kalırlar. 

t rt ·- t" d" emek u" 1 ·-n a«·n knlak1---a varıyor • "'endlsı' de bilrnı'yordu• • Bilyükada nıalıye tahsil ŞU· ı~ sayesı altına kurdukları ıııporta-ı kitııp isportacısına dü;;en vazi-1 Biliyorum! Züğürt t~llisı 
e • ın wı u uşm - ...,., "- ""-u.ı "' -· besı Qdacılanndan Ahmet l.h - lannda. öyle cicili bicili <1l!!yler fe kitaplaı:ın önünde- bir a•agı· tli kıı- · u--· · k _,,, . · e hemen dönüp kendini yüz du. O çırağırun'De'halt işlelliğİ- Hergeleci künteyi aı_ıırdı. Ah- sildar H'<ISanileka' a etmek . . . ' ' :reoo ıııız. -.. ... qo • =~ıuıı 

ı.ı yere attı. &yunduruk fa. ni görmüşü. mOOlıısn:-tı, yere vurdu. 0 vakit te oldu" sırada ınidahidede te!ıhlr·ederler'k:i _ınsan b~a _ _- 1 bir yu~arı dolaşıp ~snemekt<'n Allahtan bizi bu elliden de 
mukabelesine vakit bulama- -Faıcat, çapraıdan böyle sıyrıl- , altlı '-·~ııa ge'-'"""'. bwıuı.af" bookil.tip Süleyma 1 da,n __ geçemez. Sızın_ tereddlldu- ı iba-rettır!· Öyle ya, kıtap elıCısı-1. mahrum etmeııın ... 
t ,_.,. ""'"" . _, • - n nıızu ve duıı:aklad.ıe-ılllZ! goren 1-----'--....:...--..;_---------------ış ı. mak her peyli-.-anın karı dflğ'ildi. ( Arkası-1JC1r) Ha~darın başına vcrdugu kent- . . - . b' ı "S J....ıh •·p• t ''"l'f "' 

met, alta düşer ıdüşmc• İb- rol saati ile ya.r!Uıaınış ve hak- ışportacı, ayını görn~~ş ır W'llrtla . auu l W!Hlgo a 1 1 e rı 
!;lzerıne çullandı. Doğru-, ·po l!.IS'Tı.E\ 1 Bir otamobille •kamyon kındıızabıt tuttıunııması üzerıne avcı beyecamle tekrar nutkawı· ~Jlll' t 

dogruya pa~a kaaııak taktı. t ölüriıle tebdldlle bulumnqtur. iıaflar. m . il ...,J. , _ ' 

OCA gövdeli •.Ahmediıpaça Bal a . ' l . - çarpıştı • -:. Dün asliye üçüncü cezayatha- - İtfaiye kurtardı bey.:;en- ~-reıı;a lnufl par 6~ncı tettip 2-inci çekilişte 
kl:ı. aspyenmeğe sa.,~n yanm emır Şoför Ha1an Tahsin fillffime. vale edilen bu cürmünıeştıut da- di! Tüccar top attı. Karlınan, ı Çıa/8nBrlİh can 3().000 liralık büyük ikramiyeyi 

- - . İbr.ahımin'hali haJijlcate~ kl1.fağı ile ya- l ı:in idaresindeki 1539lmyllı oto vas.ı ~iiyet,edilmiş ve suç alıit Bake;, Oım bak~a -bir liraya 11 • flJertli l83558 numarah biletin bir par• 
ıt:tı. Humının lroea govllesı- Dotmabah<;eden Tak.ııime ~git- J · göriılcııak odaeının l ay 2 gün alma. Sudan ucuz. f , ça.sifo Orta.Jıiiyı Dereboyu 97 mu· 
asmağa çal.ıgJyorau_. •talandı . , mek il't.el'e virajı dönmekte iken hapsine k_arar veril~k dechal Bu•ııadan ucuz i600r.ta -eıya- 1 - !ımirdcn bildiriliyor: R~elki ıınarada yalnız tekaüt mMŞile 

Ylllet, humının- ınden kur- - y 'k d t .,21 d kn ..... ı ta1'liftan '""'len ·e şoför tevkif edilmiştır. ._....__. t<tıam "wudo.n, ıoklu nı- gün s&'-U'l:>.Q-O;dıi Ocruıltlal' ısta .... ,geçic.en emekli teğmen Mehıned 
k . - ı "·--'-e ""·e- enı apı a o uran " o -y _ _ ":ç . • / f -.._~k .. - Set- k -

0 
T 

!br.:'t~~aça.s ."::'::-"'lini":"" ğumlu İbrahim Dolmsbahçeden :Alımedın Jdarooinde bulunan . I• Bır kakao muhtekırı 1 ruz. Zira beleş 'diye ğnnız yoıı.u.a.:g•c.u.w •u:ı~e ~u 1 ~· evfik Şengör, diğer paı çii>ile 
·
1 .....ının .paı:_...ı 8 ez. .. tmek ld • k ·ı titı ınestiii bir ~ft çorabın 'iki ııaat 1 ,i;a.,,.onWMiıın hareket eden maı< Emirdağ Hayat nahiyedudn Ka ğe çalı4tığı göcilıüyoodu. ma.""'1asma y\ikle te 0 ugu 1 amyon 1 e çarpışm _r.. J - t&vktf edildi .:~ . , kk j _şaııdiz foıgonuna binetı Devlet . 
ücıwiele etin oldu Bin bir kırtasiye !ev-mı ba.lyeleriııdm Bu çarpı.ı;mada her ikı ma. .., • • . bı_le dayaronııdıgıru göre('.~ ı • D ·ryolları sekizinci i. !etme .eh Arısoy kazannıışla· d:.r. zamJ t · - d ·Ahın t birinin demir kuşağı k1>paıuı kiaenin de ·ön luımnlan hasara Beygolu İstiklal caddesınde mz.. 1stanbullulama bu kanaat _ emı . ıi Gaıt 'Sıt 
'\'c h e ı~ınu!d e ' "·--rine· sol elinden ynr&l.anm... .. ...... -c.Q "'~ deı1·ft .. n•• ••yı'at •Kakao ve yağ imalithanGSi sa- Mktan •kökleı;ı:ııişJdr lı'akat .,...) ıdare llırtiı!a'l'ı dan p y&r l't.'000 er liralık ilr: aı·ı yeyi 

ayet aamının eını en paça """ ....._, "6·--, ·~ ·- - - l "'b' A tol ile •-~•'->- A ,,.. · ,.,~ tren·Mqıık - ~ıistasyuıla· ,lıb · f' _ . tl "k '-"••· ve iı"31Ulhaneye lralchrıh:ı:lıfıltlr. olrıııım"•"r. .w ı pos ........, ......... n • gör ki yine birqok•kiuı.eeler iş- ~-k· li" ük t~ ld 1 ."-1-"a na ta memr.•ıo.nr a 'l · ~·-n· so euuuı '"7"" n arASIXI- ı ı uq ııe en ( _,.
1 

G"k ! 'rd Şa 
1 ak k"--"k 1bca.lı' d O · d b I t .,. . ııistidinln -60 .gramlık 'eic ka:kao portada mal satıldığını .göııllnee ·.geçti~ .sırada forgondan dfuı . _._,a o men zmı e ta et 

at -.ıı ım nrmu- enı:ı: e u unan cese clr evın üst katı yandı paketini 12.50 kuruş yerine 20 dayıı.namaz, yanaşır, pazarlık ınUş:tekcrlekler arasında kaı.. fr·hrl veıe.rll1ıdaşlıırı. 
dul. Ahll\k·•;}..E~~ l~ııa~il..kbi tan 1 Bti .. kd red Bey k .. K-"·ko"ytinde l'u•'-"·ı:.oı.dern kıırw;a satiıtkla.rı Raif .adında cd •"'•d d ks i1'1a ö .. t" ur .... ......,....,. ... ııeı r O· yu e e azpar o- ...._. ~ ,.,,.,,_ ' b' hsın 'hb .. . ihtik' er ve,_ e o. an,, ma., p mış ·e parçalan•&k- lmtt• ur. •!).000 er·bin litalık-'tkremiyc-

....._,_,:"Hasııu.a:lttan.kal- ntinde bir c-1 ·bulunmuş veı H8118.npaşa mahallesi Müverrihi ır şa ~ arı uzcrıne. ~r olarak parayı verır yangın Bl l l h 
k.,~~,.w. di b .4 d talık k ••-- b Sarı Ati sekRgın" da Bayram ôser'e suçlyle adlıyeye verılmişlerdir. d k •--l : •• ı• b' if. J T 'tane 'e 1 Op78 -lcri 1'li1nıür 'l(a.takOÇ<ın l;,ıiyii açmasın ye u St:ıer e yapılan i a.._ ımım • Aristi'di askere gı'tmış' buluıuna- an ur ...... an.,ım.,,..,.a ır ç t 6"--t . H" - 'Yfös s· 

ahim k k t U,.. vArde Yenimaha.llacle Pazariıa~_·ı 't E · · t s ...,_,., 70 rnrap alır,.,,ider. 1 •""/t ·-:.ln. , L:/,'~;: ;,n: menı usE"yın"' _e. ıva_s-. - azı vurmuş_ u. n<e , ~ 11:1 ve . mnıl'.e a ......... na sı hasebiyle mahkemede anct.k ,,... " ... uuııu ,... u ... 
bogazlayıp '"ellınege çalışı- ~dGeainde 89 uayıda otun.n lırava ıpoteklı bu_ıu.nan 28/l sa· maauo sahı'bı' bulunmuş ve nıu- Bizim. Btbıilide arada •-ırada ı .., .,_, ta !;!arşamba mahallesıııde ıkt 

, • , .,- "' !zıni>'den bildirili~r:'"'ar>;ı - .. .. ah k 
u. 1380 d<1jumlu YO«"gi oğlu Lam· yılı :ııan abşap ıkı .katlı evin hakemenin mevkufen icrasın~lü kat-ar~Ah_ kuran bir i_&P<>rt:ıcı ya.ka"l'ııran taş ocaklanttda bir go:w.nden m rum ku~a çı Mu~ 

urada da milcadele ~peyce ~~~~Q~~~'ll a:;;~ı:ın~~: üst katından yangın Gıkmış ve zum görülerek tevkifine karar vhar kı, hıtab0et kudretınin ( ! ) tı>prak çl\küntilsü t>lmı:ış· -topra- tafa kazanını')lardır. 
Ü. Ahmet, k.azığı budaya- lımduğu ,.e bu boğulma.da her üat katı tamamen yandıktan verilmiştir. ayranıyım. ne ses, ne l!da... ğın altında: kalan atnele Erzu· VVVVVVvvvvvv ~ 
mUşkiilfı.tl:ı. sökebildi ve tek ~angi 'bir lıasit olmadığı anla· sonra itfa.iye tara.fıudan sön • Öylo jestl~ri var ki, i§i gücü ga- rumlu 'Ahmet ölmüş umele. t:ı. - ı >ljr • t l 

kaparak doğnıldu. şılarak muayenesini müteakip dürülmüştür. Yangının çay pi- turmıu;ile çıktığı anlaşılmıştır. zete sütunlarında sessiz sadasız vuşu 'Bozkırlı :Ahmet• ve- amele lellt Me f' ya fı 
crı:eleci ona tek paçayı ~in defnine ruhsat verilmiş şirilmek üzere yakılan tahta Tahkikata devam 0lunmakta- hitabet olan bizim arkada.şiarın Mustafa ğır su-rette yarallın -
~~~h~~~~:,1;:t.%~- tir. parçalaıının kaplamaları tutuş- dır. 1 blle.gii2lerini çeler. Şaka d olsa nuştır. ıHa'lk kür.SOS01ltlen <akl~ler 1 
'paçasını aldı. Aydın mebusu Agah Sırrı 
U tekrar ayağa intikal Biiyilk ve yşlı ~anı ağacının ı= H İ K AY F.; ~ yemin böyle bozuk oldoğu blr Levcnd'in baı:ı nutuk \"C hikii-

~ 'şti. Ahmet, haıımını bastı· gö~glediğı bahçemde oturmw;ı I' • 1 il ·günde 'Ondan kısa bir mektup yeleri. Kayseri Ha.lkevi dil ve 
kurt kapanı !le ezeyim ·der· yazı yazıyordum. Mı.ıhayyelemde ı' 1 N T j aldım. Her kelimesi aklımda edebiyat şubesi neşriyatının 8l 
kentlisi binbir mac~ra at- •I 1 kaldığına göre şöyle yazıyordu: inci !:itabı olurak' n...,_·uilnıis • ı e>lllu. yaşatuğtm meYzuun .derinlikle- / '"'' u , 

urcş 0 kadar hızlı ve ı:lirat- rine- !almış \'e muhitle a.U.kaıru \, - Yazan: Süheyla Uytun -jl "Bu satırları luı.ralc.rken bü • tir. 
vam etti ki, dakikaların na- keıımişüm. Ba.zan karalıyor, ba- • - ""b' yük bir vicdan aı:abı duyuyorum U«!riies kt>tidi'·lı~~.·dmı --·•ar · - -' ı bırakm'va mec temadiyen yagı,·ordıı. G"l .,. ı mevcut nesneler ·de ka- ' ,_., tıği malfım olmıidı. llikiu zan yüksek sesle okuyor ve ba- hl ıçın y .... rı z a. ' .,. Şamr. <Aynı zamanda yuvar . 

d d bur Oldum. Onu bir çam ağacı .. ın altına yıp olmaz değilmi ?!.' f"'e biz bu et avanıyor u. d . ·- ·· d B b'" '' Jandtlhm ııı.tırap g!rdıtbııJda in-
t "· M h a· gii · d 7.an a diı~unuyor um. en °Y· sılhnmış "o"rdüm "ttnımda •em- nesnelerle hayatımı", •aadoti· 6 ' ıı. «ı, e me ın ~~ın eıı <'--t lıaylı· ı'lcrlemiş Günes al · &· •• • ı " ~ ~ ıı-yorum. Ç"~ku-- bı·r Fr~n•·ız- o .. 

d !"rah.'"" - . le daldığım hayal alemiyle maş- """' • " - - - b ı b · - lıaı:ı ı t k k d - o w• ~·" -
a çok uza ı. .., ım, Ubz- çalmı~tı. l(aııAba halkı ak,am şıyenın u unrna.a ana yar • mızı r amı~ ı . ·ar C§ım. . lan ann~min yanına ;;'itmek ilzc-' 
ordu. Bir an evvel gtircşi gul iken bahçe kapısının zili ça- dım elti. Bu vesile ile ıızu'l mild· -nun. yanda bıraktıg"ı tarafı !Jeıı 

J>iyasasın:ı. başalmıştı. Ben ise reyim Benı senden ve güzel m~a sa\•aşıyordu. Haınnı hndı ve köpek havlamağa baş· · del ...-ürüilük ve konu~tuk. iamamlanıış; böylece birfbiri - · 

iRllf!k Sıtkı Kunfon slö<:mtl lıi• 

kUy!!lerini toplu ve ı,"'t+' kteıı 
güzel bir ekilde :lrzt•ricıı' im ki· 
tiıbı-güz.eı yazılnr meraklısı ·oku 
yucularımıza tav iye ed~ri:ı.. ıd • · bahçenin bir köşe~inde Şakirı ' Türki .. 0-ıcn ııbediy...-en a··ırap \'e çok kuvvetli o ugu içın !adı. Gelen kardeşımi'l arkada- • • • mizin mütemmimi otmu~tuk. , '=~ ' J • ı 

külat çekiyortlu. şı Şakirdi. Gillüm.•eyı:rek bana dinliyor<lam. Büyük babası Şaıud.ı. \-ali i- Sustu. Bakışları kö~kün pen- sebeplere Hl.ııtitler ediyorum. Ba 'l'ürkiy.-. w ılilııya 
c!;in ytrınAhi lıeşdiincihdakika· y:lkl .. ıyordu. mırs,ım:bıki Jcol . "- Bu hikayenin kahrananı kcn bir Arap kıı:ı ile evlenmı•.- ccıelerine dikildi. Yüzünde'dola- bama kaı '1 çcığjllan intikam his- B 

a doğru me n, asmına ...,. 1 G" fili 1 'd ""·ısın!" sim •imdı bir umman şeklini al- u gü1<cl, öıılü ve cepte kolrı:r, 
doıd .. d" - .. "rill' tuğa otururken benimle birıı.z ko 0 an on e P aJ a '"" · ''" ti. Yerlilerin en zengı"ıılerı lira • şan melali fark ettim. 114ımevi - ' ' t~"•ftabilecıık zarif ~ekilli mec~ az urup sur ugu go • Se k ti' · · · h dı. Bu vaı:iyfevi sana bırakıyo • ...,... , nuşmak ietcdlğtni ihsas etti.Ve: tun. rbest hare e ı, ırı sıya tanda olan bu kız aynı zamanda yatımda uy:ı.nmı bir hisse mukn· ' 

hmedin bu oıırrazı kuvvetli "Sana b•••m<la.n g~n J••·'n bir gözü sert bakı,_Jı bir kızdı. Mad- güzeldi de. Babası tüccardı. is- veınet etmek istooim. UnVJ l-t.'lll Şakir. lntikamımı sen al .. ., 
_.,.. ,... ~ d- Id • 1 1 k tt- · Iektnb bu dimlelerle hitam Küçük hasımın alabikliı-;iııe uk'.ayı anlata.ca.ğıım Suheyla., ı 0 ııgunu ru 1 a a ıyyen a- te Gönül bu Aarap güzelinin to- çektiği ıztırab1n kutsilığiyle .. 

rınuanın 6 \ncı sa.yır.ı da intişar 
etın14tir. Tavtıiye ederiz. 
ömıırnam ıtıf lım'flı ıtıh mlıflıY, 

u. ~~-hasmının kuca· ı dedi. Elimdeki ftcri k:ıl~mi bir !akalı bulunma.dığını ı;öy.Jerdi. runu oluyordu. Daima büyük duyduğum mcrlıamet ır.ukayeüe buluyotdu. 
~-, Gösterişi de böyle idi. Yotkena- annesine benz.odiğiuı ~öylerdi. edilemezdi. Göni.ilün arzularını y~rine g,e- Takvim, tarilı 
et, küçilk hasmuun bu 1 tarafa bıraktım. Pak<ı.t bir şart nıtda y;ördilğü bir ilenclye as- Fakat aııııet;inden kati yyen bah- O ilave etti; t r!tı~k lll!nim için \'icdanl bir Kayseti Hııfkevi dil, tnrih, e-

r h.aJı.l,,,nda.lım gelıııd.eJı:.W;i!,.oı- la Şakir dedim. Naklcdocctin J:\ yüz vermez veya ı..-errdindcn se'---~,·. Hayatının yegane k~- s vallie idi. Vicdanıma terk !!Ui-
Hcm de tına uı;urm< .. en hikayeyi yazmama müsade eder- .. ezdi unı:-.ou - "- • onra ... ., dedi "Neüce hiG debiyat k mitesi neşriyatırıdaıı. 
tan olduğu gibi kalıbı ka- a~ağı kimselerle ~öruıµn · palı taraf burası idi. Beni ala- te tasavvurlarunız gi.bi- .. uıtur et- ğim ı,ıoykr ise en mukaddes 'ınak oğTetmen Şerif Türkerin bu e. 

üzerine düşerek mağlllp sen .. , I Ark~ı [.nahdut kimseler- kadar etme<!$ için meşgul ol· medi. Lisını ve hncketıerinde ııat ve gayelerimdendi. Derhal seri gfuıel bir şekilde b:ııillmış-
ek azminde idi. Uzun silron miinakW}adaa son- di. Nasılsa omnıla kOIWi;lmağa madnn. ÇünkU ben onu seviyer- samimi olan Gönül ya Va."? yavaş teştbbüse girdim. Mini histen u- tır. Tarilı meraklılarına ehem " 
rn.lıwı ustasının otnrdııgu ra. neticede, tamamen benim muvaffa.k olmııŞtı.ım. dum. O da beni .. böylelikle 'Yaz ürlınıeğc, çekinmeğe başladı. ZAk olan ·bu evlat ha i, melez mi~ ~tle tavsiye ederi'.. 

dibine. doğru bo:ıuk düzen lehime olmak iizere, mutabık ruhl b tı öidn ek · F · 
- geri uçuyor<lu. Ha. düştü .. kaldık. lu.Mblerv:'.::u~ı:dir~.Gö:_rklı•~~I~u·~ '-aurp-. bğıitti. Hdakerikg~~ •• 1:.~~!a~dı. dSankAi benk dcnb:ı.lcac;mbiakhistiyotr- kat uyapaa.ı:~~m kr:d"•:.· B~:·-rF- ---==---~~-~ 
'"şno-1 ·ti. Vazivet ümitsizdi. ,,_ ,~-- ,. · tııız ......_....,... w.ua az se- u . ., ~ ı- aca · r ~•es en -.., 

1
_..,. _ • 

~- ' Esmer yiUünde derin yeis ve ......, k H nu da ya.patrıadım .. Çünkü Gö _ • ...,. .. ••y-1 • · Hafız, Cazgır -.-e yarım· layıın 'gllml1.9i bUIUt!.ar asaba • 'l>'brHi bdln)'urnll . ayat ı bize mi ibaretti diyordum. 
b 11JJ1an pehllva.ıı.lar 1!8Jlır • luıder Weri peyda eldu. "Siyah nın yükst!k tepeleri Wafından gülmüştü. Biz saadeti kendi el- İzzeti nefsimin sukutundan nülün 1 babası idi. Ba:ba 8e,·gisi- • 

. Zavallı 1brmim besbt.>dıv c.gilzlerhıden 1 tırap yaşlan bo • yarılıyoı' ve kısımlan ayrılı- lerimlzle yaratmlştık. korkuyordum .. Çünk.ü ruhla ala- -ni_~ -~e oldtığunu billy?~dtım. l>ris'fannı ts"ele 
ekti. Kiılr\ıılaca:tıı >;11».dı,-ağlıyordu. Hem de bir ka- yordu, Billurlaşan yağmur dam- Şlmdi·earfettiğim ljU son keli- •kası olma.ıliğını daha çtıkı evvel Gonul bana bıılıannn katilı de · DU 11'1 fı 1\ 

tyo.ııdı.ı. dın gibi ığJıyovdu. Susmaaı i- lalan baharın eebnuıleımi •an- meden bir takını münalc~alar öğredmişliın. mez miyim? ıB -hş 
,_,_,__ . 11 ·- am et, hasmını o -- zoı-- qin dakikalarca teselli ettlı?ı; dırıyot'du.'&~in kJll?ııı 9u - !:Jltıratakıılıı, '11ll'atrıı«k vasfı • Bu 'düşüncelerle dört ay kıv. Artık saSMı:ştu. 'Yere dilşeD 

e hmllı liilUlü ki, belki otuz dlmemedi. lhltayesine ba~lalı.\a.- ·alarr blthitlal:'ın sü.zgecirlden sü- mn ya:ınu AllA!ıa mlinhasır kal. ra'ndrin. S:1rlıllan mana.vfyatım tığ yaprıilclı çam dallarının göl• K 
1
, - ,N f, 1 f 

ar. yerini h.arma.nla- cını hatırlattım; biraz sonra de-/ ?;lı.ill:rken kuvvet ve kudretini d-1~ ~yleyeCekWı. TıilUatile asabımın üzerinde aksi teııir1 gesi yavaş -yava.ş siliniyordu... :..... • • • • oa 
kiijük'İbr.ılıtuiin yüz- di. Niha)'.et sı.ikfınete al'det etme._ ka:yıınmyoriQrdı. '"ia#mar uıll • yoktan var ·olan ~ir şey olmadı- ler yapıyordu. İşte haleti ruhi· Akşam olmuştu. _ _. ~ , Piyes 3 Perde 

Parkı 
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for1a Alldenizde 
'hareke! ,.ıedefi 

YEN t SABA'l 

'!>~ (Bat ..... ,, 1 inct .. yfada) 

ı.n.._"'! mfldaf&&11111Cla. en 
~·Yl!lt Anıilin kuvvetli bir do-

Lon 
mühim b·r 
toplantı 

b'us an iskatl Şam düşmüş 1 
ol.dağlma düne ka

dtr heu:es karual. Büyük Br\
~a, o ihtişam ve uımıetinin 
~}'at ttmealj sayılan armada I 

edilen bir meb'us sayılıyor 
(B~ Uırafı 1 i1lci aayfada) 

(B•t ta.rafı 1 lnol nyf•d•) 

ıcıne bırakıhnış on millet veya 
"!etin hlikiiıı:ınmlık tapulan 

, ~anarak, adacığında. e
n ve müsterih yaftyor, ne or-

11.. na de bava kuvvetıerıne 
~'llınoı,,,ot veriyordn. Donan -

bir kuvvet. kıymet ve "de- duruyor. Fak&t. gene, burada 

(Bat tarafı 1 l•c; .. yfada) 1 
yeti umumiyeye arzeylediği bil
dirilmiş ve tezkere reye konu
larak ittifaltla. tasvip edil.mi§
tir. 

Asıl l.."UVVflÜer ~ lalrşıya 
kısa hapis cezaıarile mahkeme- Kahire, 13 (a.a.) - Surıye -
!er tarafından verilen kısa ha- deki müttefik kuvvetler imkan 
pis cezalarının mahiyetinin ta- olan her yerde dövüşıin önüne 
yinine mütedair mazbata oku - geçmeğe gayret ederek ileri ba-
narak kabul edilmiştir. rekctlerine devam ediyorlar. •; :r kul,, dü. hnparatorluk, de-!· par~~.t~nu~eı~" ln~yihıır 1 

-- ÇCvretenmiştir; donanma mo ... ...,,..,,mın . gı s ... a ~ -
~erin lıikimi kaldıkça, ci- !erle, !1-5ırlık. Brıtanya Uallıgı-

Meclis bundan sonra disiplin 
amiri tarafından verilmiş olan 

Meclis Pazartesi glinü topla.- Müttefik kuvvetler ~ycta ci-
nacaktır. varında ve Şamm 15 blometı:e-

ıı,~~ıl;·;,;; deviel. her telılike-1 nın hizmetk&rlan ve denızler a- !!"'_"'!"' _______ '!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!"~----"""!--'""!"--.. 

n lllaııundur. Avrupanın da şırı Britanya dominyonl~ süreceğini tahmin ediyo;,,.,. 1 memleketleri takviye ve tanzm: 1 
Yat Yolları denizleroen geçer, 1 KanMl•nın, Avwıtralyanın, Yem Bu harbin safhalannı evvel- için yaptığı bütün gayretleri 1 

~ ıatırannda bulunan Zelandanın, cenubi ~ den tahmin edemeyiz, ölçeme- \ kıracağız ve sarsacağız. Hitler, 
~'.111P<l, nihayet donanmanın ~tan im~torlu~un, yiz. Fakat bir ııey muhakkaktır, ne sulh, ne rahat, ne huzur ı;ö

llidır 1 Bimlanyamn ve dun ya kilresı- j bir şey emindir, bir şey bütün recek, ne de müzakere zemini 
71.>ııa~~· biamandı. Reee!- ıoeki- nmteml· bük .. ~ •.k!'*mındala~ .. ~ttaüs · ı dünyanın gözü önünde açık, bulacaktır ve eğer Hitler, ü-
. k la d~"'"ı-iati. e ..,nmızın 5 -=~"' r eddedilm ı . .,~· b" ted "91111 rı ~..--- .. ille . de bulunmaktadır r ez münaka.şa götür - mı..,,ız ır bir almak mecbu-

' bilinmez bir kuvvet miit- 1 mumeea n · mez bir vaziyettedir. O da, Av- riyetinde kalır da muhtemel ol-
l bir muharebe unsu'.nı ol- ı Bu~lar, ~ dava iç~ kılınç rupa bünyesinin yeniden tanzi- duğu gibi Britanya adalarımn 

b . Uç küre parca~nı bağ- çekmişlerdir. B~ar, olmeden minin ve Avrupa ailesinin yeni- iITT:LAııına teşebbüs ederse, bu 
YllQ denia bugllnkü. vaaıtaıar veya zafer elde edilmeden bu kı- den tahakkukunun Alman elleri en büyük imtihan karşısında 
~~ ııı~tod!a:. yardımile, artık lıncı. ellerinden düşilrmiyecelr. • ı ile y&pılmıyacağıdır. sarsılmıyacağız. 

llllıik bir kara ordusuna en- lerdır • Alman ordularının ve nazi ı;ıo Her gün ruhwnuroa yaşa . 1 
~· İeııkil edemez gibi idi. Üç ıs!~~=~ to~nır;en,~t- lisinin girdiği bütün memleket- ması icap eden Tanrının inaye- 1 
~ ise bir cihangire uzun bir 0 e en a e- !erde, Alman adına öyle bir kin tiyle, vazifemizi başanncıya 

Uddet yeterdi! Bu düşüncelere, ii:~ devletlerinin ~ek.içleri ve ve nazi imanına öyle bir nefret k&dar imanımızı sarsılmadan 
lleıı llıiitaieaıara beni de sevke- 1 yüksek fırınları gıttikçe fazla- doğmuştur ki bu yüzlerce sene muhaiaza edeceğiz. 1 

0 • Vak'alann ıtidişidlr Alman !aşan gürilltillerle, teşçi me- insanlann hatırasında.n çıkını· İşte bütün hür veya zincire 
~Uau, bu anda Libya· - Mı•r sajlannı ve gittikç~ .tazl~laŞan yacaktır. Kurtuluşun nasıl ve ne vurulmuş devlet ve milletlere 
lile'ria.rıno.a ta.arnız hmrlıkla- seri yardım vAdlerinı gonder-/ zaman geleceğini henüz bilmi- hürriyet dava.sııu benimseıniJJ 

llleşgııJdür. Garbi Afrikada I mektedir • . . yonız. Fakat muhakkak bir şey olan bütün memleketlerin bii-
t"nilgun Fransanın da milza· Avrupa ve dünyada, ne facı- var ise o da, dünya yüzünden, tün insanlanna, müttefiklerimi- 1 

tile içerilere doğru 1600 alsr ,ne vıı.hşetler' ne cinayetler, Hitler adımlanmn izi ve :zehirli ze ,A vrupada iyiliğimizi i9;eyen- 1 
0ıxteı:.e uzunluğunda bir d&- Hitlerin temsil ettiği daha neler ve tahripkar ellerinin lekeleri yı- !ere veya kudretli yardımları 
'f?;,0lu yapılmaktadır. J oldu. Varşova, R:otterd~ ve kanacak, silinecek ve icap ederse Okyanuslardan aşarak mütema-

nanm.a havalan emniyet al- ~grad harabelen, mazlum ve demirle sökülüp atılacaktır. diyen yaklaşan Amerikalı dost-
dı a.lınadı.kça iş göremez bir sıvı! halklara karşı hesaplı ve Bizler, burada, esir miletleri lanmıza buP,iin mesajnnız §11-

..;.tııına dfuıÜyor. Karalarda fenni bi~tl~ yaranı ha- kurtarmak için yapılması icap dur: • 
· · •!lıır! teçhizata sahip ve yeni va bom an an acıa arını eden devamlı ve usancsız gay- Yüreklerinizi sağlam tutu -

dil' l!eri benimsemiş orduların- müstakbel nesillere uzun zaman rette birbirimizi teyit ve takv;. nuz. Her şey iyi bitecektir. lz- j 
ılı : "Ya d ' . ,.;n.,eli va 0 hatırlatacak abidelerdir. Bura- fed k" la Ya eveyı e.-·~ • . · d ad ye için toplanmış bulunuyonıı;. tırap ve a arlık uçurum -

\' tdan gitmelidir!, 1 da Londra a ve ~~ Bh- sene evvel, İngiltere hü- rından beı;eriyetin ı;an ve şere- ' 
t .allnki hedef, görUnşue gore, Irlanda~ bütün . - .. i . . . kilıneti, fırtınaya karşı koymak fi doğacaktır. 

~a l'i){a Ve Ilkönce Afrikanın iki de tahrıbat eserlen gorülebilir, için yalnız bırakılmıştı. O za- lfli.twi.lı. mın.-rneriıııln 
b~l>ıeıdır. Ta&rruz kuvvetleri. Bunlara mukabele edil~tır ve man bir çok düşmanlarımız gi- *Yıkri 
~llardan akıp gidebilır.. 1 yak.ın~a bu harabelenn intikamı bi bir çok dostlarımız sandılar ki Londra, 13 (a.a.) - Dün 
,Jı: •n)'.a, hayat sabalan edın fazlaı<ıyle alın~. • bıziuı günlerimiz de sayılıdır ve Saint James şıu-ayında yapılan 

~a detdıle ıııübareze meydanı- Fakat bu gozükur yaralar tahınin ettiler ki lngiltere ve müttefikler toplantısında Bel.- ı1 iıı ~11\'lıştır. Avrupadaki hli.- 1 dan beter ol~, m~p edil- müesseseleri de batacaktır. Fa- çika başvekili, Beiçika hükume
~t ııyet, Yldeııerden geçinen yaz nıiş milletlerın sefaleti var~. kat ~urasmı az çok iftiharla tinin İngiltere ve dominyonları ' 
1 . lnilyonluk beni lıetıcr kiit- Bunların kovulduğunu, tedhişe size hatırlatabilirim ki ordu- ile Ahııanya tarafından iııtili 
ııı,~tltt. ınes'uliyetini deruhde et- ti~i . !?tul~~nu ve isti~m&r muzun intizamsız ve hemen he- edilen hür milletlerin hükfunet- ( 
'1Ytı{· Bu sıkışık vazıyaten edildigım gonıyo~~ mili: me si.Wısız buluuduğu, İngiltere 

1 
!eriyle tam bir Wsan.üd halinde 

llıak, esas gayeyi teokı1 e- lenn mılyorılarca P: • • de hemen hemen bir tek top ve bulunduğunu bey&n etmiştir. 
li çok vak'ada h&kıkı esaretten tek tank mevcut olduğu, hemen Norveç hariciye nazırı Lie 
·~"r teııebbiisten evvel, bırçok farkedilmiyen şartlar altında bütün iaşe malzememizin ve mü-ı demiştir !<;: j 

Qlir •ıtı~tıeııe tevcih edil<ıceği çalışmağa mahkfım bukınmak• himmatımızın Fransada kaybe- - Şuna kaniim ki, insanların 
h;'la.ııırtıcı haberler yaymak tadır. ~unların. mallan e .,,.._ dildiği bır anda dahi, Britanya 9&hsi hürriyete ve iktısadi ve 

~t1U: gizleme tertibidır; Alman yası yagma edılmiş :S.~~~ milleti, fatıh ile 9ulh yapmağı j içtimai emniyete nail olacak la-

deki varuşlarına kadar gelmiş
lerdir. En büyiık mukavemete 
Litani ırmağının geçildiği yer
de ve Matuallanın şimalinde kar 
şılanıruştır. Her iki noktada.ki 
mukavemet bilh•ssa, tüfenk ve 
uzun menzilli topların ateşiyle 
kınhnıştır. Fransız kıtala.rmın 
yansı teslim olduktan sonra 
müttefiklere karşı sempatile -
rini bildirmiştir. ş;mdi general 
Dentz emri altındaki kuvvetle
rin kısmı küllisinin bulunduğu 
mıntakaya gelinmiştir. Vichy
nin tebliğinde şiddetli muha
rebeler cereyan ettiğinin bil
dirilmesi bura.da söylendiğine 
göre çok fazla isam edilmiştir. 
Kahirede zannedildiğine göre, 
Viclıy ,nihai teslimiyet zemini
ni hazırlamak maksadiyle keyfi 
yeti kaste:ı izam etmektedir. 

Hür Fransız kuvvetlerinin Su 
riye Fransızlariy;e çarpışt.ık. -
lanna dair şimdiye kad&r hiç 
bir haber aJınmaı:nışbr ... ·· • 
Beynıtnn~ 

Beyrut 13 (a.a.) - Ofı: 
İngiliz' tayyareleri diin bil -

tün gece Beyrut üzerinde uç -
muş ve müteaddit def& ~ 
limanını bombardıman etııll9 -
tir. Hava dafi ba.taryaları şid
detli mukabelede bulunmwıtur

Vichy, 13 (a.a.) - Ofi: 
Dün gece ya:kin şarktan alı

nan aon haberlere göre hıgllis
ler ve De G&Ulle'cü!er, sahilin 
bombardımanının ciddi surette 
davamına rağmen, dUn öğleden 
:ııonra ve akl!"l" hiç bir yilll.İ 
ilerleme kaydetm .. ni>;lerdir. 
ş.ın hakkında ~ 

Kahire, 13 (a.a.) - Reuter 
ajansının öğre~diğlne ~e müt 
tefikler Şamı _lıılkuvve ış~ et.- \ 
mişler demektir. K&n dlikülme
ama mini ohııak için müzakere- r 
!er cereyan etmektedir .. Bu ?~ j 
miıttefiklerin !jehre gırmesmı 
geciktirmektedir. 

lı. u, Sovyet. ~mırlannda yı- kıym~ız paralar j hiç bir sure•ıe d~memis ve ra bir dünyada yaşıyım biir 
1~ lar yapıyor. Kııı gelmez - 1 çalınmı tır. .. müşterek davadan bir dakika ü- milletlerin iş hirliğiledir fil daha B t ı 
~tanya ada••nnn zap~.ı ü- Bunların aile oc:a1<1ar~ ve gun· ınidsızlığe düşmemiştir. 1 iyi bir istikbal kurulabilir. a 1 r 1 an 

Q.. .ektedir' delik hayatları, gizli sıyas! !><>" o zıunan bıle yalnız kendimi• Lüksemburg başvekili Du • 
~'l'<;ı, Büyük Britanyanın 111- fuıın her tar&fa gırtn bir sıs- ze değil, fakat biitün insanlara 1 poot, Lüksemburg hükfunet ve • • İ 
~ ~an neticeye götüren en mi ile tecess~sü &!tında b~lun: da ilan ettik ki azmim.iz. tahriba ı milletinin mütevazi vasıtaları I gem 1 iŞ 
'ltbbiıı; e bir yoldur Fal:at, t,,_ m ktadır. O gizli ıyıosi 1>0lıs ki ta uğrayan ve esaret altına gi- ııi>ıbetinde bu g&yelerin tahak- (B•J ı.raıı 1 ;..,;.ı.ı 

·· devrelerinde de buna bizzat Almanlan menfur bir mu- ren milletlerin her bırinin kur- kukuna yardım edeceğini söy- kik& arsı §İmali ve 25 derece 
r edilememiştir. Şimdıye ka- tav&ata boyun ;ığdirmelr.ten tanlmaınna ve nazı tahakkümü- !emiştir. j <iO dakika tuıii. garbide batı-

\ . ~ferler ucuza mal edılmış- aoora şimdi bir düzine mem - nün kınlıp tahrip edilmesine Hollanda ~kili Gerbnndy I rıtmıştır. Denizaltının kaptanı 
1uıııe(lda, bir müstahkem mau· leketin sokaklarını .. ve yolla~ k&dar aulh yapmamaktır. demiştir ki: Robin Mooe'un bir Amerikan 

~aruu-, ınilyonlarca mürett.eba- dolaşmaktadır. Mustekreh bir Geçen sene haziranının endi- _ Mihver devletlerlııin döş- vapunı olduğunu pek.il& biliyor-
~ Ytıı ır., Büyük bir milletin a- mahluka prestiji idame etmek ııeli günlerinden bugüne kadar meğe bilş!adıklarını göııteren du. Kurtanla.nl.nn sıhhati mil 
~ b;ı· ·dudur, müstevliye meııar ve bunun istibdadını takviye nnızereye: v!l-llıl olduğumuza bakı • ı1 işaretler vardır. Fakat bugün k:emmeldir ve ifa.deleri k&ydo-

i)a ır ! eylemek iı;ın icad edi!miıı bir fan düny&daki mevcut müthiş buh· lunm~tur. Bu ifadelerin bir 
~ ~! tka teveccüh, rengın kay - tezi bİr putperostlık I?e}i~e ol&'. Azınımız ve inarluııız. müthiş ranın son derecey; bulduğu söy. hüli.saıaı verilecektir. Gemidoo 

ı'- ara_ ileunek bakımından. rak bu lllS8Jll&nn dinı i.kide~en imtıha.na mnkavemet etmiştir. lenemez. Fakat her ne olursa 
' C.,.;... ı akta tazyik 35 kişi kayıptır. 
, beC-'l'tir. Bu yolu gösteren- tahkir o urun v<> e Kendı semamıza hakinuz ve şim- [ olsun Hollandalılann itimadı Robin Moor'oo hamWeııi de-
'11.ı lki, bu fikri beeliyenler de tabi t~ıtuın.ı~tad~r. Bunları di durmadan fazlalaşan bir mutlak olarak bakidir. miryohı malzemeılİndeıı tuhafi-

1 
"•~ F'a.it t, Amenkarun har- an'anelen •.kult;iirle.ı:ı. kanunfarı.. tarW.a d•;amıuuı. cevap veriyo- . Polonya başvekili Sikonıki 
'- 1·- al es esele d ..... ~ j 1 ye ıışyaeından otomobil Ye_!&-""'1a.~ı bahis mevzuu olan sosy ve sıyası mu s rı ı> ruz demiştir ki: dek par<;alarmdaıı. w. dıger 
~llı:i._, bir alem kad:ı.r b;ıyilk cebir ve şiddetle ortadan kaldi- Kr&l.lık b&hrıyeai denizlere _ Almanların sözde yeni ni- muht..lif eşyadan mürekkepti 
•11Y~r:ın tepeden tırnağa mü- rılmıs veyahut. soğuk ~aıılılık- lılkimdir. Azaltılmış İtalyan zamma karşı bütiin vaaıtalara ve Port Elizabeth, Kap, Port 

· '~ •-Vetıerini ha.~ım safla· la hazırlanan ınce entrikalarla donallllllllll, limanlarda saldan-
1 

k&r§J koymak demo~ va- Natal ve East _ Loodoıı'a g;. 
~ kattnak, devaın ethp dıı- çürütillmöştür. Kıtıı.d~i ha "j mış duruyor. Alman donanma- zifesi idi. Aksi takdirde dün-
hı- b'1Yük ya.rdunlardaıı ıla ıshaneler artık yeo.şmıyor. sı, eksenyeti ıtıbarıyle hasara ya barbar Tötorden.·n t.atbüı: ede-J di~~clles, tam ve mufal!Slll 
1.~nı kalmak Alman iıplo- Taha~t kampları dopdolu• ugr· atılmıştır Veya bahnlını.ş- cek'-n· uzun bır zulüm de•~ b' 

• "ın • H f ki be be .., .. ~ raporu almadan f&zla ır .,eY •<Uı;ı · ıı saıımıyan '<lyAAetine dur. er gun şa a a ra r, tır. Limanlarımıza, şehirlerimi- sine girecektir. Alınıı.ıılarla her söyliyemiyeceğini ıı.yan etinlf· 
lı~ ır nü'. Almanların insanları ku~~ ııe ve fabrikalarımıza yapılan türlü işbirliği teklifi meşum bir tir. 
~'arıa muvaffak bır , iman dızen kıtalannın ateş sesı ıı;ı· öldürucil akınlar, İngUız mille- şeydir. Hıl.diaeyi Amerika bültiımeti-

•ıı.rdır . .:>üveyş, Britan - ilmektedir. Çekler. Polon~alı- tinin cesaretim a~altmamış, ı Sözlerine devamla. Polonya 
1 

nin vahim teli.kiri -edin etmedi· 
ıh. !>r:ıratorlugu· içın bır ·~ık- 19.r, Hollandalılar, Norveçliler, milli hayatımızı durdurmamış, başvekilı·, Churchill'in beyana- B w 11 ·-.vat ı y lıl F · - ği sualine . e es cevap ver-
~ölııı .. ır. Atlan tikten Bn- Yugoslav ar, unan .. ar, ran- veyahut harp endüstrimızın ı tına iştirak etmiş ve demiştir mekten imtina etm;şti!'. 

tQ tı ca.n damarı geçıyonı&. sızlar, Belçıkahlar, Luksemburg muazzam inkişafını yavaşlftma- 1 ki: ı Diğ-er taraftan B. Rooeevel. • 
~1'tıı:u kaynaklanna ulaş.- !ular. imanları ve vatAnları içm I mıştır. _ Bugün !Jililh başında bir tin hususi katibi B. Early de 

'k u r .. chrarı la Süv"'-."1:ır. ca.ıılarını feda etmektedirler. Okye.ııuımn öte tar&fından ge- camia teşkil ediyoruz. Yarın: artık sözünü esirgemeğe ma. 
i:t.Iara goz ve el atmya '-kKıyamel tek kkadlarakbir al~keı· len yiyecek ve siliihlar, dsalimben müstakaı· ve aru. ·1 bir sulh. kur- 1 hal olmadığım beyan etmif ve 

. 'llıi ..;.uın yoktur. Akdcnızd.e ..., esi o ara a ac .. .Yem 1• vasıl olmaktadır Bura a, a- demı'stir iti: 
~ ıe;;eı: . Afrikada tahakkü- meyı kulla.narak soyluyorum : tan gemilerin yerıne yenilerini mak için bir ca.ıına teşkil edece- _:_ Tariı raporun Paııa.rtetııi 
~ıpa Ilı. e,lebilir. Afnka ıse, Qu.isling}ere, fatihini methet- koymak içın bütün tertibat a- ğiz. F k 

.... 
1 

ıçın en emın· bır ·~bar mek, P. lıi . .nl ann .. a .. yardım_ etmek bnmalrtadır Aınerıka Birleşik Yunaniatanın Londra elçisi günü gelmesi bekleniyor. & at 1 
f '""n; - s ul d · tir ki· bir ,__ ..... hareket ittihaz ettneg" e laıı ·~ gôrebillr Dığer ta- 1'e flltıhm ükümraıılığını va- devletlerındeki dostlarımız ise imop os eınış · ,._u 

n, • Siiveyş, Asyaıoo da bir tanda.şlanna kabul ettirmek için daha fazla yapmaktadır Ordu -Karar suretindeki adalet =r ':_~ Tt~ ':!!&: 
~~ süpabı dır ı paralar venlmektedır ve bu camıssını mkişıı.f ettiriyoruz. sulh ve iş birliği mefkilreleri ı 
iL lla.rk ord·• la • b htı- Quislingler, ayni zamanda, ken- K&ra kuvvetlerımızın techizııtı- geçen harpten~ Yunanista - temeldir ve bu takdirde keyfi • 
"'li ~ u rı . u 

1 
dileri de fatihin önünde ta yer- nı ve taıimlenni 1

0

11.ha. iyileştiri- ı· nın mülhem oldugu huausattır. yet gecikebilir. 
Y~1 bul.unducmak mec !ere kadar eğilmektedir. 1 yoruz. Hürriyet ve istikllllimiz için her Umumi iatıhe. 
~ ır Lıbyada, taarruz Vaktiyle şanlı Avrupanın Hitler iışkence u;ınde bir Av- şey; feda ettik. Hürriyetin za- V9.i1im:ton, 13 (3 a ı - İhtı· 
. &u tılıı. bır ~vuç lllrhlı betba;h~ v.a~iyeti ve k_arııı koy- rupada >uraya buraya dönebi- 1 ferine ve kıırtaı;lacak Avrupa yatlı müşahidler bile Robin Mo-
~ ınuvaffakiyet, yann- mak ıçın silaha sanldıgıınız vah- lir ve yenılde sayabilir. o.aha ~ sulh ün -~e. milleti~: .~a 1 or vapunınun bir Alınan deı:ılı 
ı, . -bbnaıere de kuvvet ve- şetler ıste budur. 1 uzaklara gMlebılir ve kendisı ile hur ışbirligınm teesswnıııe luı.- altıııı. tarafından kasten batınl-
ı. Siı-enailc ordusu buh _ tşte bu temel ÜZ<·rindP<lir ki bera.Qıır şeameti de oralara gö· ı ·da:. mücadeleye devam ede • mış olmasının bütiin A.nıerika-
~..,iyetlerıi besi t Hitler, arkasında pla~pare uşa- tUrebliir. Afrikaya veya Asya- cegız. da akisler yapacağı milt...lea -

l )o)"'1 e • ~ .ı. ğı MUB>!Olini ve yanında soy - ya girebilir. Fakat nihayet, bu Toplantının sonunda Eden sında bwunuy-:ırlar. B. Wellesin 
~01ttur un '1' gmde :P- tarılıklar y&pan amiral Darlan kale ada ile boy ölçüşmek mec- !111 beyanatta bulunmuştur: beyanatı hiikfuııetin lı.Bdiseyi va 
~oıı · lleıe havaların da za. olduğu halde kin zevki ve ırk buriyetinde buluııacakbr. Ka- - Toplantıda h~ bulunan- binı te!Aklı:i ettiğini gösterir, 

.'"". a.çtıgı v kıt ve.kıt tahakkümü vasıtaları ile yeni ra.dan, denızden mukavemet e- l&nn hepsi, tarihi bır devre ya- Bir çoklanıı i.ııt!baı şudur ki 
~ r. İkliınıa guçluklecı- Avrupa nizamını ~alı: cür- deceğiz. Nereye giderse onu her gadıkla.nnı ve müttefik deylet- Robin Moor vapurunun batma._ 

tlllflbe <;alınmayacağını ı etinde bulunuyor. Şundiye ka- yerde takıp edeceğiz. Hava kud ler arasında camia duygıısiyle sı mühim hldiselere doğru ilk 
. lıııııı· ar hıçbir fiininin zihninde bu retım:ıs. Alınan milletine, harbin m91bu olmaian llzım geldiği- . adımdır. Fakat hadisenin der-

. ttı. .. 8 .. ın edemez. Yakın derece gülün<; bir hokkabazlık yalnız yağına ve m~eriyet- ni idrAk etmekte olduldanna e- b&l bir har\ıe milooer olacağını 
~ uveYŞ., olmı.ııı kuv- fikri 8abit halinde yer edip kal- ten ibaret olınsdığını öğretm~- minim Nihayet zafer elde edil- . dlifünecı.Ier }'ek azdır. 

o.., htliilal d&hılmdedır. ma.mıııtır. te devam edecek.tir. Zaptedilmie diği vakit görülecek ~ mu • __ . ~--
·~u..._ · bütün memleketlerin, ~ kaddimesini ~bu duygu teş- bir safha. açtığını ve zaferi te-
~~ ~ her- darbeyı kar- Gittikçe fazlalaşan mınta - rine ye.rdım edeoeiiz ve bu mil- kil edecektir. Bu gıDi toplanb- min edecek ve zaferden sonra 

". bır kudrete gaırilme- kalara merlıametsizcewayıldık- lf<Ueri moka.vem• ve iaysna lan aevamh olarak alrdetınek da ııulhu idame eyliyeoelt lef -
1 • btl __ ....__ ça bu feci harbin sey~in ne o- •-·vı·k ed~..m... _,,_ 1_.,_ :!::&!L!ir. Ji'&kat bu ,_,. ... _ .. ._kısmı oldug·unu .. _ 

---ı lacağını söyleyemez. tsU harbhı """ ~ .. - .w>&IMA.... ....,_ ...,...,.,, ...,. " 

çetin olacağını biliyoruz. uzun liitlenn esaral:i ..ıt:ına aldığı top!anbmn it birliğinde yeni mid ederim. 

Resmi ·Harp 
Tebliğleri 

Sayfa : 5 

FIKRA 

Ruh sponı ._ 
' "' " ' ·( eaı taraf\ 1 tttetaf 

denbJre g'll.Ç geltr, tabtm;;::;;::ı 
gün alışır. Çoir. çalışıp ~ 
ğım samanlar dehşetli slıılrll ol 
lurum, Adeta uaiple§lrlm, befıl 
lr.esle Jı:avga etmek lııteriııı.. Ruı 
biye.ta ehemmiyet vıerıni~ 

(Bat - 1 ı..cı ~l bunu ~ anlarlar, Ycşilayııı 
Habeıfiııtaada Belçika milfr&- diişın11nı olduğuma hüknıedeı'

ııelerinin Gam'-la ııımtakaan - !er. Bilmezler ki ben uzun za.. 
da.ki ileri hareketleri inkişaf mandanberi Y efilayın ııadJlı: 

, etmektedir. Habeş vatanperver 00:: ~~~&<: arkada.~!& 
lrııvvetltıri Maji mıntalr.aaında yaz p!Annnız şu.: Bir hafta b 
Şoa ve Gimira'ya ginni4J.erdir. Zllcanın Gökdereeindeki Elma, 

Daha cenuptalri ,_ _ _._ .... 
,_,_...... çam ormanlan içinde. Bir ha.fta 

Jimma istikametinde mnvaffa- Geredenin Esentepesindeki ha.
kiyetle devam edı1mektedir. vuzıu ça:m1ann arasında. Bir 

Libyada Sollıım mıntakasın • hafta Yeniça.ğ g61Unün kena
da İngiliz devriye m\1fre:r.ıelerl nnda.. Bir hafta Bohınun ' , :Jc 
son gibıler içinde ikinci defa kaphcaeınd&. 
olarak bir Alman zırhlı otomo- Ben ııüylesioo ruh sporu diyo-
bili daha yakalamışlardır. rum. Ruh da beden gibi . ha.f17.& 

Tobnılr. bölgesinde iş'ar& de- gibi, idri.k gıöi spora muhtaçtır. 
ğ-e hiditıe olmam~tır. Bu gibi yerler ruha cllii verır. 

Neş'e kökleşir. Evinize döndü.,.;u. 
_._, lWJ- :a-1 TelıUti · ntiz zaman kendini:ul.P. tUken· 

1toma., 13 (a.a.) _ İtalyan mez bir çalışma ve mücadele 
ardalan unmmt kanırgAhmın kuvveti btı.lursunuz. Ben bu U• 

373 numaralı tebliği: I sulü loş mevsiminde de tatbir 
ediyorum. 

Dün cereyan edea liddetli Bir tecrübe ediniz. 
bir hav». muharebesi esııasınd& ı ..----- • • • • • 
a.v tayyarelerimiz Malta üze- ' ' ass,, ın 

tekzibi 
rinde aekis Hunicane tayyare. 
iri düşiinntloMırdi. Beynelmilel 
i§Uetleri iyice görülen bir de-
niz hastahane tayyaresi beş 
İngiliz av tayyare11intn taamı-
2Una u~ ve ınltn.lybz at&
ş.i altına ahnan bu tayy&N de
nize inmek mecburiyetinde kal 
mı~ır. Hastahane tayyareein
den maada iki av t:ı.yy&l"eUlia 
de dönmemiştir. 

Ege denizinde İngiliz tayya
releri Rodos'u bombardıman et
mi~lerdir. Bunlardan biri hava 
müdafaa bata.ry9lan tarafından 
düşii.rii!mö!fi;iir. ı 

Şimali Afrtlı:ad& Tobruk cep 
Aesindeki iki taraf topı;ulan faa
liyette bulumıııışlardır 'l'ayyare 
!erimiz pike uçuşlariyle düşma
nın mevııilerine. hava müdafaa 
bataryalaTIDI. ve mtistah kem 
mevkön barakalıırına. ve kuv -
vetlerine mUkerreren taarrus 
etm~lerdir. Bir b&taryaya isa
bet ka.ydt>dilmipir. Yangınlar 
çıktığı ve infiliıldar olduğu mii
'6hede edilmiştir. Bombardı
man tayyarelerimizden biri döıı 
memiştir. l 
~...,. tayyarei.en , Bıngazi 

ve civan iir.erine yemden bonı. -
balar atm~dır. 

Şarki Afriksda lngılız ve Hint 
kıt'alan kuvvetleriınızın çekil • 
mesini müteaklp A.&;ab'ı bom -
bardıman etmişlerdir. Asaalı 1n 
giliz ve Hind kıt'aları tarafı.ıı- ı 
dan işgal edilmiştir. 

Gondar mıntakasında düşma
nın Nolfefit'delri mPvzıleri.,.1i-

ze taarruz i<ıin yap~ bir te
ıpebbiis tamamiyle 1.innı k&J.- j 
ınıftır. Düşman Yüzlerce zayi
at venuiftir. Tayyar.. boınbaJa
nnın ve mitralyöz atesinin hi
mayeei altında IMı.reket eden di
ğer d~ nrilfrezelen Debra. 
Tahor'daki garniııonumuza taar 1 

ruz etıııişlerse de geri piiakiir -
tülmüşlerdir. Av ta.yyareleri_I 
miz bu kıt'alara ke.rsı mukabil 
taarruza. geçerek bunlan takip 

1 

etmişler ve mitralyöz tefi aı-1 
tına alm~l&rdır J 

Galla ve Sadama mıntak8.8lll
da. kıtalanınız faaliyetlt'riDe de
vam etmişlerdir. Seyyar kolla -
nmız mukabil taarruza geçere1< 
düşmana mUhim za}'>llt verdir· 
~erdir. 

Rumanya "HakkınıH 
geri alacakmış 

(Bq tarafı 1 inci aoıyf•diıl) 

rinde olduğunu göııterm.ekte- 1 

dir. Bir hafta süren hararetli 
faaliyet sona ernı.iştir. B. Hit· 
ler ve general Anton-.xı Avru
pıuıın cenubu şarkioıindeki vazi-

1 
yeti görüşmllşle.rdir. Önümüz- , 

• delr.i günlerin allkalı olacağı 
tahmin edilebilir. 

Rumen milNti., geueral Ante
nesconun çizdiği yoldan itimat
la yürüyebilir. 

Memleketiınirıe ait ve bilyiik 
müttefiklerimiz tar&t'ın.ı.ıı tes
lim edilen hakların geoor&l An
t&nesco tarafından tahakkuk 
ettirileceği mnh•klraktır.,. 

Curentul gueteei diyor ki: 
"General Antonesco bir sene

den az bir müddet iç.inde mem
leketlmlzin iberine c;öken sisi 
dağıtını,tır. Rumanye. -flındi 
mihver devletleriuin yanılıefm
ı:ladı.r ve A vrupanın cenubu şar
kiBinde kendlaİlle ter.ttilp eden 
vl.Zifeyi ifa ehrejıe hazırlan 
m&ktadır •• 

(.l•t t•l"afı 1 inci aav" 

<ille kıtaat UW.idine ~aı:ıut • 
tır. 

3 - Sovyetler birliği de ge
·~ mikyasta ha.zırlıklar yapa· 
ra.k Almanya için harp için bu 
memleketin hududunda asker 
u.ıı..tdine Dtu;lamt• bıılunm&k -
tadır. 

Bu şa.yialann mana.'IU!ığı 
pek b&riz olma.kla beraber Moe
kovanın mes'ul makamları. ge
niş ölcüde yapılnu, bulunan bu 
rivayetlerin devam etmekte ol
duğunu göz önüne alarak, Taae 
aJansını bu ııayialar& Sovyetler 
birliği ile Alıııanyay& düııman 
ve harbin d&ha ziyade genişle
metıinde menfaattar bulunan 
kuvvetler tarafından becerik -
siz tertip edi~ bir pro a -
gand& teşkil ettiğini beyan& sa
lahiyettar kılmağı llizuııılu te
likki etmişlerdir. 

Binaenaleyh Taas ajanlll a
~daki hwıwıları beyana dllii -
saraat eder: 

1 - Almanya Sovyetler bir· 
liğine yeni hiç bir talepte bulun 
mam~ ve da.ha geniş yeni hiç 
bir anlaşma. teltlif etmeıni,tir. 
Buna binaen bu hususta hiç bir 
milsakere bahis mevzuu olamaz 

2 - Sovyetler birliğinin elde 
ettiği malumata göre Almanya 
da. Sovyet - Alman ademi t.eca
v;iz paktının hii.kfuıllerine Sov
yetler birliği kMiar ı;argılmaz 
bir şekilde sadık bulunm:ıkta
dır. Binaenaleyh Sovyet malıfil
ıer;ndeki kanaate göre Alıuan
yanın paktı bozarak Sovyetler 
birliğine karşı taamraa geçe -
ceği hakkındaki şayialar heı 
türlü asıl ve e~astan 8.ıidir. Zı
ra B&lkanlardalr.i harek&ttsıı 
sonra Alman kıtal&rının şimdi 
Almaııyanın şarkına ve şimıı.li 
sarkisine sevkedilmeleri, talı -
:İnin edliebileceği gibi lıa.ı<a se
beplerden ileri gelmekte ve Al
ma.n - Sovyet miiııuebetlerile 
hiç bir surette alıt.kadar bulun
maıııaktl.dır. 

3 - Sovyctler birliği salh po
litikası takip etmekte ve Al -
man - Sovyet ademi tecavüz 
paktı kükümlerine sadık kal
mak kararındadır. BinaenaJeylı 
Sovyetler birliğinin Alman 'll.Y3 

k&rşı bir harbe hazırlandığı 
hakkındaki şayialar yalan ve 
tahrik edici mahiyettedir. 

4 - KJ,ılordu ihtiyatlanııın 
yazlık kararP.f.ldarda tallın yap 
malannın ve yakin bir istik 
halde yapılacak olan ın&nevra
ların, bu ihtiyatları hazırlamak 
ve şimendifer teşkilatını kon
trol etmekten başka hiç bir ga
yesi yoktur. Bu kontrol ise 
herkesin bildiği gibi her 
sene yapılmaktadır. Bu vaziye
te na.zara.o Kızılordunun ittihaz 
etmiş olduğu bu tedbirleri Al -
manyaya karşı gayri dostane 
bir hareket addetmek en hafif 
tabirle manasızlık etmektir. 

Fransız sefirinin 
cenaze merasimi 
Ankara, 13 (&.&.) - Fransa 

büyük elçisi M. Julcs Henrinin 
cenaze merasimi bugün saat 
10.30 da yapıbnıştır. Mtl.tevef
fanın tabutu merasimden biraz 
önce önde bir süvari ve bir polis 
lüfrezesi olduğu halde bir ce

naze araba.sile Hariciye Veka
letine getirilmiştir. 

Merasimde bütün hükfı.ınet 
erkAnı ve kordiplomatik lıuır 
bulunmuş ve tabut lstanbula 
sevkedilm.ek tir.ere trene irki.b 
oiJm m...tlır. 
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1 s p o R - I' 
Gene Profesyonel 
Güreşler Hakkında 

Tl!lNl SABAH 

.... • 

1 Askerlik işleri 
iLAN 

Beyoğl"' Yerli As. ~n
den: 

332 ila 312 dahli büttin sa . 1 
katlar yeniden muayene ettiri -
!erek sakatlıklarının hangi kıs- 1 

ma alt olduğunun teııbitine lü . 
zum hasıl olmuştıır. 

14 

Traş bıçaklarile Tr 
olmak bir zevktit 
'Vraştan sonra ende 

yanıklık vermez. 
Yoza yumuşatır. 

Der ;vel'lle ısrarla POKER ır....ı 
bıoaklannı lst.oylnlz. Bu işleri a'do,m,akıllı yoluna 

kaymak zamanı gelmiştir 

Bütün sakatların raporu ile 
nüfus cüzdanları ile ve ikişer 
adet fotoğraflan ile hemen şu

beye milracaatları. (9010) 
... ımEıı .. ll!lammıı:mı .................... llll'jJ 

Güreş Türkün milli sporu - ı 
dur. Bu idmana layık olduğu e
hemmiyet verilmemesine rağ- 1 

men_ 'lürk olup da güreşi benirtı
seınıyen, sevmiyen var mıdır? 

Yalıuz futbol denilen meşip 1 
topun peşinden koşmağa teşvf)c 
edilen gençlerimizden sarfedilep 
gayretlere mukabil pek sönü'k 
bir randman alınırken zamaı1, 
zaman unutulan ve bir k~e~ 
bırakılan güreşte, bugün büyuk 
bir val'lık taşıyoruz. 1 

Bu spor Türk çocuğunundur. 
Enerji. zeka, ataklık cesaret 
ve çevikliği bünyesinde toplıyan 
Türk çocuğunun .. 

Mevsimli, mevsimsiz yapılan 
birçok futbol maçlarile stat ka
pıla.nru aşındıran binlerce halk 
iideta zevkli bir güreş müsaba
kasının zaman, zaman basretinl 
çeker. Ruhunda mücadelecilik 
taşıyan bir milleti bundan fazla 
tatmln eden bir spor var mıdır? 

• • • 
Şehrin göze çarpan birçok 

yerlerine yapıştırılan ilanlar. a
fişler yüzümüzü güldürür. Şiş
kin bazulu resimler bizi qeker .. ı 
Birçok rekl8.mlarlıl çok c;etin o
lacağı bildirilen güreş gününü 
sabırsızlıkla bekleriz. 

Binlerce halk stada alrın eder. 
Bir hafta süren fasılasız bir ça
lışmanın yorgunluğunu çıkara -i 
cağı yegane pazarım feda eder. 
Şeref stadının izdihamaına kat
lanır. İçeri girmek için turnike- il 
de nöbet bekler. 

Bunların hepsi yeg:ine benim , 
sediği ve sevdiği bir epor hare
keti içindir. Fakat şu son hafta
larda biribirini takip eden gilreş 
organizasyonlarının tadsızlığı 
sahayı dolduran binlerce merak
lıyı tatmin etmek şöyle dursun 
üzmekten, hatta çileden çıkar
maktan başka bir iııe yaramı
yor. 

Neler gördük ~~ daha neler 
göl'tl«'ğiz 

Günlerce devam eden reklam
lar, güreş mahalline binleree se
yirci toplar. MerakWar ilanlar
da isimleri geçen sayılı ve meş
hıır pehlivanların minderde gö
zükmelerini sabırsızlıkla bek
lerler. 

Büyük giireşlerin vakti gelir 
ve geçer. Beklenen pehlivanlar-
dan eser yoktur. / 

Fakat bu işi organize edenler 
büyük bir soğukkanlılıkla ikin
ci, üçüncü sıruf g\ire!;çilere hey- I 
betli la.kaplar takarak halkın 
gözünde büyültmeğe çalışırlar. 
Fakat bunlara kim inanır ve 
kanar. Nitekim bundan birkaç 
ha!ta evvel Şeref stadında bek-

RADYO 1 
14 Haziran 194U 

7 .ao Program 
7 .33 P.1ilzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 

13.30 
13.33 

Evin saati 

* Program 

Tü.rkt:e 
Plfı.k.k.r 

13.45 Hcıberler 

a.oo Müzik 
14.45 Türkçe 

15.00 
Plak hır 
Dans 
Mi.iziti 

* 
18.00 Program 
18.03 Şarkılar 

18.20 Ziarat 

18.40 
takvimi 
Mu7.ik 

19.00 Konuşma 

19.15 Miı7ik 

19.30 
19.45 

20.15 

20.45 
21.00 
21.10 

Haberler 
Büytlk 
fa.qı} 

Radyo 
Ka7ete~i 

Ktime saz.ı 

Konuşma 

Dinleyici 
htekleri 

21.40 Konuşma 

21.55 Orke:>tra 
22 .30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.15 Müzik 
23.25 Kapanıs 

BORSA 
13 Haziran 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 
100 
100 

hviçre Frc. 
Çek kronu 
Yen 

100 taveç kronu 

5.2' 
130.-

29.95 
12.11376 
Sl.1375 
30.745 

• • • 
1 LAN T. H. K. lstanbul şubesi _ 

başkanbğındaıı 
ledlği meşhur güreşçilerin yeri
ne mınderde yalancı pehlivanlar 
gören halk güreş mahallini bir 
anda boşaltıp stadı terketmedi 
mi? . 

Fatih Askerlik şı•lx'sind.en: 
312 - 332 doğumlulara kadar 

olan bilumum sakat eratın 
gruplara aynlması icap etmek- 1 - Evvelce eksiltmesi ilan edilmiş olan iki milyon titre ,. 
tedir. Bu doğumlulardan sakat fekli deği:<tirilmlş ve yeni nümune münakasaya """" tutulmuştur. Son haftalarda gözümüze çar 

pan bir nokta daha var. Güreş
ler hep berabere bitiyor. Çetin 
çarpışmalardan soııra pehlivan 
!ar yenişemiyorlar. 

olup ta şubeye mÜra<'aatla mua- 2 - Muhamnıen bedel 2500 muvakkat teminat 187 buçuk Jd 
yenesini yaptırmamıs olanların Eksiltme 19 Haziran 1941 Per~embe günü saat 15 de Cağalo~lund> 
muayeneleri yaptınlmak üzere bin•"'nda müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. YENi hemen müracaat eylemeleri il&n 3 - isteklilerin yeni nümune ve şartnameyi römek ilzere her P 
olunur. rnünaka...aya girn1ek için de kanunun tarif ettiği vesika ve teminBtJB" Hep berabere .. 

Bunun sebebini karşılaşmala
rı idare eden bir hakeme sor
duk. Bize aynen şunları söyledi: 

R AD y o LA R 1 birlikte münakasa günü ,ubeye müracaat etmeleri. (4564) d 

!_llLWA<•1iJJ~ gelmiştir 
12345678~ 

"Serbest güreş, her iki pebli
varun arzusile devrelere taksim 
edilerek yapılabilir. Fakat son 
devreden soııra müsabakaya ye
nişinciye, yani pehlivanlardan 
birisinin sırtl yere gelincive ka
dar devam edilmesi lazımdır . ., 

Dedelerimizden yadigll.r, 
"Türk gibi kuvvetli.. sözün ün 
yayılmasına vesile olan güreşi
miz ·"unun bunun elinde, her ka 1 

fadan ~ıkan bir sesle günden 
gC•ıc ~ekildc·n ı;>ekle giriyor. Da
ha neler görPceğiz? 

1 
2 

Ordu Hasta E' akıcı Hemşireler 3 

Okuluna Aid Bazı izahat ve: Okula 4 
Kayıt ve Kabfi} Şartları 5 

Satış yeri: Galata, Karaköy Palas No. 16 1 
1 
1 

1 1 
1 

1 
1 

1 
1 ' 
1 

:• 1 

1 

ı • I 1 

i• ' ı 1 

• ' 
1 1 

• • 1 
: ' ••• 

1 - O!dlımuza ha~\< o;- .)\.:.l Yt neın~ıı-c yetiştirmek Uzere Ankart·da 
6 

M. P.1. V. fd·;,·ıı:d~uı 19~Q o;-UC$1 nde aC"ılın-., oian ha!t.;ba\ucı \·e hemşireler 7 
okuluna bu ı;:ene ıie- ~O 1.c.ılcLe :rl.ııı<i'-..ık!ır. (H{..ıia girınek ar"u 1.>denlcr bu-1 8 
l~ndu'Kl~rı r..-:cıhwlin '-'<tlıUı,:.lne, kaymak•mlıgına veya c:ı"kerllk şubelerine 

1 
· ~ • 

1 11 · 

• • 1 

• 1 1 il 1 1 

[ u hafta yapıla
cak maclar 

dılekçe ıle n1ur:ı,·aa1 edc<.'1..'K1Erdir. 9 \ •• il . 1 

• 
Feıwrlxıhçe stadı: 

""at 15.3tJ Galatasaray . tst. 
Spor Hakem: Şazi Tezcan. 

Yan hakem: F'eridun • Baba
eddın. 

Saat 1i .30 Beşiktruı - Fener
bah~e. HakP•rı: Samih Duran - ı 
soy. 

Yan hakem: Necdet . Selimi. 

2 - 3433 sayılı kanıın ınuc bine:~ bu okuldan mezun olacaklar. ınernur 
olup tekaüdiye ~lac:t1.kl<:ırdı::. -

3 - Meıun ohınJar altı se-nelik mec·l>Lıri hizrnetJerini ordu hastahane
sınde ·"apacaklı:ır ; ondan <;o:lra arıu E;;d('rJcr~e nıcmleketleki bütün sıhhJ 

teşe'kkC.Her rkendile~ine :-tçık olacaktır. .. . ı 
4 - Tahsil müddeti 3. Fenc oh;ıp. bu n1uddet iç..ırıde okurlara -.vda beş 

lira bart·lık ''en.·lt"<·ek ve iaşe \'e Hb~lslı.rı tamamen okula ait olacaktır. r 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira a~li maaş

daıı ba~l;,ın1aX uz.er~ ma"* Jıl_acaklar ve bu miktar ~ittikçe çoğalacakür. Bu f 
zaman dcchı ıa+e. gı:ydırme \ f' b:.rınma orduya ait olacnktır. 

6 - Okul 15/EylUl/19'41 de tedrisata başhyacak.tır. 

Atletızm müsabakasına 7 - o.uın kayıt ve kabul ff!rtlar. şunlardır: 
davet A - Turktye Cürr:h11riveL ıeb.1a.~11dRn ohrıak ve Türk l.!'kındcın bu-

lunmak. 
fata,ıcml Bölgesi A tletiımı A · B - Sıhhati yerinde obnalt , .• durumu her iklimde vazife ~örmeye mil-
ju:>ı.'ı.lj1ndan: S.3 it bulunmak cbunu her h~ngi bıı hastahane !! ıhhi heyeti rapOru ile te!-

1 ~ 15 Haziran 194:1 tarihin- bit ettirmek: ve evraka ba!;Jamak 151.Jmdır.> 1 
de Gül kupası atletizm müsaba .. 

1 
C - Okurun Y,P.ŞJ on elhdı&n aşağı Ye yirmi ikiden yukarı oımı,.a-

ka.lan Re<,;me ve finalleri Robert caktır, 
Kollcj ı;ahasında yapılacaktır.< D - Ke"disl. ana ve b.ıha" iffet e<tlinden olmak •Bu vaziyet polısçe, 
Seçmelere 15 Haziran 1941 Pa- tevaık ettirılnek ennka b•tıanacaktır.• 
zar günü saat 10 da başla.naca- E - En "" orta okul IBhsilini bitirmiş olmak teleme imtihanlarında 
ğından iştirak edecek atletlerin muvaffak olmak sarttır. Veva bu derecede tahsil gördilğünil !sbat etmek> 
saat 9.30 da behemPhal Kollej- • taı;dlkname veya bunun tasd!klı bır mı-eti muamele evrakına eklenecektir. 
de ha.ur bulunmaları lazımdır. 1 F - Evli \'f'ya nisaolı bulunmamak ce,·velce evlenip boşananlarla 

2 - A':'ağıde. isimleri yazıh k.ocagı ölmiııı. olanlar kabuJ «Jılir .J Buna ait medent hali bildirir müsbtt 
hakem arkada.şiarın Ifitfen teş- e''Tak koza eklene<ektir. 

rifleri rica olunur. 
Bal} hakem : Adil Giray, Saha 

komiseri A. Nadolsky, Çıkış ha
kemi · Numi 'lüfekçi, Bitiriş ha- / 
kemleri: Dr. M. Ali Aybar, Mr. 
Rogerıı, Firuzan Tekil. 

Saat tutanlar: 
Prof. Skot, Enis, Dr. Nııret

tin Savcı , Suat, Mr. Ailen, Ra
gıp sezg;n. Neriman Tekil. 

Atlama hakemUıri: 
Cemil Uzunoğlu. Y. Skindris, 

Melih Sağtür, Haluk San, Ha
yati Ozgan, Selçuk Çağıl. 

Atma hakemleri: 
Agopyan, Sudi Aziz, M. Ka

zım . Suat Keskin, İhsan Örücü, 
Tahsin Arduman, Mufahham ı 
Elmcn, Turgut Atakol. 

K ôşe lıal<.e1.,ı l.e1·i : 
Bn. Mübeccel, Bn. Jale, Bn. 

İfa.kat. 

DOKTOR--• 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye Mütehaııaı81 

Divanyolo 

1 "Veni Sabahın "' 
" ilan fiyatları 

Kr. 
Ba.şlık ma.ktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 
ikinci ., ,, 350 
tl'çüncü ,. ,. 300 
Dördüncü ,, ,. 100 
Beşinci .. .. 75 
Altıncı " .. 50 

G - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terl<ettiği, e'Y
lenme suıet~ ıle veya dli:er in:zibati "ebeplerle okuldan çıka-ıJdıgı, alh 
senelık mecburi hızmetini )apmadığı veya tamamlamadıiı veyahut sıbhl 
sebepJer dıtıında okuldan çıkarıldıtı takdirde U-hakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyt>Cei:ine ve gösterdiği vesikaların ttım:'lmen doğ
ru olduğuna dair noterliktc11 t.asdikh \'P kefilli blr taahhütnam~ verecektir. 

8 - Yukandaki şer3iU hal7. olen okur, okula imtihansız olarak kabul 
~dlleçektir. 

9 - Yukandak.i maddclf"? muciblnce evrakının muamel~lni bitiren
lerden, vili:yet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya ns
kerlik şubeleri vasıtasile evraklanm doğrudan doğruya Ankara Merkez · 
butahanesi baştabibi ve okul müdüı-1tigüne gönderilecektlr. 

10 - Müraca•tların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 
llılmdır. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk 1nkılabı tarihi derslerinden muvaffak olamıyan talebenin birinci 

ikmal ımtihanları Haı.irarun 23 üncü Pazartezoi ftinü saat 9 da konferans 
salonunda yapılacaktır. 

AJ3kndarli1rın bulunması. (4519) 

İstanbul Liseler alım satım komis
yonu reisliğinden : 

Cinıti 

Reçel 

Tereyağ 

Zeytin 

Mangal kömiırü 

Odun 

T•hmlni F. Miktarı 

kuruı kilo 

Kilosu 60 5500 

• J!IO 2500 

> 36 Q950 

> 7 38000 

ilk Te. 
Lira 

248 

357 

287 

175 

Çekisi 386 924 çeki 264 

Ekılltmenln yapılacağı 

Gün Saat _______ ı 
20/6/ 1941 Cuma l4 de 

1 

> > 14.10 

• • 14.20 

> • l5 de 

> > 15.15 

Alb. yatılı lisenin yuk:..'\I'ıda yRZllı ihtiyaçlarının hizalarında gösteri1en 
gil.'l ve saatlerde Beyoğhmda Lı&eler Satın Alma komisyonunda açık ek
Wtmeleri yapılacakt!r. İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikası ve teminat 
makbuı.larile birlikte belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Şartna
meyi görmek ve teminat yatırmak istiyenlerin Galatasaray lisesinde komiıG-
yon katipilii.ne milracaatları. (3978) 

Soldaıı sağa : 
ı - Bir vilayeet. 
2 - Tazyik altında kalmıR • İrıı· 

de. · 1 

3 - Parmak . Kör. 
4 - Neticelenmek . Kırmızı. 
5 - Rüzgar. 
6 - Nota - Takım - Sevilen bir 

madde. 
7 - Soy - Kırmızı. 
8-Bir emir. 
9- Bağışlanmak. 

Yııknndan ~"J(I: 

1-Mütecessis. 
2- Bir semt • Aıinı . 
3 - Deniz kenan şehri. 
4 - Neticelenmemek . Nota. 
5-Katetre. 
5 - Hayret Futbol takımı 

Nota. 
7-Üye. 
8 - Dokundurma - Yeis. 
9- Yapılanlar • Harf. 

(Evvelkl bulm•e•n-ın h.11111) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~PARA 
HAYAT YARIŞU11N 

DiREKSİYONU DUR 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şl.llıJlt, 2 Mayıa, 

1 Ağull'tOa. 3 lkincitevın 

t•rlhlerlnde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
l adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > '150 > ::ısc 1500,...- > 
4 • 600 • ı= 2000.- • 
8 > 250 • = 2000.- • 

HUR 
ZIR . AT BA KASI 

• 
' ""11>1: 1888. - ::>ennayesi· 100.000.000 Tlirk Jiruı. şolı" 

Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Ticari htır nevJ banka "'uameleferl. 

~r• blrlktlrenlere 21800 llıta ikramiye verl)"w. 

Zlraat Baııkasında kumbarolı vo ihba1'Slz taaarrut hesabıaııııd'.ı; 
u. 5-0 lirast bulu.ıanlara ıenede 4 dela çekilecek kur'a Ue .,,.11 
pllna &öre ikramiye dağıt.!<ıcı;.khr: 

4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 
• • 2ao • 1.000 • 1eo • eo • 

4 •d•d 1.000 Llr•fık 4.000 Lira ~ 100 aded 50 Liralık 

40 • 100 • .. 000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 JiradaP ·: 
dilşmlyenlere ikramiye ç!ktıtı takdirde % 20 faz1asiyle vernece): 

Kur'alar ııenede dört defa 11 Mart, 11 11..ma.ıı, 11 :tll'' 
lill ve ll Birinciki.nuıı tarihlerinde çeldleeektir. 

.!:I =D=e=-vl_e_t _D __ . e_m_iryolları İlanl~ 
Bir sene zerfında Haydarpaşa deposuna gelecek olan t.ahrfl 1 ıı ~ 

bin ton kö.mürün vagonlarcIBn yere ve yerden makineye tahmil ~f 
i.$i k~a:ı z.arf usulile eksi!rmeye konınuştur. Eksiltlne 27/6/1941 ~J 
ma günü saat il de Havdarpaşada işletme komisyonunda yopıll>' J 

Muhammen bedel ton b~a tahmil için 2S ve tahliye tÇill 1jı111 

ruştur. Muvakkat teminat bin dokuz yüz yetmiş altı liradır. er" 
isteklllerin eksiltme günü saat 1 O a kadar kupah zarflarını ·• 

mal.arı lAzımdır. Bu hususta fazla tafsil:\t ve şar-tname alın•k ·!-\JY 

i.Blıeıme kıııılemine müracaatl&l'l. ( 4.158) 

• • • 41 
Muhammen bedeli (200.000) iki yüz bin !ıra olon 1000 ton r';dl 

27/6/1941 Cuma günU saat 15 de kapah ?.art usulü ile Ankaradl' 
nasında satın alınacaktır. r 

Bu ~ ~rmek istiyenler~n (ll:~O)on bir bin .ikj yüz elli liralı~ ,1 
kat temınat ıle kanunun tayın ettigı vesikaları ve t~klifierini ~yt1 1 

14 de kadar komisyon reii.liğine vermeleri l~zınıdır . ' oı 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelef1" 
nıaktadJr. ( 4465) 

ol 

iDARES'"' sin• Is BA"""~~,. 
lKRAMİYEL.i HESAP 

- ~ 

İstanbul kadastro müdürlüğüJJ~~ 
Fat.h kazasına baglı Samatya nahiyesinin Sancaktar l{ayre 

lesoinin kadastrosuna başlanacaktır. Bu mahalle dahilinde nıu.ııde! f' 
6/ 1941 tarihinden itibaren bir ay zariında bu mahalle dahUifld~/ 
olanlar Samatyada tnu-abor Cümhuriyet Halk Partisi seınt oC Jt"'1 

dost.re posta tapu memurlujuna tapu senetleri ve nüfus te:ııce'covt~ 
1 likte m~acaa~a ~eyannamelerini alarak doldurmaları veya d0!,ııır 

ve b~ muddeön hitamında tahditlerine başlanacağından mOlk ~~ 
tahdıt sırasında mallannın başında bizzat bulunmaları veya V- ~ 
lundurmaların1 Ye aksi takdırde vesikalar ve ehli vuku.fWl ı::s., 
ve taod!ltile tah~- tahririn yapıla'aiı ilin ol.unur. y 

lstanbul Fiat Mürakabe ~ 
Komisyonuııcl~ 

Esham ve Ta.Jı.vilM 
ikramiyeli 
% 5 1938 lUO 
Sivas - Er-

fi&- DOKTOR ---.ı 
J Tevfik Akif Ayışık 

Dahllt Hastahklar M Ctehauıaı 
Beyo6lu Parmakkapı lrnam •=>· 
kak num•ra 28, pazardan maada 

ftRLON 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve sahip
lerini i8Jırlmaz. hrarla ARLON 

ııaallerl arayınız. 

8!5 s 100 • = ISOO.- • 

ao • ~o > =-..... • 
800 • 20 • ""' 8000.- • 

74 No, lu il~n: :u/8/1940 ve 4/9/940 tahlbli gozete!el• ~' 
No. lu il&nlarla tayin edilmi~ olan azs.mt odun fiyatları oarbJ 
%Ulll üzerine kaldırılmı.ştır. (4695) _,/ 

zurum 2 illi 7 

Anadolu De-. 
mJryolu l • 2 
Anadolu De-
miyolu mümessil 42.85 

43.50 

U.85 

uat 14 • 18 e kadar. 

Sahlbl: A. C....alotlla larııçoOlu 

Gece mOracaalları da kabul Sultanhamam Camcıbıı1jı han N"f<l;yat Mildürll: Maclt Çeti11 ~ 
••e•d•ll•lr•. •T•e•l•.fo•"•'•4•3•9•Q6•.•••a•J İstanbul Baatl~ı yer. (H, Bekir QllNO)"lar vo .. ~ .. !111-•••••••••ıııııı·--............... 1111!,.,, 1 A. cı..aaı:ıın aa~ıa JRatbu11l 

Deposu: 

z. SAATMAN 
• İstanbul tiat · Mürakabe _ .ı-~ 

. . KomisyoıiuııJ;( 
75 

dalıJ.ıç_ ... 
No. lu ı!An: 15/6/941 tarihinden itibaren kasapJBtClıl fi'' 
kıvırcık 60, ku:zu da 65 kuruotan •atılacaktır .< • 

\ 


