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"-ünku gıı.zeteler Tass ajanY 1111ıın son. günlerde Sov
ta • Yetler B?rllği ile .Alman
~ llltlnaııebetıeri hakkında çı
tı.... heyecanJı haberlere kar§l 
~: esaslı bir tekzibini ne.ş-

lııı ~etler Birliği ııu maldma
~~olduğunu temin etmek-

Yaralanan 
cep zırhlısı .., 

·Alman gemisine 
ne tekilde 

b .. ed·ım ucum ı 

Ueminin çok hasar 
gördOğO anlaşılıyor 

Londra, 14 (a.a.) - Londra
da dün akşam izhar edilen ka-
naata göre bir Beaufort bombar
dıman tayyaresinin attığı bir 
torpille yaralanan Alman cep 
Zll'hlısı, pek muhtemel olarak !!i
mali Atlantikte Bismarkın yeri
ni ~urmak llzere yola çıkmı1' 
bulunuyordu. Bn gemi, ya Lut
zav - sabık Deutschhnd - veya-

1 but Adıniral SchE"r'dh-. 
ıı..-. ;::_ 4lmanyaııın SoY:Yeöer Hava n-·-ti istıhbarat ser-
;""'lı,_.,.den bazı a.razi istediği, visinin tasrih ~ttiğine gôre, tor~ iktıaadı taleplerde bulundu- pil, zırhlının ortasına isaoot et
~ ~dır. İki memleket ara- mİi ve biraz sonra ikinci bir ln
İı;!ıı d.ııa geniş bir anl~a 
lrıeı...~ilzak. ereler cereyan et- g..ıL bomôardıman tayyaresi ge-

~""111' miyi saran duman bulutlan a-
ttı! - · Sovyetıer Birliği .Ahnan rasına ikinci bir t.ırpıl yollanmış
ıtı.~ı>lecini NJddet.tiği içiu Al- tır. 
~a "Rueyaya teeavüı malı:- Hava nezareti ""-llsü, zırh

·~ hudutta tah,.jdat yap- lıya yapılan hasarın çok tıüyük 
a ~r. olduğunu urdetmiştir. Filha-

ltıaıı - Sovyetıer Birliği de .Al- klk.a bu gemı sabah ~. 1~. d~ 
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Ribb ntrop Fransız Elçi . ·ee. 
ıtalyada -

Alman ve ftal)"aD~azesi~· fstanhu 
!Hariciye Nazırları ·C 

da 
1 buluıayorlar enaze merasimle 

~ - Feriki>g 
defnedilecek Hırvat Başvekilide Ve- - - -·- -- 6 

1 
.... ~ .... !fll f!~a_r_/zt:i. ına 

nediğe hareket etti -- ---r-'---~---

Berlin, 14 (a.a.) - Von Rib- . ~ ~-
bentropun bu akşam Veoodiğe 
gelerek Kont Ciano tarafından 
karşılandığı haber verilmekte
dir. lJı:i nazır geceyi birlikte ge
çireceklerdir, 

Huv.t naudıınwa 1-etieü 

Zı.("?"ep, 14 rv,.a.) ·- Hn"Vat 
lid8l'i Pa.vellç, mar;;ışal Kvater-
nik ve haricite, nazın Loka Ko
viç ve maiyetleri erldtıı bu.gün 

.;. qğleden -~~enediğe-bal'eket 1 

· etmişlerdir. Paart.ı>~ ıH!jamı v 
dlimnE'leri muhteın~d;r .• 

Fransızlar · 
çekiliJ<>r 

..\nlıarada yapılan et'll82e menı.ııiminde lıMıa- buNmuı 
~ kordiplomatik 

~or. . :ıaınan, yalnız elli mil mesafe -~ 
~a ik harp için tahşidat t Mandal açıklarında görilldüğu • fl!lOflb kuvvetleri 
~~E>yh Tass ajansının katetmiş bulunuyordu. Halbuki Şam önttnde 

l .\)~tına göre: bu tipten bir geminin normal • 
~~ llıanYa Sovyetler Birliğin- _;s:::üra:.=ti::":....::t.akri='::ben=-..:2::6~ıru=·ıdir.::'.::· _______ B_lr_A_lman __ oe~p-kr_u_vuonı_·_· _ .. _seytr_;__lııa!_bı_de _____ 

1 
Lo.ıı.dra,, 14 (.a.a.) . - General 

·Ankara nümune 
1 

hastahane- ! ye şehrimizde yapılacak mera
sllıde bir apandiBİt ameliyatı simde hazır bulunmak İtten' 
neticesinde vefat eden Fransız Fransanın Ankaradaki büyü ' ' 
Büyükelçi.ııi Bay Jul Henri'run 1 elçilik erkinından milrekkeı• 
cenazesi dün sabah Ankaradan f bir kafile de gelmiştir. 
şebrinıiııe getirilmiştir. Saat 9.10 da İstanbul Vali ve 

Cenazeyi hamil olan katar belediye muavinleri ve emniye;. 

ıı·· 

~ .... lııçblr ŞE"y istememiştir. De Gaulle'ün kurmay başkanı 
~ttler Birliğine AlıMnyarun Fransanın ' i Amerı·kada Qöbbels'in g_,,,ı Petit, , bir ıııürakat es-~ l<ki ınlııakı bozarak taarru- ~ ıuı.ııında, Swiyede f:ngil~ ve Hür 

~~~:!~~daki şayialar tuttuğu uoı gal~an Frawıız kuvvetlerinin Jı:arvı111n-
1!.:"'Yetıer Birligı·· Alınan - , --~ bir makalesi d& buiun&n VichY, lnwvetlerini 
..::.~~ ademi tecavils misakına t • 30 bini yerli olmak üzere ce-
ıı,.;ıt · it lnıak arındadı B" 1 t f ' 45 bin k"'i tahmin ........ :~ ~~ .. kar r. ı- Darlanın ngiliz aleyh- r · R ~bi M r badf.. Agiltere istll~snıın ya· . man -~ .......... 

Haydarpaşa garına saat tam müdürlüğü meınurlanndan mü-
7.43 de muvasalat etmiş ve mü- teşekkil bir heyet Haydarpaşcı 
teakıben gelen katarla. cenaze-1 (Sonu aa>h s •~tun 7 dal 

Bir hezimetin tarihçes~ 
~ ~ı!1~;:':~~- ka;! tartığı nazırlar meclisinde 0 ~ oo l<ındabaşlayaca~nı bildi• ~:e bu kııvvetıe-e Almanyada bir 

l(ı ~. şiddetle tenkid edildi sesı lrilyüyor ren ~e toplattırHdı ~~ar!a~ ~~=: Fransız orduları artık düşmana 
~lır.~~~~ v:ı~~~~:. Londra, 14 (a.a.) - Suriye Vaşington, 14 (.&.a..). - Ro- Londra, M (a.a.) - İngilia kette bulunmamak §art.ile Bel'iıeet m uka Vem et gösteremiyorlar 
!ıat:ıll<:elı manevralar mutat hakkında Vichy'nin verdiği i- bin Moor vapıİrwıım bir Alınan bombudıman tayyarelerinden bırakıiaıı g,eneral Vedillac ile , 

~~il etıerdir, Ve her sene vu- kinci nota hakkında elde edilen deııizaltısı tarafından batınlmuj mürekkep kuvvetli filolar tara • diğer bazı geıı.enJlerin kt11nan • 1 1 ] Zira .. H Hazira.ıı tarihinden 
il, lıelnıektedir. son maKımat, v;chynin protes.- olduğu haberiniıı tevlid ettiği fJn.dan Brest üzerine bu gııce d1ı. ettiklerini söylemiştir. 15 Hazt"ran sonra duşınan, k~sında artı ';: hı ·,:~etler Blrligı"'nin bu tekzi- tolarına ültimatom mahiyeti aksülimel ifrat ikı tefrit ara.- yapılan hücum- 'e13nasında bir Gen- ral -.......:t _,...._...,.,_,_-'- 1 b' h bul 
"""il e ..-.,., , .,._,.......,.,....,...., .~r oep e •mad•n sad~ ~~._Olduv~~üdeph:,,~.Ydi~r.· dÇeüngkclu.: vermekten <;ekindiği hissini te- ıııı:ı.da temevvü~ göstermekte- çok bomb&le.r a:tıldı~ öfrenil- h"' bir sııretl Fnınsıı:larla 14 Haziran Frn .ı mudafaa a de am ed .. f 

:"111~ ..,~ v ~ Fran dir miştir. Scbm:nhors_t ·ıe Gneise • ..,, e ne f . nsı arın 
1 

Y v en mun en t ı..· itan harbi bittikten sonra yit etmektedir. Filhakika, · ne de Suriyelilerle d~ek devuı.lı ve hakiki bir cep- adacıklarla kaı-şıla.ştı. Vil:ıa t 
1 ~~ illan Alman askerleri Su- sız efkfi.n uınumiyesinin vaziye- Bru>.ıları harp gemilerinin ti- nau cep zırblılarile Ripper 81" a=ıwnda olmadıkı.rına ;,arct • ~ye sahip bulundukları gü- adacıklar içinde böyfilı: cüzi..-

~ t Ve Mısıra karşı kullanıl- ti, hilen İngiliz. Fransız mtlna- caret vapurların& refakat et- nı.f.ından bir knıl'azör Brest'e• · ederek demiştir ki: nun sonuncusudur. (Son ..... y1. 4 .atun 
4 

del \ıiv~ta ve Almal"yanın şark sebetlerini daha ziyade fenala§- :ınesini ve •<+~u ateşine ~ • ııığuımışlardır. Suri........,_, Alın--'-- ..... .,, ı. ·""a1nd~ ta>ışidat yal'lılınca ~..,. DUn Ruhr üzerinde - ... ~~ •••• ,. .. ,, uuo; .'"\IJJllıı So tımıağa müsaade eylememek - )amJmaeını,. istemektedirler. Di gece ya • mal< ve • ·-'"erinin -'~esine 
tıı~ deli.Jet edeceğine hök- r. z ~bazılan iee b&disede Alman ....,,,.,,..,,_.,.,,......,,..,.,,.......,..,w""'""'·.-v.""" mini olmak için Suriyeyi istlll-
ıı%._ vyetler aleyhinde bir tedi Fransı radyolan ile pro~ (Son• •Y'• s •~tun a da) ,,.~ .. ~ 
ıı.ı"Y eUek ~ çok tabii olabilirdi. testo nota.la.nnın tonu araaın<J&: Yl'CJD. mesuliyeti ohıp olmadığı R E S M I ya karar verdik. Yalnız Alıııan-
~tı e r Birliği ile Almanya a- ki şayaru kayıt farkın sebebı ~ larl harp .... :.~-·" nihai 

~:~~~~:~e:~~i,~~ BAS ıaonı"N"Y'• ~Ba&tul "R' Lıtoıi G- ,. K,ıeoon•N~G'• sRoütEuAS4 ld.ı .. ==H A R P == b~ °:~::::~~:ııe ~: 
d.o ~•tvcut olmadığını temin e- T E B L ı >. LE R ı Yam edeceğiz. d;;.}lovyet tekzibı'nın' bü'tun" ~ 
"'• - • Surıy' ede "'""'"· bir askeri lilııj~a dikkatle gözden geçi- ww,,.~ 

tqj ""ı Ve üzerinde fikir yürü- •. İıı""'"' resmi tıebli-"' muzafferiyet peş.inde değiliz. Su 

:<i.ııı de tabii göl'iilmelidir. Dün toplanarak heyeti idare f ~9:11ir::ı4 {a..~) - O~ta§arlı: l'lbi .. ~ol~'-Fraııateş8l.Z a~~a.k ~~~ '1'118E. ajansının tebliğini İngıliz hn-vetlen umumi karar- • ~· .,,...,. ,....._ 
~ nca zihnimiz bir noktaya • t"h h t g&b.uıın tebliği' hıısuswıda emir almışlardır. 
°'~ u tekzip yalnız SoyYet 10 1 a illi yap l ' Libyadıt: ıi/13 gecesi Tob- Suriyedeki Fransız aekerle-

~hl~ ~:e= ~~ Ba.sın Birliği İstanbul mınta-ı de Eminönü Halkevinde kongre ~ yapı~ m~'ut ha- rinden bir çoğu bir ellerinde 

~~ı~a.yı tavzih ve bu husus- 1 ~k;ası~di;un;;' !!o°'~ .. -~ledm;;;;~so~nra~~sa!.;;a~t !!!1~5!!ı!!!!!!!!(;!!Sonu;;;,:;;;~•;;h;;H;,;;e!!i6~siitıuı.;!' ~!!!4!!oide:~) ı ı f:!:i': ~~~!in~ ~ Fransız bayrağı, diğer ellerinde 
;'JllbııL~kikati tesbit edebilir. ı • . . . ve kn- teqkil eden bu mevzii&. ;!77Al ~· , bayrak olduğu halde 
" ilııtı "'· 1'wıs ajansının tebliğa- derneğe de ııa!Alıiyettar bulunu-! Temmatlanna ınaııılıp mamhnı- ~.,..lı ~ tte nüfus edilmiş- ,,.....diden iltihak ~!er-~ y lıı Ahnanya ile müştere- yor. Çünkü bunlar sırf SoyYet- yacat;ı da başka .b!z' bahis. F&: 1 ~.~ v=timiz ıslah edil _ dir. Faht general Vedillac'ın ~~ a~Yormu.ş gibi Almanla- ıere taalıuk eden işlerdir. kat bız. burada ıııı ~ §ekli 

1 
miştir. Sollum mıntakasıııda ve emrile hareket eden yerli kı . 

"-~ bQz; dan çıkması icap ede- Fakat Tass ajansı Almanlar ve harici ma.D:tıkl bakımından Tobnıkta seyya:r devriye miif- talar bi?:e iltihak edenlere ar-
'"r. tenıınatı da ihtiva edi- hesabına da teminat veriyor. muhakeme ediyol'UZ. rezelerimiz bir düşman nakliye teş etm'n'--''-. 

!lo,,.., Me2ela Almanya da aradaki a- Tasa ajaıısı Alman askerlerinin (S-u ooyfo 5 oütun e d•l k&dan a ..,.== 
~~~.3etler Birliğinin Almanya demi tecavüz misakına sarsıl- Almanyamn ııarkına ve şimali - İngiliz ve Hür Fransız kuv • 
~t 0~e hiçbir tasavvuru mev- maz bir şOOilde sadık bulun- ııarkisine sevkedildiklerini ka- HARP vetıerinin Suriyeye girmesi 

~ı(,...,·.;;z .tnisalona sadık kalmak .. kad b · ak adık ya tecavüz için yapılmayıp baş- ' ıs ....... ,. 5 aütun 2 del 
· (;;(,,.,_ adığına, aradaki ademi maktadır diyor. Almanya bu- ı bul ediyor. Fakat bunun Rusya-~ ..,... 

~~ =:::~E §:~ ~::; t;-$t~7::ı:E~ VAZiYETI -MfiiŞEF-
"ıı.:. eUer çerçevesini geçmedi- bir vakıAdır. Fakat bundan son- ı olabileceği izah edilmek daha iJ D E V s d ~~~anuıe inanıyoruz . .AJ- ra sadık kalacağını ve Soyyet· münasip olurdu zannederiz. Sa.- ta yomda 
~q~ b"' Sovyetıerden şimdiye !erden bazı şeyler istemiyeceğini niyen Alman askerlerinin Rus 8 e V g i Si 
'<lltıJ ~ taleplerde bu- SoyYetler Birliği ağzından Tass hudutları civarında. talışit edil• y AZAN 

1 ~~ da inanıyoruz. ajansı nasıl temin edebilir? Bu melerinin sebebi Sovyetler Bir· G 
~'- bSoV)retıer Birliği resmen teminat §ekle ve zevahire bile !iği aleyhinde bir hareket yahnt EMekli K•neral 

"' ı....,.,. muvafık olabilmek için Alman- yakın bir istikbalde yapılacak Kemal oçer 
~ · ~3 yoktur diyor ve !ar tarafından gelmek icap et- bazı talepler münasebetile Sov-

mez mi idi ? Almanlar eğer mi-

1 

yetler üzerinde tazyik icrası Ödev sevgisi, her Yerde ve 
\. saka sadık ltalmayacaklarsa bu- maksadından ibaret olmadığını her meslekte muvatfakiyetin r llsuf ı· ıe nu daha evvelden Soyyetlere ilı- da bizzat Almanlar ilA.ıı etseler- ba§lıca 8milidir. Bu, orduda, 

tar ve ifşa edecek değildirler di şeklen daha münasip olmaz en çetin vaziyetlere hikim ol-
~ • • ya? Fena bir maksa ti arı varsa mıydı ? mak. için millet ca.m:iasındaıı 
~ul'"'ha ıü hesiz ki gizli tutacaklar ve Mesele doğrudan doğruya seçilen kUtlede ise, kat't bir 1 -ı b;ftün ha.zırlıklannı gördükten Sovyetler Biri.iğini a.likadar e- mecburiyettir. ~u günün or-

oonra taleplerini bildirecekler ve der. Bilyük komısum.uz ve dos- duları, yalnız, bır cephede de
l. .t Z A~ Iı:abul ohmm••s• hemen hareke- tum.uz SoyYetler, Almanyamn 1 ğil, yurdW?- ta.amıza maruz 
"'f. ~ te kec;eceklerdir. Böyle olup ol- iyi niyetlerine kanaat getirdik- Iıer .bölgesinde de muharebe 
'-=' ~. Korgunal mıyacağı Almanlardan ha.tıka ten sonra ortada Biyasi bir me- tertipleri almak ıztırannda 1 
~ - kimse tarafından bilineıniyeceği sele Inılmaz Fakat bu Sovyet bulunan hemen her yaştaki 

ti~ OoOIJ KQzeJ tarihi tef- gıl>i Sovyetlerce de bilinemez ki tekzibine bir Alman tekzibi de erden ve kadınlardan 1-ık-
h.. İlllıı-. vulma gelmiyeceğine dair 1;e.. inzimam etmedikçe mantık ba.- küp edJYor. 
""~ .... ı yarından iti- minat verebilsinler. kımındnn vaziyet tenvir edilmlo. Ber buhranı .kar§ılayahile-

Ankara, 14 {Telefonla) 
Cüınhurreisiıniz bugün 19 Mayıs . 
stadına gelerek fotbul maçlaı-ı
nı taJ<4ı etmiı;lerdir. 

Qazhane 
cinayeti 

Yarah ölmedi, 
suçlu tevkif 

edildi 

1 Fl'K R A j 
Step ortasında 
meyve korusu 
Yazan: Aka Gündüz 

BUde bir lif vardır: "Kan
bersiz düğün olmaz., derler. Bu 
vıl ben de Kanbere döndüm. Av
cı arkada.şiarıından fabrika iş
çisi Toooç Yusuf Araplar kö
...fuıden evlidir. Köyde kendisi 
gibi topaç bir çocuğu var. Sün
neti seniyeye mazhar kalacak
lamıı§. Kanberi de çağırdılar. 

Tepelerine ateş yağan kuru 
ve kepir yamaçların arasındaki 
Aranlar'a gittim. Stepte bu gibi 
köylere çok az tesadüf edilir. 
Kupkuru Tekedağ'm görünmez 
bağrındaki billiir sulardan mü
him bir kısmı bu köyün her ya
nından fı§kırmıştır. Köy bir 
ormancık içindedir. Bu orman
cık öteki ağaçlar şöyle dursun 
bir meyva korusudur ve baştan 
başa sebze bah~e!"'1:i ve gill bah
çelerile bezenmiştir. 

Ben nice sulak köyler görmü. 
şümdür ki çeşmelerinin dibine 
iki kavak bile dikilmemiştir. Fa
kat bu nııntaka köyleri aşağı 
yukarı he" böyledir. Yamacın
dan sevrediniz, içinde dolaşınız, 
yepyeni mektebinin bahçesinde 
oturunuz. Damda yastıklı kili
min üstünde yanpala ıız.ammz, 
Duyacağınız §eY tatlı, derin ve 
O'UJ'Ur verici bir heyecandır. O
tuz yıldır .Anadoluyu dolaşı -
rım. Gözlerim kunı dikenden; 
çoraktaıı ve taşlıktan başka 
birşey göremez olmU§tu. Fakat 
bugün öyle değil. Bu meyve ko
nıJarmın içine bliriinmeğe baş
laınıo olan köylere soruııuz. Ye
ı,ıillilı: yaşı buralarda. cilmhuri
•·etinin yaşııım yansıdır. Bu ye. 

Cümhuriyet ordusu, J<·ı.i 
Türkiyenin yalnız kahramr~ ı 
bekçisi değildir, ayru zamana ı 
milletin en büytlk, eıı pratJ<t 
mektebidir. Oraya gözü kapo ı 
gırenJer, ~an tarihini, ·oı;
rafyasını, dilini ve ziraatini bi
lerek çıkıyorlar. 

Siz.e şu, büyük minalı küçü.t 
iki misali söylersem ne demek 
istediğimi daha iyi anlataııili
rim. 

Misal: 1 - Bir gün KırşelıiI 
taraflarına gidiyordum. Bir yol 
üstü kahvesinde mola verciim. 
Kahvaltı ederlı:en bir delikanlı 
ile ahbap oldum. Sö.ı: arasında 
sordum: 

- Okuyup yazmak bilivor 
musun? 

- Hayır, millet melrteplerıne 
gidemedim. 

- Ayıp. Gücüme gitti. Koca 
delikanlı olacaJuıın. Kırkını aş
mışlar bile Jğrendi. 

Delikanlı istifini bozmadı. Sa
kin bir tavırla ~ cevabı wrdi: 

- Geç kalmadım. Bu hafta 
askere gidiyorum! 

Demek oluyor ki asker O"~
ğında neler öğreneceğini. ne 
eksikleri teli.fi edeceğini bu da 
biliyordu. 

M'ı.aal: 2 - Bir gün bir bu
cakta bir elma ormanı kP•fct . 
tim. Evet, bir elma ormanı~ ~'a
kat bu orman yabani idi. Bolu
dan berıı.berce gelirken, ağaç 
koruma kurumu reisi Mani•a 
mebusu Bay Yaşar Ö?.ey'e ~u 
elma ormamndan bahsettin. 
M:lihimseıneden, basit bir tavır
la dinledi. İki iiç ay sonra ~u 
hakiki rakamı aldmı: Bu ıqı 
mevsimi 8e1lin elm& ormanında 
en az on bin elma ajl!anmı.ştır; 
bedavaya. .. 

Dahası var: Bu ağaç koruma 
lrurumu bu sayının belki dört 
misli ahlata, cins armut a.şılat
Dll§tır; bedavaya.. .. 

Bu ağaçlar flİmdi köylülerin 
ya şahs! ma.llandır ya müşte
rek köy malı. 

tı neşre ba~hyoruz Tekzihin bu noktasına Alman- de sayılanıaz. ı eek bir disiplin. ruhu ve irade 
J .... .._,.._ .n..-..u y.a.T r!"'1 \. (Sonu .. yfo 5 oijtun 1 de-J 

---------"' !ar i 'l • • > •ırıı koymahdırl.a!-. ..__,,,.., ...-.... ~· ~ • 

Evvelki gece Gazhanede olan ili feyz cümhuriyet devrinin fey
cinayetl bertafsil yazmıştık, sidir. Bu feyzin bir milhiın lı:ay
Diin bu vıık'amn faili Muhiddin. ııağ:ı daha nr: Asker ocağı! 

(So•u .. yfo 8 •Utun S te) ========================== 
Dostum topaç Yusufıın kö

yünden bu ilham ve bu zevk ile 
döndüm. · 
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Halkın ra 

~ ='~~çıktı. ;::=.~~n!n Calibeye S~rme!'eli \Belediye riyaseti yeni- Düzcede kahve 

~::-=== ~JL~~~I:E ıbrahım den bazı mühim tedbir• V~iG~~~
=:v~~a:elll~~ ~ ™ ~ ~= Belediyeden para ler alarak harekete geçti ~:t~eh=yetTilnamıtmıc~ 
ka kapıııuıdaıı çıktı. nin kolanmda titzoedlğhıi hieset. • ted. f k t .. ..&-":.-

Umumi yolun arka tarafına tim. IS 1 a a Uıu.uu• İstanbul belediyesi şehirde sonlaruun halktan, belediye ta.. na :viliyet!enı göndermiş ol-
d~ kıra. çıkmıştık. Fllhıılrika, bu emııreııgiz c&- d bul nd halkuı rahıı.t ve huzur içlnde eğ. rafından tasdik olunmuş bulu- 1 duğu kah:ve :ve çivi kazalara 
HıWie ayni şekilde bir ha.Jli reyanlann çarpl(llllllSIDn C&- e para u u )enmesln! Wnin etmek mekee.. I nan tarifeden daha fazla para kat'iyen gönderilmiyor. Ge-

)'iirüdii. Erenköyilnün bağ1an libeye hqat gelınŞ gibi inleme- Sürmeneli lbrahlm isninde dile yeni tedbirler aJmıııt,ır. Bu 1 aldıkları görülmektedir Ka • 1 çen defa Bolu vilAyetine g&-
ohuı kÖ§]<lerini geı;ti. ye batl•D!JliL tlstü bqı periean bir adam dllıı hususta Belediye Reis Muavini l makamlar bu v.aziyetıe° ~ : len kahve :ve çi:videe 90 bin 

!Bu k"""''·-'- _ _,_ • __ .. __ Hacı Bey h~ a~""' Belediye .Muavini B"'1 Liltfi Ak· Liltfi ~yun riyaaeti altında._ şekilde m•-·• ola.caklanbr. Ga- '. nüfwıa malik olan Düzce 
na d<Wru vürümeye baııJadı .....,..,..; soya~-~ ç para,. e emnıy ıncı @U m u••nr zino, lok&nta ve eğlence yerleri- . ~......., ....... ....,......_... ~...... .,. ..... ! -•'--·-· _ _._,_ hi :v et 6 be Ü..,,_,. ....... ~ )<aueı114 100 gram ı:ivi ve ne 

Halile Erenköyüniln metrü, - A,Jıhyor! •. Bu letarji değil! 81 olmadığını s6yien;ll ve Stır-. nün iştiri.Jıile diğer ellkadarla- ilin kontrolıı lşile belediye ta- ~~h~i~~ 
küçük meza.rlığuıa doğru çevri- ııaıunm, '"1det!i bir uyku beliıı- meııeye bdar belediye tar&m-1 nn da hazır bulundıığu bir top- bipleri 8'kı surette meşgul oJa.. I le IMfgUl olaıı çalışkan köy-
lince kalbim şiddetle atı:ııa,ya de vttrGııı.e!.. dan meccaıı1 nak!inj isteıııJitir. lantı yapılmıştır. 1 caklar ve bu kontrol ve teftit lümüz işini gücünü bırakıp 
b~amı~ Hayret ve merak i- Dedi. Ada mm vaziyetinden fUı>hel- Toplantı neticesinde tesbit e- heyetlerine iştirik edeceklerdir, 
çinde dilsiz kızı takip etmekte - Aman Bacı Bey hemeıı belediye reis mua'rini polis Sli-1 dilea esaa1ar kaymahmhklara 1 Ekmeklerin daha iyi bir ııe "1 r~~ =e~ 
olaa Hacı Beyin yil%iiııe korlru köoıw... • leyınana, İbrahlmin tDerini ara- ve diğer al1kadarlar& tebliğ <>- 1 kilde pişirilmesini temin etmek Soluya çi:vi almak için tilr-
ve delıtetlre baktım. Haoı Bey Halile - elind maaıw wretaıif Y'8 an.-1 lunmuştur. 1 m•Jrsııcfüe de fıruılarda tedbirler lü türlü mtişküliıtlaııı. ltatla.-

Acalıa Calibe mezarlığa nu gö- tuttu, ben C&llbeyi yıkıl~ ıruıd& İbrahimin pantalonuna di- 'ı Bu eeeelar bathca dört nokta alınacak, pli.jlar sıkı bir suret- 1 ııarak gidiyorlar, Çokla.n ih-
türtumllştü ?. alarak Adeta kop. k<>fa köşke kllmiıı olara.lı: 116 klğıt lira bu- etr&fında toplanmaktadlr. te kontrole tAbi. tubılacak tak· tiyaçlarını manasız güQlilk-

Yllzilmdeki mütlıit endi§e ve döndük. ) lunmuot;ur. Bil paramı bulım-1 1_ - Tarif~er. 2. - Temı~ I si şo!öı:Jeıi ~lediye W.~ hü- lerden göremlyerek ~ dö-
telioı okuyan Ha.cı Bey balla Filhakika köoktıe Calibe ayıl- :ın&aı tı.eri-. belediye 1brahimo plAJ, 3 - İyı ves&lti nakliye, ~ nayeta mecbur edi- nil)'UI'. AJAk•dar vekAlet!n 
~ sabır iş&reti yaptı. dı. Ha!ile'1i yatırdık, lı:ızcağu ~ biı.t alt!Mlsmı t&vııi.ye ı 4 - ~e~ ~elest . . 1 leceklerdir. . 1 Bola vfiiyetine ~derdiği 

Kızı daha bUyülı: bir heyec.w.- horul horul bir uykuya daldı. etmivtll'. Tarifelerin ıyı §ekilde tatbikı Her kaym•hm kawı.ı dahilin çiYi. loe kahvenin kazalara ve 
la takibe koyulduk. Calibe ayıldı sıhlıntinde hiç ı ~in belediye riyıuıeti esaalı ted- 1 de bütün bu hususları belediye muntamm ııeJı::ilde teni et,. 

Halile ıı:ıesarııtı da dönüıu:e , bir arıza da ı{irllhnedl. Fakat Hava Kurumuna birler almıştır. Birçok gazino :ve 1 riyasetine Puarteai glirıleri m.. tirmeııhıi bütün DU7.ce 1ıa11ı:ı 
iı;inı birdenbire ferahladı. Kıa 0 geceye &it hiçbir IJffY hatırla- eğlence yerleri sahip veya gar- rer rapor vereceklerdir. l "-;;;;:hı:;nıı;,:::;"::•::kla::.~bekleme~:;:::::;:ktedir~~·~., ~ I 
bu sefer civardaki bir bostana 1 nuyordu. Boatana kadar na.al 
doğruldu. Bostana. girdik. 1 ve niçin gittiğini bilmiyordu. ardı l f MAARiFTE iKTiSAT 

Burw ekilrn-iş, fakat ya- Şüplıeısis, o garip ııykıuıtı es- Mur-akabe bu-rosu ııanı otlar ve ça1ıLarla girilmly.. nasında. yürilıniiitiL lat:a.ıtbW U- Kurw- ikmal imtihanlan 
=ı_ir hale .. e1m1ş eski bir oo. 0 gun·· ,,_,_.,,_. __ e:...eı· ··:v· alh datl: erken kurslan rağbet 

IAUU.UU<m • • - ll'evzi Şamlı 1500, ;..., İlli bil· 1 
ttı!~: Eı~~:~~; !:i.J:~mıı:ı .. '!rıık. -

1 

= =~iy:1uıı:!~;at~ yapılmayacak görüyor 
hkla, i.deta asfaltta. yürüyorınut Calibe çok ağladı. Ltd. Şti 550, Çeturt biraderler Üniversite Fen ve Tıb fakfil. İstanbulda &Çılan ilk fiat mü-
gibi aüratıe yllrüyordJL İlk defa Kenminin uzun llllWl ooo, 1:hra.ııim Bamllvı 000, Tn.k teleri ııoıı .mııf taJebe1eriııiıı as 1 rakabe kursu 22 Haziranda bit-

~irdeııbire boııtan kllY\l8Ull& ağladığını gördüm. J ya Ticaret Lbi Şti. 500, Sava bir kısmı yalnız kendi ııuut1an 1 melrtedii. İkitııCi ve ilçüncü kurs 

Zincirleme 
ihtikar 

Bazı kimseler bu 
RÇla adliyeye 
sevkolund lar 

dogru Uerieme:r,e bafla.dı. Tek- Keremi o geoe w ertuJi giint1 ~yadls 500, Loknı&A JW- için bu aeneld ikmal imtib•nl•. 
1~Jfek~~~":ı d~. " i 

rar halecana diiftUın . göriinnvıdi. f rı, 500, Salamon l!lıılı:ıınazl 350, nnın her senekinden evvel ya.- ~a §1mc1Icıen 
0 
k~ar ~ :ıin~ Fiat Mürakabe Bilroiiu, z.iıı. 

Burada bir bostan kuyusu ol- Fakat bir gün ııoııra. aeldi. !ı{ ı e 1 Boroııtayın s:ıo, m. pıJın hıısuauııda rektörlüğe racat vlki olmuştur ki, 15 Tem· cirleme bir tel ihtikirı meydana 
dıı~ııu. illı: defa görüyordum. Yüzilııde bUyttlı: bir hayret ve sim Am.rua ve Gi1tiizari 300, .mtiraeaet etmi31el'di. Bu hwou- mnzda Ank&rada. açılması dilııü- çü:anıuştır. ~ ihtikan yapan- ! 
Calibenin bostan ~ywıuna atıı. teessilr vardı. ı 'E&ğı~ ve Yatbtt•ık T. A. Wri dilek Maarif Vekilliğine bil nülen ikinci kUl'IJl.lll 1stanbalda alr, şebeke halinde Anadolunun 
nllJ. ?~~- ih~&ti .aklıma _gel- Biz Hacı Beyle CaHbeyi oyala- Ş. 300, Jak Kohea. 300, Alp Ka- ı dirilmif ve verilen cevapla değ;- ihdası daha muvafık görülmeğe bazı yerierine gid~ buldtılt- ı 
dıgı ıçın tüylernn diken diken mağa uğraştığımız sırada içeri- rada:vut 300, Vaall Kurtoğla şen hiçbir şey olmadığı ve ikmal başlamnıştır. 1 lan telleri ehven fiatlarla satın 
olmuştu. j ve girdi. j 800, A.. K. Fahri 250, Ja.k s... 1 inıtihanl&rırun bu sene -de her Bu takdirde İstanbu1dan ilcin- almışlar, bir kısmım Anadoluda 

. Fakat Hacı Beyin birdenl_:tre Ben kAN!ielniıt ııet•m•nt iade ban ~· Koço_ Y~adiıı zıo. f llC!Deki tarihte yaptla.calt snı... ci kuraa i{jtirilt etmek iııtiyen sa.kbyıırak: mütelıa.kiaini buraya 
bır hayret n!daaı fırlattıgınıl etmedlın j Yorgı Diınitri 200,I ın!ıp...+ır. m.Ura.lı:abe börosa memur nam- ge"-'....._.'-. +-•·-bula g'zle- ı 
i§ittim: ·. . . M'ünir a..J.'- 200, .lak DeJ<aJo 1 Yo - 1 -__.. ..... ...,..,. ' Keramı mahsun ve lı:ederli bir ,........ zetlerine de bazı tasarruflar te- nen teller de o kadar çok el de- f 

- Allah!.. İşte Calibe!. - . . 1 200• Kanal Alemdar 200• M. BELEDi YEDE ınin edi_lmiş olacağı hesap edil- "'bt;-'""'- ki, bu""•"- faillerıru' . Filhakilt& tam bu bostaıı ku- tavırla. ~ana _dogru yllrüdli ~ Sadık Afitab 150, MMmet Ka- ektedir 6 "' .... ..,._ ...... 

'Jusunun kenarındaki tqhkla - - Sızı 0 gün bana yaptığ= sun l:IO, lıfihail Dimo 135, Ali . m • ' yalıalaınağa. imkin elvermemiş 
nn aral&rında Calibenin yiizilko- hakaretlerden ~olayı ömrüm o~ 1 Aeg&.r Hatsni 100, l{tl8tafa Ankara ekmek len neden Kahve tevzı·aıı tir. 
:vun yatmakta olduğunu <>öriln- dukça atretm.iv~Dl;!.. dedi. Fahri lpek 100, Huan Burl iyi çıkıyorrmıt BUro. '!f'lbek.enin elebıaı. :ıı.la.rıııı 
ce ben de mUtb.iıı bir beleca ola: F_akat bunu he.ııgı teessür ve fi- 100. '.A.okarada çıkarılım eni tip htanbul villyel:i emrine tah- yarın adüy ye verecektir. 

- . Calibe!. . . ~°!:':iı=~- ~aı>tığuııa bu- rJ;kOa teberrllat (~.035) li- .ekmeklerden nilmune~erk bele- 1 sis olunan kahvelerin te:vzi işi iki muhtekir adli-
Diye haykırmaktan keadimij Be . b tan h"t,.., edilin · diye tarafından tetkik olundu- hakkında Ticaret Veldiletindaı 

alamadım. h ~-· . 
1~ u:ye • ğunu yumıştı.k Yeni ekmekle emir geldiğini yazmıştık. Pazar. 1 yeye ver•ldi 

.. F&.!<at onwı: adeta l1&akt&ı_ı ı<;>- e:J'~ gınu go ce .... MÜTE FERR/ K Vali ve Belediye reisi Doktor teai günü tophıııacıık bir komi&. : Fiat }für&kabe Bürosu, Gran 
rülınlyecek bir halde, serilmiş s · Jd··L . LAtf• "'·-'·- ul im··-'- yon bu ka.h:velerln satış fiatıru ber L!...:.-'-' pil ihtik•-- 1 .,,, ,__, ; ............... ,.... - ıze o uıı.ça a ......... ~ ola- B" R " l <U<UAC :ıneşg o .......... ·-·bit edil---L'-'- K . g ...._... ..-w ya""9" UÇUJ ~·~ ...... - ~ ... - ır umen a ._,_ __ .. _ . -· 1 ..-......... ""' .............. om.uıyoıı .. __ . . 1 

ö1nı ·· , · cak bir haberim nr! dedi. M:.. V puru .<UIAMaua mı ... o UnaA __,... &yıli aamanda huırhyacağı &- .......... dolay_ı adliyeye :venruşt_ır. 1 
- uş. danı Kagliyari hastabaneden l ed•Jd" şehriızıizde yapıla.n im•litı .... saslı&r dahllindıı kah:ve te:vziatı Aynca büro memurları dlin. t 
Diye haykırarak fırladım. çıktı!. CZJ 1 zarau daha beyu olduğu tesbit bir müteahhide verecektir Pepo adındaki ba:vul satıcwmn 
Hemen üzerine kap..ndım. O vakit h yretle ıııonnaktaıı. IJmammıııda bulunan Raz1ta olunmuştur. Fakat bunun sebebi Te:vziat esas itib&rile Şu §&- r dülrinında . da ~ cürmümeşhut 
Onıı arkası ilstil çevirerek kendimi alamadım: f iııiınli ~ vapuruna. haciıı 1 iınallt değtfı1ı:liği değ11 Ankara.- kilde yapılacaktır. Askeri bir • 1 tertip etillil}lerdir. 

kollarımın arasına aldım. Yllzll - Haııtahanedeıı çıktı mı~. konmııştu.r. Haczin aebebi heniiıı 1 
da istimal olunan buğdayın cins tiklerin kahve- ihtiyaçlı&n as- 1 -----------

ölü yüzü gibi a&pean idi. ı Letarjik uykusundan uy&nml§ aıılaşılanıamıştır, farkı dolayı.sile oldıığu 1:eiıbit <>- keri makamata, gazeteler ic;in HALKEVLERf 
Taşlann ıı.rasında. düşerken · mı!.. lunmUijtur basın birliğine, memurlar için 

yüm berelenmiş , öteoıi beriai l<a- - Evet! .. Fıu:la olarak dün bulmuş. Bu vasivetnamede bwr 1 - • . • • t daire müdürlerine ve halle için Rebia Tevfik Başkurt'un 
nanuştı. de Amerik;&ya mütev~ihen dan 300 sene evvel fırtına yil- nonQ gezgısı ınşaa 1 kuru kahvecilere :verilecektir. k 

Hemen kalbini dinledim. harekete~ bulunuvO!'... zünden LomJıaJldi.ya sa1ıilleriııe ihale olundu herkese kahve 100 gramlık pa- onferansı 
Kalbi ~yet h&fif atıyorou. - EvAmerikt' Bıı:yadmıttaı?. bir vurmU8 bir türk gemisinde eair ..,_,..,.;_ .,_,_, enc"-Am· dun·· ketler içinde tem olunacaktır. ı E•i"önii Halkevin.ıflm: 

Sevinçle bağırdnn: mekt e ~ ki v~ca. . alınan bir Türkün Paroa ada.la- K:;::.';~ ~ı.oğ'Ju" yolu, Dünkü ihracat 16/ 6/ 941 Pazartesi günü aa-
-;-- !Jac;ı Bey!. Ya.şıyor gali., her huıı1ıe hayli en~=~ ı nndaıı gizli bir (ihıhayat) ge- Ayasafya meydanı tretuvarları, Dünkü ihracatın yeldlnu 25 at (17.30) d& evimiz ,ıalonıında 

ba ·· Koş· · .ıtalvanca bilivoraunus pnıwie- 1 tirdlği, bu (abıhayat) sayesinde Taksim - Eminönü gezgisi :ve bin liradır. 1s:viçreye fındık, bak. Yardimse:venler Cemiyeti namı 
Hacı Bey ••Qlar ııze·· • de ytl · ı B · ı 3oo sene aonn. dirileee,;;, aoııra Florya b'--•---·- •·-'-' ;.,!eri la, Slo ak ~ Ba.""'n "'·bia Te:vf"k B ....., rın - nm... uyurunıız olruyunus!.. ... ı .......... .....,. ....,..,., ..,, keten elyafı, su.sam; :v - - ,_ "" 1 as -

varlana yuvarlana koştu. j M:üthlş bir hayret ve :merak- ~n~ ~nciuı. ~ vücw:lüııel ni ihale etmiştir. 1 yaya kuru üzüm sat.lmıştır ı kurt tarafından (Vatan yarı-! 
_ J?<>ktorluğunun bütün kudr&- 1 la, Meta gayriihtiqrl, mektu- §aşmak 1tu't":~e sahip~ Y~· ı_ · ı §2.Dda kalb birliği) mevzulu bir 

tını ~Jlll:~lıyan Hacı Bey hemen bu alduıı ve okwnaya batla- 1 delilerle bildirilmekte idi lacağı 1 kon!er&ns verilecektir. 
dız ~kt~. . . 1 dım. 1 Kagliy&ri işte 0 ~n tam s • t • ı • 1 Bu konferansa blitün yurd -

Gozlennde bırdeobıre bir se- İş~ bu mektubu okuYillM'.& 300 sene geçmif olduğu için bil' ~- enı emız erız \ dqlann gel.melel'i rica olunur. 
dır ki, cereyan edeıı eıırarengız dirllnıit adamı aramakta, omm 1 vinç tutuştuğ'unu gördüm. 

- Yaşyor! .. 
Diye nunlJandı. 
O anda, heyecanJmır-dan u-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

TOrklye Een.01 

SENELiK 1400 Kl"f. 2700 Krt. 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 800 • 

TAKViM 
16 Haziran 1M1 PAZAR 
19 Cemazlyelevveı 1360 

2 Haziran 1U7 
Gün 166, Ay t, Yıl: 941 Hızır 41 

Günet 0§1• ikinci! 
8.46 4.32: 8.33 huf 
4.28 12.14 16.15 • v.-
Akpm vaı.. lmMk 
12.00 l.03 uı hanf 
18.42 11.43 2.oa v-" -- DiKKAT .... 
cYenl Sabah> a &<lndıerilsı ,._.. 

ve e>'rak _.edili!n ~ ilıcle 
olunınat ve buA1ann ~ 
dan dola71 hiç bir a:ı...U,.et kalluı -

1 

hiıdiselerin . hemen bütün esra- kanını elde etmeye bütün kud - ' 
rıııı tamamile anl~•ı olduın. 1 retlerile uğraşmaktadır. Bu su- 1 

lıladaın ~liyıı.n ~ mektu- retle 300 sene vaııamava :ve be- ' 
bu bua değil, Keramıye yuap 1 ni de yaşatmaya Ç&lııııyor. Bu 
bırakmıttı. adı.mı k&111 vuıtasile ve :ın&D- 1 

İşte Kagliyarinin bu mektubu ' yatlzma ile bulmalı: için her 19yi ' 
aYtıen şudur: :vapmaktadır. j 

"Sevgili Keranıi! .. Seni gör- Bu ytizden birçok in••nlann 
meden gidiyorum ve ebediyen. ölümüne sebep olayor. 1 

Çünk11 gelişiın gılıi, hattiı seni İşte sana da bunun için yaııaıı 
buluşum gibi, oidişiın de kend1 mıştmı ve bütün ııenin kanın • 
irademle değildir!. dan olanlara da belki feci feli· 

Kerami!. Yalnız sana karşı ketler j!'etirecelrtinı . 
duvduğum se:vgi kendlııılııdir Faka~ son le~ u:vku, beni 
ve ebediyen kendim.in k&!acak- manyatize edllmig halden kur • 
tır. tardı. 

S yln limd hnaks • Esasen Kagliyari de bu imı&-
ana, e e e o ızın Tür' iri ed hn-~- --•· 

b'"'"'k bir f ahlı: nm y e o __ -ugını ....,.... 
~, ~ en yapm&va va- d • bildirdi. Onun . . ebedi-

sıta olacaktım. Bundan kurtul _ ıgmı ıçın . 
d • · · • d ven senden ve memleketimz-Oeıı ugum ıçın mes u um.. ynlı Hee' Beni attetmen . . be- & yorum... ut vaşayuııa 

· eden tehi"~ b~--'·- ve iradesi c;ıkarıhnııı bedbaht bir nun _n uu: U: ,........ insan ıtibi ya§ly&n beci nmıtma. 
oldugumu haber vereceıfun. j yıntz !.,. 

AsU medyum olaıı benim ko.. işte hidiseleri aynen. gördU-
cam, Kagliy&rldir. Bu adam, ğüm :ve yaşadığım gibi yazdım. 
gayet uzak meııafelerden ipno- Vakı1, bedbaht mııdam ıı:ag. 
tire etmiye mıılrtedh- olacak cJ&. liyari arblı: 1stanbuldıı böyle bir 
recede kııv:vetli bir medyum- mesele etrafında. hiçbir tehlike 
dur. Bun!'JI için ~ _iııtaayon,. hlnı•dıtmı fl!pheııb k:at'l bir 
1armın dün.yayı lıirilı!rine ~ a•mim!yetle ~. 
yan cereyırınla.nıııdaa lllt1fade &- Fakat, benoe, t8tanbu.ı halin 
der. yine her ne rapı- 111ttta, ... 

(Napoli) de eline P4fdii! kız bnlımm•hcbr. A,Jllf · 

Kodese girsek tene çıkar? Ar
kamızdan ağla yanımız yok a !. 

Birinci asliye cezada garip çıkar. Esnaf aralarında 10 
bir cürmü meghud dava.ııına kuruş toplasalar bizi beyler 
bakıldı. Ve 88ki bir cürmü gibi beCillerler. O da olmaaa. biz 
meşhud davasında şehadette delikte de nasıl olsa on kuru
bulunan İbruhi adındaki kadı- şun yolunu bulunu,. dediler. 
nı yalan şehadete teş:vik için Polis diye bağırdım. Gelen o 
öldüanck tehdidinde bulun- Hakkı Efendiye ikisini de ya.-
duldan ldda olunan Manuk ka.lattım. 
ve ZAhid adında iki gencin Suçlular bu iddiayı red(ıet. 
duruşması. yapıldı : tiler. Şahidler de bu liıkırdı-

DaYaet İbruhi ~kapıda lan. duyduklarını :ve fakat han 
Yakascıla.rd& bir &&yacı dük- gisinin söylediiinl bilmedikle
kinı ~eten orta )'lUjlh bir dul rini ifadelerinde açıkça mey. 
be.yandır. Onun dUkkiını önün dana vurdular. 
da ~ m.emurlanndaıı İddia makamı suçlular a-
Ralı:lo.yı döğen Hüseyin adın· leyhinde bir ifade bulunmadı
da blr suı;tu aleyhl.ııde şehA-. ğı :ve tevkiflerini de icap etti
dete getirilm lbrulı1 adlir- recek bir delil göıillınediği için 
koridorunda manıs kaldığı te. iki bıçlı:uı.ın dıı. beraetlerilli is
cavlbı w tehdidi ,ayı. anlata.- tedi 
rak da-.acı olııyordıı.: ıı- Kaııuk. hem de Zi.hid 

- KcıridoNa beldlyordlllll. bu tal.ebe iftlri.k ettiler. Bera
'AlınJar pldl.. uh HlıleyUı E- etlerini ist.ediler. M•hkeme 
fMM+ ~ ııe'w'ette riyueti 10fldı:Jehım11mt mwı,. 
bulunarııan seni temU.leri&. Az vbılnlıı te'eN•i ~ buJ.. 

bir aııtllr& ııuıhfuamn lçtıııı. Ji- led ,.pmam•k lda-
Uııce yem'ınıl bir YMt,et>ıaıne - il O Jr -

= ~ Ke'e-:!"- ! :_.v:!i'f~nı·na ıı.ra.üae u.. 

'-------------------------) 

Yolcu salonu caddesi 
yapılacak 

Galata Yolcu Salonwıdıın Top , 
haneyekadarolany~,mozayik l 
olarak veniden yaptlaeaktır. Fa- 1 
allyete bugünlerde başlanacak 1 

4 ayda bitecektir .Bu.ada.o. dola
yı bu yol. 4 ay müddetle bütün 
naltil vasıtalanııa kapalı olacak- 1 
tır. 

Köstence limanına va· 
purtar kılavuzsuz 
giremeyecekler 

Rwnaııya hükümeti, badema 
Köstenceye gire;)ek bütün va
purlarm telsizle askeri kıla:vıız 

istemelerini ve kılavuz almadan 
limana giremiyeceklerini alaka
darlara tebliğ etmiştir. 

Ne nişancı şeymiş ? 
Sirkecide Bolu otelınde otu

ran Ahmet Kızılırmak Yeııika
pıcia Alıdull.aJım ~ atma 
yerinde atıf yaııarkarı attığı 
S&.Çllll& dBlıkllıa mft.t.Memlerin 
den Ylısutnn bafına la&bet ede
rek yaraJamıf ve ~u yaka -
ı.o••at-. XanL=1n m1idavatı 
7apı"n'fl ... 

- -
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L.: ~KYiMDEN 
.~~ .. İllYAPRAIC 

Yine lstanbulun iman 
<Mani- in - NukOs 

vazifesi 
Yazan: ULUNAY 

Geçen gün yine bu m~ 
dair yudığım bir yaıAdan dolr 
yı ~~ret Yfl' 
rici mektuplar aldım. Bir çoğt 
bana. hak veriyorla.r; şeiır!JI 
iman meselellinin bir cok mab' 
nımiyetlere rağmen --<ledl~ 
gibi- dev &duııı.ile ilerlediğını 
herkes göı:ilyor. İstanbul ~ 
ve yay:van bir şehirdir ; :ve b~ 
şehir fetih tarihi olan 1453 deıl 
yani dört yiiıı sek- .-ıekir &e!'' 
denberi bugünkü gibi böyle pli# 
d&hiHnd& bir imar ylli;ü göl" 
memletir. Bir çok milli lbidıt' 
ıer, biçimsiz dar eokakl&rııı arr 
lanna ~. Tlhi< ıııl• 
marlığ:ının mllhalted eeerterl 
baraka t!M!halleleriıl ar~ 

~~~ ~~l':r~~~ ~: 
rin giizelleııtirilmesi hakkuıcı
bu asra llyık dU~le bıv 
reket etmlşler. Bakınır; naaıl' 

Gvp meml.ıwtlerinde Jilllbil'" 
leri ırihılemelt için tercilıaıı dl 
gösteri§ll ve en gUııel bina1atl 
köşe başlaruıa yaparlar. si.Jjlt 
eskiltt bu tanı dalla evvel at· 
bik etmiş""" ve briyllktü küçill'" 
lü barakalardan ibaret oJdılll• 
lan için şehrin teayinatını hll' 
swü meskenlerle temine yitJl 
imkin bnl•nw!•klanu.daa kÖf,' 
~ ekseriya semi, caJIJ~ 
medrese gibi mimari kıyu>!'tı 
olan binalar ya.pmtşlo.r. 

Salkımsöğiitle Beyazıt r1l' 
eındaki mesafeyi ele &lahm: 

Sa.lkunııöğütte ltöşe başı n.ı
Zeynep Sultan ca.mıi varoır; .~ 
lemdar caddesinde• c;ıkı!Wio' 
zaman -Ayasofya ve Suıtanıolt' 
met camilerini hesaba L~~ 
mak şartile- yine köşe ""'f"':." 
karşımıza en zarif :ve en ııı~· 
tena.sip bir bina olan ~ 
camii gelir. Biraz daha ileri~ 
gidilince lstanbulun yr 
gine Ampir binası o 1 • 11 

Sultan Jılahm t tilt" 
besini görürüz iri iki 30kak ~
sını sil.sler. Karşısınd ki k
Köprütü kütüph&nefli ve bırıo' 
ilerıde yine aokak da KöP' 
rüJtl camii ve meııı-i vardlr· 
Daha lierlersek yine kiiı]ııe b9; 
şında olmak 94rtile Mef%ifoııl 
Mustafapaşa medtemsini bul~ 
ruz; onun yanında köşede t.,. 
Alipaııa sebili :vaıdıl'. Ve t,ıJ 
böyle Beyıwda kadar d~vaın t' 
der. • • 

Fakat bütün k• ha.şlaf1~ 
süsleyen bu gür.el bııııı.larU:ı g•~ 
ze çarpan ,ey, heysiniu b ıcııı> 
su: bir halde bulunmalandır. 

Şımdi yine büyük baba la riJll~ 
zm -garpWarı kı;ıkaııdır,ıc _. 
bir düşünce. ile- aldıi:lan bu- "'" 
biri kaydedelim: ~ 

EsJti valcfiyelen okur8' 
"Mini - in - nukfıf., adi ı ııı<r 
mlll'lara tesadüf eıli)"JIU6. suıı 
!ar camilerin ba9 kıtyyuml rtJJ 
dan daha fazla. t.ahsiııat ah rillr 
esas vazifeleri du:varl&ra y..P~ 
lan çizilen ııeylen temızJeıne~, 
yani miinasebetmz rullı:ış!arı e 
mek olduğundan keıı<liJer•~ 
(nıı.lruıları menedicı) deniınıe • 
le beraber ayni zamanda bıPg • 
!arı temi~ tut.naağ-a d• meınıır , _ 
durlar. Du:va.rlaruı. yazıl rıo.ı ;t 
!erler, sa~larda ıten ot 

1 kopanrlar, temizlerler, teıl1 1 

letirler... -·• 
Şehrin gür.ell~irilmesı i""., 

büyük gayret)er sartedildiği ~ 
sırada vaktflar idaresıne il' brı' 
binaların temu: tııtıı ı nın 1 

1 
kanını temin gibi mıitıım .-~ 
vazife teveccüh edıyot". su ıı' 
darlığı bunun yapılmaroaJll ~O 
bir sebep teşkil etmez. . Çüll ~' 
şehrin abidelerini tamir u;in e ' 
kafın daim& bütc;esinde tal~ , 
sat vardır. Tamir edil~cek ~~
deler ise o kadar <;oktıır ki bıl'ıl' 
!ardan biı· taneciğinin wJı 
büyük bir zarar teşkil eJeııı.ıt, 
o tehir edilen abıd in taıl'" 
ınasrafile böyle yol uğrağı~ 
:ve göz ön ünde bulunan eserıe.' ~ 
ufak mikyıuıta tamirı pek giiP
temin edilebilir. Meselll · 

Zeyneı> Sultan camııııill ,. 
nündeki sehilin yanındaki 1P<

11
1 

luk düzeltilir, Firuzağa cııJl 
k .. . de "İn 'li ("--uf ... oşesın cı ,. ,,._ .,. 
ce:vher değildir. Yühtedi. ol• Jf 
ğu için bu nam :verilmiştir!/., 
besinin etr&fı temı:ııl.eııir •. ,..,~ 
daha ziyade güzell.eştinbr .. .ı· 
Sultan Mahmut tilrbesinın V:r· 
makhklarındaki nokMn teı.;.. 
nat tamamlanır. Belediye r_ı~ 
setinin bllyük him:ırwıtile di!JV 
tilen Köprillü klltilohaıı~ 
bahı;eııioi mednıııeyı. geçiıı~ 
muıda. çıkan otların teDıW ~ 
JmkA.nı da hAııtl ;M o rt• 
sebllinia 1ııa mhn tamir J 6'1 
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Yazan: !J'JURAD SERTOGLU 

" Sen bize ihanet ettin. Benim 
burada olduğumu söyledin. Türk 

zabiti?-3jn metresi oldun! ,, 

Tefrika No. 50 

~er:==:-
Sab 

., C<:b,, in !}eni 
r.ıanaları 

h 

Y eni Avrupa lıcr'>i baş lı· 
yalıdanberi bir takım 

kelimeler n«dlfıllerini ve kulla-
• nılış ~~cr!eı·ini dcği.~tirrJiler. Bun 

lann en q-özf' c;aı panı "ceb,, kc. 
Iimesidır. 

E•kidE-n: 

'l'E1'I~ SAJ~\.AJ! 

---·---

a 
n ük 

"'"'''''''' 

ar, 
oları 

Mllltllllle91 

- Cebi delik! denildi mi t •· ı 
ııun para tutmaz, züği.irt mamı· 

sına geldiği del' hal 'lnlaşılırdı. 1 B • f • 111 dd hl S ı 1'1J~kf d la .._ Dfu;ııincen yanlı~tır. j Birdenbire bo~alan "inırlerile 1 • Şimdi öyle mi ya!. ı lT arıze CeVap - ırıe a ar, a On 11/U 8 an rı -
~.ı:- Hayır, doğrudur. Sen her ı hıçkıra hıçkıra ağlamağa ba.~la- ı - "Ceb,, z!i•hlHUj 1 lJJeddallla Nekre11in farkı - Meşlıur lsmet - Tarihte 

·. 

ı.,;,"'1ellııe Cevdeti öldürmek ıste- 1 ıiı. Baba :Boris o zanıau yayaş _ Cephede açılan "~b,, bır 
iyol't;un. Bunun sebebini bu- yavaş kendi>rine yaklaştı. Ma\'i tlirlü kapatılamadı! kabilind"n isnıi geçen Meşhur meddahlar - Kanbur Nazif ve i"'1a tahlil etmek istemiyol'\lm. damarlan fışkırnuş kuru elilP. bi7jm bildiğimiz "ceb., le hi·; n h tı ri R ._ Ba..,ı 
•ra !lenin aleyhinde ~ıkar. Annanın sııçlarını ok amuğa ı münasebeti olmayan bir takını şahsiyeti Muhsin ve rB!JB azre e - B1ıım v11an 
Anna da birdenbire bütilıı · ba-tıJa.dı: ' b 1 k J h / 

~Cııdu"nt' ı' bı'r hı'ddct dalgasmın Sak' ~ l 'ce " !ere arşı aşıyoruz. 1 lıiddetı• - 801·azan Tevfik - Meıı ur ıkra/arı -" - ın ol yavrum! ;,akin o ! - Koca zırhlı hiç ce~"Slğaı· Y 

Sayfa : ı 

Şimdilik 
--:::: Bukadart 

Abidekrimlzln 
hazin vaziyeti 
E sici etıerlere bıriı bir;j~ 

maalesef bft,yUk bir lA· 
kaydi mevcuttur. ~k kıy • 
metli Alıidelerllrıh bu ytbderi 
harap olmak yolunıı tatınu." bu) 
hmuyor. Belki de bunun ~beb/ 
yalnız !Ai&ydi değildir. Tahsil 
sat azlığının da bu faciada rol 
oynaına.ııı ihtimal d&hilinciedir, i 

Damında ağcç yetişen 

cami 

3

Pladığını hissetti: _ Kendini beyhude yere üzme! mı? "Ceb,, ıugati, "~eb,, fene-1 Jngilizfn an/ayamBdlğl /ngflizCe 
f .- Rözieı·ine dikkat ~t Yanef, Yanefin sözlerine bakma! O bi- rini işitmiştim amma ı:ı.rhhn!n,I 8

'-la ıleri gidiyorsun. l'az sinirli i<li. Seni fena şeylerle "ceb,, le miınasebetini kAvnya· ue<;enlerde mecmualardan bi- teremezlerdi. Kuvvetli oldukları 
- Hayır, ben ileri gitmiyo- , itham etti. Fakat Allaha çok şü- madun doğrusu kabilinden rinde BorR?.an Tevfiğe "med· y AZAN 1 taklitleri vardı. Meııelit Aşki, 

l'\un, hakikati söylüyorum. kür ki senin elinde bu acı itham babayani miltalealar, geçen a-
1 

clab,, denilmek Huretile yapılan Aeem taklitlerinde fevkalade 

Bu bir faı:ıtezi değildir. Eğe~ 
Tophanedeki nefiıı camiin 

öntilıde bir dakika tevakkuf e
der ve bllyük ean'at e<:erini tet· 
kike baı,Jarsaruz, kubbesinin bir 
yanında kocaman bir ağacın · 
neşviineıruı bulduğunu hayretle 
görebilirsiniz. Tabii bu ağacın 
yanında birçok da fidan, çalılılt 
ve ot da mevcuttur. 

~ - Ş. u halde beni ideta iha - !arı reddedecek bir vasıta var. O sırdan arta kalma kudeınamn, "a.nlışlıktan alınarak yazdıgım' y idi. "Sürtiri., en ziya.de Arapgir-
"etıe ıtham cdiyorımn. Türk zabitini öldürdüğün dahi- "ceb., in yeni manasını bir tür· tahiınde memlek<'te ait busu· U L U tf A li ve Rumelili lehcesinde muvaf. 
1 .._ S(·n nasıl istemen tefsir e- ka lamamile suçsuz ve masum lü kavnyamadıklarının delili- siyetlerden birinin ihmaline kar- fak olurdu. Halbuki İsmet bü-'bcb~lirs_in._ı_~ak_at Cıevdeti en geç olduğun tebeyyün edecektir. Se· dir. şı biraz serzenişte bulunmuş . ttin taklitlerde ayni kuwette 
rl~~n oldıırmıyece_k ohınıan bu nin gibi iyi bir hıristiyan kızı, Hele a~keri bir ıstılah olarak tum; ve bunu söyliyeni - haklı ı muş, ismi hudutları aşarak dün- idi. 

fa bır hain oldugun ıl8.n e<lıle hiçbir zaman pa.~ka dinde bir "ceb., in cephede açılınuı derin olarak - yalnız . bu cepheden yanın her tarafında işitilmiş Lehce taklidi meddahlık de-
~.~tir. O zurnan seni bekliyen kimseyi sevemez. Onun metresi bir yarıktan başka bir .,ey ol- tenkit etmi~tim. Buna dair al· fıkralan da birçok lisanlara t"r· ğildir. MeselA orta oyunu artist~ıbctı biliyoı sun. olamaz. Ben seni iyi tanıdığım rnadığı ancak ııon Alınan taar- dığım bir mektupta tariz eyle- cerne edilmiştir. !erimizin en miilı:emınellerinden 

Bir saniye kadar ><ııstuktan için seni böyle bir gi.inah işle- ruzunda Fransız cephesinde bu diğim zatın kıymetli müritle - "Meddah,, a gelince 
0 

da bi-· olan meşhur Terzi Salih, Kayse· 
llonra ilave elti: miyeceğini biliyorum. Sakin °1

1 nevi "ceb,, !erden bir ~kları rinden olduğu anlaşılan genç zim hususiyetiınize kuvvetle te- ı rili ve Hamam Anası rollerinde 
v ~ Biz, tiz.erimize aldığımız kızım. meydana getirildikten sonra lii- bana mukabele ediyor ve nıür- ı mas eden bir san'at şubesidir. fevkalade muvaffak olmakla 
ııı" ~aşarmayı kararlaştırdığı- Baba Borlsin sözleri Annayı yıkile anlaşıldı. şidini pek gi.izel müdafaa edi· 1 Fakat meddah nihayet bfr "na- beraber meddahlık edemezdi. 

1 

il) ı~ ı~i ıam yaparı~. Parmağı· teselli etmekten çok uzaktı. Bi-
1 

Fakat biztm "ceb., kelimesi yor. Lisanında.ki huşuneti milr- kil,, dir. Frenklerin "Kontör,, Tarihimizde Karaman preusi
!ı:~' lıtremez. Bizde tereddüd ve Likis Cevdet hakkında sarf etti- yeni mi18PmmRlanna hiç te uğur şidine karşı olan merbutiyetine dedikleri bir adamdır. Meddah nin nedimi olan "Harman dana· 

Abide mi? Otlak yı;ri mi~ 

Y ine 1.stanbulun biı az ken.ır 
mahallelerindeki cami, 

medrooe ve türbelerin damları 
o kadar bir çayır ve tarı~ man
zarasını almış bulunmaktadır ki 
çok defa bunların tepelerindt 
ke<:ilerin otladıklarını göl'nıck 
çok mümkündür. Dünyanın hil' 
bir köı;esinde raı;tlanmıya n bu 
hazin manzaralar, ya korkuuc 
bir 18.kaydinin, yahut da t~iı s' 
sat azlığının hazin birer ııetıce. 
sidir. 

<kwdık yoktur. ği kelimeler, P.nu bir kat daha getırmemi~tir. Mesel~ hangi bağışlıyarak mazur görürüm. esasen mevcut olan bir vak'ayı ı sı.. Kıssahan Hacı, İvaz Ağa, 
%~ Yalnız hiyancl vardır ga· teessüre se\•kediyordu. I muharirı ordu cephesi:ı-Je "ceb,, Gençliğin ateşi, istikbalin nuru- canlandırarak anlatır ... o de- Molla Hamdi, Nakkaş Hruıan, 

a. Nihayet yavaş yavaş kendine sahibi olduğunu ister? Hele dur. Bu ateş mukaddes ve gay- rece canla.ndınr ki, vak'ada mev Çokyedi Reis, Lalin Kaba, Der- ı 
t· • Ne hiyaıu:ti? Ne demek is· geldi. Onun sakinleştiğin; gören 1 harp gemilerinin sınııfnı tayin rimes'uldtir. cut olan btitün şahısların ve viş Hasan, Saçakçızade, Kurban 1

Yorşun? Baba Boris: için kullanılan "ceb,, bösbütün Genç muarızım bana: "Fıkra- lehcelerin taklitlerini yapar; 1 Alisi Hamr.a Şerif Çelebi, Mah-
~a. · Siz, daha doğru3u sen al- - Haydi kızım dedi! Seni AI- uğursuz olaoak ki bu isim al- ruzda Bora.zan Tevfiğin bir meddahın ibdaı yalnız anlabş mut Hareıme, Kara Firuz, Tireli 

!;"ın birisin y anef ! huıın önünde takdis ediyorum. , tında anılan üç Alman gemi -
1 

meddah olmadığını söylemek ve taltlitteki muvaffakiyetinden Ali Bey, Pertevizade Ahmet Çe- Sultanahmet camiinirı 
- " • ş · · ·t Bu.,,. •• _ \'azifeni yap ve sana l sinden biri (Riverplata) sula- isterken onun ne olduğunu söy-ı ibarettir. Taklitleri de birka~ Jebi, Seyı't Mustafa, Şirvanlı ha ıa. imdı de beni mı ı - ..........,, 

1 
· ~ 

nı ediyorsun? ir.afe edilen bu çirkin iftiradan nna gömüldü, kincisi de daha Ienuyorsunıız . ., diyor • kısma ayırmak liizımgelir; Ka- Liltfi, Tıflı Ahmet Çelebi, Zü-
- B kurtul! dün Norveç sularında t&yyare O halde genç dostumun arzu- dın, ihtiyar, genç, kocakarı tak- Jüflü İbrahim Çelebi, Sandalcı llurıı unu siiylemek istemiyor- Anna hiç cevap vermedi. Ya- torpilletile delik deşik oldu. sunu bu haftaki Pazar sohbeti !itleri umumi bir eda ve şive Halil, Şekerci Salih Çelebi, Kız 

hali ' . 
• 

Y~ ~.Fakat artık sükfıt edemi- vaş bi rsesle: Uçüncüsü de bu gidi~e bir ile yerine getireyim de barışa- taklididir. Bundan sonra leh- Ahmet, Camcı İsmail, Mürekkep ~İııt "llını. Hakikati 
8
öyliyece- "ceb,, dalaveresinin kurbanı o·J ıım! , [ ce taklidi gelir ki biraz daha ~· İzzet, Lüleci Mehmet, Yağcı .... ·. Diınoyıı Türklere ihbar - Alahla ısmarlad1k Boris 

1 

1 cak 'b' Ü 'b' 
~•en, Baba•.. a gı 1

• • • • ı.ıüınullüdür. Bütün bunlan mu- t, Kurban sep gı ı 

Istanbulun en güzd san'st 
abidelerinden biri olun 

Sultanahmet camiinin halini t !l
mem yakından tetkik etmek fır
satını elde ettiniz mi? A' 'u
nun sol tarafından ilerlediğ'i,,iz 
zaman camiin sağ yan cephesı
nin önüne vasıl olursunuz. Du 
baha biçilmez san'at abid~.- ni 
bu zaviyeden seyretmek insana 
hakiki bir hüzün verir. Zira ke
merler eğrilmiş, mermer sütun
lar ~atlamış, saçakları bozulnı ı. 
ve bina heyeti umumiyesile int -
zammı kaybetmiş bir halcledı. 

"' ın Galiba insanların uturlusu, Biz Türklerde bir sınıf san· vaffakiyetle başaracak meddah gayet kuvvetli me -
ıı,·~ n. sen olduğunıı ögrenme- • 1 ddah 

ı Ranıyorsun? Dedi ve ı.essizce kilisaclan çık- • • ·.ı di F k t b 
't· · ugursuzıı oldugu gibi keliınele· atkiır vardır ki bunları profes- san'atına hakinı olmuş demek- lar gelmi.,.er r. a a un · ~ra·'nef birdenbire sarardı . Bu tı. rin de şeamet sa,çıctları bulunu- yonelleroen tamamen ayırmak tir. Bizdeki temaşa hayatile a!A- lıı.rın san'atta işgal ettikleri ~n 1 '.!n oı la.ya ~ıkmış olması, O çıkar çıkmaz Yanef tekrar yor, icap eder. Bunlara (salon nük- kası olan bu san'atkarların say- mevkii, bir 'Thflı Hasan. bir Kan-
' Utkütmi!Rtü: içeri girdi. Kapının arkasında A. C. SARAÇOÔLl:f tedanları) diyeceğiz. !şte Bora- dığun tarzda mükemmeli kalma- bur Nazif, bir Enderunlu Emin j ~ Yalan! Yalan söylüyor· konuşulanlan duymuştu. Pence- ============= za.n Tevfik bu nekrelerden biri nııştır. ile mukayese etmemeli. Arala -
· diye homurdandı. ' reden Annaoın uzakla.şıp "'İtme- -- · .- -~- ' idi. Meddah değildi. ı Ben çocukken meşhur "İ&- nnda büyük farklar varwr. Na-

l\]- Yalan değil hakikat! Hem' ı;ini büyük bir kinle seyretti: ı Bır çocuğa otomobil Türk güzel sözü sever. "ya- i met,,i dinledim. İhtiyarlık dola- zil', Emin, Muhsin, Borazan Tev· 
\'

1 ~z :ıavallı Dimonun değil. - Yazık! diye mırıldandı. İyi çarptı renlik,. den hoşlanır, şakacıdır,, ' yıslle dişleri olmadığı için tak • fik Karlıköylü Refik ve emsali 
~ Ul <le yakalanmasına sen bir kızdı. Bize e~;yce faidelerij - Ka.dıköyünde Söıfütlü~me neı;'elidir. Bilhassa zariftir. !itlerinin bav•ında muvaffak ol- salon nüktedanlandır; yani dün
llj ll Ol<lun. Bunların hareketi· de dokunmadı dei:i_I .. 1'.'akat .. bu caddesinde oturan Cevdet oğlu Halk arasında zerafeti ile •ivri- mama.kla beraber .meddahların yanın başka taraflarında görültiıı, <laııa evvelden sen ihbar et· ışde sapıttı. Kendiıunı o Türk· 8 yaşında Ragman Ku4dilinde len bu adamlar bizim tarihimiz- sonuncusu oldu~u kabul et- miyen ve ancak Türklüğün za. 
l!ak Yıçefden •enin yerini ala- zabitinin kollan arasına attı. oynarken yoldan geçen lıfuh _ de milli benliğimin en bariz ta- 1 mek icap eder. İsmetten sonra rafetile ortaya çıkardığı ibda 
D "'Ye k 1 d Dim · -'-- · d k' 193' ıı rafıdır. Bundan dolayıdır ki, ' "Aşki,, ·, ' 'Süruri,, ,.;bi meddah- edici sa.n'atkArlardır. •l'liıı or myor un. oya Kanunumuz değişmez. Bunu sinın i~mn e ı .. eay ı .,. 

ce o il · · · d · ak alanın taın T"ur' klu"g'un" sın· esı'nden çıkan !ar vardı: Fakat gerek ~-'-ıs .,.,._ Mesela Kıı.nbu.r Nazif taklit liıı. at • zava ıyı nıçın zın a- hayatile ödiyccektir. otomobıl çarpar yar ış .,..... "' h · 'b 
Q~a tır<lığıııı bana karşı iki Baba Boris: 1 ve tedavi altına alınınıstır. Suç Nasreddin Hoca, Türk seciyesi- rek lehce takli!lerinin hepsinde yapmazdı. Ru ve yaşayış ıtı a-
Jıa,~k te.ıebbü.s ettiğin hayvanca (Arkası ,·ar) ıu. ~för yakalllJlllllştır. sinin en kuvvetli bi~vu ol- ' ayni derecede nıuvaffakiy:t gös (Sonu Nyfa 6 •ütun 1 de) 

tır ,.jtlerin meydana çıka.mu§- "ijj ___ ,.._Aijij~~ii~~ji~~--~~-----jjjijijijijiiij ______ iiijj-i - - - -..ı - - -..-....- - - - - - - - - - - - - ..... - ""'Y'-Ce~d c:;ak v~ namussuz adam. I! ~ .... \.....ZLKL\LW PW~\LALL.LLLKL<ı\Vı.A.LJırı.<..LALzuıWPll 
~.ıııetten evvel kimi öldürmem a lslah ve tadi ler Yoııı geldiğim ben pek iyi bili- Gerek onun ve gerek er· - 1 
ltııy0tıı. Biliyorum anıma, yap- karuharbiyeainin bütün azim- y A R a ·ru~ işte! !eri, hevesleri, gayet geniş ve 
ileti ıı Sözlerin her kelimesi, Ya- karı.şık kara harek.8.tımn ha • 
~~ suratında bir tokat gibi ıırlı~ önünde zayıflıyordu. 
lııizuYOrdu. Yanef fena halde Quen Elizabeth bir tek mer-

Harbe gireee!deri s:rada 
Türkler, Çanakkale müdafaası· 
nı tadil etmek lüzumunu hisset 

• tiler, Sahil bataryalannı ;.oğalt
-----------------• mak, eski tipte topların yerine fı,. lbınuştu, Şaşkın şaşkın etra- mi atmamış ve bütün filo bir 

L . .., ak ay daha hareketsiz kalmıştır. 
~~ etın ınıyor, ne şekild.e hare- Bunun karşısında Çanakka-
~n· Clll· ne yapması ıcap et- lenin mildafaası geçilmez bir 
~an~ dtışünüyordu. Ayni za- sed halinde takviye edilmekte 

•ı O O j • ' ı yenilerini yerleştirmek, mühim-( y E N j S A B A H ) iN B Y K S Y A S 1 T E F R 1 .~ A S 1 mat yetiştirmek ve ateş kont-
.,_:_ _____________________________________ • rolu işlerini ıslah etmek, mayn 

...._ a kısık bir sesle muttasıl: idi. 
~aıı1',Yaıan, yalan!. diye mınl-a ,ordu. Yıkılması kat'iyyen imkfın-
~'lıı.a~ba Boris, bütün bu müna- sız olan kristaldan bir duvar, 
'1ıı. 1 <ı:rı hayretle takip ediyor _ Çanakkalenin önünde yükseli-

tarlalannı çoğaltmak ve sey-ç ana kalede · Kararsızlık i:~v~:ıp~oj~~~b= 
• laınışlardı. Yeni mayn tarlaları 

vücude getirmek, torpil atacak 
§lıı b yor ve bu duvara karsı henüz ~riıı U safhaya girmesi Ü- hiçbir ordu mevcut bulunumu-~ ... e artık müdahale etmek k f 

-.,:'."ntnın gelmiş olduğuna ka· yordu. Bu insanların a asın-

.. .. den h ez •. m eti er tüpleri fazla miktarda çıkar-y uz ~ik t~~T~ !:~~~uı:~~m~ 
"~ getirdi Biribirlerinin üze- da "hayır,, prensipi o kadar memiştir. Bunun yerine tanı 
~'<l, at.ıı kökleşmişti ki, bunu hiçbir şey dokuz ay, bu harp sahasında 
""'"'' inak üzere bulunan iki O b' k tı ı b" ük :"!.acının ara.'!lnıı. gır' di: koparıp atamıyordu. ndan ırço ıs rap arın ve uy 
teı:-:'. Susun çocuklar! Kendinize sonra artık kat'i bir hareket zayiatın ı;eyircisi olarak, bir 
,, "'ltz s için ne aıniralıktalti harp mec· gi.in de kendisine sıra gleeceği-"lıyo . esleriniz sokaktan işi· !isinin, ne harp koınitasının ka- ni, bütün bu fedakarlıkların 

\' r. Rakin olunuz. rarına iştirak ettim. Artık balı hakkını çıkaracağını umarak 
~u~ aııer bu müdahaleden mem- riye ı inci lordu ile de bu hah- . beklemiştir. 
'Wıttı ?lınuştu. Sesini biraz al· si görüşmez oldum. Bizim bü- Fakat sonunda Ôrdunun 

-.... ı;- tün toplantılarımızda, herkesin bakiyesini alarak, tamiri gay-~:ıleıı; ~kat Boris Baba! Neler ünııdini bağladığından hiila e- rikabil hezimetin cereyan. etti-
iyaıı .~ni duymadın mı? Beni ınin olduğu meselede "hayır,. ği sahadan uzaklaşmak hıcabı-

Yertı~ ~.le ıtham ediyor. Başka kelimesinin öldürücü afi-ırlığın- nı ve azabını duydu. 

Yazan:;-ı 
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zun ve yeni on topu, elli iki kı- lektri_k '?luhaberelerini :sJah et
sa, birçok da muhtelif küçük mek ıstiyorlardı. İlkkanundan 
çapta topu vardı. BüUin bu top- subata kadar bu hususta bir
lar açık batarya. idi ve pek az çok şeyler de vapmışlardı. Bü
müdafaa olunur bir halde yer- tün bunların tahakkuk etmesi
leştiıilınişti. rıe bizim ikinciteşrinin üçüncü 

Eski topların filoya karşı <>"ÜDÜ yaptığımız bombardıman 
müessiriyeti eğer filo boğazın sebep olmuş değildir; bu, harp 

saklıyorlardı? Bize nasıl bir bir milden ibaret olan en dar zamanında tabii bir programın 
darbe ve deh.şet gizliyorlardı? noktasından geçerek olursa te- semeresi idi. Pek muhtemeldir 

1915 martında filomuzun ri- min edilebilirdi. Fakat filonun ki, 0 bombardıman bu pro~a
cate mecbur olduğu ve karşı- yakın mesafelere yakla~nınsı- mın tatbikını çabuk!ru;tırmış-

İhmal mı ? Yoksa tah-

sisatsızlık mı ? 

Bu hazin hadise ancak kı 
şekilde kabili izahtır. Ya 

bu işle meşgul olmak Ya.zlf< >vıı 
denıhde etmiş olan Evkaf hl.an'· 
si büyük bir lıikaydi içincle.Jir. 
Bu yüzden işini ihmal ~tmekte· 
dir? Yahut da bu işleri tcdvır 
için kil.fi tahsisatı yoktur. 

Sebep ne olursa olbun, netı~ -
de lsta.nbulun en güzel >ınide
lcri birer birer yıpranmak ta, 

kıymet ve güzelliğini kaybet · 
ı mektedir. Biraz daha z3man ge· 

çecek olursa bu ihmal yiizünJeıı 
eşsiz iibidelerimizin birer bırer 
yıkılıp mahvolmalarına şahit o· 
lacağız. 

Eğer bu bir ihmalin neticeöi 
ise alakadar makamlann bir ın 
evvel harekete ge<;melerini bt:
tün kalbimizle temenni ederi~ . 

Eğer iş bir tahsisat meRC·lesi ısc, 
buna da acil bir çare bulmalar! 
icap eder. Zira Evkaf gibi mu
azzam bir müessesenin abidc <e· 
rimizin hayatını idame Nlecd< 
olan tahsisatı teminden aciz ,,1. 
duğuna asla ihtim.ıl Yernıiyor•ız. 

MURAD SERTOGLU 

ltıir% Olsaydık çoktıı.n kalbine dan başka birşey yoktu. Tam 
:~ n~ ;yemişti. Fakat burada bir ay sonra, ateşin komodor 
~~· o glUii!tü yapmak doğru de- Keya'in teşvik:ile amiral dö 
:"il hııı:n •~in ona şimdilik haya- Robek tekrar deniz taarl'uzu-
lıiti ~a.ğışlıyoruro. Sonra kilise- na baıılamak istedi. Thknt za-
t_~ı>tiycler tarafından san!- manı geçmişti. Ben, üzerimize 

Perdenin arkası 
şısına ordumuzu ~ıkannaya na ancak uzun toplar ınanı <J- • 
hazırlandığımız bu Çanakkale labilirdi. Eğer filo yakın me- tır ve bu ~alı:ııı;ıd.an harekat a
müclafaa.smın . hakiki kıyı:?eti saf eye kadar iler!Pmeye m•ık- çıkça ~hlıke_H ıdı. .. ..... 
nedir? Kuvvetı nerededır, zaf- tedir olursa, şı.i'lhe yok ki ııa- Dış ıstihkamlar duştugu 7a
lan nelerdir? Türklerin fikri taryalan i.~kat ve topçu kııv- man mutavassıt müdafaa ter
ne olabilir? Mü~~aanın uzaW- vetini vazifeleri başından uzak- tibatı _muhetlif. cihe~lerden tc: 
masıoda ne gıbı. ii.kıbetler, ne- !aşmaya mecbur ederdi. Bina- kemmul ettınlmışti. Meı;ela 
ticeler tahmin ediv.ı:ır.l.a~.? Usta- enaleyb denebili!' ki istihkam- altı pusluk darvatus toplan 
lıın Almanl":r ne d~un~·orlar? .!arın teslimatı topçu ilibaril<> iki yerine be§e çıkarılmıştı. AJ. 

Yarım kilolu! 
1 ekmek 

tecrübeleri 
~ :;:· Olduı'una da kani deği - çöken "hayır,, dan; "olına.z,. 
bıı~u-a benim burada bulun - dan kurtulamadım ve ben de 
) ''rürklcre haber veren "bahriye nezaretinden,, çekil -'llı, ~ dır. Daha açık söyliye- d' 

Türk müjafaasının ve 
mühimmatının iç yüzü -

İngiliz stokları ve 
sarfiyatı S 'Vdetin metresi. Şimdi de mı. 

ı.:"ll'a !:it.ıııek için vakit kazan _ Amiral Vcınis, de Robek'in Şimdiye kadar Çanakkale 
~lı ÇaJ~ · · d yerine gC('IIlişti. Kryesin plan- harekatı hakkında yalnız o ~ vor. Fakat elımız en hırıru beyhude yere tatbik et - ""Ünlerde bildiklerimizi yazdık. 
•. lllırılar Yncaktır'. mek istedi. Erkanıharb reiRi Simdi Çanakkale önünde bize d~llırı r 1 Boyler sciylemez, An· if 
C"I\ b·~evkan vermesine bile mev- olan Keyes ist' asını vermeye karııı kanalı olan perdeyi a~ma-
. ~'YaQa °3a<lan girdiği küçük mecbur oldu ve Loııdraya ko- ya çalışacağız. Biz kendi ya-
~~1,,1 .~,?l{r. u hızla yur'" üdü ve şarak Lord Kiçnerdeıı ve be- ralarıınızı ve zayiatımızı görü-

, ~e" nim balcfimden taarruza geç - yor ve biliyorduk. Fakat ya llıı <\rıııa ıp kapaclı. mek müsaadesini istedi. Yine düşmanın ki ne halde idi. Kar-
~ Yorcı giındi ne yapacağını bil- "hayır., keliıne.ıi bir~-ok müt- şılaştığımız müşkülat maJiim-

lı t rıau.h Yanefin son sözleri o- hiş harabilerc sebep olarak du. Ya düşınanın ki? Canak-
0 (• v<1 alcle sarsmıştı, Bilhas- umumi bır tasvibe mazhar olu- kalenin parlak sulan bize ya 
q il~tıe olan müna.<ıebetlni yordu. gülüyor, •·a kaşlarıııı çatıyor-
! '(\ ~ k fetmesi onu son Brita." V'l fil o u 1 '> 1ıiartt:ı du . Fakat bız bu suların de-

11, l'lruştı, Sonra Yane- yaptıgı" taarruz 'kadar yolunda rinliğ>ru tetkik edemiyorduk. ıı •. '•tın. esi _kcndfiln b.ır A ba b ul ·b· ran •er bünıesme de iınkiin bir ~rruım asla telrrur ~Ue - ca u B :ır ne gı ı es 
ll~tı. 

Bize ne eıbi zararlar ıka ede- . luk .. . . 
b'li 1 ? T il atacak tüp! ri pek mahduttu. Ve hakıkatte tı pus uç topla yem bır ba
t~~i~[eri. ~~ynleri ne kad~'. ·-irn_ı.i uzun menzilli toptan iba- tarya karşı sahilde tesis edil
dır? Diğer taraftan bizim a- rettı. mi~· ~.ekiz -usluk on sekiz kı
za~i menbalanmız nelerdir? Fakat hepsi bundan ibaret sa obus topu, altı pusluk otuz 
Bunların hepsi istifade liaha- ol•aydı meselenin halli çnk sa- iki obüs de muhtelif mev· 
sına sürülebilir mi? Bütün bu deleşıniş olacaktı. İı>tihkamıar kilere ı·erlestirilmişti. Bu fev
suallere ve meselelere bugün da avnca bütün yakın hlicum- kalil.de mühim miHafaa un
artık kat'iyet \'e sıhhatle cevap !ara 

0

kar§1 mutavassıt müda • surlarının üçte biri Avrupa sa
verebiliriz. faalarla himaye edilmekte idi. hillerinde, üçte ikisi Asva kıvı
Çanakkale müdafaası Daha harpten evvel, bu müda- larmda idi. Bu obüslerin vaZi

faalarıo oıı dört parcadaıı iha- fes ı, uzak mesafderd~n istih _ 
Çanakkalenin dahili müda _ ret olduğunu biliyorduk. Bun- kiım!ara hücum eden harp ge

faa hattı, oıı istihkiimc!an, muh lar boğazın şurasına burasına nıilcrinl oralardan daima harc
telif kuvvet ve çapta - ı!e"!!k yerleştirilmiş dört ve altı pııs- l:ette bulunnıaya mecbur et. 
Avrupa ve gerek Asya sahilleri- hık toplarla scy; ar üç dnrt mek, onıarın ısa betlerin! boz
ne dağılnııŞ- bataryalardan mil- sahra bata.ryasındaıı mlıte,."<' k- maktı. 
te§ek:kildi. Bir müdafıı.anın u- kildi. 

(Arf<•sı var 

Belediyenin 475 f,'ramlık u
var lak ve 050 gramlık uzun ek. 
mekler imal etmek tizerc tecrü
beler yaparak nüınuncler alı:lı[;'l· 
nı \'e bunları talılil ettirrlıı,;ını 
yazmıştık. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar Ankara seyah.ıti 
esnasında Ankarada çık rı4'!ı 
yeni tip ekmeklerin daha pışkin 
olduğunu görmüştür Belediye 
bu vaziyeti nazan itibara abra 
Ankaradaıı nümunckr gct t 
nıeğe ksrar vermiştir. 

Fırıncılar cemiyeti 475 gram 
!ık donckleriıı bugtinküle~<' ~ a
zaran dah'I pişkin çıkabilec ı· 
ni söylemi; ·tir. 

Fakat bu ekmeklerin 6 
rı· tan. biraz da' ı yük.ek 
fiy. tla sa'cı'•fıi!cceğı h 
1a .ne et tır • 
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[ Bir hezimetin ı--------
.il! 1 

Yazan : Sami Kara ye 1 c:::::zı=:=ı::mı:mlllliı:::::::::::;;;:::mCi3:ıı::::::3l;;::::::ı::::;:;;:J 1 ' 
kahvenin .. i.inüııc / Ahmet, yirmi sekiz dakikada 1 

mağlClp olmuştu. İbrahim, gali-! 
biyet teınaıınasını bastı. Ahmet
le kucak~ak meydandan kol
lannı .aallıvarak bir baş pehli
van ta\Tile çalım yaparak usta
sının .., nına geldi. Lii.f değil, kü
çtik ort;ıyı kurt:ı.rmıştı. Hem de 
büvilk \.ıir gilre..~te .. 

Ustası, kUçük 1brahimin sırtı
nı okııadıktan sonra : 

- Ulcn ben sana sarma vur
ma .demedim mi idi?. 

D ye söze ba!;ladı. Maksadı lb
rahimle ıılay idi. Onu söyletip ı 
güJmcı, istiyordu. Jbrahim, ce. 
va,p \ rdi: 

- Usta, böyle şevler nasi -
hatle kaide ile olur ınu?. 

- A be l<aidesir: iş olur mu?. 
- t' ta. baza,n kaid !er işe 

uynıu or i t ! .. 
_ lli:kn be! .. Neler de söylü-

1 y n kızan be? .. 
- !! t:ı, sarmayı vw- um da 1 

ne ~. ptı sanki? .. 
- Bakma lı\ı:§ey yapamadı 

'!lınm , ıt\-an klığmtlan bir şey 
ya P-ııı:ıdı ! . 

- İyi ;ya usta, ben de avanak 
old ;;unu bildiğim için vurdum! 

- B ka kızan, bir de ustasına 
ı;atarsan o vakit kayağı yersin?. 

- Usta. biz de ustasını gö
rilrsck ~ tilr!U hareket cde
r!z. Apt:ı:l mı_yıtn ben .. 

- Bırak §İm< , bunları .. çap
ratl;ı r illyordım muma? . 

- Hic pe! .. 
-Ai>e.Ui vıık .• \'!izde 

-'tiz nidivOf'dun 
lı süriiştü lı<- ! .. 

• .. O n hız-

Dl •ıncc, l!ııa.lıim c-iil.erek: 
- A be ustıı, o hızı ben daha 

zi; ade \·erdim be! .. 
-- Neden be•, 
- Daha zjyado Ahınet hız -

laı..'<lll diye be?. 
- A be övle :;ey olur mu be?. 
- Ol u işte be!.. irdeıı 

sıyrılın altına 4 · e hızını a-ı 
lamıwın u tu Utitıı. be!. 

Dedi. 
DcU 'lafız, d yanQlll'Unlijtı. 

Kahkaha ile gülerek: 
- &.ka. bunu sıuıa kim öğ

rd.ti he!. 
- u .. tn !. Bell, kendim ak-

lım ·aı 

-- !lak he.le 

bcr götürür, 
bağlarmış .. -

Ve, şöyle söylermiş: 
- Ahi!, bu Yürüktür beni 

pehli \"'an eden \.ıe ! . 
Yıirük, Hergeleci güreşe git

tiği zaman dwnıadaıı l.ıa,<;:ınr -
mış .. Iiergclccinin a.n:ısı cia ce
vap verirmiş: 

- Yürük!. Mağlup mu gele
cek, galip mi?. 

Koç acı, acı bağırır.. Hatta 
gece evdekileri uyulrnazını~ .. 
Hergeleci güreşlerden döndüğü 
zaman susarmış.. O derece lb
rahime alışıkmış .. 

• • • 
İbrahim, büyük arta güreş

lerini dikkatle seyrediyordu. 
Bu, pehlivanlar onun müstak
bel hasımları idi. Bu sebeple 
onları çok yakından takip et
mek gerekti. 

Nihayet, baş pehlivnnların 

g,üreş sırası geldi. Deli Hafız, ı 
soyunmuş, uzun gömleği arka
Slnda bekliyordu. 

Cazgır, meydana çıktı. Davul 
zurnıı.lan suııturdu. Ve bağır -
mağa başladı : 

- Baş pehlivanlar meydana!. 
Kaaan dibine dev cü112eler gel 

meğe ~mwtı. Bu seferki gü
~ bir çok pehlivanlar gel
ml~li. Hatta, güreş sabahı bile 
gelenler olmuştu. 

Gürıışe Karagöz Ali de gel
mişti. İş çatallı idi. Karagöz A
li de beli. iıli. Yürük Ali gibi 
hızlı bir pehlivandı. 

Hergeleci, wıta.sı.ııın gal~ 

gelroeııiııe dua eeiyerdu. Bu, 
pelılivanlann içinden b"1I almak 
her babayiğiti11 kirı değildi. 

Korkunç adamlardı. 
Deli Hafız, yl\flaıunaia bıuj

ladı. Küçük lhrahim, ııatasının 
sırtmı yşğla.dı. Yağ ibriğile 

uııtaııına yağ döküy.oı-du. 

Yürilğün gözü Deli Hafu.dan 
ziya.de Karagöz Alide idi. Kara
~ yuoaıı bir adamdı. o da 
Yürük gibi okkasızdı. Fakat 
şiaıll8iı:ti. 

- U.st.a, inse.o ha~mını böy
'e ı.;tediği gibi çeker ve luza 
girerse durup Eıyrılnıak insanın 
da.ha zi)•ade kendi elindıe olmaz (Aıtıaııı vu) 
mı?. --------------------.....:. ____ _;__ 

- HepUıı1 kora ı~ heriflere ADL.IY E OE l"QLI s T E 
IM-nziyorsun be? .. ~eler dü9ü-ı 

nüp irat ediyorş;ın kızan be'. OJüJeriO Bl8aŞJDI Belediye ceza.-ı 
~ ·· ·· ·· la 1 vereeler 

kşıyaı-11.ı.- ., sta.sın. yuzunu a A memur ar Belediye talimatına riayet et-
- Usta, ben işi bit.iN.im.. Nimet adında ölü bir kadı- medikleri görüleıı 9 seyyar, 2 

Sıra de imdi. nın namına mahsus öç aylık dükkan sahibi ve 18 muhtelif 
Deyince, Deli He;fı zın kaııları mııaşlarile Seniha adında diğer -af ile 7 şoför, 2 otobüs sa -

atıldı. lb.-ahimin Yürük Ali- bır kadının Eml§.k ve Eytam bibi, 1 biletçi ve bir ~ofÖi' mua
Ban.kaSl heea.bına geı;irılen ma- vini haklarında ceza 7.abıtlan 

den bah~mek kesilmô• ve 6 -.ı"eden de nil-aı;ıından 105 lirayı ihtills etmek .., u-.u 
dı. ve Fatma, Maide adlanruiaki mune alınarak tahlile gönderil-

Cevap 'E'mi kadınlara ait maaı,ıtuda da miştir. Ayrıca tramvayd2.11 at-
- Abe, iyi ya! .. Btı e tutu- gayri kanuni muam~lelerde bu- 1 lıyan 12 kişiye peşin birer lira-

~acağız be!.. lunmaktan uçlu maliye memur lık para cezası verilmiştir. 
_ Uda, isterim s.en de bir !arından Suphi Özlan ile Refik !'!!!!"!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!~~"!!!! 

günte at:ısın Yıirüğe'. haklarında '4;ılan davaya dtin za.larının da ksndisine ait ol-
ikinci ağır ceza mahkemesinde mayıp Refik tarafından sahte 

- Al h ynzdıısa olur be, devam olundu. Şahid olanı.k din ve takliden atılmış olduğunu ve 
İbram!. IE'nilen maliye memuru Niya7.i bu yazının ehli vukuf tarafın-

- Usta, ben biiyük olsa idım bu işleri en ziyade Refikin yap- dan maliyece tesbit edilmiş bu
Yürllk Aliye atıırdım künteyi.. tığını ve bu gibi bir cok mua- lunduğunu söyledi. 

_ Yürüğe, künte atmak melelr-ri görüldüğünü söyliye-ı Mahkeme diğer bazı ~hidle-
rck maaş kuponu fişleri üzerin rin celbi için başka bir güne bı-

Ahmede, .Mebme<le 0 nzemez de te.ıadüf edilen "Niyazi., im - rakıldı. 
İbram! .. 

- Hepsi birdir usta! . 
Dedı.. HİKAYE 

tarihçesi 
'(B.;ıı tar.t.fı 1 inci sayfada) 

t.'.:mlnrın bulunduldan kuvı;•eUi 
müdafaa te~ekkülleri de vardı. 

Almanların (Montmiraıl -

1 
"""" ......... ...........,,....._ ... •...-..=r= 

• • ·Ç 

1 
• 
1 illi 

Romilly) mihverini yarı:ıış ol
mala.-ı altıncı Fransız ordusunu 
iki parçaya bölmüstü. Solda 
kalan ~arça ki 41 inci ve :!38 
inci fırl:alarla 7 inci, 8 ine!, 27 
inci Ye 2S i1' ~ f,rkaLırın baki
ki.yyetıissUyufundan terekküp 
ediyordu. Müstakil bir kun•et 
haline getirildi ve yedinci ordu
yu setir \':tz'.fesilc tavzif vlwı•Ju 
ve (Seruı - Co.,,ne) istikam tinde 
ricate başladı. Altıncı orıl>tnurı 
sağ t.a.rafta k:ı.I""n ·c 57 inci, 20 
inci, 44 üncü ve 45 inci fırkalar
dan terekküp eden parçası artık 
kısmı külliye asla iltihak ede
miyecekler ve cenub-.ıı;arki.vc 
doğru çekilmekte devam edecek
lerdi. 

piyon u.., n g ran i iyor 
lluglin milli küme maclımna ki hızlı ve enerjik oyunile Fener rmda, kürek yanşlan YCJlU>! 

Anknra ve lstanlmlda ıİrahalll bahçeyi hırpalıyacağı \'e oyu - Samıı.t d ·ell<eJI r 
olarak devam edilecek Ankara- nun nelil:llS!ni lehine çevireceği Mfları ~a a~cı:_ ~;Jndıı )°''! 
da Demirı;porla, -Maskespor, beklenir • lacaktır. 
Harbiye ile Genr,lerbirliai; şeh- Bugün sarı lii.civertliler siyah lstanbuldaki su sporları t 
rimizde de eFnerbahçe stadında bey8.%iılacı mağlup edebildiği liyetinden ayrı olarak kfu"!~ 
l.stanbulsporle. Galatasaray, Fe takdirde milli kllıne maçları çok yelkenciler ıı.rasında -ı 7 ae~ 
nerbclıçe ile Beşiktaş t:ıkımlan enteresan bir safüaya girecek-•,· tosta B dırmad M rınata 
karşılaşacaklardır. an a teri' tir. Ankaradaki yaptığı maçla - pası namı altında yan r 

Yine 15 Haziranda Paris or- Şclırimız" e d 1 b' k ı ük.ın ep w;man yapan nn ır ısmını ,.. en kuana- edilmiştir. . ,,ı 
dusile yedinci ve altıncı franaız takıınla.rın bu sene diğer yılla- cağı söylenen Galatasaray pu- Türkiye yüzme birineiliı:'' 
orduları, düşman tarafından ra nazaran muayyen ve futbol van itibarile Beşiktıu}a çok ya- :;o ve 31 Ağusto6ta Burı;adll · 
rahatsız edilmeden, geri çc.kil-

1 

kalitesi itibarile ekiplerimizle lrnılsşacak bu itibarla iki hafta pılacak. Bunu mu""teakıP .bı)IU 
ıne hareketinde devam ettiler. ·'· bili' 1 ı as · tt im l .,_a < Y vazıye e o ama- sonra yapılacak olan Galata.sa-, bölgelerin i$1.irakile de ~~ ili' 

Bu n•lddet zarfında dili;man !arı milli küme ma.çlanııın mü- :ray - Besiktaş maçı 940-41 milli yı -sonunda fuar yüzme nıus& 
kıt'aları (RaanneJ a \"e (Lorie) Lım' bı'r 1··-mının ,.,., b" ,_.. · ı " "-"' zev...,ız ır şe- ... ume ı;ampıyonunu tayine ve- kaları yapılacaktır. 
vadisine doğru ilerliyorlardı. kilde cereyanına vesile olmuş- si.le alacaktır. • JI 
Ayni zam:ı.nda (Chaumont)dan 1 tur. Futbol zevkini ancak ma- Takımlarımıza muvaffnkiyet- Beşiktaş KulübilOli 
(BesımcaııJ istikametine dnğru halli maçlarla tatmin edebilen !er tem•nni ederiz teşekkürü .4' 
ileril=ekte olan düşıııaıı.- cüzü- futbol meraklıları biribirini ta- - ~ 1 ,,. 
tamları da vardı. ı kip _eden geçen haftalardaki , . Oguz GÜNEY 'lle§il..iaş Jinı114-sW: 1' 
Düşmanın bu vıldrımAiıa. ileri- yerli takımların karş:ı!.aşmaları- Berien Te;bıyesi mükel- Başkaıılığındaıı: ~ 

!eyiııi (Lorraine) de bulunmak- nı h\!yük bir a1lka ile takip et- I ti . . b' 'k Çok kıymetli ~rkad_ 1 
ta olan ikinci ordular "'l'UOUilU tiler. Bu sütunlarda yazdığıınız e erının l&l let ' merhum Şerefin 8 ıncı -~~ I' 
çok müşkül bir durumda bıra- müteaddit yazılarda Tilrk fut - müsabakası nümü münasebeti!~ ıneP-; 
kıyordu. 1 bolunun öi<;i.iaü olan milli kü- Beden terbiyesi mükellefleri şında yapılan toplantıya~~ 

Haziranın on beşinci günü 1 me te§ekklil~de çok ~ibz dav- eden sayın sporcu ark• 
Rhin nehri üzerinde keııif bır .ranılmasına ıgaret etmıştik. Ge- arasında tertip edilen bisiklet ve çelenk gönderen b~l 
sis vardı. Sis yüz metre ilerisini '1ecek sene de yapılacak olan bu ~08;'3kası. bugün saat 9 da 1 ~kanlığına ve Aleındr.r 
görmeğe mini olacak dereeede J organizasyona dahil edilecek ta-ı ba fab'::~'.!8ıkl~ 2H1aC: Osman ı lik kulübüne candan t- P',,,f 
k __ ,ç ı·di. ,,._.,,_cı, Alman ordu- kımlann futbol kalitesi itibarile yırı aras...,,a ı kilometre- ı · · · ·b1·;;.. m gY =ı ı"""" lik meo;afede yapıl calrtı enmızın ı a 6 .na say . i 
su işte bu sisten Uıtifade ederek "milli., ismi verilen bir kümeye . . a . r. .. nizin delaJetini rica ed~r:,, 
15 Haziranda (Nuef _ Brisach) ı girebilecek. _vaziyette olmaları Bu vesıle ıle gençlik kuluple-ı • • • • • • • • • • 
noktasından nehri ~-~çmek em- ~Jillll edilır. rindekl bu sporda temayüz et - v .ıt S, b h 

· · Jdı B ord ehri tik n:ıiş gençler kendilerini göster- ı I. UF1. 8 8 a 
nnı " · . u . ~ ?- geç -, Galatasaray - İstanbu:lspor mek fırsatını kazanm·~1 ardır. iJfl 
ten sonra ilerileYljlne dev.un e- ~ • ı. 
derek ikinci Fran<ııZ orouları Günün ilk k8l"§l.laşmaııını Ga- 8 .. k" Ü Çi/fçinin hİl_,. 
gnıpuna hücwn eder, Alman !atasa.rayla. lstanbulııpor takım- unun U o (8Ş iJıfigBCl Ön/enfd' kıt'alarını takviye &le.Alkti. l lan yapacaklardır. Milli küme\ 

15 Haziran sabahı Mat onda maçlarının ilk ha.ftaJarındaı ! mu"sabakafarı 
Al anla (Rhi ) hri · birdenbire pa.rhyarak elde ettik-

m r n ne nın ge- 1 . lib' ti l blit'" 
çitlerini muhafaza eden Fransız erı ? ıye ere un ~zar- Bugün Fatıh güreş kulübünde 1 
kazm1ardıatlarınA•~ t~,.,,,~dateoık.,_i_ adçı- 1 ~ °!,":ı1ıı:;::~l~~~ 8b~:J~j 1 

1
Greko .Romen gürGeş müı;ıabaka-ı 

yor : ...,,, yırmı a •-. e- l ·takip ed.en randma.n.sız oyunla- arı yapılacaktır. üreşe iştirak 
v~ ~ttı -~~ ~nsız muk&~ a: rile hızlanın kaybetmiş vaziyet-1 edeceklerin tartısı 11 den 12 ye 
teşı son<iurilldu. Saat onu yı~ tedirler. Günden güne kuvvetle-. kadar devam edecek, mii$abaka
gece Almanlar küçük ve süratti nen ve bilhassa. geçen haftalar-! lara tam saat 13 de başlanacak
botlarını suva. saldılar ve bir da kuvvetli rakibi Fener balı - tır. 
hayli zayiat vermek bahasına .;eye Uatlist.e elde ettiği nıuvaf-1 Müsabakalara ı;innek üzere 
~ "'!'&4J4r, . fakiyetlerle hatırı sayılır bir 1 seçilen güreşçilerin isimleri şun-

Almıuı,lar nehri geçtikten ı.on varlık olduğunu isbat eden sarı !ardır: lsm 
ra h'mea bir .köprü ;n•••ma lormızılılann bugün 1.sta.nbuls- 56 kilo: Emin, ail, Fehmi, _,,_. Muzaffer. 
ba§l•dılar. Lakin hedefleri olan por karşısında gayelerine ulaşa-
~:ur -Briaaclıpek) ka nlıancakh ikij bilecekleri t&lımin edilir. ,._ ıs!!t~lo: lJaW, lilnol, Bektaş, 

1 _,_ 80IU"ll \'8 a ıııu are- F ...._,._ il • • il - 66 k'I Bek' p t H beler vermek şartile ııl•1J8Nldi- ene • ._ - - a • • ,. ı o: ır, anayo, a-
san Karadeniz, Mustafa Çakır. 

·ler- C:ünkii arazi müdafaaya pek Günün son ve haftanın Pn mü 62 kilo: Zeki, Kandentlr, Faik, 
clveri§li bulunuyordu • him ~$ınl FE'nerbahçe Melınıet Ali. <""'- "81") ile Beşikta§ !.akımları y;ıpacak- 1

1 

======='======= lardlr 79 kilo: Hüseyin, .Ali Ahmet, 
940. - 41 fstanhul lik şampi- 1 Naci, Rwk. 

Takvimden bir 
yaprak 

yonluğunu bütün k• rşılaşmsla- 87 kilo: Mıı.stafa, Adııan. 
ı-ında hiç yenilmeden. gallbiyet-1

1 
Ağır: Çoban ~ehmet, Ahmet 

ten galibiyete koşıırak kazanan San:vıwılu. · 

!unirden bildiriliyor· ;ı 
Ziraat Bankası UrnuJll ;.!; 

dürlüğü bankanın şube, 'J~ 
larına bir tamim go~ ,ur;1 
çjftçive lazım olan kil~,. 

.J .. k0'"''" 
dağ-ıtılmaBJnda azamı .. 
gösterilmesini bildirınistıı "ıl, 

Çiftçilerin acil ihtlYl'~i f 
karşılamak makaadile, ~) ~ 
manda Keçiburlu ku~urtjl, 
Tüı k anonim şirketiflın • 
Qürosundan bağcılar d . 
doğruya kolaylıkla aJııbl 
!erdir. ;j 
Bir küçük çocuk rrı~ı ~ 
den zehirlenerek 

(Baı tarafı 2 inci aayf.ada) 

yanındaki duvarda biten otlar 
temWenir ililh 1 

Beşiktaşlılar mim kiline ma~ıa- SU SPOrları progr~mı rında da ayni hızlarını muhafa- U 
za ediyorlar. Bugün Fenerbah- ===="""'"'"'~-==---
çeyi de yendikleri takdirde va- uapıldı Otobüs çarpan bir 

yaralandı Görillüyor ki !stanbulun en 
göze görünen caddesinde bulu -
nan güzel abidelerimiz böyle a
deta masrafsız bir surette lı:ı
rabiden kurtulmuş oluyorlar. 
Bu himmeti belediyemizin lıa,... 
şmda bulunan zattan istemekte 
haklıyız. Çtinkü o hakkı bize 
veren yine odur. !mar hususun
daki gösterdiği müsbet faaliye
tidir. 

ziyetlerini iyice takviye edec.ek- 1 
!erdir. 

Son haftlardaki maçlarına 
Fikret ve Esat gibi en kuvvetli 
elemanlarından mahrum çıkan 
san lacivertliler kendilerinden 
beklenen oyunu gösterememek
tedirler. Bu itibarla bugtin Be
şiktıu}a üstünlük temin etmeleri 
güçtür. 
Hakkı ve Şerefin dc.stekledi-

ULUNAY ği siyah beyaz takını her zaman-

Bu eene yapılacak olan kürek, 
yüzme yelken müsabe.kalarmın 
proğramı İstanbul su soorları 
ajanlığı tarafından tesbit edil
miştir. 

Programa göre, su sporları 
faliyetine haziranın son hafta
sında başlanacak ve eylfılün 
28 inde bitirilecektir. 

Yüzme yarışları ha\'UZ haline 
getirilen Moda yüzme banyola-

-,at 
Sinan paşa me<lresesı 9~ ran kunduracı AbJull r ıfı 

y~mdaki oğlu Mu rnrr.' 
Alemdardan geçerk_W~ 
Suphinin idaresindeki ;;,ıı 
yılı otobüs çarparak Y ıtl"· 
mış ve ı;uçlu yaka1 ~ 
ralı hastahaneye kııld1 

Sopa ile baş yard~ 

lbrah.lm. ustasını" da g !ip 
gelme !nı Le yordu. Fak:ıt. us
tasının dediği gıbi Yürük Ali 
~ibi bir ad:ım:ı. kUn le 11.~ırmak 
ıteveye h~ndck atlatmaktan da
ha gü ti. 

M zaman on dokuz yaşında 
üjgiı.n, Nedimle evlendiği 

iJi. Siyah gözleri altın saçlarile 
goz kamaştırıcı bir güzelliği var 
dı. Tanınnm; bir ailenin biricik 
kızı Müzjganı, Şişli, Beyoğlu 
muhitinde herkes tanırdı. Sıh
hat dolu güzelliği Müjgii.ru, dü
ruııt diışiinen, enerjik bir genç 
kız tanıtmıştı. Nedim tanınmış 
bir müverrihin oğlu idi. Zengin 
d !1ıld.i. U:lljgiindan bir ya,<ı bü
yiık olan koeası, çok yakıısıklı 
bir gençti. Çalıştığı bankada, 
terbiye ve neı>.aketile §(ibret al
mıştı. JıJıijg§.nla ııcvişip evlen -
mışlerdi. Bu güzel çiftin bal a
yı, Avrupa seyahati emsalsiz 
geçti. Deli gibi sevişiyorlardı. 
Şişlinin arka sokaklarından bi
rinde yeni evlilere hazırlanmış 
"aşk yuvasına., girince, Müjga
nın aşkını ilk bulut gölgeledi. 
Küçücük dairelerine bir türlü a
l amıyordu. Genç kızlık çağının 
debdebeli hayatı.m "8.4k yuva
larında., bulamıyordu ... 

EN RJ İ K B İ Dl 

suçlu yakalan f. 
_ Ihlamurda oturıın jr 

bilecek. Babası gibi yardıma ilı- Ayar ile Rı:.:a. DalaY b,A 
tiyacı olınıyacak... meselesinden dolayı 1<111ıe 

Bütün bu düştinceleıile mesut mişler ve Ahmet so~ıı 
iken; akşam oğulları yanlarına rak Rmının başını ıe, 
gelerek: Sütlücede oturan :ıııt ıı 

Yürük Ali, bu, miithiş bir 
p~hlivanclı. Ali oların, Kara 1-
boların, Makarnacıların, Kara
gt.z Alilerin, Baltacıların bile 
uı-tadan çıkaramadıkları bir 
pehlıvnndı Deli Hafızın dedi -
ği gibi o, Iehmet, Ahmet de -
ğildi. 

Yürük Ali, h fif, yetmiş, 

yetmiş beş okkalık bir vücuttu. 
Fakat, yıldırımdı. Ustalığı, me
hareti de caba idi. 

••• ' , 

Hergeleci, giyinrli. U tasının 
yanına gelip oturdu. Küçük or
taya on lira vardı. Bir de ko
yun.. Pal'8jll.nl aldı. Koyunu da 
getirip kıu:an dibine bağladı. 
Güzel bir koçtu. Boynuzlarını 

yaldızlamışlardı. Kordelillar ile 
süıılemişlerdl. 

l!Mgelccl, ikide birde ödül- ı , 

Kocasının eline geçen seksen 
lira maaşla babasının verdiği 
elli lira yardım, görmüş geçir -
miş olduğu hayattan çok uzak
tı ... Düşündü: "Neden rahatımı 
bıraktım da. bu Jdiçlik eve, bu 
aşk öldilrücü sefalete kendimi 
attım.. diyordu. 

Enerjik genç kadın, aşkın,~ 
aşkının bu sıkı hayatta öleceği
ne muhakkak kani idi. Parasız
lıktan başka bir kusuru olnu
yan kocasına bu d~üncelerini , 
belli etmemeğe çalışıyordu. Bir 
sene sonra bu güzel çiftin mah
sulü çıkageldi... Şimdi çıldırası
ya sevdiği bir oğlu da vardı. Dü
şünceleri de tabii olarak arttı. 

Henüz yirmi yaşında idi. Gü
zelliği "eğer mümkün ise,, fazla
laşmıştı. Kocasının çok çalışkan 
ve ciddi olması hayatlannı bol
luğa bir türlü erdiremiyordu. 
Müjgan bu acı düşüncelerle uğ
raşırken kocası bir akşam: 

- 11.füjgii.ıı, yeni teşekkül et
mekte olan bir bllyil.k müessese 
direktörlüğü var; ah oraya gi
rebilsem bütün sıkıntılanmızdan 
kurtulmuş olurduk. Fakat iki 
ta.ne hatırlı talip var... Tabii 
hen--· • 

Mü.iıı-an: 
- Bu i3 kimin el.inde? diye 

sordu. 

. ' 

Yazan: S. 
....:... Mebus Muhsin Felek Bey, ı siz farzcltiği yere tayinini du-

1

1 

hani bizim düğünde sana gös- ı yunca hayretler içinde kaldı ... 
termiştim; orta boylu göbekli... Karısına teşekkür ederken, teb
Bahamın eski bir dostu. i<'akat 1 rik etmeyi de unutmadı ... Müj
bilirsin babam böyle şeylere ka- gan, bu iyi ahlaklı, temiz koca- ı 
nşmlll', "Kitaplanie mE'..şguldür. nın teşekkürleri ne sinirlendi. 1 

Görüyorsun ya hiç ümit yok... Fakat iş işten ge~mişti ... Kocası 
- Hemen sen git göı:-. l büyük bir adam olmuştu ... 
- Faidesiz... Etrafını bu iş ı Nedimin çalışkanlığı ve uysal-

için birçok kimseler sarmış .. , lığı, Müiganın enerjisi... Güzel 
Bıına çocuk nazarile bakacak aileyi zamanın en parlak yaşa
belki yanma bile kabul etmiye- yı~ına kavuşturdu ... Artık, her 
cek. istcdiı'fi vardı ... Bütün• arzularını 

Susmuşlardı. Müjganın yüzü bulmuşlardı ... Bol para, çok şöh-
hafifçe kızardı. Omuzunu silke- ret, her şey, her §ey... 1 
rek: : __ Bu işin halline Müjganda lii-

- Ben gidip görsem... zım olan enerjinin kafi gelmiş 
Nedim şaşırarak itiraz etti: olduıhına memnundu... 1 
- Ne yapabileceksin ke.rıcı - Oğlu büyilin~, yirmi yaşına 

ğım, neticesizdir ... Sonra da nel gelmişti. Çok yakışıklı genç an-ı 
sıfatla?. nesile yanyana gilrUndüğü za-

- Madamki babanın eski bir man, kardeş zannedelierdi. Ha
dostudur. Senin için gidip rica! la çok güzeldi. Mlijgln kendi 
etmem pek te.bii. Anlatırım. Sı-l' kendine: 
kıntımw ııöylerim. Sen beni bı- - Oğlum ne kadar bana ben-
rak ... Teerübe edeyim... - ziyor. Benim enerJllll onda var. 

ti T • ı•ııra Umit- Hayatııu,...' f lr'lzana-, 

- Hukuku bu sene bitiriyo- med ile İsmail ve Mu.:\&-.~ 
rum b3ba. Bankanın avutkatlı- da üç kişi kavga cttn1

" il' 
ğı da açılıyor-mu~ ... Oraya mü- il sopa ile Mustafaıı~ı ıl' 
ııavir olsam ne iyi olurdu .. Fa- yaralamıştır. lki yıır,,ııılf 
kat o -·er için şimdiden birçok altına alınmış ve ~ı 
talip var hazır Hem de arkalı yakalanmışlardır. 
talipler... Onun için hiç ümit - - - • .J( 
yok... j T • T "'elıJ .. 

'!llüjgfın _ııaşı~dı_ put gibi kal- azıye e-:ı ıı:"' 
~k O~lu ıçın düşunceleri bu mu Henüz pek genç yıı~nd' ıı-
!_dı? Ondan bekledi~, ümit etti- mızı!= kaybotUl!Jmlz I<" ıfl 
gı. hattll. emın oldugu enerji ne- muz ve kardeşimiz yol I' 
rede?.. leı·inden (Nllık Beıener) I'. 
Babası hemen cevap verdi: m.-raslmine aerek çcıan~ 
- Oğlum bu iı;i bana söyliye- mek ve gerekse bizzll1 foıı>~ 

ceğine annene söyle Eğ" er an- tile lşUrak etrıı!t olan bi ~ 1 . .,,. _ .. 
nen olmıısaydı ... ben kendi ha- da ve abbaplarımu:a çe ,.. ' 
yatımı diizeltE'mezdim. Bütün aenç iş arkad.,ıarın';,.ıııııı'1' 
bu gördüklerin annenin gayre- smc kadar yanında ~-"' 
tiledir. Na.sıl benim elimden tu- ~ın yppmasını ıcsıP el • P- ı 

· . . . ıhUmamı son d.erereY rııP 
tup bu mevkie getırdiyse ... senı cd K dlo~ _..0 de yükseltecektir. en e.ınerburıaz . ;.ı...- .1 

. • mı doktor l\llustafa ,e )l~ 
},iüJgan hafif makyajının al- hıınes· dokto ıarındaJl 

tındaki güzel yüzünün fazla kı- kalbi ~klc~r ve nıiı"'~ 
zardığını hissetti .. ; ~a.rşısın.~aki ayrı ayrı ibliıiına a~ 
aynaya baktı ... Hala çok guzel- vermedl;inden bu h<ll ııı· 
di ... Birdenbire kendini çok genç 'Zin tavassutunu ne• ..ı• ,ıı• 
hi.snetti: Kırı•ı Füru.ı•,, "'' 
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~ .. _ (B•ı tarafı 1 inci sayfad•} 
'.""l>elj 
rııı_y Yaşatmak, esaslı ve her F } 
~a .da ŞQınil bir tm-biye mı>- ransız al" 
~~~· Orduya terettüp eden 
~ ~_nıllkellefiyet devresin- çekiliyor 
~~ .. ~ önceden ocakta 
~ yetiştirmeye müte- (B~ tarafı 1 inci Myfada) (Bat taraf• 1 lncldo) ı 

. 
ö bels'in bir \ 

makalesi galega1ı 

Aınerikada 

(E.ıj ta"afı 1 inci Nyfada) 
~- pılan hücum hakkınJa alınan 

~ ... d hır· ;.,,.,· kafı·ıcsını' · ça-ı Fr----~a ve •imali Afrikada . ı hususunJa ınütereddittirler. .._ ..,,,. """"""' " ilk raporlar Scnwerle sanayı 
'r.ı.. rııet-"'~-ına alıştırmak çok büyük akisler yapacaktır. 1 Hükümet merl<ezinde kat't •..,. vuııu- mıntakasmda pek çok lı:ısı.r o · 
ı!.. r, llaYı!ınıyan memleketler- Bu hareketin neticcleıini şim - bir diplomatilt teşebbüste bu -
:'! ,a ıı duğıınu gö.ıt.ermektedir. 
~ .!> an mali fedakarlıklara di1~ amiral Darlarun son nut- lunulmaııın:ı "eya Almaııyaya 
~ memnuniyet verici ! kunla görebiliriz. Bu nutkiylı;, GOl>bt>l!i'ln bir malmled karşı en !-id<letli tedbirlerin a-
~~ .önce ~=~w!'!ı Darlan sıkıntı içinde bulundu - Nevyork. 14 (a.a.) - Dow- Jınma.sm:ı intizar edilmektedir. 
""Vtırilınemesindendir • ı ğmıu ve İngilizlerle harp etmek jones ajaru;ına gelen bir telgra Hükfunet meseleyi büyük bir 
~p sonu mesaisini tetkike Fransızları Alınanlarla birleş- fa gör.e n &i partisinin gazetesi 1 ehemmiyetle tetkik ~tmelrtedir. 
~~t~ lıw.anıar, muhtelif mem- tirmek siyasetini t.att,;.k edemi- olan Velkuıcher Beoba.:hter'in Gazeteler ise Aınerikat.ın ge
fıq.~ı:rdeki görüş ve aıılayı§ 1 yeceğini anladığını ifşa etmek F. G-Obbels'in İngilterenin isti - çen unıuınt harbe girmesini in. 
. ıt tını da sezmlşlerdir. tedir. Uisuıın yakın olduğunu gösteren taç eden Lusit:ani8.IlllL torpillen-
~~fer bir ordunun atış ta- Weygandın ise mütareke şart bir makalesini ihtiva eden son ınesl hadisesini hatırlatmakta-
~ top~n bir bataryasında, lan çerçevesini aşan bir harı>- nüshl!.8l Alınan makamlıı.nnın 1 dırlar · 
t~lan n ?tek~e boş kovanlan 1 k tte bulunmıyacağı tahmin e- emrile mUead,...re edilmiştir. Bu , Mebusan meclisi ordu eucü-
'<fa.,_ bır enn, arkadaşının ~ . meni reisi B. May şu beyanatta 
~ ~ yardığını görmek bile dilmcktedir. Amiral Darlan, tedbir hakkında hiç bir i2l&hatl 

niJ
'" '"'1ı~ ıçuı bir karar vermeye ye-1 Jl'ran.sı% donanmasından mtiza - verilmemiştir. bulunmuştur: 
" '~Bu ord?, .hasmına ilk te-

1

1 beret göremiyeceğini biliyor. Dowjoııes nja.ruıma göre B. - Harp gemilerimiz; ticaret 
Ilı- Yenllmiştir. Ç'iin.kil. donanma mUrettebatının Göbbels . "Girid misali,, başlığı 1 vapurlarımıza refakat c.-tmeli

,;Jl" ~~dtnemleketlerinin soğuk yüzde altmışı Btet.agne'lidir. altındaki makalesın.de ezcümle il dir. "Topçu ateşd i,. ~amalı~r . . 
,,,. n e, sabahuı altısında Br,..'--e'lilerde ise mill1 his İlk atanın mı aha iyi attıgını 
"t'~ .,,,..,,~ Churchill Almanların zırhlı 

••ba~ . ve. ~ saat. süren biı: I kuvvetli ve Alınanlara karşı du 1 görelim. 
ı...·~1 bitli. ellik tJıhmınde, yanıı- 1 yulan kin derindir. Şayet Dar- hareketaizlik devrelerini müte -1 Ayandan B. Connelly hiı.die& 
~ ~ d addit da t.kıriibe ......... bulun-'- lııll. b· efa. k•zanmııı genç , lan donanmaya hücum emri ve -..., yi haksu: ve sebepsiz bir hare -
~ıtrlereır ~adıeğınln deöv~k 1 rlrse, bir çok Fransız harp ge- maktadır. Bu ho.relcetsizliğin Al ket olarak tavsif etmiş ve de-
~\iıı Uı;• nı g r.,re mil . ~-"""-' iltihıı.k ede maııların büyilk darbeler indir - . ti k. 
~~ ~ima: "asktıri biırlcılilq eı: '-"t>'..._-ere - meden evv.el usun ızun nefes mış r 1

: 
~,~ değildir!,. cevabım aı-ı celı:tir. Amiral Darlan Dakarda HUkfımetlıniz bu kabil hadise 
.. 41ıı aldtkbı.rına deWet ettiğini pek k ·· • \> . • bulunan Richelieu zı.rhlıaına j !erin te errur etmemeaine ma.-
~ ~eye erken veya geı; gel- üret lima.nuıa. dönmek emrini fıli.. bilir. J!'tec· iki ay evvel Al- ni olmak için lazım gelen ted -
~' t~edllmeıı: bir töhmettir. 1 vermiitir. Fakat gemi mil.rette- manlaruı. Ha&iran bidayetinde birleri alacaktır. 
~~n.in bütün birliklerinin ; ba.U bu emre itaat etmemiştir. Giridi alacakları söyleıııniş ol- Ayandan B. Va.nnuys, va.pu
~ ~. ; a Yarinde ayni dakika- 1 B ·· · de R. he! D• _ saydı B. Churchill buna. hiç şUp run battığı zaman bulundugu-
~ "'lllkre. Utı»•'-rı, inlı·zama en lyı· ı unua uaenne ıc ıeu ~ ..._ k- -~- k 1 tı heeiz gt!JePdi. Eğer bugün de mevkie göre lıAdisenin ehemmi-ı. ttt, ... ..,.. a mış r. "' __.__ --a-t lda iki ay sonra ne olacağı söylene- yet alacağı fikrinde olduğunu 111-·~ıa ..... - günlük' ·"•~u- ..- °"!§-- 0 
~teylıirçolt '';:-leni.ı; 60 ,.kllo- ı Vichy, 14 (a.a.) - Harbiye cek ola yeıı.iden gUJmesi pek söyliyerek demiştir lr:i: 
I.:'°' ft 

6~' na"'~ft•- teklifi. ile ma-··• "'- mııhUımeldir. Halbuki iki ay/ - Eğer vapur tehlikeli sular ,;:'lı-ı ç Varırdı. Piyade, da.ima, -~ • ,...,.... r" 
1- lııı,;,'l!lı hayVan adııru ile ölçen 1 tain, Surıye ve Lübna.n yüksek sonra. ınlifkili.&tla k ıla.şaca.k- da yani harp mıntakasında ve-
.f. '~ boy ölçüşmek kabili- ı komiseri ve bu arazideki Fra.n- tır. ,, ya. haı:p mıntakalanD.L civar bir 

·e .. Jt ~0ııte .... , k ı '-•• k d k yerde bulunuyordu ise lüzumun drf':ı l\:. ' . ...... sız ıta an ......, umıı.n anı or- Bıtn' n 1* ~ pnisi 
1'~ ~-t~: bir &mirin; "Vazifeye general Denu'e orgenerallik rilt dan fazla endişe etıneltliğimize 

,,0ıııl -...ı.1ı:a g- kalmanın, uzak- .__,_, vmın••tir. Londiıl. H (a.a.) - B:ı.hrıye mahal yoktur. Fakat şayet vıv 
'ir . .1 ~· ·~r ~la'"" cezalandırılaca.ğı- \ .,_.....Kanlı 'btt ~ ne>:aretinden bildirildiğine gö- pur bu mıntakada. bulunuyordu 

çll'f ~ oı ihtarını bir kere daha l Londr;ı., 14 (a.a.) - Reuter a re,. Bismarkın i~esin~ meını.ı.t' ise vaziyet daha çolt vahimdir. 
.~! ı ~~at ~b. ja.nsmın, şimdi Mercayu'nun şi- edilen v~ imhas•na. de- Ayandan B. Jhonson demi§ -
·rt'f 11~ .. ~ ~nu tetkik a.yahatl&-1 malinde ilerliyeıı İngiliz kuvvet vam edılmektedir. Altırcı ol - tir ki: 

l ~ ~ nlerlnde saatlerce g&- !eri nezdindelci hususi muhabiri malı: ü.ere bir vapur daha ba - Herkesin alçak sesle iMılıııet-
rr; !'ıı' Yapan memleketlerde, bildiriyor: tırılınışllr. mek istediği vaziyeti doğura-

ıııli'' ~ d, l!evgisizliğini anlıyanla-
t Oltıı aı olduğuna hayretle şa. ı Kan dökülmemesi için İngi- ______ _ cak hadisenin bu olmadığını U-
~· li!ıtuıı:. 1 !izler tarafından sa.rfedilen bü- ta~ TolJnık'a taarnuı et- ınid ederim. 

~t ~ llıeınıekette, 24 günlillı: tün gayretlere rağmen, Salı gü- mialerse de hiçbir hasar yapma- 'ı Ayandan B. Wluıeler f"Blan 
~.lııı llrol:l'anıını, daha 10 gün nü Metıılla bölgesinde Fransız- ğa muvaffak olaınamış.lardır. söylemiştir: 
~· ~~rdı. Diğer bir meaıl&- 1 Lar.ın; mukavemetile k8.Jlıla~tık. ::an tlyyaresi düşüıiil- ı Müdahale t&Dıftarlıu:ınc~ re
tı.. a ~rrüç saatleri de proğ- Frıuısıslann çabuk teslim ola - ~ İngiliz keşif kollan aimdi isicümhur bizi harb& 89kmak 
~,llı.lldd imek şartile, mua.y- 1 cakla.rını ümit ederek harekata Habe§iatllııda, şarktan ilerli _ için aradıği hôdieelenien biri
llİ.~ v:t içi~de hi~a er- baflıyaıı Avustralya piyadeai; Jlmma'ya 26 kilometreden daha nin bu hidiae olmadlğuu Umid 
~'le döıf°~.daki tren oimdi oldukça mühim bir ~ az.. meıı• feye yakJ.aııını& bulunu- ederim. 
~.."ld~ u. man ~ısında bulunmaktadır. yıırlar. Eritrede Aasab şehrin.in Nihayet i.yımdaA B. Sınith 

.ı ~· b;h, .a~a.n .Y. edek subay: ' Klaır· istihkinıındaki mi,._'""• mnumt liizmeUeri normal ola -ı ki ~" L"-Ut..._""Cllik mumareeelennı j :·<><J- rak ~eğe beolamıstır. de demiştir : 
r~ ,,ı ~:-t1 ;~"""Ilı ek "-- .. 1 k ve havan topu yuvalan hala mu Robin Moor'un bir denizaltı 
tY, ı..., ""l di ....,re ,sıvı ura- .._...._ ....... ~ ıa----ı.....ı 1 tar d b tı l"''"m ı.. __ . '' ~leri.ı;ıden devam et- 1 kavem"." eı:mek~. Kaim istih .,_........,.. .. _, __ , afın an a n --.- .......-ıci -

~~ ll"Ortırduk. Asrının en kimı şundi elimizde bulunmak- Kahire, 14 (a.a.) - Orla şark 1 ye nezaretinin bildiğini zannet-
\.~· tıısiyet; sayılan Hinden 

1 tadır. Fakat kalenin altına tesa- İnkiliz kuvvetleri umumi ka- ı miyonun. 
~ "'Ild a, faal tekaüt hayatı düf eden Kaim köyünde göğü& rargahuwı. dün a.kııem neşrettiği 
~ ,_

11
e, manej yaptığı bir 

1 

göğüse muharebe olmaktadır. fevkalil.de tebliğ: Alınıı.rılaruı nolıW ııaaa.n 
\r "' lınışlardı Bugün öğleden sonra. Avust- Bertin. 14 (a.a.) - Resmi 

ı ti'aa · Düşman mitralyözlerinin ate- ralya tayyareleri Suriye aahiJi 
~ aı~:k.tatının sıkı k<!n.t- şi altında yauıaçtan ilerliyerek clvannda üç tane Yunkers 88 nıenbalardaıı. ecnebi. g&:ııetecile -
~"ttirııı ' ıstikba.l harbi ıçın kaleye çıktım. İhtiyatla bir maz düşürmüşler ve başka tayya.rı>- j re yapılan beyanata göre Al-
i.'. t~ e gayelerini, Almanya- - · d bakar . )eri de hasara uğratmışlardır. manya lçin Robin: Moor vapu-
~ aı etıne<llklerini ilk ba- gal dellgm en ak Kaun Bu Avustralyalı avcılar Suvey- nınım batırılma.ııı keyfiyeti si-
~U ~laınak gu··,. deg"ildi. J köyünün bir duman tabakasile da'nın Uç mil ""ıklannda bulu- d 

nııerg'de bu harbe ta- 1 örtülü olduğunu gördüm. Avus- nan İı\gjli.z filos~ taarruz et- yaııi değil fakat sa ece flSk.eri 
·• '"' •-' al ı ·traı · h ı bir mııhiyet a.rrıetmektedir: Bi-' ~~ :"'en bir yıl. yapılan ge- ....... y ı ar mı yoz V: a.van mek istiyen ve açıkça talya işa-
~ 11;) itine gıtmek üzere, şarki, toplannı.n devamlı ateşı altında r~tlerini taşıyan Yunk~~ 88 ti- I naenaleyh Almanya bu meııele
''li~~~ Yola çıkan gen kız meydanı temizlemekle meşgul _ pınde 9,9 tayyat'eye hucum et-ı yi münakaşadan istinkAf etmek 
,,. "·ı;. .l'iııi1 ıı tnaksada. doğru şi- I dürler_ İngiliz topçusu köyün mişlerdir. Düııman tayyarelerin- tedir. Robin .Moor kaçak eşya _ 
'\ 1c "'! erı d den dördU pike hiicumile bomba- yı h&mil bulunuyor il"e İngilte-
""I~ iti e •. ~itsizliğin pal"- J gerisinde bulunan düşman mev- ıar atmışlarsa da: diğer tayyare-

ı;'ı.rt._ııe.nesı ıdı. . zilerini dövüyor. !er lxımbalarını ,::~ele boşe.J- reye gidi}lllı'<iu. Bu '3ebeple mez 
~un altı gününde, hatta Fra.ıısız dooMm- derıise tarak alelacele aşmışlar - kiir vapur, ayni vaziyette bu -
~. ıı. de nöbetleşe, çalışan 1 . açı1nıış dır. Avustralyah avcılar 4 Yllll- lunan diğer her hangi bir vapur 
'\~Pazar günleri orman Vıchy, 14 (a.a.) - D. N. B. kere düşürmüşler ve başkaları- gibi batırılmıştır. Almanya ka-
~~la~. YÜrüyüıılerl, yaııWa- aj~nsının .i~ nın!~a.t ~.lan malı- 1 nı da ciddi hasara uğratmışlar- . çak eşya götüren her vapuru, 
~,~aları zevkle, inşirahla flllerden ogrendigıne gore Fran- dır. Bir tanesi kanatlarından milliyeti ne olursa -:ılsun ba.tır-

ı?_ ... 0 tdu. 1 sız donanması Toulon'dan de _ biri alevler içinde olduğu halde 
•;;'._t~. lı•·-- . nize açılmıştır. uza.klaşmıstır. AvustralyaWar 1 mağa karar vermi§ bulunmakta 
;.,:.• ııı..ı, ~ın yorulmak bil- . ne hasar ne de inse.uca zayiata dtr. 
~~· 9.iainin mee'u bir ne- J Beyrot& hava hücamu uğramışl.arrlır. !=========== 

ııı.:.~ A.bnan ordusunun Beyrut, 14 (a.a.) - İngiliz ı Kı'---- m"-'-L.- ~...._,_, _ _, 1 rının ış· lemesın· e maru" . olmak u··-
"•llffakiteti,,! 1 ta 1 . d.. Be .. r - --- '""'"'"""'' ~;tıı la yyare en un gece yrut u- r zere Almanlar tarafından yapı- 1 

~·~ rı da., geç kalmakla zerine dört akında bulunmuşlar 1 Londra, H (a.a..) - Reuter 'ı lan hava hücumiarının muvaf- ' 
• •aı·-- ve bombalar atmışlardır, Fakat 1·ansının Klb-•'da bulunan hu t.. 'I; n:- "9llla yolundadırlar. h 1 d Ha ı a • ~ - , fakiyetsizliğe uğramış ohnası -ı •"ili<; •. "tan ya imparatorluğu asar yapamamış ar ır. va susi muhabiri bildiriyor: dır 

' ~ •• 1 bataryalaruun §iddetli ateşi düş Giridin tahliyesinden sonra 81 
• dan b 

'"~' tU ord~ vazifesile tesis ma.n tayyarelerini uza.klaşmağa Kıbnsın müdafaası hazırlıkları- \ Mısır limanların irinden ·ı 
l"!İtı Plıesız ki, kolaydır. 1ır- mecbur etmiştir. na gece gündüz devam edilmiş- İtalyanlardan musadere edilen 
\, <t zar . bir wıpura binerek Kıbnsa gel-
·' '~ erı, bu devamlı say- Son hazp vaziyeti tir. Müttefik kuvvetlerin Suriye- diğim zaman, düşman hava ha- ı 

~IQu~alı:. Fakat, o günün u- Londra, 14 (a.a.) - Salilıı- deki ileri hareketleri dikkatle reketlerının· · Kıbr1Blılaruı uz·· erın· _ 
\ . .''~! ...,"1la inanmak Uizrm yelli kayruıklardan bildirildiğine ve büyük bir alAka ile takip e- de ne kad•- H •-'- yaptıgını" 

~ ~
-,_ göre Suriyedelti Vichy hükfune- J dihnektedir. Şehirlerdeki halk gördüm. &ı Kıb'r:;'tan ayrılır _ 
• -~ ti kuvvetleri Kisve'yi tahliye hükfunetin ya.rdımiyle köylere ken diğer bazı vapurlar gidip ge
()ht c• etmi§lerdir. Şimdi Şama birkaç dağıtılmaktadır. Bir taraftan liyorlardı. Bunlardan birinin ha " V •t .ıano, kilometı'e daha yakın yol iize-I İngiliz, Avuatralyalı ve Kıbrıslı va ,hücumuna uğradığını fakat 

• rinde bir meyzi tutuyorlar. kıt'alar durma.dan müdafaa ter- hasar göl'medlğini öğrendim. 

1 

~ d kt Merkez mınkatasında, İngiliz tirabtuu ıaliı.het.mektedirler. Lef 
~ "-._, e l e kuvvetleri Naba.tiye'yi tutmakta, koşe'de yolar dar olduğundan Haşfaya. bir dÜjjDlll;Q akını 

I ı..~; l{ ve Merciyum'un §imalinde İngi- 1 m~temel. y~ların genişle - Kıu'ltis1 .!_~ (a.a.) - Sal8hi-
-ı. (a.a.) - İtalya 1iz tayyarelerin.in. kuvvetli mü- \. ınesıne manı olınak üzere busu- yetli mahfillerden öğrenildiği-
~'~ Kont Ciano ile \ zaharetile Vichy kollarile temas st tertibat _alınmıştır. Kıbnslıia- ne gi!re, bugün dllpıan tayyare- ' 
~~ ve AJınan.vanın halindedir. rm mımeVl)'atı ınlikell)lnllidir. !eri Hayfa.ya ~. Dafi 
~ ııaı.~el~i von Macken- ı Sah.ide daha. yakın muıtakada. Memleketlerini kendi ocakl&nn.- 1, bataryaları ateıı açınt§lardır, 
·~-..... ~~buraya g·'-'·'~~-ı' !~ı:,~k~~ydaetle k~"!!?.'.:=."..._ da müdafaa etmeğe kal'a.r V4ll'- 11Birkaç bomba atı!m•ısa da ha-l~ ......_. •· ._ ·-· _.,.._...,,.. mia. olan çiftçiier, hilkilmetten sar ve inlWlC& aayiat yoktur. Bi-

Hırvat elçısı ıamuı. eillb lııt.emektedirler. Kıbnıılı - 1 !Aha.re- ikinci bir allmı ioereti 
clı; V~·e ıelıni.- Llb Mdisehırina gelllwe, 12 lan çok.ınemnwı edeııı bir cibet1 verilmif İN de bili h"1iııe ol • 1 

Hssinnrwl& 4Wn ve İta.\yaıı de Alı:dı8ııbdeki. ~ vwpıria,. 1 mamWv; 

ber eri 
Resmi Harp 
Tebliğleri 

Sayfa : 5 

Fransrz Elçisinin C~ 
nazesi lstanbulda 

( B•ı tor af o 1 lnoı MYf•kr\ 
garında bulunan cenaaeyi ııehfl 
namına selirnlamışlar ve bu eaı.. 

na.da. bir polis kıt' ası resmi SQc 
lamı ifa etıniatir. <i 

Mütee.kıben ceruu:e, Milnakaıo 
(Bat tarafı 1 inci .. yfada) !At Vekileti tarafından tahBia 

1 ara asın 

Kong si 
Toplantısı 

koluna raıılamışlar ve 12 nakli
ye vasıtam tahrip etmişlerdir. 

HabeşiatandJL: Mogi mmtaka
sıntla. bir Belçika müfrezesinin 
yaptığı harekat ile Jimma böl
'gesinde.imparatorluk kuvvetleri
nin hareklltı memnuniyet veren 
bir tarzda inkipf etmektedir. 

Irakta vaziyet sakindir. 
Suriyede dünkü ileri harekA.t 

netioesinde müttefik kuvvetler 
esaslı ilerlemeler kaydetmişler
dir. 

olunan. hususi bir vapurla Hay
darpaşa. garından Tophane yoJ,. 
cu salonu önündeki nhtmuı. 
naklolunmuş ve buradan Fnm. 
sız sefaretinin içinde bullIIM.11 
Saint Louls de Français kiJiee. 
sine getirilıniitJr. 

Ankara, 14 (Telefonla) -
Bugün saat 11 de, Allkara hal
kevinde Ankara. mıntaka :Sasın 
Birliği kongresi yepıhnıştır. Kon 
gre reisliğine ittifakla aeçileo 

Saat 11.50 de Fransıa kilise
sinde müt.cveffa. icin resmi bir 
Ayin yapılmıştır. Bu ayinde Va4 

li ve Belediye Reisi Doktor Uıt
fi Kırdar, Orlt İdare komutanı 
.A3J. Rıza Artunkai, Merkez- koo. 
mutanı, emniyet mil.dürü, şeb.. 
rimizdeki konsoloslar heyeti ve 
Fransız kolonisi hazır bulua~ 

Berlin. 14 (a.a.) - R4ıımt ~ mıışt.ıır. 
tebliği~ Bu dini Ayini milteakıp cenaıa 

Ferlköy Fransız mezarlığında. 
hazırlanan ınuvakkai kabre def
nolunmuştur. 

Ajans umum ınüdUrü Muvaffak Alınan hava kuvvetleri Ta.y
Meneınencioğlu, idare- heyetmi:ıı mi& mansalımd& ve İngiltere -
hazırladığı rapoııw olwmu§ı btt- nin cenup ve şark sahillerindeki 
nu müleakıp söz alan Ertuğrul 
Şevket, mıntaka idare heyetinin Uman teslııetını bombardıman 
bir sene zarfinda hııınen hemen, ve bir çok tayyare meydanları
hiçbir şey yapmamış oldlığunu na ve meyanda şarkt İngiltere
okunan rapordan anlaşıldığım deki tayyare meydanlanna hU
söyilyerek idare heyetine şu su- cum etmi.glerdir. Şimal ve Ma.nş 
ali sormuştur: 

- Mıntaka idare heyeti iki deni.deri Ü7.el'İnde cereyan eden 
sene zarfında k1Lç def.a. toplan- havıı; muharebelerinde üç İngi-

Merasimde Hariciye Vekılleti 
namuıa prot.okol memurlarından 
Şemseddin .Aıari.f Mardin ha.zır 
bulunmuştur. 

Fransız Ba vekiline 
aönderiJen mesaj 

m~? la ta....,,.....; dlişürillmüştür . u-- M:adrid, 14 (a.a.) - Lyon baş 
dare heyeti linsından Naaıı- Akdıınİ% havzasında Alman peskoposu kardinal Gerlier, Ge-

hi Baydar, bu iki Ben8"zarfında tayy fil •-- T b-"- Ha ı neral Franko'ya un----ı Peta--niçin hiçbir toplan.tıya iştirak a.re o ..... , o • ..._... ve Y ·~.,.,.. 
etmemi"''-? fa Uman tesiııetına k~ mu _ inin bir mesajını tevdi hm>;<tir. 

.,~ Mareşal bıı mesajında, Şuhatl:.\ 
Bundan sonra söz alan mın- vaffakiyetli hiicumJıu.o yapmış - General Fran.ko'nun yaptı~ zi

taka idare heyeti relsUiemalet. !ardır. Alman ve İtıı.lyaıı top- yareti henüz iade e><iememiıı ol
tin Kamu ,mıntaka- ida.re heye- çusu Tobruku müdafaa eden masından dolayı teeaeilderir.i 
tinin munteseman· b)p'e 0 ml§ oı.. 
masını söylemesine rağmen kaç İngill& bataryaalnnı ınuva.ffa - bildirmiş ve buııusi kıl""'etiai 
defa. toplandığını hatırlıyamadı- kiyetle dôvmü;!lerdir. takdir ettiği Fraruıa - Ispanyıı. 

uhi B d · _,,,._ dostluğunun daha. 7iy.ııde ta.kvi-
ğını, Nas 8.'J arın ıse w,,.... Düşman tayyareleri dün gece ye eclilmiıı olduğu fikrini izt1M' 
~f~~~a. :~ıı. ~~ garbi Almıınyada bazı yerler eylemiştir. Mareşal, meııajııu, 
alan Ertuğrul ŞeYket, bizzat i- llııerine infili.lı: ve yangın bom- t.Spıınyaya ve 1Spa.n}'.Rrun. ~fine 
dare heyeti reiai. Cemalettin Ka.- balan atmlflardır. Sivil halk a- . ~arşı_ ~adet lemennılerını izhar 

.ki sene zarfında y~ rasında öliller ve yara· War var- r ıle bıtirmekb!dir. 
munun ı ''üJ"k 
iki defa idare heyeti. toplantıa.ı- dır. Hiç bir yerde askeri ha.sar ... a .attan _sonra ~ 
na iştirak ettiğinieöyllyerer mın l ld • öriilmem. t' M.11! ·· ı Franko ile ka.rdintl Geriler a.ra
ta.k& idare heyetine intihap edi- 0 ugu g 'IJ ır. ı mu sındaki görüşmelerde. Fransız 
1 ek azanıa haldllaten kandile- daf&a hemhına çalı~ mUes - büyükelçis.i B. Pietri de hazır 
ri~ mesleğe rapt.etmiıj rıı.eslelô 1 

-1er- de i8abet vaki olmamış- bulunmuştur. 
dert\er üzer!ııde çalışacak bir tır. Tayyve dafi btltaryalan iki Bulgar Kralının: 
~~:;,~~n:;~~ ~ı,man tayyaresi düşürmüfler-!ftal d t tkik" • 
kongre heyeti um~ d.i.r. • • ya a e ıen 
şu temennide bulunmuştur: Livourne, 14 (a.a..) - İtalya 

- Bu seferki mtlha.pta. bil - R•hb kr&lı Victor Emınanuel ile Bul-
hassa. meslektaşlarına. faydalı O- } entrop gıll: kralı Boriıı büyült bir Run'i 
lacak unsurlar ici..,.e heyetine ı mayi malıruk fahrik&8lJU :nya-
""'tirilınelidir. t J d .. - a ya a ret .....,;•lerdir. Bu fabrika ına-)[ekki Sa.it, Nasuhi &ydarın u......,. 
sırf idare heyeti ııeiai olmadığı kine yağı ve para!ln istihtıali i-
için toplantılıuıa gelmediğini. C BAJ ta••f• 1 lnoldo) ' çin son zamanlarda t~vsi edil • 
halbuki Naauhi Ba,vdllrlll hiçbir I normal ıwrett8 anlaıp.lmalrtad. : ıniş bulunmaktadır. 
gazetede daimi bir işi bulunıxıa.- . Resmt Fransuı radyoları, efkarı 
dtğıncim değil. idare heyeti m-j' a.1evlemeğe caJı....-ak ı;ok sert! Hamiyet i bir 
sı kanunen birlik. azası bile sa- bir dil Jrullanma.kta; fakat pro- Vatanda• 
yıİanııya.cağını söylemiştir. .. 

Bundan sonra söz alan lltım- . teeto nota.lan iııe, oldııkça yu - Ankara. 14 (a.a. > - Türkiye 
taz Faik, Meodl Sayman; ~a.şit j mıışal< bir dille, müttefik kuv · ı Kızıla.y cemiyeti umumi DWf' _ 

Uluğ, Emin Karakuş ve birçok 1 vetlerlıı Suriyeye duhulUnden kez.inden bildirilmiştir. 
hatiplerin fikirleri şu noktalaı-- evvelki statükoya. avdet lllıumu Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
da birleşmiştir : Uıııırin<» ısrar etmekte ve Su-J 

1 _Basın kartı nis•mMD!Mj Vekfileti propaganda 'le neşri -
çıkmalıdır. 1 riyede Alınan kıtalannın ve düş- yat şubesi mütehassıslarından 

2 _ "--~- müntesipleri ile 

1 

lDJIJl ma.lumeslnin bulunnıadıği 
~ doktor Reınxi Gönenq, Ada 

gazete idareleri arasında lllllD- hakkındaki reemi tekzipleri İn-
vele al!ıdedilm&lldiıı . giltıereı:ıin kabul etmzmesi hak _ da Büriicek meYkiinde sahibi bu 

3 _ Umumi kongreye 50 de 1 kında tahditlı&r olmalı.tan zi- lunduğu 9190 metre. murabbaı 
bir değil, onda bir ba iştirak et- yade müteessir bir ifade ile te- arııa dahilinde- mutfak banyo ve 

k
moneJigrdiedr. enVeıs·~:~~:':: umumt es.ııüfleriııi bildirmektedir. depodan ibaret müştemilat ile 

birlikte kirgir bina>11.ru, Ç(>Eouk 
Uzun münakaşalardan sonra Esasen bitaraf hır menbadan kampı ittihaz edilmek ÜJk>Pe, 

Yeni idare heyeti seçimi yapıl- buraya gelen haberlere go··re, 
b K 1 Emin K Kızılay- cemiyetine oobenü 

mııı ve me us ema il" Darlanın tngı·ltere hakkındaki 
ile bus N~•uhi Baydar lemiııtir. Bu yüksek inııani ha-

mu me - siyaseti, Vichy nazırlar heyeti 1 
tekrar idare heyetine alınmamış reketinden dolayı hayı.- er 
!ardır. Bun!ann yerine idare he- . toplantısında çok ~idd.?tli mü- yurdda.ıpmıza teııckkür ederiz. 
yetine Mümtaz Faik Fenik, B!- naka.şaları mucip olmııştur, Pe- --o----
18.1 Akya., Şerif, Naşit Ulug. tainin mesai arkadaşlannda.n , 

Mekki S~it ve yedek azal~klara bir çoğu istifaya kadar gitmiş- Alman lkfı'sad azı 
da Ertu~ Şeyket, Hikmet 1 ler, fakat ancak, bazı feıia.lı:Ar- -
Tuna seçilmişlerdır. 1 kl .. 1 İn ·1•- ·ı 1 

Kongre, saat 15,30 da nihayet ı ar ve e~um e gı ...-re ı e rının b anat bulmuş ve kongre azaları gar r anla.şmazlıgın mevzileştirılmesi 1 1 ey 1 
lokantasında neş'ell hır yemek karan ili.erine bu fikirlerinden Vi-n• 14 (a.a.) _ Strfa _ 
yemişlerdir. geri dönmüşlerdir. 1 ,_, 

ni: 

MADEN 
imtiyazları 
hakkında 

fmda.n işletilmemesi ve milli ser
vetin toprak alt•nda yanmasın -
dan ileri gelmiştir 

Diğer taraftan muhtelif imti
y.a.zlara mevzu olınuş ayni cins
ten madenler birleştirilecek ve 

Ankara, 14 (Telefonla) tek elden işletilecektir. Bu su _ 1 

:~~~e~!~::;]';;un~!:U:,ir bı: retle de dünya piyasalarında re-
nun projesi hazırlanmış bulun- kabeti temin etmek kabil olacak 
maktadır. Bu projeye nazaran tır. 1 
maden imtiyazı n:nı.tla.ka bulana Hükfunet, bundan evvel oldu
verilmeyip daha iyi işletebilecek ğu gibi işlenen madenlerin safi 
birine verilecek ve bulana da karlarına i§tirik etmiyecektir. 
bir tazminat ödenecektir.Bu liu- Sıhhi gayeler için kullanılan so- 1 
ıııısta. bulunan madenlerin iha- • k ca.k de 
lesi işi Vekiller Heyetine bıra _ 'ı gu ve sı ma n sulan hu
kılmıştir. • BU81 idarelere, beladiyece terci-

Vekiller heyeti. ınadeııi bula- han verilecektir. j 
na madeni işletebilecek derece- ] Maden kazalarında tu.ıninata 
de servet ve kabiliyete malik o- biikırıodilmesi. için işçiyi çalıştı
lup olmadığım tahkik edecaktir. ı n.m.n; bu.ya Amil olaır bir kıı· 
Ni•mnımeye. bu hll.lcmiln kon.ııJ. • euru mevcut olup olmadığı ar~ 
masına. sabep, şJmd1ye kadar bu tırılm9d•0 ameleye tamrrioet veı
lunan ~ mlihuR bir rllecelr.. auo aebiplrr'. bilihanı 
k-ıuıı, lmtt)'Ul aL1nlar t.R··I ~ .,.,.,, ttir 1 

İktısat nazırı ve Rcıchsbauk 
reisi B. Funk burada ir:ıd etti
ği bir nutukta Almanı lnın ayn 
prensiplere dayanan bir iktısa -
di faaliyet sahibi diıiıır memle
ketlerle iş birliği ıyapmıyacağ 
hakkındaki iddialan tekzip t.
miştir. Bugünkü Almanya ha -
kiki altuu esasına dayanan pıv 
ralara karyı hasmane vazıyet 

as! lmamıştır. Şimdiki Alman 
parası devlet tarafınd;..n fiyat 
ve yevmiye mesel l<'rinde alın
mış olan faydalı tedbırler sar 
yesinde ve Alman milletinin ya 
ratacağı faaliyeti ilave etrniıJ • 
tir. 

B. Funk şunları söylemiştir: 
Mark miist:ıkar bir paradır 

ve istikrannı muhafaza edilcek
tir. Mark şimdi Avnıpaya hi.
kimdlr ve harpten. aoma bey -
nelmilel piyııaadıı. bugünk.ü. ra,ııir
ciııi muhafezı edecektjr 

l 
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8a a;e YENi SABAH 

PAZAR SOHBET/: Ciazhane 
cinayeti 

Basın birliği , 
ukallidler, Meddahlar, Nekre

ler, Salon Nüktedanları Yaralı ölmedi 
suçlu tevkif 

edildi 

kongresı 

dün toplanarak 
heyeti idare inti
habını yaptı 

~4 

~{\\PA RA1 

~ BAYAT YARIŞıınN 
DİREKSİYONUDUR' 

(FJa.ıı tarafı 3 ül\l'Ü 80Y/<l®) ı 
rile bohem ve dekadan'dı Her 
husust ., Jıübalatau:lığile ta
runmı~lı. Galiz ve müstehcen o
lan l"tifclerinde harikulade bir 
ıncelik vardır. Bu tezadı muha
tabını iğrendirıniyecek, tiksin
dirmiyecek tarzda idare etmek 
büyük zeka ve kudrettir. Kan -
bur Nazi fin pek çok fıkraları 1 
va2'dır ve çoğu da yazılmıştır. 

Bllyük nüktedanın en parlak 
hususiyeti sarakacılığı idi. 

Muhsine velince onun bllyük 
bir san'atkıl.r olduğunda şüphe 

yoktur. 

Onlar kadar nüktedan bir re- l 
!ikimden dinlediğim şu fıkrru;ı
nı naklediyorum. 

. "Muhsinin nüktedanlığını işi

ten istibdat paşalarından biri 
bir glln Muhsini davet Pder. 
Muhsin, paşanın hoşuna ..;de -
cek bir iki nükte yuvarlar. Pa
şa oralarda değil. Bir iki tane 
daha güzel fıkra anlatır. Paşa
nın yüzünde ufak bir tebetısüın 
bulutu bile belirmez. Fıkra bit
tikten sonra soğuk bir ta vırla 
MOruyor: 

- Sonra ne olmuş ? 

Fena halde sinirlenen Muhsin 
bunu bir izzeti nefis meı<ele,ıi 

yapar. Bütün meharetini göste
rir, hatıra gelmiyen zariflikler 
ibda eder, vak'alar icat eyler, 
ölilleri bile güldürecek latifeler 
söyler. Paşa duvar gibi bakıyor. 
Yalnız arada: 

- Ya! Öyle mi? Acayip! Çok 
şey ... 

Gibi hayret emareleri! 
Muhsin, hırsından terlemeğe 

başlar. Pek muvaffak olduğu 

lehce taklitlerini icat ettiği vak
alara karıştırarak yapar. Paşa 
yine aldırmaz. 

Bu soğuk buz duvannı ne pa
hasına olursa olsun eritmeğe 

ahdeden Muhsin, nihayet: 
- Efendim! Geçen glln sizin 

köşkllnllziin "'anındaki komşu -
nuz Rakım Beye rastgeldim. O 
ne acayip adamdır! 

Diye tutturarak Rakını Beyin 
evvela yürüyüşünü, sonra söz 
anlat.ışını, öksürüğünü, enfiye 
çekişini fevkalade mebaretle 
taklit edince paşa: 

- Aman Muhsin Bey. Bin 
yaşa. Bu ne muvaffakiyet. Ali- ı 

mallah Rakım efendiyi karşım-
da sandım... \ 

Diye feryat ederek hem tepi- j 
ne tepine gülmeğe başlar, hem 
de Muhsine bir kese altun verir. j 

Muhsin paralan cebine ko-1 
yar, dünyalığa kavuşunca bir 
yerlerde duramamak adeti oldu 
ğu için paşayı etekler sokağa 

fırlar. Cebinde al:tunlan şıkırda
tarak istasyona doğru giderken 
karşıdan taklidini yaptığı Ra
kun Beyin geldiğini görür. He
men koşar: 

- Velinimetim. Miisaade bu- ' 
vurun elinizi eteğinizi öpeyim. 1 

- Estağfurullah. Fakat ne
den böyle bir iltifata beni !Ayık 
gördünüz? 

- Söyliyeceğim. Öfkelenece
ğinizden korkuyorum. 

- öfkelenmem. Söyleyin. 

- Efendim, bir haftadır kom 
şunuz paşada misafirdim. 

- Pekaıi. Bundan bana ne? 

eğlendi, o kadar memnun oldu 
ki bana bir kese altun verdi. Bu 
paraya dolayıslle sizin sayeniz
de kavuştuğum için asıl size te
oekkllr borcumdu. O halde ve
linimetim sİ.7.ı!iniz demektir. 

Rakım Bey biraz düşilndük -
ten sonra Muhsine sormuş: 

- Kesede kaç altun var der-

ain?. 
- Efendim 

lira ... 
Rakım Bey: 

zannederim elli 

- Vay köpoğlu herif vav ! 
demiş. Ge~en ay maaş çıkmadı
ğı için fena halde sıkıştım, "pa
şa bana beş lira borç ver!,, de
dim de reddetti. Bana beş lira 
borç vermıyor. Sonra taklidime 
elli lira ihsan veriyor. Kerata 

1 günde bana bir lira versin her 1 

gün karşısında oturayım, takli-
1 

de ne hacet! 
• • • 

Borazan Tevfik bahriye itfaiye 
alayında Borazanlık cderdl. Yu
varlak yüzü, kıvırcık saçı, es
mer ·iması bir melez tipini ha
tırl atırdı. Kendine mahsus ufak 

(Baı tarafı 1 lnct Nyfad•) 

adliyeye verilmiş ve ikinci sulh 
ceza mahkemesinde sorgusu ya
pılmıştır. Ancak Muhiddinin 
sol memesi üzerinden yaraladığı 
Hayati henüz ölmemiş bulun -
maktadır. Ölen ııaJııs diğer bir 
hastadır, Bu vak'a ile alakadar 
değildir. Dünkü duruşmada 1 

Muhiddin ile birlikte şoför Şük
rü ile Kenan adında iki şahıs 
daha suça iştirakten dolayı ad
liyeye verilmiş bulunmakta idi
ler. Fakat a~ık yapılan bu sorgu 
sonunda her ikisinin de cinayet
le alakalı olmadığı ve hadise sı
rasında ba.~ka yerde bulunduk
ları anlaşıla.rak serbest bırakıl
dılar. Suçlu Muhiddin ise vak'a
yı şöyle anlatmış ve demiştir 
ki: 

"- O gece ben dayımla saat 
24 sıralarında Mavi Köşeden 
çıktık. Şükrüniin otomobili ile 
on dakika zarfında Üsl<üdar 

1 vapuruna yetişmek istiyorduk. 
Arabaya girdiğmiz zaman mu
avin yerinde bu Hayati de otu
ruyordu. Onun sabıkalı yanke
sici olduğunu biliyordum. Fakat 1 

birşey söylemedim. Muavinlik I 
ediyor zannettim. Doğru Üskll

mc.noloğlar tarzında vak'alar dar iskelesine geldik. Orada da- ı 
anlatırdı .Muhsin kadar ince ol- yun indi. Ben yine geriye dön
maımıkla beraber anlattığı vak- düın. Tam gazhaneden çıkarken 
aları son derece caıılandınrdl. Hayati otomobili durduttu. A
Ömriinü Aksarayda geçiren bir şağıya inince de "haydi bakalım, 
büyük hanımın, torununa kumaş anlat da hesabı ver. Hesaplaşa
almak irin (Karlman) ı (kahra- hm.,, dedi. iBrşey anlamadun. 

Üzerime hücum etti. Kaçarken ı 
manj diye araya araya güçbeli tabancamı çektim ve geri geri 
bulduktaıı sonra ilk defa olarak giderken düştüm. Tabanca pat
asansöre bindiı'i zaman: 1 !adı. Bu aralık Hayati de yara-

- Batakhanelerde insan yu- lanmış. Mesele bundan ibaret
kandan aşağı yuvarlanırmış. tir.,, 
Şimdiki batakhaneler aşağıdan Şoför Şükrü ise kendisini şöy 
yukanya çıkıyor. Irzım, namu- 1 le .'.°üdafaa ediyordu:. . . 
sum ~ana emanet yarabbi! • - Saat 24 de Mavı Köşenın 

Diye feryadı sayılı fıkraların-! önünde mü.~teri bekllyordum. 
dandır. , Bir aralık dondurmacıya ~r~. 

Tevfiğin hünerlerinden biri 
1 
Çıktı~ ~aman bu suçlu ıl.~ ~~ş-1 

de küçiık beyle Şetaret bacının: I man bınsı daha ıı;;ab~nın o~un- ı 
Kab k 1 F tm 1 de duruyorlardı. Bızı Üsküdar 

- aramazsın e a a. r . . o 
Annen güzel sen çirkin... isk~lesine vapur~ yetı~tır. n 

t .1 babalı" di . k zd dakika var . ., dedıler. Kapıyı aç-
eraneeı e ın yı ı ır- ı . . . . · 1 
al dır B. d ·· 1 · tını. Şoför muavını yerınde bır 

m an . ır yan an soy erur - dah rd Be . - irişi a oturuyo u. n onu 
k~~ diger tar~!.a:" .~~'.'1."".ak ~": 1la müşterilerden zannederek 1 
sını kıvırır, plliikillunu ıbık ıpbı 1 çıkarmadım. KÖprllye git
yüziine doğru sarkıtarak kaba- Ü:. o şişman bey indi. Tekrar 
ran hindiyi taklit ederdi. Dolmabahçeye doğru döndük .. ! 

Aynca: Ga:ıılıa.nede "dur!,, dediler. Bu 
- Guk diyende horusdu... suçlu bir lira verdi. Ben de çekip 

1 
Pul diyende tavukdu ... Ambas- gittim. Ondan sonrasını bilml-
sado diyende sefiri çebirdir... yorum. 

Diyerek İranlı hocanın Fran- Şükriinün bu ifadesini mlltea-
sızca okutmasını taklit eder ve lop Kenan dinlendi ve o da: 
Ermeni muallime de Gülistanı - Benim biç bir şeyden ba-
şöyle terceme ettirirdi: betim yok. Zaten hastahanede 

- Ey sab&lım garıp kuşu! bizi yllzleştirdiler. Yaralı Haya
Bangır bangır ne deyi ağlarsın? ti benim bu işle al8.kam olmadı
Aşıkda.Şiık denilen isi pervane- ğını söyledi. Ben bir yanlışlıkla 
den örven ki köpoğlusu pırnal tutuldum, dedi. 
gibi yanıp kül kömilr olmuş, İkinci sulh ceza hilklıni icabı
ağzını açıp da bir kelfı.ın etme- nı dllşiindll ve suçlu Muhiddinin 
miştir... tevkifine, diğerlerinin de ser-

Tevfik, İngiliz taklidi yapmak best bırakılarak ,evrakın müd
için bir lngilizden hususi ders '7eiuffiumiliğe iadesine karar 1 

(Bat tarafı 1 inci ••yfada) 

ikinci reisi B. Bürh.ı.n Feleğin 
riyaseti albnda toplanmıştır. 

Toplantıda, askere giden ba
sın mensuplarına müesseseleri 
tarafından yapılacak yardım 
şekilleri etrafında m üzakcre ve 
münakaşalar yapılmı~br. 

Bu hus,.sta uzun müzakere -
!erden sonra, askere gid.en ba
sın mensuplarının ailelerine ma 
aşlannın nısfı müesseseleri ta
rafından verilmesi temennisi, 
bunun yeni intihap olunacak 
idare heyeti tarafından ehem -
miyetle nazan itibara alınması 
ve bu hususda Ankarada top -
!anacak umumi kongreye gide
cek murahhaslann vaziyeti kon 
greye a.rzetmeleri hususundaki 
teklifi ittifakla kabul olunmuş -
tur, 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

t<RAMIYE PLlNI 
KEflDEL5R: 4 Şultol, 2 Ma)'OO, 

1 Aiuetoo, a ll<lnettqrln 
t•rlhlePlncıle )ll9pıh.r. 

1941 iK AfMYELERI 
1 adet ZOOQ Liral.ık = :ıııetı.-
3 > 100() > = !000.- > 
2 > 7~Q • = l&eO.- • 
4. > 500 > ;;m:;: 2000..- > 
8 • 250 , = 2000.- , 

f 

35 > ı.eo , =:::c 36t() ,-- , 1 
Müteakıben dün tamamlan - 80 > 50 > = 4000.- • 

mayan idare heyeti, haysiyet 308 , 20 , ~ GHO.- , 1 
divanı ve Ankaraya gidecek mu 1 1 
rahhas heyetin intihabı yapıl - 1 

mıştır. :intihap neti.ceBı 1...--R--A-D_Y_O----.I 
13 ve 14 Haziran 1941 tarih- '"-r-l--15~H~az-i:-r-a-n-:194~r.1:----r 

!erinde olbaptaki talimatname 
hükümlerine nazaran yapılan 
intihap neticesinde. 
Mıntaka idare heyeti asli aza-

lıklanna: • 
75 reyle Hakkı Tarık Ue 

1 
52 ,, BUrhan Felek 
46 ,. Reşat Feyı.i Yüziincü 
35 ,, Doğan Nadi 
33 ., Muvaffak Suna! 

idare heyeti yedek aııalıkla
nna.: 

40 reyle Cemaleddin Sa.raçoğlu 
36 ,, Reridun Osman Men

~ 
22 
22 

teşelioğlu 

,. Fuat Duyar 
,, KAzım Şinasi Denan 
,, Nurettin Oryıı.n 

Haysiyet divanı asli au.lıkla.-
nna.: 
79 reyle Refik Ahmet Sevengil 
73 ,, Enis Tahsin Tll 
70 ,, Ömer Rıza Doğrul 

Haysiyet divanı yedek azalık
lanna: 
M reyle Muharrem Fey-a Togay 
28 ,, :Eşref Şefik Atabey 
26 ,, Bllrhan Cahit Morkaya 

Ankarada toplanacak umumi 
kongre murahhaslığına.: 
71 reyle Selimi İzzet Sedes 
63 ., Bürhan Felek 

:sıs ,, vr.ıa Nurettin va -Nu 
50 ,, Cihat Baban 
37 ,. Naci Sadullah Balkara 
36 ,, Sait Kesler 
33 ,, Peyami Safa 

Seçilmişler Ye kon~, büyttk
lerimize tuım ve bağlılık tel -
grafları çekilmesini ittifakla ka 

bulden sonra .Anka.Patla toplana 
cak Basın Birliği Umumi Kon
gresinin mesaisini bitirdiği ta
rihten itibaren bir ay icinde ve 
idare heyetinin tayin edeceği 
tarihte toplanmak llzere talik 
edilmiştir. 

8.30 Program 
8.33 Muzik 
8.45 Haberler 
9.00 Muzik 
9.45 Evin ssaı 

* 12.!j) Progrrun 
ı2.33 Oyurı. 

havalan 
12.45 Ajaoo 
ı J.00 Zeybek 

ı3.30 

ıS.45 

2a.oo 

havalan 
Konuşma 

Milsik 

* Procram 

MI 03 Mll.UC 
ı8.SO Zinet 

18.40 
18.00 
19.30 
ıHs caz 
20.00 Kon
Ml.15 r....ı 

21.00 ıtorıl!prr 

21.19 Opera 
:12.30 Haberler 
22.45 

SOLDAN SAt.A : 

1 - Sevdi~nh P>41ie. 

2 - Bir memleket - Tel&hıır. 

3 - Sahip. 

4 - Beklenen. 
5 - Bir emir - Dı!rnıege yuar. 

6 - Nota - Bir mıntaka. 
7 - Yemek. 
8 - Kınu sesi - islelr. 
9 - Birleşme. 

YUKARIDAN AtA<)IYA: 

1 - Şimı;ek. 

aldı. Aldığı ders, hocayı karşı- verdi. 
sında konuşturmaktan ibaretti.J---------------------------1 

Bir ay sonra bir lngilizle ko- Samuel Fransada 
nuşuyordu. Zavallı adam bir ke-

llıne anlamadığı bu acayip li- t h d" 
sanı bir müddet hayretle dinle Hoare ın Ya u ı 

2 - Erkek _ Sevılen blr şey. 
3 - Ziya. 

4 - Oturmak - Kırmızı. 
5 - Meşhur bır mılze. 

6 - Acele • Çevik • 

dikten sonra: 

şuyor B~i s1:$~~e~0~: 1 bir nutku l Aleyhtarlığı 
gilizce değil! demişti. 

Tevfiğin fıkraa.ln anlatmakla 
bitmez. Benim burada yazdık -
lanm bıze bas olan salon nük
tedanlarının ne demek olduğu
nu izahtır. Buna şu misallerle 
muvaffak oldum zannediyo-
ru.m. 

Madrid, 14 (a.a) - İngiliz bü 

yilk elçisi B. Samuel Hoare İn
giliz kralının yıl dönümü müna

sebetıle tertip ettiği bir kabul 

resminde bu baptaki Amerikan 

7 - Sorı•ut.luk _ Okuyan. 

8 - Beyo:z; • Yalvarmak. 

9 - Halıs - Kıymetli bir madde. 

(Evvelki bulmacanın hatıl) 

- Şimdi anlıyacaksınız. Bu 
ULUNAY 

adam benim şöhretimi işitmiş, 1 ============= 
çağırttı. Kendisini güldürmek i-

yardımının geçen harpte Vilson 

tarafından harp ilan edildikten 

sonra yapılan yardıma faik ol

duğunu söylemiştir. Elçi bugün 

kil askeri vaziyetten memnun 1 

Vichy, 14 (a.a.) - Yahudi i.ş 

!eri umumi katibi B. V allat Cu
martesi gllnü uzun ıki kanunun 
resmi gazetede neşredileceğini 
bildirilmiştir. Bu kanunlardan 
biri yabudiler hakkında meri
yetle bulunan kanun hükümle -
rini geniş mikyasta şümullen

dirmektedir. Diğer kanun da 
Fransa.da ya.şıyan bütiln yahu -
dilerin tesciline aittir. Birinci 
kanun yahudilerin bankacılık, 

123456789 

1 MıA ı L IA I T IY A l• l t 
2 E I Z . l lKl• ı A \ 7. l l lM 
3 R A IMIA İK i• 'ıJ\ ıM IA 
4 AIK IA \MIE IT•IA IL 
5 K 1• . N I E I S ı t MI• A 

6 L !A l• 'T 1 t IMi• iE IT 
7 l ı R IK'•IMI• ' AiL I• 
8 • l t i•IRl• !s • IE Z 
9 A 'F IF !E ID I t J. IM F 

çin yapmadığım kalmadı. Bir 
türlü güldüremedim. 

- Öyledir. Gayet eşek herif
tir. Nükteden, cinastan anla -

maz. 1 
- Buyurduğunuz gibi. Bu ka

dar mazmunlar buldum, lltife
\er icat ettiın ... 

- Anlamaz hayvan! 
- Nihayet naçar kaldım. Si-

zin taklidinizi yapmağa mecbur 
oldum. 

-Eyi 
- Efendim, yilrilyilşllnüzü, 

konuşuııunuzu, enfiye çekişinizi 
yapar ··apmaz çıldırdı. Gülme

fi"- DOKTOR -:il\\ 
f evfik Akif Ayışık 
Dıhll1 Haltalıklar MUtehan•11 
BeyoOlu Pırmakkapı imam ıo· 
kak numara 28, paz11rdan maada 

aaat 14 • 18 e kadar. 
Gece mUracııtları da kabul 

edlllr. Telefon: -43905. 

DOKTOR--ı 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

J)ahflye Müteh•e'ISI 
Dlvanyolu 

den bavılacak sandım. O karlar •••••••••••mi 

olmamak için hiç bir sebep mev simsarlık, radyocu, gazetecilik 
cut olmadığını da beyan etmiş- ' ve filmcilik gibi mesleklere in
tir. B. Hoare mlltaleasını, dün- tisabını menetmekte ve bakalor-

b köşesinden gelen ma- yasını.veren yahudi talebelerden 
yanın ~ . . üniversitelere gireceklerin ade-
lftmata ıstinat ettirmekte oldu- dini tahdit etmektedir, 

ğunu ilave eyi~ ve sözlerini Umumt katip, yeni tedbirler 
şöyle bitirmiştir; hakkında gazetecilere izahat 

"Almanlar bıujlıca hedefleri vermiş ve bu münasebetle .Fran 
olan Büyük Britanyayı istila et- sız topraklannda Ystıyan ya

meli ve Ak.denizin şark kısmını 

kapamak gibi iki teşebbüs te 

akamete uğramıll bulunuyor -

lar.,, 

hudilerin hilen tehcirine im -
kin olmadığından bunlara ait 
meselenin ancak harpten sonra 
kat'i bir hal suretine bağlana -
bileceğini beyan etmiştir. 

"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 
Ba§lık maktu olarak 7!SO 
Blrl.nd ııa.yfada 8alltiml 500 

lldDcl " " 850 
Uçiiııcü 11 ,, 300 
Dördiincıii .. .. 100 
Beııhıci .. " 76 
Altınca H ' " ıso 

15 Badnlll 

' 
tOARuiııİ sli11 ir BARlCAS ıııu~ 
~R~lvEıJ-HESAP' ~ç,ıı. 

• 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilAJll 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden 
1 - Elcailtmeye kooulan ıt: ,.,., 
Yozfat - Yerköy yolunun 6 + 000 - 12 + 000 kilo!JU't.r•lt· 

inşa edile<-ek 39882 lira ke(lifll ııose eoaslı tamiratı işi. 
2 - Bu İje ait prtname ve evrak ıunlardm 
A - Eksiltme şartnam..oi 

B - Mukavele pro}eııi 

C - Nafia işleri genel sartnarnesı 
D - Şose ve köprüler fenni ı;artnam ... ı 
E - Hususi şartname 
F - Keşi! cetveli , tahlili fiyat, metraj proje. fi 
İstekliler 1,.ozgat daimi enttimerrlnde bu evrak ve şertnameJert 

bilir le" ı 
3 - EMillme 26/6/11141 Perı;ooıbe günü saat 15 de Y02.11•I rl•1"' 

cümeninde yapılacaktır. f 
4 - E.k..cri.ltmeye girtbJlınek i1,::n isteklilerin 2992 lira muv:1kk211 

ıninat vermeleri \·e bundan blı.~ka. aşı.ğıdrkj v~ki haiz butorıfl 
lhımdır. 

A - En az beş bin lir;,,ıhk yol '\'eya kopni inşaatı yapmış bl.1 1~ 
B - ihale tarihjnden 3 giln evvel muracaaUa vilAyetten Pkc:f1 

fittbileceklerine dair vefdka almaları. , 
5 - Teklif m~ktuplan 3 ünctl maddede y::ızılı saatten bir ' 

vcline kadar daimi encılınene ge1.ırilerPk enc1imen reisUlJne nudd;ı.ıt 
kabilinde veril<!cektir . .Posta ile gönderileeek mektuplar nihayet ~. J 

t:Raddede yaulı S&a~ kııdar gelmiş olıru.u;1 ve dış zartı.nın mühür nıLl tr 
l:yice kapatılmış otrnuı ';llJ"'tbr4 Pwiada olan gecJkmeler kabul ~ 

(4216~ 

TORKIYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI .... ~ ~ 
........ , "' .,..ııu: 1181. - ~ 100.000.000 Türk llruı. v-"" 

AjııM adedi: 16& 

zt.Nt v• Tturt he4" Mvl btlnka muarnelelwl 
~ ittrikdNftfere 2:UOG thım ı«ra1nlye v.rlyor 

1 
~ zı...t _..,. lrumbvab "" lllbanu marruı -~...ı 
ı ·• 90 UrMı ı,..hmanlara ......ıe 4 dala ..,.._ kur'a ile ,..r 

plana ,ıı... llınmlyo daj!ıt..-tw: ~"' 
4 -.ı 1.GOI Llnlık 4.IOO ı.ır. ı 100 IWled &O Liralık 5,QOO ' 
4 • ıoo • 2.000 • 120 • 40 • 4p , 

4 • 1111 • 1.000 • 11eo • ao • ..ıoo 
40 • 100 • 4.900 • • j 

DiKKAT! Beoap1-dak! ])aJ'alar bir sene içinde 50 ].iradııt' .ıi' 
cllltmlYenlere ikramiye ç.Jı;tııı takdirde % 20 ıazı .. iyle verile<"° 

Kur'alar -ıe dört defa 11 Mart, il Haziran, 11 fJ" 
itil ve 11 Birinchıinnn tarihlerinde çekilecektir. 

=-=======================================:;:::;--Q/ 
Memur alınacak 

• 

1 
,, . 

stanbul P. T. T. müdürlüğünde 
1 - ldaremjzde münh3:l maatlı ve Ucreı:li memurjyetlere or~ 

mezunları müsabaka ile alınacak1aı·dır. / 
2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edecd:i ~ 

muriyet kabul etmeleri şarıtır. ~ı" 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 gayılı kanun hiik
111 

15 Ura asil maaş veyo 60 lira ücret verilecektir ~ 
4 - 16teklllerin 788 ~yı1ı memurin kanununun 4 üncü nı3 1 f 

oartJ.arı haiz ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaştı' 
miş olmaları lfı.zımdı.r. 1' 

5 - Müsabakaya giı·mck ietiyenler 21/6/1941 cumartesi s-191 ,ti 
dar dilekçe ve evrakı müsbitelerile bırlık~ mudUrltigümtize J11 ıır 
melidirler. ,,1 

8 - Müsabaka 25/6/ı94ı Çarşamba 11\lnu ""at ıo da müdii11 

yapılacaktır. (4483) -
~ 

J Askerlik işleri 1 - Dr. Şükrü Me~~; .. 
ıı.ı-------------1- Gureba hastahanesi cı ~,. 

rev1 ha8tahkları sabıl' ·J.ı 

katlar yeniden muayene ettiri -
!erek sakatlıklarının hangi los
ma ait olduğunun tesbitine !il -
zum hasıl olmııştur. 

Btitlln sakatlann raporu ile 
nllfus cüzdanları ile ve ikişer 
a.det fotoğrafları ile hemen ~u
beye mllracaatlan. (9010) 

• • • 
1 LAN 

Betlk.tq Yeril Aııl<ffllk Şubeoln • 

cı.n 

:H2 ilA 332 dahil bütün sakatlar 

. .... 
heı- gün 1;eat 2 den 5 e ~ 

:voıılu ısı.ıklll cadd•"' il"" 
Tel 40916 


