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1 Mecliste Münakaşalar 

,,,ilı 
&ıı,,, . Verin m»••lf•k ola. 
İflıı "•ı ve harbi k•%anması 
.,Q "" birinci 14rl, ••k<tri ·• 
~,;;tfakıgetfere b i 1 e ,,._ 

~111 ""' eden şart 1 A vrup•· Şamın 24 saat zar 
fında düşeceği n:u· 
hakkak sayılıyor 

lıt., lfÖ1t/ii11ü kazanmaktır. 
~. :vrupo MihW!rirt elin. 
fık 0lcat b.r1Ja11 ne fagJa 

~l 
~ 
~: 8li9eyin Cahid YALÇIN 

lngiliz ve Fransız deniz 
kuvvfltleri çarpıştı mı ? 

Londra, 16 (a.a. ) - Bu sa
bah Londrada öğrenildiğine gö 
re, müttefikler Beyruta 12 mı! 
mesafede bulunmaktadır. Müt • 
tefik kuvvetlerin ileri harekı>ti,. 
general Dentz'in Saydadan gl'rı 
çekilmekte olan esas ordusunu 
ikiye bölınek tehdidini göster • 
mektedir. 

\ ~ enedik saraylarından biV rinde Mihverin ruhani 
"1tiı \1 fleri birleştiler, müs· ı 
~ıı e hür Hırvatistan krallı
IJ\ler Vaftiz resmini yapara.k 
t!ııi A1isakı etabı ara•ına oır ı 
\! İl' llrkadaşın daha karışbğı· 
!laı- •1 eylediler. Şimdiye ka- ı 
lıı;1, "ruoada Üçler Misa· 
~ "i- lesbit ettiği nizama bo- (Sonu sayfa 5 ıutun 5 de) 

~ Va~d ış başka memleketler Amerı· kada Altiuer ır. Fakat onlar Berline 
"la:rıek oradaki bir kağıda im-

1 ~tııı~ı atmışlardı. Şimdiki Hır- Konsolos-
~ /ın kayıt muamelesi a- man 
~11ıı~ 1Çın İtalyan şehirlerinden ı 

'ııı~ :u~~ıl~~~~~ vermek için 1 u kları kapatıldı 
lt~ıu Uzun düşünmeğe hacet 
\ı.;;e r sanırız. M aliım olduğıı M k . . 
~l!ıı • Avrupanın yeni niza- e sıkada Almanya ıle 
~l:ı~~ınanya ile İtalya kura: muhabere eden gizli bir 

~ııtı ve her m!llete sıyası radyo istasyonu bulundu 
~ela~nı, ıktı.sadı ve sosyal 

Mar~ Petain nıerilSİmde 

Japon yadan 
yükselen yeni 

bir tehdit 
" Amerika Avrupa harbi· 
ne girerse Japonya da 

derhal mü da hale edecek,, 
SıJtıni onlar tayin ve irae 
~llırıe~dir. Anlaşılıyor ki Av· 
'ltJııda ık; hakimi kendi ara • 
l<ı~ı •. ~ hu Re\'k ''e idare isini 
~ ""ıını~Jar Ye A\Tupayı ken- j 
"- a~~e göre muhtelif kısımla
~r U tınışlardıı. Şimdiye ka· 
l(i d~er Misakının tesis etti
~n enj kabul edenler doğ
~Y~te . doğruya Almanyanın 
~ İııe 1 olacaklardır. Hırvatis- ı 
~ talyanın hissesine ay- ı 
~ ... :ır. Bundan dolayı sicilli ı 
' ~ kayıt muamelesi İtalya-

Vaşington, 16 (a.a.) - Ame
rika birleşik devletleri Ameri -
kadaki hütiln Alman konl'Olos
luklannın kapablmasını ı>mret

ı:niş ve bu konsolosluklar m•n -l 
takaları dahilindeki Alman te· 
baasının seyahatini ml!netmiş -
tir. . B. CHURCH1LL 

Tokyo, 16 (a.a.) - Başvekil 
ve "Milli hizmetler Birliği .. a
dındaki cemiyet reisi Prens Ko· 
noye mezkür birlığin merkezi 
konmitesinin küşat celsesinde 
irad ettiği bir nutukta beynel
milel vaziyetin Japonya etra. -
imda günden güne daha ziya
de karışmakta olduğıınu söy -
!emiş ve şunları ilave etmiştir: 

1),lllltnıştır. 
~ler Misakını takiben bir 1 
h<Jıa d_eırJetıerden bu yeni Av· 
~ir ~Uzenini kabul ettiklerine 
, .. >nan imzaların hiç bir 

Ilı ht 11 Ve ehemmiyeti olmadığı
~~~keıı kadar Berlin ve Roma 
~ h"!'danı!arının da bildikle-

Meksilı:ad& Nazı tahrikatı İ . . k 
Meksiko, 16 (a.a.) - Müsta- ı ngılız Başve ı" -

kil Fransız ajansının bildirdi • - Avrupa harbi durmadan 
genişliyor. Bütün dünyanın ga
yet büyük bir kargaşalığa abl· 
ınası her zaman •• ümkündür. 

ğine göre. Meksiko poli~i pazar ,)• A •k J ) 
akşamı ,ehrin merkezinde doğ. 1 merı a 1 ara 
bere eden kuvvetli veriri telııiıı h•t tt• rudan doğruya Berlinle muha • [ 

ileti yakalamışbr. Telsizi kul- 1 a p e 1 Prens Konoyeden sonra bir • 
lik ikinci reisi amiral Suetsugu
da bugünkü vaziyetin vahame-!ananlar tevkif edilmiştir. 

Söylendiğine göre, Amerika 
hükumeti, Amerika hududu ei
vannda bulunan Acuna şehrin
deki radyo istasyonunun Alman 
!ar lehinde faaliyette bulundu
ğıınu ihbar ebnesi üzerine Mek 
sika reisicümhur B. Camacho 
bu istasyona vaz'ıyed ettirmiş • 

" B' I · I k h tini kaydetmiş ve .Japon gençle-
ır eşmış O ara are· rinin daha iyi bir tarzda yetiş-

ket edersek dünyay ı tirilmesi noktasında ısrar etmiş· 
kurtarmağa ve ona yol tir. 

Amiral, Çin işine bi>: nihayet 
göstermeğe muvaffak vermenin japonya için en müs-

olacağı z,, tacel meselelerden biri olduğunu 

Ol<1 ı~ ŞÜphı> edilemez. Böy· 
~an ugu halde acaba neden 
~l'aı;· liizııınsuz ve faydasız 
ı.;? sF ile vakit ka.rbediyor -
~ h O\lakyadan, yahut bil· Amerikayı tehdit 
.'h/au ang; bir devletten sonra Londra, 16 (a.a.) _ Alman 

tir. 
Londra, 16 ( a.a.) - B. Chur- söyledikten ~nı:a sözlerine şöy 

le devam etmıştir: 
ehil! Amerikadaki Rochester _ Üçlü pakt, milletin arzu· 
üniversitesi tarafından kendisi- !arına terceman olmak maksa _ 
ne fahri hukuk doktoru payesi- diyle imza edilmiştir. Bu pakt 
nin tevcihi münasebetile ve dünyada yeni bir nizam kurul
mezkur üniversiteye teşekkür (&onu sayfa s aütun 4 de) 

~ .atanın ü~ler Misakıua 
Vtr :ıı ne ifade edı>r ve Mih- amirali Lüzow, şimali Ameri • I 
~? ;ı_ı:ı~tleri için ne hyda ve- kaya hitaben radyoda söylediği ! 
:il 0ıııın kanaatimize göre, bir nutukta, B. Rooseveltin dev 
~le ıntl e~asim biliı.kis Mihver riye sistemi yüzünden Alman-
•U eıı al h" k ç·· yanın maruz bırakıldığı çık -
\..."' Ufh-.Dıa.. ey ıne ~ı ar. un- (Sonu ••yfa 5 aOtun S de) . (Sonu uyfa 5 aMtun 4 de) 

etmek makeadile buıı;ün Ameri- 1,,,======:::c--..==="" 
kalılara hitaben radyoda irad" 

• 
~nda ~uğraşa yapbklan iş ----------------------- RESMİ 

~HARP== 
TEBLfGLERl 

lilıinıeıı ıbaret midir? sualini 

~iş r1e bizzat kendileri tahrik Go·· nu·· llu·· hastabakı-:-a~i 0 Uyorlar. Bu suali mü-
~lt~f dudaklarda husule gelen 

1'!1iıı. kıvrımları hiç de ken-

1 1 
b 

~'Yor ın lehinde bir tesir yap· • • k 
~i~~.erdevleUeri şimdiyeka- cı ar 1 e ır onuşma K~~6~ Te~ı:tşark 
~.bir ıınyaya hakikaten müsta· İngiliz umumi karargahının 
~ ner~~eırletın isteyerek ve be· tebliği: . 

~~,l\~~.~nın~ıçi.:rHıirrv~raisatmı·s~t~n~ aki~rat;,1: Muhtelif hastahanelere dağılan gene, Türk Sol~~~d:~n~~d~~ı ı!~~~rı;;~ 
~ '" ~ ki mıntakasında mevzi tutmuş 

~y.~~~~~rr~debır~va~alAr 1vhru~yp:aimnıkzamıa~: kızlan büyük bir gayretle c, allş ıyorlar ~~~~~:a~~r~~%1~~i~ar~~~ 
;""'·q ' reket devam etmektedir. 
"llir ~~dan ne ehemmiyeti ola- Şişli Çocuk hastahanesinde dık: Habeşistanda, Soddu mınta 
~ il~ onun üçler Misakı- çalışan gönüllü Hastabakıcılar - Bayanlar, dedim, bana söy- )<asında general Pralorıno ile 

• 

Ciftci mallarının korunması . ' 

layihası görüşülürken muhtelif 
mütalealar ileri sürüldü 

Zi aat Vekili izahat Verdi 
An!<ara. 16 ı a . a .) - Büyük ' 

Millet ~edisi bugim doktor ' 
Mazhar Germenin hMl<anlığın- ı 
da toplanarak ~iftçi mallannın 
l<nrunmasına ait kanunu müza
kere ı>ylemiştir. 
• Kanunun heyeti umuıniyesi 

üzerinde müzakerenin acılınası· 
nı takiben söz alar. Refik İnce 
mevzuu bahs kanun layihasında 
takip ve istihdaf edilen maksta
lar etrafında faahat verilmesi 
ni i•teı:riş. Ziya Gevher Etili de 
layihanın muhtelif enrnmenler 
tarafından inceden inceye tet
kik edilmiş bulunduğunu si>yli
yerek müstaceliyı,t kararile mü 

Libya da 
• 
lngiliz 

.taarruzu 
Büyük kuvvetler 

Sollum mıtakasına 
bir hücum yaptılar 

akını yapıldı 

zakere olunmasını tkelif eyle-' 
miş ve bu maksatla bir de tak· 
rir vennşitir. 

Refik hıce (ManiAA) müsta
celiyet teklifinin dahili nizam· 
name mucibince hükümet veya 
encümen tarafından vapılabile· 
ceği. mütaleasında bııİunmuş ve 
takrir reye konularak redde -
dilmiştir. 

Ranunun heyeti um-.ımiyesi 
\U.erinde izahat verilmı>si husu· 
ııunda ileri sünilen arzu üzeri
ne kürsüye gelen Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen kan.ınun mak
sat ve gayesinin isminin ifa.de 
ettiği gibi çiftçi mallarının ko -. 

runmasından ibaret huJund•Jgu 
nu ve büyük bir ihtiyarıı. ka rşı
lık teşkil eylediğini isarPt etmiş 
ve demi~tir ki: 

"Kanunun maksat ve gayesi· 
ni iki esasta toplıyabilirim. Bun 
!ardan birincisi ve başta geleni 
çiftçi mallarını korumak zararı 
önlemek ve meydan vermemek, 
ikincisi de zarar vaki olunca 
her hangi bir şikayet ve müra , 
caati beklemeden hatta zarar 
görenin· isteyip istemediğine 
bakılmıyarak bu işe el koymak, 
bu zarara taallük eden i~leri 
mümkün olduğu kadar süratle 

(Sonu sayfa 5 aütun 2 ı.Je) 

Rumanya 
harbe mi 

hazırlanıyor 

Yeni a sk e ri tetbir· 
le r alındı. Işıklar 

yeniden karartıldı 

Sovyet Elçisi Mos· 
kovaya gitti 

Bingaziye de bir hava ı· 
Ankara radyo gazetesinin bil 

dirdiğine göre Rumanyada he
men hemen seferberliğe yn ın 
askeri hazırlıklar yapılmakta 
dır. Yeni neill"edilen bir tebli '.ie 

{Sonu ıayf• 5 sütun 5 j9} 

Londra, 16 ı a.a'.) - Oğrenil-ı 
diğine göre, şimali Afrikada 
Sollum mıntakasında yapılan 
"mahalli ileri hareket., Nil or· \ -
dusunun ileri müfrezeleri tara· ·------------------------
fından icra edilıniştir. Şimdiye \ 
kadar hangi noktaya varıldığı '' 
malfım değilse de ileri hareketin 
umumi olmayıp mevzıi <>lduğu· • 

Bakır,, Amerikaya 
gitmeğe hazırlanıyor 

na işaret edilmektedir. 
13 • 14 Huira:ıı gecesi Bar· 

dianın 60 kilometre kadar ga-r 
hında Gambut mıntakasında 
İngiliz kuvvetleri bir İtalyan 
nakliye koluna ba.skın yaparak 
12 nakil vasıtası uıhrip etmjş
lerdir. Mal göndermek isti yen t üc· Bingazi~e hücum 

Kahire, 16 (a.a.) - Orta 
şark hava kuvv~~eri umumi carlar on gün içinde 
karargiı.hının teblıgı: . . .. 

14 - 15 hazi".Jll gecem Bıngıı:- muracaata davet olundular '!iye mesut netice ve~~n bır hu- 1 
(Sonu aayfa 5 ıutun 6 dal Amerikaya gidecek ilk Türk' yonu, Türk vapurlarının gef<'r· 

Muğla da 
Yeniden şiddetli ı 

zelzeleler oldu 

vapurunun bu seferi etrafında - !erini tanzim salahiyetini uhde· 
ki hazırlıklara devam edilmek- sinde muhafaza ettiğinden u
tedir. Şimdiki halde, 1939 bü· faı< bir ihtimalle Amerikl oe. 
yük harbindenberi ilk defa ola- ferine başka bir Türk vapurc:
rak Türkiye - Amerika seferini nun tahsisi ihtimali de mevzuu 
yapacak vapurun Bakır şilebi bahsedilmektedir. 
olacağı etrafında bütün refikle. Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, 
rimizden evvel verdiğimiz ha· Ticaret Vekfileti namına ihracat 
ber tahakkuk etmiş gibidir. ı tacirlerine yapbğı bir tebliğde 

Ancak, deniz nakliyat komis- (Sonu uh;fe 3 ıl•tun 7 de) 

Muğla, 16 (a.a.) - Bugün ======================-===, yeniden dört yersarsmtısı ol- _ 
~li b~akı Mihver Devlet • ekipini görmek için hastahane - !er misizini, niçin gönüllü has • 
~t ~~Çın bir muvaffakiyet ye gittim. Hastahaneye müm- tabalocı olmak istediniz? ~~ ı 
~ ır.,,at nç teşkil etsin? Bari bu kün olduğu kadar sevimli bir Sanki evvelce kararlaşbrmış-
yaa~dı ~ra!lığının bir istiklali hal verıneğe çalışmış ve buna !ar gibi hep bir ağızdan cevap ,--HARP ! 
11.',edi.~ o da yok. Paveliç'e muvaffak olmuş olan ha.staha - ı verdiler: 

muştur. Bunlardan 12 de olanı 1 1 
şiddetli ve saat 14,30 da duyu- F 1 K R A 
lan ikinci yer sarsınlısı ise ga-

yet şiddetli idi. Halk, evlerinden Sarı altın, Kara 

cuma aldım. Kapkara, koyu, 
hamur gibi, parlak bir ma::lde. 
Avucuma aldım, kapkara hamu
ru mıncıkladım. Eliınj hulaşl!r
madı. Ateşte eriyor. Zift mi 
imiş, bitom mu, kara albn mı 
ne. Fenni adını bilmiyorum. Bu 
tarif ettiğim madde neyse işte o. 
Asfalta filan yaradığını söyle
diler. Kuyular henüz açık. Gaz 
tenekesini bir metre daldırınız, 

~"lilerge gel, şu kağıdı imzala nenin çiçekli ve aydınlık hah· - Vatanımız için ... Memleket z·vETi 1 
;~ıın- , o da geldi ve imzaladı. çesinde kız ve erkek küçüc\ik i bir ihtiyaç hissettiği zaman o- ı VA 1 
g~ıiı-;:ı ne çıkar? Hiç bir şey çocuklar oynuyor. na derhal bizim de ve küçücük 
~ ı~loııı a "ene ehemmiyeti yok, • Saat 12 .r~. ge~ekte oldu- ı de olsa bir yardımımız olabilece
•'~tııa atlar ufak bir seyahat gundan kuçük bır paviyonun ğini düşünerek vazife saatini 
J:"fea r, biraz dinlendiler ve kapısı açılır açılmaz üçer be- huzur içinde bekleyebilmek 
:;~ı.}ı.kldıJ1 ar, denilebilir. Fakat şer genç ve neş'eli gönüllü has- için ..• 
"1dı "!_ erinin bütün bütün tabakıcılar göründü. On- O esnada yanımıza birer iki
~~ve'rjeticeler hasıl oluyor ve den gelen üç kişilik bir grupa şer gelmekte olan diğer gönül-
~r ~ n zatı hakkındaki kana· I yaklaştım ve konuşmağa başla- (Sonu aayfa 5 aütun 7 del 
~U ~\lvet buluyor. 

1

!' __ _ ____________________ _ 

~~ ıo ~ Mihver hakikaten Mihver Avrupayı zorla hükmü 
!O.i ııı~~ır.vaziyettedir. Asker• albna alırsa değil, Avrupayı ka· 1 

t~Yol'IJı esini mevzuu bahset• za.nırsa, Avrupanın kalbini fethe 
~:'lılaşi.ı. Mihverin o sahada derse muzaffer olacaktır. Ha!-

1 ~· İıtık~ büyük zorlukları buki bütün Avrupa Mihvere 
1 

~ ~'a a.ıısızlıklan zahirt bir düşmandır. İşte Mihveri mu
ti~bil<liraraııında gizlemek belki zaffer olmaktan meneden kudret 
ı;'<et ııİ Bizim işaı-et ettiğimiz budur. 
\,,~llıuv Yas! vaziyettir. Mihve- Şimal burnundan Mataban 
.~~ llft&!t olabilmesi ve harbi burnuna, Sovyetler hududun
b~li. a a~ ıç!n en birinci ş:ırt, dan Atlantiğe varıncıya kadar 
il\ le!(:d eı:i muvaffakiyetlere her tarafta Mihvere karşı en 
~ lıııı J.(ör:f·~ eden şart, Avru• şiddetli bir kin ve husumet fı. 
~ -'Yrııtı unu ka7.anmaktır. !ş- kır fıkır kaynıyor. Bu umumi 

t hıııı.ft :Mihverin elinde. li'a. diişınanlığın bir volkan şidde
an ne fayda çıkıyor? tivle patlak vermesine Gesta • 

po ve Alman işgal kuvvetleri 
mani oluyor. Bütün Avrupayı 
yumruk ile tutmak kabil mi• 
dir? Çünkü yalnız istila, yal
nız tahakküm kafi değildir. Bir 
istikrar ve emniyet 18.zımdır. 
Hüküm albna alınan insanların 
muvafakat ve nzası temin &

dllmelidir. Mihver Devletleri 
işte bunu yapamıyorlar. Yapmış 1 

görünmek için arada sırada bir 
devletin Üçler Misakına iltiha· 
kını ilin ebneleri kendi.lerlni.n 
bilakis acizlerine bir del.il vü
cuda getiriyor. 

Hii.8eyin C1ııblıl YAJ.ÇJN 

Suriye meselesi 
YAZAN: 

Emekli General 
Kemal Koçar 

"Manda,, adı verilen bo
-yunduruk sistemi, istiklal 
davası güden yurdseverlerin 
vakit vakit mübareze mey
danlarına ablmaları netice
sini doğurmuş, müstevli, ba
zı azlıklar ve sıkıntılar müs
tesna, hiç bir tarafta ve hiç 
kimse tarafından da sevil
memiştir. 

Bu suretle Suriyede kanlı 
~bUr devam edip gitmi!i
tir. 

sokaklara fırlamışbr. Sarsınb 
neticesi Hisartepesinden bazı 
kayalar düşmüşse de yeni bir a 1 t 1 n 
hasar olmamışbr. 

Zincirleme , 
tel ihtikarı 
tahkikatı 

ır.-:· · '.ra b e komis· 
3 onu vaziyeti 
tet kik ediyor 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dünkü toplantısında muhtelif 
işler üzerinde meşgul olmuş, hu 
arada büyak bir tel ihtikarını 
da tedkik etmiştir. 

Pazar günkü nüshamızda yaz
dığımız gibi, bfr takım kimse
ler, geniş bir şebeke halinde A

.. (Sonu aayfa 2 eUtun 6 

Yazan : Aka Gündüz 
Anknanın yetmiş şu kadar veya küreği daldırınız, kabınızı 

kilometre bilmem neresinde ve daldurunuz. 
bir dere ağzında bir kaç çadır Acaba bunun civanna da bir 
gördüm. Köylü bana dedi ki: kaç tedkik çadırı kurulamaz 

- Albn arayıcıların çadır· mı? Mademki madenler şimdi 
!arı. devletimizin kontrolü altındadır. 

Yirmi yıl önceden biliyordum Bunu da kısa bir tedkikten ge
ve daha eskilerini duymuştum. çirmesini rica < tmek hakkımız. 
Bu derelere kadınlar, kızlar ge- dır. Ankara ya yetmiş kilomet
lirlermiş, kumları karışbrırlar- re mesafede ve yeni şoseye pek 
mış. bir nice zahmetten sonra yakındır. 
bir çimcik, yarım çimcik albn Petrol ehem şey, altın mühim 
tozu bulurlarmış. şey, kara altın sandığım bu ha-

Bu belki bir masaldı. Fakat mur i$e - sa'lırsam - pek kolay 
içinde her halde bir hakikat Rey. M. T. A. nın oraya bir göz 
vardı.• Sonralan bulunmaz o- ~tmasını ı'cs ediyorum. 
!unca bırakmışlar. Galiba res· :-<ot: Bu kuyular benim ma-
mi bir tedkik başlamış. lu'l değildir. Kimin olduğunu da 

Sarı altın şöyle dursun. ben bilmiyorum. Belki de hiç kim· 
onun karasını da gördiim, avu· sN. 'n değildir. 

- - ---=:"=:::::~--::::=:::;;:::=:::::::====== ---.a-~ 
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HA ETi YUSU ==~EH Tos· a'dan ra -----------ILE-----------
6Ülfl1fff GOZEL_i _zO_L_EY_HA... ske i '-~!~ ~~!~!~1 

Yazan , Muharrem Zeki KORGUNA~ 

-2-
Dlln~ yazınm hulasası 

s.ro .. bot yıl.d.ırlıı bir oec• 
lllL Heri<• ... ..., ..,...,. dal-

.,..,_. -· -~· !tir ....... 
•l'tlnd• oturan H.anltl Yakç 
uyantkb. Yak~, haFt"an be.ki•· 
lartM, bafUll d)zıİllit ~ ~U· 

yan eevgllt Yu.autc:teM lf'ÜIV.. 

dlkmiı onu ._,~ordu. 
Yakup için baflı blıfla• bir M

h•n olan Yu-.f, tltrdemMre, d· 
yütc: bir Morku He uyattd1. F•n.
yıp aya6a kalktt. Y•kup, fevka
flde t.elltlannu ... S.Vgi•t Y•· 
eufu-a hemen kol .. ..-t ara .... 
alı,p ba6rına buM. 

korkarlardı. Karanlık bir yer
de otureyordum. 

- Karanlık bir yenle mi otu
nzyordı.W. t 

- EY& babacığım! Karanlık 
bir yerde oturuyordum. Göz gö
zü giiımeyordu. Birdenbire gök 
J'ÜzÖ. aydınlandı 

- Soma.. Sonra.. Y&vnıın .. 
- Gök yüzü aydınlanınca on 

bir tane ytldıı peyda oldu. 
- Bundıuı. mı lı:orktnn sevgili 

Yu.sufumf 
-Hayır babacığım! Bundan 

korka.r ınzyun hiç? Sonra bu 
on bir )'lldıs yere iJıdL 

- Yere mi indi! 
- Hem de benim ayıilı:le.rımın 

- Söyle ya'ft'Ullrl Ne Mda, dibine..~ 
Ana ? - iJlı._ sonra.. 

Yusuf mütenıadiym titriyor - Sonra ban& eeçcle ettiler, 
'\le hızlı bwı nefes alıp veriyOI'- ay ile güneş de gelip ayni şeyi 
du: yaptılar, o kadar fen& kork-

1 

- Korktum, babn ğw, korll-1 tum ki.. 
tum !. Yakup, hemen yen <ti& çökr 

Diye inledi ve baheızımn kı»- W.. Gözle iıaj ve ellerini semaya 
1arı arasından .uyrılı&r&lı: iliff kaJdırda~ 
etti: - Çok 1i1kür Allabup, ııok 

- Korkuttular beni, ba.ba- &ilkilr. 
cığun ! · Diye fıatJrdt. Y-.f, bunun 

- Kim korkuttu, y&vrum? 1 manasını aııl&yaınamıFı Hay· 
- Yıldızlar! retle sonnalrta;a lı.endiııi alama-
- yıldızlar mı? dı: 
- Evet b&haeığmı, yıklızlar!. 1 - Ne y&p1yonru.ıı baba? 

Az daha korku:nd&n. aklımı oy·j • - Allaha ~. ev-
.ııa.tacaktım lidım L 

- Ne söylüyorsun Yusuf!. , _ Yıldızlar beni yakıp kül 
yıldızlar insanı korkuturlar mı 

1 

etmediler diye mi! 
hiç? . Ya.kup, doğruldu. Saf kalbli 

- &ni 1'orlruttular be.bacı- 1 yavruııunu kue&klayıp alnından 
ğım! Rtıy:una ı;-irr!.ller de lı:or-1 öptü: 
kuttular heni!. - Hayır evladım, hayır! Al-

- Nabi! kurkuttular, yav- la.ha şunuıı. ıçin şÜlı.nıdiyorum 
nun. ki o yıldızlan. a.yı ve güneşi a&-

- Sadece yıldızlar değil. A- nin ayaklarının dibine serdi. 
ralanııda ay da vardı, güneo Yusuf, afallamıştı. Yakqp 
de... ı devam etti: 

Yakup. merakt&ıı çatlaya- - Ne mutlu aana lı:i ilerlde 
cak hale gelm~i. .Artık. titre-

1 
sultan olacaksın. 

ıniyen. fakat uzerindeki hey&- - Sultan mı olacağım? 
canı henüz atamıy&n Yusufu 1 - Evet yavnını, evet ev!A-

\
- Falih Rıfkı A , A.~ l - Kahve Halkevinde muvaffakıyeUe , Takas tetkiki Dahiliye Vekaleti bazı ihbarlar ı ~r~1:kı:::<~!; 

büroları hakkında tahkikat açılmasını te ziatı b;t, ~~ctJ~a·~~~~~ 
Ticaret Vekaleti 

tarafından 
lağvolundu 

" 
ve meşhur m ikişina.s r.~".i:. , 
ııin bestelediği bu lı3rikw-·~ Belediyeye emretti Hazırlıklar tamam· serin Türk tiyatrosuncı.a. ııtl. 

kd d senede yetişiveren Türk t$,.url , __ ,_ landığı ta ir e !arı, Türk baritonl&n,__, ~ 
ıatanbul belediyesine Dahili- 'yaptınlmadığın!, ve yarUlllU&'" f 1 k prima donnslan tanı.>-1 ti ye Yeki.Jetinden yeni gelen bir mükellef addolunmak için lii.zmı bu ha ta yapı aca Cumhmreisimizin iltifauuı 

teblip.tla. asker a.ileleri için ya. gelen şa.rtlan ha:ri ola.n bazı Dün sabahtan itibaren vili.- bedecek kadar, kusW'SUZ 0Y::. 
Ticaret Vekaleti, bir karar-- pıla.n tahakkukat ve bunların kimselerin tahaklrukat harici hı ı,,;.," ması fevkıa·de bır hı<d ...... 

- alı. yet, ka.lıve tevzia.tı hıwr ._...~a r,.· ııame ile dünden itibarea bütün tab.sil şekilleri etrafında tahki· rakılıp bırakılmadıgmı aornı başlamıştıı:. Ticaret Vekfileti, Bunu ben de kabul ediY0 .. .,, 

takas tetkilı: büroları ile heyet- kat ya.pılmasını istemektedir. tadır. kahve tevııia.tı için vilayete mü- Fakat bu hadiseyi milli ka!JÜl; r 
!erini !"""-etmiştir. Karar, all- Vekalet bu tebligatında, alaka.• Vekiletahkt bu husustati~celpıla.cıı:k sade vermi(ltir. Ancak vilayet, timiz noktasınd~ muhbal<::,;.ı~ 
kadarla:· tebliğ" edilmış· tir. r_a.;. dar bazı irim.seter tarafından seri bir ika.tın ne erınm kahve tevziatı lı.er şeyden evvel dince, "bir mucıze,. gı ı 

..._ yapılan şil<Ayetlerden dolayı as Vekiilete bildirilmesini iste- bir teknik ve usulü isi olduğu etmiyonıın. . j. ti 
vedilen takas tetkik börolannm ker a.ilelerine yardım miktar - mektedir. Belediye bu tahkik&- için Mıntaka Ticaret Müdürlü • Türk, dünyanın en medeıı ,ı;: 
ve bu arada İ&tanbul takas t;et. !arı tahakkuk ettirilirken, bele- tı belediye teftiş heyetinden se- ğün<Moı. bu iş<le ça!ıaacak bir zeki, en uya.rulı: bir k:.;19.31"' 
kik bürosunuıı cari içleri 1.y ba- diye daim.1 encilnı.eni tarafından çilecek olan bir kaç müfettiı;ı. mutemed bulunmasuu istemif . Yeter ki istidadına, z ;.;f. 
ııına tasfiye edilecektir. Taki.il tesbit edlien nisbetlerden daha yaptıracak ve neticelerini bir ti müsaid bir zemın bulsun: t."ifıl 

no'·-- tah·'-.._ ... _t yaptırılıp raporla ~ki.Jete bildirecektir. r.,:_..;..._ •--<>-- fiy•t mu.r·· ·'-a· !ardan sonra bu istidadı lf1 ,... tetkılc heyetlerinin işlerinin bir ~'.'.:"""""'~:'........=:::AAA:=::=wut.:::....!..:.:!'..'.::.::~:......:.~==--'-~-----:---- """&~ ...,..._.._da ~ . ediı:-ek ettirecek r;ıet'ait karşısmd• ~ 
kısım, t&kas limited şirketinQ. BELEDiYEDE! MÜTEFERRiK ~~e!:;"onu rıı R: hadleri- lmca neler yapmadı! Ve oto" 

diğer bir kııımı da Ticaret V&- ıU teıabit edecelrtir. Usule a.it yapmasın?. -,.,JI 
_,....._ ./\ k .. d da .. hı• '"·""- Son Türk ininllbm& ıf ki.letiııa. vnsteııann rei~ Şişliden Maslağa us U ar mu m = ~~~=~-:H:;: , bu istidadın inkişa.fındanil1~ ::~.bir komisyOtla ikinci bir yol bir toplantı m-Wtlar bittiği takdirde tevzla- kan rejhııleT- ntillffiıt ka? ı:11 

n ta bn lıafta sonlannda -... .. 1. • tini körletmek içi• ne "?:uh~"'' 1ııtanb tak tetıdJt bürollu usküdar Halkevinde bir top- .,........ tıJar ikin - Abdül "''ir 
ul a.s Belediye lılaslalt yolunda. sık lantı yapılmıştır. Bu toplantıya nacaktır. B11 suretle ilk tevzi • se yap da · h ':! ti atro J°JJ 

iki seneden.beri 20 biıı "~uayı sık kaza olmasını u.zarı itlba- dilecek kahve mı'k•· -ı 1368 çu- sarayın usu,,. Y . -if•_ 
- Vskiid' ar kazasına bag"lı bulunan ._ tırm A padan san atk· .r tetkik etmiştir. ra alarak bu yola müva.zi ve o- valdır. ış, vru . - <Y. 

nun sağ ta.rafınd&n gidecek y&- bütün parti nahiye ~kilit ~~ getirterek {Nefsi nefısıJ~ 

ikmal kurstan Tem
-muzda açıhyor 
İkm&l lı.ursları 111 Temmwıda 

aı;ılacaktır. Bu kurslara kayıt
lar her okulda Pa.zarteai Per -
şembe günleri sa1.t 9 dan 12 ye 
kadar yapılacak ve bu hususta 
herkes kendi mektebine mür&
cu.t edecektir. U> Temmuz 81. • 

at 12 de lı:ayıtlar kapanacak ve 
ayni gün lııta.nbui Maarif Mü · 
dürlüğünde olı:ul direktörleri 
toplana.ca.k ve bu toplantıda 
meYcude gi5re tedrisat yapı.Jma.. 
sı kararlllftırılacaktır. 23 Tem
mtu.<11. lı.urıılar nihayet bula
ca.ktır. 

ni bir yol yapmayı karar!~- leri ve belediye reıs muavını __ _.....,,,..._,....."'""'-"'·~-- ne) sini hiç bir şeyden m ,./.t 
LO.tfi Aksoy iştiri.lı: etmiştir. Z' ' 1 tel • ht' etmediği halde memlekete ~ mıştır. Toplantıda nahiyelerin yol, su, ıncır me 1 I• dürrezzak,. isminde bir kO 

Bu yolun Şişliden itibattn ilk ışık ve kUltiir iht:iyaı;la.rı ve bile çok görüyordu. . 'il 
7 kllomet.,..lik l'Ol bu. ııene ya- parti faaliyeti mevzuu baluıol· ka" r• tahkı'kı:tfı Atatürk inkılabı nu11etı~ pılacaktır. muştur. 1 U tün istidatlarına öyle b::Jı~ 

Gazi bul ıarı inşaatı dan açtı ki bugün ke ~T 
Devlet D~mlryollarına (hı tuafı 1 inci aoy••~•l baktığımız zaman yapılan rd'! 

Belediye Heyeti Fenniye mü- alınacakların imtihanı nadoluya yayıl_ arak orada. bul-

1 

ğeşiklikler kar ında ağ)'~"' 
dlirlüğü Gazi bulvarı için ha • dukları telle top! lar bun ziyade biz hayrı;te d~_;-,;.I 
zırlaıwı taIWın plinlarım İmar Devlet Demiryolları istas • ı - n amış ' - "biz ne idik, ne olduk!,. dıJ . f 
Jılüdilrl.ilğihıden istemiştir. Ba ı yonlarında çalışmak üzere ·da.- 1b~~~[ kı~t bınakisı . ~lsltanuda ı Tıirk operaııının bu ikincı ,ı 
Pı•- 1 -- üzerind' • e heyeti renru-· ·d ·· tahdemin ah ""'"".......... mu e ını • ı uk -• ........... reye yenı. en mus • ı . ._ .. ,. tirmi' l ro· T-' "htik'rı dımıdır. Bund:ın iki buÇ ,rl;·ıv: Ye m;;dürl. ;;.;.,; Unka"""'"'dan ıştı Talip! · · """' ge § e ır. "" ı a ı A k -'· -...u-;<;~ ~ ..., ~ ,,_.... nacağı yazılın r. erın ım ı ile uğraşan . bu kimseler Dör - evvel n araua gene • ..,.. 
itibaren 500 metrelik ilk kısmı- tihanlan dün Haydarpaşa V\' düncü Valof hanında bi~ de ya-J Toska'sı oynanmıştı. r' 
nın keşi! ve projelerini huırla.- Sirkeci garlanııda yapılmı tır. zıllane tutmuşla.rdır. İşin g&ri.p ' oluyor ki Türk operasJ!!Jll eti_ 
yacaktır. tarafı, ihtikar ile mücadele eden ı pertuvarında iki mühı~ıv.l' 

Diğer t&raftan Taşlu~ • Tevkı"f ed .. ılen İstanbul fiyat ınürakabe ko- mevcuttur. Ve opera ıo alı ti Dol.ıı:ı&bdıçe ma.lı:dam yot'in- il b.. d butün şartları c8mi olar. -,tF 
aoatt ihale olwıın~ ..... ·-. misyonu e urosunun a aynı 1 eser çıkarrııak muaszaın bıf 

takrar kucaklayıp bağnna bas-j dım ! Sultan. hatta sultanlar sul
tı: tanı. ola.cakllın. Ben bile gelip 

- Ha.Yırdır i.nşaallah yav- L senin önünde eğileceğim. ""'""""""""'""""""'""'""'""""""""" 
rum ! Aydan, günesten ve yıl- - Niçin eğllecekshı baba? M AARI FT e 

.,..... _ _....,_ manifaturacı handa çalışmakta bulunması - , ~ 
d bi dır! Ma.ıımafih, miirakabe teıı- seledir. u•"' Beyazit meydanın a f' Sa.ltanhamamında tuha.fiye- Jrilil:tı, tel muhtekirlerini yaka- Falih Rıfkı Atay bu rıı ~;J 

ileti yapılıyor 1 ci İsak Benim <l~ kuruşa satıl- la.makta gecikmemiştir. 1 fakıyet karşoonda bir no 
dızlardan insana fenalık gelmez. _ Çünkü yavrum, Allahın 
Onlar seni korkutmamJŞtır; sen emri yerine gelmelidir. Rüya -
onlardan korlı:ınuşsundur. 1 da gördüğün .'XJ. bir. yıldız,,_ on 

Yusuf, babaııının kollan ara.- 1 bır kardeşine ışa.rettir. Guneıı 
hından gene ıynlıp ccv&p ver- bana, ay da seni öz annen gibi 
di: şefkatle bilyüten teyzene işa

- Iiayır babacığım! Beni on- rettir. 
!ar korkuttu!. • _ Demek kardeşlerim de be-

- Anlatsan a evliidım, nasıl nim önümde eğilecekler . 
korkuttular seni? . _ .. _ Evet ııevgili Yusuf um! 

Yusuf, sırtını ._hır . a~aç gov- Onlar da eğilecek, teyzen de eği
desine dayadı. Gozlerını yumdu. Jecek ben de eğileeeğim. Sen, 
Ve o \'aziyette kaldı. Yakup, bıziın' ve bütün insanların en 
merakla, ~yeeanla, onun söyle- büyüğü olaca.ksuı. 
mesini, anlatmasını beklıyor: Yusuf. sevincinden giilmeğe, 
Habm;ızıığından mütemadiyen zıp zıp ınplamıığa. ~~tı: 
ballan• vordu: _ Rüyamı kardeşlerime an-

- Anlat•nn a evladım, na- latırsam kimbilir ne kadar eevı-
sıl k •rkuttular senı ! ı 

Y -·-" nir er ... 
Oıve tekrar etti. usw.. va- Dedi. Hazreti Yakup, deh-

ziyetin: bowıadı, sadece gözleri- şeUe ~özlerini açtı: 
ni açtı ve helecanlı bır se.;le bu.- _ Sakm lı&! .. Sakın ha.!. Bu 
basın s. Mordu : rüyayı kimseye söyleme? Hele 

- Neyı anlata.yun, babacı- kardeşlerine. hiç anlatma .. 
ıtım •. _ Niçin baba? Kardeşlerim 

Yıldızların seni nasıl kor- memııun olmazlar mı! 
l<l ttuklarmı!. _ Olmazlar yavrum .. Seni 

_ Çok fena korkuttular ba- zaten kıskanıyorlar. O zaman 
1 b:ıeığım ! • • bü.sbtitün kıskanırlar. Korkarım 

_:: N~ yaptılar Hana evladım· ki il&IUI. bır fenalıkta bulunur -
- Bir şey yapmadılar.. . !ar. 
- Bir şey yapmadılar da nı· - Kardeşlerim bana fenalık 

çin korktun, Yneufum 7 yaparlar mı hiç babacığım? 
- Benim yerimde sen olsay- _Yaparlar, yavrum, yapar- , 

dm sen de korkardııı baba ... lar!. 
Hatta büyıik kardeııleriın de _ Fakat onlar beni çok sevi
:;;:;:;;;;;;~:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;"'lıo.. yorlar. I 

Y en İ ·sabah 
'I _ Çok da kıskanırlar yav-

. ABONE BEDELİ 

SENELi K 

6 AYLIK 
3 AVLll( 

1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 

1 '4-00 K rt- 2700 K rı. 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 • 300 • 

TAKVİM 
17 Haziran 1941 SALI 
21 Cemaziyl!!llevveı 1360 

Gün et ooıo ikindi 

8,45 4.32 8,33 Ezani 

4.28 12.H 16.1' Ez.ant 

Ak.,am Yateı lmeak 
ı2.00 2.04 6.24 Ez.ant 

19.43 21.47 2.0'1 Vasati 

-- DiKKAT --
c.Venl kbah• a g5nderllen yazılaf" 

ve evrak neırMilıın edilmeeln lıd• 
oh.ınma:ı: ve bunların kavbolma11ft
ctan d•lıyı hıç !tir m...uUyet kabul 

edikntL 

rum. 
- Amma o zaman, büyük ol

duğum için, sen beni çok sevmez I 
sin ki .. 

- Seni daima severim yav- • 
rum ! Seni bugün kıskanan 
kardeşlerin ileride yükselmeni 
hiç iı;temezler .. 

- Neden istemesinler baba
cığım? Hatta iftihar etmeleri 
ıazımdır. 

- Gerçek söylüyorsun ço
cuğum, amma anlan şeytan kan 
dınyor. Şrytan, insanların en 
büyük dUşmanHhr. Bütün fe
nalıkların sebebi o mel'undur. 
O olmasa, dünyada hiç bir fe-

' naJık olmaz. Şeyurna uyup rü
yanı kardeşlerine söyleme ki 
ileride kardeşlerin de şeytana 
oyup sana fenalık yapmasın -
!ar 

c zı>I Yusuf, saf ve temiz Yu
suf ·,e rıdisini çok eeven ihtiyar 
ba:. • -ın elini öptü: 

Peki babacığım! Söz veri
yorum ki bll; rüy~ kardeşle
rime söylemıyecegım. 

Hazreti Yakup, Yusufun al
nına sıcak bir ba.ba busesi da-
lı& lı:ondurde.: (Ar/MM wrı 

İzmir Fuarında lstanbul 
mekteplerinin eserleri 

teşhir olunacak 
26 Ağustosta açılacak olan bu 

seneki (İzmir Ent.ernaııyonal 
Fuar) ında orta okulla.r, kız. 
enstitüleri ve öğretmen okulla· 
rının resim ve yazı dersleri f&. 1 
aliyetine a.id talebe reısimlerl ve 
el yazılan lıe§bir edilecektir. 

Bu sergi için okulların muh
telit sınıflanndan 25 - 30 ta:ne 
resim • hnaca k ve bu resimler 
yaşlara Ye sınıflara göre talr 
alın edilerek sergide gösterile
cektir. Mekteplerden toplana • 
cak olaıı :resimler Vekilet okul 
müzesi adresine gönderilecek ve 
orada tedkik ve tanzim olıınduk
tan sonra. 1zmıre yollanacak-

Beyazıt meydanınd& "'lilkılılp . ması ioe.p eden bır kumaşı 80 Yakalanan kiıru.eler, ilk elin 
1 
kurcalıyor: ·Ui ııı' 

mü.ıesi etrafında çevrilecek du- 1 kuruşa satmak suçiyle cür- 1 kim olduğunu bilmediklerini Bas kim>!eler bizim m1
0 

,ı 
ve.rlarla bordorhumııı İn§aatı mümeşhut yapılarak dün adli-1 söylemişleroir. 1 sikimi.z bu mu olaca~J.f 

ıkarılm D. yeye ven'lmiş ve ikinci asliye ce- -u---·'"h, sueun buyugu" -· ... A- musiki a.n'anesindett ı#, miin•k•saya .ı; ıştır. ı- _...n&IWU, ~ k ·u' be li"' · · kaytıe:--...ı 
tta b. zad• '-·•'·y&n duru_ """. .asında gop ve Horhoronı· adı--'·'·' .... ra mı 1 n gıınızı ,.;JifP..ı ğer tarafdan Bayazı ır yer • .,,..,..,. .- uwuu ,,..- yor muyu~! diye sOCR"' ,..r', 

altı helası da inşa olunacaktır., tevkifıne karar verilmıştır. hıslarda topl&ıım.aktadır. Bun- diyor. Ve buradan tuttU·oS,.;ı 
Francala imalat• Büyük liste asmıyan lar ve diğer suçlular adliyeye Türk musikisinin yavaŞ Y~ 

1 verileceklerdir. 1 maziye kanşaeağını ve yv_,,; 
arttırılacak m1 7 gazinocu ara ceza Diğer taratan vilayet ınaka- garp musikisine terked~ıİ 

Francala almak için beledi- Belediye tanimd&n verilen mı da bu t.el ihtikiı.n hadisesi ile anlatıyor. Pek viilafane ~~ 
yeye bir çok müracaatlar ya- tasdikli tarifeleri büyülterek meşgul olarak fiy1.t mürakabe bu makalede şu. noktalar 
pılmaktadır. Belediye francala 

1 
halkın göremleceği bir yere as- komisyonundan izahat alınış • ti celbeder: _ )~ 

hnalltı iGin günde ancak .. __ 12 c;u; madıkları görülen Suadiye pli- tır. "Biz esklden ba.ı;ka bıf;;ııı"' 
va! un verdiğinden butün ~u ı jı gazino sahibi Mustııfıt Giller Verilen izahata göre, şebe · dızda oturuyorduk. . C?" I:_ 
müracaatları karşılamak ıınk1.-. ve Caddebostanı İskele caddesi 1 kenin elind 20 • 30 ton kadar Türkü olarak şark . ısl•~- , 
nı bulunamamaktadır. Ha.lkuı 59 numa.rada gazinocu İbrahim lıavai tel bulunmuştur. . Fiyat denıyet alemine men ·uplU il 
bu müracaatı karŞısında bele- Artun ve yinı> ayni caddede Bos mürakabe bürosu §d'.ı de ko- medeniyet Araplar, lnıJl ~ 

- •~tını t yid •· -cı ga·ın· oeu sahibi Mehmet misyona bu husust& şifahen Türkler ve dıg>er illetle!#, diye francala im...... . ez .. ....... ~ izaha . tir ı . tı" c.ı 
k., tin Bale ceza zabıt varakaları kesil · t vermış · smda mı;Qt.erelrtı. Terke• .,,, için Dahiliye Ve .. e e mura- ~ b .. ,, 

caat edecektir. mi~tir. "" divar:ı edebıyatı Osınaı: Jııı:J 
---------------------- PO L/S T = · 1ır. Fasıl musikisin le ,,, = ., bir sesi i& var ki biziJll 

tır. ~----
Serginin adı {Türk mekteple- r Yaman hırsız!-, Sütçü beygiri çarpan 

çocuk yaralandı 
o idi ... " • ııı -.:: 

Biz Türkler, şark - isi~ )lı"',; 
ri resim ve el işi sergisi) ola -
caktır. .,. 

Hususi ve Yabancı 
okullara talebe kaydı 

hakkında 
Hususi Türk ve azlık ve ya· 

bancı okulların talebe kayd w 
kabul işleri hakkında Maarif 
Yeki.Jeti yeni bazı kararlar 
ve~ ve bu kararları ali.kadar 
!ara tebliğ etmiştir. 

Verilen yeni kararlara göre, 
re"mi orta okul veya liselerden 
hususi okul ve ya liselere ruı.klen 
gelen talebe ellerindeki vesika.
lann gösterdiği sınıflara imti -
hansız alınacaklardır. 

Yalnız Galatasaray 9 uncu 
sınıfından gelen talebe lise bire 
imtihansız, 10 uncu sınıftan ge
lenler lliıe bire imtihansız, ikin
ci sınıfa imtihanla, 11 inci sı
nıftan gelenlelr de lise ikiye im
tihansız, lise üçe imtihanla alı
n:ıcaklardır. 

Ayni lisenin 9, 10, 11 ve 12-
inci sınıf talebeleri İstanbul A
merikan kollejinin mukabil sı
nıflarına hntihansız olarak gi
rebileceklerdir. 

Hususi Liselere girecek 
Öğretmen Okulu talebesi 

Hususi liselere kabul edilmek 
üzere müra.cat eden öğretmen 

okullannm meeleld smıflan 
talebeleri, evveli. taahhödlerln
den ibra. edilecek, BOm'a reııınf 
bir lisede imtihan verecek, bıı 

suretle hıuıuııl bir llııeye yaa
Jacaklardır. 

-----------------~ 
Fincancılar yokusunda yüklü bir araba

dan kumaş çalmağa kalkmış ? 
Dün İstanbul Sultanahmet rince onun çakısı ile denkleri 

sulh ceza mahkemesine cid- çevreleyen ipleri kestikten . S?n 
den cür'etkıi.r bir hırsızlık vak- ra balve çuvalını da yarıp ıçın
asının cürmümeşhudu gelmiş den kumaş çelaneğe başlamış 
ve sür'atle neticelendirilen du- olduğunu ve tam bu sırada a
ruşması sonunda suçlu ceza - rabacıya malumat verildiğini 
laDdınlmıştır. hayretler görmüşlerdir. 

Mıiha.keme safahatına ve Suçlunun tahkikat neticesinde 
dinlenen şahidlerin ifadesine Şükrü adında eski bir sabıkalı 
göre hadise şöyle olmuştur: olduğu anlaşılmış ve sabıka 

Bir mağaza nam ve hesabına kaydında da hırsızlıktan ve ka 
yüklemiş olduğu k~~ bal- çakçılıktan iki sene beş ay hap
yalarını araba.siyle goturmek- se ma.hkfuniveti ve 225 lira • 
te olan arabacı Murad oğlu da para cez3sı bulunduğu gö 
Mehmed Mercan yoku.şundan rWmüştür. 
Fincancılara doğru çıkmakta Üçüncü asliye ceza mahke 
iken yan taraftan kendisi de mesinde dünkü duruşmada sııç
arabayı iterek kolaylıkla .çil<- lu Şükrü bu sabıkaları so
mayı temin uğraşmak~ ıken rulurken: kı' 
birdenbire etraftan bağnldı - - Habrlayamıyoruni 
ğını işitmiştir: hangisi?. 

_ Ara.bacı dikkat et! .. Ar- Diyerek bundan başka da-
kadan eııya çalıyorlar. ha bir çok sabikalan bulundu 

Bn feryad üzerine ~eme~ ğunu zımnen olsun itiraf et -
geri dönen arabacı elindekı miştir. 
kırbacı arabarun arkasına şöy- Mahkeme şahidleri dinle
le bir dolamıştır. Bu sırada bir dikten sonra icabını diişün
adam tam oradan çıkar&.k ters müş ve üç ay mahklı.miyetine 
yüsü kaçmağa ba(;lanuşt.ır. J!izum görmüş ise de hırsız-

Falı:at etııı.ft.a.ıı yetişenler lık tam teşebbüs haline girme
bunu tutmuşlar ve elindeki ça.- diğinden üçte ikisini tcnz:il ve 
kı ne blrlilrt.e arabanın yanına sabıkadan altıda birini ilave 
getlrmiolerdir. Yetiien po- ederek bir ay beıı gün hapsine 
Jitd-;r. blrilkte hallt bir kere ve derhal tevkifine karar ver-
- •• --..ı.: -.t......:-u-J>a•ın arlçegme p r;wx.w- llUO!l"'". 

Beykozda Alibey ~addesinde 
51 nume.rada oturan 15 yaşında 
Necla Yıldınm Beykozda otu · 
ran sürücü Şerife ait beygirin 1 

ürkmesi neticesinde hayvanın 
çarması neticesi düşerek başın· [ 
dan yaralanmış ve müdavatı 
yaptınlmı.ştır. 

Yo da düşen gazete 
müvezzii bacağını kırdı 

Üsküdarda Ço!aksinan ma
hallesinde Pınar caddesinde 61 
numaralı evde oturan 14 yaşın
daki gattte müvezzii Şaban oğ
lu Ya•ar Ör.örter dün sabah 
10.30 da koşarak gazete satmak 
ta iken düşmüş ve sol bacağı 
kırılmıştır. Küçük müvezzi Nü
mune hastahane1;ine kaldınla
rak tedavi altına alınmıştır. 

Sopa ile başını yarmış 1 

Kadı.köyünde Kızıltopralrta 

Kozyatağı Eskiciler sokağında 
8 numarada bahçıvanlık eden 
Hasan oğlu İsmail ile Hasan 
kavga etmişler ve Haşan bir 
sopa ile lsmailin ba~ını yararak 
yakalanmu;tır. Yaralının teda • 
visi i" ı'· ı.mıştır. ı 
Bacası tutuşan fırın . 
Yeniköyde evvelki gece bır 

1 
yangın başlangısı olm~tur. 1 
Köylıaşı. caddesinde 272 sayılı ı 

Anlaş Onruınaya ~t sigorta.sız 1 

fırının baca kurumları tutut
mu' ise de etrafa sirayet etm&
den itfaiye tarafından söndürül 
m.ilştiir. 

deniyeti alemine mensup o~ 
la beraber gerek Dival! .,
yatında gerek diğer sa!1·.at 1 
belerinde hususiyetiınUt . .ur.. 
bir zaman kııy~tuıefllW"~ 
Farsçayı öğrendıgınuz ~ 
bunu bir kanlıdan b Jtf 
başka türlü kullanırız; _oıı2 
ilimize bis olan bir eda 'riııı:J 
Bir İranlının '·&<;yl ,. eı:tl ~ 
rını "bigo., tar-.llnda teıaif~ 
biz "bigu,. şeklinde knl ıJ;_ 

. Mus_i~i de öyle. Şark~ 
kl3ı hızım zarafet po asi'~ / kaynadıktan sonra b . 
başka bir incelik aJm_ıştır j~ ıf 
şüphe yok ki Araplartla•ııı' 
!erde ayni usul ve. kına!<~ biiıJ: 
bi olan şark musı ı,;ı __ eti' 
kadar hiç bir ı:aman mül< 
olamamıştır. ,ıı 

Şarkta yaptığım şeyıı.!t~ 
de bu ciheti çok tedkıl< ~ 
Nağmelerin seyri ,.e ka ı:ıt,, 
bariyle yaptığımız makaıl11 e<:S· 
fasıllardc,n şark meın.Iekf~ f
den çoğunun haberlerı bı 
tur. pıf 

Garp musikisi ile şark 'tl't. 
kisi taraftarlığı ?izd~ .eSfl~ ~ 
beri mevcut bir dava ıdı. rJl 

R - ıııC vayı Ahmet asım . ~ 
bana şöyle şerhetmiştı: ·ıı "'ı' 

- Garp mu.Ukisi, feııııt f 
sikisidir ve beynelmilel?~fr /. 
zim musiki milli ses~ız!tşll I 
ğerini bir Fransız, bır ıl 
bir Japonyalı, bir Türk~~ 
a.nlam a lıd ı r. Milli seı;iı:ıt 1~ 
bizim mwıiklmizi ise yalıt r. 
anlarız. ~,f 

Bu bakımdan mub jJe ~ 
dilince garp mwıildsİ • 1 " 

(9or1w eaWfe s autt1 

.. 



ra 
ıay 
'f 

J!>tt 

ac şkı 
Her~~~1~~~~~~~~~~~~~~[Şimdii--

S aba h =Askerlik Bahisleri = Bukadart 
-u~~::z:ıı:ı:::::::::ıs::m::ı:ı.:ıs;ı;::ım:ı::zaıll!IC':a:::ıı=:ı1ım::mıı:Ç:cılA111erikanınn1üda-~~~~!!:!!~~~~!!'!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!/ 

! halesi karşısında 1 

bir Japon aksül
ameli mi? 

imar işlerini 
geciktiren engel Yazan: 11.JURAD SERTOGLU 

l'abaııca sesleri duyulur duyulmaz 
t::evdet Annayı yere yatırdı 

lıewii de uzanıverdi 
B irlc.şlk Amerika devletle

ri her gün adım adım 

harbe yakl1L91p dururlarken, Ja
ponların da bu müdahaleye se-

T eff ika No. 52 )rirci kalmıyM:aklan ıırtık anla· 

lı~det o gun ögll!den sonra rine auldığını ısbat ediyOl'du. · ııılıyor. 
"''lı<ine gitmedi. !ca.p eden ev- Daha ilk tabanca seeile (&vdet Tavşana yavrulan sorm~-

• e en m-ı 

Harbin sonunu yalnız sı/alı kuvveti getire
cekse hiç şüphe gok ki 

dünyaya kara sefalette beraber gelecekt · 
ı nct<'ıil<' eve getirtti. Ve derhal Annayı kavramış ve ye- !ar: 
'atı evde tetkik etmeğe ko- re atm.ıfti. Kendisi de yere 112!a- - Anne, bir. mi fazla koşanz, • Ateşe devam eden,, gerek si- - :: "' < ı: ~ :•: •' :•: keııi hakkiyle korurunak ted-

uıu Bu nırken ayağile lam~ devir- yolı:r;a tazı mJ 7 _ lahlanw çatmış bekleyen ordu- y . . birlerine ııevkeyler. 
l\aııı evrak aruında bir de ıniş ve odayı zifiri bir karanlı- !arın, sulh duaları yapan mil- azan · İşte milletlerin siyası, aır.lıeri 

•na. gebııiş bir mektup var- ğa. bilrilm~tü. KllrJUilların baş Tavşan anne düşünceli bir Jetl~~n, mağlflplann ve ortada Emekli Hava Bnb ve iktıu.d! he.yatlarında doı.. 
ıı.:/'-lektubu &Çtığı .ıaman Ya- laruıın üzerinden vızlıyaralcda- eda ile cevap vermiş: hen uz mevcut olmıyan galip!&- , • san emni,....ı:alzliktır ki o.ıılan 
" tıı <'l Jhl.sını hemen tanıdı. varlara ııaplandı.klar:ım duyu • - Biz fa!.la k~nz çocuklar rin işitmek istedikleri ve bıitı- Bedri CELAS!N her mUdafaa çarelerine ve her 
,:ıektup lıerınutat Tiirk~e idi. yorlardı. Sesin biraz boğuk gel· a.mma, Allah tazının yüzünü nan ııabırsızlıkla bekledikleri bu nevi lıaz:ırhlda.ra baş vurmağa 
'lllı t metil, ateş eden kimsenin -y· "-term · ı iki kelimeyi "Harbin Sonu,. nu mecbur kılmaktadır. 
Ilı ~ Bıı!v..r harfle.·ile "azıJ. -..- g..., esın ··· ilk ·ı· ed k k •. "" , ee uzakt• oldug"unu g"~--'yor- ı an ece radyo api erine 

1 

B • L<-~ 0_.__ı ı• L•--· "'tı - ...,...,., Bugün fç' J . irine -M1·y6t ·-'·p :<.u•-- ı .n..w.ı...., ruu annı., sı ..,....,.... 
·~.· da. ın aponyarun \'azı- (Nobel) aulh miiki.fa.tı bilii. te- ~ ~ ""' .,........,. 
,., ""'"i de ta.V"" · · ..,._ verirsiniz. O da 13· de et çoğaltmak ve mlld.afaaııuu talı-

L ~ıllld· k d · ı Bu taban- --•-'-ı" -'--"ta J" .,...n aıınenın va.zıye. reddüt verilmelidir. ..-- ı tm k 'L • ·~kr ıye a ar senın e er· - """"'"'u ~"""' t• d far meme bir daha emniyet edllir v ye e e ıutiyacını hiMedeıı 
ı;."1~e vuı-uştuk. Fakıı.t ı.en buna bir taltım koşuşmalar takip m en ksızdır. Çiinldl. asker "Nobel,, , kendisi en tahril>- mJ?·Fıızla paranız VM8a >'Em- Cıemahlri Jıl.tittefikai Amerika· 
lııita ()lınadığını göı:tttdin. K~ etti. H.er halde evi bekJ:ye.'I 111< ve derıWı.ilik lflerinde Ja. kAr bir madde olan (dinamit)- ' ni~ sandığına veya bir banka- run dün)'aııın haris gözleri 6-
"'1 ltuzın z \'allı bir ~·u olar devriyeler silAh ıııeeinin geldiği ponun vstanperve"liği, fedakftr.. in mucidi olmakla beraber ö- ta yatırırsanu. bu hal, serveti- nüne serdiği harp btitÇeSin\n 
•,.ınıı.dYl hile Ue ele gecirdin. Bur. yere krunn·orlardı. Cevdet ilk ı" l'°', hayatı.. hi~ aa.ymn°• -- !ürken hiç ~üpbesiz bu lhtiraile 1 

• f · • • • rakamlarını go .. rdünfu mü•. 
,.., _,_, .., .... ·- - m~ külm' . ""'· 1 ruz n emnıyetı için degil mı.dir ! 
tfıııı 0layı ikiniz de ölüme mah· olarak yanında yatmakta olan Jümdur amma malzeme bakı· dö esıne .,...;.. olduğu bunca Sigortıamı maksadı tetekkii- Testihatın emrine tahsis edl-

Bizde şehrin imar hızınl 
zamlll! zaman geciktı· 

ren bir engel var: İmar sahaJa. 
nna teııadilf eden eski eserle!'. 

Yeni bir yol açılır, yahut y~. 
ni bir bina yapıhrAeıı çok def.
lar ya bir eski çe,menlıı, ya bir 
haıııaının , yabııd da bir sebilUı 
yı}tılınası ie&p eder. Ve me1Jele 
gaUtelenı lntllı:al eder etmer 
bir vavey!Adır kopar. 

Birbirine zıt iddialar 
~ ~~~~~~~~-

O"~ya Dirlblrine öyle wl
ıddıslar atılır lıi bu v ... 

ı.iyet k3nJ1sınde. OOğrıı woJu 
bulmak lıa.kikaten çok k.:'reıe 
hnkanıı~ hale giıw. Bir kısım 
gazeteler bu eıski eaertn bil~ 
tarihi luymetiııderı babııedeı Jeı. 
Bu çeşme yahvt ııebllin yıkılma
sının biı- n&YI clna.y~ olduğ\m• 
ıddla ederler. Dijer bir l<uu• 
gazeteler Jııe taınamile makiıaı 
miltalealar yilrütürler. Bu~ 
me yahut sdnlitı hiç bir tarihi 
ve mimari kıymeti oUrıadığı.ııı 
ilE'ri sürerler. °lij"'ia edı!dJniz. Artık lr.i a.rka· Annaya. sordu: ınından Aınerikahmn ezici fut. kulanlh~ ke!a.ret zünubu ola.ra1ıı: 

1 

ıu ve gönlliği! rağbet hep cau len bu ınilyarlar, her ferdin re
!tııı· n da 'l'UJ-ın•kta t"reddüc' - Seni yere dii'Urllrlıen bir tiinlU''" s • ve umuru hayriye yo - ve mal emniyeti e.ıaııına mUa- fahındaıı; her aile sofrasından 
~a{>'e.ıeğt&. &mi anyorsun yerini acıtmadım ya• ı;u, menablinin huduteın la.rında çal~ann en müstaha teıı!d değil midir! Ordularda, ka!dırı.laA bir ikJ kap fula ye- ' 
~'!ııat hu zahmetin beyhudeilir Anna titrek bir ııeel.e cevap genifliği de meydandadır. kına verilmek üzere senelik nalı- <'vierde, kÖl}k, bağ ve bahçeler- meltlerden ve yemiıılerden ve 
)~1. ancak kalbioo kur.ıunı. verdi: Binaenaleyh bilhassa. Amerl- di bir mükifat tahsis etıniştli-. de; fabrikalarda, ağılla.rda ve ı her yavrunuıı sütünden kesilen 

Netice ayni 

Fakat bu yekdiğerine -

l1ıı ış Yerde yatarken görecek· ı - Hayır. Kurııun kulağımm kan ba.ndırab (Robin. Moor ge- Dünyanın ııuunmz teslihatı köyleı-de beslenilen köpekler ve toplanan paralardır. Ve &rf 
:\iı A.ıı~ya da ıK>yle, eğer hrua dibinden geçti. · ·nı . . askeriyesi, mUteka.bil emniyet- dahi hep mubafua kaydlyle ve e.mniyeta~ik bakımından lluna 
ltq;,ha ~.nanıyorea şimdiden il· j - Sana bir zarar vermed} de- ırusı n bır Alman denızaltısı 1 1lizliğin doğurduğu mua.zzıım kayıusiyle emniyet tedbırleri 1 Jilzum. goren de Amerilı:anın 

iddialar daima ayni n& 

ticeyi \<erirler; bu yUzden in~ 
at yahut imar hareketi ııekteye 
uğrar. Dolayı.tile de ~rin iJJIU' 
hıaı gecikir. ~ 1 huyük gün.ahle.nnı affet- ğil mi? tarafından tcrpillenmcsihden ma.slnraflardır. değil midir• (Emnıyet Sembol!!) ol.arak ta-

ı.t' için kendicine dus etsin.,.• - Hayır, hayır! Bu mohak .ııorı.ra Amerikanın sesi her gün gilizler, harp bidayetinde · 1 nmmış bııgllnkil Reiaicümhur • 
~ltta1ıım soııund& "Yanef,. kalı: Yaneftir. o, çok iAbetll bir pa-de dıılYı yükseldiği su Almatı!um kendilerini 20 sene Uzak yolculuğa, lor n ormanı !arı muhterem (Roozevettı ve 
tıı.,~t ' okunu.ımrdu. Cevdet bu' ateş eder. Perde kapalı olduğıı 800 lfuılerde yüz pa---•an f:. ~reyagından mahrum ederek ve gezmelerine çıkarken yıuunw.a muhteşem partisidir. 
ı.c·• Ubıı ı• •--aıeı ..ı ı ı · bulun"""'·- ' _,,_. . ~ IUks hayatt.a;ı kısmen fera- aldığınız ailihınız şahsın.w. mil- Bu Amerikan m..1kur· --' ~•-"'!tek . evve .. .<>ruı a.n 6,z. çın --..~ua veri tahmin la bir Japon deniz kuvvetinın g"atıe elde ettik!""" ekonomilen' • d-ı .,. .,,. -
)tto t'S~edi. Kendisini beyhude ederek ateş etmiş olacak. ~· ... aa etmek ve nefsinizi emni- han sulh ve miisalemetini lst1h
}~~d elaşa düşürmek istemi- _Şimdi arka odaya~- cenubi pasifik sularında toplan- ni teslih&-ta sarfettiklerini ma- yete almak için değilmidlr! I daf etmekle calibi dikkat ve e
·~aııı tl Fakat buna ınu\l&ffak Sen f'Vde kal. Benim dışarıda masında bir takım manalar giı kamı istihza.da söylemJşlerdi. L! Ayni suretle mJlli korunma hemmiyettir. 
~~ ,. O.dan Anna mektubu gördli lıpim var. li olsa gerektir. kin Almanlann tereyağ yerine da umumi emniyet işidir. ı U.kin belıleııilen bu 1 emni..-t 

,a..,Yl -'-~aı , __ .... •-- b'ti elin . . . toplarına bol (vazelin) ve tay- •-... · ı dUrüs · · ·ı ,_ ..._ y uenı .....,u'": p•.::'.". a gpıç za ı n e ya Kım bılır, belki de bu Japon "",...ler ;~in mebzul ('----'-) ıq • .., samını ve t doet- ııncırı gerilmedikçe { B. Çor-
- ~nefin yazısı. Ne diyoY? ... ~ J- - .., ""'u.u. la.ra ve iJıııanlara. verilen büyük çil) in yeni beyanatı v-eçhile 

~o~ ?Jiç! Ne diyecek ı.oaçmalı- - Beni burads yalnız bırak· tahşldatı Amerikalıları büsbü- Wtoklan yaptıkları tahakkuk kıj.-met, ıııii.nhaıııran emniyet maalesef "sulha veda., ve sonu-
...._·0· ahud tehditler. ma Cevdet; tün çileden ı;tkarır ve bu hare- etınlvtlr. ve ltiınsda şayan şahsiyet ol- na kadar harbe devam etme 

llıı • ltunıamda bir mahzur var , Tehlike geçmiş olduiu için lı:et bir m41Ydan okwna auretin- şli~a ı:nıy~) kelimesinin malanndan ileri gelir . • ve bir tarafın kat'i inhizamına, 
-:_ li 1

1 

ayağa kalktılar. Yaiııu: llmbayı ~ t~fıkki. olunarak hiç bekle- tev~k~~ edel~~ti m~:1e". Bu itiraz glltürmiyen hai<i • intizar ~!emek zihniyeti baki 
A. ayır, al oku! yakmadılar. nilmıyen bir anda Amerikalı-! tin her köşeeinde emniyet teıı· kaUcrl bir an evvel. teslim ve l<a- kalacaktır. 

~ltıııı nna mektubu bir hanılede Bu 111rada agağıdıı yat • !arla Japonlar a.rasıııda bir çar- I ki!Atının umumi•,,..'e hw:ur ve bul ve emniyeti U..is eyleınelı:, J . Ba.kınıs, {Atlantfk muharebe-
"ı\q·,u. C..vdet yürunde gördüğü makta olan em.irlıer de ~ltü Plfllla vukua gelebilir. Çünkü refaha hadim b~duğunu her- (Harbin Sonu) nu derhal Jclrik sı) Okyanus em.ııiyetidlri.. ...l
~:ıı l!ı<ı .. bututıannı hafifletmek Ur.erine uya:ımıış merdivenle!'" 1904 yılı Japonların, çarlık Rua kes teslim eder ve alkışlar. Bü- etmek demektir. · merika, traf"ık hatlarında ve l<a-

kiildü: den çılrmağa ~,tı. Cevdet yanın (Port Artur) deki den.is tün bu harp felaket ve facia· Bir de IDfirattan umunıl ha- r!l l'IUlarında beliren emnjyet.-
~l :::. l3öyıe şeylere ben kat'iyen evvela onu teskin etti. Bir zarar kuvvetlerine ani bir baskın yan. lannın emniyetsizlik ve itimad- yata geçelim. sızlıkten mU,tekldir ve bihtn:ar--
•L '"llııyet k im ful<.-- " bkla.n .-- dur. Tllfllll serveti ve bek··'·' ... vermem. Seıı de U· o & · 6~ avyledi. Aynı· zıunau ııı Aıı:ıerika.n deniz ma- BIZlıktan ileri geuı:;;.;M. kani ol- Devletlerin t-llhat y•·•'", ,,..,.. ı.. llıı.na. ı Bu ->- ··-L '--.. """"'~ ~ - ...,.. bulunduğu dünya altın lan Uıo-"l" 1 • r,ibi tehdit mek - w. ,,_,.tan tıza.ia tüfek ııesleri ..,,,..,Ji elbet hatırlarlar. Binaen- mıyaıı lriıruıe de kalmam~. hl&ııettikleri lıt:rbangi bir em:ni- di ülkeı.indedir. 
't ~0daa ,undlye kadar en gelıneğe başladı. Demek ı:apti• aleyh dervi11ln kavuğu hikiy&- yet.8izliği bertaraf ,,e mildafa- M 
Jıııı,,l._..laııe aldım. ls g!inneğe yeler lıxıaıltac.ıla.nn bleritıl bol- ııinde olduğu glb6: ran kanlı bA.direnln eUkfm bul- aya. tevessül etmek g•y_.__.__ ._,A uazıakt ":1 sanayii han! h.uıl 

''-lir -• lı: .. aı.. •--dem. bıı - ~--...,. ı,....me edır. Aksayl"'"'ka ka-vıan adam, 00Vle me m......,.. \"6 m._ e,ıemlf • - Sen beni göndette-fine ması ,t;yle dUnıtJil, .ımdiye Jca. boı-'-a bir ~y dPVi}-''r. d '<'"" 1:.:.- a l"---- · •· - .. ~ f •'-~ · · .,.. ~ ...,. "' ar uıanan menfaat vollarma 
.~t;ı • ""um görme&. O yapa- u. ben seni göndereyim! diyerek dar eı ..... .,.,;n ınn.yetınden ma- Bir dağda gldı-nmiş, bir b&l- arıı olan sekte ve em,;iyetsWJ-
~ t...ıı Q(ylemeden yapar. Böy- Cevdet daha fazla duramaıı- Amerikalıların ~ uğra- sun kalmış ülkelerde de ihtil&t kanda pusu kurmuıı bir çetenin ğe tahammruu de kalmamıştJr. 1"> hi dıt_ ınektupları gönderen • ~- llenıfıll. siinıtle ceketini gly- madan taarruza geçmeleri ihti- emareleri görilnmeğe başladı. etrafa ika ettiği şakavet dtthal Bu günlerde vukua gtılest 
ti ~lııı~ hır iş yapma.~ kabiliye- eli. Tabancasını eline aldı. An- mali de vardır. Allah encamını ha~ylesin. o havalinln huzur ve rahatını (Robin Moor) vapur hı\d.ieetri 
ltt><l.ıt~aıılardır. Onun lçm beıı na mütemadiyeıı: (Aıilaııl lV) HWisa Avrupayı kasıp ka.vu- A. C. SARAÇOGLU ve emniyetini eelbeder. Ve her-

1._ l'l'\~tl pi ld k biJô. <Sonu cavf• 5 ailtu,. 7 ... 
t17'to~- 1 an" 1 c;a - ,.mn.T..:ormo..~-n------.--- .. ,,.------- ------- __ . ""ha ;:llıun olurum. Hayatımtn. - - - - - - - - - u - - -\.LA.LA.LUWW ...... ZVJ.:..X..V,J...<ı\.i..ft.L\L1ııllhVıALALZLZ.V..d't..K.L""\Tt.Tb~7'b"Tt"'h1'i1 il 
-~ 'nl~Yade <'mniyette okluğu . Bir müşahede • - - - - - - - - - -

...._ P' rıra. •• 11'1'1.yn tarayıcı gemJlerlıniziıı 
ı4ı. Oıı lltat Yanef ~ok hiddetli İngiliz filosu, lııtilıklm.lann D u YA' H R adetleri ve kudretleri itibariyle 
lıt"Tııi Un gö?.lerini ruc; beğen - , ate~e. bunlar tesliın olunca- vazifelerini asla tam olaral< ya-
Uer~tıın. O böyle oldıığu va- pamanıış oldulı:larını kabul t't-

-~ hi h,'. ka.phı.n kesilir. Gözü- ya kadar hiç bir ııayiata uğra- mek IAzımdır, Su cereyanlan-
- ç hır teyden aakımna.z. madan u:ı.un müddet karşı du- na karşı mayn toplamakta a-

l - " ı-abilir nıi ! Bu hususta, bOtiln • d ak Ilı ı 
~~~~eıı>k etıne Anna. yane{ 0 harekAt esnasında, soo de- 1 • am 1 ııe yarayabil~k 
'"'11ar n biridir. Hem art.ık rec<ı meııuHyetli bir mevltl ıı,r ( Y E N f S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S J T E F R İ .'< A S 1 1 si.lr'ati hats obnıy:ın yirmi bir 
":ız R~an ne diye bahsedlyo- gal etmiı olan bir ı.abitln iş- • tane küçtik gemi bu iŞe tahsis 
~ i ·.takalım kuırum. Bu ak-! te yazdıklım: o!unmuştu. :Bunların içinde in-

~· •.i?~ kendimize mükemmeı.1 "Boğazda. uzun ve kısa me- Çana kalede .. Kara rsızl 1 k ~ıb_~llıbve .!:ıu:;iık bahriyeliler 1'ııı.k a et gekelim. Haydi een safelcrden bombardıman edi- egı ' ay06' çıla.r iş gö-
'il"ı-le hazırıa. Ben de biraz J lirken, bir çok saatler hazır rüyorlardı. Martın ortalarına 

' •o ın~ı olayım. Yemek· bulun<!um. Harp gemlferine •• •• d h • doğru kAfi miktarda ve siir-
la<:a.2'1. sana bol bol k!'manl her cinsten obu..ierın isabeti- yuzun en ezıme er ati her türlü succrayanlanna 
4.Jı,&lııi. l nl gördüm ve ı,u kanaate var- mukavemet edecek derecede 
~~a bugün cereyan eden hiı 1 dun: Yalnız topçu ~. ne lı:a- mayn tarayıcı lazım olduğunu 

~ v~r\tınutmak için kendiHini dar eşed olursa olsun, bir tini pek iyi öğrendik. 1915 ikin- gUnJerde 19 tane mayn c'C".ül- bunların yürürken mavnlara 
~ ~ l ı. Bir çok yemekler ha-' zırlılırun boğazları zorlaması- ci kanunundan itibaren 18 Yazan . dü. Bunların b:uısı cereyan- ait kablolan da kesmeleri icap 
~~raı(a koyuldu. Bir komita-. na mini olamamalı:ta.dır. Harp pusluk üç torpil tüpü Kilidi!-~ ~ larla açık denizlere sürüklen- et~iğini, inzibatlı ve taUnıll ge-

'l. <le a~ Yetiştirildiği. halde bu gemilerile istihkamların top- bahire yerleştirilmiş ve bunlar- v ço•• · ı dlği veya küçük gemilerimiz mıcıler tarafından idareleri ı<a-
ıu..:lı Jıek yatiyordu. C!'vdet ' hın ayni menzile sahip değil- dan her_bir_i.n~ ancak ikişer tor- • rçı t~rafından imha olunduğu için ruri olduğum• anladık. 18 Mart 
i~ k:ıdar <;alı•arak bir' dirler. Bnndan dolayı rırhlı • pil venlm.iştı. hiç bın, hlç bir hasar ika ede- taarruzuıı Jan 6 '"'rn batan ge-

l 1the e~ı ~1kardı. Ve bıınlarıl !ar ibtihlrimlann obüslerine Bu tüplerden biri Çanakka- 145 memiştir. Bolayır ismJndeki milerin kurtarıln"~ efraJı a-
"ll~~r:i vuııtasile dairesine, karı;ı kendilerini kolayca mü- le Boğazının öteki ucuna kadar . . küçük Tih·k vapuru borda.em- rasından hir c:ok gönülül~r top 

1 Ça ı. Ay.1i z.ı.manda tecrü-' dafaa edebiliyorlar. Bunların endaht edebülrdi. Fakat aiğer mayn geınıs~. 18 ~artta 36 da 20 tane sabih mayn olduğu landı ve N'•ııı:ıu sonuna dc>i'rıı 
h \> \>u.oıa da bir tezkere yaz-: menziline giren harp gemileri- ikisi yarı yola kadar bile endaht tane d~ha dokecekti. Fakat~- halde bütün 18 Mart taarruzu d~ ?tuz mii.ı''dı<1;ı ;:em,, · (kı 
'ııı~ anef ve avenesinin bu - : nln ise ateşine karsı istihkam- edemezdi. Bu tüpleri yeniden ğe~ b~ mayn .tarayıcı gemı- esnasında Nara burnunda bek- sur atlerl on dört mi l d c n 

~ ışı ic;in yenı direktifleri !ar dayıuıamıyorıai-. tstihkiı.m doldurmak i~in yirmi dakika lenmız bır amelıy~ye muvaf~ !emiş ve harp esnasında hiç aşağı <:!0ğiidıJ lrı;;ilteredrıı yo-
ı....:~ ve her ihtimale kanı• e- !ardan ve obüs toplanndan a- !ilzımdı. olsalardı, Türklerın yeni mayn birini atamamıştır. .la çıkar·dı. 
tıı""J.il'iı etrafında gece etrafa tıhın mermilerin gemilerde Demek ki filo geçinciye ka- d?.k~ek için ihtiy~tları yoktu. İşte bu yirmi mayınla, bun- Diğer taraftan yirmi utı1' 

1 llıııı; ıneden devriye bulundu -ı müt<ımadiyen patladığını, fa- dar ancak birer defa ateş ede- Türkıyede mayn ımal edecek !ardan biraz daha farklı di"'er torpıdo muhribi de mayn tara-
~~ı emretıni~ti. kat esaıılı tahrıbat yapamadı- bilecekler, torpil atabilecekler- fabrika yoktu ve Almanya he- yirmi mayındır, ki Nisanla bA· ma hizmetinde kullanılmak Ü· 

~ ; ;tn Yemeğini büyiik bir ğını gördüm. Vakıa bunların di. Diğer taraftan zaten Bo- nüz Bulg~istaı; _har~ girme- ğustoH arasınada eğer yeni bir zere ayrılmıştı. Böylece niPanın 
~~ı~ ç nde yedik.r. Cevdet An- · üst köprfilerde derin çukurlar ğazlara giren bir gemi bunla- mış old.~gu ıçın Tiirkiyeye hücum yapılsaydJ filonun ma- sonunda mayn tarama am<'li-
~~lı:e~<lişe ve hü:r.niinü da- açtığı ve bu bombardımandan rın menzilinden kurtulmuş o- ~aY? gon~erece_k _vasıta ve ruz kalabileceği tehlikeyi teş- yesi tam mAnasiyle ve metodlu 
tol'll 'Çın bir çek fıkralar an- sonra b:zim o köprülc·rden ge- lan saha'/& varmadan evvel ımkana malik degıldı. (Bulga- kil ediyordu. bir surette teşkilatandJrılınıştL 

ı. ıq u. A.yni zarnaı:;.~.ı o ak· çemediğimiı doğrudur lo'akat mevzilerirİı milşahede edf'r;lir· ;isl";n 1915 sonunda Al;nanya \'e işte Çanakkaledeki Türk Bu sureti~ RPk•en gemi, ki ya-
l,... ı.,:11tı~lannı ırilıı!iyen bir şi- bülÜ nefrnd o sıralarda harp di. O kadnr açık bir yere kon- ile birlikte harbe gınnıştı.) müdafaasının bıitiin memba- nsı on d<'ıt mil siir'atinde su 
'~i b . .'l .Balkan şarabı neş'e- sınıfında bulunduklan için te- muşlardı ve o kadPr kısa ı:ne- Başka bir tehlike !arı .. vasıtaları bunlardan iba- cerh~vanlanna mukavemet e-
yllııt~~butün artıran bir ı;:ıikj leoflerle mecruhların sayısı p<>k safeden bir endahtlıt dert1a! - retti. Btı vasıtalar bir çok haf- de,ılecektı. Tarama ameliyatı-
n'!ıııe1cte az olmuşKtur. Pe~~- eski b:ızı ge- tahrip edilebilecek halde idJer. Diğer ciddi bir endişe, seyyar talar arttırılama.zdı ve filen .ıa t.ahsıs edılmiş bulunuyordu. 

1hı 1 tı S<mra f'.e,«let ke · milerde azemauann üst kı- Hüla«a bu torpil atacak tüp- sabih m:ıynlardı. Bunlar eğer bir çok aylar arttırılamamı~tır 
~ ~?ı· O kadar güzel par aımlan zayıftı. l?akat bunların !er hem ııek mahdud, hem pek rastgele Boğaza dökülmüş ise da. Fakat bu kuvvet Kefoz 
~ ~lt'l'J •yordu ki, Anna bo tittüne de zincirler konuyor ve ileriye koıımuş, hem de açık Boğaza girecek olan filoya Bulgaristan harbe girmeden mayn tarlalarına k:ırşı hic: bir 
0l'Qu i.. ga~yo!duıhınu hisse· mermilerin bu zincirlercle, pal mevzie yerlef'tirilm;• oldukları ciddi darbeler indirebilirdi. evvel merkezi imparatorluklar- za.man kullanılmamıştı. Yalını: 
""' "..."-Cndisini üz~ bütün· Iamae.ı temin ediliyordu . ., .., Nısanın son baltasında bir tek """. '" için filonun ilerlemesine mil- Bu korku o kadar büyüktü dan lyani Almanya ile Avus- f ti 

L. ~etı·ı ı unutmu•, bütün mev. k . . hı·m bı·r ~.,...l t~•kil -.A emı'ye- 18 k bett·· tur ad l T .. k' ~rsa. a .btifade mevkiine sü-
~)ı~ •. _e k.endis.i;i yalnır.. mu- Torpil atma ıçın "'"' -. "" ki Martta ay ıginıiz Y an ur ıyeye mühim- rulcbılmışlerdi: 
,,-:O"··'erın,~ti. ı reklerdi. Zaten 18 m:ırtt:ı bir gemU2rin bu sabih mayınların mat ve askeri levazım naınına 
-,~"'1 gec Boğazın iki sahilinde de mcb- İngiliz obüsü Killdilbahirdeki infilakı yüzünden battığı u- hiç bir şey giinderilememiştir. Boğazlann bombardıman sa-
)~ ~h yarıruna kadar ı zul miktarda torpil atacak tüpe isab<'t etmiş ve bunu on :run ınücldet iddia olundı. Hal- Türkiyede ma.yn ve mühimmat hasını, istilık"1ıı.laı-a 8000 met-
\~ Up ~· ' kaldılar. (',cvdet tüpler me,-cut olduğu zanno- gün kullanılaınıyacak bir ha- buki hakikat büsbün ba,')ka imal için hiç bir hazırlık da re;-oc _kaclar yaklaşarak gtipc-

'l'~lar c;:u~ınadan -evg! isin<' lunuyordıı . Bu da bir deniz hli- le sokmuştu. idi· yııpılmamıştl. gun_dil.: mayndan taramış \'c bu 
h ""{' • cumunu alıknvacak ~ebepler- Sabit on mayn hattında ise $ubat 1915 de Çanakkalede _M_a, ın t_arµylci gemiler vaz~festni .. göriirkcn hiç bır 
~. nrı ya,., ~ do;!ru bir- d-n olmamakla hcraber, şimdi topu topu 22-1 mayn vardı. otuz, yahut kırk sabih mayn zayıata ugramaını~L1r. 

ı o ~in b<'ş tabanca 8 1 bu zan ı-c ı;tiphcnin de luyme- Nu ret ismindeki Türk vardı. 18 marta tckaddünı edcıı lS • !art harekatına kadar 
' a camla. ~'11Jl r r . 

' kurşıınlaI"n ken le-, ..... ~~:;;.;~.;.~~~~~~~ ,~;;.11o"---;,a~ı:m 

Acı bir misal 

yine a yni hagtaJığııı an 
bir misaline .,.;ki hap;,. 

hane binasının yıkılması SiD 

sında tesadüf ettik. Bilı\hare 
hl~ bir tarihi ve mimari değen 
olmadığı anlaşılıp yıkı.lan bl!
eski bina hakkında kopan gi>
rilltüleı . bunun yıktinlma81nı ... 
zun müddet gecilı:tirnıls, netice
de harp te koptuğunda.i bu yere 
yapılması kararlaşbnlıın Te 
tahsisau hazır bulunaıı modent 
adliye sarayının inşl.l!lna milni 
olmuştur. Buııdan da neticed., 
şehir zarar görmüştür. 

Ne yapmalı? 

su haz.in misallerin ~ 
kerürüne mini olmai 

için hence tek bir çsre vardır 
lstan buldak.i bütün eski eSE'rle
ri daha evvelden mlitelıU$s bir 
heyete tetkik ettirmek \'e bun
ların hangilerinin cidden tarihi 
veya mimari kıymetleri olduğıı 
nu ve hangilerinin _bu türlü kıy
metlerı bulunmadıgıııı tesbit eı 
tirmektir. Ve yeni imar plim . 
!arını vilcude getirirken clde
bulunacak bu bir nevi iisan a
tika harita.ıunı gfu: öniiııde bu
lundurmaktır. 
. '! zaman şehrin gii?e!leşme

sını ve modernleşmesini miit.e· 
ınadiyen geciktiren bu engel or 
tadan kalkmıf olur. 

MURAD SERTOCLU 

uBakır,, Amerikaya 
gitmeğe hazırla~ıyor 

( Buş tarafı : ind "'aıtfadrı) 
bu vapurdan istifade etmek isti
yen tacirlerin isimlerini ve gön 
derecekleri e~ya miktar ve cins
lerini bildirmelerini istemiştir. 
İhracat ta.cirlerimiz, dünden iti
baren müracaata başlamJ~hr . 
dır. Müracaat müddeti 10 gün 
dür. 
~erikaya gidecek vapur 

hangısl olurRa olsun, İzmir ve 
Mersine de uğrayacak bur.arla
lti ihracat eşyamızı da ald:k . 
tan oonra Portsaıd ve Süv<'yşi 
takiben rota tutacaktır. 

Takvimden 
bir yaprak 

Toska'dan sonra 
l\fadam Baterflay 

(Bat tarafı 2 inci ıayfado1\ 
sesimiz arasında bir mukaı·ese 
yapmağı bile zaiU görüyo
rum. 

Yalnız inkıliba taal!ük den 
safhalarda bundan uzun uzadı
ya bahsedebiliriz. Zaten sırası 
düştükçe bundan aşk ile IJCVk 
ile bahsetmeğe hangi Türk do
yabi11r ki? .. 

UJ.ll~AY 

Balediye cezası verenler 
Belediye talimatina rtayet et

medikleri görülen 15 seyyar 53 
dükklincı esnafa ve aynca 14 
,oför, 4 oto sahibi, l biletçi ve 
bir arabacıya ceza zabıtJan ke,. 
silmiştir. Tr:ırnvaydan •t!ıyan 
6 k siyi d~ p lıı birer lir ulı: 
pa "& cezası \'Crilmietir. 
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zan: Sa ,,i 
- Gor yor mı:su,ı müd f · j 

ya gcçtı Hafız? .• Hani ılk hamı 
elPri.. 

- Belki, mlklafaa ile berab;)r 
tUrür güreş; 

' - Şilnh li • Baka'ım, Ali 
d .. acak mı? • Afaca o. bır peh
ı, 'an• .. 

_ fıışaalla.h berabere götü-
rür usta gilr i . 

Dcme
0

e kıı.Jma6ı. A!İ!:'.in, Ha
f.Lı kr r toparlıya • bir bu

t •. rar altına alm:ı.sı bır 

o "· 
ı;: ı · ..: fbralıb1 . n lifı ağzın-

da kaim• tı. Ustası da. top olur 
.A!. in ônilne yntmıştır. 

Alı bu afcr hasmını çabuk 
y , i ti yordu. l:fafı?. bu ııc

f r o ıa çok hafif gelmişti. fla
kı .. ı c .:ı Hafız, fa...:.ı id..nıan do-

yrsilc biimiyer~k st.r antrene 
lmuştu 
Yuı'Uk, fe kıı.I"d.o zeki bir 
hlivandı. !{ıı.faslle :;üreşirlli. 

Hasmının idman fazlasına uğra 
<lığının farkına ,·annıştı. Bu se
beple i ini ~ buk bitirmoğe ça
ıı.,ıyoı du. 

Yürük işini ne kadar çabuk 
bitirir11e o kadar karlı idi. Çün
kü, daha geride belki iki gtıtıış 
daha yapacaktı. 

Alı lı1tsmını alır almaz küntc
lcdi. llafız. künteyi v«memek 
i~ın uğraştı. Fakat, hasmı kün
teyi doldurdu. Şimdi d1ğıtm:ı- ı 

ğa \:lllı•ıyordu. 

Hafız, dağılmamak ;~·n ol n
e.~ kun·ctini ve ağırlığını sarfet
ti. Mücadele çetin oldu. Nihayet 
künteyi sıyırttı. 

Lakin bu sefer de Alı sarma 
<loldurau. Hıtllmını hiç rahat 
bıral<mıyordu. Her solukta bır 

oyun takıyordu. 
Ali, Hafıza öyle bir sarma 

Yunlu ki, künte ile beraber gli
beği yere değdirmi~ti. Sıkı ve 
go.ddarıme bir sarmalı künte 
idi. 

Yani, Hafız ağılnıı ve bo
zulmuştu. Ko.lç8.lan yerinden 
oynamıştı. Bunun üzerine Ali, 
Jcüntı-yi askıya aldı. 

Hafız gidiyordu. Fakat, çok 
usta olan Hafız nasıls:ı. hasmı
na hafif bir topuk ellemesi ye
tışlirebildi. 

Topuk dlcmesinln lıaLf sac!· 
mesile müvıızeneııi bozulan Ali, 
künteden boşalarak birdl'!lbire 
hızl:ı. ters dönerek yüzükoyun 
yer~ dilştü. 

Eğer, bu topuk elleme oyunu 
tam yerıni bulmuş olsa idi. Ali· 
nin muhakkak sırtı yere gelip 
mağlüp olurdu. 

B~rcket versin.. ı\li, hafif 
bir rüzgara uğramıştı. Deli 
Hafız, kalkıp hasmının üzerine 
çullanıncaya kadar Ali, bir ke
lebek gibi olduğu yerdJn sıçrı · 
yarak ayağa kalktı. Ve, üzerine 
gelen ha:smının gırtlağına da-

1 
yan~ ı 

Güreşin bu tarafı çok hey<' • 
canlı olmuştu. Hafız, ı.1kik:ı.ten 

büyük bır tchlil;edzn kurtul
mu.~hı. 

Sonra da en büyük m<'hareti
ni göstcnnişt• Yoksa, Ali yü.~· 

<le yüz kıimeyı aşırmıot1. 
J{üçük İbrahim deli divP.nc 

olmaştu. Hele, ustiısı künteye 
gelip dağıldığı 1.anıan ~i!C<im 

çıkmı ştı. 

Liı.kin, tasının topuk ellc-
mt"ye yctıştnl!Si, Alinin uğradı
ğı akibet lbrahimi teskin et -
ınişti. Derin bir, 

-Oh, 
Çekerek za\·allı çocuk ı;evincc 

vamuştı. Mustafa pehlivan. kıs 
kıs ~i!Uyoruu. İbrahime döne
rek: 

- KüçC.k ne o, az kalsın yü
reğin ağzına gelecekti d~ğiı mi? 

Deyince İbrahim: 
- Vallahi usta kanım kaçtı. 

Az kalsın gidiyordu usta!. 
- Gördün mü us.t:ının usta-

lığını? .. 
- Ne güzel topuk elledi!. 
- Fevkalade güzel yetiştirdi. 
- Eğer, tam tutsa idi usta!. 

.Ali yenilnı 'ti... 
f - YüZde yüz.. ~te, ustalık 
t;una derler. :Merin lfafıza ! .. 

Tür iye bisikl t mu~. 
_ _:_::~..::::::::::::~,., 1 avv met birinc··r ı : 

Deli Hafız, hasmının karşısın Türkiye Lisiklet mırkave-I nın t an P' .ı ;a.,;.dır vesıae- j 
lhn! .. 

- FllbcUc ııııta. be!. , 
_ Yürük ALyc bu topuk el- ı 

lcmcyi y, • tırmek her pehliva · 
.ıın kati. <lc;;İl D .. kat et bak 
n2!1 ~' yorlırr. öğr~ bar.
ları ? . 

Dedı. 
, 

lbrahimin k I" İ bıMz ferahla 
ı tı. Halt.., ~ üm;.tlen. , 

mişt i. Ustası, c.ylc k ıl~y koıay 
:ı. m:ıglfip olm:ı.zdı. 

Güreş, ayal.Uı t y.:c SÜl"JÜ. 

Ali, h:ısmmı bu ııe!cr kıı.p:ınıı • 
"Oh.lu. lfafr.ı:, biraz a ılmış ve 

·ıret btılmuı,>tu. · 1 
ka.t, l'Iafız gll'reşe wrmiy,,r 

fırsat lıulursa hamb yapıyoı·.

1 daimn müdafanda kalıyordu. 
Ali, h ı k:ipıtıak ,.e bas 

tırmıık i çbı uğrıışıyor, hücum 1 
lizl'tlne hütı!tn yap1yötdu. La
,;n Hafızın tmıkabil :nü:lafaal:ı- j 

rı oyunlarını çeliyOt"c.lu. , ı 

Plafız. YIİ!'ranma .güresi yapı- J 

yordu. 'ımıırc ,.c, tırıraı:.Jar ~c

ldyor, lıastnını bu suntle yor · \ 
-.ğa, oyalam ~ a ')el~ıyordu. 
H klkalen de bu ta!'Wdki gilre 
') ntle nıu\t!i.ffak o!(lu. 

İki ptlıliv n bir sa.ıt kadar 
ı;yr.ktn - tuklatı halde Ali, 
bır t1U luliıtııııı a!Un'\ alarna-
ınuıtı. '"- ,,..,,., ... .,,,._., ,-" 

Deli Hafız, bir türlii Yü.rü.k ı' 
Ali.ye güreş uyduranıaml.\Jtı. Alı 
daima ters gelmişti. 

Yürük, bir c:ok keı·~ler y:ıedı- ı 
i;ım gibi Deli Hafız ayarında 
bir pehlivan değildi. O. Alıço
l:ır ayarında, Makarnacılar '~ 
Kara lbolar <;aıımında idi. 

Ali~o bile Yüri:ik Aliyi ıney
dand n çıka.rııtw.ldığ~na f:ere, 
Deli Hafızın Yürük Aliyi mey. 
dandan ~ıkaracağ1rtı. diye uğraş 
mıuu beyhude idi. 

HO'j, daha o vakitlerde Yürük 
Ali Alito ile treırdiıii deaememil) 
ti. F'lıkat, isflkl:ıill dnun ııe n1üt· 
hiş bir )1ehll\/lin olduğ\tnu or · 
tay& koymııkta gecikmedı. 

da bir parça daha bocaladı. Yü- met birinciliği 21. Haziranda 
rlik Alı, hasmına mütemadiyen Hatayda 120 kilometrelik bir 
hücum ed ıyordu. mesafe dahilinde yapılacaktır . 

H fız kendini müdafaa için Bu müsabakaya ~nkara, İs-
• . tanbul, Hatay, Eskişchır, Bur-

cLnd n gelenı yapıyordu. Fa- K li f · Bal k · 
A .. . ~ .. k' sa. ocae , zınır, ı esır 

kat apişık~r gorilluyordu ı , bölgelerinin bisikletcileri istirak 
Hafız, uhakkak yenilecekti. edeceklerdir. 
Güı-.i hı-rabere bılc götüremez! Türkiye mukavemet birlncı-
dı. liıfyıi muı.eıı.kip Ankara.da. ayni 

G ' ·, epeyce uzaııı. Dön sa- bısildetçilerin iştirakiyle diğer 
ati buldu. Hafız, canını dişine bir 100 kilomet.rPlilr varıs ya
takmış her n pah8.Slna olunıa pılacaktır. 

olsun _Yürü!<. Aliye yenilmemeğe Bu y.1 rışlara Istanbul Sabri, 
çalışı) ordu. . Halid Sevketten mürekkep e-

Hafızın en çok utandığı kil- kiple 'iŞtirlik edecek bu grupa 
çük !brahim idi. Nasıl olurdu 
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!stanbul bölgesi muamelat si
da onun yüzüne b:ıkabi!irdi. cil servisi şefi Halid Tliccarba· 

Güreşin ııonlanna doğru Yü- şıoğlu riyaset edecektir. 
ıilk AL nin Hafızı çaprazla. to· ı· 
parlayıp sür i.iı;ü görüldü. Ve ADLIYEDt: I 
.çok geçmeden altına aldı ve bek 
Jetıneden Wr künto vurarak a- ı Bir 
şırdı. 1 

ihtikar suçlusu 
berat etti Rcı.fı1, mağlup olnmştu. Oldu 

ğu yerilen güç hal ile kalktı . '- 1ngiliz markalı polis düdük
YUı:-nktc kucaklaştı. Gözleri le i 110 kuruııa sattığı iddiaa
ddlu olarak meydanı brrakıp sı ile Wlli Korunma kanununa 
çekildi. muhalif hareketten dolayı adli

Rüç(lk İbralıimin aklı başın- 'eye v rilen Büyükada Sakar
dan g;itrnişti. Ustası bu, Yürüğe ya sokağı 21 sayıda mukim ve 
yine yenilmişti. Kendi kendine Yenicaıni caddesi 37 nu.mara
söyleniyordu: da SfüUıçı Sel!lnikli Osman 

Topç en.in dün ikinci asliye 
- Vliy hain yürük vay!· cezada muhakemesi neticelen -

•• Deli Hafız. soyunduğu Y l"l miş ve hareketinde ihtikAr ma- ' 
geldi. Alelacele kisbetini <;ıltar· hiyetinde bir suç giıirlilmediğin
dı. Küçük İbrahim u9tasını sili' den tıeraetine kan.r vetilrn\q • 
yordu. Hafızın rengi ııa:psarı tir. 
olınWJ;itu. Ağzından tek 18.f bfie ı 
~ıkmıyordu. s·r töfer malık ... m 

Nihayet Hafıt çıl"ağına ~un· oldu 
lan söyliyebildi: 

- lbraın, ne :rapalım!. Bu 
herife güreş uyduramadım;. 

- ........ . . ... 
- Çok tehlikeli bir herff 1 •• 

.. -- .. ... 
- Hiç götii.ndtiğü glbl değli .. ı 

MEıJıgene gibi bir herif!. 
,! 

"'" - Fakat, Allahla ahdim ol
sun .. muhakkak onu yeneceğim. 
Kat'iyen intikamımı bırakmam. 

bedi. 

- Ortaköydc Ta.şmerd!venlerde 
Nar sakağında 8 numarada otu
ran ııotör Mehmet :Ali Ah-1 
med Bekir Beşiktaş caddesin
den ~ecınekte iken 379B sayılı 
otöbö.siyle Hakkı ve Hasan 
Remziye çarpıp yaralanmala -
rına sebebiyet vermekten do -
layı sekizinci asliyede muha
keme edilmiş ve dün bu dava 
neticelenmiştir. Şoför Bekirin 
suçu sabit görüldüğünden allı 
ıı,y hapsine ve 150 lira para ce
za.sına mahkfı.miyetine karar 

, verilmi tir. 

z A 1 
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Eshi Akay Vapurlarında Halis J(alıve l"eı·i/igor Dide 
Yolcular Artmış - iyi Suyun Macerası- Taşdelen Tesisat; 
Günde Kaç Şişe Sa Doldurur, Şelıirde Kaç Şişe Satılır 

1 b.~ 
K we ı başım hoş d~ildir, karodaki 31rada oturan arııı sıı? 

fakat ka.hv dedikodusundan da -Yazan : BEHİYE blrlerinı? _fısildadıkları. bir~ . 
başımı alamadığım muhakkak, nazaran ıdtenılen kalitede eri 
Hemen her ;;Un, bir ahbap mec· , 
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ve~ln getirilmesi için tel'. 
!isinde veya gnzcteciler arasında Anlayamıyorum yahu.. yaglam:ı.k Llzımmış .. 
"kahva,. den ~scdildiğini du- \ Den.izyollan ile knh'7enin ne Doğrıı:;u, şu erkekleri~ ~ . 
yarım . • münasebeti var? Yoksa Deniz· na ~tım. Her tarafta ıst f' 

Bizde yalnız giyim kuşam yolları "sevahili mUtecavire,, • ğin.iz kadar kahve varken ·, 
değil. bır de laklıikiyat modası de kahvehane açmıığa mı karar nizyollannı zengin etmcn!g ti 
vardır. Çenehazlar, günün mo- verdi? rası mı? Bana kalırsa ı;;.: 
dasına gör" çene çalarlar. _ Yok canım .. Buna ne lü- bilançoda bir yeni Jıane 1 (kçl)n gUn tramvayda gidi- zum var? İdare, vapurlraında açmalı: Kahve hanesi.. ~~ 
yord•mı. Onümdeki sırada otu- yolculara halis birer fincan gazetelere • tabii bizim ~· 
ran yaşlı tki zat konuşuyordu. kahve ikramının yolunu bul- hariç!. şöyle ilanlar da ,-eiilJll 
Kulak nıısıı.firi oldum; off, gene du. Simdi kahve tiryakisi her lir: (Kahveli seferlerimiz (lı#' 
kahve .• Anladım ki kahve edi· kes nÔhutsuz tarafından halis vaffakıyetle devam ediyoı:, ~ 
kodu.ıunun modası henüz geç- bir fincan kahve içmek istedi bir fm= halis kahve ıçf!I 
memi.~. ı ı mi, kendini, Den.izyolları va- hem hazineye varidat teın~ 

Kahv ılo> baııım hoş olmadı- purlanna dar atıyor. Bunun mek isteyenleri \':lpur~ 
ğı halde iılrf. vakit geçirmek için, Moda, Pendik. Yalova, A- bekliy11r!J. 
için kabwıı bir harekette bu- da ziyaretçileri arttığı gibi bu • 
lundum konusulanları dinleme- sene buralara yazlığa gidenler 
ğe başladım : de çoğalmış. Ha.tt.i öyle kimse-

* 
- Bu !f•ne yazlığa gidecek Jer varmış ki, bu taraflarda hi~ 

ttılsinız' 1 işleri yokken bilet parasına kı-
- Vallt.h daha düne kadar yıyor, şöyle bir Kadıköyüne ka 

hiyetimız yoktu, fakat ( .... ) i bi- dar uzanıp bir kaç fincan kahve 
liyor3un, . geçen .gün. refikası ile 

1 

içtikten $Onra köprüye dönüyor-
bize geldı. fıkrımızı çeldı. !arınış. 

_Propaganda mı yapb? - Eh .. bund n ı;ana ne? Si-

1 
- EvM: anıma bu senin bil- zin evde kahve yok mu. 

iğin propagıındalardan değıl. 1 - Sade bizl?n evde ileğil, her I 
- Y ruıdir? J tarafta kahve var.. Fakat gel 

-.::: ltfeııdlm. ( .... ) in iyi ko· gör kü, biziınkin ıııeraın anlata ı 
nuşt · u bilirsin. o gün de j madıt. ~a~emki bu ~ne de l 
açtı ağzını yumdu gözünü, Şir· moda_ bu ımış. O h!'-lde bız d,· 
keti Hayriye ile Denizyollannı yazhga )ofodaya gıdelim, diye . 
öyle bır mukayese etti ki ne söy / tutturdu; dun taşı.ndık .• 
leyereğımizı şaşırdık, kaldık. , * 

- BP,nı ıtıeraklaııdıcıyorııun, ' 
şunun :ıe dediğini söyle de biz 1 " Bu konuşma, benim de me · 
de na.~ıl bir "propaganda,, yap- 1 rakımı çekmişti. Denizyolları 
tığını, :umı nıedhettiğin.i anla • idaresinin dahiyane ( !J bulu
yalım. ~unu mahallinde tedkike karar 

- D<ıt.uzyollarını, efendim, o- verdim. $abık Akay vapurların 
nu11 anlattığı.na göre Denieyolla- dan birine girdim, oturdum. 
rı, Şirketın kaç senedir Boğaz Oh, keka! MerıLldılar, öbek 
iqi.n.i imar babında nrfettiği e- öbek olmuşlar, kahvelerini ho
meği ve alınan neticeyi gölgede purdabyorlar. Tiryakisi olmı · 
bırakacak bir buluş ile "sevahili yan bile onlara bakıp imreniyor, 
mütecavlre., koylerini ihya edi- bir fincaR kahve ısmarlıyor. 
veııii. Likin, erbabının söylediğine ba· 

- Bu buluş n<> imia? > "" kılırsa, ısmarlamaktan ısmar· 
- 'K>.lwe '.. lamağa da fark vannı.'j. Ar-

Kahve tiryakilerinin bir. d " 
"me!<eleleri,, varmış. O gii'.'~ 
purda konuşulanlardan an~~ 
ki bu m · le de sudan! . '# 
kısaca yazmadan geçnıı~ 
ğim: ~ 

- Zatıaliniz suvu kah' • 
evvel nıi içersiniz, Sonra Ifl1 

- Sonra.. ./ 
- Oldu mu ya? Bu gayrı0 "f hidir! .fide bozulur. Bun~ 

rakın, içtiğiniz kahvenin k_, · 
de kalmaz. Sonra, sıcak . ..n1' 
venin üstüne sooğuk su 1 ''ifıl 
ce hem dişler zedelenir, : 
hem barsaklar bozulur. . ~ · 
si, kahveden en·el içmeiı, 

Bir başkası söze k~nştı :ali'· 
- Ne evvel, ne sonra k ~' 

fincanının içine bir kAÇ d fi'! 
su katmak en sıhhi yoldur . 
lelikle kahve de dibe çöker~ 

Başk:ı birisi, şöyle btıYU~ t 
- Kahve i!e su içmeJY!.e1 ~· iymidiı'. Kahve, rakı deı:' 

* .f 

- Bahis. döne dolaşa l~a1 ~. J 
suya dayandı. "Lafı gusa0;ııı 
vakit geçirenlerden biri ş 
söylem<ığe başlamıştı: tel~ .-.-.. ................ .-......... ıiM....-------------·--................. ıi.ı-. ............................. ______________ ...... ._. ......... _..._ ________ ...., ___ - Geçen gün gazc. 1 Taşdelen suyuna dair bır~ 

di bir ~k ile sevdiğimi anladı. okudum. Gazeten.in yaı<~ 
Fakat neye yarar? Yalnız ha· göre, Taşdelen tesisaU: ıe 
lime merhametcn erseti sabah sekiz saat çalı~mak ~artıY ,1. 
çıkıp gitmiş ve bir Jaha oraya santigramhk şişelerden. ,J 

Matmazel Do.bores bumda o- ,- H 1 K A. YE -~ 

::~y-~d:~a~; ~I bu~uru· il ç 1 ç EKLER 1ç1 DE' 1 
eu 11öı.ler bir evin :ıtlıncı ka '======================:= Arman Lilvestr'den ==ı'~ 

tıntla gayel aydınlık bcr oda • 
nı'n kapısında madmazel (Jan 
1..Jenuvar namında hen\iz on 
yedi, on sekiz yaşlarında bir 
genç kız il<ı, (D<ıb-Oteg) isttıinde 

yn.~h ve gece t;ttndüz ç:ılışmak-
n \1lktinden evvel solmuş 

yıpra.mış zavallı kimse~iz çi • 
~ekçi kız arasında cereyarı e
Cltyordu. Madmazcl (Jaıı) oda
ya -glrıp de hür tarafı yapına 

fak t tabii d.r~ede güzel çi
c:t·klcr ile süslü görünce 'iaşır

dı. 

- Oh burası ne gü.zel.. ne gü 
r.E!l Halbuki merdiv nler pek 
dar ve kaııı.nlık idi. Fakat ne 1 
çok çiç k var .. iledi. Ya~Iı kız 

nezaketle ı;uıen.-'k cevap verdi: 
- E,·et mntmazd pek çok 

çiçek var. Bir haftadan beri 
yapmış olduğum çiçekler hep 
bumda. Bunları yarın sabah 
mağ\ı'Zllylı g6türecektim. 1 

- Öyle ise bugün geldiğime 
çok iyi etm · nı. Dostlarımıja.'l 

biri bana sizi tavsiye etti. Eğer 
buraya gı:-lip bizzat sizden çi
çek :ılacak olursam gelinlik es
•vablmın daha ucuz çıkacağını 

söyıcm;;iti. Ne yapayım? Ben 
evlendiğim gün hem pek güzel 
olmasını hem de P<'k ucuz çık-
m:ı.srııı rstiyonım. 1 

Genç kız bu sözleri pek tatlı 1 

pek sevimli bir eda ıle söylü . 
yordu. Son derece hR.Ssas ve 
yüksek ruhlu olan Dolores ona 
karşı hemen bir muhabbet his· 
scderek yüzüne dikkatle baktı. 
Birdenbire titredi. Bu genç ve 
güzel kıtln fındık kabuğu ren
gini andıran gözleri o kadar ca
zibeli, o kııdar tatlı idi ki uzun 
mtiddct ondan gözleri.'li ayıra

madı. Bahtiyar kız! .. Bu yaşta 
kE!ndlııini sevecek bir adam bul
mlı.\l, şimdi de • onunla evleni
y;>rdu. Bu mnvaffaldyete gıpta 
efı'nckle beraber on:ı lcilf'~ı kal-

ben samimi saadetler diledi. Bu ı 
saf güzelin bahtiyar olması 

pek haklı idi. Hemen ona bir I 
sandalye uzatarak: 

- Buyurunuz madmazel bu
yurunuz, oturunuz görüyorsu • 
nuz ki saıı'atımda asıl ihtisa • 
sıın gelinliğe mahsus lhnon ve 
portakal çiçekleri imalindedir. 
Bunları mümkün mertebe iyi j 
yaparım!. ümit ederim ki size 

1 
beğendirebileceğim. Hususile 
güzellere ucuz satmak muta - , 
dımdır, buyurunuz! 

Dedi. Güzel kız lai'bali bir 
tavırla başından şapkasını çı

kardı. Odadaki çiçeklerin için 
de geziniyordu. Yaşlı kız en 
zarlflerini seçerek ona gösteri
yordu. 

- Bakınız matmazel bakınız. 
Bu ne kadar zarif deği! mi? Şu 

1 
nam! rnadmazel? *ndiniz 
mi? 

Ye her sualde Ja.nın gözlerine 
muhabbetli nazarlar atfeyliyor
du. 

Bu esnada genç kız konsolun 
üstünde bir cam dolapta sarar
nuş bir buketle, bir gelinlik 
başlığını gösterdi. ve gülerek 
sordu: 

- Validenizin gelinlik süsle -
ri olmalı . 

- Hayır madmazel 
min değil benim .• 

- Fakat . 
- Kız olduğumu bildrğiniz 

halde gelinliğimden bahsedişim 
size garip geldi değil mi? Hak
kınız var .• Ben bunları hatırla 
dığım halde kullanamadım .• 
Genç kız meraklı bir nazarla 
yüzüne baktı. 

• • • 
Yaşlı çiçekçi hüzünle il&ve 

etti: 
- Nazarlarınızdan anlıyo • 

rum. Merak ediyorsUAUZ değil 

mi? İhtimalki garip bir sergil.-' . 

zeştim olduğunu zannediyorsu
nuz. Hayır, öyle değil. Bu pek 
sade bir vak'adır. Eminim ki 
sizin gibi bahtiyarlar bundan 
bir şey anlıyamazlar. Genç kız 
masum bir eda ile ric:ı etti. Çi
çekçi kız onun gözlerındcn öyle 
müteessir oluyordu ki dayana
madı, anlattı: 

- Ben kimsesiz fılcir çirkin 
bir kızdım. Buna rağmen bir 
giln evleneceğimi ümit eyliyor
dum. Elbet beni de bir seven 
bulunur ve allr diye düşünüyor 
duın. Hüsnüm yoksa. da kalbim 
vardı. İyilikle, hoşlukla, tatlı 
dille bir günü! avlıyabilmek ih
timalini imkansız aaymıyor

dum. O zamanda yine !:>öyle bir 
~iç<'kçi idim. Gelinlik <''!ıise için 
süs ve çiçek hazılıyorduın. Baş
kaları için çalışırken kendimi 
de dli§ündüm ve biı· gelinlik sü
sü hazırladım: !şte bu gördü
ği.lııüz buketle başlık odur .. 

Onları bu cam dolap içinde 
saklıyarak karşıdan bakmak 
ve hülyaya dalmak bana cesa- 1 
ret ve kuvvet veriyordLı. Fakat 
~imdi hiç öyle değilim. O zaman 
gönül aldatıcı hülyalarla ken
dimi oyalama.ğa muvaffak olu- 1 

yordunı. Bir zaman geldi ki 
kendimi hakikaten mes'ud, ve 1 
bahtiyar sanıyordum. 

- Nasıl? .. 
- Anlatıyorum madmazel. 

İkamet eylediğim odanın yanın 
da bir mağazada çalışan kendi 
halinde bir delikanlı )tunıyor • 
du. Kendisine inip çıkarken mer 
divende tesadüf ediyordum. Ter 
biyeli, nazik bir adamdı. Hele 
bana karşı pek nezaketli mua
mele gösteriyor, ufak, tefek şey 
!erle gönlümü alıyordu. Beni 
pek çirkin bulmadığını zanne
diyordlllll. Kendi kendime ne 
kıi ar leVİllİyerdum. Komşum 

bir giin h stalandı. Kimsesi 

yoktu. Gtinlerce ona. baktım. 
Başkalarının buna bir mana ve 
receklerıni hiç düıp.ıumüyor
duın 

Ben kını oluyordum, hastalı
ğı hayli uzun sürdü, bazı gece
ler hıç uyuyamıyor, aabahlara 
kadar ottit"tlyordu. Görü.5üyor
duk. Bana halinden istikbale ait 
tasavvurlarından bahsediyordu. 
Bir ağır ba~lı kızla izdivaç et
mek, bir mes"ud yuva kurmağı 
düşünüyordu. Oh yarabbi! .. 

Acaba beni mü düşünüyordu. 
Bu ihtimal beni sevincimden 
çıldırtıyordu!. Arttırdığını pa
ralarla bir ada takımı hazırla
dım. Onun resmine güzel bir çer 
çive aldım. Artık kendi kendi
me en tatlı hıilyalara dalıyor -
dum. 

Artık iylleştiği için yine işine 
devam ediyordu. Bana açılama
masını ce aretsizliğinc hamlc
diyordum. Bir gün gayet ne~'e
li bir sima ıle geldi. Gözleri gü
lüyordu. Gôı!eri tıpkı stzln göz
leriniz gıbi neş"e s-ıçıyordu. O 
akşam bana: 

"::>dores size büyük lıir müj
dem va.r,, dedi. Acaba ne söyli
yecekti. Mutlaka benint!e evlen
me fikrınde bulunduğunu söyle- ı 
meğe karar vermişti. Ben bunu 
düşüner k titriyordum. Kalbim • 
çatlıya ak gıbi c:arpıyordu. 
Beşfuı bir tavırla ilave etti: Ah 
Delores bana bir heıflşiı·e gibi 
baktın. İyiliğini hiç bir zaman 
unutmam. Ben de seni en sami
mi bır muhabbetle seviyordum .. 
Bunun içın saadetimi evvela sa
na söylemek için koştum. Çok • 
tanberi ~vdiğim ve aşkilc çıl
dırdığım bir genç kızı nihayet 
bana vermeğe razı oldular. Bir 
aya kadar onunla evleneceğiz ... 

Ah ne oldum bilir misiniz? .• 
Bir yığın paçavra gibi düş

tüm, bayıldım. Söylediğine kim 
bilir ne kadar pişman oldu. Ken 
di$lni bir !ıem,ire gibi dcğU cid 

18 ili 20 bin arasında bl~ ,. 
avdet etmemişti. O günden beri tar doldurabilirmiş. c;eçe~ 
ne olduğunu bilmıyorum. Fakat nenin Haziran, Tcmnt11eJI I 
bilmem niçin size bugün bu hi- Ağustos aylarında Ta..~dcl • / 
kayeyi söylemek isteJim. Şüp-

1 
!arından günde 3750 ~1~ 

hesiz gözleriniz ona pek benze- sabcılara verilmiş. Kı~ın b'JI. 
· mili ar 1500 imiş. tstan .. ,. 

diği için .. belki de şim<.lı benım- kaç nüfus var, hesapladı!":~ 
le eğlenir iniz... Bunu sayımda öğrenn ,-

- Bilakis ma mazel Bila- Kaldı ki Taşdelen su71l 0iii 
kis.. ~ lsta.nbulda değil, köfteci r'" 

- Ne ise ~ınızt agrıtınıya- kanlarından ·tutun da .. ':~'/ 
yım. Bu çiçeklerı beğendiniz larda, trenlerde, say!":t,~-6 

ve hatta Anadolu ile ""'."' ~? ~~ 
nın büyük şehirlerinde ,Y._ 

- Evet pek güzel bunlar cid· bol satılmaktadır. İ~bu '1'•~/ 
den güzel ., suyu, taş çatlasa, .bu ı:cl· 

- Şimdi hepsi ne ettiğini talebi karjılayamaz gıbı 
hesap edelim. Yaşlı kız bu çi- bana.. ıJC "-
çekleri zarif bir kutuya yerleş- - Bilakis, bendeniıc ·il•'· 

şılar gibi geliyor. İşin g:ıı'. ~ı· 
tirirken güzel (Jan) bir k·ğıda sisat. 0 kadar az tale.Jl ıl•1ı~ yazdığı fiyatları yekun ediyor- laşıyormu.~ kı. ekserıya 
du. Çiçekçi (Doloresı biraz son- , da bir gün çalıöıyormu•· 1 ~ 
ra kutuyu uzattı. Bu esnada - Şu halde iyi su-~'' 
kmn uzerinde lıesaı> yaptığı halis iyi su satmak ıh ::ct
karta gözü ilişti. Ve tlndakları duymıyorlar demek, i~~e~' 

nuz. Peki, ya lıu şi şele ıJ) 
titriyerek (Jan Lenuvar) ismi- tediye mühürlerine ne ll 
ni okudu. Bu onun oiraz ev,·eı !ur? 
bahsettiği ve bir zamanlar en _ Ne buyunılsun? ıwfl' 
samimi bir muhabbetle sevdi.;i RUfa,ler kanşır, der, · ın 
fakir komşu.~unun ismi idi! den çıkarım! 
Jan lakayt bir tavırla: r· ıın1 

Vapur köprüye . < •0 ,ı 
- Bu kart pedcrimindir. fa- ı kahve ve su hildiycsıııııı,_~ 

mi (Jan Lenuvar) dır diyordu. rafını dinleyemedim. :ı.ıe0ıc! 
Genç kız kutuyu alarak para- derseniz, erbabından dı 

sını uzattı. Çiçekçi (Dolores). lirsiniz. r, <ı 
- Hayır. dedi. Para istemem. ~' 

Hepsi sizin olsu_n. ,Düşüp yarala~:/ 
Jan ısrar ettı: j •· d k · ·· d Yelde~~ 

N . . 1 .r..a ı oyun e ~.-
- ıçın · 1 de Tene sokag" ında 81 n. . ııı - Hayır madmazel hayır, da oturan 11 yaşınd_a ,~ 

hepsi sizin olsun hepsi. Anlat- ayağı kayarak düşmu$ 'fc<~'~ 
tığım maceranın biı· yadigıirı şından ya'..alanmışt!.r· ne' 

. . yapılmak uzere Nunııı 
olarak bunları kabul ec!ınız . tahanesine kaldınlmı ·tır· 
:Matmazel (Lenuvar) bu çiçek- • 

lerin sizi daha ziyade ~elleş- ı A h l'h iş/tfl 
tireceğini düşündükçe ne kadar s er 1 , ~ ,, 
memnun oluyorum bilseniı.. . . ,Jıesfl"y '1iı 
Bütün kalbimle bahtiyar olma- Sarıyer. Asl.erlı/, şı 31ı '.J 
nızı temenni ederim. Şubemıze mensup tı'jı 

doğumlu ihtiyat sakatls.! f.; ~ Jan sevincinden onu iki ya • dtll 1, 
nağından öptü. Çiçekçi kız (Le- muayene ettirileceğin ef \ 
nuvar) ın bu gilııiel kızına mu- ye müracaatla hastalı~( 
kabele ederken gözleri dolu do- derilmemiş olanların ~Cet1 
ıu olmu•.tu. ! bir fotoğrafla berabeelr 11, ' beye müracaat etnı e 
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~~~iz~:~~ı- ec ·s aş r i lngiliz Başvekili 1 n :Jilizl r Liby 

• er 
c 

/larp Cehe11ne • 

' (Baş tarafı S ı1ncii.de) 
ve yakın emareler bir sağnağın 
kopacağını gös teriyor. liı"le lakvıye etti. Esasen vaJe- A 'k 1 1 • 

ıııay~':~~ı~~~~~ıberab,,oı- 1 ... ... ., merı a ı ara B-yru lngiliz 
~:~Yedoo, Fransız payını hitap eff; 

0
- n U ... nde t 

t\ıı;u ~ize akıtan bir petrol bo- Çı"ft4'; ma iarınııı orunması (Baştaraf• 1 inci uyfatial aaa r ruzu ~e <ta ll'CÇer, Franı;ı.z ordu;,tJ ~ ettiği bir nutukta Amerikanın 
n.oft-- · b "'ft k. di ı k h k di h " t d'gı" 'timat • (Bat tarafı 1 •Mi Nyfada) (Bat tarafı 1 incide) llij --... ıası un:ı mu c ır r. J " • h •• .. .. .. te en şa sına gos er ı ı . 

•·~~~'iilc .itanya için Filistin, ayı ası gorUŞU Ur en mU - tan bahsederek ezcümle şöyle Bu esnada başka kollar, Şam cunı yapılmış ve Kli§e Mendi-
.,."""•ıin S" d demiştir: kapılarında bir tev11kkuf dev - reğinde bilhassa şiddetli bir in-~~tının ernnveı· yetuı·veybakş unın~an d"a~ lı" f mu" ta le ala r ı" lerı' SU .. ru" ldu" - Gözlerimizin önünde efsa· reı;i geçirmeğe devam l'tmektl' filik olmuş ve çıkan yangınla -
..,.. ~ nevi bir tarih tekevvün ediyor. ve şehre sulh yolu ile giı ilme.si rın ziyası 150 kilometre w:ak-
h, atejik kıymeti haızdir. Suri- Bunun nasıl biteceğini bileme- için yapılan müzakerelerin neti. tan göriilmüştiir. Gece de Bar-l1ıııuıl\llıt ve müttefik ellerde bu- (B•ı tarafı 1 

inci sayfada) edilecek heyetlere lüzum gör • yiz. Fakat Atlas denizinin her cesini beklemektedir. Fakat ay- diadaki düşman kampına ve 
•- Ukc:a, Büyi.ik Britanyarun ha.iletmek, zarar vereni yinıı mediğini bu heyetlere ait vazi- iki kıyısında hepimiz tekrar ni zamanda şehrin muhasara al Derue tayyare meydanına hü
"ı l'. &rdımına mazhar olabilir. mümkün olduğu kadar süratle felerin köy ihtiyar heyetlraferile ediyoruz, hepimiz hissediyoruz tına alınması da devam eyle · cum edilmi§tir. Tayyare mey -

!;;) meydan& çıkarmak ve zıı.rar kazalarda belediyeler ta ın- ki bugün bizim istikbalimizle mektedir. Şam'ın dil;ımesinin d=ında büyük bir yangın çık-ı._. Yanın harbe müdahalesile go"-ın' --~~· da ayni sürat- dan yapüa.bileceğini söylemiş- daha bir rok nesillerin istikbali şımdi çek yakın olduğu hnkkın· ı mıştır. ~-' 
1

1liz donanması, siklet mer- le ·öd~ '-ek·-~ tir. mu"cadele ~evzuudur. ı:ı~er ca- da Hür Fransız kayuaklanudan Gazala'da dün tahrip edildiği 
• . .., e.... .,, ~ . h b d bah-·-"' iki red b ol. ,_ e doğu Akdenizde barınma Ziraat vekili sözlerine devam Galip Pekel (Tokat) köylü miasının müstakbel karakteri- verilen a er en =uen sa- bikiirilen · · tayya en a""'a 
~ilıltı bur almış, bu sebeple ederek bu esaslan temin husu- mallannın esasen bugünkü mev/ nin alacağımız kararlar ve ya • hah gazeteleri, Şam'ın bu 24 sa· yerde bulunan ve hüviyeti ta
., •tııı ve Surıyenin sevkulcey sund& kamın layihasında derpiş zuatıa korunmakta bulunduğu- ratacağmıız menkibelerle taay- at zarfında düşeceğüıi söylemek yin edilemiyen dokuz tayyare -

Serdettiğimiz veçhile emni
yetli, Sami.ı:ııi ve şahıslarına iti
mat edilir dosltar ltolay bulun
mıyor ki sözleri mesmu v" ta .. 
vassut ve müdahaleleri nıakbul 
olsun. 

Maalesef söwe ve teminatta 
asaletsizlik yüzünden dünyanın 
1'İrazesi bozulmuştur. 

Maamafih fenalı.klıırı ve ci1-
rüm.leri şuyu bulmuşken töv • 
bekar olmuş ve ısliı.lıı hal etmiş 
insanlar da vardır. 

Muharip devletler de mili.ek&· 
bil emniyeti son defa tecrübe 
etseler, birbirlerine samiını)Ttle 
yakJaıısalar, anlaşsalar ve yek
diğerlerine inansalar acaba ha
yırlı bir netice çıkar mı? 

Fikir prenôipleri, yeni nizam
lar ve haysiyet umdeleri mi bu 
tekarrübe manidir? 

" eı.eın olunm· '-t& olan tedbirleri ve bu nu iŞaret ve izah eWlcten sonra 

1 

yun" ed,.,...o;ne eminim. tedir. Teehhürün sebcbı, F'ran- nin daha imha edildiği ve So -
l.i •nıyetı artmıştı. tedmri:m tatbik şekilleri üze- muhteıi' encümen tarafından Böyı~-;;'i;i mesuliyetl<'rle kar sanın Sofya elçisı B. Blundel ile fafi'de dün diişiirüldüğü bil -t<ır· byaya ilerliyen ordunun rinde ir.&h&t vermi• ve sözlerini teklif edılmif olan esasların tat şıla.şmağa davet edildiğimiz için görüşmek ve Şamın teslimi için dirilen tayyareden maada Jr.fcs-

1 ..._ 

1 

atılması ve Mihver ordula- bı'tin'-'·-- bu kanunun bı'r kül bikten onra muhtelit encümen 1 müteessir olmamalıyız. Bilaksi 1 müttefiklerin ileri sürdüğü şatr serchmit tipinde iki tayyarenin 
~:dın, Akd nizin kilidi mesabe- halınd~tbiki takdirinde ba- tarafmthn teklif edilmiş olan 1 geçireceğimiz imtihanlardan gu ları kendisine bildirmek üz.erel daha imha edildiği şimdi öğre
... , 

0 
b.u. IUnan, Giridi ele geçir· yırlı neticeler vereceği. ümidini esasların tatbikatta ikilik doğıı rur duyarak bu ulvi saatte doğ- Tiirkiyeye gitmiş olan general Dilmiştir. 

"'"eı-t izhar eyleı:niştir. racağını, Dahiliye ile Ziraat ve- uş bulunduğumuz için sevin Delhomme'un pek ye.kında vu- H 'ıtıııı 
11

2Crine havaları tehdide Ziraat vekilinin bu izahatını kiletinı karıµ. karşıya getirec&- :eliyiz. . ku bulacak arzusunun beklen . Resmi arp ~et . kalan donanmanın faali- takiben bir çok hatipler birbiri- ğini bundwı maada yeniden bit 1 Henüz muzaffer gibi görünen mesidir. 

Bir tecrübenin bin nasihatte.o 
ve uzun münakaşalarJ.ın daha 
hayırlı olacağına ve çıkmaz so 
koklara sapmaktan ve devamlı 
harplerden miıraccah buluna
cağına göre muhariplerce kar
şılıklı emniyet dairesinde bir 
hareket tecrübesi yapılmak 
mümkün değil midir! 

•~ don" adanın müdafaa"ında yal lay:ha üzerindeki noktai na.zar- söylemişiır. Asya il.zerine gölgesini salını~ a;çel"l;eveı;i daralıruş gibidir. ni müteakıp kürsüye g,elerek tnkllll teeltilata yol a·.:a.cağınıl müthiş bir hastalık Avrupa ve Suri~ş~~ - AJnuı.n tebligv leri 
..,. Ka ı d ti Berlin, 16 (a.a.) - Yan res-ira aıınuuıın mühım bir rol lannı bildirmişlerdir. Kemh al )!eriıiun Fikri (Bingöl) Refiki bulunlmuyor.d 1 ntnn ar veda ek er mi bir kaynaktan bildırıliyor: (Baş ta:rvıfı 1 iııci sayfada) ı.ti ~inceğini Girid hadise- Turan (Isparta) mürakabe e - İncenin li.yihada bazı tahrir, kırı ış, a a e yuvasın an o- D" AJm bo ba 2.000 İtalyan askeri teslim ol · 

•sbat yetlerinin faaliyetleri şekline ve ifade eksiklikleri bulunduğu vulınuş, zayıfların haklan çiğ - ı un. s an sahmli ta.yk/& ·ı muştur. Göller muharebesınden r liı~ -~ etmiştir. Kıbnsın se- temas eylemi" ve ..... ·-•·rın işlen k·-·"k nenmiş ve B.'Rooseveltin oka- re erının urıye ı açı arın- . ,"'ıeti d ..,. ""'"" volundaki mütaleasına ~....,. 
1 

d ld k k tli b" t __ ,.,_ sonra general Pralormo, tiıme-

İnsanların münferid hnval 
tarzları bile yekdiğerine uyııİaz. 
ken milletlerin ve hükumetle
rin idee.I prensipleri ve sosyal 
hayat ve nizamlarında mutaba· 
kat aramak çok güçtür. Lakin 
muhal değildir. 

""1,r I mesının mevaı.ı Y ve .,... •ar vererek böyle bir şey mevcut ol- ' fil tıklan t.a.arruzun ninin bakiyesile dağlara ka.çmış "-·. . e, yakuı bir çok hava . . ka d ooPi-J ,. dar mu"teheyyı'•. bı'r ı·ısanla hah· a o u ça uvve ır Lll.J;llül 1 l 
!, , .• ill<lttn kalkacak üstün hava l dahilinde giw ol•~""'ını söyliye m&dı'"•• bu p-J·enın.· kademe! settiği aziz hürriyet istihfafla 

1 
oıruna yap , d be · Ha""- va 

il~ .. rıııuı yardımına bag'lıclır. rek denıi".'tir ki: kademe tekemmül ettig' ini izah zincıre vu uş, ınsan ıgın u ı· '-'-' tan"''rverleri tarafından müte '·•a -• --.. ..- w • nılm · 1 • b .. 

1 

Fransız kuvvetleriyle işbirliği ve o uuruı.n an rı .,,,.. • ı 
(Harbin Sonunu) yalnıı silah 

kuvveti getirecekse · hiç süphe 
yoktur ki dünyaya kara ı.efa
let de beraber gelecektir. Yer 
yüzü içtimai mahl'Umiyet w ıa
tırap levhalariyle dolacaktır 
Milletlerin kalblerinde kin ve 
gayz bır an cksilmiycccktır. 

., """'il " le.rda k& " et ı tün azameti, dehası, başancılı- nin bir ifadesi olarak te aa.ıu r- : ı ~Qife . na \'ilistin bu önemli takipd7:' sür'at, t ~~ ~~ç ~ ~;;:'~!lil~ d~t!,i~~~~ ğı, bir program tahtında maki- i edilip edilmeyeceğine dair ge.- ;:'yetd.iyenya!~aııı:~~~~e~i ! 
t•·· Yı baş&ramıyacak, Suri- ~·tır ki bu '-·-un tatbı"katını nelestirilmi<ı, barbarlıkla teşkl... zetecilerin sualine 'Berlinin si-~ııı, ".d ~ ....,. cl<ı tahlil etmış· ve demiştir ki: · ........, y • ahftll · d ~ teslim olmu•tur. ~'-A. 'a _en erde kıılması •·U. "- '-''- k ı caktı latlanclınlmış bir tethia sistemi rilmas';,!1_: enn e !SU cevap v~- ~ "il...,~ _ , m"""'uıı ı a r... OrUı yerde bir ıztırap vardır bir 

1 
< ... ~ Daha şimalde imµaratorluk ~ llogu .Akdeniz, dolayısile I Faslı Güleç (Bursa) layiha- yara vardır. o halde bir çare ta.rafından hurdahaş edilmiş bu "Bu ta.an-uz İngiltereye karşı kuvvetleri başlıca İtalyan te•ı· .,~Yş lı>hlikeye dü~bilecekti. nın bir çok noktalara cevap ver1 bulmalı: Jizımdır. !şte bu kanun lunınaktadır. ılmak lan · ı cemmüüne karşı harekete de-

Q•liy h mekle beraber bazı mühim ci- Bir seneden faz:la oluyor ki yap ta 0 mıicadelenin 'l'aı.,, e ava üslerı, Iraktaki I .. b o çareyi bulm.alı: yolund& bir biz lngı"lizler, sizin muhabbet I safhasıdır. Alman hava kuvvet- vam etmektedir. 
ı. .• •-'"'lUıı.a!arı okşamak içiny hanetldaerdbeıl~~~ ~~!:n~n' ... ~-~~: hamledir. ve hünnetinizle şahlanmı• ola- ı leriırln askeri hedefine gelince Jimma mıntakasında Halıefı 
> .. "•k -- .....,. • ' bu t," bır' meseledir Alman vatanperverleri düşman kuvve- 1 •"tııı;i. an filolara konak işi 

1 
duğu mıntakalardaki meralar Reşid Tangut (Maraş) layi · rak ve yenilmez irademizle dai· ı ""' · 

<t ııı..., "e konukların bu tr&n- meseleeıne temas etmediğini banın ı=ın tetkiklerden sonra ma artan kütle halindeki yar - hrriciye nezaretinde beyan <>- ~r~:;df:!~ahn~7~~~!~~ ''ı-ı .'.'.rkeı.lerinde yer tutacak- söylemış ve hiç bir karış mera- umumi heyete geldiğini .ve bu-ı dımımızın verdiği ümitten kuv- lunduğuna göre A.Jman - Fnın· ne askeıi ne de .siyasi bir fayda! 
tı. Wr>heı.ine kuvvet vermiş- sı olmayan yerlerde ücer beşer nun tetbikat sahasında ıyı ~ vet alarak mukavemet ediyo. hsızkkınaskdaeıi hi~birb'. liğinin teb.öli~rrüatı 1 

Sefalet havll.\'ını teneffü, e
denlerin ciğergahıarından alı ve 
eninden başka ho• bir sada çık· 
mıyacaktır. Harbin son · ına 
yak!asmak ''e dünya ııimPtk•M
ne l!'krnr ~ Ilı ve "sü.kiı.n ı~iıırle 
kavusmnk iç'n ne )Upıp yapıp 
(umumi emniyet) in te:;isıne \"ar 
kuvvetleriyle çalııµnak vP millet 
!erin hürriyetlerini iade.ve uğ
ra.şmak ve iliı.hi kudret önünJe 
zebun olduğumuzu bilerl'k küf
ranı nimett:en ''BZgP<.:mek v~ u
mumiyetle t~miz kud!'~ politi
kası takip ey!emı"< ortık dii.ıı~-~ 
sakinleri için .bir w·~:be hii km ün 
dedir. 

•~• .. noksan •--flarının anlaşılabile a ç ır şey ı nme • yoktur. 
yüz hayvandan müteşek~iı surü """'" ruz. kt d' As.sah mıntakasında mühim \ :Cıııı !erin bulunduğunu ve bu vazi . ceğini kayd ile bu kanunla çift Bu İngiliz adalarında biz, ba- me e ır.,, Maccaoo tayyare meydanını 13

1 

tttiıe ~Ye. çıkarılan ve isyana yetin bir çok ibtilaf!ara ba"lıca çiye kendi malını kendisi arzu yağı ve zalimane bir cesaro;tc F1-!ıır launua iRi Haziranda işgal ettik. 
~k Veren kuvvetl.r, orta sebep teşkil eylediğini bunu ön- etmişse bile korumak vazifesi mahküm edilen ~ir :lüzüne k~- Vichy, 16~! Fransız Irakta, kaydedilecek mühim I 

!o' W ita~ .,e!lı.ııiyetile ilgili idiler. 
1 

!emek için behemehal bir tedbir verilmekte olduğunu &ôylemiş dar dev!~t :-'e !""~lletın en ><zt.z deniz tayyarelerinin müchhale- bir şey yoktur. ıa f,.1: ~ ' "llliYerrin hinterlandıd.ir. 1 alınması lüzumunu kaydeyle- ve kanunun bir an evvel çıka - hak ve umıtlerının s•dı~ bekr,ı- 1 si sayesinde İngiliz donanma- Suriyede, Vicby kıtalarınm 
şııll"' ~Uı~0<1a,. Iraktan k:ıydırılan fi miştir. nlması temennisinde bulunmuş- len olarak duruyoruz. I\~ olur- ' sı Suriye sahillerinden uzaklaş- 'iddetlı mukavemetine rağmen 

. .l · ?.elerın Halep ve Humus Hatip mürakabe heyetlerine tur. sa olsun ~?una kadar mukave· j tırilinıştır. Şamdalri Fransız müttefik kuvvetler ~ağ cenahın J 
eıt":ı >rı eu d verilen kazai h11kların tatbikat- Muhtelit encümen mazbata met edecegız:. Daha hır kaç se- kuvvetleri üç mubtelif istika - da Kisve'yi ve sahilde Sayde.yı 

t f, ·~ 
0 

e ilerlediğini görü- ta aksaya"•'" kanaatini izhar mub&rrin Şinasi Devrin söz al- ne evvel, buguı;ı, 0.rtad~~ ]{aldır.ıl · mette taarruza geçmişlerdir. ı m.uvaffakiyetle iş.,"'8.1 e~ler-bı~ Stı '. eylemiş ve~ yola gidilmekten' mış olllil lı&tiplerin ileri sürdük-1 mış bulunan buyük, kuçuk hır 1 Doılıu bn\f'Bll bir "8ber dir. 
~~"""' 

Gö "IJü hasta bakıcı ~· t~i• ~Ye tnukavemet edebilir ise bu vak'alarda da seri usulü !eri mübıleal":ra . ceva~ vermişi çok milletleri? m~ttehit bir h~- Vichy, 16 (a.a.) - D.N.B.: 1 Hedef Alman gırışıne mıını 
• I < u "''"! • d k' be b'k ve -uzıı... k-·- kıfayetı etrafın reketi beşer_ı_yetı k.a. tlan_ ~ag.a a3'ansı bildiriyor: . olmak ve daha mu" hını' Almau ·yıe,; -r1.._ ~ .... e a.şagı a ı se P· , mahkeme usulünün tat ı i mu- ~ =~·~· b k leh - b tlı t 
~ liı(. '"" doı affak 1 • k t' d b da verilen bir takrir ile layiha- mec ur a gı u. mu ış ım ı- Ofi ajansının Beyruttan bil- kuvvetlerinin muvasalatına te- ı . ;? ~ 4 . ayı müsbet cevap ver- v o acagı anaa ın e u- nın heyeti ttmuıniyesi üzerinde- han~an kurtar,:ıbılıro,ı.,. Fakat o dirdiğine göre İngilizlerin Ha- kaddüm etmek olan bir hare . 

b•f l "-ı hıJ değildir. lunduğunu bildirmişt.ir. ki müzakere kil.fi görülerek me.d dev~rde ne do~u goruş~ ne do lehi çevirerek Akdenize indik - kette lüzuıııımz kan dökülme8İ· çu~ 1t 
11 "iı~a,·~ışinin Suriye ordtsu, Enıin Arslan (Denizli) mtira- delere g-ilmış· tir. bırlik vardı. hlıll~tler bır~r ~ı: !eri hakkındaki haberler haki - ni önlemek irin bütün ga.: etler i 

(B•f tarafı 1 l"lci aa;f"d• . 

Jü ha.stabakıcılar ilk sualinıe 
cevap vcrmeğe başladılar, iç
lerinden bir tanesi: 

• 
1 

••ur kabe heyetlerinin mahalli be- "" rba kuvvetın kendilerını 1 ~ · ıeıt Y~tıe • muhtelif din ve mil- Jed' el 1 ti t od 1 t M:eclıa Ç&r!jamba günü topla- rer zo . kata tetabuk etmemektedir. Bu sarf edilmiş olmasına raı';ıııen 
1 • ., ~ 1<!ı.,,10 '1! ınensup ve muhtelif f dıy ere .1 ca1re. · ad~ ara1- nacaktır. yakala~p yere sermesıne ~eya- haberler daha önce 13 ve 15, merkez mıntakamızda şiddetli 

,,, '•l(ı ı. 
1 

ere tiı.bi kütlelerden • u . . : haziranda da tekzip edilmişti, muhabere inkişaf etmektedir. 
ı.- , J 1 ın an seçı me ennın ngru o - h t dahilde yapılan malıırane ı 
~ Q e1~kf Ptir. mıyacagını bunların ziraatçiler entri~aıa:.ıa ze1?Jrlenmesıne te- ıl 

0 
günlerden beri ise Fırat mm- Alman l"t"llllİ U,bliıl;i 

- Ben, dedi, buraya kaydo
lunurken başlıca iki şcy dil· 
~ünd iim 1ık olarak düşündü . 
ğimı. şüphesiz iktidarım mü . 
saade ettiği kadar vatan ıma 
h ı z m e t etm.:k ikincı 
ol.ırak da yeni ve fayd3Jı b•r bil
gi elde ederek malümatunı faz. 
lahştırmaktır. 

... a ve köylüler tarafından intihap Afyon mahsulu" mu vekkül go~d.iler. .. takasında düşman hücuma geç Berlin, 16 (a.a.) -Alman or-ıJ_;, ~r"t 'Z"'-l ordunun Fnuısu edilmesinin muvafık olacagı· ka- " B. Churchill nutkunu şu soz.

1 

memı'ştır· . - b 
ili'.'> ' leb t 1 doları başkumandanlıgının te - , ıı , ~ a ı da çok mütenevvi I naatini izhar ederek kanun !erle bitirn:'i~ir: İnı;iliz ve Fransız filolan liği: 

f"o~ ~!arın esiridirler. Daha maddelerinin buna göre düzel- bayaa ediliyor - Şımdı ihtiyar anlan, yav ara.smd& Alman hava kuvvetlerinin İn-
,.~f". 'ı- ~'iı,·. l~rde bir çok aubay ve tilmes:ni temenni eylemiş, Nev rularile beraber öld!lı:ücü sililı-j Beyrut, 16 (a.a.) _ Ofi a- giliz ticaret gemilerine kar~ı ı 

'.J ı •lın 1n za<i Ayas (Bursa) dahiliye en- Ankara. 16 (a.a.) - Toprak !ar taşıyan ve nevmıdı ıle kudur jansı bildiriyor: 1 mticacklesinde yeni muvaffa . 
1 yela:; i~ oı·aU.: !!;e<;mişlerdir ve · cümeni mazbatasında ileri sü- Mahsulleri Ofisinden tebli~ edil-, mu;ıçasına saldıran avcılara tek 1 Bu sabah şafakla beraber kıyetler elde edilrni.•tir. Atliin-9~· r 'l;ı.ru u saflannda yer al- ri.ilen e&ı.:ilara tem~s ederek ı:n.ıştir; başı~a mukavemet et_m<'kledır. harp gemilerimiz Beyrut açık- tikte Cebelüttarıkın garp isti-

deJI l:ı f; ır, çıftçi malının korunma mesele- 1 _ 1941 senesi afyon malı- Duşman facı~. bı~. k~re d_a larında iki kruvazör ve torpido- kametinde bombard.iman tay . •t.JI . 'ı:tuı·iye mü_dafileri, mah- ~inin bu mazbatada izah edil- • ha tekerrür edecegını ıın:ıt edı- dan mürekkep bir İngiliz kuv yareleri kuvveti! bir hima,•e al-
•' u k sulü geçen senelerde oldugu F k t hayır bu t:ı.rıhın so , rı ) ı,·.1 alcd_ekılcre bcnZ<'<ıiek- digı" gibi bır dahili emniyet ve yor. a a ' • vetine karşı harbe tutuşmuş - tında gı'den bir kafileye hiıcum , e gibı, haşhaş ekimine müsaade d "idi H' b' h.d im 'ilıtı 

1

: Harıçle irtib~lları ke- asayiş meselesi olduğunu ve I nu egı r. lard.ir. ıç ır a ise o amış- ederek ceman 21.000 tonilato -
J ~- '•tı . edilen sahalarda müesses Tür-, Yıld.izlar bile mahrı>kelerinde tır luk 

5 
gemi batırmışlar •ır. de'' ~"l"ıı...1 • ıkmaı gi.içlüklerine bu bakımdan alınacak tedbir - kiye Cümlıuriyeti Ziraat Ban- """eriyetin halasını istiyorlar. ' ____ ..,,_ ___ _ 

' ~ Ur·ı ı · t t bul .....,. - "imali Afrikada dii•Man pek ril~·,. > ,.._, at', Merkeze kııvvetli ~rın za en mevcu unan em- kaoı şube ve aJ"anları marifetiyle Milletlerin ileri yürüyüşü o ka- , ., 
,.. · "'! " - R h b büyük kuvvetlerle Sonum mm -c ~!'. tı, e •nanla bağlı değiller- niyet ve asayiş te~kilatının için ~üsta.hsilden mübayaa edile • dar kolayca durdurulmaz. Nuru umany !lf e mı taka!lluda taarruza ge~mi .. tir. 

ıı~ · lı de yapılacak bazı tadillerle bu ktir hürriyet o kadar kolay söne •

1 

U Hareket akim kalını5. diişmanın ·!'·' ~·1tıL.lluriye, bu"yu"k bı'r ı'ktısadi ırıaksadın temin olunahileceği l ce • 'b 15 h . d mez. Fakat vakit azdır. Ge<;en hazırla 'Yır kıebbüsleri İtalyan - Almana-,. " mütalea ındıı. bulunmuştur. 2 - Mü aya.ya a=an a her ay, katetmek mecburiyetin- . 
"" ı J teşi karşısında ve tayvareleri -til' ··1ııe ın edir. Ordusunun Refik lnce (Manis<ı \ kendin- başla.ııac&k ve 15 eylülde niha- de oldu.ğumll!' .yolu uzatmakta öre telim için askere alınan - mi>in yardımı ile kırılmıştır. 

''().; -~ ~"n çok yerdi' doı;tlulr elen önce söz almış olan hatip- yet venlecektir. Bu müddet ve .. tehl~kelerını arttırmaktad.ir. fardan hiç kimse tecil edilmiye- Elde edilen maliımata gö~ 60 
• e• ' 1 

() gı anlaşılmaktad.ir. !erin işaret ve kaydettikleri hu- zarfında afyonlarını Ziraat Muttehıt olursak. dayaıııleak , cektir Başka bir tebliğe göre İngiliz tankı imha edilmiştir. 
!Jl

1

l ı ~e dııııun sılahı, vasıtası susatın mevzu müzakere layi - 1 Bankası ube ve ajanlarına sat- ı ~arçalanırsak l~ilecegı7.. B~ - hükını:ıet motörlü na1cil vasıta - Muharebe devam etmektedir. 
~ ~l Ck lik, muharebe metod- hanın daha esaslı bir tetkike ih 1 mıyanlann, müddetin hitamın - lık olmazsak unyayı yem ~n Rusyanın Bükreş elr.isi izahat Jl . . d 
~ ilıııtttır tiyaç göstermekte olduğuna bir dan "onra., vukubulacak müra- zulmet kaplıyacaktır. Bn,-ıeşmı~ !arını toplamaktadır. Sovyet arıcıge e 1 <ı · delil olarak sand.iğını Röylemiş l caatlan ve serdedecekleri ma- 1 olarak ha:cket edenıek du~yayı vermek üzere Moskovaya git-ı iB."l"nfer ı t• • ·rıu kadrosunu üçte ıki kurtarmaga ve ona yol goster- . t· ,

7 •ı" ve layihanın bazı tahrir ve ifa- zeretler kat'iyen kabul edilmi -
1 

· ··'fak olaco.;ı mış ır. Ank•-, 
16 

(Hususı·ı _ Ba-·ı,. ı..Y. ~ hancılar '.lo!uurmus_- mege muvıu ..,, z. Dı'g'er taraftan Sovyet Rusya ~Q • ,.. de eksikliklerini işaret ile teııkil yecektir. 
1 «~ ":Yle bir ordunun son ile Almanya arasında bir harp tum konsolosu Atıf, Triyeste 

r"ın,~~~~ıı~ akıtıncaya kadar kesik araziıen ve bir cok hattı sa~ ~;nb~y~;~:: !tı~~ Japonyadan yükseıon ~~~f~:~ı~ı~~fos~~~a~ar:~: ~~~l~ğlio~~ş~~~·H~~v:r~ı~k 
~lı Aı, ·· ,,ıarc Jcnemez. . içtimaları ateden yoldan geç- yaa edilecektır, 1 • • • dan tekzip edilmiştir. Ba tekzip mülciine kançıları lbrahim, !<'ili mek mecburl.yetın· ded.·r. Bu yoı. ~. ""'~""""" !. yenı hır fehdıf . . b · k ı z k. · ~~ a ' na oruusu, aynı Beı-Jinde hiç bir a.cıs yapmamış- e muavm onso osu e aı, ~l>\·etı ltıııda toplanan kardeş kolaylıkla tahrip ve müdafaa Amerıkada Alman 1 tır. MiHi.no muavin konsol08ll Ali 
'"lı,.';,'le rle karşı~aşmıştır. edilmektedir. ! · (Baş tarafı 1 inci uyfada) Cripps yadkıo··~~.'."oskovaya Rıza, Batum kançıları Ethem, 

'ıt! "le, h,.r gün s:ıf!arı sey- 1 Şamda kat'i bir müdafaa ha- K 
1 1 

ki masında hayati derecede alaka- ı ~,,..,.. Osküp kan~ıları 1smail Hakkı 
i'kt urlı.,nı göze çarpmaktadır. Dı- ı oso os u arı draayra tobu!punlayanan dbeı.vrletmluerahi edbedifrra·. Londra, 16 (a.a.) - Reuter f mcrke?<- nakledilmişlerdir, tıııı e ve müdafaa cephe- ajansı bildiriyor: T: iyeste kon8olosluğuna Ta-\.."'~ kladır. ğer taraftan. müzakerelerin de ; k t ld Bu itibarla pakt, Hodbinane lngilterede bulunan lngilte _ !at Rauf, Batuma Cemal Toy-

• ''tı,,~t h.rıriçten yardım gör devam ettiği lııı.beı· , . rilmekte- apa 1 1 mütaleaJar veya hes_aplar ih- re Moskova büyük elçisi Sir gar. Roma üçüncü katipliğine 
lı,'llt erlır, kendi yağile kav- d' ., ı tiva etmemektedir. Eger Ame- Stafford Cripps'in vazifesine Fuad, Gümülcüne muavin kon-

L bat •ztırarındadır. Hareka- ı~u tevakkuf ve teenni devre- (Bat tar~fı 1 incide~ rika Birleşik devletleri Avrupa d ö n m e k t en imtina et- solo~luğuna Celal, Filib~yc Ah· 
~~ aı,tıe _ . nı.azdan acı acı .şıkayet etmış harbine girecek olurlarsa ja- tiği hakkındaki haber resmi med. Milano konsolo~luğuna •Jı.b. cereyan etmesının !erinde şimalde ilerliyen km•- ve demiştir kı: J ponya da haysiyet ve Şerefini mahfillerde teyit edilmemekte - Diniş. Batuma Emiıı , Üskübe ~ ~~ ~ de lüzumsuzca kan vetlerin çemberi tamanılıyacak _ Eğer bir Alman korsanı korumak için harbe girmeğe dir. j Karni tayin edilmişlerdir. 
lıı ~ ..... ~. <lü~üncesidir. Bunun lannı sanıyoruz. bir Amerikan harp gemisinin 1 hazır bulunmalıdır. Reuter ajansının diplowatik 

~~ı<l~~dabu ~eenninin bir so- Bu vaziyet .~ddarştısın~afSuri- takibine uğrarsa ya bir lngiliz l Şang~~~01~~ Cenup g',_~~::ir~~~i1~!'!1;"~ukJ::ı ~~bi~:~:i~~~afeJ~~ıee:t!lm!t 
~ ~-l'i flUphe yoktur; ya- 1 yenin uzun mu e mu aa e- harp gemısının gelmesını bek-1 istikametinde Ja.pon 'ıarp gemi- erkii.niyle görüşmelerini bitir- çin alınmakta oldukları hakkın-
. -~ır hıı.rekfıta ıntizar e-l dilebilmesi ihtimali yok gibidir. Jiyecek yahut da kendtni takip ' !erinin tah8.'!ş~?.ü ~ak_~ında~i dikten sonra Moskovaya döne- da izahat verilmemektedir. 

"'1-ıı Uzun bir intizar, nisbeten bil- eden bu Amerikan gemisinden haberlere daır ogrenıldıgıne go- cektir. J So\'yet Rusyada manevralar ~~~~i~~ >. Ol'dusu, S:ıyda, Şam yük taarruz kuvvetlenni oya.- kurtulmak igin onu· batıracak· re, bir kaç Japon harp gemisi Ruma.ııyadıı ışıklar t.ekra.r Londra, 16 (a.a.) - lsviçre 
ıı. i:elinı t· D" 'k" !ar ve zararlar dogurur· . O se- tır. Bu takdirde de B. Roosevelt ~ang açıklarında mahdut ka.rartıldı ı radyosunun bildirdi~ne göre. 
"' ff 1 ~ ır. ıger ı 1 

sbette manevralar yapmakta Bükreş, 16 (a.a.) - Radyo So ti b' ı--· · htel'f a tp v H . .... ı heple, kat'i ameliyenin icrası Am4..;ı,.," barl:ıe eokm&k irin nı . - vye er ır ıgının "llU ı 'llı.Je e umus ıs ...... a. ~-· ~ d.ir. Ma.nevralara pek çok Ja - vasıtasiyle neşredilen bir tebliğ- 1 yerlerinde tankların ve para · 
.. ileı·ilemek.tediı. için çok zaman geçm.iyeceğini gibel bır baMDe ltuhn1141 olacak! pon tayyareleri iştirak eylemek de bu akşam saat 7 den itibaren şütçiilerin de iştirak ettiği bü-
"""'-ıe yürüyen kel, • e liiyonız. tır. tedir. ~ '-leme ve karıırtnıa. yük manevralar yapdmaktad.ir. 

Bır başkası: 

- Biz dedi, her zaman erkc~c
lerimizle boy ölçmeğ~ u ~ t:aşı
yc r uz. Yatan müdafa JS oda 
anlan nasıl yalnız bıra k rız. 
Babalarımız, agabeylerimiz gü
ncste, karda, her zanıan ,~ lıcr 
yerde hudutlarımızı l.ıeklerken 
biz de kendimize en çok ya1nşan 
lııi sccmekte nasıl t·~ree J :id e
deriz. 

- Peki dedim, biı harp esn'l
sında en ileri hatta, bir çadırda 
bulunnıanız l:i.zım gele~~''· bu· 
nun i<~in ne d~üntiyorsun uz? 

- Bu .- kilde çal: ma;';a 111 ~
bur olur~ak o zaman d u,=a· 
ğınıız hıs, en büyük bir iftih:ır 
hı.ssidir. 

Bir diğeri grur!a atıldı: 
- Biz ~irr:diden ameJ ivaU r· 

da bıle bulunduk. Hatta iki gün 
evvel otnpside bulunduk. n,ı 
suretk sinir imtihanını muvaf· 
fakıyetle \'erdik . Sonra buraya 
yazıldıktan sonra hayatı dalıa 
başka türlü glirm~e başladık. 

- Nasıl? 
- Ne bileyim, eskid;ın dahıı 

mı tetrütx-s!zdik, hu ıedcı ' 
hayat bizlere daha başk ı tfu-liı 
geliyl,rdu. 

Hastahanenıı hakkında 
ne diişunüyorsunuz• 

- Hastahaneyi tam uıııduğa
muz gibi bulduk. Çok kıymetli 
kadın ve erkek ho~ıtlanmız bi
ze kar.'ı fc\•kalade nazik hare
ket ediyor \'e ellerinden geldik -
!eri kadar çok şey öğretmeğe 
çalışıyorlar. Onlara cidden çok 
müteı;ckkıriz. 

Genç hastabakıcılar gönül 
verdıklı-ri çok güzel meslekle -
rine yarın da ayni saatlerde, ay
ni hcve>- ve arzu ile devam et
mek üzere e\'lerine gitmek için 
yanımdan uzakla.~tıkle.n vakit 
her :.ıamanki fedakar ve temu; 
Türk kızlarının yeni yollarda 
ne büyük ı;evkle çalıştıklarını 
yakından görmüş olmaktan bi! 
yük bir iftihar dnyuyorum. 
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Yurtta Sabah 

Sıvasta yeni .postaha
ne binası yapılıyor 

~~~~~~~--

17 Haziran 1941 
7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 

8.00 Müzik (Pi.) 
8.30 Evin saat. 

* 12.30 Program 

18.30 Ziraat 

. ' 

1' EN l SABAH 

Parti müfettişinirt teftişleri · 
12.33 Türkçe 

plAklar 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
13.15 Türkçe 

takvimi 
18.40 Müzik 
19.00 Konuoma 
19.15 Müzik.: 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 Konuşma 

21.16 Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.25 Kaparue 

zaı,ın ra 
GÜZELLEŞTi. 

--------------
Sivas (Hususi) - Günden 

güne kalabalıklaşan .;e her sa
hada büyük inkişaf ve çalış
malara kavuşan şehrimizin bu
günkü ıhtiyaçlarına cevap ver
mek üzere Posta Telgraf ve Te
lefon Umum Müdürlüğü tarafın 
dan Cümhuriyet caddeqi üzerin 
de büyük bir idare biııası yap
tırmak için bu sahadqki bina • 
ların istımlak muam<!lesine ba.<; 
lanmıştır. 

J'arti müfe<tti..,ini<t 
tı>fti5l•ri 

knzıı 

Viliıyetimız Climhuriyet Halk 
Partisi böl~e heyeti Kars me
busu Zihni Orhan Kangal, Div
rik, Giniz kazalarındaki parti 
işlerini 'teftiş etmek Uıere şeh· ı 
rimizden ayrılmıştır. 

Kangal :ıt yar•~ları 

Kangal kazasında atlı spor 
kulübü menfaatine tertip edilen 
at yarışları pamr günü yapıla
cağından şimdiden ic~p eden 
bazırlıklara başlanmıştır. 

Halkevi bah•.e~i a~ılıh ı 
Şehrimiz Halkevinın arkasın

daki bahçe bu yıl da açılmıştır. 
Şehrimiz Halkevinin yapıl

makta olan tamırat işleri ikmal 

n büyük bir seyirci kütlesi ö
nünde aygır deposu önillıde ya
pılmış koşular heyecan ve inti
zam içerisinde sona ermiştir. 

Gmıerek kömürleri 

Şarkışla kazasına ha.ğh Ge
merek nahiyesi civarında bulu
nan linyit kömürlerinin işletil • I 
mesi hakkında bir rapor tanzim 
etmek üzere bu mmtakaya gi . 
den ticaret ve sanayi odası ba.~ 

katib! Vefik GUldağ ~tüdlerini 
yaparak şehrimize dönmüştür. 

Meyva hasfalığiyle mücadele 

Vilayetimiz ile SUŞ<!hri ve Gü 
rüz kazalarındaki meyva ağaç
larına arız olan hastalıklarla 

Ziraat müdürlüğü mücadeleye 
girişıni•tir. 

Ne. Na. 

Eir kadın ağaç 
altında kalarak öldü 

Adanadan bildiriliyor: Ha-
runıye nahiyesinin Kurtlar kö
yünden Halil karısı Melek, ev • 
]erinin önündeki çürümüş a.ğaç 
!arı sökmeğe uğraşırken ağaç · 
!ardan biri üzerine yıkılmış, za. 

1 vallı k.a~ ~~i bir şekilde ezi. 
Bereketli yal! nurlar !erek olmuştur. 

edilmek üzeredir. 

,_ - ~ --
Vilayetimize ve çevrettine son 

günlerde çok faydalı yağ
murlar yağmaktadır. Yeni yıl 
mahsulü için çok iyi neticeler 
verecek olan bu yağışlardan do 
layı köylü fazla bir onemnuni 
yet duymaktadır. 

1 2 • 4 5 ' 7 8 ~ 

Otomoo':lil blqtik lhtiyM'ı 

1 
2 

1 
' 

•• 
1 

1 
1 

1 
1 

ı • : 1 

1 ' •• 1 1 
i• ! 
• 1 ! 1 

l! I 1 

ı • : 

• 1 1 

1 1 • 1 • •t 
1 •· • • 1 

• 
' •'• 
1 111 1 

Ticaret Vekaletince vilii.yct- 3 
!erin otomobil !astık ihtiyaçla· 4 
nru karşılamak üzere hariçten 5 
celbedilen lastikler vilayetlere 1 6 
tevzi edilmeye başlanmıştır. Bu 7 meyanda vilayetimizia ihtiyacı-

8 na ayrılan otomobil lastikleri 
bugilnlerde şehrimize ıı-önderil· 9 
mek üzere olduğu haber alın· 

1 i • 1 1 1 :s 
ınıştır. 

Y eııiden tezgah 'e malzeme 
g~ldi 

lktısad Vekil eti tarafından 
vilayetimizde açılan kurslar : 
için gönderilmekte olan el do- 1 
kuma tezg&lı ve mal?.Cmelerin • 
den bir kısım daha hafta içinde 
şehrimi?.C gelmiş ticaret ve sa
nayi odası teslim almaya başla
ını~tır. 

Benzin ı.atışı 

Şehrimizdeki benzin satışının 
teneke ile değil dökme olarak ' 

eatlması için alakadarlara teb- 1 
li~at yapılmıştır. 

likbaha.- at yanşlan 
sona erdi 

60LDAON 6AGA: 

t - Bir v;ıayet i~mi - tman. 

2 - Ba ~r _ Bir millet. 

3 - lşık ,:erir - Demir yolu. 

4 - Bag>GlaMn para. 
5 - Bir renk - F;ıide. 

6- Gül yavrll.lu _ fşve. 

7 - Namus. 

8 - Tarihi kalın du\. arlar - Bir no 
ta • Zaman. 

g - Jier işe lrnrışmak h;ıstahjı. 

YKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bir nevi serpuş - İçilir. 

2 - Düzllik - Asmalarda bulunur. 

3 - Bir nota - Tersi sanat. 
4 - Tanuınuyan 

5 - l\1Pydan - A1imetı rArıka. 

6 -Geniı;lik • Seı; çıkarır. 

7 - Geniş olmayan • Enli. 

8 - İnanış - Bir renk.. 
Şehrimiz ilkbahar at yarışla· ! 9 _ COo)an. 

TATİL ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLİTZ 
Lisan Dershanesine 

kaydettirin iz 
BiR ECNEBİ LISANI 

Öğrenirler. 
Haftada 3 ders ayda 4 lira 

•• B.eyi.OOıİııılu111:.lııiolıti.,k.l llill•e•a•d•dllieol-2ll9•4 -

(Evvelkl bulmacanın halli) 

1 5 6 7 8 9 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 

1 - tdare mecmuasınll'J Haziran 1941 ayıudan başlamak üzere Mayı 942 
gayeslne kadar 12 aylık nüshasnun 68tt.namesine göre basımı 16 Haziran 
941 gününden itibaren 21 &'Ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mecmua en aşağı 31 en faz1a 10 forma olacaktır. Lüzumu halinde 
ek olarak 40 formLıya kadar ayrı kitoQ halinde ilAvesi yapılacaktır. Ek tor
malar1n bedelleri de mecmua formaları &ibi olacaktır, 

3 - Her nüshanın baskı bedeli 3600 diir. 
4 - İhale günü 7 Temmuz 941 Pazarteıti gilnü_iür. 
5 - Taliplerin % 7 .5 hesabile 19.7 lira temlnal akçesini ihaleden evvel 

mal ·and1iına yatırması 13.zımdı 

6 - Taliplerin ihale güml 
vi13yet binaıandaki eksiltrn .. 
renmek için de her ~ vil: 

..,._,. ...,. 1!'141 PazartKi günü ~at 15 d-e 
·oouna ve şartnameyi öğ
une mur.:ocaatıc.rı. (4808) 

p!Akalr 
13.30 Müzik 

18.00 
18.03 

* Progr~ım 

Fasıl sazı 

BO SA 
16 Haziran 941 , • 

Açıl•ı ve K.:ıpanış. 1 

Sterlin 
100 Dolar 
100 İs\'icre Frc. 
100 Pezeta 
ıoo Yen 
100 1,;vcç kronu 

5.26~5 

129.095 
:!9.95 

ı2.845 

30.915 
30..525 

Esham 'e 'l'ah~;ıı.t 
İkramiyeli <o 5 19~3 
Ergani A B C 

Sivas - Erzurum 
11 ilA VTI. 
T. C. Merkez Bankası 
Hisee s<.nedi 

19.50 

19.98 

118.25 ,.. ' 
Mehtabı, Kadehde 
icmek isterseniz. 

1 
(BUKET"in) Caddebostanında ö
nümüzdeki Cumartesi &ünü a~a
cağı yazlJk gazinosuna gJdiniz ... 

Deniı, hava, su, Adaların ınan 
zarası. Fevka1Ade ince saz ... 

Fiyatlar ehvendir. İhmal et
meyinız. Bir defa u&rayınız. -

lLAN 
Biga mahkeme l:ı<ı§/oıitip/Ağin

den: 

.------Bu genç kız 8 giln zarfında bu l tarafınd•n k('fteaılen 'e kıymetli/ 
:~~.:zit!:: t:-: ~~' ~~;:çUk cevheri olan cBIOSEL• var-, 

olduğunu \"e her kadının -1 1 Akşamları bu pembe renkteki TO
mU\"&ffak olalıile<ıeğlni lr.alı e- ı KALON kremıni tatbik edıniı.. Ge- ı 
den ~u mektubuntı okuyunuz: l celcri siz uyurken o te:.~ini yapar 

8 _ 10 (tin e\tYel çel.tiıc1.gım bir 'Ve cildinizi. besliyerek gençleştirir 
foto6'J"Bfımla bugllo çektıroigim fo- ~e buruşukluklardan kurtarır. Giln
to~raiun arasındaki )ayanı hcıyret dUzleri de ~yaz l"enkteki TOKAK-
df"gi - ücliği görünce ın ... na"n.cyc.ırum. LON kremini kulllaıunu. Clldinlı. 
Alnımda, gözlerimin ve aQ:zımın ~t- yumuşayıp tazelt:Şeeek ve siyah 
rafında buruşulduklar \'e ~izgj}erım noktaları ıem1zliyecektir. 

Biganın yeni Çiftlik köyün- ,.ardı. Tenim sert ve çirkın id.L Bu. PAPAYI iADE GARANTi&! 
den Rüstem karısı OUlsüm ağa 1 .ı;n ise cildim kadife ~ıbı Yl'muşa- Bu basıt usulü • gundc 3 dakika , 
ve Hasan ve Hüseyin Gül ve mış ve ııw-u~ukluklaruıı tamameıı ta\blk eden her k4clın, '>lr genç kız 1 

Mehmet Ali ve Ali oğlu Recep I zail olmuştur. Adeta dos!lıınrıo ı!Jpta cıldi gıbi yumuşek, tau ve nermin 
ve çocukları Elmas Hasan ve l nazarlari.yle bakıyorlar. lif'pt.jnt: cilt b1r ctıde malik olur. Binlerce vak'a-! 
Ha.san oğlu Hüseyin ve unsuru olan pembe renlt:tt.k l TOKA· d.s görUien memnurtiyet.bahş semere 
Mustafa kızı Haticenin şa· ı LON kremini gece ve beyaz renkte.• sayesinde bu kttnlin tesiri hakkında 
yian tahtı tasarrufların • ki TOKALON kremini d< gunduz' bUi &aıar.ti vermıye kadar sevkedi
da olup bunlardan GUlsüm Ağa kullanmalannı tavsiye ettim Onlar- yor, 
vekili Hidayet Öner tarafından dan bir ı;oklan enelİı bu sozlenmle Hemen bugi!n her i'<i kremden 
açılan izalei şüyu dava~ı üze- alay eltiler. 'fakat lecrü~nl yapıp birer tüp ,·eya birer vazo c:.abn alınız 
rine kabili taksim olmadığın· memnuniyetbahs semeresini gOrtın- ve on gün kadar muntazaman kuı- 1 
dan Biga sulh hukuk mahkeme- oe onlar da b<nlm şa~kaldılıır .• 1 !anınız, 
siııin 27 / 1/ 1941 tarih ve 17 26 Cilt unsuru olan pembe renkteki Şayet neticesinden memnun kalma 1 

N"o. lu ilamile satılmasına karar TOKA LON kreminde Viyana tlıu. ' mıı; iseniz, aldığınız yere iade edı.1 
verilen Biga topusunun 8; 5/ 941 ==''=er=s=it=esı=·=nın=· =m=eş=h=u=r==b·=·r=p=ro=ı=e=al>=ru=·=I =nı=·z=v=e=p=ar=a=yı=g=er=i=alı=nız==· === 
T. ve 42 ve 1719. 938 T. ve 34 
No. sında kayıtlı Biganm Yeni 
Çiftlik köyiinde sağı yol ve l!<l" Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
lu sabıkan Halil ve hiilen Halil ~bıta memurları içın "" 6400, çoiu 6600 çı!t fotin 28/6/1941 Co-

• lı:ardeşi Hatice ve arkası sabı- marteoi eünü saat l1 de l<np"lı zart usulile .. tm alınacaktır. 
ilan Osman kızı Cemile ve hl- Bır çiftine •9> dokuz lira fıyat tahmin edilen fotlnlerin T'ürnnne ve 
len veresesi evi ve önü yol ile şartnamesini görmek istiyenle-rjn umum müdürh.ik satın alma komlsyo
mahdut bir hana: Muhammen 1 .nuna müra~aaUarı. 
kıymeti 170 lira. Münaka,saya gireceklerin 422C liulık muvakkat teminat mokbıuile ve-

Evsafı: Dışarıdan harap ol· ya banka mektubile beraber 249() sayılı kanunun 4 üncü madckslnde ya
muş bir kahvehane ile üstü ta- zılı belgelerle birlikte zarfiarını munakasa i\Jnü saat ıo a kadar konılsyo.. 
vansız küçük bir dükkan ve iç na vermeleri. (3113 - 4369) 
tarafında küçük bir avlu ve ü- ,, _________________________ ,. 

zeri sazla örtülü bir dam ve a- ı b J B } d" • h,. } 1 hırla üstü kiremitle örtiilü ikı stan u e e ıy- esı an arı oda ve bir fırını havidir. , _______________ ;;..., _________ _ 

Yine Biga tapusunun 8/ 5 940 
T.41 ve 938 T.33 No. !llllda kayıt Hastahanelerle sıhlı1 mü•sse.e!erın ihtiyacı ;Çın Et.i Banktan alınacak 
lı Yeni Çiftlik köyiinde sağı yol JH8 ton kok köroürilnün nakliyeı.1. açık ekılltmeye konulmuştur. Tahmin be 

1

. 

solu aabıkan Yaşar evi ve ha. deli 2896 lira ve ill< teminatı 217 lira ao kuruştur. Şartıınme Zabıt Ve Mua
len arsası ve arkası sabıkan ıneıat Müdürlüğü kaleminde gorulebilir. ihale 2/7/19H Çarşamba günü.,._ 
Hatice ve thrahim evi ve hiilen at 14 de Daim! Encümende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbw; I 
'hatip Niyazi Bilge ve Hoca oğlu 1 veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma.-

Mustafa evleri ve önü yol ile l =::.lar=ı.====(4=7=79=)=================== çevrili bir ev muhammen kıy-

Çanakkale Belediyesinden : 
Belediyemizde su tesisatında saııtrafujları çevirmek üı.ere 25 • 30 bey

&ir kuvvetinde 1 adet motör 18/ 6/1941 tarihinden 171'1/1941 tarihine ka
dar bir ay müdd.eUe müzayedeye ç1kanlıruş ve ihale müddeti olan 17 /7 /Q41 I 
günilne tesadüf eden peşembe gunü saat 15 de b<lediyede müteşekkil en
cümen huzurunda ihalei kat'iyesi jcra kılınacai:ından talip olanlar dipozito 
akç<'Sini belediye veznesine yabrmalan ve motör bnkkında t.a!:ıJlAt almak 

istiyenler belediye muhasebesine müracaat etmeleri HAn olunur. (4810) 

Toprak Malısulleri Of isi 
lstanbul ŞulH!sinden : 

meti 450 lira. Evaafı : Bu ev 
iki yolun telaki noktasında bir 
köşede olup evvelce kahvehane 
iken bugün tamamile lıozularak 
ev haline konulduğu ve içeri
sinde büyücek avlusu ile kar • 
gir ve üzeri kısmen l}inko ve kıs 
men saz ve kiremit olan dam ve 
üstü açık koruluk ile buna mut
tasıl bir dam ve üzeri kiremitle 
örtülü bir sakaf altında beş O· 
dayı havi ve alt tarafı ahır olan 
iki katlı bir bina ve bunun itti- ı 
aalinde bir dam ve '1.vlunun or. 
tasında bir zahire anbannı muh Degirmenlerde toplıınan lQ ton kadar silkinti unlar kar;ıılıkh pazarlık 
tevidir. Furt-tile satıtacaiından talip olanların 17/6/1941 Salı ıünü Liman hanın-

Bu ilk ev açık arttırma sure- dalı.; Ofise müracaatları. (477j!) 
tile aatışa çıkanlmıştır. Arttır- ========================= 
maya iştirak edeceklerin mu-
hammen kıymetlerinin % 7.l'i u 
nisbetinde pey akçesi vermeleri 
veya milli bir bankadan temi • 
nat mektubu getirmeleri icap 
eder. Bu gayri menkullere ait 
müterakim vergiler taraflara 
ait olup satış bedelinden temin 
edilir. Dıale bedeli peşindir. İca
bında 20 gilnü geçmemek üze. 
re mehil verilebilir. Telliliye 
müşteriye aittir. 

Birinci arttırma: 15n 1941 
Salı günü saat 15 ten 16 ya ka
dar Biga maltkeme kaleminde 
icra edilecektir O gün muayyen 
saatte muh~en ktym..ti.,in 

• 

yüzde yetmiş be.'ini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak <ıartile satış 
10 gün daha temdit edilecek ve 
ikinci arttırmada en son arttı
rana ihale edilecektir. 

17dtıci arttırmada: 25; 7 / 941 
cuma günü saat Hl ten 16 yaka 
dar yine mahkeme l<aleminde 
icra edilecek 2004 No. lu icra 
ve iflas kanununun 126 ıncı ınad 
desine tevfikan haklan tapu si
cilli ile sabit olma;vıı.n ipotekli 
alacaklılarla diğer alaka.dara
nın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve !'>.iz ve mas 

rafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 15 gün zar
fında evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicilli ile sabit olmayan 
alacaklıların satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
Jan ve dalı& fazla izahat almak 
latiyenlerin mahkeme baş ka· 
tiblne müracaatla dosyada mev 
cut vesaikle 12/ 6/ 1941 T. den 
itibaren asılı bulundurulacak 
a.<;•k arttırma şartnamesini gö
rüp anlıyabileceklerl iliin olu
nur • 
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Ordu Hasta Bakıcı Hemşirel 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Okaıll 

Kayıt ve Kabvl Şartları 
1 - Orduı1r;._a lı.ıı:-ttıl.ıt.ıkıcı ve hemşiTe yetiştirmek ti.z.eJ'f 

!>.!. ::\f. \'. t<.ı:· ı ı !J;).., nesinde açılmış olan hastabakıcı ve 
( .. tuluna t .l cı U t;,JPbc ::·Jınac:aktır. Okula girmek arzu l'<-ıeoJtl'ı 
lundukları nı~ıh;..ıllin v.ı1.ıli~inc 1 kaymakamlığına veya aı:Jcerlik 

dilek~e ile n1ur::o(-ant ede<·l·klerdir. 
2 - 3433 snyılJ karıon muc;bin c\!' bu okuldan meı.un olacakl•lf· 

olup tekaüdiye illt•c:akl;.,n3ır. 

3 - ~!ezun olunlar :ı .ı tc·nelik mecburi hizınetleı-ini ordu 
·!r:de yap:ı(,·;.~klur; ond;:ın S<•ıııcı cı z.u ederlerse memleketteki 
tt:~ekküller kcııdilt:rine .ıc1k ol~ıc:); ır . y4' 
. 4 - T;::ıhsll. n1ııddC'ti 3 ~enf> olt1p bu n1üddet içirıde okurlara .:ı~ 

lira harçlık \"trılC'n:~k \'(' i:ışc \'e ılb.ı ;lıı.rı tamamen okula ait o1<.ıt 3 

5 - Okuld_~n ınezun fl1anlar, barem kanununa göre 20 lira aslttıf 
dan basl;'.)ınak uzeı e ınaacı. ııl<ıccıK1<-ı.r ve bu miktar gittikçe coiala('tl' 
zaman dahi i~·, gıyd.rııl(' ve b~r n:-1a orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15/Ey1ül/lfl41 de tedrif:ata başlıycıcaktır. 
7 - Okula kayıt ve k:-ı\:ıul !"artları şunlardır: ~ 

A - Türkiye Cu111hur.yctl teb.:ıasından olmak ve Türk ırlof'ld 
lunmak. ff 

B - Sıhhati yerinde ulnırık ve durumu her iklimde vazife f01·rn" v 
sait bulunmak .-bunu her h-ıı1gi bir ha~tahane 51hhi heyeti raporu 

1 

bit ettirmek ve evraka bağlamak lAzımdır.> 
C - Okurun yaşı on altıdan aPl,'1 ve yiımi ikiden yukarı 

caktır. 

D - Kendisi. ana ve babası iffet ehlinden olmak •Bu va:ıiYt?i 
teYşik ettirilerek eYrDka bağ:lanacaktır.> . Jjo 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak •eleme imtıtııtP 
muvaffak olınak sarttır. '!eya bu der<'Cede tahsil gördüğünü h•b~t ,xt 

tasdikname Ycya bunun t4lsdıkli bir sureti muamele evrakına eltJl'fl'~ -
F - E\·li veya ni$8nh bulunmamak •evvelce evlenip bô~'lll. 

kocası ölınUş olanlar kabul t-diJir., Buna ait medeni hnli bildil'if 
evrak keza eklenecektir. 

G - Okur ~hhi s.;ebepler dışında okulu kendiliğinden terke.';' 
lenme sureti ıJe veya diger inzibati sebeplerle okuldan çık.arıı ı.ıl 
senelik ıne<:burl hizmetini )apmadığı \·eya tamamlamadığı veftılı, 
sebepler dışında okuldan cıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecfk t 
masraflarını tamamen ödiyKe&:ine ve gösterdiği vesikaların {'ll"fl~111 1; 
nı olduğuna dair noterlikten ta~dikli ve kefilli bir taahhütnanı~ \'e°'J • 

8 - Yukarıdaki şer:ıiti haiz olan okur, okula imtihansız oıorJ 
e.ôile<::ektir. . ~ 

9 - Yukar\daki maddel~r mucibince e\'rakının muamel~iııı ,r. 
lerden, vi1ayet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makaml3.f ,ı 
kerlik şubeleri \'as1t.asile evraklarını doğ1·udan doğruya Ank:.t1'8 

hastahanesi baştabibi ve okul müc{ürlüğüne gönderilecektir. ~ 
10 - MUracaatların Agustos 1941 nihayetine kadar sona 

lhlmdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket 
ayni makamlar tarahndan kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerjn okulun bulunduğu Ankaraya )l::::adEI~ 
ve okulda tekrar yapılacs ı< ~ıhhi muayene neticesi hastalıkları 1ştı 
edenlerin memlekeUerine gitn1ek icin masraf edecekleri yol rısrıı. 
di!erine ait olacaktır. «3837> ~ 

fstanbul Liseler alım sab-/·- / 
yonu reisliğinden : 

Clneı T•hmi"'i F. M lktarı ilk Te. 
kuruı kllq Lira 

Reçel Kilosu 60 5500 248 

Tereyağ > 190 2500 357 

Zeytin > 36 9950 287 

Mangal kômürU 7 33000 I75 

Odun Çekisi 380 924 çeki 264 

1•' Ekolltmenln ',.1-
Gün 

ı' 
20/6/1941 cuııı• 

• . > ı0 
~ 
·~ 
~ 
~ 1 

Altı yablı lisenin yukarıda yazılı ihtiyaçlarının h izalarında r. 
iÜ-'1 ve saatlerde Beyoğlunda Liseler Satın Alına komi~yonund:l t 

siltmeleri yapılacaktır. istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesiktıSl V 4' 

makbu.zlarile birlikle belli ıflin ve saatte komisyonda bulunmala_" 1~ 
meyi görmek ve teminat yatJrmak istiyenlcrin Galatasarny llıte!'1 rı 
yon k~tipiJllne müracaatıarL (3976) _.// 

Teknik okulu satınalma honıis11°1 

başkanlığından : 
Cinai 

Patates 
Kuru soğan 
Nohut 
Toz seker 
Kuru üzüm 
Mercimek (yesil) 
K. ftısulye çalı 

Yumurta (Adet) 
K. Barbunye 
Sirke 
Tw; 
Salça 
Limon adet 
Gaz litre 
Çay 
Yassı kadayif çift 
Ekmek kadoyı.tı 
Tel kadayif 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

Pirinç unu 

Şehriye 

irmik 
Makarna 
Zeytin 
Zeytin Y:$ 
Sabun 
Pirinç 

Çamaşır yıkama 

(parça) 

KHo miktarı 

10000 
9000 
2500 

10000 
1000 
1000 
5000 
l?iOOO 
2000 
2000 
3000 
1200 

!4000 
500 
200 
500 
500 
500 

2000 
2500 
250 
300 
500 

2000 
2500 
4500 
4000 
9000 

100006 ~I 
Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1041 mali yılı ihtiı&',,,.

karıda cins ve mlktarı ile tahmin bedell yazılı erzak ve C~ fi 
manın üç ayn şartnamelerine göre 30/6/1941 tarihine rastJıYtft ~ 
si günü 18 kalem erzak saat (10.30) da 10 kalem J<w'U ,tl 
(10.45) de camnşır yıkama saat (11) de Yüksek Mühendis Jll;,r 
hasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapdmalC 
h zarf usulile eksUtmeye konulmuşlardır. ıl 

18 kalem kuru en.akın ilk teminatı (1041) lira 52 kuruş ,-< ~~ 
minln de (976) llra (28) kuruş çamn~ır yıkamanın ise (487;,ı~ 
kuruştur. isteklilerin şartnameleri görmek ve ilk teminat yal l"'J 
eksiltmeden blr gün evveline kadar Beşik~ Yıldızda bulunan.~·· 
ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis me~_tel>ı ~ 
sine gelmeleri. Teklif mektuplan eksiltmeden bir saat cvveli!l:ı,ı?ı 
buz mukabilinde verilmiş bulunması !Azundır. Postada vaki 
me kabul edilınez. ( 4478} r;J 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~;o 
Sahlbl: A. Cemalettin Saraçoğlu Neşriyat MüdUrU: tı.t• 

Baııldıöı yer: (H Bekfr GUraoylar ve A. Cemalettin Sara~llltıl 


