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Yeni harp 
sahaları 

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer 

Uzun bir tevakkuf devre
si geçirdikten sonra, İngiliz 
kuvvetleri, Sollum ve Kapot
zoya taaITuza başadılar. 
~ Alman - İtalyan ordusunun 
bu mffi!':iet içinde takviye e-1 
dilmiş olduğunda şüphe yok-

< Sonu a11yfa 6 aütun 1 de) J 

ve mısır mahsulünü istediği za· 
man müstahsilden satın alacak 

~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~ 

Bedeli peşin para ile ödenecek 

Yeni Koordinasyon 
kararı ilan edildi 

Ankara radyo gazetesinin 
verdiği malfunata gôre bugün
kü resmi gazetede intişar ede
cek bir koordinasyon kararı 

hükumete yeni buğday, arpa, 
çavdar, yulfil ve mısır mahsulil
nü satın almak hakkını vermek 
tedir. 

Bu salahiyet 1M2 Penesi mah 
sul vaktine kadar devam ede
cektir. 

Hükumet bu mahırule derhal 
el koymuş değildir. Bu salahi 
yeti haiz olmakla beraber hü-

kümet lüzum gördüğü zaman 
Tırnret V eklı.Jeti vasıtasile müs 
talısil ve tüccardan beyauname 
taleb edecek, beş gün zarfında 
verilecek beyannameler üzerine 
mübayaasını yapacaktır. Mah • 
sul köylü ve tüccardan peşin 

para he satın alınacak ve köy
li.ıye kendi gıdası , yem ve to
humluk ı<;in lüzumu kadar mah 
sul blrakılacaktır. 

Aynca hır kararnameye f!.Öre, 
muııtahsılden bu mah~ulünü 

j Sonu Nhife 3 aUtun 7 de) Ba§n•ldl Dr. Refik Saydam 

Alrrianyanın Müessese sahipleri-
muhtemel • d.kk . 
hamlesi nın nazarı ı atıne 

(Sonu aayfa 5 aütun 2 tle) 

Parti 
grupuncia 

Umumi müfettişliklerin 
vaziyeti hakkında 
verilen bir takrir 

Ankara, 17 (a.a.) - C. H. P. 
grupu bugün 17.6.1941 salı gü. 
nü saat 15 de reis vekili Sey . 
han mebusu Hilmi Uranın re
isliğinde toplandı. 

1 FIKRA 1 

Madam Baterflay 
sucu mu aft etsin 

1 

Yazan: Aka Gündüz 
Suç, suçtur. Hiç tevil götür

mez. Ben hayat adamı olduğum 
ıçin nekadar ağır bir suç işler
sem işleyim saklamak, tevil et
mek elimaen gelmez. İtiraf eder 
ve ôzür dilerim. Buna karşı is
nat olunan bir suça da asla bo
yun eğemem. 

Bu sefer suçlu benim. Çünkü 
"henüz bizde opera olamaz.,, di
yenler arasında hen de vardım. 

tilıdam eyledikleri memur ve ı ;.

çileri, 1704 sayılı kanun hüküm 

-Fakat Madam Baterflay'ın son 
temsilini görüp dinledikten son
ra kanaatimi tashih ettim. 

Madam Baterflay suçumu af
fetsin. Opera bizde de umulma
dık bir zaman içinde kabiliyetini 
gösterdi. 

Bu muvaffakiyet başlangıcını 
üç şeye borçluyuz: 1 - Bütün 
zorluklara, .ıykırı mütalealara 
rağmen şiddetli bir azınile mek 
tebi a~aıı Maarif Vekilliğ ıne, 

2 - Opera mektebınin değerli, 
yılmaz üstatlarına. 3 - Sevgiu 
gençlerimize. Dilhas~a hunlara 
ve bunların hayat yıpratan gay
retlerine. 

Ecdat "zora dağlar dayan· 
maz,, demişler. İnkılap şefleri 
de .. zorluklarla ..-ücadeleden 
zevk alırız.,, dediler . 

( Sonu sa ~•' a 5 ıü•ıın 1 do) 

Ruznaınede hükiımet<:e u: 
muml müfettiljliklerin devamı, 
ilgası veya taaddüdü hususun- ' 
da ne fikir beslemekte olduğu-! 

(Sonu uhlfc a aütun 7 de) ========================= 
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Sayfa : ! YENl SABAB 

HAZRETİ YUSUF E 
ILE-----

GÜZEllEff GUZELİ ZULEYHA Fran a ·ı 
1 • e Tiftik 

. 18 

Hayvanları 1'0
1 

ma me es 
Yazan: ULUN!J 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

.Yapağıl::1 Belediye, Francala imala
Deriler tınıya ~erbest bırakmak, ya 

ihracatı 
Dün sabah evden 

bizim sokakta bir k.ısıJc5 
mettir koptu. Bütün ıiJ 
pencerelere üşüştüler. O -9- 1 h bir ad:.uıı, .kaburgalı 

$oma9t bol yıldızlı bir aeoe 
tdi. Herkes derin uykuya dal4 
mıftı. Sadece bahçede bir aöacnı 
altında oturan Hazreti Yakup 
uyanıktı. Yakup, hayran bakıt
Jarını, t>aıını dizine koyup uyu

yan sevgili Vuaufunun yüzUne 

dlkmif onu eeyredlyordu. 
Yakup için batJı D&fına blt- M .. 

han olan Yusuf, birdenbire, bH

yOk bir korku ile uyandı. Fırla

yıp •Y•O• kaUctı. Yakup, fevka
ticte tef.lılamnıftl. Sevgih Yu
ıufun hemen kolları ana.ına 

alıp baQrına baatı. Ona nlçla 
korktuğunu aordu. Yl.ı8uf, gör· 

düOü çok mDhkn btr rüyayı •"
lattı, Yakup, rUyayı tabir et
tikten &0nra •aakın bunu kar· 

detterine söyleme• diye tenblh 
etti. Yusuf da a~ylemlyeceAlne 

dair aöz: verdi. Bunun üzerine 
Yakup, Vuaufu alnından iSptU: 

- Seni takdis ederim evl&.- 1 dmı ! Allah, kardeşlerini şeytan 
sözüne uymaktan korusun! . j 

Yakup, son sözünü adeta Ur
per~rek söylemişti. Çünkü u 
ilerideki ağaçlardan birisinin 
arka sına gizlenerek kendilerini 
din l'?yen ~acı uzun aklı kısa bir 
şeyt3.n gormüştll. Bu şeytan, ya
bancı dcjildi. Kendisinin biri
cik kızı ıdi. Onun kulağına 
çarpan iıır sır, kı.sa bir zaman
da bütü'1 dünyaya yayılabilirdi. 

Yaramaz kız, gece yarısı ni
çin uyanıp da bahçeye çıkınış
tı? ı ok•a onu. cinsi latiften dar 

1 
ha az tehlikeli olan ııeytan mı 
dürtük~ınişti ! 1 

Yakup, kızııu görmemezliğe 
gelerek· j 

- E<:-!idını Yusuf, dedi .. Va
kit gece yonsıru geçiyor. Evimi
ze gireı;m ne yatalım artık .. 
Sen, ak.;amdanberi lrucağunda 
uyudun anırua ben daha gözle- ! 
rinti yuT!'madım. 

Kız, pek yavaş söylendiği 
halde bu süzleri de işitmiş ola
cak ki. meşum bir hayal gibi 
hemPr gi'•den kayboldu. Gi7~ 

1 
lefüliği :Uiacın arkasından ayrı
lıp eve dcindü, yatağına girdi .. 
Sözde d"rin uykud& imiş gibi 
hor:amaı':a başladı. 

Yakup, onun başucuna dikil
di. baktı, baktı ve acı acı gül
dü. 

Yakup oğuıı!nın en kıskan_I 
cı ..-e en vesveıoelisi $ffiı'un~u· ı 
ŞNrı'un, yalnız Yusufun değil, 
diğer kardeıılerinin herhangi bi- ı 
risinin de kendisinden üstün ol
masını cekemezdi. H..,rkesten, 
her · yden •üphelenirdi. Bu 
hal, onda, adeta bir hastalıktı. 

Yakubun biricik kızı ve Ya
kup oğullarının biricik kız kar
deşleri olan Dina, bu tabiatı yü
zünden Şem'unu hiç sevmezdi. 
Fakat ondan fena halde korkar
dı. Koroktuğu için de onu sever 
görünmeğe çalıŞlrdt. ı 

Rüya hadisesinden sekiz on 
gün sonra idi. Şem'un, ehemmi- ! 
yctsiz bir kabahatini bahane e
derek Dina'yı azarladı. Sonra 1 

Ja : 1 
- Gel, elimi öp! 
Dedi. Dina, Şem'unun bu ha

reketinden pek müteessir olmnş 
tu. Hakkı almadan kalbini kı
ran bu zalim ve miitehakkim ' 
krırdet;ınin elini öpmek istemi
vordu. Fakat ondan daha bü -
yük bir hakaret göreceğini dü
şünerek, daha doğnısu, korka-

t 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 
Tl.irkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. 
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Öğle ikindi 
1 

Güneı 

8.45 4.31 8.32 Ezani • 
4.28 12.15 16.16 VuııtJ . 

Ak .. m Yatsı lmuk 1 

12.00 2.04 6.24 Ez:ıınf , 

19.43 21.48 i.07 Vauti .... DİKKAT .... 
cYenl Sabah» a gönder-Uen yızılar l 

ve ev,..k neıredllıin edllmcein iade 
olunmaz ve bunların k.avbolmaıın- 1 
dan dolayı htç bir rn-nuHyet kabul 1 

1 
ediknez. 

rak itaat etti. Şem'unun uza.nan 
elini tiksinerek öptü. 

Şeın'un, mağrur bir tavır ta

1.sviçre-Macarista-, gasına geçmiş, eğers~ıD' 
b . iki yüklenen iki ağır çuva ~ na ır m ar da beli çökmüş, 1>aca1t~ 

kınarak: 
- Aferin, dedi. İşte bana da

ima böyle itaat etmelisin. Yırtı
cı hayvanlann bile benim kar -
~da birer kedi kesileceklerini 

Ticaret 
• tamamen menetmek istiyor 

Vekaleti 

l "'ft • k t l b ·ı k · yen ihtiyar bir beygirill 
l ı 8a ı 8 1 ece 1 rından tutmuş saJıibUI( 

Ticaret Vekaleti İsviçre ve bağırıyor: _ ,,ı; 
M1lcaristana biner ton tiftik 1 - Behey insafsız b""' ~ 

bilmelisin. 
Dina, ağzından Jı:açınverdi: 
- Kendine bu kadar güven

me ağabey! El elden daima üs
tündür. Bugün Benin elini öpü
yorum; fakat yarın da ııen Yu
sufun eteklerini öpeeeksın. 

Şeın'un, birdenbire ifrit kesi
lerek kızın yakasına sarıldı: 

- Ne dedin? Ne dedin? Yu
suf un eteklerini mi öpeceğim? 

Dina, fena halde kızmıştı, ya
kası kardeşinin elinde olduğu 
halde zangır zangır titriyordu. 
Hiddetinden mosmor kesilmiş; 
aklını oynatır gibi olmuştu. 

- Evet ağabey, evet! diye 
bağırdı. Seıı, o kadar zalimsin 
ki Yusufun eteklerini değil, a.
yaltlannı bile öpmeğe layıksın! 
Bu dediğim olacak! Çünkü Jıa.. 
bamdan işittim. Bab!!.!Il yalan 
söylemez! Anladın mı ağabey? 
Yalan söylemez o! .. 
Şem 'un, kendisine sadık bir 

köpek gibi itaat eden kız kard&
~n bu hiddet ve tehevvürü 
karşısında şaşırınıa. şaşkınlı -
ğmdan dona kalmıf>b. Hiç iııtemi 
yerek onun yakasını bıraktı. 
Yumruğunu sıkıp havalandırdı: 

- Sus diyorum sana.! Yoksa 
beynini dağıtırım! 

Dina, tam ıııAnasile çileden 
çıkınıştı. Artık korkmuyor; teh-

ihracatı kontrol 
altına alıyor 

Ticaret Vekileti, yapağılar ve 
derilerin ihracını kontrol altına 
almıştı. 

Kontrol keyfiyeti 1 Ağus
tostan itibaren başlayacaktır. 
Bumabatileşimdiye kadar 

Ticaret Vekileti tarafından 1 

doğrudan doğruya tacirlere gön 
derilen lisans emirleri, bir A- 1 
ğustostan itibaren lılıntaka Ti
caret müdürlüklerine bildiril&- j 
cektir. 

Üz.erinde elyaf bulunan df>
rilerin lisans müsaadeleri, lılın
taka Ticaret müdürlüklerin -1 
den ihracatı kon trol dairelerine 1 

tebliğ edilecek, kontrolörler de 
derilerin üzerinde bulunan ya - I 
pağı elyafının nizami uzun- 1 
luk:ta olup olmadığını kontrol 
ettikten sonra yapağılı deruer 
ihracı mümkün olacaktır. Bu 
sıkı tedbirlerden maksad, hari
ce herhan_gi şekilde olursa ol
aun yapagı kaçm&ııına mini ol- ' 
maktır. .~ 

-------~ ..... -~--

Hatk tipi ayakkabı 
imanne başlandı 

dide metelik vermiyordu. Daha Ayakkabıcılar kooperatifi, 
hırçın bir sesle haykırdı : halk tipi erkek ayakkabısı ima-

- Yaparsın! Y ııınruğun. kuv tine ba.şlamı§lardır. 
vetlidir ! Dün, dericileroen bir grup 
~ O halde kes sesini! fiyat müra.kabe bürosuna çağı-
- Hayır! keıımiyeceğiın! Ar- .· nlarak kendilerinden şimdi

tık senden korkmuyorum! Öl- ki deri fiyatlarının 660 lrurug 
mek istiyorum! Beni öldür ki olarak tesbit edilen fiyatlara 
günahsız kardeşini öldllrdü diye tesir edip etmiyeceği sorulmll§ -
seni de gebertsiner! tur. 

Şem'un, dİjjjerini gı=datıyor; vv·~~~~~~~~~~~ 

yalçın dağa tırmanarak yorul- / KT /SAT 
mtl$, terlemiş bir at gibi burun 
delikerini şişire şişire nefes a- • 
1ıp veriyor; havalanan yumru- ı Amerıkanın para· 
ğunu bir tUrlü indiremiyordu. 1 hl k • v • 
Sanki gizli ve çok kuvvetli bir el arını O e ettıgı 
bile~ ~11?- _yakalamıştı. _m- memleketler 
na ıse, gozlennı yummtl$, agzı
nı açmış mütemadiyen bağırı -
yor; onu küçültmek, tahkir et
mek için en ağır kelimeleri sar
fetmekten çekinmiyordu. 

O sırada yanlanna Yahuda 
geldi. İkisinin a.raııına perek: 

- Ne olurnrsunJız, diye sor
du. Babanız öldü de mirasını mı 
paylaşamıyorsunuz? 

Kendisine dalına insanca mua
mele ettiği için Yahudaya hiç 
bir zaman hürmette kusur etıni- 1 
yen Dina, sesini kesti; lalcin 
öfkesini yenemeyip ağlamağa 
başaldı: 

- Ben, <:ıem'unun kölesi deği
lim, kardeşiyim ağabey! Hal
buki o, bana, dalına köle mua

Amerika bükfuneti, İsviçre 
ve Türkiyeden maada bütün 
Avrupa. memleketlerinin para _ I 
sını bloke etmiştir. Bu husua- j 
taki karar ala.Icadarlara bildiril -

~~Çrenin istisnaiyet şartı, 1 
alacağı mamul veya gayri ma
mul eşyayı Mihver devletleri 
emrine vermiyeoeğina dair tah
riri teminattır. Bu takdirde ı. 
viçrenin Amerlkada bulunan 
blokajı serbest bıralalacaktır. 

Tacirler paketle 

n6mune ihraç 
edebilecekler mi 

melesi yapıyor. Ona isyan et- Şehrimizdeki tacirlerden b&.. 
mek hakkım değil mi ? J zılan İstanbul Ticaret ve 

Yahuda, Sem'una sordu: Sanayi Odasına müracaat ed&-
- Kardeşimiz Dinaya karşı rek kendilerine eskisi gibi pa

niçin bu kadar zalim davranı - ketle nümune tipler ihracına 
yorsun, Şem'un? müsaade verilmesini istemiş • 

Şem'un, havada yumruk tu - !erdir . ı 
tan kolunu indirmiş, yan tarafı- Ticaret Odası, keyfı"yetı' Ti-

İstanbul belediyesi İlrtısad fiyatlarla satmaktadırlar. ihracına müsaade etmiş ve bu rif! Bu biçare hayvana 
müdürliij;ü frımcala meselesine Kaym•keml•nn tedbir ola- husustaki emri İstanbul Tiftik dar yük yükletilir nıı' 
kat'i bir çarei hal bulmak üz&- rak ileri sürdükleri noktai na.- ve Yapağı İhracat Birliğine yor musun? YıkıJ;ıcalt• 
re tedkikler yapmaktadır. Fran- zar da şudur: Kabil olduğu tak- bildirmiştir. Birlik hası, dün 

1 
bu yükü!. 

cala fınnlarınuı ve iınalıitının dirde francala imalatını bil- kendi aralannda toplanarak I Beygirci, elindeki 
geniş mikyasta tahdidınden son- tün taıebleri karşılayacak nis- tevziat paylarının ayrılması İ§İ aavurarak: 
ra halk francala. satın almak bette serbest bırakmak ve ya- ile meııgul olm~tur. 1 - Sana ne oluyor ·: 
üzere belediyeye miıraca.at et- hut da fracala teVZiatı işini ta- İsviçreye ve. rilecek bin ton 

1 
k8.!ıJ1ası mısın? Keyfüı_ı 

mektedir. Bı:ınlardan bir çokla· mamıyle kıışmakamla:ra bırak- 1 tifti,,"in satış şartı serbest dö- dar. ısterse o kadar Y 
n da hasta oldwarına dair mak ve bu suretle hakiki muh- vizdir. Macaristana ise mal mu- Çekil yolumdan ... 
ddktorlardan raporlar ~tir - taçların miktannı ve ihtiyaç kabilinde tiftik verilecektir. - ln~ir yükü_ diyoruııı·· 
mektedirler. Fakat bunlardan nisbetlerini tesbit etmek. Aıı • .,.....,~ F1-•ı.. sa ben mdirecegıın. -"' 
mühim bır kısmının arzııJarıııı Belediye bir zamandanberi garı .,..>q ,.-n - Nasıl indi~bilirnı"r-
is 'af etmek imkanı bulunama- Diğer taraftan Ticaret V&- I memlekette polis yok ııı 

tatbik edilen, rapor getiren has- kfileti, tiftikleriıniziıı dış piya.- · 
maktadır. Belediye iktısad mü- talara francala vermek usulü- sada gördüğü rağbetin gittikçe - Elbette polis var· 1' 
dürlüitü bu vaziyet karşısında nün suiistimallere yol açtığı ka· arttığını nazan dikkata alar&k 1 sün bu sana neye mal J O 
bütün kaza kaymakamlanna bi- na.atine varmıştır. 1 bir asgarı· satış fivatlan listesi 1 Adam yuları bıraktı· 
rer bınım göndererek bugünkü . • ça güçlükle çuvaJııı 
francala derdini halledecek ted- Dıger taraftan belediye sıh- hazırlamış, Birlikler Umumi kaldırdı .,ükü yere yıJttJ. 
birler etrafında fikirlerini sor- hat işleri müdürlüğü vasıtasiyle katıpliğine bildirmiştir, Umunü girci k~çısını kaldırJ! 
muştur. Kavmakamlardan bu meşhur doktorlar nezdinde ya. katipik tarafından tacirlere teb- kullanınağa vakit k~· 
hususta maliımat gelmektedir. pılan tahkikata nazaran bazı 1 liğ edilen bu asgari ihraç fiyat- ken hall< elinden kanı~•1'1 Kavma:kamlar bugünkü siste- 1 nadir hastalıklar müstesna ol- lan 16 Hazirandan itibaren !er. Biçare hayvana !tal ,ı: 
min mahzıırlaruıı üç noktada mak şartiyle hastalar muhak- tatbik mevkiine girmiş bulun - pılan zulme müd&ıı.ale f~ 
hülasa etmektedirler. ı kak francala yemek mecburi - maktadır. Ticaret Vekaletinin ' dam sinirden, öfkedeıı,,,p 

yetinde bulunmamaktadırlar. asgari tiftik ihraç fiyatlan lis- 1 değildi. Fakat ben _ ~ 
Evvela francala imal eden tesini aynen neşrediyoruz: tim: Artık yükün ağıJ'ııı..:J 

fırınların önünde devamlı bir 1 Belediye bütün bu noktai na.- ti' 
kalabalık bulunmaktadır. Sa- zarlan göz önünde tutarak fran- Birinci oğlak 275, ikinci oğ- matlığı için beygirin or1ııı'!" 
niyen hakikaten francala y&- cala imalatını ya. serbest bırak- lak 255, ince 235, iyi 225, sıra bacakları titremiy bııf 
mek ihtiyacında bulunan hasta- mak ve yahut ta yalnız hastaha.- 210, Konya dağ 225, Konya o- munis, mütevekkil, a.; 1':. 

va 210, Kastamonu 2fi0, yag"lı zarlarından kendisini l< 
1ar bu ın;~-'a francal bulam nelere tahsis ederek tamamen -c 

J ~n a. a- 185, Çengelli 24-0, boz 190, dl'ri karşı ta§an minnet ' 
maktadırlar. Nilıayet bazı a- menetmek şıklannda.n birini ter- 185, sarı 180. Fiyatlar kilo be.- il manası, sahibine kar!!1 _., 
çık gö.z muhtekirler, fınnlardan ciha mecbur olacaıh kanaatin • şmadır. korku hissi , ile .ıcarw 
francala alarak bunları haki - dedir. Bu hınııı.sta bugünlerde Saııki: · ..,ı 
kalen muhteç olanlara fahiş kat'i btr karar veı:ilecektir. _ Aman! diyordu. ?1, 
---------------------! A. Aı· ansı ye gitme! Zira efendiııt •' 
BELEDiYEDE HALKEVLERI tün öfkeoıini bendeu ~:,,, 

MotörlO vesaitin fenni 
muayeneleri 

Beyoğlu halkeviniu 
yaz tatilleri 

Yükün ağırlığına tah'-·~ belediye dememekliğim bir ~ 
dermansızlığım bir c c~' 

Şehrimizde motörlü nakil va,- Beyoğlu lWJı:evi yaz mevsi-

'
• htı• i Afi yorgun ve mecalsiz tı:t ~ a mm titremesi affolunrJ 

sıWarınııı senelik fennl m~&- minde kapalı salonunda temsil 
nelerine yıı.nn sabahtan itıbareu verememektedir. 
başlanacaktır. Muayeneler her Bütün kı.ş ll"lvııimi verdiği Temyiz mahkeme-
Pazartesi, Salı, Çarııamba, Per- temsillerle halkın takdirru ka- • f 
ııembe ve cuma günleri Aya.sof- zaııan temsil şubesinin yaz mev- Sl tara ından 1 
ya meydanında ve cumartesi · · d f ali t' · tatil t fk •k / 
günleri Kadıköy hil binası önün sımın e a ye ını e mec - e ı 0 Unayor 1 

bur kalmama>11 için Hall<evi rl-
de yapılacaktır. yaseti pre.tik bir tedbir bulmuş Anadolu Ajansı ile belediye 

l(ad1r berberleri imtihan 

1 

ve seyyar bir sahne meydana arasında 927 ııenesinde belediye 
olunacak getirmiştir. Bu seyyar sahne r

1 

tarafından Ajansa devrolwıan 
•-'-··bul belediyesi ondiiliis- Beyoğlu kazası dahilindeki iLıi.n işi yii:ıünden çıkan lhtiJıifın 
JBUlll meydanlarda haftanın muayyen Ankara Temyiz mahkemesi ta

yon makinelerin kontrolundan günlerinde tenısiller verecektir. ! rafındıı.n tetkik olunduğunu yaz 
sonra şehrimizde kadın berberli- ilk temsil cumartesi günü Ka- mıştık. Bu ihtilafta Anadou A
ği yapan san'atkiirların sıkı bir sunpasada verilmiş ve binlerce jansı mevcut mukavele hüküm- 1 

imtihana tabi tutulmalarını ka- halk tarafından allka ile seyre- 1 · ? 
rarla.,tı~>atır. İmtihanlar tem- erine ıstinat ederek 1-5 bin lira 

" • .....,, dilmiştir. istem kte idi. Buna mukabil be 
muz ayı içinde yapıla.caktır. I ' ~--,....-----.,..,.-,,=- lediye de bu borcu reddetmekte 
Belediye fen müşavirli· liğine Eti Bank sabık heyeti tef- ve buna mukabil Ajanstan sekiz 
ğine Nadir Pekelmen ı ti• iye reisi Nadir Pckelmen bin liralık bir hak iddia etmek-

tayin olundu tayin olunmuş ve vazifesine baş- tedir. j 
lamıştır. B. Nadir Pekelmene Bu ihtilaf evvelce bir hakem 

Bir müddettenberi münhal ' yeni vazifesinde muvaffakiyet - heyeti tarafından tetkik oluna-
bulunan belediye fen müşavir- 1 ler temenni ederiz. rak Ajaru;ın alacağı tenzil oluna 

rak 25 binj liraya indirilmiş, 
buna mukabil bele<liyeden talep ,.- ~evkuf kadın ! --,, ettiği sekiz bin lira da tamamen 
haksız olarak reddolunmuştur. 

Eşyasına bilet almadığı için çev
rilince memuru tahkir etmiş 

Dün birinci asliye oeza mah

Belediye bu vaziyet karşısında 
hakem kararını Temyiz mahke
mesinde protesto etmiş ve ihti
lafın bir defa da Temyiz mah
kemesi tarafından tetkik olun
niaoını istemiştir. I 

günahtır; senin ınerb:A' 
celbetmekliğjm ise 1f!llF'~ 
mıyaıı bir cinayettir b' 
Beni daha fazla ezııin. 
sın, düğümlü sınm 1tır 
ni dövsün, belki öla,'<lk . 
rastgelir de kurtulur1,llll 

* Bir kaç gün evvel 'fi ~ı • 
rı Koruma Cemiyeti I> rd'· 
senesi raporunu göııJ< :;ili 
bında susta durarı;k ııif 
ruyunuz!,, diye yalvarıın ıı 
pek resmi var. Bıı ktlg'.-D' 
sal eyi karıştırdım. r 
mesaisi bende büyıik bl IJI' 
uyandırmakla beraber 0"./ 
sai mahdut bir daiı l<' .At> 
tır. Başka memleketler."• 
le değidir. Me>ıela P91"' 
dam Dügast'ın riyasetı ' 
bulunan Havvanla~ı J•Jı.I 
Cemiyeti daha gen•i· ~
mullüdür: ve hemen ' . .,,.& 
kes kendisini bu ccııılr .J 
bii azasından adJeder. ~'; 

Hele bir arabacı ;.ıı:t 
yapan bir hayvana k ed(f 
sun! Derhal müdahale ...,;ı ,J 
elinden san 'at teıke!"" i)j!"ıi 
lınır. Bu zulme k,,r:;ı ~if 
yi herkes kendisinde 81# 
olarak teliikki eder. 
öyle olmalı. . ıl>'i;' 

na sarkıtmıştı. Sakin olınağa caret Vekfiletine arzederek bu · 
çalışarak Yahudaya cevap ver- hususta direktif istiyecektir. keınesinde bir memuru tahkir 
di : ı cürmümeşhuduna bakıdı. Ve 

- Ne yapayım ben, orada 
vermediler. Sordum, lüzum 
yoktur, dediler. 

Temyiz mahkemesi birkaç gün 
evvel her iki tarafın iddiasını 
da dinlemiştir. Belediyenin nok-

i; tai na.zarı bu iş için Ankara ya 
gitmiş olan belediye hukuk iş
leri müdürü B. Hasan Feridun 
tarafından müdafaa olunmuş -
tur. Ajansı da B. Muvaffak tem 1 

sil etmiştir. Temyiz mahkemesi 
14 senedenberi devam eden bu 
ihtilaf hakkındaki nihai kararı
nı birkaç güne kadar verecek-

Parisin, en büyük c~ ~·, 
nesinde atları oyıı::ıtJ J 
rolünü ( ! ) şaşıran _bır,,ııl',1 
kamçı vurdu. Ahıılı 

1 
~1 • 

itiraz ettiler. Ve Jer' 
edilen numarayı yarıJ Jı 
tırdılar. Devam eı!ih;eY 4~0 
cile!'den kim"e kaJnııf~c / 

- Bana itaat etmiyor! Kalay muhtekir- vak'anın suçlusu bulunan Roza 
- Yarulıyorsun, Şem'un! Di- leri yakalandı ~~aki genç bir kadın tevkif 

naya hiçbirimiz itaatsiz diyeme-
. ı Fiyat mürakabe bürosu, Ye-

1 
Bu ibret ve dikkat çeken da-

yız. k ul 
- Size itaat ediyor; fakat mişte Çardak ee.ddesinde 22 nu- vılyı esasından o uyuc arı-

beni adam yerine bile koymuyor, marada patatesçi Mihalin dük- ' mıza veriyoruz: 
daima itiraz, isyan ve tahkir... kılrunda 230, ayni yerde kuru 1 Hevbeliadada oturan Roza, 

Yahuda, Dinaya döndü: yemiŞ<Ji Eyüp ağaoğlunun dük- ~ evvelki gün htanbuldan aldığı 
- Ağabeyine niçin itaat etmi kiirunda da 1145 kilo gizli ka- 1 bir teneke yağla birlikte Ada 

yorsun Dina? j !ay bulmutur. Suçlular adliyeye 1 vapuruna binmiş; fakat kendi-
Dina, s11-qmadı; kendisini mü- verilmişlerdir . sinin biletini aldığı halde bu 

dafaa etti: 1 z· . 1 t 1 "ht" - tenekeye ait bir bilet almayı 
- Yalan BÖylüyor! Size itaat ırcır eme e l ı akıl etm~miştir. . . 

ettiğim kadar ona da itaat ede- 1 karı tahkikatı Hevbeliadaya gelip de ıske-
rim. Hiç de kabahat ohnıyan !eve çıkarken bılet toplayıcı 
bir hareketimi bahane ederek Zincirleme tel ihtikan etra- , memurların biri sormus: 
beni azarladı; sonra da elini öp- fındaki tahkikata devam olun - , , - Bu teneke kimin .. 
türdü. Bu, bir zulümdür... ma~tadır. • . .. Roza derhal yaklaşmış: 

Şeın'un kızın sözünü kesti. Ticaret Vekileti dun, fi- , - Benimdir!. 
_ Falıt Yusuf hakkında ~öy yat mürakabe ko~y~nundan - Hani bunun bileti. 

lediğin sözleri tekrarlaınağa ce- bu hususta izahat ısteıniştir. _ Yok!.. Almadım .. 
saret edemiyorsun? Altın fiyatları - Ver bakalım onun da pa.-

Yahuda, meraka kapılarak rasını. 
sordu: düşüyor Fakat Roza Heybeliye ka-

yusuf hakkında ne so·· Jedi dar geldikten sonra bir de lıilet 
- Y Altın fivatlan .m ........ ,.e b• ... ·, sana? ~ ...., almayı fuzuli bulmuş olacak 
- Bugün ben senin elini öpü- lamışbr. Milıı, bir altının fiyatı ki biraz aksilik etmiş ve işe is-

yanım amma yamı sen de Yu- 25.lO ilra idi. kele baş memuru Hamdi mü-
sufun eteklerini öpeceksin! de- Dünkü ihracat daha.le ederek: 
dL Bunu duyunca beynim oy _ - Köprilda neye almadınız? 
nadı. Dünkü ihracatın yekfuıu 80 Şimdi cezalı bilet ve~eğiz. 

'Yıı.luıda., takra.r Dinaya dön- bin lira.dır. Dün Slovakyaya iç Deyince Roza büsbütün !lll.-

Gibi sudan cevapla işi ört 
basa kalkmıştır. Fakat me
mur israr etmiş, yağ tenekesini 
çekip g-ötürürken Roza Ham
dinin vüzüne hem vurmak, hem 
de itmek suretiyle tecavüzde 
bulundui7ıı g-ibi bir sürü ağız 
kalabalığı ile tahkire de kalk 
mıştır. Bunun üzerine iş iske
le polisine ve oradan da kara
kola, nihayet adliyeye ve !>irin 
ci asliye cezaya kadar uzan
mıştır. 

Mahkemede di;ılenen şahid
lcrin hepsi Rozanın aleyhin
de ve meseleyi tamanıiyle bi
zim zapettiğimiz şekilde anlat . 
mışlardır. Ancak daha ba..ı şa- 8 
hidlerin celbine lüzum görül
düğünden mahkemenin de ta 
l,ik:i bir zaruret olmuştur. La
kin müddeiumumi muavini 
suçlunun suçunu sabit ve ifayı 
vazife halinde resmi bir memu
ru tahkir mahi_·etinde gördü
ğünden suçlu Rozanın tevküini 
ve muhakemesinin mevkufen 
o-örülmesini talep etmiştir. Ri
yaset makamı bu talebi yerinde 
bul.mil§ ve duruşmayı. talike, 
Rozanın da tevkifine kaı:ar ver 
miştir. dü: fındık, İtalya ya yumurta, 1vl9-j §lrarlllt: 

(Arkası var) reve kendir , deri ııatılmıp. '-----------------------·" 

tir. 1 

Benzin tahdidatı 
dolayısile ne ka

dar tasarruf 

yapılabiliyor 

Gene Parisle, f-;pJ~~r~ /. 
duğu gibi "boğıı giir_e$i11' 
mak üzere büyük tuY btr 
raflar ihtiyar edere_k >t ı ~ 
panya geldi. Hükuırt~ '. ~ 
buna mani olnm~' ~ il' 
güre$lerin birincısııı~ ?"' f 
koruma cemiyetinin .~ı< 
dükler, kaynana zır\# 
sııklnrla temaşada 
lunılulaı · e'f"I · 

Tarihin en uzak d ve 1 · bile kuvvet Ye kud:et t~ 
tin bir sembolü !2'ıbı bl~, 
dilen güzel bır boı:;a. e ~..ıf 

Bruıv.ekalel, belediyeden !s- ra spor namına işl<e"~ilf'.lr! 
tanbultın benzin tahdidatından ve lüzumsuz yere ,-eı:, 
evvel ve somaki senelik benzin üzere meydana ko~i;)l 
sarfiyatını sormuştur. ı ıslıklar, düdükler. k'sd~ 1 

Belediye bu hususta yaptığı basladı. Nümayiş 0
. tetl; r 

tetkikatın neticesini Başvekile- detil odu ki giirelllel'.ı ~ 
te bildirecektir. Bu tetkikata na- denler bu vahşeti btf ' 
zaran hükumet tarafından ben- gösteremediler. _...e 
zin tahdidatı yapılmadan evvel Hayvanlar kendılCl'';jd 
!stanbulun senelik normal ben- lan zulme karşı b". ~ 

mezler. Onlaruı egı /, zin sarfiyatı 10 bin tonu bul- t 
kta ·d· Tahdid dilleri yok. f ma ı ı. attan sonra . . • d >NJ':... 

bu miktar seııede 8800 tona düş Bızım agzımız a- il" 

müştür. Bu suretle bir ayda ta-, de. (hıJarın hesab #' 
sarruf edilen benzin ınikta.n leyebilirız!. 
100 ton kad.ı.rdır. UL 
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Komitacı şk 

Yazan: JJJURAD SERTOGLU 

[iifenkler karşılıklı durmadan pat-
1Yordu. Komitacılar kendilerini çok 

şiddetle müdafaa ediyorlardı 

Sabah 
JJJilu•eri11 yeni 11i

zan11 ııe Demohra
siniıı yeni dünyası 

M ıh\'erciler biı- yaP.dan 
t• yyare bombaları al

tında msan par~alar, rııamu rel .-r 

harap e<l~rken bir yandan da 
cizbeye tutulnıw; bir den iş taş 

YENi SABAll 

( SAN'AT ve EDEBİYAT ") 
l~-----------------~, ________ ) 

Ü K E o·va (( İS SIZM» 
- ''1-lalid Fa ri Ozansoy,,a . -• 

kınlığile : Bundan yirmi be~, otuz hene 
- Yeni nizam, yeni nizam!.. •V\·ele ait bir hatırayı kurcala- 1 

refrika No. 53 Avl'Upayı kurtaracak, insanlığı mıştım. "Füzuli,,yc ait olan bu 1 YAZAN 
Ma•~t, · e<İ<r canuıııt ıiikü'M 

siicıiduıı 
Cıihkc Üfık c~ıln>ıco Allaha 

• serf 11( 
bı;- Gitnw CE-vdet! Beni yal·ı maneuayı tertip eden Cevdet racak yeni nizamdır. Diye fer- Ozansoy'u "Fuzuli \'e A~k., 111 

beyti ile Nesimi'nin: 

I ezeli ve ebedi saadute knvu~tu- hatıra aziz dostum H~lit Fahri 1 u L u N A y 
~l'lbırakma ! Korkuyorum. diye ce,·ap verdi : yad ediyorlar. başlıklı bir makale yazmağa 

eıııyordu. ,_ Hayır .. Bunlar şimdi mu • Demokrasi cephesinin azimli sevketti. Zaman ne kadar kuv- -•• ••• •••• .. _, 
•ıy°F'akat Ce,·dt-t kendisini din . h .sara altında bulunduklarını lideri Bay Churchill bir taraf- vetli biı· müsekkin, ne kadar ınadığını iddia edecek kadar 

('a•lıı mıuıllak ooninı, fıiili 
mutlak !Jrnitıı 

Haklaytıı• ı:c Hak benim, 
<iyet ile b<!f'pnat 

ecek halde dt-ğildi: \'e kurtulmalarına imkaıı ol· tnn koea binaları kütle halinde durultucu, düsüııdüriicü bir a- ileıiye gidiyorlar. Bu itibarla 
Uu..._ l<oı·kntalı ne var' Şu hay- madığmı bildikleı; için altı yedi 

1 
· havalara uçuran korkunç yeni milmiş! Vaktile Ziya Gök Alp "İsyan,, dentcsiııe kadar crişe

tııUtları maclt-mki sıkı~tırdık ki~iye karşı mukavemetin bey- hava bvmbalarıııı düı;ımnıı şehir merhumun nezareti altında bile Fikretin coskunlukla -
tra~;tade H t'le geçirelim. Ben 

1 
hude olduğ·unu anlayacaklar ve !eri üzerine yağdırırken biı ta- çıkan "Yeni Mecmua., da Fil- rile Nesim inin, softa.İarı çileden 

kacua bulunm ... am inıkiını yok] teslim olacaklardır. Ben kendi- raftan da hidayet nurumın sır- zulinin hocasının kızına aşık ol- çikaran ııiirlerınin arasında bir 
Uirı·anı.azlaı·. Mutlaka ölü veya !erini diri diri yakalamak is- rına viı.lııf bir ermiş tevekküli- duğunu iddia eden Halit Fah- fark mevcut clPğildir. Neslmi-

elııni:ıt gf'\erler. terim. Sabahı beklemeğc kalk- le: ri nerede? Şimdi edebiyatımız · nin derisini yüzdüler. Asır o a-
sak bunlar şeytan adamlardır. - Yeni bir düny'1. doğuyor, daki mistik ruhu vukuf ile tah- sır olsaydı Fikrete neler yap • 

: Yça sanıı bir şey olursa? Ne olur ne olmaz, kaçıp kurtu- diye inliyor. Diinya ulvi hadi- lil \'e teşrih eden Halit Fahri mazlardı? Emrullah Efendi, 

beyitlerinde ne fark vardır? 
Ahmet H~imin siirlerinin 

birçoğunda meseli · Karanfil 
başlıklı : \ 

Yarin d.u <>[Jı.ııla.ı tjetirilmi.~ 
Bfr kat~t cılctxliı- im koran/il 
Rıı.hım acı.wnclwı bııım bildi hiç b' ocuk mıa.uıı Anna ! Bana labilirler. Sonra kasabada. çok selerin do~ıın~ ~~bit olacak- nerede? Fikretin istif • .ııını kabul ettir . 

<lef ıı· 'ley yap .. mazlar. Ben bin Bulqar var. Karanlıkta her tır. Cihaıu bıl' hurrıyet ve ada- Bunu gördükçe gerek onun ı mek için me('iısi kürsiden (ta-
tıin~ nnlarl.1 karşı karsıya gel- 1 şey ~lur. Bizi başka yere celbet let cenneti haline getirmt:k i~in ve gerek benim başımıza e6cn rilıi kadim) i okumalı:Ja tehdit Dii.ştiilc{~ rıırvlnw~ gibi, Yff 
l'aı.;-Sen i~"ı i o<laya geç ve mek için iiç dört yerde yangın k'.lt;ı.mızı~ .son damlasına kadar hermiyyal faslının kar serpin- ctmi~ti. Yl!'I' 
kıy t:a gir. Emirberi ~vde bıra- çıkarnlar, 0 zaman vaziyetimiz dogusecegız - tilerine teessüf etmivorum. So- Mistik şair olmak için mut- Kı:gııı kckııstuıd<ııı 

ııruı. · O ~.ana nezaret eder. [ çok mii.~külleşir. Binaenaleyh 

1 

• • • kullu Mehmet Paşanın m~hur laka (vahdeti vücut) felsefe- la/ebekleı· 
1 -:ınn~ CevdHi evde tutamıya- ne yapıp yapıp, bir an eV\·el ö- Görülüyor ki her iki taraf ta beytini tahrif ederek: sinin yilksek mertebesine vasıl Gönliim Olt(t ıwn.voıc kesildi. 
v

0
,t11' .•. nlan:a~h. Çaresiz muta- iti veya diri kendilerini ~·akala • hem beşere hazırladığı müstak- olarak "arifi billab., olmağa da 
~ , ,._ d d Kopandı seilescı· geııçUk lu"zımı kt B'lmed d ' · d · · h t k. .. ~ 111 go;ıtcl'<l ı. ce,,ılet onu tes- mamız lazımdır. ud saa etten em \'uruyor, yo w·. ı en o va ı- eserın e şaırın ru un e amu-

~~ etmek i~in kuvvetle öptü. _Hakkın var beyim, bunları hem de elinden geldiği, giicünün . yolıt .lcıih8a~·rı _k<ıı_·_ aldıı· de söz söyliyE"nler çoktur. Buna !ünü ve me\'alidi selase bah~ini 
·•ıııt0 tt'"· k d k' "lkcd misal olarak ''İne muhterem mu terennüm ettigı"'ni acaba bilivor-
•"ı,.c ın nh~enlerde'l dörder dü~ünmemiştim. ye ıgı a ar ra ıp u e taş divorunı. · , ' : .... •a k ta .. t" b akn • , hatabınu göstereceğim. Bun - mıydı? Zannetmiyorum. Fakat 
~ •. '" "·k..f:a çıktı. Ve hıi.- Evin içindeki mücadele· ancak ş us une ır ıamaya ugra- Halı't Fahrı· makaı~•nı· "dos- , d b da H · F h • Şıdct ti B 'd' 1 h 'k' 1 ~~ an otuz sene eV\·el ir yan n alıt a rinin dedigi gibi, ister 
.... , . o ' lit'V8m Pden tüfek dört bes. dakika s"-->ü. Bir ka" ı şıyor. il gı ış e arp ı ı yı tum Ulunay bn nıevzuda bu- "''"- ı·· . M . .. .. h . t . . . 1 -,. <·r uıu ' d h d · te 'h .- ...,.u ı nııı · ı~ü&ızmını ırpa- ıs emez mıstısızme ,;arı mı~tır. 
""'l· '"" <~<·"•ıı ko-.ı· adını u- el silıi.h aWdı. Koomitacılaı·ın a a uza ı mı ıs r nu ver ga- . f'k' 1 . t ""'aşl 0 

1. 1 . . te d k . A giinkiı ı ır erimi anlamak ıs e- larkeıı bana okuduğu "Yeııiçe- Füzuli ve Füzulinin askıııa 
c:, 1

' mukavemet edemiyecekleri an . j ıp gde 811.1• ıs r emeho. rası, ,._ diği için IK'ıı de yazdım işte. ri,. btı.şlıklı bir siirde mükem- gelince deniliyor ki "biliy.oruz. 
~I ,~d1 rt mu.""'leıne yerine ,-a- !aşılmıştı. Biraz sonra evin ka- :;'!pab.a ınsankalve ş ırknkamına Bilmem ki anlaşabilfcek mi- mel tasavvuf yapıyordu. Mer- Füzuli hak aşıkıdır .. , Bu gayet 
""'- '' ıığu >aman komitacılar ıl k "da ld ıç ır ı;ey mıyaca 1 ya yiz ?., cümlesile bitiriyor. Bunal h Şeh '--~d S"I (ba 1) b' "zd" K "zd "5•nctıkl 1 pısı aç ara sag so a yakı· Mihverin mevcut veni nizamın- um a.,.,., in u eymanın o- na ır so· ur. arago e 
~llına hnaıı biı evde muhasara lan meş'lelerin ışığı altında bir dan, yahut da ,demokrasinin "daha pek zannetmiyorum!,, nu Nayiler kadrosuna sokmak ı bile "Ferhatla Şirin., oyununda 
"<!ht· a mıQ bı. ılunuyorlardı . ' ti' f · · .. dı'ye cevap verecegı"m Çün' kü · t · d ı k d b "F rb t k r· k 'I ~ ıyeı ., zap ye ne en gcirundü. Demek mukadder adalet ve hürrivet. . ıs emesın en c e ma sa ı u- e a ,, maşu asının ıra ı e 
tııı,ı er win dcirt tarafını sar- -- • te · ed'l · t' B' k ' makalede beni tatmin eden nok- dur B · d ttı • K .. 
ı. , •r v =ıer mm ı mış ı. ırer ö- dünyasından istifade edebilsin.. . u ısyan uygı.ısu mazur nara a gı zaman aragoz 

lin e P<'r.,erclerden kendi- ·z1 talar mevcut olduğu gibi etmi gösterilmek ı"in deniliyor ki: ı kulisten karısına : 
~· ld o ates Hi<:n komitacılara şeye gı enerek siper almış olan 

1 

Şimdi ortaya biri çıkıp her ı· ı ' 
elle k bel ed' 

1 
1 

zaptiyeler meydana çıktı. Cev- iki tarafa da: yen noktalar da var. Mese a " .. . çünkü madde eziyor, çü- - Yahu! Bekçi ge~iyor. Yıın-
Cı·vu t mu "' e ıyor ar- det en önde oldııgu· halde eve _ Muhterem insanlık hadim- makalenin girizgahında: "Na- rütüyor, ye nefes aldırmıyor- gın var galiba ... der ve Hacıy-

•l•ııb e m\ıı.;,demeyi idare e· mık Kemal müstesna, hemen du. · vadın: 
lU;çavuP ' sordu:. yaklaştılar. ee,·det kapıdaki !eri, aziz saadet müb~şRirleri!.. hemen bu istig"raktan kendini B . . S • 

-.1\. .,. nefere sordu: Hele biraz durun, karşılıklı u ezıcı, ~üriitücü ve nefes - us Karagöz! Ona hak a-
caba ı.a~ ki~i varlar? - kurtaran pek azdır,, deniliyor. alclırmayıcı maddeden harice şıkı derler ... yoluııda ihtarına 

-.... ~ - He""i yakalandı mı? bomba yagclırma yarışına bir N k K 1 "ter dan d ,n a~a•!'l dört kişi. Dam • ,,.. 'h t · d · t'kb ı· · t amı ema , mu,. em ar- çıkabilmek Mcak mistisizm maruz kalır. 
a "' - Ü~ünü yakaladık beyim .. ıu aye verın e ısı a mı e- ıı d ded' •· ·b' "b · d' · E • i · 1f>ı1iler ınFa atl~yar.ık kaçmak is- Bıri vurulmuQ. Gebermic, min uğurunda kan döktüğiiniizü t'~ atıtamın k ıdg_ı .gıkı t u ıs- mk.~r ıvenine tınnanmakla müın Hdak aşkıkı demehk ,flatun :ı~k 

l:.ıııi\ıl· ak~t ~limizden kurtu- ' ' söylediğiniz insanlık bir dakika ıgra n,, en ını uı· arama- 1 un olabidiği iiı;n ruhunun ru- mı eme tir? Ya ut "ıı~kı ıçm 
ılar. - Yanef rnr mı aralannda? nefes alSJn! dese bu haklı ih- mıştır. Birçok mutasavvıfane babını çalabile.-ek kadar kud- yanmağı en büyük saadet bil-

tııı? Bizden y;.ralı filan var - Bilmiyorum beyim.. Ta- tara acaba verilecek makul bir yazdığı şiirlerden başka meş- retli şairler İ8tt-r istemez o is- mek midir?,, zann!"tmiyorllZ. 
nımıyorum kendisini. 1 cevap bulunabilir mi? hur (Vaveyla) sında ela tasav- tiğraka dalmaktan kendilerini Yine pek çok sene eV\·el Şeh-

...._ li c d t d elind , "' vuf vardır. Eı;.-ısen nıulıatahı • menedemiyorlardı. zadebaşında Ferah tiyatrosun-
tiı,. h~ ayır t.eyim. Allaha şü · le tae: e Yb3:nın faerl bielınkteıı a- A . C. SARAÇOı..LU mın dedig"i gibi milli edebiyat En eskilerden en yenilere ka- da Nedim hakkında bir konfe-
"'ı· "!lSi Rag"lam .. Yalnız az. ,ıyan ır ne e rı e e- wwwwwwwwwwww . , " k ,.e gı·rd· mistik bir cephe arzetmekle ha- dar bu böyle olagelmi~tir. rans verdigı· · sırarla Nedimin: 

. • 
0 "'1 iı,·i>cız. Birini karako- ı. D k t k ., ı• d ' c aya a an o r ucu hiki hedeften uzaklas.mış olmaz ,.L 'ltir't' at i•tHmeğe gönderdik. evdet evden çıkıp gittiği za. • uumeııiıı lı<tmak i{iıı M(y<oıı ıı«di~ 11 ıık/ oltlıt 

l:afirı kı~i kaldık. Bir dağılsalu man Anna büyillc bir endiııe için .. Kem.;rborğazda .~·e.~çl:K'r H~- ki.Bütün ~serleri muta~avvı fa.- <liiştliikçe yaritı pay11uı sohbeti e§'t1ı· 
ı •. 

1
• erın bir ıkigiru' elimizden de idi. O, Yanefi iyi tanıyordu. Jılı taş taıııtmak yuzun~e~ do· y ·ıı· ed Relıg;i~arı •'6•1ime krwdi 

" , , . - . ven korucu Osmanın 8 ıncı a.ıı- ne olan unus emre mı 1 e- mısramı ı nakl oldu) gibi okuyup 
t '"lıı.acağız. Bereket onlar da )' anef haddı zatinde korkak bır lı'yedekı' davası du"n netı'celendı'. biyat ç•~evesindeıı hariçte mi girib<irıını gelir Ned · 1 • d d dı Fak t kısk ık ~, imın yanhı;mı <:ıkarmağa 
·it h urulorar. Dağılmıyor • a. anı ~ a anç_ ı ve · Ve suçlunun bir ay müddetle kalmıştır? diyen Ziya Pru,a acaba bu beyti kalkan za\•allı Şehab.:ddin Sii-

l«"er tıeden<(:! kındarıgı onu bazan bır kap • hapsine üç ay amme hizmetle- Hatta Mistisizm bahsinde OÇk söylediği zaman bunun tama • Ieyman bu ta•aYvuf bahsini 0 
\ıka ~demf' ~ıı ı;ekilde on da- landan farksız hale getirirdi. rinden mahkumiyetine karar ve- müteassıp olanlar şairin ilha • men tasaV\'uf olduğunu bilerek zaman Nedimin ~iirlerındcn bir 
b% adar surdu. Gece yarısı 

1 

( Arkosı Par) ridi. mını o vahdet ummanından al- mi söylemişti? (Sonu sayfa 4 aütun 4 ~•l 
ıtaııJ.~ nııiMd<"me halkı da :;~jij-iji~jijjjjjjijj,.ljjiw __ iii ______ iji~jijjjjjiijjijljjiiiiiijiiijjjijjjjijiij-jiijiiiijjijjjiiiiiji~jijij-jijjij-iiiiıjjijjjjjijjijjjiiiiiijiijjijjjjijij~~~~~~~~fii ıı. ""mış '" ~okağa dökmü9· ~ 
"" Si!·h ltil~en a ını kapan ve kendine 
lı lde ın aili.h sesleri istikame- , 
V;~iy l o~~ıyonhı. Az zamanda' 
l<bitle .o~renilmi~ti. Enerjik J 

IQ,tı erını çok ~even halk he • 
it,~ ona mtlta<aat ederek biz . 
h~tıa taı~p etti. Mülılzim Ceydet 1 
t~ k luzum obnadığını söyleye
~tıu endılerınden yalnız asayişi 
~~ etnıelerini ve müsademe 

1 

1-na ~fı uzaktan muhasara al· 
lııaıe ll1alanru istedi. Her ihti
hili k karşı eğer koınit<ı.cılardan 
lı-~ ik:açnıağa muvaffak olursa, 
hr1ıı ıncı. rnuhasara çemberini • 

l.Je ~dememesini de bu su - 1 

n· . 1ltiıı Hli, 
lııUreltk az sonra on zaptiyeden 
~e]\ ep bir müfrez d:ıha ge
lilı~ L ınu~adenı"e o-iriııc{; mah 
14- •oın·t ' ~ r'ee ı acılann vMiye~i son 
'i anef' nezaket kesbetti. Cevdet, 
\r<tıı ın de her halde bunların 
}!~nda bulunduğuna emin idi. I 

ıp ku ıtıbarıa hiç birininj ka· 
~Yec rtuımalann;ı. im kan ver • 
'YorJk surette dılcl:atli davra-

" U, 
"'a]\· 

~tuan 1kalar ı:~ı;tiı.-ç , evden 
~1 far kurşunla nn se:;reklestf
~~lıa kedihyordu . Her lıaİde 
lltııı neıeı·i tükenmeğc yüz 1 

ııı._le~şt~· Bir an geldi ki tüfek 1 
n ~ rnanıiyle kefildi. O za.

1 
-.... 'l' Vdet yüksek sesiyle: 

Cıllım c•lıın uiye haykır • 
J;> 

~ ~t ktndisine cevap yeri
~:. ~un Urt;ı.ınla mukabele edil
:\'1~ Un Üzerine zaptiyeler ye
~ hıi 2ateş etıııeğe ba.~ladılar. 
~de 8~ancıa yavaş yavaş e

li i'a11 ° Uluyorlardı. 
\Ye ıle hvlere giren bir kaç zap.. 
"lı darıı alktan gözü pek bir kaç 

'41und a çıkarak komitacıların 
'ltı Ilı i\~kl'!;n eve geçtiler. Ve 
~ ı.tı.. Pagını açarak kaybol • 
" Miye Runıan takiben dört 
!liler daha ayni yolla eve gir-

' ~İıııd . 
~ n ir~ herkes bl:yük bir heye

~tı;yc d netıc<>yi bekliyordu. 
cavuşu 

~rl~abahı bt kl<>.sck daha mı 
ruıı:, 

dıye sordu. Bu 

Yol açabilirle r mi? 
.. ı.-· 

Bu seksen gemi acaba gece 
Kefez mayn tarlalarını temiz
leyerek ve bir sıra cehidler, 
gayretler sonunda pek büyük DÜNYA HARBİ 
zayiata maruz kalmadan Bo- • 
ğazdan filonun geçebileceği bir ., ( y E N j 5 A e A H ) iN B 0 y Ü K S 1 y A S l T E F R i ,.., A S 1 1 
yol açmıya muktedir mi idi? 

Bu cihet asla anlaşılamıya- • • 

ca~~·at bunlardan eVYeJkj ma·Çanakkale o·· nu·· nde çeıı•gVe 
~~ \'t:~~~:c';~~~0~d~t~~; ha't 
de Türkler onlara karşı ateş k • f • 
tanziminde müşkülat ~el<nı;ş. arşı 1man1 n za e rı 
!~~~~ıc~:~ld'~r:;::..~~~a m~~~ 
lunan mayn tarlalarını lıima- misline çıkarılmıştı. Quen E- ma hazırdı. Hatta Mayısın bi
yeye mahsus Kefez \'e Soğan· !izabeth uzun mesafeden \'e \v va zan : -, rinci haftasından çok evvel, 
dere bataryalarına ate,, aça- aşırma endabt için son clerece \ yani henüz Alman denizaltısı 
eak olan kruvazörlerden bir büyük miktarda mühimmat ço•• rç· ı o sulara gelmeden, İngiliz fi. 
ikisi de feda edilmek suretile stoku bulunduruyordu. Filo · • 1 losu J\farmarF. rlenizine gire-
büyük muvaffakıyetler elde mızın mühinunatı o derecede bilir, Bolayır berzahı ,·asıta · 
edilemez mi? idi ki bütün istihkamlar su- . 146 sile Türklerin Kara ve deniz 

Şimdi hüliısa edelim: 18 kut ettikten çok sonra. bile münakalatını kesebilirdi. Bun-
Marttan sonra, Çanakkale mü bunların hücuma devam için o zayiata neden maruz kaldı- dan sonra bütün belliba,;lı is
dafilerinin eski mühimmatla- ellerinde her türlü vesait bulu- ğımızı biliyorduk: Türklerin tihkfımları ne mayn, nP de a
rından gayri, ağır toplarına nacaktı. döktükleri yirmi ınaynı biz ğır top korkusu olmadan ya. 
mahsus ancak iki günlük mü- Nisan içinde yeni bir hava topladık sanıyorduk. Halbuki kın mesafeden tahrip edebi
hinımatı kalmıştı. İstihkamla- tarassudu usulü tatbik saha • toplanmamıştı ve biitün zayi- lirdik. Bulgaristancfa ve Yu-' 
nn sukutu, bizim tarama a- sına konmuştu. Birçok tıtyya- at bundan ileri {?,elmişti. Şim - nani~tanda 1stanbulıın hasıl 
meliyatını muhakkal\ surette reler Çanakkaledeki filomuzu di ise topalma ameliyesinin edecegi tesirler bertaraf, Ge
muvaffakıyete götürecekti ve takviyeye gönderilmisti. ıslahı ile biitlin bu tehlikeler liboludaki Türk ordıı•"~"~ ~ -
Türkler hiç bir mayn ihtiyatla- Tcneros adasındaki iis bun- bertaraf edilmişti. Sabih mayn kıbeti vahim olacak ve bu ordu 
rı olmadığı için toplanan mayn !ara gelince bunlardan o za - Sir Hamiltonuıı ordusıınuıı ,.,. 
!arın Yerı'ne veniJcnn" ı' koyamı- !arın deniz tayyarelerile bir- k d . d' , .. · man cok kor uyor u, sım ı 
vacaklardı. Torpil atmıya likte kullanılmalarına musaıt bunların da hiçbir tehlike teş-
mahsus ÜG tüpün uyandırdığı idi. kil etmemiş olduğu anlaşılmış 
tehlike de bilfiil artık mevcut Bu tadilatla beraber bütün 

d · h" olmakla beraber bunlar da ya 
değildi. Yirmi sabih torpilin de bu oıerait yeni bir enız ucu-
büyük bir tehlike teşkil etmi- munun mutlaka muvaffak o- ağlar içine alınabilir, yahut 
yeccği de meydandadır. lacağınıı delil değildi. Beklen- hususi gemiler vasıtasile top-

. ı · di 1 · he-aba kat ]anabilirdi. Binaenaleyh o ta-
Herşey Yolunda .• mıyen ıa se erı ~· • 

mak lazımdı. Harp bir~ok ih· rihte yalnız bilinenleri hesaba 
F k t timaller sahasına dayanır katmak mümkün olsa bile l 8 

a a •• Fakat donuk tabiatlı ııdamlar Mart taarruzunun tekrar edil-

i b .. l bu tesadüf' !eri müşkülatı arttır~ memesine Ye çok daha iyi se-

racına mani olamıyacak, ale
liiccle toplanacııktL Bu ordu 
ne kadar kalabalık i:;e o katlar 
çok açlığa mahkumdu. Çünkü 
bu ordu i~in filomuzun arasın 
dan kaçacak küçük Tiirk ge
milerile Asya sahillerine ka . 
rnşmak kabil değildi. Bu müla 
hazaları salahiyettar ukanın 
mütaleaları teyit ~tnıckledir. 

Enver paşanın ve Ami· 

bilirlerdi. Onlar durakladılar 
ve bizim bu varımadavı ta
mamile tahkim· etmemize mey 
rlan verdiler. Altı hafta içinde 
buraya A vustııryanın Skoda 
fabrikasından iki yüzden faz. 
la top naklettik. 

Harpten sonra daha bir~ok 
Türk ve Alman mütaleaları in
tişar etmiştir. 

Göben krm·azörii (Ya\'uz) 
macerası ile meşhur olan A
miral Sııson, müttefikler filo
sunun Boğazı yaracağına ka
nidi. Onun Türk olan erkanı • 
harp reisi ayni fikirde değil
di. Fakat diyordu ki: 

- Eğer İngiliz filosu Ça . 
nakkaleyi zorlar rn fstanbu . 
!un önüne kadar gelirse Türk
ler sulh yapmak t(·sebbüsüne 
girişeceklerdir. Bu hanıten ev
vel zaten Enver Pasa aleyhine 
bir ihtilal muhakkaktı. Fakat 
eğer müttefik filo Boğazı yar
saydı ihtilal o U>man kopacak
tı. 

Türk siya>;Ctini yakından 
takip ve tetkik etmiş, Çanak
kale harikalarına ait rapor
lar tanzim etmiş ola:ı Alman 
korvet kaptanı Balı.er miila • 
hazalarını şöyle hulasa ediyor· 

"18 Marttan sonra BerHııde 
lngiliz filosunun Çanakkaleyi 
g:~Gebileceği muhakkak adde- . 
diliyordu. Çünkü TürklPr mü
himmatlarım tiiketmislerdi 
Almanlar lstanbulda oblls fab 
rikaları tesisine çalıştılar. Fa
kat makineler nok~anılı ve is
tıhsal pek zayıf oldu. Maynlar 
emin bir müdafaaya kafi de
ğildi. Çünkü bir kere istih • 
kilmlar iskat edildi mi, bu 
maynları toplamak da güç de
ğildi. 18 Martta müttefik filo 
Boğazları geçecek olursa ne Mayn tarla arının o ıt' op- • , 

il · d k' mak, korkularını çoiT. altınak i- rait mevcut oldugundan Nisa-ları ve bataryaları e erın e ı ~ 
mühimmatın yarısını saıfot- çin ileri sürerler. nın sonundan evvel bu taarru- 1 S 

, . . • olacağını soranlııı-.ı Türkler 
ra uşon un fıkırlerı sulh yapacaklarını ~övlemi~ . 

miş bulunuyorlardı. B,zim .ta- Peki , bizim için te•adiif var zun üç dört gece devanı etme
rafta ise her şey yoluna gırı- dır da karşımızdakiler için yok mesine hiçbir sebep yoktu. 
yordu: Martta bütün ~ksikler mudur? 18 Mart hücumunda Müdafaa hattının esaslı vası
sıralanmış, Nisanda hersi ta- uğradığımız zayiata yeni bir talanndan biri diişüuce Maı. 
nıamlanmıştı. Hıirum" mühey- hücumda da maruz kalacağı- mara denizine girmemize ma
ya ruayn tarayıcılanı. adedi mız hangi s<>beplere iRtiııatm ni olan bütün silsile :lüşecckti. 
dört mi8Un!.', sürn.tleri iki iddia colunabilir? Şimdi bütün 25 Nisanda ordumuz hücu-

Türk harbiye nazın o 
içinde demişti ki: 

!erdi. Halk işyan <>d~ekti. Yal 
harp niz gemilerin İstanbul önünde 

göriinın.esi bile bu neticeyi ,·e
n;bılırtlı. İstanbul , bütün Tür
kıye demekti \'C hu ehirde 
hiçbir asker yoktu.,. 

- Eğer İng;lizler Çrınakka
leye daha fazla harp gemisi 
göndermek c~aretini gi>ster
scler·di lstanbula kadar vara- (Atkaaı var\ 

Sııyfa : s 

Şimdilik =:::-
-== Bukadar ! 

ihtisad Jıarbi 

B ugün düny~yı en büyu~ 
ıztıraplar içinde inle

ten harbin dışında bulunan en• 
der bahtiyar milletlerden birı
yiz. Hudutlanmıza düşman 
kuvvetleri saldınıııyor; karasu• 
larımıza dii~man harp gemileı ı 
sokulmayor; havalarımızda dii~ 
man tayyareleri dolasmayor. 1 

Fakat bu harbın hır de toı. 
suz, tüfeksiz safhası , ...... ki b" · 
tün dünyaya yayılmı~ olan bu 
ea.fha tabiatile memleketimizi 
de ~ümulü dahiline almıştır. 

Bu gizli harbin de bir çoli 
çeşitleri var. Propaganda harbi, 
iktısadi harp veııaire. Ben bıt• 

raıl:ı sadece bu gizli iktısacl1 

harpten bahsedeceğim. 

Ekmek kavgası 

E kmek kavga&ı uiye bas"
leştirebilereğiıı.ız bu harp 

diğer toplu, tüfekli, t anklı, tay• 
yareli harpler karlaı, hatta Ol'· 

dan da mühimdir. Nttice ib.· 
rinde ondan da büyü~ı rol oyııı· 
yacaktır. Avrupa a~tır. İ>tihsali 
ihtiyacına asla kafi ıkğildir. 1(} 

milyon metre murabbaı bir '"1· 

ha işgal eden ihtiyaı- .\ Hupa 
toprakları 450 milyo,ı insanı 

beslemekten acizdir. Hele 311 
bin kilometre murabbalık lngil
tere adaları 50 milyon nüfusu 
hiç besliyemez. lki t~u. f dıı hıı 

ziı.flarını bildiklerindl'11 yekdi
ğeriııi bu hassa$ nokt;.dan nıı -
mağa c;abalıyorlar. Ku~ılıklı ao 
lukalar, tahtelbahir h21'pleı i, 
münakale noktalarınf. an1a11oı. 

hiicumlar, depo ve btc·kla?'ın ya 
kılması, hep bıı gaye ·i istihdcf 
etliyor. Bu iktısadi h«rp y:ı lnıı; 

muharip devlet topr:ıklaı ında 

de!bl. bütün Asyada, l:>ütiin A
merikada ve bütün cllıııyad.ı n:
rcyan ediyor. 

B iz e g e lince ---
B u amansız iktı-adi barb., 

karşı koymok i~;ıı gıd:o. 

stoklarımızın mümkiin mertebe 
kuvvetli olması Jft.zın1.hr. \'e i)u 
yalnız buğdaya inhısar etn:~

melidir. Sofralarınd haı1ıtC'ıı 

enıelki gibi dört be~ l:C ·i• ye• 
mek bulundurmak, y.,ıııne<liği 

i~in bozulan bir kısım yemekle· 
ri atmak bugiin i~i. V" tn ·1 h , 
yanetine yakın bir < 'rLlmcl'ir 
lktısadi harp karşısınua da k ı .: 
\'~tle tutunabilmek ve !la~-ıl '.lla· 
mr.k i~in bu hususlarda azal'.': 
derecede titiz davrar. ır.• lı. yiye
cek, içecek \'e giyec• J.: t. su~uu

da son derece iktıE::-4..,.a. ı ı.ıy t 
etmeliyiz. 

MURAD SERTOGLU 

grup un 
1 fBa~ trr rcfı : in··; fi '"'• " ,111) 

na ve Türkiyenin bir , ok ;-ı l .J· 
y~tlere ayrılarak de\·anı c le . 
gelen bugünkli idaı e i vcrın 
hususi idareler huktı li n \ aL• 
feleri baki kalmak i:zerc ycnı 
teşekkül lfümmuna ı,ana at bı • 
lunup bulıınn-n<lıb'lna l! .. ,. Dah -
!iye Vekiline tevcih ,.tl ;Jnw; bir 
sual takriri \'anlı. 1 kri rııi o-

1 kunmasını miit'::tkiı ~ kL ı~ Jvc-
gelen Dohilive: \'ekili Pıti k Oz 
trak bu rrevzul~r ÜZ• tı lld ·~ hU
kfımetiıı ötc<lenberi rr:eı,gul ol
dui;unu ve n;tek!m butçe mıl· 
zakereleri sırasınd~ c:ı avııi 
hususları hükumet o.dına 3ayın 
Basvekil izah etmis oluı ke -
di~inin bugün bu ı~ ı-.at3 ılavc
Nlil('(·ek hir fikri olm d:ğı ' vt• 
~imdilik böyl·• tedb~ <re : ' e -
~l<I e<lilmcnin mılnası cima • 
yacağını iz.'l.h etını' ve / "U 
heyetince Dahiliye \'~kiliı ,ın bu 
izahatı tas,i p olunm ı;. tur. 

R,ıznamede başka t ı . .ıddC' 
olmauıi{ı için riyasclçc c ~ ,:; 
nihayet veı ilmi~llr. 
--- - n-----

Hükumet yeni 
mahsula el oyd ı 

( Baış tarafı 1 \ne ı 

Toprı:.k Ofıo i mcrke ' 

' zat getirmesı ıs•e t <' k 
bu ah. ulü ınuhata:ı ıt 

bıncla cuvallara el k 
ı a-

\ 'C mlisait d po, ar "' r 
kfımetçe isticar edil bıle K 1. 
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Sayfa ' ı: EN 1 SABAH 

• 
San'at ve Edebiyat Emekli General Ali Ihsan Sahis' e 

ı' (Baş tarafı 3 üncüde) • 

Yazan: Sami Karayel m::::1ı:;m:==ı:mıaımııımcı:=:mımmıı:m1am:1rım:zı 17 _..,. ı 

az daha iyi anlamış olacak id, 
bir~ok şairleri Mevlana Celiiled
dini Rumlniıı manevi torunları 
addetmiş. 

1 1 
İbrahim, ustll.$ıntn haline ü

zü1"Uüştü. Ne söyliyeceğını ş:ı

şm:nıııtı. Bu sebeple lüçbir ce-j 
vııp vermeyip susmwıtu. 

doluyakaııından öyle pehlivan- ' 
!ar ;!,elır ki, büyük ortaya değil 
küçük ortaya güreş tutınağn 

mecbur olursun?. 
Nihayet gilrı:şler bittiğmden 

usta ve çmık köylerine dönmüş 
!erdi. Deli Hafızın tekrar Yürük 
Aliye mağlup oluşu etroJ:ca ol -
dukç:ı. . dedikoduyu mucip ol-

- Uııtıı., ne olUl'S'.L olsun is 
terse eıderha. ile ka!"Ş•laşayım. 
Büyilk ortaya soyunacağım... \ 

- Demek kendine güveni -
yorsun?. 

mu u. - Eve! Allah ust:ı !.. 
Deli Hafız ha.zırlanıyordu. Sonra, kn,·ağı yersin 

una.. Eloğl.; dinlemez; .. Küçll.k lb ım de dur:nuyor- ., a 
dıı. Deli Hafız iki sene kadar - Dedim ya, ne olursa olsun 
meyd:ı.nıı. çlkmzroağ'a karar ver- muhakkak lıüyük ortaya soyu

nac:ığım .. 
Dedi. 

1 

mişti. İyice hazırlandıktan son 
ra. Yüclk Ali ile Kırkpınarıla 
ı;üreı;ini ayırdedeeekti. 

• • • 
lbrnhiın, kasaba •·e köy dü

ğünlerine ~alnız baş.ınn gidiyor, 
1 

hasıml:ırını yenerek ufak tefek 
hedıyelerle dön üyoı·du. Aradım 
iki sene kadar geçnıi.şti. lbrıı-1 
him, Rumclinin bır kısmını dtı-. 
!aşarak küçük ortaya büyük or-

1 taya güre;;~k te~rilbclerini art
tırmıştı. 1 

İbrahim, ille Kırkpınarcla gü
rı:·ş tutmak istiyordu. Burada. 
ı,(,hret almak, boy ölçiişmek b'r 
rereftı. lınparatorluğun baş· 

pchlivan!l:rı burada seçiliyor-, 
du. Kendisı de büyüle ortayı 

kurtarıı '>e. ,eref!i bir mevki :ıl

mış olacakt ı. 

Usta ı rı:.k yoln düıülutiler .. 
Kırı<pLı .ı ıı geliyorlard'. C VR

kitler Kırkpınarda panıyır ku· 

rulurdu. 
olurdu. 

Hayvan alım satımı Yirmi y ıruı gelen İbrahim 
büyük orta güre<JÇısi olmuştu. 
Sim.,ek r;ibi körpe Lır delikanl• j Çıftllk «( 1ları kır!•pır.'\ra do-

d !arlar, ~ad;rlar kurarlardı. Mai-
ı i. 

Deli Hafız, çok inatçı bir a· ı yotkr ııde bulunan pehlivanları 
damdı. Otuz, otuz bir Yltfları•-ı dt Kırı ı..ı.aa.ra getivcruk ~eş-

ticirlerdi. da ,·ardı. Ta111 iki sene bazır- 1 landı. Büyilk gü~re iştirak I Ktrlqnnarda yalnız pehlivan 
ederek k ndlni e>ıdirme<ij. ~reşi olınaı.dı. At !'llrışları, 
Denk idmanlarla ve kendini ez-ı yaya ko\foU.la.r da olurdu. Bun -
miyerek tavlandı. Hakikaten !arın bıriıı.cilerine hemyeler ve-

rilirdi. 

sini bir taraftan bir ta~nfn döa- Kırkpınara yüzbinlerce kişi 
Hafız çakı gibi olmuştu. En-, 
dürooıiyordu. İbrnhim de yıl- gelir6ı. Her taraftan sayılı peh 
dırıml:ıı;mlf\ll. Büyük ortada ! livanlar, kiapetlcrini oınuzları -
kimler varua hemen nepsile boy ı na YUrarak Kırk pınarda boy 

ölç~meğe koşara.lrdı. 
ölçü.'J?Illiştü. Kiroisile berabere 
kalmış, kirııiemi. de yenınışti. O vaktin Kırkpınar güre,leri-

ne iştirı1k eden biiyük arta peh
Fakat bu pehlivanlık alemi i
di. Asıl Kırkpınarda k,ııınnmak Ih·nnları şimdiki başpehlivan a-
liızımdı. Çünkü, Kırkpınara Os- yarında idiler. 
manlı im11Aratorluğunun köşe- :Kaıaabe. ve köy düğü.ııierinde 
!erinden bilinmedik nıce pchli- ~ hazan küçük şehir! •de Kırk 

pınara büyük orta güreş ıçın 
va.olar geliyordu ki, ili\ akla gelenler ~a güreteo neWivan 
gelmedik muva!fa.kiyetlCl'e sa

lardı. 
hip oluyordu. Küçük İbrtı.him i~ farkında 

doğru idi. İbrahim yirmi yaşı.u
da diri bir gençti. Fakat, büyük 
ortayı Kırkpınarda :ıcaba kur
tarabilecek miydi? 

1brahim, Kırkpınara geldiği 

zaman gözleri kamıuıtı . .Işitıne
diği, görmediği birWcım peh
livanlarla karıııla..•mıştı. 

İri, izbandut gibi Anadolu 
pehlfranları ortalığı kaplamış 

bulunuyordu. lbrahimin aradı

ğı büyük orta pehlivanları idı. 

Mevlana (nay ile kıtdüm)' e ' 
telmih ederek der ki: --· Milli vahdete muhtacız. Generalden namuskar insani~' 

Nay hü.şk-ii, çop husk-il , d"l t k k.n.-" "hlS!.l t • • • , hii,şı• post .ı ı uza ara su uuu ı a e memesını rıca 
Ez quca rn.i ay&l iıı ogazı I ' 

dost' 
Emekli General Ali Ihsan Sabis neden tekaüt edilmiş? • Doğruyu söylerııe 

(Kamış kuru, değnek kufU, b' 
deri de kuru. öyle olduğu hal- jurnalcıhk mıdır ? • Pis bir kokuya lavanta kokusu denilemez a - Dicle 

• 
erıın 

Birgün kahvede .ltururken 
İbrahim, merakla ustasına sor
du: 

de bu dost sesi nereden geli- yunda esir olan alayın esaretinden Ali Ihsan Sabis mesuıdur - Bu ne per~ 
yo~~mıız ile mükevve."latta ru- bu ne lahna turşusu ? • İktidarsız bir kimseye altın saat hediye edilir rıı~ 
hun tabii ve ma.ddi tahş.vvüller- Aman paşam lstanbula gitme ! • Dinleyen kim ? • Merhum Ebedi Şet'in J. 

le aliik~; 0.lm.':'-dığı. gösterili- dirşinaslığı - Milli Şef'in takdirleri ve itimatları - Ahval ve vaziyet fazla " 
.sor. Bulun buyuk ııaırler de bu 1 , h . ati ğ • .. •t d • 'fd' 
yolda rümuza tesadüf olunur. ze ve şa sıy a u raşmaga musaı egı ır 

- Usta, bunların içinde bü-
yük ortaya tutaçaklaf var mı? 

- Var ya! .. -
- Hangileri. .. 
- Ben göstermeJeıı sen, 

tahminle göster bakayım~ 
Deyince, İbrahim, çalımına 

ve büyüklü,.oUııe göre bir ilci ki-

Mevlana müstesna, Fakat bir, 1 ' 

çokları bunu farkına. varararak · · • J 
mı yoksa öyle geli~i gü:ael mi, O, kendi ne. fsine zulmetmiştir,· başkası deg" ı 
söylemişlerdir? Or~ını bil-

m~ _ • ~ • ,. ı l\Iuhtercnı Bay müdur.' 1 getirdifımden bu ~"'l"&it altında be - büyiıiü orduda. Musuld.an do~J 
- 11 H · 941 t ihli ·· hal raber çalışanuyacağımı ı;öyledlm. metre: cenupta nihayet bir }dtP'", 

Türk -~ebiyatı ba_.nn "''ag" ı azıran .,. nus a - 1 tı\4 ,._. ...," d k' d k d nl nd ı· Ve istid·amı mefe..vk ınakama gön - me\'cudundaki bu kuvveti 1 

mı. ·•ı'k ed•biya.ttır. Öyle olma - rm a .,. ı or u umo.n o an an "' 
"" Q ki' G ı Ali ihsan Nb· d~rmesini söylemelerini rica etlim. Hakkı Beyin sarhoşluğu da. · "' 

saydı u<>Qomazdı. Ha.tta bilha.s- eme t enero ~ t.>'in ~• ' J....,........ b" Bolu M b' B c t Abb Bunwı üzerine islitaına bir ı;ebep iken :idt muharebe '\'asıtalan-oe _ili 
Sa halk ••irlerım· ı'z bu"tu"n - 0 r- •• •~ e usu ay eva 0

- il>' ,,.. ~~ d. - · b ok d B. b k gö.stenııiş olmak için ;çki içtij:im - suldan idareye kalltıflnak Fe' 
ıerı'nde ını'stı'sı'zmı' te,-~nu··m et- J sa ver tıp ceva ı ·u um. ı.r uçu - "" 

'~ d t bd · uha leli·· o day den dolayı tekd.u'Ctm · oldukl ına de bir zaman~ teşebbü1u e~'V' 
mi•lerdir. Halk edebiyatının en ay " e ' vaya ge ı:•m a - . ' d bulundugu-m \"e ha ta d .. .n.. darıl r$k lııW'a e\l . .C,ımi de:rkennr hareket kabiliyeti olmıyan bJ.f . ..> 

'h ti matbua\• mwılazama tak p edlp lıiüf o.amemi Cephe kumandan- yet kumandanına hal ,.~ .- J 
K 0 raca Oğlan bile: cı e • n ·ı ,..,. . 

şi gösterdi. Halbuki bunlar bü
yük ortaya değil küçük orta 
pa.'ılivanları idi. 1 \ 

Deli Hafız: f 
- Aldandın! .. .Elımlar küçük 

orta pehlivanlarıdır. O senin ,. 
göaterdiklerin İstanbulo:!an gel
nıedir .. 

büyu"k mümcseilleri111en olan 

1 

a 0 -~m ~'f:". 

.., edemedi&,ioıde11 Bay Cevat Abba _ lı.ğ\Jıa gönd~~ler. GeoerRlin beni muvafık olmıyan cmirl~r ' u! 
" Karaca oğlan der ki: isminı 

1 

sın neşriyatmı okuy•madını. Miri • tetdôr eltili yalandır. Aflannı rica kendl hatalart<llr. Eı;ir oı..n • il' 
öğerlcr fnumaileyhi 1Şahsan tanırsa,m da edMim. Ben ayyaj deSilim. \'e!"i"-'rı larda mevcutları zayıf olınakl3 ,f 

'.Ağu oklu bildiğimi.;; şekeri.er! Ken<Lsile bir do.Uuğıım yoktw'. G.e- vazl!eye de vu•·um dtte<esiııd.-e sa- rober ekse<•ye!!c sa.>cakı,rı 
Güzeı sever diye imıad neral Ali Ihsan S~bis cevabında da,lı:aUe, canla başla çalı.ıruı bir in- \•e günı.Uş imtiyaz mad31Y' ıl. 

Dedikten sonra, g~ünün k11y 
ruğiyle wıakta oturan iri yapalı, 
yirmi dört, yirmi ~ yqla.ruı.
da bir pehliV<UJ.ı göstererek: 

etlıcrlcr şahHtmdan da bahsederek. eski bir 1 sanım, Bu bapta bnna ı.fhrA e<hynr- taltif edilmi.j, !rak ınuh::u·~ 
Beıtİ1tl ~ ii.:?ge mes'eleden dolayı bana hilttft ha- lar. H~atl aol<erıyemd hiç bir ku- temaruz etmiş alaylardır. En fi 

;- 8~ mi txır~ kikat i&nadatta bulunuy&t'. Sulriı.na, fT\l\daılun4,an tekd"' almad~aı. Farlı 1 bir kumandan da bazan hatıılaf :,1 
~ ~ ,_..._Mete muRtaç ochtgumuz. b.ir ı.a -1 meta.imden d"layı et.ima takdire rtı."7- pabihr. Yalı;uz noksawnı ~IA 
·~·-;ıı ~ . h old f-.J _.. maeda şahsl ia8adlara gaııetelerle ce ar um. ?-tekteptf'~ fevk.:.ıl.\dp bir kusurunu itıraI en büyü:... . lt"'" .. 

- İşte bak! .. O, büyUk orta • 
1>9hlivanıdır. 

- Amma y~ptın ha, usta!. 
- Tövlııe olaıın bü "iik oıtı 

Çağır Kat"qea oğkıu (."ağır vap vermeğe ~~bur kaki.ıc,ıma. mU- ı ah.lAK notu alarak \•e sını!ımın ikU'l- l tir. Kiıtbahati 1>ade ölüle"e yu~ .. .'11 
Taş dii,'ıjüğü yerde ağtr teeseirim. Matbuat kanununun bah- cisi olar~k çıkpnı. 1 çirk.tn bir hareketl':. Bu rrı'~ 
Güzel llf'IJ'mek günah değil f"lligi hukuka bınaeo mU.Ulleybın Garp cephesi kuıuandanlı~ınuı 1 ı:az•ie sütunlarında müna•:ıô' ,;'. 
Dört lcüapta yerin gördüm. l'ahmnn \.'aki olan teoavibatı liaaoi- istifamı kabul etmesi Ye beni çoıı,r- ~bee\ir. Harp cerideleı·i 'l..c;keri ~ 

yesh1e kaPfı y1RdWuı1 bu cev.a.bın ması üzerine orduQan ay!'ıldım. Cep- ik: var. A\Akadar m_uk.amlı11 ~ 
muh\eF811'1. gue\eniQdıı aynı sütunun- he karargtinnda u<ti(amın ha)ı;Jki se- tarih yazthrarak. mılletc _,..I 
da &&nen n@tTini r\ca ederim: bebi aoruldu. Ortadakı pi bir ko - n~ed:ebılir, O zamanki R.laY_ 'fJI. 

diyor. 

ııeJı,l.ivanı.. ı 

- İsmi ne? ..• .,- 1 ' 

Yunue Emnıııin ;. hemtın 
hemen bütün fii.rleri mut!l$1 vvı

--
- Öıruırlili, Toklll&k Osman! 

' - faned.ir: 
v Hok CAUılmn, Hak OalaQım 

8-dctıı ~k '!Jf)k cal~lmu 
Gü-ı.r- ywZ.gtı!)11 

Generaı Ali ihı:>an S.ibi.s: tekaüde ku.ya lavanta ko.kUttu demek yalan danları.n.ın bir kısmı :;aj.~I · JI 
sevkedilmeslne erkanı harbiye re- o\af'ajından cephede de malım\ .o n 1 bu &ün emf'kli tümeenerştdJ.C / 
isi olarak beraber çalıştıtınHZ zaman r sebebi, söyledim. İfademi. t.tbriren deı / ların da itade\erj alınabUiı" ~ ( 
Garp cephesi kumanda:alt4tına ver-1 tesbit ettim. General bunu jurnalcı _ kacıru dinledim. notlar uldJrJl rdıJ 
mege mecbur 1taım;un bir raporu I !ık add..ı0-0<. O g\ınkii ~el< bi- sarette kaoohalın buyügünii ~ e'i' 
sebeb addederek bana hücum edı - I lenl~r tak:dtT ederler ki vatan ve nun se-\'k ve. idare hatası te~~ f 
yôt'. Ve beni jumaleı o15'ak iline - tnllletlıı halİ:•• va nın ni&e-hb n• ii kanaahne vardım. Muhtetel'~ 
diyor. O zamnnkı ahv«ie vakd olan- milletin ye.,g:.n e.i&tıoatı3tu elan or- t neralim berU aez.imdf'n dohı~ı "6' 
tarın çoiu saldır; onlarca da n1a - dunun selirııet '"" m.uva.Uakiyeti - ~ ya mecbur ettiğıni ~yluyor. , 
lwndur ki generalin ıekalıde sevki- ne batlı bulu.nmakta idi. Gcnçral A· yalandı.r. Berveı;hiat.i \"UolJ.ıc.Jt 

- Bu Ömerli neı-ey di'>ü - ' 
yor... / 

- Şile tarafuıda bi7 köy .. 
Yani İetanbul civarından.. 1' 

- Bu, büyük ortaya mı gü-1 J 

~k? .. 
- Ya, ne za.ımettin .. 'Ba~ al

tına mı! .. 
- Hep büyük ortaya güre

şecekler böyle mi?. 
- Bundan daha irl kıyımı da 

vardır ..• 

Ey rarn•ıebi çok cYJla1n nı 

Filaetle mıııı.ııır ohm Rıza 
Tevfik, Pf*retin geçtiği isyan 
dewe9ini ırtt&mı, ve ...,., •iirle
rinde tamamen tasavvufun teai
ri altuıda lıulnnmuştı!r. Ve Rı-

Aylardan niaandı. .Kırkpınar 
doğ'ildi. Usta ının söyledikleri (Arkıı.ııı 

günıtleri gelip çatmıştı. Deli -------,-------...,,-------...:...----:...._ 

za Tevfiğin en perl&k lfiirleri de 
, şüphe yektur ki bunlardır: 

ne sebep. durüırt har~k.-et e.aneme.. li tMan S3bis ise en na21k bir zaman zip ederim. •ııı · · ııf' 
si

1 
dUpn.an vatanlnın göbPiı51nde iken da bu ıte!Ametı tehd.ıt echyordu. Bu 1 ıı~ da!a Iraka gelQ.tğ!lld.: 13 

-
orduda ma.tevk. makama karşı itima- hali gôpetı ve takdir cdl"rı bir er- c:ü Kolordu Kumandaı ıuı. 111;1 ti' 
dı ._anacak tavıır ve barak ttt" bulun-. k3.ru harbiye re'.sıne i.sttfa emı.ek, yitı ~lmijl.erdi . Den de crk.lfl

1

1 
'ti 

ma.s~ nıa.fcvk:i2rile uirafm.a.:t.ı se- ha.kik.ah anLat.ınak. düterd1. "Ben de 1 yüz.başw -o l a r a k ctc90 JI. 
bep olm'4iur. Binaenaı,;yh kendi 1 bu vatani, vicdanl vaııleyı yaptım. bıytilind~ bulundum. O zan~ ' 
idbarına kenclioi seb<>p olmuştur. 1 Mlllt cidalımizde bunun ems•li ı;ok- Grubu kumandanlı&! oeni ( 
Ben de bundan dola.Yl i•ll!ıı, eltim. O 1 tur. Bu gibi hareketler zemme de - .tırkaya tayin elti. Kwnand~ 
beııi istifaya mec.-bur etmedi. tsti - ğil takctıre ntal!h.ar olmuştur. Bina- ni, vermet istemedi. t:jrar , rJI f 

Hafız ıı..zmı.ı. Çırağı.Dtn da key
fi yerinde idi. 

~{üçük tbralıim, mutlaka 
Kırkpınar g\iraşlerine girmek 
istiyordu. Aıııl ~ orada idi. 
Bu ııebeple Deli !Wızın Kırkpı
nara iştırlk edip etm.iyeocğini 
merak ediyordu. Ustaı;ının Yü
rük Ali için durmadJ.n ha.zır -
landığının farkında idi. 

Küçük İbrahim, birgün U»

ta.ıına. sordu: 
- Uı;ta, bu sene Kırkpınara 

gidecek miyiz? .• 
Deli Hafız g\ilerek: 
- Neden sordun İbrahim?. 
Droi. 
İbnıhiıu gözlerini ustasına 

dikerek: 
- Usta, bu sene Kırkpınara 

gidelim .. 
- Hazır mısın sen? .. 
- Hazırım usta! .. 
- Bakalım ben h:ızır mı-

yım•. 

Ust:ı, pekala hazırsın .. 
Bundan f&Ua ne olacak• .. 

- Demek beni ıyi aörüyor
sun ?. 

- Çok iyi.. Bundan başka 
üste koymazsın usta be·: 

- Yürük Ali ile boy ölçüııe
bilecek miyim dersin'. 
- ... 
- Niye ce. p vermiyorsun?] 
- İnşallah usta'.. 
- Baka be' .. Clan şuphe!! 

var galıba!. 
- Değil usta!. 
- Neden inşallah usta, diye 

evap verdin ya? •• 
- E ! Usta Allah bilir .. 
- Doğru.. Bu seno Kırkpı-

nara Allah sağlık verirse gide
ceğiz oğlunı !. 

Diyince, İbrahim sevindi. Us
tasının boynuna sarılarak: 

- Usta, bu sene K.ı.rkpınar 

da şan vereceğiz inşa.ilah!. 
- Sen, büyük ortaya çıka

caksın artık ? 
- Elbette usta!. 
- Amma orası l'1rkpınar 

dır .. Balı:anıı.ıı latanbul ve Ana-

Müşahede altına 
alınacak 

Sirkat ııe yaralama.dan mah -
kfım olaralt İstanbul haoi.ııhane f 
sinde bulun3J\ sabıkahlardan 
Halil oğlu Mehmet evvelki ak
~am bir şüphe üzerine kPndisini 
aramak iııtiyen sergal'\iiyan Oş 
mana taarruz ve tahkirde bu
lunduğundan dün adliyeye ve· 
rilmi~ ve birinci aeliye cezada 
muhakemesine başlanmıştır. 

Ancak suçlunun ahval ve ha· 
rekiıtı şüpheli görülmekle tıbbi 
adli tarafından muayenesine lü
zum hasıl olmug ve yapılan mu 
ııyenesı neticesinde adliye dok • r 
toru Enver Karan aıı~ıunun mii· 
ııahe<le altına alınmasına fenni 
lüzum gönildüğüne dair rapor 
vermiştir. 

Bu rapor muktazasıııca suçlu 
nun altı haftadan a.,aiı olma · 
mak şartile adil tıb düessese
sinoe mü!j8.hede altınn alınma -
sına ve bu muhakemenin alıkiı- · 
mı umumiycye tiıbi bulundur- J 

ma ı karar altına alınmı~tır. 

Kitnbıyl.ı baş bata konuşan 
arkad:ıı;ım, bundan \"az geçır 

rek bana döndü. R ı;ını kulağı

mın hizasına getirerek fısılda

dı: 

- Önümüzdeki masada otu
ran çiftleri tanıyor musun Ay
şe? 

C:ün karşı adaların arka -
sında kaybolurken t:ıbıatı kı

zıl bir girdiıbın derinliğine fır
latıyordu. Bu vah~i kızıllığın 

bittiği noktada engin denizin 
~effaf suları birletiyor: yavru
sunu yalayan bir ana kedi gibi 

gurubun liıhut! rengine set çek· 
mek istiyordu. Yan tarafta bir
birine kavuşan iki 8jık, arz ile 
sema, ayrılığın verdiği iştiyak· 
la yekdiğcrine sarılıyor, sevişi
yorlardı. Akşamın gölgeli man
zarası ka?lısında heyecan duy -
mamak kabil değildi. Allahın 

ııakfettiği şu tablo, kutsi ve ill· 
hl bir sevginin yegane timsa.11 
idi. 

Kalay saklayan bir 
adam yakalamh 

Tahtakalede nalbur Mabmu
dun illinde bulunan 1400 kilııiır 
kilo kalayı saklıyaruk satıııe. 
arzetınediği hakkında ihbarda 
bulunulmuf, yapılan tahkikatta 
a.kra.bal:ırından yemcy,:i Galip 
vasıtasile ve iki parti halinde 
lımıirden getirtmiş olduğu bu 
kalaylann 1000 kilosu Ethem 
namında birinin metrftk ardı
ye.ıl!ıe 400 kiloswıu da Mihailn 
ardiyesine depo ettiği tahakkuk 
etmiıjtir. Bu hususdıı evrakı tah 
kikiye tekemmül ettirilerek id
dia makamına oradan da ait ol· 
duğu mahkemeye sevkedilecek· 
tir. 

-----O>----- ' 
Hırsız hademe 

Teknik okulu hademesi olup 
talebeye aid elbise ve paltoları , 
çalıp satmakt:an suçlu. Şaban 

1 
dün 8 inci asliye cezada 7 ay 
hapse mahkum edilmiştir • 

ı= HiKAYE 

.11-a., 8CNCi6dir Mf"'M. ~tt~ famın hakiki sebebini anlanl.ak içini eruı\eyh ben hiç bir !e,ir altında t gönderdi ve 8tidek~ \5Ure"") 
Ge"l!f ~ OCW'fkır 4ep bana ordu levazım re'-si ile hare - olmıyarak aır! vatan~ bir \'QZife zarak iademi rica etti: .J'-. 

nej~ınl ket şubesi müdürünü gönderdi. ts- ya_ptığıma kaniim. Jurnall.·t söı.ünü (irak Grubu Kuın.-nd.Uz 
H~ boğulma. bM. 1 tid1amı _cephe kuma.nd.anlli!lna gön-1 J:enareJc ret ve iade eder-•m. Bir de Emri samilOl'ine te,·kifan ~ 

kıimattıı derrpe&ı le.tıir etti. GönMrdlji uıl - jurnalctlar bunu bır menfaat elde harp yüz& l ı :tıaht El, y;ll'ın ~ 
• Hep8i bir katradıt umman j · ıara kuınandanımm hal ve, vaz'iye-ı etmek için yaparlar. Ben ne menfa- beh iırka.ına ilLI>>!< clJ<l.ı;~ 
~ .~ir te muvafık olmıyan harekatını bıl- atı şahaiye e1d" clmitını. bunu ge.ne- hareket ed.eçektir. Murı:\a.I~ 

1 dirdim.' Bu ~~ıle. beni ~e beraber { _ral göstercbilı.rmi~ Dünyaıia m.aaş Uru·ü kolordunwı ahval \'C ~11, 
Hey Rl:lla taloat yok lıakkı mes'uliye\e ıuı:iil<l1Y-ıltne kanaat ,oü:ldammdan başka dikili a&<tcım yolc. !alt ••btkosına vak!! ve belıl 'rı! 

inkara il Bi:r kulubeye malik d~t·lirn, B n zu cttljim metanet , .. e e.:ıtretc51 il" 
Se>ı mahrem in.i§ııiıı didon kapalı, az çok mutla.ka bulu -[ vacdnnunm sadn•ından lıaika b;r bir erkfııu harp ol<luluad•" / 

ydra 1 ruz. Şey.h Galibin lısanda inkı- 'l"Y dinlemeyen hi~ b•r ı. .. ır aıtıuda !•rltaya münasip bir erkfııı~ıl< ı 
OWıdi agah oldum sırr - Ü U b hareket. etm. iyen, ihtirasattan mii . - zabiti bulundugu ta ılı:~ ti " liip yapan "Hüıın · Aşk., ı aş- _,,... 

c.traıra ed bcrra bu· ırısanım. Her hangi bır lnaıl~yhil' kolurduya iad~ 
tanbaşa budur, Haydi bu ebi-

'.Alemoi ~mum 'Vicda>ı ya.t pirinin ı:nistik temayülünü makamda bir jurnahm \'ar ise neş- ederim. 1 
aernkdir mensup oldugu· büyük Mevla- rrodt.nıiln. ''"'ini o makam<iaıı rn·a c"<le- , ' 2oıı2ıı~ 

13 üncü Kalordu l(U 
nanın tesiri.ne atfedelim; ya ye- ) Ali hı.an ' 

T<l(l yok geccafode, 
güııdüzünde 

Beıı neyliyeyiın bu yer 
yii=il ııcle 

diyerek hayata göılerini kapı
yan Abdülhalc Hfunid ölürken 
şöyle siiy'emi~ti : 

Bir iami cewl olsa gerek 
namı tamat 

'.Ayalı üd1ıiyyfldir ilhnmı 
tamat. 

Şark edebiyatında bwıu açık 

nilere ne demeli? Eıueklı General Ali th •n Sabıs 
Dı.cle boyunda Şlrkat civarında esir 1·:1111 ~..Af' Bunun, bu rümuzun tahliline Ben 18 inci kolordu er .. 1.,.., 

k 'tın' Çünk' .. 1 olan kuv\·etin esaretinden bal~'"'le b. · · 'k Alrn v"''J "J adar gı ıyoruz. u o za- - ıy~ relSı ı en on .. ~ ,,,,. • 
koymak.ın1 meı·hum İFntail Hak. - ·ı .,., Ali !" · NbiS '1· ma.n mesele edebiyat çerçeve- rı m•>-m. ..<an ~ 

sinden dışarıya çıkar. Benim kt Bey• yegline meS'ul addediyor da bent Enver Paşadan 6 ,." ~ 
ve sarho~lu&undan buhsed.i,yor kuv- k' h b. · ı .. -, burada söylemek istediğim ede-I er •n• ar ıyo r01 o-· ,,. 

biyatımızın bu tesir altında! vetimizin de zay•f oldu"1nu söylü- istemiştir. MuaıtıcU.I• znt>~ 
doğ:mUŞ ve büyümüş olmamdır. yor. Düşmanın muhabere hattını rü ~hiltir. &ı son birinct ucı'ı 

Muhterem refikim Hıılit Fah- kcsWğiııden Mu,uldan idare edile - )<.am harbiye reW,iğine de 
ri Ozansoy'la bu noktada mu- miy.,.ek arkal•mna duşcn dü,man ne kendisi istonı!ştir. uldfP · 
tabık kaldığımız gün kendisile ıara!mdan .,.ir cdildiğindon balı - Muhl.crem geoer.ııl ıuus şıııl 
anlaşabilmişiz demektir. Zat(.t'n ı;ediyor. iJ1.cl'ioc mc.s'ulıyet almı - sil çıkarıldltını, kcndi,.~i . ıe 
akıl için tarik birdir. yor. ts.ma:ı Hakkı Beyin sev'· ve ida- sonra benim Yek.il ile 1Jirlt1' Jtlı 

ULlINAY rede kusuru var. Faka.t kabJhatin yeyl n~sıl hüsnü idare cttı~' 

hal neticeyi bildirmis. Tabi bo -
' 

Nusaybine korargfth.:l a\ dC rıdt 
bana yaveri Ilasoı.n beyle gbi.J · 
rek üst kapagında cH::ırl>l .. ı r . ·1e l• 

~===::::::;:::;;:;::::.:=~=u=· ====K=~= va,an ' SüheylA u,~un J 
şanmışlar. 

Biraz evvel genç kadın için 
cahil ve yoksul demistim. Şim
di buna kimsesi?.Jik te iliive edil
miı;ti. Dayısı" ölmüştü. Bağla -
nan az bir nafaka ile nasıl geçi
neceklerdi. Tahsili yoklu. Bu i
tibarla çalışamazdı. Cahildi. Dü
şünemezdi. İşte böylece sukut 
etti. Çocu~nu babasına gön -

derdi. Kendisi ise bugün bura -
da, yarın Suadiyedc, öbürgün 

Beyoğlunda geziyor, dolaşıyor. j 
Nasibini hayatın sefil, düşi.lk 

cephelerinde arıyor.,, 

deki hideınatı berguz..:dctu. 11rt 
d 1'tJI . 

si Ulkdir, 13 eti kolor u. ,
1
, t 

Ali Ihsan) ya!lsl hokkedılJl •lfl 
• . tı.:I~ 

tın saat h<'.'diye ctu.,,ını 

zannedı.•rim. . ı::l1· 
.l\IWiOYbindc iken kendı ·,1e11 

~izligi yüzünden Gcµeral ~j:i , ' 
lst.;~nbul huktimetjnc ,·cr~;.ıt~.-.J 
mı.itnreke .ıı.ddolunan ill\tlfl ıctl61'" .. : 
bunun üzerine vazlfedc_n ~ 
gideceği sırada fi!.!Yl!!diğın> < 
lıoltrlarlar; l•laııbura ıı•u: ıe< 

- Tanıyorum, dedim, o genç 
kadının acıklı bir hikayesi var

dır. Yanında oturan erkek de 
kocası değildir. 

Arkadaşım bir ~ey anl ma -
mıştı. Sarfettiğim şu iki cüm
leyi tenvir etmek liızumunu 

hiSBettim. Gazinonun tenha bir 
köşesine çekilerek anlatınağa 

başladım: 

"- İyi bir aileye mensuptu. 
(Annesi ile dayısuıdan başka. 

kiıns8'ii yoktu. Babası öldükten 

sonra malt vaziyetleri de bo
zulmWJtu. Bu genç kadın yok
sulluk ve selalet içinde büyüdü. 

Güzeldi. Naıınualu idi. Faka.t 
cahildi. Anoak okcyup ~ 
bil-.lt kadar t&hail y~ 

Böylece yeni doğan her günii f 
birbirinin nıütcınmiıni olarak t 
geçiyordu. I 

B:r gün ıw.dooe ismini bildik-• 
!eri bir amca:ıadesi çıkageldi. t 
Bu zamansız ziyaret onlı::ı ı;a • 
~ırtmıştı. Bu, orta yaşlı ve yn-1 
kışıklı bir adamdı. Çok zengin

di. Hiç evlenmemişti. Kızlannı 
alıp götüreceğlııi. söyleyince 

hepsi sevindiler. Para mevki ve 
güzellik gözlerini kamaştırı:nııı
tı. 

Genç kuı gitti. Onun buradan 
a.yrılınaıııyla beraber hay&t tarz 
!arına. bir esrar perdesi çekil • 
miştl. 'l'alııı% nikihla.nnııı he • 

nüz yapel••dığı ai!Jleniyordu. 
JSıı pP. b« ıpda Ql)~k8!!, 

o, geri döndü. Aradan bir sene 1 
geçmiş ve bir<le çocuğu olmuŞ
tu. 

Perde arasında kalan kısım
ları ögrenmekte i",ecikmedim. 
Orta ya.şlı adamln son • sene 

içinde cereyan eden hayatı mı.:

hitin nazarı dikkatini celp et
miş. Ve etraftan bir takım taz- ' 
yik.ler bllflamış. Bu vaziyet kar
\jısında niklllı yapmak mecbu- ı 
riyetini hissetmiıı. Zaten genç 

kadın da. lı:ibirll ve küstah he
rifin işkenoelerine Wıa.mmii.I ı 
edemiyormuş. Bir an evvel u • 
:ıaklaşmayı düşiinilrken araya 

ni.kih vak'ası ve boşanma da -
VLl11 girmlg. Mahkeme ellnıield 

bir çok fahit 11e illQlll'tlarlır, der-

Son vapurun tiz düdüğü bu 
şiir ve san':ıt diyarında dakika

larca inledi, Akşamın sincabi 
karanlığı Büyükadanın kumlu 

sahillerine çeşitli gölgeler dü -
ııiirtiyordu. Güneş gündüzün gil

t'ültilsünü de beraberinde stirilk
leyor; boşluğun namütenalıiliği 
ne götürüJ.:Qrd.U. 

g i d e r s c esir ~ıltı ta1'~ 
JI"rput ve Malotya rnı~url ıı 
oturınasını, keııd~inç ıwr ej:lıı1 
moı ve te;;hijAJm ~t~!ICC 1pPo 
!edim. utanbulda büyü~ o;,o? ~I 
alacağıuı tahayyul . od"':K 11li'" 'I . 
teklifimi kabul eim~eı". tı:•" 
gitti. 1nı:iiiılerden busu•• ıı.d:ıl ~ 
temeti ve liaydarı>aS$YA ~ aı,_.,pı 

li 1<0" .• ,,; 
muho!ız lngiliz kuvve ;ıYıl'P'~ 
lep clmeit de unuımodı. il ~ ~l 

ya varınca da tevkif otunaJ.·~ ,_.ş1ı 
gönderiWi. Domek l<i b0<6o• 
daha iyi takdir etmişlın· 1,oı11 
Ye sadLknnc tekli!tc bll 011& ~ 
O gittikten !IOnro ben 13 ~~ı. 
loccıur-ı kiılbolunon ordU • j. ' 

- (llonu .. t.fa O t 
uı~ .. 



nlıır' 

ylef11~ 
efe ı,ı 
per~ 

ir 1111 

'irı ~ 
zla ~ 

YENi SABA Sayfa : 1 

(. tlARP VAZiVETi 
teni harp sahaları 

FIKRA 

.._(~ tarafı 1 inci sayfada) iiiiiiiuaiei~iiU:m=:c:=:z~;;;;;~:;.:::::::::=~=~z====~;;s~=:::::2Z:=:iiiiiiiiiii~~~~~~=~~~~~Oic~=:i~:iil 
f.."..'. İııgiliıılerin de hır taraf
._ &beiista.ndan, diğer ta
ııatta.ıı ana. vatan ve koloni ve 

adam Baterflaı 
sucurnu affetsin 

yonlanndan yeni kuv -
~at celbetmiş oldııklan anla-
~. 

iki taraf ta Mısır - Lib
}'a SUUrla.rında kat'i neticeli 
~belere &iriilllek mee
~tindedir. A.nca.k, iklim 
~ böyle büyük teşeb
~ m&ni olduğu denenmiş -

tı ~ınanların, çölün çıkaraca-
gtiçliikJeri yenmek üzere, AI

likaya, mürettep kuvvetlerini, 
oradaki şartları gözde bulundu
::U-ak, eeasıı ta.tim ve terbiye
,e lılbi tuttuktan temin edil -
Ilı.ektedir. 

Ilu taarııaw:ı mahdut he
dofli olınaaı ihtimali lruvveUı -
:::;: Aksi sabit olunıa ve hare
ru ınuvvattak oluraa, Tob-

k tnuhaı;aruırun lrurtanlına-
81• ve kale mürettebatiyle iş 
Ortaklı. . k&ııl _,_, ..,,,_. 
01 gı ım &n ...ue ~·1§ 

Ur. 

11 
baha bir ay önce mevcudu -

h Uııbeyanm milyona ya.klaştığı 
11 
a r •erien ortqark ordusu-. tin, büyük zorlukları yeneT"ek j 

t·arruzu ilerilere götürüp gö-\ 
hUreın!yeceğini kestirmek ıçin 
1 .llrekatın inkişafını beklemek 
aı:tıııdır. Bununla., beraber, Al
~n tebilğlerinde bidırilen za
• tat tahakkuk ettiği hııJde, ta
ııı.l'tı.ıza tahsis edilen kuvvetler 
r lihımdir ve ka.nlı çarpışma.la
a intizar edilebilir. 
lhbeşistMıda: 

11 
ltaıyan generali Pralormo

k un kumnndaaı abndaki 2000 
.1~ilik bir müfreııenin aclık vü-

ııifı . . ~ 

ıı., den, teslim olmaları, yeryer 
~;:lıren ınukavemetlerın ~"k 
ın"l"rrı~en kırılacağını göster -

ek•.ecJir. 
Sııtiyede: 

la ~'l.Ydaya ve muhtelıf ko[jqr
C ama yürüyen İngilız ve De 
k~uı kuvvetleri, vaziyelın ne~a
b 1nı na.zara alarak, mecbu - , 
!il~ kat'j teşebbii:ıe geçmi ler .

1 tikGeueraı Dentz ordusunun A.f
Y a Şımaı kolonilerinden hava 
~~Yla gönderilen birliklerle 

!-~~dikleri duyulmuştur. İngiı~ ' 
b crıo Suriyeye karşı harekeet 
v~la~ken, hatta Alınan r.uv
h.,,.leı1yle de karşılaşacaklarını 
ıı~ ahı kattıklarına ınanmalıdır. 
Yol ıt~bara Fraru;ızlann hava 
Ya larıyle Surıyeye sevkiyat 
,,_ı>rnaıannın hıç de fayrtalı o· 
ti llıyacağını bilmeleri icap e
• er dı1nun gibi, Tulondaki Fran 
•iz rı 
~ 1 o"unun Bcyrut açıklarına 
'L1aı· · k · haı.ıı enııme uzere uzun mer-

a er alırken görülüp karşı-
1 ıı;na~ıkları da dıişünillcn:e~. ı 

I~ )ogu Akdenizde vt' F- e 
y gılız denizaltı botla.nnın lta!-
b 

1
n nakliyatına indirdikleri dar 

f>. ... t. 
, · artık bu deııizler:k bır 

il\ <ıttenberi lihverin tcınln et
i(;·~ olduğuna kanaat ettiği ha
~ 11Yctin mutlak olmadığına 

{~tlir-
•etıltgiliz ana vatan hava kuv-

crı be d d . v,. h • rmuta , yakın enız 
b~ı ava üslerini dövmekte, bom 
•~ı~lllakta ve hücum ~ıı<ış yu
!lırı tını sındınnak i.;tenıekte -

~ı-

tn.,"·ı· 
,,_ · <> 1 ız hava ordularının uzak 
""iti ıı ılerden baalayarak çok 
ı .~·ıt.,ıır böle-ekrd" elcle ettik-. , l n 
y ... ıııfavvakıyetler kayda şa-
rı,~lır. Öbüryandan, Afrika · 
v ·tJl taarruz teşebbüsünün kuv
h; Gır hava ordusuna dHyan
~,~'tıı da kabul etmek dvğnı -

ti ' •. va ekınlannın bu inJ ... jc:- .... f 
~ııı: 1 • bu sııııfın az 7.atnanda bü
t ı,lt terakki hal vel~rı all161lll 
~tın edl'r. Bu mesainin gimdcn l"y;. azıttığım tcdkik edenler, 
~ ~ o.ı·e ınşaat plfınlaruıın mu-

1 h( Y~I oım~dıklarına kanidır-
' 
l~""' 
'· any nın muh
e;~~ıel hamlesi 

~t (sa, tarafı 1 inci :aayf•dal 

~ ııı· Almanya buna teşebbüs 
Dı_~ebilir de 

t. l'-"'e • 
1~ t r taraftan İngiltereyi is-

•,ıııı,,~bbıiı<ü de mevzuu bahs
~ta dıı·. Göbbelı;'iıı bu lıu

lııt Yazdığı makale esasen 
:·~lt~t ll<:ıkça göstennektc itli. 
'l;i g- bu makalenin intişar et
'1<t«zete nüııhaSl Alman ma
ı,. lıin:ca toplattırılmıştır. 
:"'l'r naıeyh adalara karşı bir 

. ~ hareketi daimi bir ihti
t<ıııı,.~~kla beraber mutlaka 

41 ~uıı da isbat etme• 
~'ntıı llluhtemeı hareket Alma.o-

~ A.~ sulh hamlesi yapacağı ı 
bıtaıt !lada İngiltereyi hariç-

• ~~" .a:ak bir sulh konferansı 1 

t~r~egıdir. Bu husuııta Sov-
1 "4.,ı,~~-·tle _mL-.J.kerelerde bu-ı 

~ u so :ı; lenıı:ıelüedir. 

uriyede 
Fransız mu· 

kavemeti 
(Baı tarafı 1 inci uyf•da) 

lngilizler 
Kaputzoyu 

aldılar 
(B•ı tarafı 1 inci aayf111da) 

• 
1 1 
·Harbe bir a ım 

daha yaklaştı 
1 Baı tar fı 1 !lC 

Sollum - Capuzzo - Kaefayai 
müsellesi dahilinde cer~yan et- !erini tanzıme me<nur (•~kilit 

Mareşal 
Petain'in 

yeni nutku 

ransız devlet re-
mektedir. reisı Hopkiıı.; ve son zamanlar' isi Fransızlaı'I et-

lnglliz ve Hind kıtalu.rı, Ko- d:ı Londr-.ı.yı zıya.ret etını~ olan 1 1 
afaya geçidine ve yarın cenu • 

1 
bahrıye ınfuıte~arı Fon-eı<tol bü- rafında toplanma

buna hücum etmişlerdir. Yann yük Bı-itaııyaya vapılacak ha,·a d . 
üstünde Kaefayanın garbin de yardıınuıın tesrii meselesi etı-a- ğa a V et etti 
çarpışmalar devam eylemekte- il fındıı R°"""ve!• ile görü.;mii;;-1 
dir. lerdır. Bu hususta hiç bır be-

Umumi karargahın dün1'ü yanatta bulunulmamış olınak- 1 
tebliğinde bildirilen taarruzun la beraber Amerikada t3j'Yare 
büyük mikyasta bir taarruz te imalatı arttıkça İngUtereye da
kil eylemediği tebarüz ettiril ha ziyade Amerikan tayvaresı 

Mareşal Petain geçen 
sene ile bu seneki 

f rk1 anlanttı 

Resmi Harp 
tebliğleri 

' 

(Baı tarafı 1 inci A)'fada) 

Libya.da, kıtala.rınıız, Capuz
zoya kadar bir baskın hareketi 
yapnıı§lardır. Düşman, Tobruk 
nıınta.kasından aletacele takviye 
kuvvetlen göndermiştir. D~

man tarafından yapılan a.zimka
rane mu.kabil hücumlar d~a 
na ağır zayiat verdirilerek püs
kürtiilm~ür. Harek&ta d&
va.m edilmektedir. 

' 

Habeşistanda, 15 Haz:ıran -
da, şiddetli bir çarplfjmada.n son\ 
ra Afrika kıtalarımız La.kem-

Vichy kıtaları, Merjııyun et. 
rafındaki arızalı mıntakaya ol
dukça kuvvetle ta.arruzlar yap
ınışlardır. Vaziyet karanlık ol-1 
makla beraber, Vichy'nin ileri I 
cüzütamlarının, bu mıntakada 
İngiliz kollan arasından ilerli . 
yerek bu ~hre girdiği sanıl
makta.dır. Bu taarruL kuvvetle
ri, beraberleriııde bir kRç tank' 
bulunmakla beraber ciddi bir 
nüfuz kaydetmiş telakki edil -
memektedir. Çünkü oldukça bü 
yük kuvvette imparatorluk kı
ta.lan, bu Vichy kuvvetlerinin 
etrafında mevzileri iııgal et
mektedirler. İmparatorluk kuv
vetleri, Kuneytraya doğru iler
lıyen diğer bir Vichy grubu ile 
de temas tesis e~erdir. Müt-\ 
tefik k1 tala.n, merkezde devam
lı bir harp yapmams.ktadır. Bu 
ııebepten dolayı, Vichy grup- \ 
murabbaı araziyi geçersdrsdrıs 
!arının müttefik kollan arasın
dan ve geriye sızmala.n müm -
kündür. 

mektedir. Halen vukua gelen gönderilmesi beklenmektedir. tinin garbinde d~a.ı dümdar 
muharebe, Bingazi geri çekil· Şam mücLıfııası ı..un·t-tli J Vichy 17 (a.a.) - Mareşal kuvveterinin bulunduğu tnev-1 
mesinden beri cereyan eden faal Londra, 17 (a.a.) _ ~.amın Petain bugün saat 13 de iktidar zileri işgal etmişlerdir. 200 esir 
mücadelenin devamından başka, 
bir şey değildir. müdafaası hazırlıkları mütte - mevkiine geçişinin yıldönümü alınmış, 4 top ve 20 mitralyöz 

Müttefiklerin Yarın cenu _ tikler Suriyeye girmezden c:ok müna.~ell<'tiyle radyooda bir nu- iğtinam edilmiştir. Düşman bun-
bundaki hareketine l<arsı pek az evvel ilerlemiş bulunuyordu. Bu tuk söylemiştir. dan başka muharebe meyda-
mukavemet gösterilmiştir. Hıv na sebep de Dürzülerin daimR Mareşal Petain 17 Haziran · nında 150 ölü bırakılınışbr. 
kiki çarpışmalar Halfaya etı-a- mevcut taarruzian tehdidi idi. 19! 0 da Bordeaux'da söylemiş Assab ınıntakasında, evvelce 
fıııda nlııbeteı:ı mahdut c:öl mm- Londranın iyi malfunat alan 
taka.sına girınce başlamı~br. mahfillerinde beyan olunduğu- olduğu nutku bir plaktan tek- bildirilenlerden başka 6 subay-

Bu ileri hareketin inki.ııafları na göre Vichy kuvvetlerinin rar ettirdikten demiştir ki: la 180 erbaş teslim ohnuşlardır. 1 

hakkında şimdiden bir ~ey söy Şamda şiddetli bir nıukaw·met Bugün sesim kuvvet bulmuş- İrakta. vaziyet sakindir. 
~ek için vakit henüz erken - göstcrebılınekte olmalarının bir 1 tur. Çünkü Fransa sağla.mlaıı Suriyede, müttefik kuvvetler 

Diğer yerlerde, imparatorluk sebebi de budur. maktadır. Fakat bir çok Fran- her ne kadar salıll bölgesinde 
kuvvetleri, iyi vaziyettedirler. Maamafih Saydanın suku • •--- ilerli •--
sahil bo 1n sızlar bunu kabulden imtina e- mun....,...,,., yor .... - ve Kis-

yunca, giliz kollan, • tuna sebep olan amiller ara.sın-
Saydanın takriben 3 kilometre J •ı• h diyorla.r, mukadderatlarının bir ve mıntakasında müteaddit ye-
ötesinde ve şarkında bulun - ngı iZ a Va ~adak~ yiyec~k azlığı şamın mu- sene önceden datıa mı feci oı.

1
1 ni düşman mevzileri işga etmiş 

maktadır. Ve Jezzı'nı· de 3 kı"lo- eratı ıizerinde de büyük b 1 1 d v· h k 

h •• J bir ıes· ht ıct· dugun· u zannediyorlar?. u unuyor ansa a. ıc y uv-
metre geçmişlerdir. ucum arı ır yapması mu eme ır. 

D Robl·n •ıoo ·· _ _,_ . .1ı- ı· ı· Bugun·· eksennız" · yuv-••~n••• vetleri Meroayum ve Kuneitra 
alıa şarkta müttefik kuv- " r suv ..... ı ıı.c: ısey iLl~-

vetler, mevzilerini sağlam su • •dd t) d• aııla.hyor 1 dönm~ bulunuyor. Hiç şüphe- bölgelerinde şiddetli mukabil\ 
rette tutmaktadır. ŞJ e en J Capetown, 17 (a.a.) - Robin siz harp esirleri henüz dönme- ta.aruzlar yapmışlardır. Şimdi, 
Fnı.ıısız taa.rnızu ııasıl oldu? ·Moorun kaptanı Mundy, buraya miştir. Kadııtla.r mücadele edi • şiddeti! muharebelerin cereyan 

1 

Viehy, 17 (a.a.) - Suriyede ruuvasalabnda a.«ağıdaki beya- yor ve ısbrap çekiyor. 1aııe ettiği bu iki bölgeye müttefik 
16 hazira.nda vukua gelen ha- (Baı urafı 1 inci •ayfadal natta bulunmu~tur: 1 tak . k tle . kedilın'""-

Alm ah . d ' ., fena oluyor. Vergiler sizi sinir- vıye uvve n sev ,,.,. 
rekat hakkındaki Fransız aske- ve anya ı ılleri açıkların a _ Sabahın ilk saatlerinde tedir. 

1 
(B•ı tarafı 1 incide) 

Madam Baterflay ikisinı d& 
bir çırpıda ve bir defa daha is
bat etti. Her üç himmeti de ay
n ayrı kutlamağı bir vazife bil
dim. Gerek Toska, gerek bı;, çok 
ağır eserlerdir. Fakat cocuklar 
bu ağırlıga karşı. hiç hafiflik 
göstermediler. Birgün onlardan 
milli mevzulu bir operayı da 
görmeği istiyorum. İçimden öy
le geliyor ki ölmeden görece
ğım. 

Yanlış ka.naatimden doğan 
suçum için özür ve af dile<Jikten 
sonra düşündüğüm bir iki nok
tayı belirtmek istiyorum: 

Opera, daima ağır bir müzik 
mevztıudur. Hatta bazı operetler 
de bile bu ağırlık "tlzilir. " 

Biz operayı bir zümre için de
ğil, bir millet için bazırlanıyo -
ruz. 

Eğ-er mevzuları yığınına ısın

dırabilmek için kula.klan hazır
lamak li.zımdır. Kulaklar ise ha
fif müzikle idman yapar. Bir ta
raftan operaya çalışır ve halkı 
operaya alıştırırken, diğer ta
rafta.o da teknik müziğin - ki 
biz ona alafranga diyoruz -hafif 
parçalarını yaynıağa çalışmlıyız. 
ıster caz müziği olsun, ister bul 
var şa.rkıla.n ... 

Öyle hafif, şakrak, hafızaya 
yerle1Şmesi kolay .·eyle" vardır 

ki mahalle bebeleri bile üç gün
de ezber ederler. Kulaklar bu 
suretle alıııınca alt tarafı da:ı,ı 
çok kolayla.'ı!r. 

Bunu pli.kar ve radyomuz ya
pabilir. Halk şarkılarını toptan 
söylemek demi veriliyor. Eıı ~
bi garp şarkılarını da güz~! bir 
Türkçeye çevir~rck ders h. !in
de vermek mümkündiir. 

ri tebliği: 'd~an seyrisefainini araştır- kaptan köprus" u'"nde no""bett• lendiriyor ve kızdırıyor. Çocuk I 1...,,yan ., ___ , "'""liğl 
Ce h · ühi. • bi bö·1..... · mag· d •-•·ı üte ..,. ...- ~ ·~ Bu bir temennidir, .::;uc. ,vı-p enın m m r .,;esın a evıırn e...,... er ve m - idim. Bir ara, karşımızda işa _ )arınız her zaman doyuncıya 

de kıwarmıız taarruza g"""mı·.,_ 11.ddit h·-·-•--~- bulunmnu · 1 Roma 17 (a.a.) - İtalyan or- lır..a geri alırım . • , ,,. """"' "'"'""'""' ...., • ret verildiğini ve geı:nimizin hü- kadar yiyemiyorlar. Fakat Fran -
!erdir. '!ardır. Bu ta.uruzların buıla.nn d • k _.....,.h 37 ~ 

1 da neticeler m~ede etmek viyetinin sorulduğunu gördüm. sa yaşıyor. Evler, köprüler ve ulan umumı a.-.,-ının 7

1 

--
Diğer . bölı:-elerde, d~man iınklnsız ohnuştur. Fakat iki Vapurumuzun Amerikan ve is- fabrikalar tekrar kuruluyor. nwnaralı tebliği· Mu"essese sah:p'er'ı 

kuvvetlen durdurulmuııtur. gemiye isabet oduğu görülmüş- minin de Robin Moor olduğu Bana inanınız. Elem ve üınid- 17 Haziran ~ecesi Maltada 1 l -
Hermon dağı ile Cebelidüriiz tür. cevabını verdim. Gene işaretle, ' v ıetta d · ·· 

dak b. d - sizliğe düşmek zamanı gelme- maan edilmenıiştiz"r.ııssü bomba.rdı - nı·n nazarı dı'kkatı'ne arasın i ınıntakada, motörlil Bu iki vapur ta.mamiyle kay- ır san al göndermekligimiz 
ve zırhlı tcşekküllerinıiz ile pi- bolmuş telakki edilmektedir. istenildi. Denizaltıya yaklaştı - ıniştir. Ne satılmllj6ınız, ne hi- ı 
yade kuvvetlerimiz düşnınnın Dün gece bombardıman teş- ğım vakit gemiye ve hanıuleyo yanet görmüşsünüz ne de terk- Şimali Afrika.da. SoU..ım cep
m<>vzilerini girmiş ve İngiliz - kilatı tayyareleri Ruhr ve Rbe- ait evrakın e-österilmesi talep e- edilmişsinizdir. Bunu size söy- besinde muharebe dliıı bütün 
!erin .ıı;ı;;ali altında bulunan mü- inde bilhassa Kolonya, Dussel- dildi. Ve denizaltının kuman • leyenler yalan söylüyorlar ve 1 

teaddit köye hücum etmiştir.1 dorf ve Duisburg mıntakaların- dam bana şu suali sordu: sizi komünistliğin kucağına a.. 
Kılalanmız, Hermon dağının dalı:i hedeflere taarruz ebniş -

1 
Hıunuleniz arıı.sında memle- tıyorla.r. 1 

(Baı tarafı 1 inci Ayfa:la) 

!erine göre tutulma"ı İCl.'p (· ln•ı 
defterlere askerlik vnivetlcriııi 

garbında.ki dağlık mmtakada. !erdir. İngiliz tayyareleri bu ektimin d~manlanna ait malıe- Bilhassa. erkek olduğunusu, 
da bir tepe işgal etıni~ler ve 1 şehirlerden ayrıldıkları vakit 

1 
me vardır. Yirmi dakikaya ka-

başka kayda değer muvaffakı • bir çok yangın deva.m ediyor- eski ve şanlı bir milletin erkek -
yetler elde eylemişlerdir. \ du. j dar vapurunuzu babracağım. leri olduğunuzu hatırlayınız. 

Sahilde İngiliz kuvvetleri Say Başka tayyareler Boulogne Denizaltı kumandanından Kendinize geliniz. Endişeleri-
dadan daha öteye ilerlememiş- 1 doklarıwL hücum eylemişlerdir.! mtihletin 30 dakikaya çıkarıl- nizi atınız. Bana geliniz. Müthiş 1ı !erdir. Bombardıman teşkil&b ta- masuu istediğim zaman ku-

sergiizeştin bizi attığı karan -
Hava kuvvetlerimiz, cenubi rafından yapıla.n bütün bu ha- mandan vapurumun mevkiini 

Suriyede dilşma.n asker taııa.ş.. I relı.etlerde 7 tayyareıniz kayb- tayin ederek kurtarılmaklığı _ lılctan kurtulacağız. 
şiltlerini bir çok defa bombardı-ı olmuştur. mız için civar vapurlara telsizle 
ma.n etmiştir. Dün gece sahil teşkilatı ile imdat işareti vereceğini videt-

lngiiz filoeuna karşı yapılan birlikte hareket eden bahriye ti. Robin Moorun tahlisiye sa.n
harekıitta, hava kuvvetlerimiz taya.releri Dunkerque liınanına dall&n denize indirildi. Denizal
ve donanmaya mensup tayya - ve doklarına taarruz etmişler tıdan vapura ait bütün evrakın 
relerimiz 16 ha.zıranda, bir ln- ve kendileri hiç zayiata uğrama- teslim edilmesi emredildi. Müte
giliz deııtı·oyerini hasara uğrat- ınışlardır. 
mı şiardır. Bu deı;troyer karan- DüşürlUeın tayyareler akilıen denizaltı hedefe bir tor-
lık basıncıya kadar ma.nevra Londra, 17 (e..a.) - Hava pil ve 33 obüs attı. Robin Moor 

Basın hags~
get divanı 
toplandı 

kabiliyetinden mahrum bir vazi nezaretinin bir tebliğine göre 17 dakika içinde battı. Denizal-
yette yerinde kalmıştır. Diğer dün gündüzün yapılan hare - \ tının kumandanı, telsiz vas1ta- \ Ankara ı i (Hususi) _ Ken· 
bir destroyerde yangın çıkarıl- katta 11 Alman tayyaresi dü- sile, sandalanmızın bulunduğu 
nııştır. Bu ha.rekete iştirak e-' şürülmüştür. Bunardan 10 u 1 mevkii civar vapurlara bildi _ disine intikal etmiş bazı matbu
den bazı donanma tayyareleri, avcı ve biri deniz tayyaresidir . receği vadini teknı.rla.yarak bi- at nesriyatını tetkik "tmek Ü· 
suriycdeki hava kuvvetlerini Bunları dün akşam bir İngiliz ze bir miktar kara ekmek ve zere Basın Birliği Haysiyet :Öi- · 
takviye için ayni günün sabahı avcı filosunun d~ilrdü~ üç tereyağı kutulıı.rı verdi. Aşık varu bugün toplanaa umumi 
Suriyeye gelmişlerdi. 1 Alman av ve bir deniz tayyare- kemiğimden ya.ralı idim. DerıU divanı bu meseleler üzerindı> 

Gladiatör tipınden üç İngiliz sine ilave etmek lazımdır. İngi- altıdan bana bir sargı verildi. görüşmelerde bulunarak bazı 
avcı tayvareı;i muhakkak su - !iz zayiatı 2 bcımba ve 4 av tay- Denizaltı mürettebatından biri 

·dir P"lotla.rdan "·'·' hususların tenviri için mütem - . rette bir dördüncüsü muhtemel ya.resı · ı uuai kur- mus·· tesna olmak üzere hepsı· 
'- - '- d"' .. übn' ·• t'" ı tul "'"''~ mim maliımat elde edilmesine O«<r<Ui uşur uş ur. mu.,.~· ıyi İngilizce konuşuyorlardı. \ 

Deni:Llerde Manş sıı.ltilk-rine karşı 13 gün sonra bir İngiliz ge- karar vermiştir. Divan bu ayın 
Londra, 17 (a.a.) - Reuter Londra, 17 (a.a.) - Hava misi tarafından kurtanıdık . ı 2( ünde tekrar toplanacaktır. 

ajansırun öğrendiğine göre, nezareti, pazartesi günü Manş ii••••••••••••••••••••••••~ 
Suriye aahilinde müttefiklerin sahili lımanlarına kar. ı. yapı - 'fi' l\'I 
karada ileri yilrüyü.şüne mü - lan gündüz hücumları hakkın _ı TÜRKiYE CÜMHURİYETI 
zaheret eden hafif İngiliz kuv- da aşağıdaki mütemmim tafsi-l 
veUcnnin haıckiı.b az çok de- silatı -vermektedir: z ı• R A AT BANKA S} 
vamlı olmaktadır. Bazı cüzü - DWı akşama doğru yapılan 
tamlar ara.sıra darbelere uğra-, tarruzi harekat hakkındaki mü- 'ı 
mışlardır 1 temmi malfunata göre, sahil 

Harekat tera.ıdti edi~·or muhafız tayyarelerinin atbğı 
Londra, 17 (a.a.) - Suriye- bom~alar Boulogne'da _ denıir .. -[ 

de müttefik ordular muntaza- you ıstasyonuna ve bır buyük 
man terakki etmektedir. Şimdi cleı><>y:ı u;abet etmişti; .. Bu bo~-1 

. . bardıman tayyarelennı, avcı fi-
Şaı:ı ın 10 kılometre cenubi gar !oları refakat etmiştir. Düş • 
bısınde bulunuyoralr. Bu mın- 1 man avcıları ile çarpışmalar ol
takada bilhassa Hür Fransız j muştur. Sahil muhafaza ser
kuvvetleri hareket etmektedir. visinden iki tayyare kayıptır . 
Bundan bir kaç gün evvel olduk İn~liz hava k;ıvvc~eri~ 

- . • 1 yaptığı gem harekat neticesın-
ça agır bu .surette yaralanan de düşman avcılariyle vukua 
generalle Gentillıomme'un tek- gelen bir çok çarpışmada üç 
rar kıtalarının kumandasını ele 

1 
avcımız _k_aırbolmuş, fakat bun

aldığı bugün menınuniyetle ö<Y _ !ardan bırının pılotu kurtulmuş. 
. . . " tur. Ye<Ji düşman avcı tayya-j 

renilmıştır. · d .. ·· ··lm·· t"" 
resı uşuru uş ur • 

Mütehassısların mütaleasına 1 
göre, Şam Suriyenin .'il iyi mü. 1 memek-lazımdır. Hususiyle ki 
dafaa edilen noktası olduğuna ı Hür Fransız kuvvetleri kan dö -
şüphe yoktur. Fransa teşlim O· ı külmesine mani olmak i~tiyor 
lölıdanberi oradaki garnizon \ lar ve "müzakereciler,, gönder· 
oçk kuvvetli idi. Şehirde arası- meğe devam ediyorlar. Bu müza 
ra şiddetli kargaşalıklar çıkmşı kereciler hazan daha. kar'1 ta -
b. Binaenaleyh harekatın ağır rafın hatlanna varma.dan ta -
gitmekte olmaaına. hayret et- j arruza uinlvorla.r. 

Kurul11J tarihi: 1888. - Sermayesi· 100.000.000 Türk liruı. Şuloe ve 
Ajans adedi: 266 

Zirat ve TlcarJ her nevi banka muamelelert. 

Pıra blrlktirenlere 28800 lira lkr•mlye Yerlyot, 

Zlrut B~ıkaaında kumbaralı ve ihbarsu tasarnll besablarında en 
az 50 liraSl bulı.Glanlara senede ~ defa çekilecek kur'a lle aşağıdakl 
pl.Anrı ~öre ikramiye datıt.. 'QcA.ktı.r 

4 aded 1.000 Llrahk 4.000 Lir• ıı 100 aded ~O Llrallk 
4 • 500 • 2.000 
4 • 250 • 1.(IOO 

40 • 100 • 
• 120 • 40 

: 11110 • 20 
• 
• 

1.000 Lira 
4.800 
8.200 

• 
• 

DiKKAT; HHaplımndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ 
dUşmlyorılere ikramiye çıkb&ı takdirde % 20 fazlasiyle veril~ekti.r . 

Kur'ala.r senede dört defA 11 Mart, 11 Haziru, ll Ey>-

liil ve ll Biriııcikiııuo tarihlerinde çekDrttktir. 

gün şiddetle devam etmiştir. 

İtalya.o ve Alman zırhlı >cuvvet
lerinin mukabil ta.arruzu netice 
sinde düşman ağır myia.ta uğ
rarnışbr. Muharebenin ilk günü 
altmışta.o fazla İng'lız ta.nkı 

tahrip edilmiştir. Alman ve İ

talyan hava teoJekküllen kara 
kuvvetleriyle faal bir surette 
iş birliği yaparak dü.qnıa.nın bir 
çok makineli vesaitını hasarn 
uğratmışlar veya tahrıp etmiş· 
!erdir. Cereyan eden hava mu
harebeleri esnasında 11 İngiliz 

tayyaresi dU.,ürülmüırtür. Düş· 

nıa.ıı tayyareleri Bıngazi mınta
kasında. bazı malıa.llerl bombar
dıman etmişlerdir. 

Şarki Afrikada Galla ve Sıda 
mo mıntakasında havanı:ı fena
lığına rağmen lat'alanmız ev . 
velce derpiş edilen haı·eketleri

ne deva.m etmektedirler. D:ğer 

mıntakalarda kayda <leğer bir 
şey yoktur. 

Alman resmi TPbliıtl 
Bertin, 17 (a.a.) - Alman or 

duları ~ kurrumdanlıı{ının teb 
Iiği: 

tetkik etmeksizin kayd~ttiou<'r' 
cihetle csatten umumu oc on .u· 
şiden ibaret olanlaroıın bir kı

sım yoklama ka~ağı, bekaya ve 
saklıların askerlik k.ıııununıı. 

aykırı olarak i,,e alındıklorı ör
fi İdare Komutanlığı t~rafır. lan 
istUıbar edilmesi ü_ •ri:ıe ~ ap· 
brılan tahkikat netiee~i ıdc, 

bulunanlardan, askerlikie ı g ·i 
olan bazı c has istihi1m eyle · 
dikleri anlaşılan ve ru:1larııv'• 
ecnebi tabiiyetinde olr. ,ıar da 
dahil bulunan on müess..-2 (res
mi ve hususi) sah:p ve amirle ı

nin, askl'rlik kanununun 1ı<, fil 
92 ve 93 maddeleri delaletile aa· 
keri ceza kanununun 75 n1ad 
desine tevfikan Örfi ldar,:, Malı
kçmelerine ve kaçak, b'kaya 
ve saklıların da ait o!duklnrı 

mahkemeye sevkedildikl<>rı öğ· 

ren ilmiştir . 

Şu hale göre, resmi ve hu -
susi billlmum müesseselerin, is
tihdam ettikleri ve e<Jeceklerı 

memur ve işçilerin as!:crlikle 
il~ili olup olmadıklarım tet.;ik 
eylemeleri ve a.;;k~rli1<1e alfı!<aı;ı 
varsa derhal mahalli zabıta"I 

vasıtasile aı;kerlik ııoelerine 

teslim eylemeleri ve askeı likle 
alakaları bulunmadığı n•kerlik 
şubelerince verilecek esmi ve~i
kalarla tev:;ık edilmedıkçe işçi 

ve memur almamaları icap et -
melctedir. 

Şimali Afrika.da. Sollum cep 
besinde başlıya.ı muhareb.! de
vam etmektedir. Her iki taraf
ça da iki kuvvetli te90kklil çar- 1 

pışnıaktadır. İtalyan tayyare 
teşekkülleri kara muharcb~le . 
rine tesirli bir surette müd1ha
le etmektedir. Stukalar İngiliz 
kamyon kollarını ı·e kıt'a te . 
cemmülerini dağıtmışlar, savas 1 
ve tahrip tayyarelerine taaı-ruz !!"!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~!'!""~"'!'!'!""..,..
etmişle;· ve hazırlık ha.l•nde bır llngiilz tayy relerinin gün • 
lnr;iliz tank teşekkülüne hücum diizün Alman körfezi Ye i~al 
eylemişlerdır. Dü manın tank 1 altında arazi üzerinde uruş le -
zayiab pek çok artmışbr. şebhüsleri düşman için :ığır za-

Alman tayyareleri tngiltere . yiatla akim ka.lmıştır. l 5 lngi
nin cenubi şarki ve cenııbı gar· liz tayyaresi hava muharebe -
bi sfahillerile lskoçyanın ~ark !erinde ve hava da.fi topları ta
sahilinde müteaddit limanları \ rafından düşürülmüştür. 
bombardıman etmiş!erdiı. Dün gece düşman garbi Al-

Dün gece Alınan bombacıları manyanın müteaddit yerlerine 
müteaddit İngiliz tayyare mey iufilak w yangın bombaları at
danlarına taarruzda bulunmuş- mışbr. Müteaddit sivil ölmüıı 
lardır. veya yaralanmıştır. !skin ma -

Plymuth civarında 300 ton .
1 

hallerinde bir miktar '"vin ha
luk bir vapur bombalarla imha I rap olduğu veya hasara uğra -
edilmiş ve İskoçyanın şark sa· dığı bildirilmektedir. Bazı en
hilinde de bir vapur idcil basa- düstri ve şimendifer teaısa.b da 
ra uğrablmışbr. müteeair olmuştur. 
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Say!a : 8 l'ENt SABAll 18 
e 

Emekli general 
Ali İhsan Sabis'e 

RADYOl 
18 Haziran 1941 1 

7.30 Progam 
7.33 Mu:uk 

7.45 Haberler 
'1 ·~tizik (Pl) 

18.25 Konll§ma 
18.45 Çocuk 

saati 
19.30 Haberler 
19.45 Kadlnlar 

!aslı 

Toprak mahsulleri ofisinden 
l - 9-il senesi afyon mahsulü, aıeçe.n senelerde oldugu gibi. bqhaş 

ekimine müsaade edilen .. :ıhalarda müesses T. C. Ziraat Bankası şube ve 
ajansları martfetDe mİlstahsilden mübayaa edilecektir. 

2 - Mübayaay,;ı 15 hazirandan başlanacak ve 15 Eylülde oıhayet vef'i-. 
lecektir. Bu müddet zarfında afyon.iannı Zlraat Bankası şube ve ajansları- 1 

na satmayanların, müddetin nihayetinden sonra vuku bulacak. müacaatları 

1 
ve ~erdedecekleri mazeretler kat'iyen kabul edilmiyecektir. 

18 Ayal!' l'-lasif Altından Mamal 
TaYribt'-n 470 gr.tm agırlıgında, ka.paisron üzerinde 8 add ~ 
kıratlık ulöbla.r. { Bl..-.u - Blonç) İngiltere pırlantası ve ortasında 81" 
rıea kc-:ı.a pırl;uıl<.ılı bir ,,erçeve içinde Jngiltere Krnlicesi Vikiol?'a"' 
nın pırl::ı.ntad:.ın m<lrk:ı:snı~ havi ve el ile !eVka13de iilenmiş :ınınett 
büytik bır kuıu l!i linZJran 1941 Perşembe günü Sandal Bedesie"' 

Evin ::ı&ati 

* 
Eski bir fırka kumandanının cevabı 

ruııdf' ı11iız.ayedeye- çıkarılacaktır. 

3 - Asgari t»r kiloya kadar satı'1a arzedilen afyonlar mubafaa edile- ===========================~~ 
looektir. Malını bizuıt T. c. Zı.raat Bankası şube ve ajansına götürmeyen- lıııt. giimrükleı•i başmüdürlüğündeal 
ler, köyleri namına veya birle.şerek t ~kil edecekleri gruplar namına arala-

(Bat t•rafı 4 OncU Nyfadı) 
Ue Diyanbek.irde kaldım. Bu vazlte-
de yaplığun hizmeti, kolordu zAbita
m o mıntaka ballo, mafevk makamat 
bilirler. Aı. kalsın kolordu mınlaka.... 
aındaki \il8yeUer de generalin çı -
kar<lığı müşkülat ve siyru;etsizllk 
yUztinden i~ale maruz kalıyordu. 
O mıntakarun Ttirk cami~ından ı 

ayrılmasına mini olmağa General 

Ken·an ile beraber en çok: çalışan 

benin1dir. Kuvayı Milliye tarihinde-\ 
ki me:;;hur .14.alatya hadisesinin en 
laaı erkanındandım. Sıvas milli kong 
r~inin !ôlel.1.meti in'ikadı:ıı temin e
denlerdcnün. Şu atideki vesika baş

hı:a ıahittir. ı 
(13 tincü kolordu erk.Anı har -

biye riyaı-;etıne: Malaty:.ıdakj vatan 
ve millet haiiılerinin derdestleri ı - 1 

çin Harputtaki alay kumandanına 

vermiş oldueu,nuz ~a.mir VE" tali -1 
mat kongre heyeti umumiyesince 
m.ahrem<.lne bir surelte kemali rah -
ril minnetle malum oldu. Zatı alil 

biraderiler1 gibi ftmeli mi.Uiyeye h~
rı vücudetmi.ş k!,,Ymettar bır arkada
§Urnz.ın göstermiş olduıl:u bu hizme • f 
b Viltaniyye pek büyük alkı:;lar ve 
şükranlarla kru-ş.ı.landı. Kongre ınüt
t.etikan zatı alilerine te*kküt e -
der. Amali mukaddesinin husulü 
emri.odl'"ki icraatı vatunperveranele
rmde muva!Cakiyetler temenni ey -
lemcııktey .m erendim. 

8/EyhlV13a5 

Kongre reisi 

Mustafa Kemal 

Al. ihsan S!ı.bb; benim meb'us i -
ken hilitfetı müdafaa ~ttigiını ya 
:t<Jrak kendisi beni efkd.rı umumiye
ye jurnal ed;yor. T~killitı ~rı->iye 

kanununu okwTiamL_<;;mı? Bh ınillet 

vekili ı<;tihadından, millet kürs~sü~-
1 de boylechgi ı;ö:.derden dolayı hiç bır 

zaman muahaze olunamaz. Bu mes~
le Millet Mt'clisi zabıt ceridelerin-r 
de muk;,ıyyt>ttJr. ~fiJletı;e de rnnlu.m -
dur. Gcneralı atlı.kadar ef.mez, 13 l 
Uncu Kolordu lıtutnandan vekflletin
da..1 FE'rjt Pu~a hüklımet.ine yuılan ı 

bir ş.f!re '\ .ırdır. Bunda Padişaha 
kar!jı ilk evvel isyankAr tavır alanın 
kolordumuz oldugu görülür. Bunu J 

yazan da beniıp. Binaenaleyh be -ı 
nim milli davadaki hizn1etimi bu 
müda!a01 ısk~,l edemez. O maltada 
iken ben nulli r.idall~ kafamı kol • 

tuğuma alar..ık calıı;h.m. Diyaı-ıbekir ! 
de fartı mesaiden u.abı riimagiye 
ugrayuak tıtbdilian'aya ,önrleril -
dım. Bu hakikatler kar~ısında gene .. 1 

ralin sıkılmadan bana vazife naşinas
lık isnad etmesı ~arezden başka bir 
şeye atfolunamv.. 1 

Birinci orducL2 kendisindeıı ayrıl-! 
dıktan ıtemrôil. beni 2 inci orduda 5 
incı Kafkas Fırkası kumandanlığı.! 
na tayinett.iler. Yanına ~elmeden de 1 
3 üncü kalka::- fırkası kumandanı i -
dim. Kum~ .-., .m Keneral Ke -

POLiSTE 

Tahin helvası hırsızı 
mahküm oldu 

Bir köylüye aid tahın helvası 
tenekelerinden birini çalmakla 
suçlu sabıkalılardan Yusuf ya
kala.narak dün birinci sulh ce
za.ya verilmiş ve yıı.pılan duruş
ması neticesinde üç ay 15 gün 
mıı.hpusiyetine ve tevkifine ka
rar verilmiştir. 

Görünmez kaza 
Gedikpaşada Külhan soka-ı 

ğında 5 numarada oturan Mı
J!!rdı~ kızı Mazruhi Toosyan, 
Yerlimallar pazarından kumaş 
almakta iken arkasında itilerek 
elini kıı.pıya sıkıştırmış yarala
narak Haseki hastahanesine 
kaldınlınıştJr. 

Bacağı kırıldı 
Ford otomobil fabrikasında 

çalışan haınal Mehmet Çelik ma
kineli ıı.raba ile yük taşımakta 
iken freni idare edemiyerek a
rabayı devirmiş ve sol bacağı 
kınlmıştır Melıınet Çelik Bey -
oğlu ha.ııtahaııesine kaldırılmış -
tJr. 

Otomobil çarptı 
Kadıköy, Kurbağalı ınusoluk 

sokağında 48 sayıda oturan Bi
liılin 11 yaşındaki oğlu Besim 
sokakta oynarken şoför Osma
nın idaresindeki 1089 nuınarall 
kamyon çocuğa çarpmış, suçlu 
yakalanmış, ya.•alı Nümune 
hastahanesine kaldırılmı§tır. 

I JAKARLl MAKiNE ' 
TezgAhında çalışmış işçi aranı- ı 
ruyor. B. Oğlu Parmak kapı Tel
graf sokak No. 9 - 13 müracaat. 

Sahibi: A. Cemalettin SaraçoAlu 
Neşriyat Müdürli: Maclt Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir GUraoylar ve 
A. Cemalettfn Sara(r~lu matbaa.11) 

Program ırullettin Sami idi. Müşarileyb ve • 
tat edince • anC\l kolordU isııllnde 

bir kitap neşredilerek ruhunıı ıt
ha! olundu. Bunda brkarnın hareka
tı. da münderiçtir. Sa'yun ve kabili
yetim. lıU kitapta da yazılıdır. Sar
hQ\!, uykucu b,ir adam böyle bir 
mııvat!altiyet g6sterebllirmi? 

12.30 
12.33 Habt 

ıarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Muzık 

13.15 Horu 

20.1~ Radyo 
gazetesi 

20.45 Haftanın 

türküsü 
21.00 Memleket 

postaıı 

21.10 Müzik 

nndan birini mutemet tayin ederek ın•ll•r·.nı bu mutemet vasıtasile tes- Sa tıs müdürlüg" ünde sahipsiı 
Um edebilir1er. Bu takd.irde gerek te;lim ve tesellümde ve gerekse para 
tediyctlerinde Offs bu mutemedi mal sahibi aeddedeccktir. ı 

4 - G<>c;en senelerde olduğu gibi bu sene dahi mustalısilden sandık eşya satı ıyor 

Muhterem Milli Şet birinci Lozıın 

tar1ular 
14.00 Muzlk 

* mtizakeresi in)ıı:;itaa ugrayınca bana 18.03 Program 
Lozandan 12/2/338 tarihli (Bursada 18.03 Saz 
Fırka kumandanı Miralay Halit Be- ese-rleri 

bir kart po~tal göndermek Jütfun- Tıık,· ııni 

21.25 Bando 
22.10 Solo 

22.30 
22.45 

23.25 

şarkılar 

Haberler 
Dans 
mÜLİğİ 

Kapanış 

yelendi hazretlerine) ~ernamcsilel 18.15 Zin .• <:ıt 

da bulundular. Ve bunda (Arzı hür - =-='-"-----~. 
met ve sel~m. İş.rr:et) yaz.ı~ı vard.r. ~ 1 
BaAa fırkanla ha.zır· ol :nana_sıru i - 1 B •O S A 
fade eden bu kartı el:ln re~ı.n al -
bümümde >aklaı·ım. Muharebe mey - 17 Haziran 941 
danlarında kaı.andıgım itin1ada btın-

<lan büyük delil olurmu? Açıl 1 '1 ~e t<.lpanıt ı 

30/Agusto:</ı338 de frrk•mkı 1 lif 
l Sterlin 5 24 

Baı;kumandan meydan mtıharebe - · 
ıoo Doı.r ıs2.20 · 

sindeki hı.lsnil hiı.metim üz.erine 
100 1sviçre .,Wrc. 29.95 

başkumandalıktan alcbğım jU tak - ' 
dirnameyi de lutfen gereralim oku- 1 lOO Pezeta 

100 Yen 
ı 00 I~veç kronu 

sun: 

12.9375 
~1.1375 

30.745 
((Beıinci Kafkas Fırkaeı Kum<1n· 

danı Miralay Halit Beyefendiye: j 

parası akiipertiz ücreti \'esa.ir her ne nam ile olursa olsun hiç bir masr'lf 
alınmıyacak:tır. 

5 - Drogist afyonlar bu sene D. A, D. B. DC. hArI1er1le rumuılan
mak üzere üç sınıfa ayrılacRkt.ır. 

Tamamiy]e konaksız olarak ince ve temiz topbınmış renk ve koku 
itibarile mümtaz vasıflı afyonlar D . . 1\, 

12 den f.ızla mortinJi «A11 :;ınıiır.a ,thaJ edılmiyecek derecede az ko
naldt ve renk itibarile cazip. ytiksek f.1vsanı kabu uf;~:onlar L. B. 

12 den az morfinli cok kor.aklı, ynğrnur yemiş rengi bozulmuş düiUk 
vasını afyonlar D. C. 

Sınıflarına <lyrıla(·aktı . 

Bu tasnif muılaka itib-ırile oıma·y ıp umumidir. Yani 
nisbeten iyj olan afyonu 4 .I'\ ve d.ıha. duşük afyonun «B 
yontı "C;,t addedilmiyeçektir. 

b:r mıntak.sının 

ve en kötü af-

Satı~;:. arzedilen afyonlar hangi mıntakarun olursa olsun kalitesir..e göre 
yukarıda taı<f edilen ~ruflal'dan liıyJk okluğu bir sınıfa ithiıl edilecek ve 

o sınıfın fiyatJna 1.~bi tululacaktır. 

Yugruımuş afyon1ar D. C. sınılından addedilecek ve bu ınnılın fiyabna 
tfıbi tutulacaktır. 

H'leli katkılı ~fyonlar yuB'lurta ve sütle karıştırılmış dahi olsalar mağ
şuş add_ıdileeck ve sureti kaf'jyede mübayaa edilmiyecekt..ir. 

6 - Afyon fiyatları geçen sene yapılan zamma ilAveten bu sene de 
yeniden arttırtlmışhr. 

80 kuruş •seksen kuruş> 
Eııham ve 'l'shvilat 

A.f)'onkarahisar Duır.lupınar D. A. sınıfının beher morfın derece< .. J 
meydan J!lUharebelerının bU.yUk .ıa- rum %c· 7 1034 20.- l~.98 D. B. > > ,. > 65 > <altmtş beş K.> 

55 > <elli beş K .> lerind~, uhdenize tevt:~h olunan ve- İsldnbul Rlhtım D c " ' . . . . . 
zai!i fevkilladt' bır surette ı!aya mu- Dok ve Antrepo olarak tesbit edilmiştir. 
vaffakıyt.•tınizi \'e bu uturda can - ~ (tahvıl) 12.35 ~ 

Ve 
...-- 1 - Bu ~ene mübayaalarında &!yon bedelleri ıl.k teftellümdeki tartılar 

siparane ve Jt:'\lakiıraııe 5'ayret Sivas - En.u-
ıı.. __ ,____________ üzerinden tahakkuk etti.rıle.::'°k ve ayrıca fire tenzıl edilmiyecektir. 

me;ain:zi ciddt!n l<ıkdir ve tebrik t·-

1 

Topakt-aki ~eklini muhaL<ıZA- etmiyecek: kadnr sulu ve rütubetli afyonlar 
deı· ve 3!/ ı\ğu~t&.ı/338 den mule-ber y • • t elli Defl'lYa kurutulduktan sonrııı teı:eUüm ed;iece-ginden, mustahsıUerin mallarını ku-
olmcı.k üzere rütbcı reti~nızın Bü - ., 

'---------'---'-----' rutm:ıdan e .. ·ve~ .satışa arzetmerneıen lfı.zımdır. yük ?w1illet Mechsı hukumetince 
miralaylıga terrı edilınt.'j oldugunu 1 İsmail Habib'in Awı·upa 8 - Satı!JQ arzediltC>n af:vonlardan magşüşları ve eeki sene rr>ahsulü 
tebşir ıxien.ın. Zeterı kal·i ni.hayi t-e- Edeb;yatı ve Siz olanlar varsa. tamamen ayrıldıktan ve kabule şayan gô.rtilenler 6 ıncı mad-
min ede<:ek arkad.ı~ların hinıematı dede izah ctlil..:!n sınıflara seçildikten~;onra • yrı, ayrı tarulacak ve bu tartı ~ 

l J,.imli ik.ı büyük ciltlik k.itab)nın 
mUtc-ve:ı.liyes.inııı n1ütemudiyen hı1 -

ıkin<'i cild.ı c,ıktı. Tam kırk formalJlt 
knmtlln ıKızarı takdirine ;.ırzoluna -

t 
'YE bUyt.ıll bovda 635 sahıfe tutması-ı 

cağını bu \'et-;ile ıle de: ııa, e eylerim 
şoeı; r:~cn 2 lira fiyat konan bu nza

Efendım. 
metlJ f"Sf'r r; ınci asırdan bugl.ıf'C' a Eylul ı33ll Uşşak 

.A\·tup.ll milletlerın:n edebiyatlarını 

1'-<.d:ır en keskin çizgilerile bu tün 1. 
Ba9koımandan 

Muştafa Kemal 

üzerincY:-n her mıntaka ic;-in seyyanen: 

!). A. sınıfına girenlerin beher kılosuno 10,ılO «on lira kırk K.> 
IJ. B. ' > $ , 7.80 «yedi L. sensenK.> 
D. C. > , J. > 6,05 •altı L. ~ K.> 

1 • .?"S.abile ted•yat yapılacaktır. 

Bu suretle t~lim edilen afyonlerın l&boratuvarındd yapılacak tahlil ve 
ofisin ınerkez deposunda yapılacak nihai .muayenesindeon sonra, 6 ıncı mad- "' 
dede y•z.ılı her sınıf beher morfin de.'C't:Ciii fıyalı üzerinden tahakkuk: ede
cek bedellerine nazaran. afyon teslimeden m\i.stahsilleri.n alacaAı tezahür · 
ettigi takdirde bu para yine kut'i tesellümü mlıtealup Ziraat Bankası ıu- 1 
~ ve ajansları tarafından al~kadarlarına prim olarak ödenecektir. 

9 - Eski sene mahsulti Drogist afyonlar kat'iyen mübayaa edilmiye.
cektir. 

10 - Soft aty:.>ıı.Jar, afyonun rengi. içime ti'lver&tli olması vesair mü
meyyiz va~fına nazarnn, bu mıntakaya gönderilen ofis eksperinin muaye
nesi neticesinde k:sbit edecegj kilo fiyatı üzerniden ooft mıntakalarındn, 

yine T. C. Ziraat Bankası şube ve !ljansları tarafından .oıübayaa edile .. ' 
cektir. 

' 

Mfkbrı DeO<.ri 
Kilo gram Li. 

346 000 165 33 
26 000 73 67 
70 500 200 65 

206 700 2561 4" 
109 700 314 72 

1 200 62 57 
9 800 217 33 

13 00 
5 50 

15 50 
194 00 
24 00 

5 00 
16 50 

ıos 500 122 16 s 50 
576 ooo on 98 4S 50 
3! 000 456 39 34 50 

211 709 2857 19 215 00 
6 000 59 il 5 00 

21 300 1240 96 83 00 
35 000 67 91 5 00 
24 000 
31 500 
49 500 
10 200 
27 000 

1 250 
4978 000 

66 50 
71 80 

5 00 
5 00 

67 25 5 00 
9269 700 
6497 500 

140 96 ıo 25 
4072 59 306 00 

2835 000 3776 13 284 00 

123 000 2079 80 157 00 
26 000 85 28 ' 00 

1 900 
5 800 
4 000 

67 500 

103 000 

208 
108 
143 

1 
~ o 

37 

000 
OOQ 
000 
~70 

850 
600 

126 500 
147 
:ıs 

900 
000 
000 

H 000 
.. 000 

229 24 
71 66 

278 40 
250 5~ 

3'17 75 

282() 94 

ııs oo 
106 

88 
30 
94 

53 65 
134 63 
323 48 
170 74 

68 78 
424 81 
145 21 
ı51 10 

110 600 2842 82 
103 800 1328 34 
l-04 10ll 2497 07 

14 000 li9 :ııı 

85 000 77 71 
414 000 136 32 

19 000 I~ 68 

17 50 
5 50 

21 00 
19 00 

2JJ 00 
8. 00 
8 00 
6 50 
4 00 
ıo 50 
25 00 
13 50 
5 00 

32 00 
11 50 
11 50 

214 00 
100 00 
ıu.ı 00 
ıs oo 
s 50 

10 50 
11 25 
92 00 365 

179 
241 

500 
000 
400 

Ul7 06 
1331 53 100 00 

68 67 00 881 

Tocz şeker 

Matbu kesilmôş yazı kiıgıdı 

Elektri.k.li hesap makinesi 
Sun 1 ipek ipliği 

Hassas fotoğraf kartı 

Tıbbi müstahzar (OPOBYL) .; 
Tıbbi müstahzar (Spermln - P
Demir ınihanild makine ak&aJJll 
Resimli YB21b mukavva i!Ae 
!~ havi yün mensucat 
Sun~ ipek ipliği 

Pl4stik mob~a kulpları 

~dak nıju 
Kliğıt torba 
Domates suyu konservesi 
:Mukavva resim arkalıiı 
K.agı.t resimli yanlı illin 
Tuvalete mahsus müstaluar#if 
Oto iç lilstik l<Jiynağı . 

ipek mensucat 1"" 
Cam eşya imaline mahsus kUJ'U 
mı~ komple makine cıİ 
Adi dökme demirden boyaw; 
eşya kalıbı 

Karbondan çark bilei\ 
Şarap 

ipek mensucat J 
işlemeli pamuk yatak ve soirn w1' 
!pek yüzlü yorgan . . rP' 
(Kroze) ağaç cevizinden ctlall 
yalı düğme. ,·1 
(Kroze ağaç cevizindeı1 dWı bO· 
lı düğme 

Sun 'i ipek ipHği 

Galvaruı1i demir çanta ajı.ıllil> 
Kfiğıt yu.ıh resim,Ji i15n 
Pamuk mensucatıı ipek perde 
Areometre :1 
Elektrik tertibatlı küı-ei qWce!se" 

Kiğ•i etiket 
Kurşun hUTu.tat 
Beyalı de.mir bağlama 
Mukavva kutu 
Selloit bisiklet gidon ucu . 
Buzlu cam madeni saat iuud<'' 
Sun't ipek ipliii, 
Sun'l !pek iplif;I. 
Sun1 ipek ipliği 
Sade keten yatak 
Alüminyum metre 
Adi demir damacana maht~1 

Yünlü pamuklu pleua 
Pamuk perdelik 
Yünlü pamuklu peluj 
Pamuk mensucat 

Bu ve~aik artık General Ali İh&<:ın 

83.bis'in nll.irteriynne u;nadatını tek- 1 
ı.:ibe k;.i!idır ı.annedeıim. Ben kendi t 
halinde yaşayan, her türlü ıhttres -

1 
tan _müberra, Vdtctn ve ınilletin !:ielil-ı 
metındeıı b~şka bir !iCY du~unmı -
yen bir ;nf..;.ınım. Eski Kumandanı -
mın kalb h~stalığından Jnu.ıtarip 

bulundugunı ve sUk-Unete pek ziya -
de muhtaç olduğum bir zamanda 
beni müdaf3'ı nefı::e mecbur ettiğıııe 1 

müteessifim. Ahval ve v3z'iyet fazlar 
izahaat, şahsiyat ile ugraşmnğa mü- 1 

sait deii.ldlt. Mılli vwhdete muhtacız. l 
Generalden nıımuskiir lOS..'1nlara dil 
uzatarak sukünu ihl31 eUnemesini 
rica ederim. O kendi nef!iine kendi ~

1 zulmetmişt>.r; ba•kası deı:U. Saygıla-

yjne 17 ınc:i <ısırden bugü.,e k::ıdar 

garptan yupılan tercumelen bildir -
d.igt gıbl yüzlerle ve yUzlerlE mü.him 
teıcüm~erın ayrıca mevzuları anıa-t 
tılıp ıablilleri yapılmıştır. Birinci! 
ciltte •allm medeniyeti ve bu mede- ı 

ruy~tte Turk·un rolü n.asıl ayn ve. 
hu11u~ bir ehemmiyet gOst.ermi~ 

bu ciltte de taıızimattan· bugüne ka
dar Turk'ün edebiyatına gayet tok 
ve ozlü bir bakış yapılmış ve tecrU
me edebJYatı.mızın umumi bilAnço- 1 

suoda ayı ve kötü tereümeler ve za-: 
mdrumwn başlıca miJtercimleri hak
k.Jndtı maJumnt verılmiştir. Ktiltürl 
hayaUmızın en kök1; 1 k:it::ıplarından 

olaıı bu iki CJldi hararetle tavsiye j 
OOeriz. 

11 - Tabiat.en düşUk morfinli veya yüksek morrınli mıntakalar için, .:..,.. 
tasnii ve kıymet takdirinde mıntakavi bir tefrik gozetilmiy~etinden v•ı 

mahsul hangi mıntakadan olursa olsun luılitetı.ine nazaran girebileceği sını
fın fiyatına tabi tutulacagından mtistPhBillerin bir mıntaka mıthsu1Unü başka 1 
bir mLniakaya nakletmeıt _llulletini yüklenmemeleri tavsiye olunur, l 

(3231) (4573) 

~ 
7 /6/1'94-1 gunJU En Son Havadis gazetesile Win edildii:i U:ı.ere ~ ' 

nda evoalı yazılı eşya. 23, 24. 26, 26, 27 /6/1941 günlerinde saat 13·· • 
1 

Sirkeci Reşadiye eaddesi ha]l antreposu dahilindeki Gümrük salış ?JU f.' =============================================== latü_nde 1549 t;ayılı kanun mucibi.nce ve 2490 sayılı kanun hükümleri ı-; 
ruru sunarım. tl' 

la/6/941 Ka,·tamoni .------"':""--~,.,~--=~"~"°"~:------~,...----J.::ı2%: 
Eski Fıri<a. Kumanda. nlarından 

1 

~ 
Em.ekli kurmay Albay %' 

Halıt. Akmanali 

realn(le açılı:: arttırma ıle satılacaktır. istekliler pey akçelerin! ih•l"c:ııl 
saat. 12 ye kadar vezneye yabrmaları ilAn olunur. Telelosı 23219 / 

lstanbul elektrik, tramvay ve tüııel 
Ce.zalandırılan 

yerleri 
eğlence 1 ~\\PARA 

· işletmeleri umum müdürlüğünden: .t 
ıJtl 

1 - Muhtelif cins zımpara beı.i, kŞgıdJ ve taşları pazarlık uı;:l 

Son hafta içinde muhtelif ka
zalarda yapılan teftişlere ait ra
porlar gelıneğe başlamıstır. 

HAYA. T Y A.RIŞllilN 

'il • ~ • 
0

ll>ARlSINI BIUN 1$ BANICASIN,DA. 
iKRAMIY"'.!.İ HESAP AÇAR 

Fatih kazası raporunda Flor
yada Yahyabey içkili lokantası ı 
ve birahanesi, Yenikapıda Safa 
lokantası, aile bahçesi ve Şen
yuva gazinoarı hakkında ceza 
zabıtları tutulduğu bildirilmek
tedir. 

Ağaçtan düştü 
Fatihte Sofular mahallesinde 

Simitçi Şakir sokağında 12 r.u-
1 marada oturan Dilaverin 12 ya

şındaki oğlu Saıni komşuları 
Naciyenin bahçesinden dut ko
parmak üzere çıktığı ağaçmn 
düşmüş, muhtelif yerlerinden 
yaralanmış ve Şişli Çoocuk 
hastahanesine kadırılınıştJr 

,,-T. iŞ BANKASI"\ ~· "':":':'~:::"""'.---:~-~~:-=~~~ 
Kiiçük tasarruf ır - - :ı:::-1 
hesap~arı 1941 l ı lstanbul Belediyesi İli~I 

lKRAMIYE PLANr 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı, 

1 Aıliuatoa, 8 lkinoitetrJn 
tarlh•erlnde Y•P11ır. 

1941 iKRAMiYELERİ 
1 adet 2000 Lirabk = 2000.- Llrı 

Zayi 3 • 1000 • = 3000.- • 
. 2 > 750 > = 1~00.- > Kayseri, TıWıs nüfus daıre-

sindetY aldığım nüfus tezkere- 4 > 500 > = 200G.- • 
8 > 250 • = 2000.- • mi kaybettim. Tenisini çıkarta-

• 35 , 100 > = 3500.- , 
cagımdan ealtieinin hükmü yok-

80 , 50 > = 4000.- • 
tur. 300 > 20 > = ııooo.- > 

İstanbul, Beyazıd, Bozdoğan J ı;,:;:;..~_;~~....;;;;;.. ___ .r\ 
kemer Yağhane çıkmazı No. 

1 
1 

Abdullah oğlu Muharrem Askerlik işleri 
Zeloi Korgu>ııal '----------

r "Yeni Sabahın,,~ Adalar A.kerlik ıubealnden: 

Şubemızde yerli ve yabancı olarak 
kayıtlı bulunan 337 do&umlu ve bu 

Belediye daire ve ~ubelerile mi.iessesatının yıllık ihtiyacı için alınacak~ 
57600 kilo mangal kömürü a~ eksil~nıeye konulmuştur. Beher kilosllr."'Jn 

1 tahmin bedeli, 6,5 kuruş ve ılk temınab 280 lira 80 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelô.t Müdiirlüğü kaleminde görülebilir. thale 

3/7/1D41 Porşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret O
dası vesikalarile ihale &iinü .fnWiJYen saatte Daimi encümende bulunmalan. 

Tah. Bed. ilk temi. 

9593.00 719.48 

6480.00 484.50 

(4832) 

• • • 
İtfaiye amir Vttfradına yaptırılacak 403 
ve 36 çift :t:otin. 
Temizlik isler amele ve müstahdiminine 

cak 1360 takun yazlık elbise. 

ç>tt çizme 

yaptırıla-

Tahmin bedelleri ile ilk teminnt miktarları yukarıda yazılı işler a:y?'ı 
ayrı kapalı zar! usulile eksil'bneye konuJmuştur. Şartnameleri 'Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 26/6/1941 perşembe günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. TalJplerin ilk teminat makbuz 
\'eya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 2490 numarah 
kanunun tarifatı çevresinde hoz.ırlıyacak1an tek.Uf mektuplarını ihale günü, 

saat 14 de Daimi Encümene vermeleri\ 13ız.ımdır. (4492) 

ilan fiyatları doğumlularla muaıneleye tlı.bi eratın =============================== 1 son yoklamalan aşatıda gösterilen 

Kr. 
~!ık maktu olarak 750 
Birinci sayfada ııantiıni 500 
lklnc.i " .. S50 
tl'çüııcü " .. 300 
Dördiiııcii " " 100 
Beşinci ,, " 75 
Altıncı ,. ,. 50 

günlerde yapılacaltından mezkOr 

günlerde mlikelle!lerin nilf'4i' cüz-\ 
danları ve tahsilde bulunan talebe... 
lerin nüfus cüzdanları ve mektep 
veslkalarile birlikte şubernlM müra--

caatları. 
Son yoklama günle-rl: 
2/7/1941 Çarpınlba 

41?11941 cuııra 
7/'1/1941 Pazartesi 

ııı- DOKTOR 'ili--- DOKTOR-• 
Tevfik Akif Ayış1k HAFIZ CEMAL 
Dahllt Hutaf.tklar MDteh .... ıeı L k H k 
Beyo§lu Pormakkapı imam •O· Q man e im 
kak nvmara 28, peıurdal\ maatb 
uat 14 • 18 e kadar. 

Geoe mUracaatları da 
edlllr. T.ıeton: 4005. 

kabul 
Do.hiliye M"ı1Uıhll8SISI 

Divanyobı 

! ..................... , 

satın alınacaktır. 51 
2 - Pazarlık 28/7/1941 Pazartesi günü saat 10 da Metro banın'" 

katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat ten::ıinat 158 liradır. Jı' ~ 
4 - isteklilerin parasız olarak verilmekte olan şaı·W.ameşini ıt 

nümuneleri levazımda gôrmeleri ve kanuni vesikalan ve muvakkat 
nail.arı ile ilAn edilen gün ve saatte komisyonda haz.Jr bulunmaıarı . 

(4508) ~ 

lstanbul Fiat mürakabe büror 
şefliğinden : 

Fjyat Mürakabe komisyonun 60 No. lı •ııe''~ ilAnı üzerine ,. 
mevcut müstame] saçlar hakkında beyanname 
21/6/1941 akşamına kadar büroya müracaatları 

vermis olanların e~·ıl'' 
ehemmiyetle nan olıJ 

(4848) ~ 

1 Devlet Demiryolları İlıinl~ 
"'' Muhammen bedeli (2700\ lira olan muhtelif eb'atta 150 metre rıı 'c"~ 

e 'fı~'1.~~, 
baı bezli 18stik levha taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam v ~ 

(27/6/1941) CUma günti saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada G•' 
~-dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. tJJ..,.;r_,.ıt 

Bu işe girmek i.tiyenlerin (405) lialık kat'! teminat ve kanuunn _,.,... 
"••'~ tifl vesaikle birlikte pazarlılc günü saatine kadar komis,y<>na "'1v 

Uızımdır. 

Bu işe ait şartnameler konmyondan parasız olarak 
dıf· 

daiıtı!JJlal<tB 
(4411) ... ~· ilf 

Muhammen bedeli (25.000) yirmi beş bin lira olan 50 ton çiJ>l<
0
d• ,ô~ • -~·r• heci 4/7/1941 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zar1 wıulii Ue =~ 

0
, 

re bmasında satın olına.caktır. ~ J11 
Bu i§e girmek lstiyenlerin (1875) bin sekiz yüz yetmiş beı; Ut~ ı/ 

vakkat teminat ile kanunun Uı:yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l~zımdır. 'fls.16,r 

Şartnameler paraBlZ olarak Ankarada Malzeme Dairesinde.Ot 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağ•tılacak~ 

Polis Kolejine talebe alınacaktıt• r" 
• n1<•'~ 

1 - Geçen yıl!., olduğu gibi bu yıl da ilse derecesindeki ~ 
1
, 

llo )<olejinJn birincı sınıfına talebe alınacaktır. ôft'ifp ( 
2 - Kayıt ve kabul şartları her mahallin emnlvet müdür ".• ~ıs ---.,, .nire 1 

!erinde mevcuttur. Talip olankır bu şartları öğrenmek ve oıuı eo-
caatta bulunmak dzere keyfiyetten bil.at edinmt'lcri iliin olunur 

(3199 - 451 


