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Her yerde 5 Kuruş 

!' ürk-Alırian ademi tecavüz paktı imzalandı 
iki devlet yekdiğerinin tamamiyeti mülkiyesine riayeti ve yekdiğeri aley· 

hine müteveccih her türlü harekattan tevakki etmeği taahhüt etti 
'-------
Milli Setle inoiliil Muahedenaine -
kralı arasında • • 

Ci\~nkara, 18 (a.a.) - Reisi - n 1 n Tam Met n 1 lı~"hur İsmet İnönü, Büyük 
~laııya kralı Ma ieste ikinci 
~u;~e'un doğumunun yıl dö -
teı~ nıünasebetile tebriklerini 
~raı a bildirmişler, Majeste 
l@l da Reisicürnhura teşekkür 
~ir~1 ile mukabele 0tmişler -

Mitli Şef in -
teşekkürleri 

lıirJ}!1.kara, 18 (a'a') - Basın 
~.&ı Ankara mıntakası kon
~otı~nin ~oplantısı münasebetile 
~til r~ rıya..ıeti tarafından gön 
~i8!'11.~s olan tazim telgrafına 
6~.unıhur İsmet İnönü aşa -
l(~vJ cevabı vermişlerdir. 
· 'ı'u;{ak Menemencioğlu 

:t.ı Basın Birliği Ankara 
lntakası Kong,re Reisi 

l<o Ankara 
~iın~ye başarılar diler ve 
l'iııt. duygularına tesekkür ede-

Dün gece imzalanan muahede 
derhal meriyet mevkiine girdi 

Ankara, 18 (a.a.) - Bu ak - Ankara Büyük Elçisi Ekse • 
şam saat 21.15 de Hariciye Ve- lans Franı>. Van Papen'i. 
kaleti binasında Türkiye ve Al- Bu murahhaslar usulüne mu 
manya arasında im.:a edilmiş o- vafık bulunan saliihiyetnamele
lan muahedenin metni aşağıda- rini teati ettikten sonra atideki 
dır: ahkamı kararlaştırmışlardır: 

Türkiye Ciimhuriyeti ve Al - Madde 1 -
man Reich'i, Türkiye Cümhuriyeti ve Al• 

Aralraındaki münasebetleri man Reich'i arazilerinin masu• 
müstakbel itimad ve samimi niyetine ve tamamiyeti mülki • 
dostluk esasına istinat ettir- yesine mütekabilen riayet ve 
mek arzusu ile ve her birinin doğrudan doğruya veya dolayı
elvevm mevcut taahhütleri kay- siyle yekdiğeri aleyhine müte
dı ihtirazisi tahtında, bir mua - veccih her türlü harekattan te· 
hede akdetmeğe karar vermiş- vakki etmeği taahhüt ederler. 
ler ve bu maksatla murahhasla- 2 -Madde -
rını tayin etmişlerdir: Türkiye Cümhuriyeti ve Al-

;'.3,r!e ki: man Reich'i müşterek menfa • 
T Jrkiye Reisicümhuru: atlerine taalluk eden bütün me-
!1ınir mebusu ve Har;ciye Ve selelerde bunların halli için mu ~lerken ... kili Şükrü Saracoğlu'nu; 1 tabakatı temin etmek üzere a-

Alınan Devlet Reisi Ekseın.ns Aılolf Bitler ft lmanya Reich Şansölyesi: 1 (Sonu .. yfa 5 sütun 3 del Cürnhurreisimiz lif illi Şef İSMET İN ÖNÜ 
~~~~~~~~~~~---='-----~~....:'...:.~~~-'-~~~'--~--'-~~~~~-:-~~~~~~~~~-"·~~~~~~--~~~~~ 

~. "1lrnanlor muhakkok ki 
1 •lr/ ·oq, "nıgorlor. F11kat bu Rumanya Suriyede 
ıı.t1•1ın şarki Akdeniz
lı.ı.' ln6iliz kuvvetlerine 
~iç '~.ol.,cağına dair urtada 
le;• ır emare yoktur. Bita
ı...;lc lıer şey A lnıtlnların 
~i " !/erleri diişündiikleri-

Q~fatıgor. 

~ 1 

Besarabyayı ge- lngilizler yeni

ri almağa mı te- den ileri hareka
şebbüs edecek? ta başladılar 

~ Anltara radyo gazetesinin , 
~: llUııeyin Cahid YALÇIN verdiği malümata göre Ruman
h yada cereyan eden müphem ha
lr' İihrer bize Mart ve Ni- <liseler hiila vuzuh peyda etme-

saıı aylan için İngiltere- miştir. Bükreş radyosu Ru
~ ~ Ye karşı mühlik hücum- manya Milli müdafaa nezareti-

1 ~e ~ok mühim vak'alar va- nin ilti emrini neşretmiştir. 
~iye tıı.ti. Filhakika, çok ehem- Bunlardan birincisine göre 
~tıı hareketlere s .. hit olduk. siliih altına çağınlan vatan
t~311lar istilaya uğradı,. Yo- daşlar _derhal kıtalarıruı g_icle-l 
lltı11;:a ve Yunanistan ışgal ceklcrdir. Bunların zıraat ışle
~•~ kaldı. Sonra. Almanlar rinde çalıştınlacakları söylen-
lııla;'" sıçraclılar, Giride uç- .!!:!_lŞtır. ı 
~ilııla~e adayı ele geçirdiler. 1 Diğer emir, benzin tasarru-
'"l' Ilı tı hepsi Almanya için funu azami hadde çıkarmakta ı 
~"'ııı\UVaffakıyet, bir iftihar ve her türlü motörlü vasıtala-
hı.~ olabilir. Bu bapta mÜ· ı lSonu ıayfa ~ sütun 5 :ı~\ 
"llılti Ya girişmeyelim ve bu 

Londra, 18 (a.a.) - Reuter 
ajansının salahiyetli makamlar 
dan öğrendiğine göre, Suriyede 
sahil mıntakasında müttefik 
kuvvetler Sayda'nın şimalinde 
8 kilometre kadar ilerlı-mişler 
ve keşif müfrezeleri de Beyru
tun takriben 20 kilometre yaki
ninde bir mevkie varmışlar<br. 

Cenubi Suriyede müttefikle -
rin muvasala hatlarına karşı mo 
törlü kollarla hareket eden Vic
hy Fransızları Ezra, Mercayun 
ve Kuneitra'yı işgal etmişler
dir. Fakat müttefik kuvvetler 
Erza'yı geri almışlardır ve Lan 

(Sonu uvfa 5 alltun 2 de) 

Von Pap~n 
dedi ki: 

"Bu memleket ve bu 
millet daima sarsılmaz 
adalet hislerile meşbu 

ola gelmiştir,, 

Saraçoğlu 
dedi ki: 

"Türk ve Alman millet
leri bu muahede ile yek
diğerinee bir kere daha 

el uzatmış oluyorlar,, 

1\ ~alt .ı\Jrnanıara ver~lim. İngilizleri Suriyeye soktu. İn- 1 çirmişler ve yeni Girid hamlesi 
"ıı'<)a':tat Ortadaki dava Yugos- gilizleri nerede bulurlarsa ora- için hazırlanmışlardı. Şimdi de 
ı;tıı<la a Ya.but Yunanistana hü- dan kovacaklarını ilan etmiş o- muhakkak ki hazırlanıyorlar. 
i:'rt ~ rnı ibare_tti? Yalnız lan Almanlar ise. bu vaziy.et Fakat bu hazırlığın şarki Akde-
~ira e Nısan degıl Mayıs ve karşısında meselenın Fransa ıle nizdeki İngiliz kuvvetlerine kar- , Hıı.ıidye Vekilimiz 
-.,~ r da geçer gibi olduğu 1 İngiltereyi alakadar ettiğini şı olacağına dair ortada hiçbir ~ükrü ~ğlu 
1"<Qı, l:ıgıltereye hicbir şey ol- söyliyerek seyirci durmayı ter- emare yoktur. Bilakis, her şey Ankara, 18 (a.a.) _ Alman- Ankara, 18 ıa.a.) _Türkiye-
~ he gıltere yerinde duru- cih ettiler. Tabiidir ki bundan son Almanların başka yerleri dü- ya büyük elçisi Yon Papen, A- Almanya muahedesinin imzası 
h:';'lıınnı de daha ziyade kuv- ra Suriyeye vukuagelebilecek şündüklerini anlatıyor. . nadolu ajansı vasıtasiyle Türk münasehetile Hariciy~ Vekili I 
~:'11ıın ış bir halde. Amerikan bir Alman taarruzu çok daha! Goebbels bir makale yazmış matbuatına aşağıdaki beyanat- Şükrü Saracoğlu matbuata ati-

1 •.)•• 1
1 

geliyor, hem de daha zor olur, belki de tamamen a- ve iki aya kadar mühim dar- ı ta bulunmuşlardır.· "'~ °;:"' eıırn k deki beyanatı yapmı~tır: 
.,.••aıd e ümidi muhakkak kim kalır. belere intizar edilmesini söyle -1 _ İmza edı·ıen muahedenı·n k . t 
.- e ş h d tn ·1· l Akd · l - Birbirlerine arşı vazıye -O.'.'hı··ıd.i' u al e, gı ız er enız- miş. Almanlar muayyen müddet mesut bır· tarzda akdi Harı·c1•• d .. ·· .~ r k' b ? y in 1 leri her vakit açık ve urust ·~ô.ııgı ı, Führer ahar den na.sıl çıkarılacaktır. a ız !er zarfında vukuagelecek hiidi- ı ye Vekiline, matbuata dikkate ı -
""~ ckında bu tehditlerini şimali Afrika yolu ile mi, yok- ı 'selerden bahsetmenin kendi deg-er bazı so··zıer so"ylemeg"e kalmış ve. dünyta hadi~tıtının a-
-~-r e 1n d da tsk d · sırlarca siıren emevvuca es-1.~ııa n giltereye karşı sa ara a sıra en eriyenın 

1 

prestijlerine ne kadar zarar vesile oldu. Bundan dolayı ken nasında muanz mevkide bulun-
~i':tCak muvaffakiyetleri havadan bombardımanı ile mi? verdiğini nihayet anlamış ola- 1 disine bütün kalbimle teşekkür ı mamış olan Türkiye ve Alman-
S~alıt 0rdu, Bu o kadar mu- Tayyare taarruzları ile müstah- caklar ki bu makaleyi ihtiva e- ederim. 
~I Ya.':taıh ki ayni •amanda kem bir mevkiin tahliye ütiril- den gazete nüshalarını toplattır 

1 

Bu muahede, asırlardan beri ~~a:~ı:i il:,uro:uuı':ıC::1~;1un:~ ~iıı.':ıi~ arbin bu sene nihayet mesi kabil olsaydı İngilizler mışlar; Havadis doğru ise Al- memleketimizi birbirine bağ-
~':rıa.1 1 da.. m~.jdelemişti. şimdiye kıu.iar çokta~ Maltayı n;ıanları.n İngiliz ~~arın~~ .~a- !ayan ve ancak Avrupaya yeni, sağlam teı:ı~ııere >stinad ettir-ı 
':ti· l!öıt eyh, Führer ın nutkun- bırakırlardı. Demek kı, Mısırın. lıhlerını denemeyı yıne duşun- 1 dalı . . bi nizam ve devamlı mekte ve. atıyen de ~~arız v~
S1<!e a ay geçtikten sonra bir istiliisı için yalnız şimali Afri- düklerine hükmedilebilir. Tam bi !ı&',1 tero';n etmek isteyen si- zıyete ~rmıyeceklennı teyıd 
ılıt l:1ıç~lltna.k ve vaziyeti göz- ka yolu kalmıştır. Halbuki bu bir sene evvel de böyle bir tec_ı r f hedefleri hakkındaki etmektedırler. 
~ ıl'tııek herkesin hakkı- yol üzerinde küçük bir Tobruk rübe yapmışlar ve büyük bir i yase ın (Sonu aayfa 5 ıütun 3 del (Sonu sayfa 5 sütun 4 de 

~ ti)~r . . kalesi hiila bi.r .dik<;:~ ~ibi Al- hava mağlu~iye~ind.en s~nra ı~~ ~VVV:v~ 
~ .~':! e o zamandanbcrı hıçl man kuvvetlerının bö~une sap- vazgeçmişlerdi. Şımdı belkı ye- 1 HARP Den iZCi 11 k 

~~tiYe:,-e kaybetmedikten başka lanmış duruyor. Mevsımin ileri- ni bir tabiye kullanacaklardır. 1 r- -, 
tıı~\;ııuy0 de yerleşmek üzere ! !emesi Afrika çöllerinde büyük ! Fakat Almanlar İngiliz adaları- [ •y _ B 
ı~'-iU,~ ~kata İngiltereyi mikyasta askeri harekat icra- na hücumun kendileri için son VAZ 1 ET 1 ay ram ı 
~~ b" ~tmak, belki de sına imkan bırakmıyorsa lng:- , koz olduğunu biliyorlar ve bu-
~ ı%1 ~tiiıi bütün uzaklaştır- !izlerin kışa kadar Mısırda kal- nu kolay kolay kullanmak iste- 1 ---~--
'1 ~~i J~~n ajanları taratın- maıarı muhakkak addedilmek miyar1ar. tsti1ayı t-.erübe et- Gizli silalı 
b;t~eı,, ~hazırlanan ve ida- 18.zımgelir. Fakat o zamana mezlerse İngilterenin kuvvet- ! 
~l'~ . darbei hükfııneti kadar çok kuvvetlenecekleri, lenmesine meydan verecekler [ 
~ :ıı-;;~ ıle neticelendikten Habeşistandan gelecek a.sker- • ve harbi nihayet kaybed<'cekler. 
s~~i\tu11 - lngiJiz münasebet- !er, Anıerikadan alacakları mal- Tecrübe edip de muvaffak ol
~~ ... ete bütün ı.amimiyet zeme ile nasıl yenilmez bir hal n;ıazlarsa mağlubiyetlerini tesri 
"'l!ı;~ ~ll~İ nina.cnaleyh, bece- alaca.klan hesaba katılmak i- etmiş olacaklar. Bundan dolayı

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer 

~'lı. !!di e ~azırlanan ve iyi cap etmez mi? dır ki bugünkü bekleme ve hazır Bir Londra telgrafı, genç l 
~i lıil~ıyen Irak eergü- Almanlar Giridden sonra !anma devresinin mihver için 1 bir İngiliz makine mühendisi- l 

Münakalat Vekili 
1 

bir nıesaj gönilerdi 

Parti Grupu 
Türk-Alman anlaşmasınt 

alkışlarla tasvip etti 
Ankara, 18 (a.a.) - C. H. P. 

Meclis gnıpu bugün 18.6.941 
c;ar§amba günü saat 17 de reis ' 
vekili Trabzon mebusu Hasan j 
Sakanın reisliğine toplandı: 

Ruznamede yalnız Almanya 1 

ile müzakeresi bu defa ikmal ve 
intaç edilmiş olan dostluk mu
ahedesi vardı. 

Bu maksatla söz alarak kür
süye gelen Hariciye Vekili 

(Sonu sayf• 5 sütun 3 de} 

Francala yalnız has
talara tahsis edildi 

~~~~~~~-e~~~~~~~--

M aha l l i hükumet veya beledi-
ye doktoru raporu olmadan kim 

seye fırancala verilmiyecek 
Vali ve Belediye Reisi Dok-, ni tamamen halledecek bazı kd

tor Lütfi Kırdar dün ı;abah vili- · birler derpiş etmiştir. Bu l('d
yette francala meselesile meşgul birler derhal bir tebliğle alak:ı
olmuştur. B. Lutfi Kırdar bu darlara bildirilmiştir. 

Vilayetin bu tebliğini a.şağı·'t 
hususta alakadarlarla temas et- aynen bulacaksınız. 
tikten sonra francala meselesi-. (Sonu uyf:ıı 5 sütun 6 da) 

1 FIKRA 1 

Sıra haktır, saygı 
mutlaktır 

Yazan : Aka Gündüz 
At yarışlanndayım. Anlat

mağa, girmezden öncesinden 
ba~lıyayım: Otobüse binmek i
çin edep ve erkanca dizilmişiz, 
doğru dürÜ8t bincct>ğiz. İki e
şek geldi. Biri sağdan çiftele
di, biri soldan sağrıladı, hopa
danak otobüse girdiler. Ve, hiç, 
utanmadılar. 

Giriş bileti almak için gişe ö
nünde efendi efendi dizildik. 
Htrkcs sırasınca ve kolayca bi
letini alıyorken .. üç katır sökün 
etti. Ön ayaklarile omuzları, 
enseleri : arJ ayaklarile kalça
ları , nasırları eze diirtP lirala
rını uzattılar. Biletlerini aldı
lar. Ayni hayvani tempo ile de-

-- ' "'""'"' 
foldular. Ve hiç utanmadılar. 

Müşterek bahis gi"Clcrinin 
önlerine demir parmaklıklar 
konulmuş. Terbiyeli insanlar 
sağdan girip soldan çık8ınlar 
için. Sağda otuz kişi var. 111' 
süslü püslü haydut soldan gir· 
diler ve otuz vatandaıan hakkı
nı çalarak bilet almak istediler. 
Bereket versin ki sıgdakileriı1 
arasından azılı ve muhterem 
bir zat çıktı, ikisini de kaz pa
lazı yakalarca.sına enselerin
den yakalayıp çizgi dışına fır
lattı. Ve, hiç, utanmadılar. 

Susamıştım. Büfede bir ga
zoz istedim. Büfeci ~iseyi uza
tırken omuzumdan bir kolu 
uzandı, deve topak kapar gibi 
şişeyi kaptı. Baktım. Aklımdan 
bazı kelimeler geçirerek gülüm
sedim. O, hiç, utanmadı. 
• Bir köylü bay, seyirciler par 
maklığının ta kenarına dayan
mış. Kendi halinde. Atlar ya
rışıyor. Bir süslü bay adamca
ğızı kolundan çekince yerine 
geçti. Köylü şöyle bir süzdü ele: 

- Şunu ben yapsaydım kim 
tSonu şayfa 5 sütun 6 da) 

't~~~tırıwere :ıarar değil sessiz ve hareketsiz duruyorlar. pek üzüntillü olduİhıt•"- h;!.Jınıe-l :t~~!'EJ1:~~:'.111a:~: l 
a.~ Yunanistanın istilRsıııdan sonra dilebilir. "'-'-' (Sonu aayfa 5 ıütun 1 del ~ 

llluvaffakiyetııızllk da JıöyJe bir §llk1hıet devr~ ge- • Jlüııeybı """"d YALÇIN ~·--------··--· 

Bu sene Denizcilik Bayramı
nın fevkalfu:le muntazam ve 
güzel olması irin hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu işle bizzat Mü
nakalat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı da mcı,gul olmakta.dır. 
Vekil, dün, 16 vilayete bir me-ı 

(Sonu sayfa 5 ıütun 2 ~e) ====-===================== 
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Sııyfa : ı 

HAZRETİ YUSUF 
-----------ILE-----------
GÜZELLER GÜZflİ • ZOLEYHA a 1 

Yazan Muharrem Zeki KORG NAL 
~:::.::::..:....:...~::.:..;;~~'----~ 

YENi SAbAB 

SE İR - • •• u u 
""'K;h;;""11

Müdür !"uavinliğin~ ~ayin oh-!nan 
tevziatına ' Hurşıd Karol şehrımıze geldı. 

- ~le şey soyıemr mi, Di- - Ya diiylersen ! 
na? - O zaman yiiziime tükürür-

laş 
-4 -

..... Hakikati söylemek yaeak sün. 

başlandı - reşkilAt pek yakında faaliyete geçiyor 
mı ağabey 1 Dlna, bu kadarcık teminatı 

- Hayır! Fakat bu sözle ha- kAfi görmüıı olacak ki Meta fı-
lı:ikırtin ne ali.kası olabilirT sıldar gibi bir sesle anlatmağa 

- Ben, bildiğim. bir ha!cikafl ba§ladı.: 
ııöyledim. nende hepiniz Yusu- - Selı:lz on gece evvel uykum 
fun eteklerini ö~? klı.çm.ı§tı. Gözlerimi kapayıp bir 

- Sen çıldırdın mı, Din&? türlü ıı.yuyamıyordu.m. Kalkıp 
- Niçin çıldınMıalmuşmı. T bahçeye çıktım. Baktım. ki be.-

Babamızdan işittiklerimi ııöylü- bam.la Yusuf konuşuyorlar, bir 
yorum. rtıyadaııı. bahsed\yorlar. Kalın 

ilk parll ordu 
mllf ettişliğl · 

emrine verildi · - Babamurlan ne işittin? bir ağaç gövdesinin arkasın& giz 
- Çok şeyler işittim. Fakat lezıdim.. Önlan dinleıneğe btı.ır IDılıve te\':zlatuıa. dtin sar 

ııôyliyemem. ladım. Ynsuf, bir ı1l,ya görmüş. bahtan itibaren Yili.yetçe 
- Niçin söyliyemiyoNllll? Gökten on bir tane yıldız lmııiş; ba§lanmıştır. 

İstanbnl 1aııe müdür mua.vin- kurulacak İa@e müdürlilğü ha- dürü Said Rauf Sarper ile Be
liğine tşylıı edilen HurPI Ko- ııırlıklarının bir an evvel ikma- lediye İktısad Müdürü Saffet 
rol Aııkıırada.n §ehrlmlııe gel- !ini temin maksadı ile Hurşi- Sezenden bahsedilmektedir. t-1 
miştir. Buzvid. dlln, Vali ve din inhasını yaparak kendisini kinci muavinliğe ise lııtanbul 
Beledlye Reiııi Doktor Lfttfi bu iıı ile tavzif etmiitir. MU- Fiyat mürakabe bürosu Şefi 
Kırdan .ziyaret etmil, lı:unıla- dürlüğün diğer kadrosu da pek Muhsin Baç'ın tayini muhtemel 
cak 1ııtanbuı 1aııe Müdürlüğü yakında mucibden çıkacaktır. 1 görülmektedir. j 
etrafında izahat vermiıı ve di- İstanbul 1aııe Müdürlüğüne Ticaret Vek8.leti, İstanbul, 
rektifler elımııtır. kimin getirileceği belli değilse de An.kara, ve lzmirde kurulacak / - Çünkü baba.mı severim. Be- onlan ayla güııev takip etmiş. nk partide İstanbul vllA. 

bamın sırrını ifşa edemem. Bu Gelip Yll.8Ufun öntinde secde et- yeti dahiHndolıi ordu birlik-
i:adar söylediğime bile pişm&n / mişler. Babam, bu rüyayı tabir !erine 150 çuval çekirdek 
oldum. etti. Yusuf, iler1de Sultanlar su1- kahve tem etmmıııttr. 

Yahuda, hayretten hayrete tanı omc•kmı!J. siz, babam ve Bu kahveler, ordu milf~ 

Ticaret VekAleti, İııtaıı.bulda bil le için Mıntaka Ticaret Mü- 1aııe Mildilrlültleri için bir te:r 
------......:.---------------- kilit kan.un lilyihası hazırla- \ 

Asker ailele Ek.mek lerin :;:ites1t!:ı:t:~ ~= , 
düşüyordu. ~m'unun kulağına jı annem de onun önünde eğilecek- tiııliğl lımızmı lmlrllği em-
fıaıldadı: Jermiş. Rabem "bu rüyayı kal'- rfDe verilmiştir. Hal!nn di-

- Omanın dili altında h!r de§lerine aöylıeme, sonra şeytan ğer ihtiyaçları için de qrıca 

yete geçilecektir. Umumi ka-rl• ne yardım kontrolü na-ate göre bu ay başında iaşe 
m.Udilrliikleri faaiyete geçecek
tir. bakla var. Öyle bir bakla ki he- .sö&ilne uyarak sana fenalık ya- tedbirler alınıu:aktır. VıJA,. 

pim.izi t.l&kadar ediyor ..8en bu-, Darlar,. diye Yusııfa sıkı sıkı yet, bu malrsıwl ile Kahve 
radan çekilip git. Ben onu ya- tenbih etti İşte bildiğim Sll' bun- Ye Çıı.y tdhaJat BhUj!nden 
vaş yavaş söyletirim. dan ibaret. bir liste iııtemfşttr. Balk 

Şem'un, derin bir uykudan u- Yahuda, Dina.nın verdiği iza.. için yapılaeak tlMdatm bir 

-

yanır gibi goZlerini uğtıiturdu. hatı w çık:armadan dinlemişti. m~ tarafmdaıı tedviri 
Aklını başına topladı. Yahuda • Bu, hakikaten çok milhim bir dllştlnillmeklıedtr. '.ABker ~ yapılan yar- Belediye reis muavini L(ltfl 
run hakkı "vardı. Dina, her halde ' rüya idi. Yuaufun ytlkse1eceğine Bu mutemede yl:lde 5 kAr dımların daha esaa1ı "bir ııekle '.Aksoyuıı riyaseti altında bir 

Dai t encümen 
yeni bir ıekil için 
tetkikler yapıyor 

Bir toplanhda ye
ııiden alınacak ted 
birler konuşuldu 

çok miıhim bir aırra vakıftı ld 1 a.IAmetti. Fakat Yusufun yük • ver' ili! batıanuwıı hwıusunda Da.1ıiJi.. toplantı yapılmıştır. Toplantı 
öyl~ söyemi.şti. Bu l!ll' da onun selnıeıini babası kadıır kardeş- ye VekAletirtıı mecJiae sevko- da Toprak Ofisi lstanbul ııuhe· 
ağzından ancak tatlılıkla alına- !eri de arzu etmezler miydi!· hunnak u_,. bir kamın l&yi- sı müdllı11 B. "Vahid, ikbsad mtt-
bilircli. Bu işi Yahuda ya bıraka- Y akttbun, oğularuıdan çekinme- s k ha.sı hazırladığını yumıştık. dllrtt B. Saffet Sezen, ve sıhha.t 
rak oradan ayrıd.ı. iline hiçbir sebep olamazdı Çiln USUZ Çll ur Velıilet, dün belediye)'e gön- işleri mlldürii B. Osman Sa.!d 
Şimdi Dina ile Y abuda, yal-, kil babasından kendilerine na- derdiği bir emirle bu Jiylha.nm. Kllil\IDCU i§tlrik .etmiştir. 

ruz kalınışlardı. Delika.n!ı: zaran !azla t&kat görmealni kıs cinayeti Jı:anwıiyet keshed!nclye kadar Toplantıda §ehrimiııde son 
- Artık müsterih ol, dedi. ka.nınalanna. rağmen, lı:rdel}leri, beledtyeııln yapılan yaıdımJan gttıılerde fena pişmiş olarak çı. 

Bundan sonra aana şefkatle mu- Yusufu seviyorlardı. Kıskanç • orgaııDe edecek bir §elı:1J. ttzerln... kan ekmeklııria daha. iyi çıkanl-
amele yapması jçin Şeın'undan hldarmctan dolayı. ona bir f.en.ıı... katili de lı:ıırar venreJı: tatbjJratıı geç- ması için ahnACAk tedbirler ve 
söz alacağım. Fakat aanıyorum • !ık yapmayı lıatırlanııdan bile Çobanın 6ç meaini iııteınlitir. tınn1ann kontrolü mevzuu bah-
ki sende de hayli kabahat var. geçirmiyorlardı. .. -L Belediye dalJııt enctimeni dön ııedllmi"'"'-. 
Hiç iııdan ağabeğisine "sen Yu- Yahuda, rm mulıefıı• ede· Ve bir koy muutan bu vaziyeti tedklJı: ederek yeni v-
sufun eteklerini öpeceksin., deri ceğine dair kardeoi Dinaya tek- yalraJandı bir ııeJı:fl etrafında mtlzakereler ve~~ ı:e:~e~ 

İstanbul. İıı§e Hiidilrlüğü 
bdroso. 

:Vekiller Heyetinin 31 ma
yıa tarihinde kabul edip 5 ha
ziran tarihinde neşredilen ka
rarnameye göre İstanbul 1aııe 
Mild!lrlilğü 400 lira ücretli bir 
1aııe müdilrü, 210 a.r ira ücret
li iki muavin, 170 lira ücretli 
bir raportör, 100 lira ücretli 
bir memur, 85 lira ücretli bir 
daktiloda.n mürekkep olacak - 1 

tır. 

Ankara ve İzmir İaşe Mü
dürlükleri ise 300 er lira ücretli 
birer muavin, 170 lira ücretli 
birer raportör, 100 lira ücretli 
birer daktilodan ibaret olacak- ı 
tır. 

İaşe müdürlüklerinin vazife
si, muhtelif iaşe nıevaddının 
tevzi ve stoklaştırıımasını temin 
olaeakbr. 

Ağaçlan çok seven bir ~ 
tuın vardır; ne zaman be~ 
bir İstanbul ge:.ı.intisi ya~ 
Beyazıt meydanında Sah~ 
kapısında.ki muhteş~m kes~ 
nin altında bir il~ .,11c ıç~ 
gezinti prognunının deği~ 

bir maddesidir. Arkadaşım_. ""' 
gilesini tokurdırtırken goıw 
kestanenin aza.metli bede~ 
den, etrafa uza.nan kolla:"'....ıı, 
ayıramaz. O esnada ona uı;;ı,
tan başka hangi mevzudan ,t' 
sedecek olsam likayd ı i' t• ~ 
şılanacağınu bildiğim. içııı ~ 
istemez ağaç bahsini aç ı; 
Geçen gün Nuruosmanıye . , 
misinin avlusunda rastgcld:=, 
Beraber yürürken eııennı f 
tarak avlıya iki sıra dikilen öB, 
tişkin ıhlamur ağaçlarını g 
terdi: ti' 
~ Şunlara bak! aziz~· d& 

di. Bunları buraya dikmegı f 
şünen her kimse benden ııcr _,. 
çlşimde ruhuna bir fatiha ~ 
zanıyor. Bir ikisi tutmaznıŞ &; 
lacak. Yerine gene ıhlaınur JJ.1 
keceklerine "arsızdır, k0 ; 

tutar,. diye akasya dikm:~ıe~ 
Biz de ağaca 18.zım geld'.gı -,J 
dar hürmet edilmiyor. Aga' ti 
tarihtir, bir abidedir. Sarıye,, 
kesilen çınarı düşündüğün' ,f 
man ciğerim sızlac. Vefs ~~ 
danında çeşmenin karşıııırı~ 
kahvenin kocaman tar;ıC 1. 
"vantilltör., gibi yelpaıelC ı' 
o asırlık çınar yandığı ı~ 
gene o yangında yanan ev. ~ 
ziyade ona acımıştım . )'ü$ ~ 
hayretle bakma. Ağaç bır t 
ya.ttır. 1ıuıan parası olurs3 f: 
na.n evinin arsasına daha ~ 
zelini yaptırabilir. Fakat. iCll 
öyle mi? O hale gelclbılıne~_;;, 
asır lıizım. Sahaflar ç~_;, 
iki ııswhk asma kuruduğt' 

1 
man ideta matemini tııttıl''ı;ıJ' 

mi• rar söz verdikten eoıın. Şem'u- yapmJltır. Bu tekil etrafındalri rafından fınnlar, ekmek satan 
- Ağzımdan kaçıverdi, ağa- nun yanında döndü: Bundan bir iki glln kadar fl'I k&t'I karar bugiin verilecektir. bayiler ve &eyyaT fınncılar bir 

bey! Yoksa ben, bu sırrı söy* 1 - Ben de milhim birşey zan- veı Karta ı da Sımandını Oğreııdiğfmbe göre belediye kontrol& t1bi tutulmuş ve 9 es-
mek istemezdim. . .. nediyordum, dedi. M.eğer Ywıut köyü civarında Süre1)'& Paşa daimi encllmeııi ııehlrde biletle MAARiFTE. 

Dünyanın her yerinde~ • 
leri ve civarını ağaçlar s l 
Buıılar da hususiyetlerin~ ~ 
re yol kenarlanna, umUJ111 ~ 
çelere, mezarlıklara diki~' 

~~ zü buraya getirmekten j,11' 
dım, bilhassa servi.lerdt:P 

1- Ne sırn canım? Hlç böyle bir Tllya görmtta; babamız da o- köııkfi çobanlarmdaıı lluradm tnlln.akııJe yapan bazı vesaiti au.ptı keejlmjştir, ' 
sır olur mu? Uyduruyorsun gibi nun rüyasını tabir etmiş. Rüya bir telle boğulduktan ııonra su- nakliye biletlerine asker ailele • Akalliyet mektepleri 
geliyor bana. görmiyen insan o~ur .mu? ~ ııuzçu1ı:ur DMWkilnde ~al- rlne tab.ıılıl edilmek llzEre bir Evin ikinci kat pencere- öğretmenlerine maaş 

- Vallıı.hi uydu:znuyo~m, a: hemen her gece bir rilya. göru • tına gömülü ~ bulımmuttu. miktar sam yapacakbr. Buza.- sinden dOten çocuk verilmiyormu ? 
ğabey ! Yine yemm edenm ki rüm. Bunlan b~ anla~ Mıı.hallf janciaı'ıM. 'f'e Üaki1dar m.ın n.lııbeti bugün tesblt oluııa-
babamızdan :işittim. j kimbilir nasıl t_ibır eder ... Benı müddeiumumiliğine verilen ma- nacaktır. Kasımpaşada Fırın sokağın • Bazı akalliyet mekteplerinin 

- Ne işittin canım? . istikbalde ltimbilir M · yüksek li\mat üzeriDde tahkilı:ata ~ • da oturan 7 ya.şındaki Rıza evi- öğretmenlere maaş vermediği 

setmek içindir . ,jl 
Servi bizim edebiyatJll U 

mühim bir mevzudur. ~;;i;, 
Koyun bir saye dilşsüu iM> .il 

ol servi ID1' 1'.~ 
diyor. Eski muhabbet nw 
larımızda bile: J 
"tende cirunı., mu abb ..ı~ - Fazlasını söyliyemem. ı mevkilere çıkarır. laıunı.f Ye ~le ile allkadar lzmit valisi Ankarada nin ikinci kat penceresinden 

1 

yapılan şikayetlerden anlaşıl - j 
- F&kat söylemeğe mecbur- 1 Sonra, Dina.nın anlatbğı rü- olmalanndan şüphelenilen bir lmılt, (Hu.sual) - Valimiz bakarken mUvazeneebıl ka~ mM!jtıraarif. mBüdu u:ı~~~!_.~tange~~~ . 

sun. . . ? yayı ~ynen n~letti. ~at Şem- kaç n,i r.azmaltma. a1mı1mı,. Zjya Tabii Ankan.ya gttmiştir. derek düşmüş ve muhtelif yer· -..- AL.UU 

1 

- Nıc;ın mecbur olayım. ~ un, ruvayı hıç de tabii karşıla- tıT Evvelki akşam yapılan sor- Velimizin Anlı:anıda bir hafta !erinden ağır surette yaralan· muameleye tevessül etmiştir. 
barmn SUTUll nasıl if..,_ edebi- madı. Sinsi sinsi gülerek: gulımnda zannaıtında bulunan kadar kaJma!!! muhtemel görül- mıştır. Ya.ralı Şişli Çocuk has • lı.I( okul kampları 
lirim? ı - Sen ço_ k safsın, .!ahu~ Ü" "'•i .... ,,.._... •><v•-- itiraf nıektedir. tahanesine kaldınlmıştır. 

edl B """' ...ı±;;;;n gıb ~ ...,. ,. .. ~,. .,....,,.,.,.., _, ffazirana bırakılan ilk 
- Zaten ifta ed-ğin kadar d. · u • ~,";, ~-:-"Y.:"":. ~ etmişlerdir. ------------------------- mektep kampları için kayıt mu· 

·''"'''./ mu D>'lyi.ıı.ını, sen· u\,.. 
vıi.UJPI" 

derdik .. tıı~ 
Servinin azamet ve gtı!.I! ,;;ID: 

anlamak için Boğaziçını11 11~ 
halinin herhangi bir kM~ 
Karacaahmede bakın :. ~ 
O ne 1iilıutl bir dekorc1• r. ~ 
servide başka bir ihtr.ısD'' l.":ı 
ka bir kibarlık varılır· pt'IJ 

serviyi_ taş de~esinde~ -f~ 
devresıne geçnııı, ycşı.l ıcı>" ~
bir minareye benzetirinı .. ~ 
bütün güzelliği o Bl\T.ılı~..l<"/ 

~~:.uıg·Ö~~\r;n:a_irtam. aı:~ =rnt!.~~::~ı.:~~- ·EnnÇo=i~.uradihtidaetmiııbir _Kızı Nasıl Oldu"rmu"ş " ___ amelesidevametmektedir. ~fü-
y bel~ lacakt ~ ., ~ racaat edenler kaydolıınmadan belki Şem'un, k:ardeş~mız usu- za a 

0 
'!· · · ile Bundan bir müddet evvel r 1 • önce sıhhi bir heyet tarafından 

fa bir fenalık yapmaga kal1:'1.§lr· Y;ınuda, • ııag elinin. lçı köy ıtmlıtan Mustafa ile kavga _ muayene edilmekte ve sari bir 
Halbuki ben, kendi aleyhimde Şem unun~ kapadı. ettlklerl. sırada Muhtara son k hasWığı olanlar kamplara a- : 
"de olııa, hakikati hi!İrSe'.11 :Vazi: - .. Yusuf hak~ böyle~- derecede ağır kl1flirler etmı, ve Böyle yaşama mı olur? Al şu lınmamaktadır. Kamplara rağ-
yeti idare edenm. Bılirsın ki I !er soyle~eirn:n sem ~~ede~ Mustafanın bilyülı: bir .kin bee • • • bet çok faz!•d•r. 
ben Yu ufu çok seve~.. Dua edelim ki kard~ ~ • Jem...tııe sebep olmllfbır. İfte h" ' ' f .. 1 b • 1 

- Şem'unun karde~nnz Yu- selsin; biz. de onun varlığı if- bu kin ptJı:eeile biltlin kllyl:Uyil ze lfl iÇ e .. O arı .. Tamir olunacak ilk 
sufa fenalık yapması ıçın orta- ! tihar edelim. ban Murad aleyhine ayaklan- okullar 
da hiçbir sebep yok. Şeıii'un, güldü: ~ muhtar her --"• ve her k dik h · ba fstan • 

- Sözü nereye getırıJJ .... ~ 

- Doğru söylüyorsun~. - Yusuf, daha ıpmdiden bize v~'fe Be ?ıluradın"bİr~mtthtedl o:-:..~: !~b;;: fur da~~ mada!1'v~~~c!u ~esey': 46, ısta!~~!~~~~ 6~f~~ 
biliyorsun ki, o çok _ vesv~- çalım satıyor. Büyüdüğü, hele olduğunu. aralarında dalına fe- ild.ıı · ett.a. mah de be de · eseydim kullarının tamir.ine karar ver . 
dir ... A~z~d~~ k~çırdıgı.n .bu so- rüyaaı doğru çıkıp_da Sul~n °1• 1 nalık bulaştırdığını ll)ylemiştir. ya dün . cı agırolurul - t-~ bu ı:'de ilıerlne bu .utiş ve bu hususta lı1zım gelen 

yorsun? . 
1 
er.ı 

- Sabret.. Bir kaç . ı;"il! · 'J 
bir dostum vefat ettı.. \ Jı'r.. 
üz.erine cenazesini Bı.!ırP·2 
dışındaki bir mezarlı~a. .

1
, ~ 

dük. 'l'.ı.biJ eV\"t'la bU I;ıJ'!J 
metlerle yetiştirilmekte 0 

11 
• ~ 

vilere baktım. Ne goreytl',.'.ır>?'J 
sinin - bir se\•iyede g.·pl")· 
için • başlan kesilmiş. "~~ 

ze turlu turlu ~ana venr • yavaş duğu zaman, bıze ideta ~ırer u- / Bu llUreUe doldurnhna':ta olan l<e;;:!~~: genç b~ kızı ıw:aam aleyhinde intihara W.· tahsisa.t ayrılmıştır. 
yavaş ı erlemege ~!ar. So':'1'~ şak, birer köle muamelesı yapa- köylülerden di~r bir çoban "Bö"'- yaa.amaktlmııa yaııa- vik ve zehir vermek suçile a
da, maazallah, sevgili_ kardeşmıı caktır. Ben, buna eminim; sen Mehmet oğlu Sabahattin ile bu- mam',:t ~ .. gibi bir tel- ğır cezada bir dava açılmış, 
ze bir fenalık yapmaga kalk.ışır. de emlıı ol Yahuda! 1 nun ağaaı. Sabrinin oğlu lbı:a - kin ile ölttme tefVilt ettiği ve Vartanoş iBe hakinı huzurun-
. - l~ı ~babam bu sllTm j Yahuda, bu mevzu liurinde him ve köyün bekçisi Halil UcU ona ~ ilsere ııelıir verip da butün bu iddialan reddet.. 
\fşa edıınlesuu ıstemıyor. ? fazla konuşmak istemedi Yus_u- bir olup hadise gecesi saat 24 öldil:rdilğii idcliasile gEll'.IÇ bir mekte bulunmuştur. 

- Bana ıtımaduı yok mu· j fun rüyasını Şeın'una an!attıgı- de Muradın yatıp kıılknıakta kadın muhakeme edilmekte- Dünkü celsede dört kadın 
- Var! na da, anlatacağına da pişman olduğu mandıraya çılmıışlardı.r. dir. Bu cidden garip olan dava ııahit dinlendi ve bunlann ifa-
- O bade niçin ~ekiıı.iyorsun ! olarak kardeşin.deu ayrıldı. Mandınuıın ka.pısmı vurmuş- safahatını kısaca okuyucuları- delerlnde esas hemen ayni ay-

Be babamın sırrını keneli sır * !ar. İçeriden seslenen Murada: 1 mıza yazıyoruz. nine olmakla beraber bazı ci-
"Kendilerine ait hayva.nlaruı. Dün clinlenilen ııahitlerin i- hetlerinde ve teferrüatta mu.. 

n, • -
rım gibi saklaııın. Kimseye söy-
lemem. 

r 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ 
Türk;y• Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr .. 2700 Krf. 

6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1~0 • 300 • 

TAKVİM 
19 Ha:r.lı-an 1941 PERŞEMaE 

23 Cemaz:lyelevveı 1380 

6 Haztr•n 1157 
GUn 170, Ay 1, Yıl: 941 Hı11 45 

GıUneı öt•• lklnd! 

8.44 Ul U2 Ezani 
U3 12.15 lG.16 v...u 

A ....... Y.otoı ı .... k 

12.DO 2.04 1.24 Eunl 
~ilM 21.AS 2.07 v-tı ,... DiKKAT --«Yeni &abah• a eöMlerU•n )ıl.azt.taır 

ve ~k nevH"94n e4flm-*n iade 
....... a.z v.. ltlıW'llartn kıtvltofftıt..,._ 

..ıon .ıoı.yı ı.19 ~lr m-llyet lcaı..tl 

Hllnte&. 

Günler, haftalar, aylar geçi- ka.çtığını ve mandırayı anya • fadelerine ve yapılan iddiaya bayenet görülüyordu. 
Yor·, Yusuf. '. mütemadiy.· en.. . bü- ca.klannı., söylemişlerdir. Mu- im ... + Bu balamdan meselenin da-

büyüdtik il Ü bir göre hldiııe şöyle o ...,.ur: yüyor, gelı.şıyor ve çe l rad kapıyı açar açınu ç • ha ziyade tenevvilrünü imkan 
daha güzel., daha cana. yakın, den Murada saldırmışlar. Tek- Şişlide oturan ve bir nahi- dahiline koyabilecek olan bazı 
daha akıllı, daha temiz kalbli me, sille, tokat, yumruk, DlllJ' ye mUdiirll bulunan Al! Rıza- şah.itlerin celbi talebinde bu. 
oluyordu. Babasına verdiği sö- ta ile Muradı öldilrmll!I veya ~ llliı Nihal adındaki genç kızı l'ıınan müddeiumumi muavini 
zü tutmuş; gördilğü mühim rü- IU bir halde yere sermişlenlir. birgiln ~n hastalanır ve dedi ki: 
yayı, hiç kimseye 91\yk-meınif- Bunu mitteakıp ellerine geçen bir milddet sonra da muayene- " - Vak'anın hudusiinde 
ti. Söylemek de istemiyordu. kalın bir teli Murdam boynuna si yapılarak zebirlenmlş oldu- mağdurenin ifadesini aldığı 

Fakat bu rüya, Yahudadan dolayıp silriikliye sürlikliye Su- ğu milşahedeslle Şişli bastaha- an~an polis memuru ile 
öğrencliği gündenberi, Şem'u - susçukur mevkine götürilp o- nesine kaldırılır. hastahanedeki müdavi tabibin 
nun yüreğine işliyor, kafasını raya gömmüşler ve tlstüııe de , Bu tevatür mahallede yayıl. ve şahitlerin ifadesinden belir
altü.st ediyor, gilndilzleri raha- ta.ıı yığmııjlardır. Fakat acele dığı sırada ayni semt ııakinle- diğine göre de lıidi.seyi yakın
tını bozuyor, geceleri uykusunu ile Muradın ayak.lanru dışarıda : rindeo "Vartanoş., adında dan bilen bakkal Lam.bo, has.
kaçınycırdu. bı~~dır._ Gelen geçen bu-, genç bir bayan konu ko~u- tabakıcı Nuriye ve diğer Nu-

Yu81lfu çıldıl'llBlya kıskanan, nu gorm~ ve J~darmaya ma- ya: riye ile mağdure Nihalin ev-
asla sevıniyen; faht dosta, dilf ı lfunat ver!Imiştir. . "- Böyle olacağı bellı idi. de itirafta bulunduğu sırada 

,.__ 'b' g·· ·un· Suçluların bu fecı ve korkunç l Ben kaç defa annesi Nerima- yanında bulunanların ve dadısı mana ~ ... sever gı ı or en 'tirafl "-- . k- uhtarı (B kıza 
Şeın'";Il; ıilyayı hatırla~ça ' ~ustah d;"y~:ıan:!:.'a ~e döl" na tenbih etmiştim. u Naimenin celbini isterim . ., 
hasedınden pek korkunç hır ~ dil birden Üsküdıı:;-;üddeiuınu iyi bakın, ona güzel roplar, Heyeti Iıakime bu talebi ye. 
kil alıyor, Adeta canavar keaı . mili "ne teslim edilmişlerdir. şapkalar giydirin. Ben de kıs rinde gördü ve evvdce istina
liyordu .• San~ Ywıuf ~un kar- ,...f_,...__._

0
d kanununa:; iken böyle isterdim ve böyle be ile ifadeleri alınııwıı karar 

cJei. i .değil. dil§. maııı. ıdi. Öyle re"""m,,....._...hakpmeleri -"-tle yaparlardı.) dedim, dinleme- altına alınan iki şa.hidin daha 
ki ---•...: ba ··---- ,....,. diler.,, gibi gan·p ve acayip dogru· dan dogru· ya mahkem~ bır rtilııma.n ~ ana_sını, . • cezada barsI&mak tımre bugün ~-

~a•:.nı, .. hıı.~ta bütün sillaleııın! ~ mUddeinmumillğe V«i1ecıelı: mn~;;d~U:,t;'~1 lııe ~:k c~::=~e t!~~1~. &öre-. 
.ıldurmüıjtii. . !eri t.ahmln olunmaktadır. • iddia olunduğuna ı?i)re • ev- Bakalım bu meraklı ve ol-

Şeın'un, bir taraftan kendi ilk h .. ı dı,., - ... duk"" da gı.rı'p bulunan dav• ı:ıp l<öprtyc b ' ta- de• • an 11• sı.-...,. ya- ,... -:f;!:~ ~Ol'i-~ .,. Ceza e6ren şöförler nında bulıınanlı.ra ııöyledifi nın önümDuJelri celsede lçyU-
leyhinde tahrip etmQıfe çıUıfl- Belediye talimatına rla)let et- ~; hııtah•nede ifad111tl a... zil taınamezı ay4uı.l.aııabihıeek 

...... .,_...... tirat "bulduk __ .,, ........... """""en 8 -~"'- ..... iİraırkeıı. mae bir itirafta bu- m!T.. Ve netİCelll IUIAV9 bağ-!:":"' ....... Ye • ~· ,..,._ ?"'~ - h .: .; l•n•cak? .• ,... lı:ı.oda cua zabit vanıkalan taa--
ailll e4'1mipjr. 

BELEDiYEDE 

Kaska - Bayazıt yolunun bu hiianüniyetıe yııP' ~z 
tanz;mi Fakat servi herhangi bır u 'I 

batı _gibi bu<!;anı.r m.ı.~ o~~" <l<;J 
Belediye, istimlakleri tamam- zclligi tevazunsüzluğı.Ul'.;;,,dfl 

!anarak genişletilen Beyazıt - maya doğru uzaOınaı"~, 
Koska caddesinin tanzimi için Karşımda bu baıısıı ,j+~ 
32 bin liralık tahsisat ayırmış· gördüğüm zaman öle•ı ~~ 
tır. Bu para ile caddenin tretu- şımı unutacak kadar . tiff) 
varları ve teretuvar civarında· 1 oWum. Budamak için 1~ 1. 
ki duvarlar yapılacaktır. dilecek masrafla .~· • J3" 2 
Yarım kiloluk ekmek daha dikilemez mı ~<l· ·~~ 

ı.el ağaçlann tepelerıP1 et' , 
tecrübesi le ağacın ruhunu tazıp i 

İstanbul belediyesi iktısad luyoruz. (iP' 
müdürlüğü bugün 475 gram- Artık altında yatarılıl 
!ık müdevver ve 950 gramlık U· ! düı;ündüklerini bilın~ • 1' 
zun ekmek tecrübesi yapacak - ' UL~.J 
tır. 1 t1"' 

Bu tecrübelerden elde edile- Bacağı kırılan tııı J(ı 
cek ekmekler belediye kiınyaha- _, ö!V"" 1, 
nesine naklolunarak tahlil olu· hastahane;.ıe Jll''"'~ 
nacak ve bu tahlil raporlarına Tophanede Ford oto ıur 1 j' 
göre bu tip ekmeğin imal olu- rika.sı luı.ınallarından ora~ l 
nup olwınııyacağı- kararlaştın ' idaresinde antrepo!~ ıı#ı 
lacaktır. !arda müteh.ıırrik bj~ııı .• l 

B b t .. b · . barla eşya taşırken rdJtl' J 
ar ar

1
os ~r . esının edeıniyerek bacağını k'tt 9'? 
anzımı mal Yusuf oğlu Mehnt ıroı 

Vali ve belediye reiııi dokt r hastahaneye kaldırıld~ 
Lıllfi Kırdar, Barbaros tür-O - mı,tık. ır-'' 
si civarının i&t:imlJ.k ve tanzim Mehmet Salih fazl.ıl tf".i 
muamelelerinin sür'atlle yapıl· etmiş olduğundan 11 1'7 

hastahan"""e dun" ·•bil··""';:!"' ması için alAJı:adarlua dinılrtif. .... - ,.~ 
!er vermiştir. tür. Cesedini muayeo~e 

TecrillıenJn deniz cephesiyle, ye dokto= Hikmet . 
tramw.y caddesine bakan in- nine ruhaat vennişt~·. _,ç ,,/_ 
ııım.larıııın. tanzhni Barbaros ih- - fil'? 
tifallne kadar tıımamıın tanzlm rakolunun tanzimine si~ 
olmım111 o!ecalrtır. le bir kaç gUae lı:~ 
Diğw taNftuı B·9'ctau .lı:a- nacaktır. 

.... 



-~~tiran 1941 Y E ?il' l S A R A il Sayfa S 
1 ~'"!""""""~~~--~~-:--:-:---------~~~..;:..:;..~~--~~-:-~---------~=-:~~~~~ 

:ı:ır---------1-1 Her:::::::===:-- Şimdilik==::--
rtl Komi acı şkı 1 Sabah = sker ik Bahisleri= --:::Bukadarl 
~----------~-~~ı&~~kbimeı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- Askua~krine 

~ 1" ltuııı ve f[onten- • yardım için vari· 
ird!!. Yazan: JJJURAD SERTOGLll ı·anla T.(/i ·ng a e ıer-.; ~ ıı rı dal memba/arı . 
ya~ ~Plan gözü gibi parlayan gözleri ve ı· H ani pek ~oğunıuzun esa- • 
µı.....- Q\ "l k k k k sını, hikmetini layıkiyle 61------------ } ~tanbul Belediyesi, asku 
es~ r şeytanı hı e ür ütece or unç bilmedij;imiz. fakat işin büs- B .. .. d .. b ki d. . h ailelerine yardım işini buı 
gıç-_.. tebessümile Yanef Annanın bütün cahili de görünmek L'tc- utun unyan ... defa esa8lı olarak eline alml,\I ~ mediği.m.iz için s~nki anlıyor- l n e e ıgı a fil• bull.1)1uyor. Bn hususda bir çoli 
illgö;iiiı' karşısında duruyordu muş gıbı danandıgımız: 1 _ verimli kararlar ittihaz ettiğiıü 

eııiJl'. Kontenjan, Takas, Kliring, 1 h o eh oh d k e ? iığreniyoruz. Yakında tatbilı;~ 

~ Tefrika No. 54 ~~~~r:~~A:~~a;;iil~~: ı e angı cı ete tevcı e ece tır. r:r~~;~:r:~~~~~;!r~ 
IJl ~ '~ nıı1 krndı .. ine · t~im olma- bu ince elbl•~ \'Ücudiinlln hatla· lar zamane iktısad alimlerinin Al b ri:>.. / ""' manyanın ütün yazı eli k\J. derece ..;ı'çlestı' ' r " i1ı e• " j#~ ~· bılaki$ Cevdctle anlaş - rını o kadar tazip bir şekilde yeni keı;fettikleri çiçeg-i bur- b • h .,. ' rı · ve nı ay • . ıu agıı ,.e artkctsiz o-ru·irecc· bu mıntakalarda b0 •1 ya0aıı h 0 Bazı var·d t b 1 ııı ~ı11 do.;"• Y. anefi >On derece hid .- belli ediyoı ki, seni bu halde -nunda bir buluştan ziyade Ev- ,.,~, ~, ı ' ;.r. 1 a men. a arı 

aı-; ."ı.ıend k ~- gini sanmak, kelimenin tam ma- bin hududu olmadığından ha . 
~ç fi ~ ıı miş, kudurtmuştu. Nı· im görse sana "'Jık olurdu. liya Çelebi merhum zamanında nasile bir safdiliik olur. Alman· k · ·· ye,.,., L:

1
rn
1 
•• bu yüzden ıtidalini kay - -Kimbilir bu ince elbiselerinin bie malum, hatta harcıalem l'e atın mutemadiyen d~vam et· B i.hti_yar'. Y.ine bıi hayırlı 

Jw..- "'l "' b k t altı dak' ı.., .. d" d ··b d ı 1 ,.abu sene i~inde lıarbi kat'i sıı· mcsi iktiza eder. Şimali AfrikA e. 4 ;.. o•, u ak~amki hare e ııı .· · n ı .,..yaz vucu un e ne mu a e e usulleri imiş. , ıhtıyarı yıne bu hay·ınl 
ın ,.... "'ı ek d Zi ·· ld' ? B _,, k d • rette sona erdirecek tesebbüsii· harbi ancak AvrupAnıu üç mis · ı ı f' ıı, ' güzel anla~ılıyor u. · guze ır. e • ..,en açır ıgın ve Filvaki, meşhur Türk seyya- nü vapmak ve kozunu Ôvnamak li büyüklüğünde bulunan bütün ı~e tahsis edilebilecek baska 

~
,.., ı...bg·~""' yansı onları vurmak bir müsliiman zabite körpe bir hı Abaza vilayetindeki aşiret . ' • gelir menbalarımızın mevcut , 

g.,. j,".'11 U.~li d t Bu · 'b' t tt dı- .. d'. mecburiyetindedir. Afrika kıtasının zaptedilmesi ile 1 1 dı · d" ..., . n c bulunmuş u. . . yemış gı ı a ır gın vucu un. !erden bahsederken der ki: I o up o ma gını uşündüm. Alı-
r! ~~ketınin muvaffakıyet ıbti· ı Anna geriliye geriliye karyo- 1 "- İskelelerine yılda bir ke· Kendisine bu meeburiveti tah nihayete erebilir. Suriyerlen ce · hm.; gelen bazı noktaları bura· 

· ,& ~,.1 0 kaıJar azdı ki, bunu yap- lanın önüne gelmi•ti. Artık biv re her diyarın o-emileri barut, mil eden amil, ger<:k kendisini. nubu şarkiye doğru ilerliyecek y yazmayı faideli b'llı•yorum. 
" ...,, Oh • d ' " k İta! k · t·ı· bir Alman taarruzu buralardaki ,,,. tı.~· -•cak Yanelin, ne erece adım bile gidemeuli. kurşun, tüfek ,ok, yay, fişenk, gere· yan ve gere se ıs 1 " Ev\·ela halkevleri ,·e enıball er,. ,'i:Jn d h'dd ti' Jdu k 1 !tında bulunduıd - ı k t harbi sona erdirebilmek ıçır •" ,. • .ııc erece ı e ı o -

1 
_ Fakat benden neden bu ı ıç, kalkan, mızrak ve <··ayri a ' uugu mem e e b' mütAAeselerin gazetelere ve H:.-

lıa" ·•u ~ t · ... " ı ·do rab·ı · · "<l ı t' ·r ır taraftan Yemene, bir taraf- " ~ , , a 11s erıyoıuu . kadar ürküv0r,1ın beyaz gu··ver- cenk aletleri, pabuç. çoka kena- crı. yu ı ecegı mu < e ın gı raya buraya gönderdikleri da • 
ı• · '·Q ·k' .. b ' ' .. 1 k be · ıdde kısalmasıdır. tan da bütün Hindistanı a~arak 'r' , , ''e olurdu, Şll ı ı gun ır cinim? Seni nekadar sevdiğimi n, gom e zı, ocak demirleri, - ta Hindiçini hudutlarına kadar vetiyeler, muhtelif mektupla!', 
~oıı1 • ~~"'(1tl g~cse ve bll korkunç! ~ana ne kadar vurgun olduğu _ kdazan, ocak içine kazan asacak Vakıa yeni mahsul belirmeğe dayanmak icap edcl'. Almanlar risaleler vesaire var ki, bunlar 
"le' ı ~ı.," · aı·daıı s.•vgili:oi ile ~ır - mu bildiğin halde her zaman emir zincir, tuz, sabun gibi ba.~ladı. İhtiyar Avrupa toprak bütün bu muazzam sahalarda daima iyi cinsten birer zar! 
~' )f ~'ıı. Uzaklara ~açabil~eydı • benden kaçtın. Kendini başka . şeyler getirirler. Onlar da bu ge- !arı buğdayını, arpaRmı ve mı- harbedebilmek, buralanla mil . i~inde gelmektedir. Yalnız bizim 
gı 'ti \Q'ften, ve ıliger hempala.rın- sına verelin. Hem de ne şekilde' micilere yağ, balmumu, bal ve smnı vermek Üzeredir Fakat yonluk ordular beı.;Jiycbilmek matbaaya günde yedi sekiz halk 
aGetl ~ kurtulabil"eydi. Kimbilir ° Fakat senin inkar ettiğin Al- ı esirler vererek mukabilinde bu seneki hasad acaba bu yüz için bunları ana vatan yolile ik. I evinden böyle mektuplar gelir Vi 

.rı'] f ı. ~ı hol Ye yakıcı memleket- lalı bana bunun intikamını ala· mezkur eşya ve malzemeyi ,.. milyonlarca aç insanı ne kadaı mal ı;tınek mecburiyetindediı-ler üzerinde yalnız gazetemizin ismi 
µnııııd ~/!ü;ı kalbile ve varlıgile bilmek fırsatını işte V"\Cdi. Se-' lırlar. Bu iliyarda asla ve kat'a besliyebilir? Nihayet kış ortala- ·ı M ki bu imkansız bir iştir. ı yazılıdır ve zarf kapalı bile de· 
a ~ h.. ~!le re mes'ut bir bayat ini · d' b da h 1 altın ve kuruş olmaz. Alış ve· rına kadar. Ondan sonra ne ola· areı,.al Göring 
oın" .. ' i'."i'1«c~kt' ç ki ı ak n e şım 1 ura esap aşa· rişleri "Deyiş ve 'l'okuo,, ı'ledir.,. Bütün bu mütalealardan çıka ğildir. İşte size sokağa atılan, 
. (IY, "il 1• ocu arı 0 ac • c~ğız. Sonrn Reni yine. burada, ı ' rnk • l.ı de harbi kaybetmiş olncRk - hem d(' bizim değil, A·vrupa sc-''1~" '11 llnları büyütecekler, onla - sevgilinin evinde bırakıp "',el- Şimdi Evliya Çelebinin say- İşte Almr,nya hunu bildig" i V<' or. rılacak netice, Almanyanın ken kalı! 1 b' . 
re,·»• ı..., cı\1 1Lıı. 11 yuvalarının saa- d' -· d • e. dığı maddeleri biraz asrilcotirip di hayat ve istikbali idn son arına atı an ır para. Halk. 

v; "<I•· • •gını yol an gi"'~"""~ ' en müsait bir mcv0 imde bulun· Onun i0 iu Alınanya lngılteı·c- d k u· ı ·· d ı~ ..... ~ ~ '" bır kat <laba arttıraeak _ '~6~'· mesela, kılınç, kalkan yerine mit 0 
' erece ıyme ı o an oniimüz e· evleri vesaiı· cemiyetler pckal:l 

VJJ·:~ Çirkin çirkin güldü: 1' ralvöz, hava dafii top kelimele· duğu için fırsattan tam mana- yi istilaya teşebbıis etmek i~in ki altı aylık vakti böylP neti . guu-telere davet, vesair ilanlar 
~ ~~Ut.Un sadcti, bütıin hayau - Ne tuhaf olacak bıı! K.im- ı rinİ ikanıe ve bruıına da (4 sayı· ~le istifade etmeğe bakacaktır. kuvvetinden ve nıuvaffakiyet ee>ıiz maceralarda yıpratmak is. giin<lerdikl<'rl vakit bunu zarfsız 
bır 'f.. "1 '''.!kbaı:. bütiin ümidi şu bir bılir o budala Türk zabiti içeri lı kontenjan listesi) cümlesini Yunanistan ve Girid harekatın- ümidinden yüzde yliz eı'nin ol- temiyecektir. Esasen bu yolda olarak bırakabilirler. Bu 5Ur~t-

1, 1-ııl'",llüıı ge<;mesiM ve bura - girince ne kadar şaşıracaktır. ilave ettiniz mi, bundan dört a- dan sonra g;i.nniş göründüğü atiı mak mecburiyetind"<iir. Buna bir projesi olsaydı, Yunanistan le kırtaHiye masrafından yapıla 
a. J.! ~.bıraıı e\'nl kaçıp gidebil • Aklıma güzel bir fikir geldi. Se- sır evvel yarı vahşi Abaza ka· let de\Tinde her halde bu büyiik emin olmadıkça. kendisi için fe- harbini hemen müteakıp Irak cak tasarnıf a.ıker ailelerin·~ 
t" if1' tı:~~ ba;';lı idi. ni ÇU'Çlplak soyup yatağa yatı- bileleri tarafından tatbik edilip harekete başlamak üzere hazır· JaketJe neticelenecek bi:- tcşeb • isyanı devanı ederken bunu rea· )'ö.rdım AA11dığına devredilebilıı-. 
e 11~.'gtr taı aftan Cevdetin bu racağım. Uyur gibi olacaksın. Evliya merhumu bile hayre- !ıklarım tamamlamakla meşgul- büse atılacagmı akıl kabul et· i1ze etmek üzere harektte ge· 
tnı~ ~:ın hayatını tehlikeye at _ O. seni uyandırmak için sarsa· te düşüren bir usulün şu terakki dür. mez. çerdi. Vestiyer parası 

ıı:;;ııı· t, kn•tan da endişe ediyordu. cak ve yorganı açınca çıplak vli· ve medeniyet asrında bütün Almanyanın nıüstakbPl hare · 2 - Şimali Afrika ve Suri- 3 - Sovyet Rusyaya karşı biı 
""'ti ı,:) i~r"nlıkta kör bir kur~un cudünde kalbinin üzerine sap- dünyaca tatbik olunan son sis· ket istikanıeti hakkında mubte • ye ile Iraka hiı.kım olarak İn - harekette bulunmak . 

.. : .... • ·li~lısiae tesadüf ederse? Bu lanmış şu bıçağı görecektir. tem iktısadi bir tedbirden farkı lif ihtimaller ileri qüriilmekte· gıltereyi Akdenizden atmak. Bu ihtimali derpiş etmek i~in 

1 
IJJl"'f, ~ aı onu <lerin bir surette Kim bilir o zaman ne yapacak? I kalmadığını görürsünüz. 1 dir. Bunlan buı-ada bir~r birer İngiltereyi Akdenizden atmak Almanyanın bunu yapmakta n<: 
~ ~ ~ ~ordu. Çünkü Anna artık Bu ınanzarayi seyretmeyi ne - Arapça bilir misin? Uy· ı inceliyelim. Almanyaya harbi kazandıracak istifadesi olacağını düşünmek 
. / #, ~t~~lı;~z yaşamıyacağına kafi kadar isterdim. Fakat yazık, dur, uydur söyle... kabilinden 1 - İngiltere adalarını istila- bir amil değildir. Zira Almanya liizlmdır. Filhakika eğer Alman 
~ >.. e ınanıyordu. ben o zaman atımın sırtında komisyonların, tali komisyon- ya teşebbüs. bu suretle kuvvetlerini ana va . ya Sovyet Rusyaya taarruz ede-

Jl 
j,ı" ~n:ı nefere: Balkan dağalrının yolunu tut- lann ve bir s ü r ü liiyiha- Bu hareket muvaffakiyetle tanla muvasalaıu çok uzun ve cek ve bu taaıTuzu muvaffak o-

._ ~~-n '.· okak kapısının o"nun·· _ muş buiunacagı· m. !arın, takrirlerin ve kanunla- tehlikeli mıntakalara yollamak. lacak olursa, Sovyet Rus~.·anın .tM ·~ '"' , • sona erdiği takdfrde Almanya 
tJlllıY .,

1
kle! dedikten sonra yatak Uzaktan uzağa duyulan tüfek rın mevludu olan şu konten- iki senedir peşinde koştuğu za. .Ja. ancak zayıflar ve ordularını · b~ kısımda.nnı i;;g~l altına ala.

1 ~a ·~ 
1
.na gel'ti. Duyduğu heye- seslerine kulak verdi: j~, takasları, kliringleri feri elde etmiş olacaktır. Fakat yıpratmış, malzenıı>siııi eskit- bılirse şu ıstifadelen elde edebi-

~~~ e bucün dünya elbirliğiyle orta- miş, stoklanm eritmiş olur. İn· lir: . 
~ ~;t" endiııe onu bitap düşür· - Çocuklar iyi dayanıyorlar. aan kadırsa acaba milletler a- buna teşebbüs ettiği halde mu- giltereye Amerıkadan dalıa zi- A - Petrol ihtiyacını tama-1 
ı~ "'1 ~~lbı ('şile birlikte yata- Buda!~ Cevdet beni de onların rası alış veriş biraz olsun yo- vaffak olmadığı akdirde pres- yade tayyare almak ve kendi is. mile karşılıyacak menbalara sa· ı 
e ili) ıne. U7.andı. . _. . arasın zannediyor. Beni ölü · ]una girmez mi? tiji fevkalade kırılacaktır. Bel • tihsalatını da arttırmak, adasını bip olur. 

ıİ, si~l<ıce kaç dakika geçtıgını veydıa - ~r! elek. gbileı;i.rebileceğ;ni Sakın: 1 biısbütün zapdedilmez bir balo Ukraynanın münbit toprak-
it' :.J .:"il ' 0 l'du. Odayı hafifçe ay· san gı ıı;ın ım ır nekadar - Bilakis büsbütün karışır! evvel, milletlerin birbirlerine ~okmak, yani tahkim etmek için !arına malik olur. 
~ ~~~n ıııum ışığı içinde bir· 

1 
sevinç i9indedir. Halbuki ben demeyin, zira bugünkü girift, karı;ı koydukları tahdidalın or- bol bol fır51lt vermis olur. c _ Rumanya gibi, Finlan· 

'"/ ı.:;-tı e kapının gıcırdayarak a· oonun evinde bulunuyorum. arap saçı vaziyetinden her hal- tadan kaldırılması lazınıdır !.. Bundan başka bu mınta.lıa • diya gibi memleketler,.. bazı pay. 
ııJll "'lı. ~ı hissederek ayağa fır· Sesine bir ara hazin bir eda de daha beteri olamaz. diye iktısad aleminin galiba farda yazın harbetmek <:ok güc lar vererek onları kendisine 

1,, ~)~ ~r anda gözlerine inana· vereli; - Dünyada normal ticaret hakkı var.. cok zahmetli bir iştir. Havanın bağlar. 
.ell;::.ı; ~ ~ agı geldi. Çünkü ka~ısın· (Arkası var) hayatının avdeti için herşeyden A. C. SARA COGLU sıcaklığı her tlirlü harekatı son (Sonu .~hife 4, ~tıoı "/ de) j 
· 1ı ~ SP1lan gozü gibi Jlllrhyan ··~iijjiijjjiijjjjiijjjjiijjjjijijjjiij~ijjij-ijiijjiijiiiijij~~~iijj,_öiijjiijjjjijjij•iiij-ij-iijv~,-iii-jij~-jiijjj-jj-~,,._. ____ ~~~~~jiijijjijjli----~-------· e~ .~~ 1 e V{: şeytanı bile. ürper· ! JWAJ..~ ..._\.9.41.L _.. • ı 
ıı ~ \;u Vahııi ve korkunç tebes· Cevat paşaya gelince . ı'rl, •le Yanef duruyordu: 1 •• • ti. Fakat benim anladığıma 
'· ~ "'.A.kşam ~erifler hayır ol· Çanak.kaledeki ordunun baş- D u N y A H A R B 1 göre müttefikler yeni uyiat· 1 

._. h '"adına 1 d d ı kumandanı Cevat Pas.a ise İn- tan çekindikleri için g:eri ~c-
,; ~~ ~u zc · par on ma anı· kilmişlerdir. 
~ ~u~ler Yanefin ağzından giliz filostınun Marmara de- Eğer 19 ve 20 Martta hü . 
~· "lira ç hır tH!ık gibi cıkmıştl. Dizine giri~i kat'i neticeler tev cıım, bütün elde bulunan kuv-
·~ ~'al( 0 na doğru bir iki adım !it edeceği fikrinde d~ğildi ve •------------------------------------- vetlerle tekrar edilmiş olRay-

,. ~ ~b· Yaklaştı. Sağ eli dai· demişti ki. 1 ( y E N j 5 A B A H ) iN B 0 y O K S j y AS i T E F R ı· ·' AS l ·ı ctı hiç şüphesiz ki muvaffak o-
~ ~a 1nde durdufuna göre "18 Mart taarruzunun bir !urdu . 

. , '!) ~~lakoınitacının tabancasını ihraç hareketi ile ve karadan • • "Bu 18 Mart mııharebesin-
flf'j tıı; llıış old - Janııştı bir taarnızla itmamı lazımdı. 

\',~ t~i~e Rağ:~~: 3:akarke~ Belbı'lı'krclii'·o zaman muvaf.fak ola.-Çanakka e o·· nu·· nde çeıı·g ... e ~k ~~~~~i~e~~~c~ü':t!~ 
r'rJ krar konuştu: dardan ibaretti. İstihkamlar 

,,., 1., ~ı ba" h t Cevat Pasanın erkamharbı-... '.L ı.'.'\ııı.. n gırayım, ya u · ve bataryalar hasara ugr· a • '.I "' •ı:a t · d ye reisi Miralay Salahaddin ~Jl'.I I:'' g eşebbüs edey1m e- k • f • makla beraber harp harici çı-
• h:l'hudu senin için tamamile ki, kıymetini ve iktidarını her ~ rş 1 1man1 n za e rı karılamamıştı. Fakat mühim-

"h e b hm t ı aktı kes takdir ediyordu. Çanakka-• •ıa ıı· za e o ac r. 1 mat stokları azalmıştı ve yeni 
jjpl',J b' ~e;de~~tini sezdiğim dakika· enin başlıca müdafaası mayn- bir deniz hücumunu def'e. he-
ı~I ;'." ı·er 1nı ölmüş bil. Şunu ha- !ar olduğu fikrinde i~i. Bun - çeceğini zannediyordum. Hü- y dikkate değer müşkiilat arzc- le büyük mikyasta bir hücu-
..;'/. ."11.L eyıın ki asag-ıdaki nefer !ar mevcut oldukça ..,:uıakka- cumun askerlerimizin manevi azan. decektir. Hatta bu vaziyette uk t t • k·r· 

rv 'ı;"" Ü · ' • lenin zorlanabileceğine kani kuvvetini ve imanını sarsma- \v • -1 bı·ıe oıı beş '"ı·n, Tu"rkler 1·~.ı·n ma m aveme e mege a 
1 

,;~ I et lı kll'ıit bekleme. Onu daha - .,. , değildi. 
e ~ ~ .. a !adım. degildi. Fakat maynlar bir ta· dığım b~liyo~dum. Askerleri - v ço• • rç ı• ı <'&'tS!ı bir değişiklik husule gel Sual 2 _ O sırad<t tstan _ 

~ ij,.-, " Ori 1 k rafa bırakılırsa istihkamların mızııı mıı.nevıyatı yolundadır. • miuecektı·. ; ı'ncı· ordıı, mu" _ 

~'"'"•lı-:UY er en yavaş yavaş cak Ik h" , v bulda bulunan Almanlar tara-
,, ınd dı Ce an evve i ucuma muadil Bu sözlerden iki E?iin sonra himmatını \'e ı· •= maddelen·nı 

• ~11 ·~ nı en çıkar . pten ·k· h" dah k t -,-- fından Beri in hüki'ımetıne mü-
y, n t h h'l"f b' ı ı ucuma a mu aveme ayni Türk zabiti şunarı söyle. 147 ___ _ı son derece dı'kkatıı· "'arfetmek 

I.' ne, a mini ı a ına ır 1 ed bil k ··b· tı ld - ~ himmat teklifinin haber >·eri-
ıl.· ~ ""b"' Yen· k ı k ı e ece mu ınıma 0 ugu miştir: ...:.artile iki hafta nıu"ddetle her ·~ ı .. k ne ara sapı ıı.n ı .. .. .. rd T .. k h b' diğinden ve herhangi bir var-
tll t;~Qn'a çıktı. goSrunaJ•~odd.u. Be - 18 Mart 1915 de filonun ur ar ıye nezare· türlü hücumlara mukavemet dım istendiğinden malfımattar 

oıı~'/. ~Dl~ !?firen Anııa bayılacak a.ua ın ye nazaran ·Çanakkaleyi zorlıyabileca.,üine tdebilecekti,,. mısınız? 
r ·~~i. u .. .Bır anda bütün ümit- harp gemileri taarruzlarına kani idim. Çünkü pek az mü - tinin beyanatı arasında S_ uallerim ve cevapları Cevap - 1914 ilktes. ıfo Ye 

~ "• lı t" devanı etst'ler ve Boğazı zor- himmatımız kalmıştı. Fakat 
&itti-~ ~ hayallerinin u- lasalardı deniz topçusıınun a- Türk harbiye ne•.aretinin be- ikinciteşrininde bun1. müma-

İ , \'aı, l:inı anladı. 1 teşi yakın mesafeden sahil is- batarya istihkamlan sapasağ· yanatı arasından şu aatırları Bundan sonra hır dostumtın sil iş'arlar yapılmıştır.. Ça -
ı1"' ı..lı.:\'\~(ı Annanın yüzündeki tihkiimlarındaki askerleri sı- lanı kalmıştı ve bundan dola- alıyorum: delaleti ile bir Alman zabiti • .nakkalenin o aylar zıı.rfında 

' " o b'l k d k" "18 Mart taarruzundan son-

U mwnıy<·tle sinama. tiyat• 
ro, gazino vesaire yerle ... 

H: girıldiği vakit şapka ve par
deAülerimizi ve>ıtiyere bırakırız • 
V(• çıkarken de 10 kuru~ veri • 
riz. Böyle bir yere günde un 
binlerce kişi devam etti~ine gö
re İstanbulluların günde vest -
yer parası namı altında ödedi•;l 
par .. üç dört oin lirayı mutlakrı 
bulur ve bu paralar doğrul.L 
müessese sahiplerinin kasala -
nna akar. Hıç bir emek muka
bili olmadan kazanılan bu göze 
r,örünmiyen para biç bir vergi
ye de tabi değildir. \' e mües~c
se sahiplerinin hunu almaktrı 
hakları yoktur. 

Belediyenin bir kararı. bir ne
vi vestiyer vergisi diyebilcce -
ğimiz bu paraları pek:llii aslıer 
ailelerine yardım karşılıi(ına tah 
sis edebilir. Bilha~sa btı ikinci 
tedbirin son derece biiyük bir 
varidat menbaı temin edebilece
ği a 'ikardır. Bu noktavı sayı•1 
'"d.limizin nazarı dikkatine arz(. 
derim. 

MURAD SER'fOGLU 

Yurtta Sahalı 
İzmitte yazlık sinemalar 

İzmit, Hususi) - Şehrimiz
de yazlık sinemalar ç"ğ'almı~tır. 
Bu sinemaların birinci mevki 
dlıhuliyeleri 20 kuru~ gibi cüz'l 
bir para mukab:lindedir. Sine
maların bu ucuzluğu d"layısil.:ı 
çok raübet görmektedir 

Yazlık sinemalarda göst 0 rilcn 
filmler iyi ve ekseriyetle Türl·
çc sözlü olduğundan alaka dah-ı 
~<•k olmalıtadır . 

lzmitte plaj ihtiyacı 
lzmit, <Hususi) - !.lmitt<.'? 

plaj yoktur. Halk bu sıcak yaz 
günlerinde <leniz kenarında ol
duğu halde denizin hası·etini 
çekmckteılil'. Evvelce belediye
nin id:ıresine tcrkedilcn deniı; 
hnmamı da ihmal yüzünden bat-

~<ıu;l')'"ı'y erı derin bir zevkle gı-naklara ilticaya mecbur e- yı İngiliz filosu Boğzclan f!,eç- nin mütaleasını aldım. Erders vaziyeti ümitsiz idi. Mühim . 

~ ""•kr.du. Onu vuracak ve ' decek ve gemiler volu •or- se 1 e onun ar asın an ° - ııomindeki bu zabit Balkan mattan eser yoktu·, yeni bir 
'•, t ~ m" "h' t · ki' ra mühimmat noksanına ve te- H b 

""' 

•·n ı. Bu cinayetini i~ler- best bulacaklardı. Fakat 0 za- ur, mu ımma ve ıa~e na ı- ar inden sonra Türk erka - tek top mevcut degı"'ldi. Bir-
"" au Y yatı ı tem· etmek p k mu" lefata, bazı bataryal~.rın ug" • h b 

' mıştır. 

'lı d Z bir memnuniyet ve man da henüz istihkamlar talı- ku"Jdnu... ın c ş· nı ar iyesine intisap etmişti. kaç kötü mayn vardı. O Rıra· 
lly • edilm radıkları zayiata ra~mt•n iti- Cihan Harbinin buhranlı dev- 1 da G Le 

,,1 \ ~ acagını aıılıyordu: rip · emiş olacak ve yolu madımız berkemaldi, c;ünkü: ar eneral yınıın ( Paı;:a) 
ı~11, ,~ "ttille g Yakit sizi rahat- harp gemilerinin münakalesi- Hücum esnasında Darda • ıesinde, General Fon der Goltz ile tahkimatı gezmiştik. Fikri-
rJl".l'J • ., e,1~ııı,cıcn dolayı affınızı ııe kapıyacak vaziyette bulu _ nos istihkamında işaret za- "Temas maynları sağlamdı. f Paı;a) nın buiundui;u birinci mi söyledim: İngilizler ticaret 
ıf' I~ t~ ıııa·daeı:un madmazel, par _ nacaklardı. Sa.liilıaddin Bey zabitliği vazifesini gören zat Sahil bataryaları maynları hi- orduda erkanıharbiye reisi i- gemilerile bile lstanbulu elde 
~ /, Cl)~i ın; Evet, doğrusu bu - Eğer filo Boğv.ı geçebil- hücumun ertesi gün tekrar O· maye edebilirdi. Türk filosu, di. Tıirkiyenin Cihan Harbin- edebilirlerdi. Şiddetli bir deniz 
~I ~de~k.d aleminizi berbad et- seydi ve diğer taraftan~ eğer lunmasını ve filonun Boğaz - Boğazı geçmeye teş··bbüs ede- ckki rolüne dair· bir de kitabı .taruızuna karsı ikincitesrin· 

~~i~ ~' ""ııt <!_lav1 büyük bir ka- Bolayıra bir ordu ihraç edil- dan geçmesini kat'i addettiğini cek gemileri önliyebilirdi. vardır. Bu Alınan zabiti benim de, bıle Türkl~r müdafaasız 
.. '~ - ' .. ı · t' "Fakat müttefik filo bir ke- b . ıı · b ' h 'd 

~ ~ı ıgıına eminım. Mü- seydi yarımadadaki Türk kuv soy emış ır. ır sıra sua crıme pek nazi- ır alde ı iler. 1915 şubatın-

~ 1 Yeııı - .. •· im H ·d· h re istihkamları, mayn tarla- k ' - d 1 b' , •· c)ol\ ek, i•kı ve müzik a- vetJeri tc;.ım o aya mecbur amı ıye arp gemısıne nııe cevaplar vermiştir. Su· an sonra ace e ır yardım 
" ~ , 8 ' !arını ve Marmara dcni1~ne 1 • ı d - bil ı · <lo"'-Olıra kendinizi kana ohırlardı. men'!ıup bir' zabit şöyle diyor: - a lerı ve cevaplan aşağıya a- yapı ma ıgını miyorunı. Fa-

~! '"1ak ti t k tın - · Y" b B h İn ·ı· f'J dogru bir yol açtıktan sonra lı"orum: k t k ht eld' L..\ andı. zere er e ege Türk top<;u uz asısı Sın·ı- - en şa sen gı ız ı o- nasıl bir vaziyete dii~eceğimi· , a pe mu em ı; çünkü 
'11)\\kaıc1ıgınız aşk aleminiz ya- ki muktedir ve fikirlerini açık sunun 18 Marta veya onu zi söylemek kabil değildir. Bir Sual 1 - 18 Şubııttan mar- Türklerın k>ifi derecede mü -
'-~tı ~ kai, Evet, evet! Bundan söyliyen bir zahittir - Şöyle takip etlen kısa bir zaman zar- kere İngiliz filosu Sarostaıı tın sonuna kadar yalnız deniz- himmat imaline yarıyacak 

\> llızJıl( alık, bündan büyükl diyor: fında Boğazı geçebileceğine ve Bolayırdan kara nakliyatı- dan yapılan hücumlarımız sıra- fıılırikaları yoktu. 
~,~~f olaınaz. - 1915 martının 18 inci gü- hi~ şüphe etmiyordum. 18 Mart mıım hücum etmeğe başlayın _ sında sizce en buhranlı dc\'re Sual 3 - 18 Mart taarru _ 
~,,""ıı,110r Aıınaya adım atlım nü ben Hamid.iye istihkamın- t~arruzundan sonra lngilizle - ca muğlak bir vaziyetle kar hangisi olmuştur! zundan sonra istihkamların 
~~liy \'e Anna. yavaş ya- da idim. Hilcumun tekrar edi· rın çay içmeye gittikleri, erte- şılaşacağımız meydandır. As- Cevap - Türkler idn va- yahut istihkamlardan herhan'. 
'1ı~t Ordu. • lcceğini ve neticroe biziuı ta- si gün kahvealtıdan sonra hü - ya ve Avrupa sahil!P.ri arasın- zıyet, bilhassa 18 Marttıın son- gi birinin ağır toplan ne ka 

t,0 .<levanı etti: raftaki mühımmat fıkdan.n- cwnu tekrarlıyacakları her • da, Marmam dcnizinae ve !s- rn buhranlı olmuı;tur. Vak~ dar rnübiınınata malikti• 
ııı ~· u bu akşa':'l ok dan dola>, filonun Boğazı ge- kesin ağzında ·idi, tru'ıbul boğazında nakliyat d nizdcn taarruz tardc<lilmi;:· 

l\;ı' Ü zcnn gıydiğL, ...- ·""-' ' _,. :&.. • ... • ~ • ), "' ' 

Deniz hamamı, lzmitteki plfı i 
ihtiyacını kısmen olsun telafi 
etmekte idi. Şimdi bu sıcak V-3 

ka\'urııru yn günlerinde d ~ · z 

bize, biz denize bakarak tey~ın· 
miiın etınektcyi:>.. 

Taşla baş yaranlar 
Kadılıöyünde Körler sokağ!ıı 

da bir kömür deposunda çalışan 
Hayri Ağılı ile Şahin Koca i? 
yüzünden kavga etmişler \·o 
Şahin Koca kaptığı bir ta. J;\ 

Hayı·inin başııu yarmı~tır. 
Yine Kadirgadv Doğrarrıact l~ 

min ı:ıkmaıında oturan Ay~c ilo 
Zehra da ka\·ga ettikleri sı. eh 
Zehra Ayşcnin başını taşla yar 
mı~tır. 

!l<i suçlu ynkalanmı3 ı•e iki 
yaralı lıastalıan('yc kaldm!nıı.;· 
tir. 
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DedL Ve gözüne Jlşen biri
Shıi daha. göstererek: 

- Bak işte o da büyük orta-
peh.livanıdır. ' ....., 

- O nereli... 1 " 

- Ttışköprülü .. Yani Kasta.· 
ı:ııonu tarafından .. 

- Lıınini biliyor mu.;;un?. 
- Zannedersem Hiiııe>yiıı~. 
- Usta, bunlar doksan ok· 

kalık var ... 
- Var ya! .. Adama burada 

büyük orta., başaltı, baş verir
ler mi? .. 

- ... 
- Ne o, seşin kısıldı görü· 

yonmı• .. 
- Hayır ~ta. şöyle bir dü

şiindü.m .. Hiçbir vakit yüı ğimo 
korku girmedi. 

- Büyük ortaya mı gü~ · 
ceksin ? .. 

- Evet usta, ne ohı..-ııa ols.un 
öyle niyet ettim. Ejderha ol
sa büyuk oı taya gürtıŞecentn. 

- Pekala, ben de seni bü
yük ortaya güreşmerıı i.stiyo · 
rum ... Amma. aradıı kaç okka 
fark görüyorsun ya? .. 

- Usta, pehlivanlık okka i. 
le mi~ .. 

- Doğru, okka ile değtı .. E· 
ğer, okka ile olmuş olS'a~ı, ben 
Yürük Aliyi üstüste mağlup et· 
mem lizımrtlirdi. 

~ Sen ş,iınd.i altmı.s üç, alt· 
mıt dört okka kadar gC:iyor • 
ıil1D değil mı?. 

- İ~tc o kadar.. Ş·unnuda 

zahire kantarile tartıldım. Çıp
lak ııl tmış üç buçuk okka gd · 
diın ... 

- Bu. sana yt'tişir ... 
- Usla, bu göster'1iğin peh· 

hvanlar büyük ortanın başları 
mı? .. 

- Evet.,. Fa)>at, dıılıa neler 
çıkacağı belli olmaz. BUarı--l,11 

akla. gelmedik bilmediği iz 
pdılivanlar da çıka gelir.~ 

- Ya' ... 
- Evet, daha gü.re:ıe üı: d()rt 

gün var... Bakalım, İstanbul · 
dan dııha neler çıkar .. 

- Bunlar hep lstacbuldan 
mı geliyorlar?. 

- Ana.doludan orajlll gelir
ler, ve oradan da btıl"l\Y• gelir
ler ... Dur bakalım, ba~ı.. baş al
tına kimbilir ne yeni t>ehlivaıı· 

!ar gelocektir. 
Dedi. 
Hakikaten, Kırkpınar gi4reş

!eri.ııde meydana çı.kaca.ldar 

belli olmazdı. Cazgır, güf<e\lleri 
bağırdığı zaman delikten. kö
c<len öyle tanılmamış pehli • 

,anlar kazan dibine gelirdi ki, 
.Junları hiç kimse tanımazdı. Ve 
vıne bu pehlivanlar b~n en 
:Ü\'enilen pehlivanları mağiüp 
dip meydana hi;kim olıırla.rdı. 

Ifa! böyle olmakla beraber 
ı<üoük İbrahim kendine güve • 
ııyor<lu, O, büyük ortaya çık
.nağa karar vermişti. Ortaya 
değil Tokmak 0Rman, Deli Os· 
nan çıksa dahi ensosınc yapı • j 
ı;acaktı. 

İbrahim p;Un!E-r goçtikc:e etra
f, ara_?tırıyor, köylülerhıc tanı- I 
ı:!.ıdı!n, karşılaşmadığı bü}'ük 
ırta pehlivanlarını sorup öğre
niyordu. 

Fakat, bül{Ük ortaya. tutmaJ< 
ıçın İbrahim gibi klmbilir ne 
kadar yabancı pehlivan, bu 
Kırkpınar kal:ıbalığı arasında 

dolaşıp d•ıruyordu. 

San; ı.ıı:ı lıa vı::ı.şmdan ve Kara 
kucak g<::cşin ilerı gelen pehli
vanlardan bıri de Kırkpınara gü 
rcşe gelmiş.ti. Bu Anadolu pelı
uva.ııı pek az yağ ~i bili • 
yordu. Bildiği giireş hep kar:ı 

Anadolu güooşi idi. 
Bu pehlivıı:ıın ismi Tooundu. 

Tosun, elli ayaklı, iri kemikli, 
h~n l1 • dok~n okkalık 

boylu poslu birisi idi. Hiç yağı 
olmıyan kemikli ve adeleli bir 
pehlivandı. Y~ı da ancak yirmi 
üç vardı. 

Havzalı Tosunu kimse bilıı;ı,i

yordu. Onu, Samsunlu füC"CU"lar 
beraberleriıııe alarak ınal ala:ıa.k 
üzere Kırkpınara :;elmiş~. 

lcap ederse de pebli lazııı.ı so-

mmı:::m ........ ı:i!ll!lll .. liZ:illiilmillı:m.:l ....... 1a 
yup meydana salıver,,ceklerdi. Nihayet, güreş gü:ıi; geldi 

Herkesçe maçhul ola.o Tosun, çattı. Kırkpınar düğün yerine 
hakikaten Tosundu. Çabuk, te- dönmüştü. İri gövdelı, TrabJus 
tik, çevik bir pehlivandı. Yal· sarıklı, kuşaklı pehlivanlar bir 
nız kusuru yağ güreşini az bil- aşağı bir yukarı geziyorlardı. 
mcsinde idi. Yüz davul, yüz zurnı hep bir 

Fakat, Tosun tuttuğu yeri ağızdan pehlivan hav ~ı vuru· 
bilir zeki bir adamdı. Samsun- yordu. Koca. Balkanlara doğru 
lu tüccarlar, Tosunu ::ıE'ye gü- akseden bu Türk sesi Tuna boy-1\ 
reştireceklerini bilmiyorlardı. ı !arında dinleniyordu. 
Orada bulunan tanıdıklarına Yüz b.ne yakın ve belki daha 
meseleyi açtıkları zaman, onlar fazla insan Kırkpınar• doldur-
şöyle dentiJilerdi: muştu. Bu ne meraklı insan 1 

- Madem ki, yağ güreşini az kütleısi idi. 
biliyor .. Başaltına başa güreşe- Deste güreşl«i sab:.lı tan b.ış 
meı;.. Derhal yenerler.. Büyük !adı. Cazgır ortaya çıkmış be.
ortaya salı veriniz. B~i orada ğırıyol'l.lu: 

bir şeyler yapar.. Yapamazsa - D ye giir~l<!er mey-
yenillr .. Bu suretle mevkiini ta- dana! 
yin etmek sizin için kolaylaŞlr.. Yllzlerce kü •'k pcb!ıvan or-

T\iccarlar, bu veril2n naııiha· taya çıkarak bo';,.;.,tui.r .. Bir 
ti kabul etmi§lerdl. Tosunu, sı- iki saat sonra bunlacıa güreş
rıu;ı geldiği zaıı:ıan büyük orta- kri ayırd olmuştu. · 
ya sokuvereceklerdi. Cazgır, ortaya $1karo.k kü~ük 

Kırkpınar, dolup boş'.l!ıyor • ortaya ı;ıkacakları ç:ı.ğırdı: 

du. Güreş g\ioü arifesi binlerce - Kü~ük ortaya ı: ·aea.klar j 
killi Kırkpınarı doldUl'maştu. meydana: .• 

Paşalar, vezirler, ~yler, ku- Küçük orta pehlivanları ka· 
mandanlar da at yarışlarını, zan dibine gelmişti, F11kat kü
koşuları, güreşleri seyretn:ıek çük İbrahim bunların arasında 
ıçın Kırkpınare. maiyetlerile yoktu. Onu tanıyan küı;ük orta 
gelmişlerdi. pehlivaı;ıları hayrete düfmüş • 

Kırkpınarın g;iireıı meydanı· lerdi. Biribirlerine sorıcyorlar" 
run lıer tarafına muıı.zzaın çadır dı: 

lar kurulmuştu. Kazaolar kay- - Ne o, Ezerçeli büyük orta-
nıyor, kuzular kızarıyordu, ya mı güreşecek?. 

Davullar, zurnalar calıyor, Dudak büküyoriudı. Adama 
çingene karıları oynuyGrdu. Se· büyük orta.da. ekmek verirler 
reziu ve civa.rın ç~enelen miydi? .. İbrahim ses.sil cturu • 
Kırkpına.ra dolarlar<iı. Bunlar yordu. Küçük orta pehlivanları 
burada oynıyarak, fal bakarak meydana çıkıp güreşe başladı • 
davul zurna çalarak epeyce pa- !ar ... Bunlar da bir iki S11at için· 
ra kazaıurlacdı. de giireıJlerini ayırdettiler. Yal-

Küçük İbrahim, sinir iç.i.ı;ıdc nız finala k;ı.lanlar kal<·uştı. 
idi. Bir türlü uykularını rahat Cazgır, ortaya çıktı b.e.ğırdi; 
uyuyamıyordu. Rüya..ı,na tanı- - Büyük ortaya giir~k-
madığı pehlivanlar ;;iriyor, on- ler meydıına !. 
!arla boiuşuyordu. (Arkası \' ) 

POLiSTE 
Fazla yolcu alan üç 

otobüs 
Haddinden fazl;ı. yolcu alını.ş 

oldukları görülen Lüleburga.ı: 
ve Çorlu hattına işliy<ın üç oto
büa hakkında ceza zabıtları 
tutulmu,tur. 
Bir fırın bacası tut~ştu 

Fatihle Mutaflar cadd~de 
H;undiye ait fırının bacası ku • 
ruınları tutu.'jarak bir yangın 
bışlangıcı ol uş ise de si.iratle 
ycti~o itfaiye tarafından sira· 
y<'tine ve büyümeııine inıkiin ve 
rilmeden söndürülmüştür. 
Otomobil altında sürük· 

lenen küçük kız 
Şoför Hüsnü taraiındılll i

dare edilen taksi otomobili SÜ· 
ratlc Şebremininden Taş\<:asabu 
doğru gelirken Taşkasapta otu
ran 8 yaşı.nı:la Suzan adında bir 
küçük kıza çarpmış ve onu bir 
Jı~yli sürükliyerck mııhtelif yer 
!erinden ağır surette yaralan · 
nıasına sebebiyet vermiştir. Ya· 
rah Şişli Çocuk hastahanesine) 
kaldırılmış ve suçlu şoför yaka· 
lanmıştır. 

ADLiYEDE 
Arabadan düşen gene 

öldü 
Bundan bir ka.ı; gün evvel Be 

yazıt Çarşıkapıya gelmekte o
lan bir arabanın kın'ması, ile 
içinde bulunan Hüseyin oğlu 
Silleymanın düşüp ,.ğır surette 
yarall\lldığını ve Cerrahpaşa 
hastıı.haııesine kaldırıldığını y;ız 
mıştık. Yaralı dün hastahane
de ölmüf ve adliye doktoru 
Hikmet Tümer tarafından yapı
lan muayenesini müteakıp def
nine ruhsat verilmiştir, 

Ali Sunat 4 sene
ye mahkum oldu 

Taksim Tarlaba.şı Büyük dün 
yada oturan Na7'Iliye adında 
bir kadınla beraber yaşamak 
teklifini kabul etmemesi üzeri
ne iki el tabanca atıp kurşunlar 
dan birini göğsüne, sol memesi 
üzerine isabet ettiren ikinci eli 
boşa gitmesi üzerine tekrar a
tış yapmasına rağmen tabanca
sı ateş almayarak öldürmek 
kaseli yarı teşebbüs mahiyetin
de kalan Ali Suna.tın birinci a-

• 
1 

İstanbul güreş müsabakaları 
. . 

t1r€~=:~;::~::::::~::::: ı ısini bilen bir berber - Ahtapot mu o~~üta~yon mak~nesi mi 
~~~i~~rrsi:o~~~th:zı:f:~~;~ Transformatör kadın saclarını kurtarabıftr mı? - Derdın hal 
tadır. Bu pmgram içinde 30 A· ı , , ,, ı , ? 
~;l~s~~ı,~~,~~;°f:k:;:l~~; I resı nedır. a Yanan kadın saçı mı dır, erkeğın başı mı · 
'.;ra;ı~da~ı ~re:;kR~~~~ ~~; Eskidenberi bir berber tanı. y: , sonra. her medeni şehirde 
gterı e d es 0 ı rım uzun senelerdenberi hafta- ı azan · !J duğu gibi !stanbulda el' 
e~~ ;:J~~~kaları müteakıp nın üç veya dört ~ününde dı>5· · A B B A S berber ı:ıe.ktebi açmak lı> 
İstanbul ve Ankara takımları tumu zıyaret ederım. Dostum u ve zarundır. 
lzroire giderek 10 Eyliılde yapı sa~arınız~ uzun uzu~ sabun- Parmaksızoglu Kadın berberlerin k.~ııtı 
lacak olan Fuar kupası maçları· !ar •e k~kin . usturaıııyle dık • zannolunduğu kadar gu~ 

. t' k d kl d' kat ve ıtına ıle tıraş ederken değildir Ve bu iş beıı.im d 
na ı, ıra e ece er ır. . müşterisini eg"lendirmek için Ö· [ di di" le · d d h " · t· ..... • "'' Fuar lwpa6ı Ankara . lzroır, . • • ger nn e c enıız ım 1 • ı dugum tarzda ve E!GILSlı .,.. 
t tanb I K el" b'"l el . . teden benden laf eden, mahal· bans girerek ehliyetname ala. • kilde d .. ·· ül'" hallcdl 

8 u ve oea 1 0 g erının le dedikodularını anl:ı.tan bu mamıt kalfalar iş görüyorla.r . J uşun up 
iştira.kile yapılacv.ktır. suretle çok müşteri tutabilme • Birde bakıyorsunuz. Bir giin ği takdirde. kadınlıırımıZJll~ 

Boğaziçi tenis 
' müsabakası · 

nin hem sırrını bilen, hem de bir dikkatsi.:J.ik ve bilgisi~ yü. ta. erkeklenmmn hem. . 
tatbik eden işinin ehli bir san- hem de başları yanıp g 
atkiırdır. zi,iııden zavallı bir kadının saçı tır. 

y:ı.nıveriyor. Belediyeye şika • 1 Son cümle bıraz tuJı , 

renis federasyonu ta.rafından 1 
10 Ağustosta şehrimizde yapıl 
mak üzere bir Boğazici tenis 
müsabaJma tertip edilmiştir. 

Bu mü..ııabakalar Modada ya
pılacak ve istiyen bölgeler iş -
tir&k ed ileceklerdir. 

Voleybol müsabakası 
Beden Terbiyesi Voleybol • 

1 Bisiklet Ajanlığından: 
21/611941 cumartesi gunu 

Galatasaray spor salonunda sa· 
at 15 de voleybol birincilikleri 
final karşılaşması müsabakaları 
yapılacaktır. 

I inci kategori Fenerbahçe 
{A) F. B. {B) 
II inci kategoori V <!fa. • F . B. 

Yüzme hazırlık müsa· 
bakası :--. . 

, Su Sporlan Ajaıılığından: 

Kazancından hiç şikayetçi de
ğildir. Küçük dükkanuun bir 
köşesindı> icabında perdelerle 
kapanabilen bir kadınlar kısmı 
da vardır. Bu kadınlar kısmın· 
da da her za.nıan müıteri bu· 
lunur. Ben, hem tıraş olur, hem 
dostumu dinler, mahallenin du· 

manı üstünde dedikodwıuna ag8.h 
olurum. Hem de perdenin her 
nası.Isa açık kalmış bir köıeııin
deo, saçlarına acayip ve müte
addit kollariyle sarılıruş bir ah· 
ta.pota. benziyen permanant 
makineııinin altında sıı.atleroe 
bekleyerek bir katre güzellik 
için cehennem azabına katlanaıı. i 
biçareleri { ! ) seyrederim • 

Fakat geçen gün dostumu 
kederli gördüm. 
Koltuğa otururken: .. 
- Hayrola, dedim. Bır şeye 

canını sıkılıyor ge.liba. 
- Sorma, dedi, belediye ile 

gene başımız belada. 
- Vergi borcun mu var. 
- Yok canım, öyle değil, da· 

yetler yapılıyor. Mooele tedkik gitti. Permananttan kııdJll 
ediliyor ve derde gfıya bir ça· !arının yandığı malüm ,-c 
re bulunuyor. Derhal tatbik cerrep, fakat erkeklerin -~ 
olunuyor. Faka.t kNlınlarımwn saçlannın, hem de bnşl:ır 
saç.lan yanmakta berdı.vam. yanmasını doğru anıay~ııı 
Bu sefer tekrar şikayetler olu- tun. Sordum, dostum iz:ıb 
yor, tedkikatlar yapılıyor, ko- _ Erkeklerin saçları .J& 
misyonlar kuruluyor, tedbirler manattan gay<>t tabii ol~ 
alınıyor. nıyor, dedi. Çünkü gençle 

Ve iş kat'! bir bal çaresine çokları, hemen ekseriyeti 
bağlanmadan uzayıp gidiyor. maruınt yaptırıyorlar. 

- Peki senin görüşiinle bu 1 _ Peki ya bajjları. 
derdin kestirme çaresi nedir? I 

- Bu da, dedi. Pel 
Biraz düııündü, usturasını yaptırırken saçları yanııll 

kayışla klaglamasına devam e-
derken cevap verdi: dınlar yüzünden oluyor. 

- Evvel& dedi, kadinlarımı . - Nasıl! · 
bugünden bajjlıyacağımız bir - Gayet tabii diyere~ 
zın saçlarını kurtarabilmek için j lü.msedi ve devam etti. 'Bll1' 
iş vardır. O da ehliyetnamesiz manant yaptırırken yaıııı.l'~ 
kadın berberi çalıştırmamak .. dınlar, hınçlanıu suçlu ~ · 
Bu da ancak belediye tarafın • !erden değil de evlerind 
dan y&pılaeak eeaslı ve devam· keklerden alıyorlar. ~ 
h bir kontrolle kabildir. Daha Abbu ParınakJl1 

~ 
,.. 1 - Bölgemiz 1941 yılı yü.ı· 
me hazırlık müsabakasının bi· 
rincisi 22/Har.iran/1941 Pazar 
günü saat 14 de Moda yüzme ha 
vu.zunda, yapılacaktıe. 

Garip bir techa fena.. Permanant maki· 
neleri için galiba ya)<ında lııtan 
bulda kadın ber)ıeri kaJ.mıya • \ 
cak. usulü • 

zıye 
l 

Sadettin Hazet 
muhakemesio' 

( devam edi~,J 
2 - Talebe sporcular, mek • 

tepleri namına müsabakalara gi. 
rebileceğinden yanşlardan ev. 
vel ajıı.nlığa rnüracııat etmeleri 
li.zımdır, 

3 - IJııı:ırlık mahiyetinde o· 
lan bu müsabaklar yalmz büyük 
ler arasında yapılacaktır. 

4 - Ih.kemler: Rıza. Sueri • 
S1tkı Ecyu . Bekir Macur · 
Faruk Birgen • Nuri Bosut- Su
at Erler. 

Beşiktaştan istifa 
edenler 

- Müba.J,ağa edlyorıı11n.. \ 
- Kat'iyen 1 Bi7.dt'n imk&ıwıı 

bir şey istiyorlar.. Gazetecisin 
bilirsin ya. Son zamanlarda ke.
duı ~lan ~mıanant ı:ııa.kiııe
leri yüzü.ıı~n yanıyonııuıı, Ted· 
kik etmişler, sebebini ~ttr • 
mışlar. Nihayet ş~ karar 
vermişler. lstanbulda perma • 
n<ınt ro.ıı.ldnelwi ııehir cereyııni· 
le yani 110 voltla ç,.Iışıyonnuş. 
Halbuki a.ııınil 24' voltla talıııtı· 
rılınası J.izımmış. Binaenaleyh 
her berber perına.nan t makine· 
sine bir trasformatör uydur • 
sun demisJer. Halbuki bunun 

- Beşikta.şın 940 • 41 lig şaınpi· sebebi başka ve daha esaslıdır. 
yonluğunda enerjik ve bilg,ili 0 • Kabahat makinelerde değil, oo
yunlnrile büyük hisşeleri olan !arı kullanan ellerde. 
Hüseyine, Rifat kulüplerinden 
istifa etmişlerdir. - Canım kadın berberliği ya 

Bu iki kıymetli futbolcünün panlar bir imtihana tabi tutu
Demirspora girecekleri söylen- . lup ehliyetname almıyorlar mı? 
mektedir. Dostum yüzüme baktı. Benim 

safiyetimle alay eder ~ibi gül-

ğır ceµdaki muhakemesi dün 
bitmiştir. 

18 seneden istenen cezası te
şclıbüsün niıkıs kııJması ve sev
gisinin de hafif bır tahrık ma
hiyetinde görülmesi ile tenzilat 
yapılan cezasının 4 seneye. indi
rilmesine ve 4 seno de amme 
hizmetlerinden mahrumiyetine 
karar verilmiştir. 

dü ve: 
- Evet, dedi. Evvelfi. bir us

tanın yanında yetişiyorlar. Son
ra gidip bizim cemiyette imti • 
han verivorla. Bu doğrudur .. 
Fakat belediyenin ve senin kav
rayamadığınız nokta şudur. !m
tihan olarak eline ehliyetna
mesini alan mütehassıs berber 
bir dükkan açıyor. Buraya üç 
makine ko:ı'Uyor. Birinde ken-

Belediye ceza olmak 
üzere sinemanın cere· 

yanını kesmiş 

Ankara - Dil, Tarılı. 
rafya fakültesine taarr~~ 
nıekten ve bekçiyi yar ,ıJI 
tan maznun bulunan ızoı 
dettin Hazer'in muha~ 
dün Ankara Ağırreza fil~ 

• lmıit, {Hususi) - Evvelki sinde devam edildi. E"". hl 
akŞam burada. yazlıw ı.inemada nabe suretile dinlenen ııa-· 
müessif bir hiıdisc cereyan et- ifadeleri okundu, buna&~ 
miştir. maznunun akll va.zi»ettll · 
Sin~a devam ed~rken, bele- eden tıbbı adli raporu~ 

diye memurları elektrikleri kes' olundu. Raporda mazn 
mişlerdir. Halk tabii olarak bu· ayene edildiği, şuur~d' 
na bir m8.ua verememiş ve gü-ı bulunduğu akli mele 'J'. 
rü.lti.iler b lamı.tır. Bunun Ü· bozukluk olmadığı: aı. ve 
zerine sinema sahibi olan Naz, ceza vermeyi icap ettırP~ 

bir sebebin ortada me.'~~ 
mi Otw: halka vaziyeti izah c.l· lunmadığı beyan olunu>' :o~~ 
miş ve belediyenin elektrikleri Bunwı üzerine sö~ a!a ı.&Y<ı 
duhuliyenin 15 kurılş iken 20 kat Fehmi .. y ~tcı ~.ıh!) 
kuruş olarak alınmasından do- ' bu mevzu ıızerındc saı~ 
layı. kestiğini, böyle bir~ey var- ihtisas sahibi buJwıma ıııJli 
sa cezli,SlDl vemıeğc hazır oldu- müvekkilinin tekrar v• j 
ğunu fakat başlıµnış bir sine- edilmesi liızım gelec.cı\'~aıııl' 
manın yarıda kalmasının doğr11 di. Mahkeme bu talebi 
olmadığını ve belediyenin de rnedi. 
halkın zevki ile oynamağa sal&- Müt.eakiben, fakülte g 
hiyeti bulwımadığını söylemiş çisi Abdullahın islill~~ 

.. · · f tiyle dinlenme,,.i için , 
ve bu sozler seyırcılcr tara ın· t li t im . ye ' 
dan tasvip edilerek ihtilflf me\'- a nıabe~azı Mao;ıfa a JJ 
zuu olan 5 kuruş fazlalığın fü. nan ~ı kk udr aşzika...cc!~ 

"~ .. "ki . . .. 1 maznun a ın a . ııc• 
zılaya tc...,.rru ettı - cı mı soy e· ' tık ist,ida verdiği icin 
ınişler ve neden sonra sinema davet oJnnmasına ve bll , fi 
b - ·~ aşlanııştır. muhakfmenin 30 IfaZl 1 • 

"Karde.,im, ,= H 1 KAY E ' 
Ben buraya (G .•• ) kas{lbasına 

11 
• • M o N T E H A il 

öğrendiğime göre izin il~ {G .. ) 
ye gelmiş ve beni ~eviyormuş. 
Sportif çehreli bir gencti. Za . 
ten mektept~ ikcndc H;djey ko
luna mensup imiş. Esmer yüzlü, 
uzun boylu; dişleri \'e agzı mun
tazamdı. Hep seni düsündü.m Ni 

zartesi saat on dördı; .• 
mü~", 

Askerlik Ba ~J!(: ruh ve dimağımı dinlendirme- ı K ı 
ğe değil hayatımı mahvctmeğe 
gelın.iDjm meğer. B~iyet ız -
tırabının en ağırı ancak bu ka · ~==:::======:;;:;;;:==::::::::::;::::;::::=:::;::::: Yazan: Süheyla Uytun -1 
dar olabilir. Yık~lıı.n gururunun 
parçaları başında inlerken, çü
riiyen kalbinin hücreleri arka· 
sından foryıı.t ediyorsun. Fa · 
ci:ıyı tasavvur et!. Mağrur bir 
erkeğin gururunun yıkılması 
deınek iRtikbal temellerinin par
ı;alıınması demektir. Temelsiz 
iııtikbil ise islinatsı7. bir bina· 
ya benzer ı\.dnan. Çürük kalple 
ya.'ja.Illak okyanuslar ortasında 
çır:pınmaktılll daha hazindir. Bi 
rinde öleceğjn muhakkaktır. 
Diğerinde i~. ibti~ale bağlıdır. 

Işre ben böyleyıro kardetim, 
1stinıı.t#Z bir bina gibi sa.ilanı • 
yor; çürümüş kalbimin son ha
reketini ~kliyorum. !kinci dün
ya ile artık alakaııı olmıyan Ci· 
bat neden böyle oldu? Neden 
iç va dı§ iid.cın.inip. derinliklerine 
daldı, diyeceksin. Bu dalış öy 
le acı ve hodbin ki Adnan. Acı
lığı ve hodbinliği şuradan doğu
yor. Temiz ve kutst aşkımın kar 
şılık görmesin! isterken onu 
kayıp ettim. Işte şimidi inleyo
rum. Aynı "o,, nun gibi sürü· 
nerek in1eyonun. Sevgisini na • 
eıl bir kaya hiasizliği ile itilin 
iııe günahıı:ııı pek acı bir şekil-

de ödüyorum. Meğer bu benim 
hakkım imiş. 

Bak nasıl oldu. Vazifemden 
üç ay izin ile ayrılıp s:ıyfiye İ· 
çin inlibap etliğim {G ... ) kasa
basına gelmek üzere vapura bin
miş idim. Sa.at on ikiye yakla . 
r;ıyor; Güneş bütün kuvvet ve 
kudretiyle yanıyordu. Halif 
rü..zgiir esiyor, ahenkli bir ka
dın kahkahası gibi her boşluğu 
dolduruyordu. Denizin mutat 
hışırtısı makinaların boğuk tem 
polariyle karışarak meydana 
bir "deniz orkestrası .. çıkarıyor 
du. Geminin etrafında dönen 
Martılar bizi teşyi ediyor ve 
selamlıyorlardı. Uzaktan gelen 
düdük sesleri boğazı çoktan 
geçtiğimizi bildiriyordu. Viipu· 
ruınuE hızla ilerliyordu. 

Geminin güvertesinde demir 
parmaklıklara dayann:ıış bir 
genç kız gördüm. Elindeki dür
bünle lstanbulun esatiri güzel· 
!iğini bir defa daha. tem.Aııa edi· 
yordu. Siyah dalgalı ~!arı en
Sl!9Snden sarkarak bukleler ya • 
pıyor; Beyar: tayyörü ile tezat 

teşkil ediyordu. Uz~n ~oyunı.;n önü.n!lım gaçerken p nce!'eleri • 
ağarlığını düz ökçesız bır ayak- nin perdesiz ve od:ıların boş ol
kabıya vennişti. duğunu ha~tle fıırkelt.iın. De-

. Benim çapkın micazımı bilir- mıık kaçmı.ştı. Demek benden 
sin. Adımbrım irademe ita- ebediyen uşaklnımı.ı~tı. Arka • 
at ettiler. Genç kızın bulwıduğu da bıraktığı mu.zt.arip insanı dü
tarafa doğru yürümeğe başla · şUnmeyerek gitmişti. 
dım. lşto Adnan şimdi ben de 

Fakat o diğerlerine hiç ben- meçhul sevgilimi arayıp bulmak 
z. enüyor<i1;1 .. Bir defa bile başını ı için meçhul Ufuklara doğru gi
çevırıp yuzume bakmad;; Şımdı • diyorum. Allaha ısmarladık kar 
muhayyilemin engı>regı . olan deşim. 
yeşil gözlerini bana tevcih et- Cihat 
meden çekildi gitti. J " 

Bu ı;enç kı.zın 'aki\ydiliği * 
ben de bir takım hisler uyan • Cavidaıı'daıı Nilii/ere mek 
dırmıştı. Ve bu his yava~ yavaş tup 

. . . . . ' 
çoğalıyor, bütün maneviyatımı .. 
sarıyor, kalbimi kemiriyordu. 

İşti> kardeşim, sana yaz sey
yahatimi bütün teferrüatiyle 
yazdım. Fak.at ufak ve mana • 
sız bir hadiseyi naJdetmeden 
mektubuma nihayet vereıniye • 
ceğim. 

Ben ne kadar onunla. alakfıdar 
oluyorsam, o o derece meşgul 
görünüyordu. Bütün bir yaz bu 
vaziyet devam edeğeldi. Giln . 
!erce gö~ yaşı döktüm. İz.tirap 
çektim. Cavidaıı bir kaya hissiz
liği ile hepsini itti. Tıpkı ben.im 
"o., na yaptığun gibL 

Soaı.babvm hilllıedildiği bir 
saıı.Jıb.. \fu,tadım icab~ evinin 

Mehmetle nişanlaı:ııp {G .. ) de 
ki babamın yanına ı;i tmek üze. 
re bindiğim vapurdıı, gıırıç bir 
erkeğe tesadüf ettUn. Sonradan 

• 

Alman ~rı,ııe 
lüfer. Yamında sen olsa idin!.. (B114 ta.raf~ 3 ijııcii t 
Ne ise bu meçhul ~udala aııık D - Iµısyanııı gcııw · 
evvelce bir başka kıza pek çok Iarında elinde bu!uıınn: ; 
gözyaşı döktürmüş. Nihayet lı, Fransız, Yugo"!laV 
buraya gelmiş, Geçen giin kar- rahat rahat çalı~tırılıı".,o' 
deşimdcn aldığım l)lektupta Ve bu sayede AvrııP,irı 
şu satırlar vardı: (G . ) deki taç olduğu gıcla mesel - ~~ 
dostum Cih;ıt meçhul ufuklara ı debilir. Almanya b\lll~rb' 
doğru gidiyormıış Cavidan., di· fak olduğu tııkdird: Jı JI 
yordu. Bir çok defalar bu ga- diği kadar uz:ıtabll 1 r· ,.ııı 
rip adamdan bana b~lliği İngiltere tahtelbahir~ 
için, her halde, o cümleyi yaz . yısile çok uzun bir h ser ~ 
madan geçememiş. lıammi! değildir. Es<" ~.,ı 

Genç il]ık meçhul ufuklardan . tere Almanyayı sırf ~eı 
m""'huJ sevgilisini arasın baka-\ yenebileceğini ümit sle ~ _, Sovyet Rusyanın ,·ii. 
lım. Budala ~ocuk . Hayatım. 1 bli 
aşkının tecellisine bağlayıp malı rını ekmek sureti e ;JP' 
vediyor. "Vakit nakittir,. dev - bertaraf edecek olan ıs!JC~ 
rinde romantik rubuıı.un sergü- zamn lngiltcreye . n iS ~ 
zeiiit.lerine atılıyor. Zavallı geııç! faik bir vaziyete gır~.JI :f.i 

· Maamafıh bu ihtıJI"'" ~ 
Ben s~v'!'eııinler demiyorum. bir renkte tahakk.uk b';il!..J. 

B~ da bır ıhtıyaçtır. Fıı,kat cfo- ve işlerin büsbütun. ı J'•'. 
mır ve madde asrında ınehiapta mecra alması da ibt;.ıııJl'..,ıPIPi 
:maşukası.na şiir okuvarak do • [ dedir. Nitekim .AJ.ınaıı!:'.f;t 
l&şan şıuıkın iişıklar bana ronıan l yet Rusya il.o a.ııJaŞllo'...:i; 1 
tik eserlerin tece~üm etnıJ.ş bir tere aleyhinde milş~ .,,t 
tablosu gibi geliyor! Şi!Wi aşk- rekete geçmesi ih~ ~ 
taıı. evvel düşünecek çol!: ~yle.ı:i· den uza~ tu~ ,. • 
m.iz var. Değil mi Jı:a.rd.~ı;ı1 ! - • _/ 
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Gizli silah 
(B•t tarafı 1 inc.1 aavf 

~· tankını tepeleyecek 
b'! ıcadını haber veriyor: Yeni 
ır ınucize ! Artık tank dal

gaları bu sili.hın yaratacağı 
~;?n~ler içinde kırılacak, 
~~ harbi için hazırlanan 
CaJc 1 Ordulara k~ durula.-

p~~fesör "Hab6r in vücud 
"e~·... ,. • uıgi plan, taarruz kütlelerini 
Cıtza boğa.cak, 218.fer yolunu a• 
rea.Jrtı. Berta, Parislilerin ru
"I( lUıda sürprizler yaşatacak, 
11 ~rne muvaffakıyet:sizllğini u
~ turac~ktı. Topraktan kuv
~ t aJa.n Alman ordwıu safların
,..., muharebeyi zırhlayan vaaıta, 
"'

1kll'.I' açacaktı . ı 
,;:iitün bu tatlı Uınidler uyan
i il.. siliiblar, denendi. Hepsi 
k e mueasir ve tahripkirdı. Fa-! 
~tİı· her yeni silah, mukabil 

lııı »'ler alamı.yanlar llzerinde l 
G ha edici bir tesiri haizdir. 
fil~' sencgallı aleyhinde en bü
~lünü oynamıştı. Anglo -
ııv·· , def ve tard tertipleriyle, 
Yı!'UkkanJı.Jıt':iyle bu ateş der-

1 ıçınde ödevini başarmıştı. 
h Paris bombardımanına da ni-
ayct al1'ılmıştı. Tank dalgala

rı. A.lman -8ilihını0 öldürücü 
~ri ikarşı.,ruia eriyordu. 1 
gi:~na~~lı maynın t~irini, fn
kik~ YtlZbaııısı, az devan1h ted
lıı .~~ _sonra hiçe in<lirnıi~i. 
~,,,,· ılnıi, her harp gemisini 
du. ııgu cihasla koruyabiliyor-

D •. 
he,/&ışen silah ve metoci, şiip
l>a •z ... muvaffakıyetler vldeder. \ 
~ raşutçü, pikeci hala muhare
ltı&ııtneYdanının ymilmez kahra
Yoll landır. Be,er zekbı, zafer 
rıı. arı açmaktadır, bunu inka
taıı I>ıaha! yoktur. Bellci, Bri
he/f1•n bu genç feıı adamı da 
a e e doğru yürünür bir yol 
llıeıı ~tır. Fakat, bu harbin 
c;~01Ud neticesini almak iç.in mu-

ere inanmak ne mümkün! 

la~ltılınül. tedricidir. Evet, 
~ark afotini ö~!emek kat'i bir 
da Urettır. Bugun H:•beşistan
ıe.1:'11,tanperver birlikler, müs -
~· her bulunduğu yerde 
ı-11 . aktadırlar. Oysa ki altı 
k~r:0nee hu kuvvetler, hava ve 
tııııı~ ateı;leri, gaz bulutları aJ. 

a erimeğe mahkıimdular. [ 
~i;ı;ugünkii deği~iklikler, terak
d~~~· harp sonu inkişaflarının 
biil . llıını ifade ederler. Harbin 
h,, Uıı güçlüklerini giderroek 
hay l'a~ıta, ailii.lı veya ınetoJ 
ıej~ •lıdir. Her icat, bir miiıl et 
~. i; belki, panik de uyandro·a
"f'lıı lien-ıon de ayni idrak ve 
~l l!e'1yesinde olıın ti'.ll iıa
<;aıı at', hasımlarının del~'lct Ra
"a t~kniliklerini az zaman son
ıiar1ıe lıd ve tatbik etmt'k, her 
llıak ?e ka,,,. mani tedbirler al- t 

Al Udretindedirler. 
~tr ~an silahı ve metodu, mu- 1 
·~~li~'~U .. r yarattı .. Bu, bir 
~ h dır . l~ak&t, bu silahı geri
"ini 'l'akabı•eeek sistemde yeni
eUç ~SP:rıa~ bile düıım.anlar için 
llıiJty ~gıldı. .Elsa'f••n tefi!. vvuk, 
v~!ıt 8.sın azamettnde, silahı ve 
Ve ayı kwl:manların meleke 
11\;:ilıneharetinde idi. Bugünkü 
Yare~ ~avyaresinın. hatta tay -
dirıe '"nın bitaraflıtrca da tak
.\nc:k kazandığını görüyoruz. 
'rıuv. • burada · yı iirttinlüğü 

'!' Uff Uktyptte amildir_ l 
ta ~il\ :lefi wlahının, hele ka
''laııı~r lılmna k rl}I müesı;ir 
~l ınası, yarm:ı!im yol aq
l'ııi!;~ _ 'l',.nk zırhının !lO - 100 
~ !.reye ytlk'lclıliği anlaıııl 
ı,. ~ Yenı ıl• f vP tanı plaru, 
d~ 3hrı gözde bulundurmalı-

• ı ,,. 
ll!ı~u ''l.toiı<.·ten ızak mesafe 
lır~,n · 1500 metre') den tank 
. ~İ 1 <lclıııtk, 
~Y~ıı·i'ii..·um dalgalarını karııı
r.11.11 inek üzere faik bir a~ 
~ 1 l/"<'rkP7.i te.~kilı. 

;~ %ır;jnun için, hatta mütear· 
~ 1,1. 

1 ı kuvvetlerin hareket 
~·~vra kabıLiyetlerine te

l~ lıı "<lece.· ·k kabiliyett<' defi j 
~ . 

tı.~l~~vzıi, paW' def ve tard ı 
'a. ~ •• ta . 
'"-lın~aJı g'MÇ, v ktıyle Fran 1 

1 ~ ''•lı1q"':Ya ve 1ngilterede id· 
~'t•l., b~ı ~ibı, ölüm ımaı kud-1 

ıtıınuı. ır ıcaoıa muvaffak 
~~o~~ ., Motötil hareketten 
~lltı 0?,,,_b1r tertip, bir devri 1 

ı ıııı ~Deai mahıyetinde ci-
k. ~ bahis mevzuudur • 1 
~.}'~adan da istikbal har
'4-~ lıır allihla g;rileceği 

1 
. tehdidJer y&jmalı:t.a • 

~ ~'· ihtiralara makeatir 
~- '111.~dçirıde de fevkalidelik
~11 .' olacağız. Fa.kat, bir 
..._ı~ yolunu açabileceğl
~ler,11 ~ıu uzun hatl> de
k' !:•lir den bihaber olın • · ·• 
·~ 'ile dı Zafer, bütün 
"'-. ""iırtıbaıaruıa baş vuran: • 
~'le va.ı.ıt;a» l>Miret ve 

~dır! 1 

1 
Su • 

1 
(Baş tarafı 1 .,:ı .:ı J 

dranın askeri makauıianndan j 
öğre 1i!d: <>ine göre Merca ·u~ ve 1 

Kuneitra an da Vichy Fransız· 
Jıırını ı;ıkamıağı istihdaf edl'!I' 
harekat devam eylemektedir. 
Sayda)'! ~ ası.er zapt.etrııiı< 

Kudüs, 18 la.a.) - Kudiis 
radyosunun salahiyettar sözcü
silne göre İngiliz imparatorluk 
kuvvetlerine rnensup ü~ asker 1 geç n p&7:.I" günü Saydaya gıre
rek V.khr kuvvetlerinin karar- ! 
g&hını zaptetmi~lerdir. Bu vaka ı 
nın hakiki mahiyeti şudur: Ha- 1 rekat esnasında iki çavuşla bir 
er bir aralık mensup oldukları j 
lngiliıt k.ıtaları ne her türlü irti
batı ka betmi.!ılerdir. Y egiine 
çıkar yol olarak Sayda sehrine 1 
doğru yürtimekten baı;ka çare 
kalmadığını gi;iren bu üç asker 
tam bfr cesaretle şehrin en ya
kın sokağına doğru yiirümüşler 

~· c l 
(Baı tal"'afı 1 ~11cl sayfada) 

ralarında atiyen dostane temas 
da bulunma '·ı taahhüt ederler. 

-Madde3-
lmzası günü mer'iyet mev -

1 kiine girecek olan bu muahede 
on sene müddetle muteberdir. 
Yüksek 8.kid taraflar, muahe
denin temdidi hususunu vakti 
merhununda aralarında karar - 1 

-
la.ştırncaklardır. 

Bu muahede tasdik olunacak 
ve tasdiknameler sür'ati müm -
kine ile Berlinde teati edilecek
ti~ 1 

Türkçe ve Almanca lisanların 
da, her iki metin de ,.yn; veçhile 
muteber olmak üzere, iki nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 1 

Ankara 18 Ha:ıiran 19Jı1 

Parti Grupunda 

umanSt~ 
esaralıyayı geıi 

alrnağa mı teşeb· 
l:!üs edecek? 
(Ba.~ tara/t 1 iııci "a.>Jfuıla) 

nn hareketini menetmektedir. 
Ayıri zamanda umwni baht;e -
!erdeki tenvirat menedilmiş, 
bütün ışıklar maskelenmiştir. \ 
Ve bilhassa bütün işsiz vatan -
daşlar enterne edilm!şlerdir. 1 

Diğer taraftaıı bu Rumen ha
zırlıklanmn Be..arabyayı Sov
yet Rusyadan geri almağa mü
teveccih bir teşebbüse matuf 
olduğu söylenmektedir. 

Meclisin dünkü 
müzakereleri 

FIKRA 

Sıra haktır, saygı 
mutlaktır 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

bilir ne söylerdin! 
Dedi. Amma öteki, hi~ , utan

madı. 
Yarış yer'.nde. böyle, sinema

da böyle, tramvayda böyle, va
purda böyle. Ne çocuk dinli -
yorlar, ne kadın, ne ihtiyar, ne 
vatandaş_ 

Daha hazını var. Sırf bayan
lara ayrılmış gişelerde de bu 
hali gördüm! 

• 

• 

--·! 
RESM 

==HARP== 
TEBLİGLERİ 

İngiliz Resmi Tebliği 
Kahire, 18 (a.a) - Orta ~k 

taki İngiliz kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

Llbyada dQ müteaddit hü • 
cıınılar tarafımızdan püskürtül
dükten sonra, düşman yeni kuv 
vetler getirerek ileri kuvvetle -
rimize karşı bir çevirme hare
keti l:eliebbüsünde bulunmuş • 
tur. 
Düşmana kuvvetlerini geri 

çektirmek ve ağır zayiat ver -
dirmekten ibaret olan gayretle -
rimize vıisıl olduğıımuzrlan, ted 
ricen ileri mevzi1erimire çekil • 
dik. Yüzlerce Alınan esiri lın
mış ve çok miktarda tank ile 
top tahrip edilmiştir. 

Suriyede, sahil muıtakıu;unda 
ri devriyelerimiz Beyruta tak
ri devriyelerimizuı Beyruta tak 
riben 30 kilometre mesafede bu 
lunmaktadır. 

ve orada Lübna11lılar tarafından (Baş tarafı 1 iııci sayfada) 1 Ruznamede başka bir madde 
karşılanmı~ardır. Bunlar 1ngi - Şükrü Saraçoğlu bu muahede- almadığından saat 19 da cel
liz askerlerinin en kısa yoldan nin bidayettenberi geçirmiş ol- ııeye nihayet verilmiştir. ı 

Mua.seret denilen müşterek 
cemiyet terbıyesini bozan bu 
bir avuç huysuzun, aoysuzun e
linden ne vakit kurtulacağız? 
Belediye ve polis buna bir çare 
bulamıyacak mı• Sıranın hak, 
saygının mutlak olduğunu bu 

Ankara, 18 (a.a.) - B. M. muaşeret haydutlarına kim öğ
Meclisi bugün Refet Canıte- retecek • 

Bam'ın cenubunda, müttefik 
kuvvetler Vichy kıtaatmın şid· 
detli mukavemeti karşısında ye
ni bir ilerleme kaydetmiıılerJir. 

Merkez, kısmında, Meıjaiyum 
da ve Kuneitrada mm·akknten 
yerleşmiş bulunan Vichy un -
surlarına karşı kuvvetlerimiz ta 
rafından yapılan şiddetli taar -
ruzlar devam etmektedir. 

Vichy kuvvetlerinin ıı.mumi ka- j duğu milzakere safahatına ait Müstakil gnıpu.n tasvibi 
rargi.hılUl götürülnıüşlerdir. Üç beyanatta bulun.muş ve imzası Ankara, 18 (a.a.) - C. H. P, 
tngili-z lı:ara.rgB.hın kapısuıdalı:i t:aka.rrur eden muahede metni- Müstakil grupu umumi heyeti, 
nöbetçiye kendisini esir tel§.kki J Iti okuyarak bu vesikanın ma- 18.6.1941 Ç111'Şamba günü, reis 
etmeeiıı.i ııöylemi,Ier ve bınanın hiyet ve gayesi üzerinde etr.ı.flı 

1 

veldll İstanbul mebusu Ali RA.
içine ginnişlerdir. Bir odada.

1 

izahat vertrultir. na Tarhanın reisliği altında tap
Vichy'ye sadık subaylardan bir Hariciye Vekilini müteakip laıunıştır. 1 

gnıpun bazı vesikaları yak - söz alan bir çok hatiplerin be- Hariciye Vekili tarafından · 
makta olduğu görülmüştür. Bu yanatına ve soırduklan suallere , parti grupunun bugünkü içti -
subaylar bir odaya kape,tılarak 

1 

bizzat Başvekil doktor Refik mamda ve onu müteakip lilis
müttefik kuvayi külliyesinin Saydam tarafnvlan verilen ce- takil grup umumf heyetinde, 
muvasalatına kadar muhafaza vaplar dinlendikten sonra mu -ı harici siyaset; ha.kkmda v~ri
altinda bulundurulmuşlardır. ahedenin imzası teklifi reye ko- len malflına.t ve izahat üzerine 
Dört saat sonra da müttefik l nulmuş ve umumi heyetin tam müzakere cereyan etmiş ve ne-

zin başka;nlığ)ı.nda toplanarak ı Ben teşrii masuniyetiıne hilr
çiftçi mallarının korunması 1 met ettiğim için bu gibilere 
hakkında kanunun müzakeresi karşı istiyerek ürkek oluyorum. 1 
Iti yapmıştır. ı Fakat masuniyeti olmıyanlar 

Kanunun birinci maddesi Ü• ne yapsınlar ki "ciırmümeşhut., j 
zerinde geçen bu müzakereler 1 gölge gibi takip etmektedir. 
neticesinde maddenin bazı fık- I Dayağa çanak tutan bu arsızla
ralannın değiştirilmesi husu _ 1 n yola getirici bir çare bulu
sunda verilen takrirler kabul nuz Allah aşkına! 

Jezzinede azinıkar bir mu -
kabil hücum nmv:Ufakiy~tle 
tardedilmiştir. 

edilerek madde encümene veril- wwwwww wwwvvvvvv 
Vichy kuvvetlerine mensup 

bir <;ok piyade asken cı<İı alın
mış ve bir çok zırhlı otomobil 
iğtinam edilmi~tir. · =e::s~d~e~:~~::Utt:. mü- Francala yalnız has-

m!~~b~:!ıc8fa~~~r talara tahsis edildi Habeşistanda, Wolkefit mınta 
kasında, kıtaatımız b' ltalvan 
kalesinin garnimnunu basl~ma 
uğratarak düşmana yüz..ıen fa•
la telefat verdil'nıi:;lerd:r .. 9 Da 
ioi i~ali bizim için hic bir kıy
meti haiz olıruıdı.;;ıwlan s51.ü 
geçen kale taına.rnen :V'kılmış ve 
terkMjlmiştir. 

kuvvetler Aehre girmiştir. ittifakı ile ve sürekli alkışlarlar j ticesinde hük:Uınetin hattı hare-
Frarıaz Tebllği la kabul edilmiftlr, keti ittifakla tasvip edilmiştir. 

ve teadülune mütedaır kanuna 
ek kanun layihası ile devlete ve 
mülhak bütçeli dairelere ait mu
kıı.taıı. ve icareteynli gayri men- I 
kullıerin vakıfla ili inin kesil
mesine, askeri ve mülki tekaüt 
kanununun dördüncü madde _ I 
ilinde yazılı cetvelin değiştlri.I • 
mesine, belediyelerle bunlara l 
bağlı müeııeee•ler ve Beledi
ler Bankası memurları tekaüt 
sandığı teşlciline ait kanun li- 1 

yiha.lar:ıııtn birinci müu.kerele -
rhri yapmıştır. ~ 

Londra, 18 {a.a.) - Lyon rad

1 

_____ _:. _____________ _:_ ____ ' 

yosn tarafından dün ~ece neı>- Von Papen Saraçog" lu 
redilen Viclıy tebliğinde bildiri! 

diğine göre Cebeli Dü'"tlzls Herı dedı• k•ı .• · -..1 edı• kı• •. mon arasındaki mıntakada ve ec l..ıll 
nubi Lübnanın dağlık kısmında 
mukabil taaruz hareketine de
vam edHmektedir. 

Ayni tebliğe göre 16 Haziran 
da ceki'"'" donanmanın müza. -1 
hı>retindcıı mahrum bulunan sa-j 
hillleki İngiliz kuvveUeri az fa 1 
aliyet göstermekte ve İngiliz da 
fi bataryalarının şiddetli ateşi
™' ra€m.._ Vichy ta-vyareıeri 
dü~man gerilerini bombardıman 
etmeğ<" devam etmekt"!dir. 1n -
eiliz ta~·yare~ri Ravakta iki de 
in bo bardıman etmişlerse de 
lıasar ve insanca zayiat olma -
mı tır. 

Denizcilik Bayramı 

(B•ı tarafı 1 tnc• uyfadal 

anlaşmamazlJklardaa dolayı mu 
vakkaten mulıtel "olan eski, iti· 
matlı ve dos~ münasebet -
leri yeniden teyit eylemektedir. 

Binaenaleyh bu muahedenin 
ehemmiyetini, devrimizin tarihi 1 
büyük hadiselerinin çerçevesi 
içinde de mütalea etmemiz li· , 
zımdır. Bu mue.lıede a~i z:ı-·, 
manda Al••nyanın ve muttefik · 
devletlerin Avrupa.da adalete 
dayanan yeni bir nizam uğrun
daki mücadelelerinde. istiklii:lini 
korumağı harici siya setinde 
hflk.iın esas ittihaz eden Türki· 
yeye, Türk milletine, şanlı uzun 
bir tarihiıı. miraaı olarak ve 
garp ile Y akınşark arasında 

(Baf tarafı 1 inci aaylada) bir rabıta teşkil etmek sıfatJJe 
saj göndermiştir. Bu arada şeb- ayık olduğu mevki ve nüfuzu 
rimizdelri alikadarlara da gön- 1 temin eyleı:neğP azmetm~ bu
derilen mesaj suretinde Cevdet Junduklan.nın da bir delilidir. 1 
Kerim lncedayı ezcümle diyor Çok mı.ıhtereın dostum ffari. 
ki: 

<Jevdet ıı; iuıio. -,;. ciye Vekilinin bu muahedeyi iyi 
"T"" iti · tam · tiklilini. bir neticeye iktiran ettirmek yo 

. ur yt'Jllln 18 
1 !undaki mlltemadl gayretlerin\ 

tem111 ed~ Lozan _sulh mualıe- burada tebcil ve en samimi te
desı ahkamı mucıbınoo Türk şekküriimü kendisine ıtrzedeto -
su.larnıda k~botaJ h'."1'kı~ k Alına devlet reisile hariciyel 
Türk bayragına devnnın ılk en n ın· ik 
t tb.k t ·1di-· ·· 1 nazırının da bana tar ı ves ayı 
a ı a ına .. ~eç: gı gun imza etmek imk&ııını vermiş ol 
Tenımuz gunüdlir. 1 __ , ___ _. __ _._,_ pek meıruı.un ı 

Bu suretle Türk sularında lWWLl'ıw.uıot ....,...yı .. 
yolcu ve C3Ya taşunak, Türk il- ~~ğumu beyan ederim. Çun • 
manJıınndıı bilumum ı;,.,..,, ı,:._ ku bu suretle ben, Osmanh or
metlerini görmek sulanmızda dusu ssflannda bu memleketin 
avlanmak haklar: mı.ıruıa=ım evlatltriyle büyük bir müşte
Türk bayrağına ve Türk va- ı reJı: dava uğrunda yanyana. h_arp 
tandaşına bugün ~miş bulun ettikten sonra bwıda.n böyle 
maktadır. · 1 de bu işe sulh p.aha8Jnd~ se- : 

"Türk vatanı ve Türk ferdi baUa devam edecek vazıyette 
alf'yhine ıı.sırl&rea dewm edm 1 bulunacağım. 
k:ıı.pifüliisyon devrinüı bu son 1 Bu memleket ve bu millet dai
şe'ametinln de bu sureüe tari- ına sarsılmaz adalet hislerile 
he karıştığı ı Temmuz günü mevbu o~. BınaenaJeyh 
Tiirkiyedt' denizeüer i~ kutlu ı:ıı>t;limizin şahit olduğu tarihl 
bir bayram günü olarak kabul kalkınma ve ihya davasının 
edi~tir. mücbir zaruretleri için yeni bir 

1 Temmuz 941 günü bu bay- anlayışın, her türlü fesatçı pro
ramuı 16 ınCJ yıl dönümüdür. pagındanın üstünde olarak, ge
Bugünün bütün sahillerimizde. lişeceğlni ümit etmeğe ictisar ey 
kı şehir ve ka.sabalarda mahalli Jiyoruz. 
imkinlarm ıwunisi nlsbetinde 

Biraz evvel hariciye vekilinin 
de dediği gibi, Alman hükiıme-

1 
tiyle Cümhurıyet h.. • eti, \ 
muahedenin mesut bir tarzda 
akdi mUnasebetiyle, iki memle- 1 
ket matbWltının ve keza iki 
memleket radyolarının neşriyat
lanııda daima Alman - Türk 
münasebetierini tavsif etmiş o
lan dostluk ve kar~ıhklı itimat 
fikrinden mülhem olmalan ar / 
zusunu izhar eylemeği karar • 
laştırmı41ardır. 

tes'idi milli bir zafer sayılan 
bugünün vatandaşlarımızın §U· 

urundaki yeri ta.zelemeğe, idra
kini arttırmağa ve çok lüzumlu 
ve yerinde olarak denizcilik aş-1 
kını takviyeye medar olacak -
tır.,, 

Bu emrin bir sureti de Rize, 
Trabzon, Samsun, Sinop, Kas. 
tamonu, Zonguldak, Kocaeli, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla, Antalya. İçel ve Hatayı 
valiliklerine gönderilnlli)tir. 
Merasim pro~nımını hazıriaı• 

(B•t tarafı 1 incide) 

Türk ve Alman milletleri bu 
muahede ile yeni ve kat'i bir 
emniyet havası içinde yek.diğe
rine bir kere daha el uzatmış 
oluyorlar. 

Metinde glirU!eceği veçhile, 
tanıfeynin mevcut ahdi vecibe -
!eri mahfuz tutulmakta ve böyle 
ce de bu vecibelerin muııhedede 

Meclis gene bugiiııkii top!aıı.- J 

tısında birinci miiza.lterelerini 
yaptığı kanunlu ıı:ra&ınd& Er- 1 
aincanda ve Erzincan ~ sar- , 

münderiç mefhumlara tesruz sıntisından müteessir ola». mın
etmemekte olduğu teyid edi1- takalarda zarar görenlere yapı 
mektedir. / l&e&lc yardıaıa a.it kama llyi-

Tarihi ve mühim bir dostluk hası da bulunmkta idi. J 

yesikaı;ıı o~ .. b1t. muahede~in Meclis gelecek içtimamı. cu-
ımzasını buyük bir memnuıu • 1 ma günü yapacaktır. 
yetle tel8.kki eder ve bu müna-

ııehetle memleketimizi iyi tanı-1 Z • t V k•ı• • • 
yan dostum M. Von Papenin l ıraa e l lmlZID 

neticey~ vüs".1. ~~ va.ki o_ıan Trakya gezileri 
kıymetli meııaısını bılbassa zik • 
retmeği vecibe acidederi.m. 

Muahede müza.keratuıın inta • 
cı üzerine Almanya murahhası 
ve Büyük elçisi M. Von Papen 
ile memleketlerimiz matbus.tı 1 

ve radyo servisleri neşriyatının J 

Türkiye - AJınanya münasaba • 
tını tanif eden do&tlulı: ve mü-1 
tekabil itlm&d zihniyeti dair&-! 
sinde vuku bulması arnısunu 
izhar etmek hususunda muta -
bık kaldık. 

Meclis reisi ve Baş
vekilin teşekkürleri 

Ankara, 18 (a.a.) - Türk 
Basın Birlıği Ankara ıınnta
kası kongresinin top1~ vesi
lesiyle kongre adına reis Mu
vaffak Menemencioğlu tara _ · 
fından kendilerine gönderilnıiş 

olan tazim telgraflarına 8§ağı -
daki cevaplar gelmiştir: ı 

Türk Basın Birliği Ankara 
mıntaks kongresi toplantisı 
münasebetiyle izhar buyuruJan 
hissiyata teşekkür ederim. j 

'.l'. B. M. Meclisi Reisi 
M. A. &nda 1 

Lüleburgazda çıkaA Ö:zdilek ( 
refikimiz yazıyor: 1 

Ziraat Velı:iliınlı: '>&yın !:ful'- 1 !is Erkmen, Trakyanın Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ vilayet
lerini teşrif buyurarak zeriyat 
üzerinde uzun boylu tetkikatta 
bulunduktan sonra 12/6 ı 941 
günü yanlarında Trakya. umı.ımi 
Müfettişi General Khım Dirik, 1 

valimiz !hsan Aksoy ve mebu
sumuz Zühtii Akın olduğu. hal
de şehrimizi teşrif buyurmuş· 
!ar; halk evimiz salonunda haJ. 
kın dilek ve ihti~ını dinle-! 
lllİJllerdir. 

Halkevimlıde zira.at odaaı ta • . 
rafından verilen çay esnasında 
sayın vekile kaza kaymakamı
mız Ferid Güryücel ve kaza 
Halk Partisi reisi Kemal Çer· 
man tarafından kazanın zirai 
işleri üzerinde bir çok izahat · 
!ar verilmiş ve dileklerde bulu
nulmuştur. Bu izahat ve dilek
leri çok yakın bir a.l&ka ile din
Jiyen ve icap ettikçe sualler SO· 

ran, izahatlar veren sayın ve
kil, çaydan sonra, kazaya daha 
evvelce verilmiş olan orak nıa- ı 
kinelerini görmeğe gitmişler, 
buradan döndükten aonra da 
kua maarif memuru Salih A
rının kovanlarını görmüşler- ! 
dir. Çok büyük bir emelde ve 
asri bir şekilde yetiştirilmekte 
olan kovanlardan, vekil çok 
memnun olm.1.ijjlar, Salih Anyı 1 
takdir ve tebrik etmiıılerdir. 

Saat 12 raddelerinde şehrimiz 
den ayrılan sayın vekil, Devlet 1 

Ziraat İşletmeleri emrinde bu- 1 
"Kongrenin samimi duygu- lıına.ıı Lilleburgaz _ Türk-idi 

!arına teşekkür eder, saygılar .,. 

Mıntakanız Basuı Birliği kon
gresinin toplantısı miinasebe -
tile sayın izanın hakkımda iz
har ettikleri duygulara teşekkür 
ederim. 1 

&şveıkil Dr. Refik Saydam 

esi< komisyon 
Şehrimizdeki alıiJ<adarlar bu 

emri alır almaz derhal faaliye
te geçıni~ler ve teren komis -
yonunu se<;mişlerdir. Komisyon 
bugün saat 11 de viliiyette top
lanarak 1 Temmuz Denizcilik 1 

Bayramı programını tertip e-
1 decek.lerdir. 1 Temmuz Bwra

mı nıilnasebetiyle şı-hriın.izde 
yapılacak merasimde Miinaka- 1 

• \'üili Cevdet Kerim tn.ce- 1

1 
, ~ ı <la hazır bulunması 

1 

çiftliğinde; bütün Trakyaya 
sunarım..,, 

c n p Ge ı Se şamil, muazzam bir fidanlık ve 
Manş Üzerinde ·~m ':ebu~~~j asma çubuğu fidanlığı kurula -

havil harbi A F ""''--r cağını da vlid buyurmuşlar ve 
' · ... ...,., müjdelemielerdir. j 

muh~.m~. 

Londra, 18 (a.a.) - Öğr&. şimali Fransa üzerinde yaptık- Önümüzdeki yıllarda kurula-
nildiğine göre İngiliz hava kuv lan harekit hakkında henüz cak olan bu muazzam bağ ~ 

1 
vetleri dün gece Manş Deııizi ki.fi derecede mallima.t Yoksa-! meyva fidanlıklarından bütün) 
ve işgal altinda bulunan toprak- 1 Tralı:yaya bol, bol meyva fida
lar üzerinde büyük mikyasta da cereyan eden hava muha.re. · nı, bağ çubuğu tevzi edilecek • 
yeni hücwnlar yapn:uıılardır. J heleri esn~1°:'12: 1~ d_~a~ _av- tir. 
Sahil mutıafaza ve bombardı _ 1 cı tayyaresı. dilşürüldüğu <>gnı- Vekil Trakyada gördükleri 
man teşkilaUıırına mensup tay- ııllmlatir. Bu lııu:ekata iftirik e- gerek ~ ve gerekııe yul.ık 
yarclerin, avcı tayyarelerinin re-! den tayyarelerimizden. 10 u ÜS· mahsıallerin berek.et.iııden mem. j 
fakatind& o1ara1r Matııı 4' 1 •s leriıı.e dönmQıılerdir. 1 nun görttıı.mekte idiler. 

(Bat tarafı 1 inci uyfad•) 

Vıliıyetiıt tebliğj 1 
1 - Francala yalnız luı!<tahane
lerle haııt& bulunanlara 1:ahsiıo e
dilmiştir. Hastalann francala 
ihtiyacı mahalli hükfı.ınet veya 
belediye doktorları tarafından 

verilecek raporla tevsik oluna- ı' 
caktır. 

Bu raporları h&m.il bulunanlar 
kaymakamlıklara mürıraatla 
isim ve adreı!lerl ile ooralıer ra
porla.mıd&lr.i yevmi alacakları 
francala miktarını ve devamı 
müddetini şu.belerdeki listelere 

1 kaydettireceklerdir. Raporların
da listeye kaydettiğine dair 
meşruhat olanlar aemtlerinde kı 
fırınlardan franealalarını ala- ' 
ca.klardır. 1 

2 - Bu harekete muliıalif ha
reket edenlerle francala almaya 
hakkı ~ya.nlara f r&11cala s:ı -J 
tanlar, börek, pasta. vesa.ıre 

1 
imal eden müesseselere verilen I 
unları taşraya satanlar ve Top 
rak Mahsulleri Ofisi tarafından j 
işletilıniyen fabrikalarda un 
imal ve kaçak olarak sııtanlar' 
haltlanda Örü İdare kıınununa 
tevfikan takibatta bulunelacak
tır. 

Ç&vd&r eknıeil çdmrıhyor 
Diğer taraftan belediye iktı

sa.t müdürlüğü fr&Acals ihtiya- j 
cuu lcarşılıyabilmek maksadile l 
piyasaya çavdar ekmeği çıkar
mağı kararlaştırmıştır. 

Francala iınalatuıda.n mene . 
dilerek şimdi boş bulunan fı:rın- 1 

lıı.ra çavdar ekmeği verilcbil - 1 mesi için Toprak Ofisi müdür
lüğile temaslar yapılmaktadır. 
Bu temaslar mii.~bet bir safha
da ilerleuıektedir. Ofis nmva • 
fakat ettiği takdirde piyasaya 
250 şer gramlık çavdar ekmek 
!eri çıkanlaaktır. 

Irakta, kaydedilecek uıül; im 
bir hadise olmamıştır. 

Alman resmi t.ebliği 
Berlin, 18 ( a.a.) - Alman or· 

duları baş kumandanlığının eb· 
liği: 

Mısır hucudundaki cephcmi~i 
yarmak ve bu ~uretk' ~olıı:ıık 
etrafındaki çemberi de !-ırmak 
maksadile dü~anın biiyük zırlı 
Jı kuvvetlerin müza.heı-dile gi
riştiği teRebbüs akim kalmııı ve 
İngilizler için bilhassa zırhlı 
malzeme itibarile fe,·kal".de cid
di 7.ayiatı mucip olmu~tur. İtal 
yan kıtala.rile tak iye olunan 
Alman Afrika ordusunun ııı.u • 
kabil taarruzu mliLt~fik ordu -
!ar için parlak bir zaferle ne -
ticelenmiştir. Kumandanlık ve 
kıWar Afrika cölüncle bu üç 
günlük çetin muhareh!lcrde ce 
saretlerile temayüz et i:ıler \'e 
fevkal.ide gayretler göstermiş -
!erdir. 

Alman . İtalyan ha"a kU\·vet 
!erinin de bu muvaffak ıvette hil 
yük hisseleri vardır. 17 Haziran 
günü 41 İngiliz tayvaresi düşü
rülmüştür. Düşman hoınba tay
yarelerinin ve Stuka t~~ekkiiile
rinin fasılasız siddetli ta ar ruz -
!arı altında ricat etmeğe moc -
bur kalmıştır. 

Denizaltilar şimali ve merke1,i 
Atlantiktc cema.n 3U133 tonila
toluk beş düşman ticaret gemisı 
batinnrnlardır. 

Mans sahilleri üzerinde hare -
kette bulunan Alınan ava tayya 
releri dün İngiliz hava kuvvet -
!erine karşı güzel bir muvaffa· 
kiyet kaz.anmışlardır. lsg-al al -

T M k K "f tındaki arazi üzerine kuvvetli ur ooperati - avcı himayesi altında sav~ cü-

çilik Cemiyeti zütamlarile te\'ebbüs ettiği akın 
da düşman 21 tayyare kaybet -

Umumi Heye~ ıniştir. Bunların 15 i Hurricane 
5 i spitfire ve biri de Brewster 

toplantısı tipindedir. 
Ankara _ 17 ve 24 Mayıs Alman hava kuvvetleri lnır,il-

1941 tarihlerinde yıllık alelade :t'e~f l;~'! ;;.ee~~~~~~;.ı:_;;~ 
umumi heyet toplantısını !;;det dafi mevzilerini ve !iman tesi 
miş olan Türk Kooperatifçilik satını bombardıman etmişlerdir. 
cemiyeti, ağaşıdaki kararları it- Sunderlandın şarkında mir pet _ 
tihaz eylem.iştir: ' ril · · 

1 _ İdare heyeti faaliret ra rol tesisati ateşe ve mıştir. 
, Dün gece düşman za;1f kuv-

poru ve bilançosu aynen ve itti- vetıerle hareket ederek g:ırbi 
fakla kabul edilmiş: idare heye- Almanya üzerine infilak ve yan
ti ve mürakıp ibra olunmuştur. gın bombaları atmıştir. Sivil 

2 - Türk Kooperatifçilik halk arasında ölü ve yaralı rnr
cemiyetlı>Jn i.ınıne menfaatleri- dır. İskan mahallerinde hasar -
ne hadım cemiyetler meyanına 1 im t 
ithali ve o tarzda muamele gör- ...-a.,r"!o~"!u!!ş"--"ur~.~--.... ---"! 
mesi için icap ed.ırı teı!(,bbüs - Saka, T. C. Merkez Bankası 
!erde bulunulması ittifakla ka- idare meclisi &zasından Nusret 
ra.rl89tırılımştır. Uzgören, Halk Bankaaı umum 

3 - Cemiyetler kanunwıun, Müdürü Ati. Evcim, :tktisad Ve 
cemiyetlel'C tahm.il etti;'li vazi- kaleti sanayi umum müdür mu
felerle vecibeler nazarı itibara avini Necati Topçuoğlu. Harp 
alınarak tadil edibnek suretile okulu frıuısızca musllimi Affan 
hazırlanan cemiyet nizamname- Ataçeri. 
si projesi ittifakla kabnl edil- B) Yedek azalığa: Ticartt Ve 
miştir l ki.Jeti lstaııbul llllntn ka.-ıı mü-

4 _:.Yeni idare heyeti, yedek dür muavini Rüştü Kunt, nca
i.za ve mürakip seçimi netice- ret Vekaleti raportörlerinden 
sinde: 1 Fanık Tunca. 

A) İdare heyetine: Ticaret C) Miirakipliğe: TJrıumf mü-
Vekili B. Mümtaz Ökmen; To - rakabe heyeti aza~~ndan Dr_ 
kat mebusu Hasip Ayt.ana.. Ti- Pro!. Muhli$ E~. YP Kemal Sü
caret Veklleti teııkililtlandınnıı. leyman Vaner intihap oJı.ınınUf
umum mlldllr muaTirıı Remr.i tardır. 

• 
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Sayfa : G Y EHl SABAH 

HALKEVLERI 

Şehremini Halkevi 
nin köy gezisi 

İstanbul Defterdarlığından 
MOketıefln 

adı 

iti Verginin Verginin 
ft'l•U yılı n.VJ 

Veroinln 
mat,.ahı 

Şehremin Halkrvinden: "l:ehmet Haza kum-ı 935 Müstahdem 170 Ceman 13 lira vergi mükerrer oldu
ğundan dola}'l 6/12/ 939 T. ve 552~7 
sayılı itiraz komjsyonu kararile tama
men kaldırılmıştır. 

1 ı:-; ti 941 Pazar günü 
evimiz bütün şubelerinin iştira
kile (Safra köyüne) bir köy ge
zisi yapılmıştır. Tanzim edilen 
program mucibince Di1 - edebi -
yat şubesi Şevki Yazıcıoğlu, . 
(Köy ve köycülük) mevzulu bir 
konferans vermiştir. 

Xundm-acı 935-937 > 7U2.40 Cemen 4-48 lira 2 kuruş vergj mi.i
kelleftn nev'i işti&alin.in kundura sa
bcı ve tamircisi olup işgal ettiği ma
hallin &'llyri safi iradı da 500 liradan 
aşağı olması sebcbile 3/ı / 1940 T. ve 
55942 sayılı itiraz kom isyonu kararile 
tamamen kaldırılmıştır . 2 - Sosyal yardım şubemiz, 

bütün köy evlerim gezerek dok
tor azaları vasıtasile hastalan 
muayene etmiş, zayıflara kuv
vet şuntbu, sıtmalı olanlara ki
nin , aspirin tevzi etmiıjtir. Ayni 
günde bir köy düğünü olduğun
dan yeni evlilere bir bakır ta
kımı hediye etmiştir. 

3 - Kütüphane şubemiz. köy 
çocuklarına defter, kalem ile 
kitap ve mecmua dağıtmıştır. 

4 - Temsil şubemiz, açık 
havada bir temsil vermiş ve köy 
halkının büyük alakasını çek -
mistır. 

5 - Spor şubemiz, voleybol 
ve b~sketbol oynamıştır. 

6 - G. Sanatla.r şubemiz 25 
kişilik koro. ve 15 kisilik caz 
heyetile iştirak ederek bu faa
liyetler aralarında ve kendileri
ne tahsis edilen saatlerde faa
liyette bulunarak halkı neş'e
lendirmişlerdir. 

Yazı müsabakası 

Vsküdıar Halk<-tıinden: 
l - Üsküdar Halkevi dil 

edebiyat kolu (Türk kahra
manlığı) mevzuu üzerinde bir 
müsabaka açmıştır. 

2 - Bu müsabakaya siir, hi
kaye, piyes ve Türk kahraman
lığını belirten her nevi ya?.ı 
kabul edilmektedir. 

• 

.ı.!:alo Akhadef · 

Simon Şan lı 

Ta~·ı 

> 

• 

Yakup ollu 
Yw;uf 

Ahmet Kortu 

.. 

> 

HurdaC'l h:"tZll' 

dokn1e sobd. 

Maranıoz 

987 

935 

937 

93B 

940 

5 56 

> 24 .00 

Ceman 55 Ura 23 kuruş vergi müs tah 
dem Katmanın 10/12/935 tarıhinde 

işe başlaması ve aylık Ucretlnin de 
8 lira oldu,ğU anlaşlld1ğından itiraz 
komisyonunun' 3ı/ı/ı940 T. ve 
56510 sayılı kararile ceman 78 kuru
şa indirilmiştir. 

İtiraz komisyonu kararına göre ta r~ 

hedilen ceman 3 lira 77 kuruş vergi 
temyiz komisyonunun 7/ 6/ 939 iarjh 

ve 4299 sayılı kararile t ;:ı sdi k edil -
mh;ilir. 

• 184.00 Ceman 92 lira 72 kuru~ ver~i k c.ı nuna 

uygun görülerek itira:ı. konlisyonunun 
3/1/940 t:o.rih -:-e 55941 sayılı kararile 
tasdik edilmiştir. 

' 
2~ Ceman 18 lira 18 kur~ vergi itir::ll. 

komic:yonunun3/ 5/ 940 tarih ve 55953 
sayılı kararile aylık ücretin 30 lira
dan 12 liraya indiri1mek suretile Vf' 

% 10 ceza tatbiki suretile ceman 2 
lira 38 kuruşa indirilmiştir. 

]?Q 00 Mükellefin itirazı üZerine tetkiki iti. 
raz komüı:yonunun 24/6/939 T. ve 
51216 No. lı kararile % 45 nisbet % 
20 ye indirilmiş ve şubenin itirazı ü
zerine temyiz komisyonunun 19/2/ 
940 T. ve 1551 No. h kararile tetkiki 
itiraz komisyonu kararı aynen tasdik 
edilmlş bulunmaktadır. 

38.00 Mükellefin itirazı üzerine tetkiki iti-
raz k0tni.syonuoun 25/9/940 tarih \'e 
61485 No. h kararile müruru müddet 
noktasından itiraz.ı red ve vergisi tas
dik edilmiştir. 

3 - Birinci, ikinci ve üçüncü 
Jüğü kazanan yazı sahipleri ne
şir ve temsil haklannı halkevi
mize vermelerine mukabil kıy
metli hediyeler kazanacaklar -
dır. 

Beyazıt Maliye şubesine bağlı olup yukarıda adları, işleri y;ıııılı mükellefler, tebellüte salAbfyetta bi h 
··ı · 

1 
rrşaıs 

go~ ermemış v~ yapı an nr~tırmalara ra.ın1en kendileri de bulwıamamış olduklarından dolayı hh:alarında hilüisa 
edılen itiraz, temyJ.z komısyonlaının lc:ararlaMle bu kararlar ü.%.erine namlarına tanzim edilmı .. buluna ' itin · 
·· ·- ·· hb 1 . '1l n ı cı ve 
uçuncu i arname erin k:eodilerint- tebliği .kahtı olamamıştır. Bu itibarla 3(92 No. ı ıkanunun 10 ve ll inci 
maddelerine ıstinaden bizzat şahıslartna tebli& yerine geçmek üzere keyfiyet ilin olunur. (48112) 

4 - Evvelce yaptığımız ilin 

1 1 yazılannı 1 Hazirana k&dar j A k l'h • [ • 
gönderilmesi ııeklinde idi. s er l lŞ en 

Alakadarların zamanı dar ı 1-------------o11 
bulmalraına binaen yazıların en Fatih askerlik şubeBinden: 
geç 15 temmuz 941 salı günü! 1 - 337 doğumlular ve bu 
akşamına kadar Dil edebiyat doğumlularla muayeney" tabi 
'ubesi reisliğine gönderilmesi · kısa hizmetlilerin ve sıhhl hal-
mercudur. !erinden dolayı ertesi seneye bı· ı 

Temsil rakılmış diğer doğurnlulann 
son yoklamasına 1 Temmuz 

Eminönü HalkRt>inden: 941 de başlanacak ve 31 Ağııs-
21 Haziran Cumartesi akşamı tos 941 tarihinde hitam bul-a

saat (21) de Evimiz Temsil şu- caktır. 
besi, Sofokl'un (Kral Odip) 2 - Yoklama aşağıdaki şekil 
isimli (5) perdelik trajedisini de nahiye nahiye ve mükellet
temsiJ edecektir. terin alacaklım numara sırasile 

Bir manifatura muhte
kiri yakalandı 

Basma satışlarının kontrolü 
ne başlanmıştır. Fiyat müraka
be bürosu memurlan, Yerli 
mallar pazarlarından metresirtl 
31 kuruşa. aldığı basmayı 40 
kunıııa sa.tan Ma.hmutpaşad.& 
Karnik adında birisini suç üs
tünde yakalamıştır. 'Ka.rnik ih-1 
tikAr suçu ile adliyeye verilmiş- · 
tir. 

lnkilab dersleri ikmal 
imtihanları 

Arzu edenler davetiyelerini E- yapılacaktır. 
vimiz bUrosundan alabilirler. A _ 1:7 Temmuz 941 Fatılı . Ürtlversite fakültelerinin ve 
Tehir edilen temsilin davetiye- merkez nahiyesi. yükse~ ~ektepl~r son sınıf ta-
leri bu oyun için de muteberdir. B 8 .15 T 9-tl Ka l lebelennın tabı oldultlan "İn-

.• riik' ·ah. ~uz ra- 1 kılap dersleri,, ikmal imtihan _ 
~vvvvwv gum n ıyesı. lan bu ayın yirmi üçünde uru -
Bir katil 12 sene- c - 16:22 Temmuz 941 Şeh- versitede yapılacaktır. 

remirtl nahiyesi. 

RADYO 
19 Haziran 1941 

7.30 Progam 
7.38 Müzik 
7 .45 Haberler 

8.00Mtizik (Pi.) 
8.30 Evin saatı 

12.30 
12.33 

12.-IS 
13.00 

* Program 
Hali! 
şarkılar 

Haberler 
Müzik 

13.15 Hafi! 
şarkı1ar 

Müzik 14.00 

* 18.00 Program 
ı8.03 Saz 

eserlet:i 

18.30 Ziraat 
Takvimi 

ı8.40 Orkestra 
19.00 Konufill'la 
19.15 C. ork~tr 
19.30 Haberler 
19.45 Yurttan 

sesler 
20.15 Radyo 

ıazetesi 

20.45 Müzik 
21.00 Konuşma 

21.10 MUzik 
21.2.5 Konuşma 

21.40 Müzik 
22.30 Haberler 
:12.45 Müzik 
23.25 Kapan.J.$ 

ye mahkum oldu D - 23:31Temmuz941 sa
matya nahiyesi. 

Hasırcılarda Tahmis sokağın Nafia Vekaletinden : 

SANİN DİŞ Macunu İle 
Sabalı, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

gün.:le 3 defa 
dişlerinizi 

fırçalayınız 

YPmeklcıio kınntılım, salyıınıo 

ifraz ettiği mikroplar, dı~ımla.ıı 
alınaıı ınıızir MPva.t ka.rŞ1S1Dıla 
di5ler \>C <Jiş ı 1leri eğer müt.e
ma.diyen teınizlenmezse tıozulıru
ya, çül"ilmiye mııJıiımdur. Çü
ıiik dişler ,mide ve barsak ihti
lii.tla.nndan zatürrieye kadar 
her nevi hastalığa. yol aça.bilir. 

DIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Samsun Şübesinden 

Bankamızca ~atışı acık arttırmaya çıkarllan Sam~nun C:rrşanba ka
zasının Porsuk köyü civarındaki Po~uk ormanları namile maruf ormanı
mız hakkındaki ilAnı tavzihan aşağıdaki bususatı belirtiyonız. 

1 - C>-manın tapu k:aytOarına nazaran mesahası üç yüz on yedi hek
tardır. 

2 - Ormanın Yüksek orman mühendisleri tarabndan yaptı.n i§letme 
plAnına nazaran mesehası dokuz yüz yebni.ş iki hektardır. 

3 - Satılacak onnan sahasından başka Porsuk çıftlilinin miltemmi~ 

mabndan olan çayır ve tarlalarda ormanla birlikte ~atılacaktır. 

4 - Orman ışletme o1A.nı ile makta haritaları Ankara, İstanbul ve tz
mir şubelerımizde de görUlebilir. 

5 - 940 senesinin A ve B maktaından kt.'6ilmi& olan taluninen 4500 ton 
mıtrtarındak1 odun bankamızca satıldığından itbu. satışla al.A.k.adar de«ildir. 

6 - Ormanın çayır ve tarlalarla birlikte heyeti umumlyesinin mu-
hammen kıymeti altmış bin liradır. (4857) 

Zonguldak belediyesi su işleri 

idaresinden 
· - Muhteltf eb'atta gatvaniı ve demir boru ve teferrüatı satın alınacaktır. 
ltıalesi 17/6/1941 tarihinde Zonguldak belediye dairesinde o;ıaat ıs de 
dajmi encümende yapllacaktır. Muhammen bedeli 4850,25 JiradLr. Muvak

kat teminatı 348,77 liradır. Şartnamesi bedelsiz su idaresinden verilir. Ta
liplerin muayyen günde teminaUarile beraber belediye encümenine mü-
ra<aatları ilan oulnur. (4428) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 

19 Haziran 19'1 

BERLİTZ 
Lisan Dersanesi 
BtlTON YAZ A('Di"" 

•Beyoğlu: 294, İstikiill caddt.Bİ 

FRANSIWAI LiS<W kurlaı1 
1NGn.tzcE ve husu.'4 
ALMAN<JA DERSLER 

, Haftada 3 ders, ayda 4 Jira. 
~ Tecrübe dersi bedavadır. 
ı =· t . nnP 0 ' Et e 

12345678, 

1 1 1 

1 1 • 1 1 
1 • 1 1 1 1 

1 ' ,., I•,• 1 

ı• ı • ı 1 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 •; : •:•ı ,I! . 
1 1 1 1 

1 ' . 1 
' 1 

•• 1 
1 

1 1111 j 
• 1 1 

1 ' I• i!I . 

Soldan sağa: 
1- İzınirde bir semt. 
2 - Sopa - Değmek. 
3-lntihap hakkı - Bir devlf~ 
4 - İsyan eden - Nota. 
5 - Bir harf - Sinirler. 
6 - Asıl madde. 
7 - Anlayı~lı. _ fjif 
8 - Ayran dövülen şey 

renk. 
9 - Asli madde. 

Yuloandon aşağıya: 
1 - Bir halk oyunu. , 
2 - Eski zaptiye memurısrı~Jfl 

verilen isim - İlave edJ 
kısım. _,,ı 

3- Tedavül kıymeti - HiııE""" 
olmak. 

4 - Madeni eşya. . 
5 - Koku - Sineğin çı1tard1i:' 

ses. 
6 - Mahal - İli.ve. 
7 - Kör - Kıymetli bir gıda· 1~ 
8 - Vuruş - Karadeni7d€ 0 

rur. 
9 - Bey - Dikiş vasıtası. 

(l!vv•lki bulmacanın h•lll} 

1 

Bir sene zerfında Haydarpaşa deposuna gelecek olan tahminen elli =~~~~~~~~~~ 
bin ton kömürün vagonlardan yere ve yerden makineye tahmil v" tahliye 
işi kapalı zar! usulile ekslluneye konmuştur. Eksiltme 27/6/1941 T. li Cu
ma günü saat 11 de Haydarpaşada işletı~ koımhtyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel ton baŞuıa tahmil için 25 ve tahliye için yine 25 Ku

ruştur. Muvakkat teminat Wn dokuz yüz yetmiş altJ liradır. 

hteklilerin eksiltme Jt(.lııü saat 10 a kadar kapalı zarflarını ·ıenniş ol
maları lAı.ımdır. Bu hususta !azla tafsiltıt ve şaı-tname almak 'atiyenleı·in 

işletme kalemine müracM.Uarı. (4358) 

Zayi ,~r 
Kayseri Talas nüfus ın~ı) 

luğundan aldığım nüfus ııu 1, 

cüzdanımı kaybettim. je~~~ 
çıkartacağımdan eskisi11ın 
mü yoktur. ıd•',!i' 

28/6/1941 Cumarteeı ~ saat 1i de Ankarada Notla Vekaıeti binası 

içinde malzeme mildürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme kon:risyo-1 ~~---••ı 
da kavun satmakta iken önüne E - 1:7 Ağustoo 941 Fener 
gelip duran kestaneci Mehmed nahiyesi. 
ile kavga ettiği sırad;ı onu bı-ı F - 8 :15 Ağustos 941 Eyüp 

lstan bul Beyazıt Be ıı ' 
kemer, Yağhane çıkın~ 11,JI 
2 de 1328 doğumlu .ı\b< 1, 

oğlu Mıılıarrcm Zeki J<c/f9 
c;akla iki yerinden yaralıyarak kazası merkez nahiyesi. 
ölümüne sebebiyet vermekten G _ 16:22 Ağustos 941 Ra
suçlu Ahmet Tükenmezin birin mi nahiyesile Burgaz, Boyalık, \ 
ci ağır cezadaki muhakemesi Arnavutköy, Ayazma, Bugluca / 
dün neticelenmiş ve suçlunun köyleri. 
12 sene 10 gün mahpusiyetine H _ 23:31 Ağustos 941 Bü
ve müebh<.>den amme hizmetle - tün kısa hizmetlilerin !'rtesi se
rinden mahrumiyetıne karar ve 

nunda t.3132> lira c25> kuruş muhammen bedelli Ankara Çubuk barajın. 
da yaptırılacak santral ve telefon tesisabnın yeniden açık eksiltme usuli. 
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksilbne şartnamesi ve teferrliatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat tem.inat c234> lira c92> kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vcsajk ile birlik
te ayni gün saat 11 de mezk.Or komisyonda hazır bulunmaları llzımdır. 

(3k98) (4515) rilmiştir. neye terklerin yoklaması. 1 
3 - Lise bitirmiş daha yük- ""· ========================== 

sek mekteplere girmemiş oları 1 
okurlar da son yoklaınalan za
manında yaptıracaklardlr. Bi
lfıhare senesi içinde daha yük- . 
sek okula girerek vesika ge- i 
tirirlerse idare heyeti karariyle 
ertesi seneye bırakılacaklardır. 

Taksi değnekçisinin 
katilleri 

Beşikta ta taksi değnekçisi 
Tevfiki öldürmekle su~lu İlha
mi ile Cevdetin muhake;,,elerine 
dün ikinci ağırc·ezada devam o
lunmuş ve evvelce muayene.qine 1 

lüzum görülen İlhaminin tıbbı 
adli raporu gelerek okunmuştur. 
Bu raporda 11hamınin şuuruna 
tamamile sahip bulunduğu ve ! 
hiç bir akıl noksanlığı olmadlğı 
bildirilmi~tir. Bunun üzerine 1 

sorgusuna başlanmış ve İlhami: 
- Ben o gece Cevdete rast 

geldim. Fakat Besiktasta ken -
disinden aynldım: Hadise olur
ken ben yoktum. Nedense Cev
det beni de varmış ı;ıbi gösteri-· 
yor: 

Diyerek inkara kalkmış ise 
de Cevdet yine eski ifadesinde! 
ısrar etmiştir. Muhakeme şa
hit celbi ic;in başka hir güne 
bırakılmıştır. 

Beşiktaş Halkevinin 
güzel bir tesebbüsü 
Beşiktaş Halkevi memleket 1 

için çok hayırlı bir teşebbüse 
girişmiştir. Halkevi, gösterit 
şubesini bu yaz mevsimi içinde 
Anadolunun muhtelif yerlerine 
temsiller vermek üzere göndere
cektir. Bu temsillerde Halk par
tisi tarafından tensip olunacak 1 
piyesler oynanacaktır. / 

4 - Halen bir okula devam 
eden okurlar fotoğraflı ve pul
suz mektep vesikalannı bera -
ber getirmeleri lazımdır. 

5 - Bütünlemeye kalan o
kurlann imtihanlarını bu iki 
ay i<;.inde ikmal ederek geçtik
leri ~ınıfa göre mektep vcsika
lannı getirmeleri müreccah -

tır. ı 
6 - Ahvali sıhhiyelerinden 

dolayı ertesi seneye kalanlar 
nahiyeleri mükelleflerile kura 
meclisine gelecek ve ellerindeki 
raporlannı da beraber getirecek- . 
!erdir. 

7 - Yoklama: Cumartesi 
günleri hariç her piin sabah 
8.30 dan 12.30 a kadar devam 
edecektir. 

8 - Yoklama yeri Fatih as
kerlik şubesi binasıdır. 

9 - Şimdiye ' .,ı. r birinci 1 
yoklamasını yapt . .,,ış olan-
lann iki yoklama ' ;~ arada j 
yapılacağından iki c ·• -arf ve 
dört adet fotograf g<'t; ·ecekler
dir. 

10 - Temmuz ve Ağııstos ay
!annda bi!B.mazeret yoklv.mala
nnı yaptımıyan ve mazeretleri-

Zonguldak belediye su işleri 
idaresinden 

Muhlelil eb'atta Ticaret VekAletlnce kabul buyurulmuş tipte ve ayar
lanmış 180 adet su saatleri satın ahnacakbr. thalesi 17/6/1941 tarihinde 
Zonguldak belediye;i daimi encümeninde yapılacaktır. Mecrouunun mu
hammen bedeli 3460 liradır. Muvaklıtat teminatı 259,50 liradır. Şartnamesi 
su jdaresinden bedelsiz olarak verilmektedir. ihaleye iştirak etmek isU
yenlerin muayyen günde saat 15 de teminaUarile müracaatları ilAn olu-
nur. c4426> 

İstanbul valiliğinden 
Fatih Carf8nba 16 ıncı ilk okulun tevsü jçin 12~5 tarihli kararnameye 

tevfikan istimltlkine karar verilen Fatihte Fethiyede KAtip Muslahattin 
mahallesinin Medrese arkası soka.Jı,nda eski 17 yeni 2 kapı numaralı ve 
RamazanDuralem'e ait bahçeli ahşap evin tamamına 400 lira kıymet takdir 
edilmiş olduju ve bu husu3taki evrak mahalline de talik edilmiş bulunmak
la nıal sahibinin bir diyeceti varsa 8 gün zarfında bildirmesi aksi takdirde 
kararnamenin 98 tarihli .!ıkrai mahsusa.sına tevtikan bedeli bankaya yatıl"ıl
mak suretile cebri lstim!Ak muamelesi tatbik olunaca&ı iJAıı olunur. (4876) 

Zonguldak belediyesi su işleri 
idaresinden 

Muhtelil eb'atta 100 aded kolye piriz takımları elaıiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 17/6/1941 tarihinde Zonguldak belediye dairesinde saat 1~ de yapı

lacakbr. Şartnameleri su idaresinden bedelsiz verilmektedir. Muhammen 
bedeli 1338,50 liradır. Muvakkat teminatı 100,39 liradır. Talipler.n ınwıy. 
yen günde daim! encümene temin::ıtlarile müracaatları illn olunur. 

ni zamanında muteber vesika j 
ile bildirmiyenlerin 1111 numa-1 

(4427) 

ralı kanunun 8!5 ci maddesine 
tabi tutulacakları ilan olunur. 

, 
tHA'• 

Si 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

Kapıcı aranıf0' 
B. ·· sed d ·re o<1'' ...ır muesse e aı bilt" 

cılıgı ve kapıcılık yaP3
1
. , ' 

·Jll I cek ahlakı mazbut, az• . 1,ıı· 
intizamı sever .biris.ine •. }rı:ı 
yaç vardır. Talıplerın rı'ir 
Sabah,, idare şefliğine 

ro;•~ R S !il 
18 Haziran 941 ~ 
~ 

1 Sterlin ı~ ,,,o' 100 Dolar 
100 İsviçre Frc. 

, .. 
J~···. 

100 
100 
100 

Pezeta sJ J 
Yen sol~ 
lsveçkr~ 

iıı>' 
Esham ve Tab" 

Muamele olmamıştır.~,, 

1 "Yeni Sabahın·· 
ilan fiyatlar~ 

--1~ 
Başlık maktn ola raJı • r! 
Birinci sayfada saııtiJ!ll ,_<ıf 
ikinci ,, ~ 
Ü ,.i\ncu" " " '~ 1 adet 2000 Liralık = 2ll00.- Llro ,,.... " ' ' 

3 > ıooo > = aooo.- > Dördüncü ,, '' ıı 
2 > 750 > = 1500.- > Beşinci ,, " rf' 
4 • 500 > = 2000~ > Altıncı ,, 
8 > 250 • = 2000.- > " 5,,,ı", KEŞIDELER: 4 •ubat, 2 Moyıo, 35 100 J ı I v > • = 3600.- > Sahibi: A. Cemolett " Ç'; 

1 Alustoo, a lklnciteırln 80 > 50 •• ,eıt ~ > = 4000.- ., Neşriyat Müdüril: "' """ffoY ... ; 
tarihlerinde yapılır. 300 > 20 ..,.., .tır 

•lll•• .. ••• ... ••••••••••11ısı•'••ım6000~ll·lll•>•llJBuıldığt yer: (H. Bekir ff'I'"' A. Cem•l•ttln Sarilç.~1 " 


