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~Q~ Geririlmekte olan imti
~QI ~enüz bitmemiştir. Fa
'•~ '""diye kadar elde edi
~~ ;e"'ereler b iz i m için 
te~ 0 ~ •onraki mu11a/faki
t.e•;'"' de bir müjdecisidir 

efilidir. 

------ınıOi Şef 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESİ 

IS MET t NÖ NÜ 

ı:: 

Ankara, 20 (a.a.) - Türk - Alınan dostluk muahedesinnin 
akdi münasebetiyle, Reisicümhur İsmet 1 n ö n ü ile Alman 
Reich'i Führer sansölyesi Adc>lf Hitler arasında aşağıdaki 

telgraflar teati edilmiştir: 

Ekselans Adolf Bitler 
Alınan Reıch'ı Führer 

şansölyesi 

Bertin 
Türkiye ile Almanya ara

sında samimi ve hakiki bir 
dostluğu temhir eden mu
ahedenin imzası münasebetile 
ekselansınıza tam memnuni
yetimin ifade!'ini bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. 

Bugün, iki memleketimiz 
ve milletlerimiz, karşılıkh bir 
itimad devresine, daima orada 
kalmak kat'i azın.ile giriyor -
!ar. 

Bu mesut fırsattan bilisti
fade, size dostluğumun bü
tün teminatını yollıyorum, 
bay şansölye. 

Ankııra, 18 Raziran 1941 
ismet INöNO 

Ekselans lsmet lnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
İki memleketimiz arasında

ki samimi dostluğu teyit eden 
Alman - Türk muahedesinin 
imzası münasebetiyle, benim 
de bu muahedenin 2.kdinden 
dolayı en büyük memnuniye
ti hissetmekte olduğumu, 
dostane telgrafınıza ceva
ben, ekselansınıza bildiririm. 
Ben de iki memleketimizin 
bundan böyle devamlı bir 
karşılıklı itimad devresine 
girdijn hususundaki kanaati
nize iştirak ediyorum. 

Dostane hissiyatınızın te
minatından dolayı size teşek
kür eder ve ben de size avni t 
dostane hislerimi en hararetli 
bir surette tekrarlarım. 

Bertin, 19 Haziran 19H 
Adolf HİTLER 

--~ 

iDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 84 lstanbul 

algraf: YEXİ SABAH İbtanbcll 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 Kuruş 

Alman De\"let Rei,i R. BiTi.ER ~: llü..'11'3 in Cal~id \"ALÇIN 

Jı nkaradan avdet ediyo
~ rum. Yemek vagonun
ı, ~ dayım. Artık lstanbu
~ıtaı akıaşlığımız i<;in ortalık 
~ tenhalaşmış. B:r masanın 
~~e ağzı açık büyiik bir 
~ ı kase, içi kP~me ııeker 
ti, ~anıe hiıliı dolu. Kar.;ımda 
tıl<ın nebi rahat rahat kah,·al
tı.ğı 1 l.anıamlıyor. Artan tere 
11ııı1 kıvrımları kiic:ük tabağın 
u.reıııe duruyor. ~elini de bi
~lliııı eınış son bir gayretle bır 
)ağı e~ıneğe bir iki parra tere· 
';.,li surdü. Ve üzerini çilek re· 
lı~a~•lerile kapladı. Tamam
>ııdu aınış olduğu çaydan bir 
<ıtı~n ın daha ald! ve _nihay~t 
~iıekı Şeylerin hepr.ını bıtı· 
'rkaıııeceğine kanaat getirerek 

Türk- Alman Muahedesinin Dünyadaki Akisleri 

~ na Yaslandı. 
d.ııu ı.lenm pencerede'! dışarıda 
'-~ıa1daneıerle sallanan buğday 
'"giaıına ilişti. Önümüzdekı 
lıı~bz ~ IÇin vadettiği refah VP 

~i!ı\ıy_et müjdesile bu güzel 
''l'iy ı ınsana derin bir ferah 
btr 0rdu. Kalbde bila ihtiyar 
lıl:~d: 1kbinlik, ümit ve n~'e 
la1ı 1nd oluyor, Güzel bir yaz sa· 
"nk a dünyayı peil'be bir 
~·k altında görerek hayattan 
ilıde alırken birdenbire haya

~~i n ınuztarip bir be•eriyetin 
"lldı <ahrumiyet sahneleri can· 
1u~ıı; llırdenbire biraz evvel 
~uniy~ş olduğum hoJg',am mem 
~\ik tten dolayı sıkıldım. Fil· 
1-,!°af~ Uzun aylardırn beri her 
"lllilk n alınan haberler, çok 
~llııi ıztırapların Rızılarını 
\ Şi:. doldurmuştu. 
4u ~~ dı düşünüyorum. Bizim 
~~inek vagonu dq yiyecek 

~'~ıııı Unda bomboş ola bilirdi. 
ı"l•hiı·bu tarlalar da ekimsiz 
ı'' ka ır, her tarafı yabani ot-
1'.l'irn1· ~lıyabilirdi. Bizim tren -
~ lın .. b 1 t dü .uzerlerine de bom a-
ı 'lır vŞebılir, köprülerimiz yı
~i ıı., e Yollarımız bozulurdu. 
. nıı.,rneye yakın bir müddet -
·~ v~ dünyanın üzerinde bir 
~· A.v kan kasırgası dola.~ıyor 
l" )atfUPanın uzak bir tarafın 
1un >.v ayan harp yangını bü-
11~tıııı rukpayı kapladıktan sonra 
1Iııı>.Q ıvnm alcvlerile etra
~aşmış, fakat hudut-

l<ôLE 
"\ 

"t 
\~an: ULUNAY 
~ - . 
h~ı Yakında neşre 
~~ ayaca~ımız bu 
I~ t, senenin en faz-

tOı)ı alaka uyandırıcı 
anı olacaktır. ______ J 

Milli Şef Beri inde. Romada 1 Vichy de Moskovadaı B. Hitler 

Dil Tarih Kurumu
nu Ziyaret Etti 
Ankara, 20 (a.a.) - Türk 

Tarih Kurumunun Jıiimi reisi 
Milli Şef İsmet İnönü bugün 
Tarih - Dil ve Coğrafya Fakül-ı 
tesi binasındaki Türk Tarih 

(Sonu aayfa S aUtun 2 t.le) 

Berlin, 20 (a.a.) - Alman 
matbuab Türk • Alman mua -
hedesi hakkında hevecanlı ma
kaleler yazmakta devam ediyor. 

Alınanyanın bu muahedeyi 
büyük bir hadise olarak telakki 
ettiği intibaı gitgide artmakta
dır ve Alman matbuatının teza
hürleri de şimdiye kadar vuku 
bulan tezahürlerinin üstündedir. 
Alman siynset alemi'lin tezahü
ratı İnönü ve Saracoğlunun si· 

(Sonu sayfa 6 ıütun S de) 

Asker ailelerine 
• 

pro1esı 
• yardım 

Roma, 20 (a.a.) - Stefanl 
ajansı bildiriyor: 

Romada söylenildiğine göre, 
Türk . Alman paktının imzala· 
nacağını B. Von Ribbentrop Ve 

(Sonu sayfa 5 aUtun 4 de) 

Finlandiya 
askeri tedbirler 
almakta devam 

ediyor 
Stokbolın, 20 (a.a.) - Ofi: 

Vesaiti nakliyeye ve sinemalara 
yapılacak zamların miktarı 

Helsinkiden bildirildiğine 
göre, oldukça müh~m kuvvetle
rin Moskova - Lenıngrad hattı 
üzerinde hareket halinde bulun
dukları görülmüştür. Finlandi -
ya hükümetinin bu sabah neş -
rettiği tebliğde bazı ihtiyat sı

nıflar fevkalade davet edilmek
tedir. Finlandiyada büyük şe
hirlerde pasif müdafaa tedbir
leri alınmaktadır. Son !!'Ünlerde 
askeri faaliyet artmıştır, İstanbulda bulunan ve aske

re giden hemşehrilerimizin ai· 
lelerine belediye tarafından ya
pılan yardım karşılığı olarak 
tahsil ohınacak paralar için be-

larımızın civarına gelince isti: ı 
kametini değiştirerek sankı 
bu mübarek vatanın kutsi hari
mine temasdan bir azap duyarı 
gibi bizden uzaklaşmıştı. 

Bu kör bir tesadüfün eseri, 
parlak bir talihin lütfu mu idi? 
Şüphesiz ki hayır. lyi gören, 
iyi tahlil eden, iyi anlıyan Ye 
iyi karar veren bir baş memle
kete bu mes'ud vaziyeti temin 
etmişti. Vatanını seven. şefine 
itimat ve iman besi iyen bir\ 
millet kendisine gösterilen yol
da en sıkı bir disiplin ile tek 1 
bir vücut halinde gayeye doğru 
yürümüştü. Ve dünyanın en 
kahraman en feragatli ve ita
atli bir ordusu her dakika va
zifesini yapmaya hazır hudut
larda nöbet beklemisti. İşte bir 
taraftan memleketin müdafaa · 
sını temin maksadile en hara
retli bir faaliyet i~inde her ted
bir alınırken diğer taraftan 
köylü ekmiş, esnaf çalışmış, 
tüccar uğraşmış, memur vazi· 
fesini yapmış ve bu güzel yaz 
sabahı bu kadar bol ve müte
nevvi nimetlerile mes'ud bİı' 
sahne anedebilmek imk&nını 
bulmuştu. 

Türkiye bugünkü ~ok rahat, 
çok mUreffeh ve mes'ud halini 
işte bu esa.alı !millere borclu-

Jediye daimi encümeninin tet -
kikler yaptığını yazmıştık. Bu 
tetkikat neticelenmiş ve beledi
ye daimi encümeni bu hususda 

(Sonu sayfa 2 ıütun 4 de) 

dur. Şefine, hükfunetine; vatan 
perverliğine, mesaisine, azinı 
ve imanına borçludur .. 

Helsinki, 20 (a.a. )- 1897 
yılında ve daha sonra doğan 
bütün ordu mensuplarının aske
ri makamlara müracaatları ili· 
zumu ilanlarla bildirilmiştir. Bu 
husustaki emirname milli mü . 
dafaa nazırının imzasını taşı
maktadır . 

Geçirilmekte Olan imtihan VV""'"""~AAAAAAAAA/'~VV""VY 

-HARP
VAZiYETi 
Silah, metot ve 

zayiat 

YAZAN: J 
Emekli General 
Kemal Koçer !.--------=---

henüz bitmemiştir. Fa.kat şim
diye kadar elde edilen semere
ler bizim için bundan sonraki 
muvaffakiyetlerin de bir müj
decisidir ve kefilidir. Tutulan 
jOI tecrübeden geçmi~tir. Ve 
bu tecrübe hepimizi memnun 
ve müsterih bırakmıştır. Her
kes artık vazifesini öğrenmiş 
ve ruhuna sindirmiş bulunuyor. 
Bir ka.ç gün içinde bazı memle
ketlerin mahvoldukları bir dev 
rede sarsılmadan ayakta dur -
mak ve durdukça kuvvetlenmek 
imkanını temin eden Türkiye · 
gittikçe artmış itimat ve meta- Seri ve mükerrer ateşli si
neti sayesinde şu müşkül dün- !ahların icadı ile zayiatın kof
ya devresini muvaffakiyetle kunç bir raddeye varacağı 
nihayete erdirmek ümidine pek tahmin edilmişti. Hareket 
haklı olarak sahiptir. harpleri, araziden, arazi örtü-

Türkiyenin halini, feliıket I !etinden ve topraktan kuvvet 
içindeki memleketlerin vaziyet- almaya imkan bırakınıyan 
!erile mukayese ettiğimiz za- muharebe safhalarında büyük 
man vazifesinin yolu vicdanla- zayatla karşıbyord~ .. Ateş 
runızda bütün bütün vô.zıh ve tefevvuku, '1erhangı bır mu
nurlu bir şekil almaktadır. Bizi harebe vaziyetinde mes'ut 
bugüne eriştiren 8.nıiller, bizim ~etice~~ götürebilirdi ve ateş 

11 
ve tesanüdtimüz sarsılmadıkça des~egıne dayanmıyan te
bizi daha nurlu günlere ulaştı- şebbilsler de akamete mah· 
racaklardır. kümdu. 

Hiiseyfn Cahid YALÇIN (Sonu uyfo & ,utu r:..!.:!!.?..I j 

Clermont Ferraııd, 20 (a. 
a.) - Havas Ofi ajansı bildi· 
riyor: 

Petit Journal gazetesi, Tiirk
Alman muahedesinin al<di hak

(Sonu uyfa 5 aUtun 5 de) 

s. Rusya 
Kızıl ordu garp 
hududunda atış 
talimi yapıyor 
Vichy, 20 (a.a.) - Moskova

dan bildirildiğine göre Mosko
va radyosu bu sabahki neşriya
tında Sovyetler birliğile hem
hudut olan memleketlerde alı -
nan ihtiyat tedbirleri hakkında 
hiç bir şey söylememiştir. Sov • 
yet halkından hasıl edilebilen 
intibaa bakılırsa hudutlarda 
gayri mutad hiç bir şey cere -
yan etmemektedir. 

(Sonu sayfa 5 ıütun 1 de) 

Timurlenoin mezarı 
bulundu 

Semerkand, 20 (a.a.) - 19 
Haziranda da Gouremirdeki es
ki mezarların açılmasına de
vam edilmiş lfıhdin ali lında iş-

Moskovada akisler 
Moskava, 20 (a.a.) - Ofi: 
Sovyet basını, Türk - Alman 

muahedesinin metnini ve Berlin
le Ankara arasında ticari müna
sebetlerin inkişafı hakkında ta -
ati edilen notaları hiçbir müta
lea yürütmeden neşretmiştir. 

Yabancı müşahitler, Türk - Al J 

man muahedesinin Türkiye ile 
Soovyetler birliği arasında ki 
münasebetleri bozabileceğini zan 
etmiyorlar. Muahede'de her iki 1 
hükumet tarafından evvelce gi- ı 
rişilıniş taahhütler hakkında 
ihtiyati kayıtlar mevcuttur. Tür I 

(Sonu ıayfa 5 ıütun 4 de) 

Berfin Elçimi=i 
kabul etti 

Berlin, 20 (a.a.) - Husu~! 
muhabirimiz bildiriyor: 

Büyük elçimiz Hüsre,· Gere
de dün saat 16 da Führeı ta
rafından kabul olunarak Reisi 
cümhur İnönü tarafından gön
derilen cevabi mektubu takdim 
etmiştir. Büyük elçimiz geliş \'O 

gidişinde bir askeri kıta ta.ra
fından selamlanmış ve mülakat 

(Sonu sayfa !' sütun 3 de) 

Örfi İdare altı ay 
daha uzatıldı 

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

M ecli s Başvekaletin bu husus
taki teklifini ittifakla kabul etti 

Ankara, 20 (a.a.) - Büyük! 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında top- , 
lanmış ve celsenin açılmasını 
müteakıp lstanbul, Edime, ı 
Kırlareli, Tekirdağ, Çanakka -

le, Kocaeli vilayetlerinde ~3 1-
kincite.şrin 940 tarihinrlc iliin 
ve Büyük Millet l.f>:clis;nin k:ı
rarlariyle üçer ay temdi<i eJil -
miş olan örfi idarenin hita ıın -

(Sonu ıayfa 5 ıütun 3 de) 

lenmemiş taştan yapılmış beş ========================= levha bulunmuştur. Bunlar 
yanyana sıralanmış bir halde 
keşfedilmiştir. Mermer lahdin 
içinde tahtadan bir tabut bu
lunmuştur. Tabutun üzerinde 
yazılar ve tezyinatla işlenmiş 
ve ren>n solmuş kıymetli bir 
örtü bulunmuştur. Altın, gü
müş ve sırma ile işlenmiş olan 
bu örtünün modrs tarafında 
da yazılar vardır. 

Tabutun içindeki iskeletin Ti
m (Sonu say fa 5 sütun 7 de) 

Rumen vapurlan 
limanımızdan 
ayrılmıyorlar 

Rumanya seyrisefain acen -
tasından verilen malümata na. 
zaran limanımızda.ki Rıumanya 1 
bandıralı vapurlar, iş'arı iıhire 
kadar Rumanyaya gitmeyip li-ı 
manıınızda kalacaktır .. 

1 FIKRA 

Bir cenaze ve 
seyircileri 

Yazan: Aka Gündüz 
Bayrak sarılı tabutu camiin 

musalla taşına koydular. Eşle
rin dostların gönderdikleri çe
lenkleri arkadaki duvara daya
dılar. Öğle namazı bitince cena
ze namazı kılınacak. Cenaze ile 
gelenler ölüye Haygı göstermek 
için susuyorlar. Birşey konuş
mak P-erekince fıskos ediyorlar. 
Birkaç kişi sessiz ağlıyor, bir
kaç_ı hıçkırıyordu. 

Uç bayan cami avlusundan 
geçerken durdular. Evlerinin 
tahtaboşunda iınişce.~ine şalnr 
şakır konuşuyorlar: 

- Şu ortadaki çelenk hepsin-

den şık. Pembe üstüne mor me
nekşeler pek yakışmıe doğrusu. 

- Sağdan ikincinin gülleri de 
güzel. Acaba sahici suı ıLU ! 
Lame kordelfısından altı vaka 
çıkar. · 

- Teyzemin kızı şu S<•lda ki 
çelengin renginde bir rob yap
tırdı. Şimdi moda imiş. Gbziım 
yok yaptırsın, babası o kadar 
aylık alıyor. O yaptırmıyacak 
da beu mi yaptıracağım~ Neme 
lazım olsa da yaptırmam, bak
sana, cenaze rengi! bunun mo
da neresinde? 

Cena:zeye gönderilen çelenk· 
Jeri satan mağazalar birer ada
mını göndermişler. Hangisinin.ki 
beğenileceğini inceliyorlar. Ta
bii, ticarette rekabet esastır: 

- Bizim firmaya bakıyorlar. 
- O parayı bize de verseler 

biz de daha iyisini yaparız. 
- Biz hiç yapma çelenk sat

mayız. Bütün mallarunız natürel 
çiçektir. 

!Sonu sayfa 5 ıütun 7 de) 

(Sonu aayfa 5 ıOtun 5 dı) ı========================== 
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G ÜZE L l _ R GÜZELİ ZÜLEYHA Kı n 
a 

ULUNAY Y cı <:an : 
~ 

Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 

"ma~. işleri /Maarif Müdürlüğü bunlara1ı -OK. UYUCU 
Bn . Sabıha Sertel telaş i~ 

de: 
-6- "- Aman ! diyor. Şiı r<li.: 

eski i p tilasıdır . al<lı, yu'.-u iıl'1 
Tiırbelere. sebıllere, ka' u 
me?.ar ta~l.ar1 ııa. namazgilhl~ 
b~iğe, sedefli takunycye isi 
viş keşkülüne, dalıa ne ı·s~eJI 
eski varsa hepsine hRSret _ Ç~ 
ler var. San'at kıyınetı 
eı;ya "eski" veya "yeni,, çe~ 
v',llli iı.;in~ konu_şulmaz. b~,,o 
bırer san at eserıdır. Fakat rıP 
hırı bedil mahiyetinden aY1-o
tı.r mazi hasreti ~eklinde b~ 
ne aJJılamak, bugünü düne ~ 
zetmek istersek bu, gerıye 

- Evet, ben de ayni fikir· 
deyim. Böyle konuşmak olmaz. 
Yoksa hiçbir karar veremeden 
defolup gideriz. Benim fikrim· 
ce, Yusuf mutlaka öldürülme
lidir ! O sağ kaldıkça bizim için 
ikbal ve istikbal kapılan daima 
kapalı olacaktır. Öyl~ değil mi, 
Zebelun. 

Zebelün, cevap verdi : 
- Doğru söylüyorsun ey 

Şem 'un ! ~'akat nihayet karde· 
ııimiz olan Y m;ufu öldürürsek 
btr cinayet i şlemiş oluruz. 

Ba, ka bir ııeg : 
- lyi amma, bu cinayeti iş- ! 

lemege mecburuz. Aksi halde 
iler;de onun bırer kölesi oluruz. 

Diye Zebelün itiraz etti. En 
: •'"I "'n duran Livi, fikrini 

ı ıöylemeğe hazırlanan İsaher
dt'!l evvel davranarak bağırdı: 

- Bo>n öldürmek taraftan 

1 
<k;;ilim. Onu, b'.lbamızdan ayır· 
II' '< için başka bir çare düşün· ı 
"' Eyiz. 

7,aten f!Öz söyl<>meğe hazır o
laıı lsaher. hemen uka saftan 
ön sa fa geçti "hele sen söyle 
d •, r ,. der gıbi Neftali'yi geri 
it ı ve derhal söylemeğe baş • 
!adı ~ 

- Bugün kardesimiz olan 
Yusuf, yarın, düşmaııımız ola· 
caktır. Dt>vlet ve ikbal koltuğu
na oturrluğıı ?.aman bizi kim
bi:ir ne ağır hakaretlerle eze · 
C<.'\ tir Daha doğrusu, buna 
m"'cbur ola~u ır. Çünkü bızim 
keneli mevktiııde gözü1Y1i.1.z ola· 
b ı iecet;ini dii;;ünecektir. Yılanın 
b:4.,ını küçükken ezm<>k lizım 
değil mi? 

Dan ile Cat, bir ağızdan b&.. 
~ ırdılar· 

- Yusuf ölmelidil'! 
A~r "'" ııuiıın taııdik etti: 
- ~vet, ölmelidir! 
Yusufun öldürülmesin<> taro.f· 

tar olmıyan Li.vi: 
- Dinleyin, dinleyin! diye ! 

bağırdı. Mükemmel hır <;are 
buldum. ı 

Zebelıin, m{'rakla sordu : 
- Nasıl çare Livi? Yusnfu 

ö! hirmeden mi başıml.7.dd.ll de- ) 
fedeceğiz? 

- Evet! Hatta ıncitmeden! 
- Bu mükemmel çareyi h&-

pimiz dinliyoruz. 
Filhakika. hepsi de •utmıuş

lar gö1Jerini Liı.vinin vlizüne 
dikmi~leı-di. Llvi ağır agır de· 
vam etti; 

- Y uşufu kendiliğinden geri 
ıfönemiyeceği kadar uzak ve ne
tameli bir yere götfuiip bıraka· 
hm . Onu, ya kurtlar görüp par· 
çalar: ya da yabancılar bulup 
kendikrin" kole ederler; helki 
de köle pazarlarında satarlar, 
bu takdirde biz, cinayet ~la:ne· 
mi.Q oluruz; sa-:h•ce Yusufu kay- 1 

betmis ı;ay1lırız. Bundan daha 
mükemmel bir çare olamaz ıra-J 
nırım. 

En merhametlileri Vt': en akıl
lılar olan Yahuda, bu çareyi 
begenmekle beraber, yine ağır 
~·e zalimane buldu. Çünkü, ne 
$U retle olursa olsun, YusufWl 
ölmesini istemiyordu. Halbuki, 
Livinin bulduğu çarede onu 
kurtların parçalaması ihtimali 
vardı. Bu ihtimali de ortadan 
kaldıracak başka bir çareye 
baş vurmak icap ediyordu. Kar- , 
de~lerine. 

- Ben, daha iyi bir çare bul· 
1 dum. Söylersem kabul eder nıi· I 

siniz? 

r 
Yeni Sabah ,, 
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,, 

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Krf. 2700 l<rf. l ı ,, 
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3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AVLIK 150 • 300 • 
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Günef öOto ikindi 
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4.28 !l.16 18.16 v ••• u 
Ak .. m Yaı.. ima.ak 

12.00 2.04 U3 Ezani 

19.H Sl,U 2.07 Vasati -- DiKKAT ~ 
cYenl S•bah• • göndM-ilen yar.far 

ve evrak neıredllıln edilmeein ı ••• 
olunmaz ve bunların kaybolmasın-

tl•n dolayı •44 alr m...,.Uyet keltuı 

o'4.•mN.. 

Diye sordu. 
V!lp verdiler : 

- Ederiz! 
Hepsi bırden ce-1 proğramı ve !,aniplara ait hazır- DiYOR 

Yahuda, wn sozu söylemek • • • / k/ / k •• 
ha.kkınıkendi•ineverdikıerinden Tesbıt edılen ışler ı arı tamam ama uzere 
dolayı kardeı;lerine ayn ayrı h kk k Kibrit /abriha 

Mnarif Müdürlüğü her sene ' yıf bir ders zümresinden nok · işçi/erir.in dileği teşekkür ettikten sonra anlat· mu a a 
mağa başladı: . 1 tamamlanacak 

- Bababımızı ne yapıp yapıp 
kandır.:ı.cağız. Ywıufu yanımıza 
alıp uzak bir yere gide<·eğiz. O· 
nu, yol kenarında bir kuyuya 
bırakacağız. Çünkü yol kenarın 
da bulunan kuyular, hiç bir za. 
man ziyaretsiz kalmazlar. Yol
cular, bu kuvulardan hem ken· 
dileri, hem de hayvanları için su 
çekerler. Kuyuya sarkıtacakla
rı kabın ipine sarılacağı için Yu· 
sufu ıı-örürler ve canlı olarak dl· 
şan çıkarırlar. Artık Yusuf, on· 
!arın malı, daha doğrusu köle~i 
olur. Bir daha babamızın yanı
na dönemez. Kuyuya bırakma • 
dan evevl de Y usuhın sırtından 
oiimle~ini çıkarmayı unutmayız. 
Bir koyun kesip o gömleği kana 
boyarız. Kanlı gömleği babamı
za götürürüz: "Yusufu kurt 
parçaaldı, bize inanmazsan işte 
kanlı gömleği,, d<lriz. O zaman 
akan sular durur. Babamız, bir 
k:e.ç gün ağlar, sızlar, nihayet 
Yusufu unutur. Bu suretle Yu· 
su f da ölmemiş olur. Yoksa, o
n u öldürmek, bir serçe öldür • ı 
mekten daha kolaydır. O vakit 

1 büyük bir cinayet işlemiş sa· 
yılırız ki, bu, ne Allahın, ne de 
vicdanın raaı olamıyacağı bir 
şeydir. 1 

Yahıid;nın bu ııözleri ile dava 
halledilmiş, karar verilmişti. I 
Fakat bu karar, ''müthiş,, ol· 
ınak vasfını hiçbir zaman kay· I 
bedemezdi. Çünkll Yakup, Yu
sufsuz yaşıyamazdı. Yakubu Yu 
suftan ayırmak, ca.nı tenden a
·-ırmak demekti. Sonra., yalnız 1 

arzı Ken'ancla değil, bütün dün.1 
··adaki erkeklerin en güzeli O· 
lan Yusuf, henüz çocuk denile
cak bir çağda idi. On yedinci ba
harının ciçeklerini toplamağa 
daha yeni ba,,lamıştı. Onu ba· 
basından avırmak, bir giilü ~on 
ca halinde iken dalından ko . 
parmak demekti. Yuııufun öl
memesi temin edilmekle beraber 
vedlen kararın yine cinayetten 
farkı yoktu. 

On kardeş, artık kalben, vic
danen müsterih olmuşlardı. BU. 
yük ağacın dibinden, büyük gü
na hlannın verdiği büyük bir n<>
ııe ile ayrıldılar. Giderken, yine 
müzakere ve münakaşa ediyor
lar; babalarını, Yusufu kendile
rine emanet etmesi için nasıl 
kandıracaklarını kararlaştırm

ğa çalışıyorlardı. ı 
Bu, cidden çok müşkül bir iş. 

ti. Cünkü Yakup, Yu.sufu kendi
lerile gezip tozmaktan daima 
menederdi. Sevgili Yusufuna bir 
fenalık yapa.caklarınd1 n korkar
dı. Nasıl korkmasın ki onların 
Y usufu kıskandıklarını gayet i· 
yi biliyordu. 

Uzun bir münakaııadan sonra 
bu me..eleyi de hallettiler; Baba 
!arını, yine Yahuda kandıracak : 
diğerleri de, babesından izin İS· 
temesi için Yusuiu kışkırtmağa 
çalışacaklardı. Bu planlarında 
muvaffak olduldan takdirde ga
yelerini tahakkuk ettirmiş bu
lunacaklardı. 

On kardeş, kendilerine hiçbir 
fenalık yapmıyan Yusuia ıriçln 
bu derece düı;man kesilmişler · 
di • Onu, ihtiyar babaları Ya
kuotan ebediyen ayırmak için o 
müthiş kararı ıriçin vermişler· 
eh? 

Çünkü babalan Ya.kup, Yusu
fu kendilerinden daha çok sevi· 
yordu . Yusuf da bu sevgiye bi· 
hakkin layık olacak kadar gü
zel ve ca.ııa yakındı. Ayni za · 

olduğu gibi bu sene de çocuk sanlarını tamamlamak ihtiya Bir çok imzalarla aldıtı· 
kampları açmağa karar vermiş- ! cında olan çocuklara mahsus • mız bir ınPktupta >ı(i;.rle de-n· 

İstanbul Belediyesi bu sene ı· tur. ' 
be b · d ılan ır mektedir. 

Jediye ütçesın en ayr ı İıu husuııda Maarif Mlldiirlü· Talebe tatil kursları her ço. Biz Büyükdere Kibrit fa.lı-
tahsisatla yapılaca.k olan imar 1 cuk bahçesinde üç seviye üzeri· rikaaı i{IÇileriyiz. Hepimiz işlerini bir programa bağla- ğö bir program hazırlamıştır. ne terth edilmiştir. 
mıştır. Belediye bu program Bu programa nazaran bu sene , 7. 5, 4, 3 senelik lllll('le olup 
dahilinde ve aşağıdaki sıra ile açılacak çocuk bahçeleri şunlar· Birinci kurs: Birinci sınıf ta- 938 senesinde 110 dPrn al· 

dır !ebesi Türkçe ve artimetik ba· mak üzere mef<!eki derı>i öii. nüş olur.,. . ·ol 
Şa~ı . tek göz, şehla n1<1

11' şu iııleri yapacaktır: : Jrnnından yetiştirecektir. 1 
1 _ ş•~"·~eden itibaren A· Kadirga üçüncü, Beyazıt, be • 1 reteceklerdi. 938 -ındeo ı Şuna "kör,, diyelim de kurtU ~ 

lım. Sabiha Rertel acı kçtı 
"eski muhabbeti,, bir "irtJCS.• 

~ · · u k 11' d"ro·· ·· kinci kurs, ikinci ve fu;üncü b ·· k dar b d b' t z:ıpkapı, Unkapanı. caddesi, şıncı, n apanı e ı o uncu ıuruf talebesini Türkçe ve arti • ugune a u ers ı · 
Gaziköprüsllııden Lileliye ka- Fatih on üçüncü, Karagümrük, memiştir. Gar.eteniz vasıta· 

le yı· rm · yedinci Topkapı otuz dör metik bakımından yetiştirecek- sile gerek Maarif Vekil.leh· 
dar ve Laleliden Yediku ye 1 

• • ı tir. ü~üncü kurs, ikinci dev-
ka.dar olan giizcrgihı:n tanzimi, düncü, Eyüp otuz altıncı, Kasım " ·~ nin ve gerek ala.kadar ma-

2 _ Üsküdar meydanının paşa onuncu, Beşlktas '.lll doku . talebesini Türkçe, tabiat bilgi ltamın nazarı .-! 1kkahni cel· 
«tinıJak ve tanzimi. zuncu, Üsküdar on d<ıkıızuncu, , si,, matematik ve coğrafya ba· betruenizi rıca edenz.., 

addedıyor. 11. 
Muhterem meelekta.'llnıın fit:1 

lllş ı beyhude olduğu kadar E;sll' 
de bx;tan a.,ağı yanlıştır. ,)· 
eııvaya muhabbet demek ın,.11 
ye avdet demek değıldJr. .0~· 
türk inlnlabmın biz co_k 1'.;Jl" 
vetli ve güzel esaslar u:J:~~ 
kunılmwı olduğunu zann j.,r 
ruz:. Sedefli takunye, ya!1ut ~ 
viş keskülü ile yıkılacagını 
netmek çocukça bir fikirdır-~ 

~ kımındao takvıye edecektir. ı_.;.;.;;.. ______ ....; __ _. 
3- Kadıköy Osmanağa caınil Kadıköy otuz beşinc i . Bakırköy Talebe tatil kursları açılan 

önilndeki ..abanın tanzimi, birinci ilk okul bahçesinde ço- her ilk okulda bu üç kuru bir 
4 - Bebek • lstinye yolunun,, cuk bah~elelrı açılacaktır. Bu muallim id:ıre edecektir. Basma 

satışları 
tama.ml•nması. bahçelerden bir kısmı şimdiye 

5 - Maçka.dan A.karetierel kadar açılmıştır. Çocuk kamplan 
Bu sene acılacak cocuk kamp 

inen dar aahanın tevsii, Tatil kunılan · 
6 _ Rumeli ve Anadoluhiar· !arı faalıyetine de .hara.retle de- . 

!arı istimlAk ve tanzimi. 1 16 Temmuzda faaliye~ geç&- vam olunmaktadır. Kamp-/IS •• ti il 
Yeni yapılacak yolla.r eek olan tatil kursları, bilgile • !ar 30 haziranda açılmış olacak· UllS ma ere ma-

İstanbul belediyesi heyeti fen _nn:_._:1:_ . .:..Oe'.:.._a_J_tm_a_k _ _:is.:..ti::..y.:..en=-v.:..ey::..a=-za_-__ tır_._____ ini Olmak için yeni lnkılabın sağlamhgı o 1<3 ~ 
mutlak surette anlaşılınışr,ır 
bugün bu inkılabı yapıp <l:ıııt 

İktısad Vekaleti, buma sa- tin haş~na ~~n._adamlar ,ıfi'ı 
tı..şları için yeni bazı kararlar gösterdiklen büyük l toleli" 

ıriye müdürlüğü bu sene yapıla-

cak oolan bazı yolla.rın keşifve ı Asker a~ıe erı·n tedbirler alındı projelerini hazırlamaktadır. 
Yapılacak olan bu yollar şun· 

!ardır: 
Y edikule Balıklı hastahan&

si Utisakı, Saraçhanebaşı • Zey· 
rek refüjleri, Yeşilköy Hava 

1 meydanı iltisakı, Yedikule t.eı- 1 siz istasyonu yolu. 
Ayrıca geçen sene yapılmış 

bulunan Kadıköy ve YeŞilköy 
makdam şöseleri de bu &ellA! 
katran kaplana.cakt.ır. 

Kurnaz 
bekÇi 

Parayı çaldıktan 
sonra kendi kolla· 

rını bağlamış 
Sultanhamamında bir mani

fatura mağazasında bekçilik &
den Hüseyin kasadak• 660 h· ı 
ra•" çalıp saklamaktan suçlu 
~arak muhakemesine başlan-,! 

Hüseyin; bir pazal' akşamı 
fazla miktarda içmiş ve sonra 1 
kaaadaki paralan alıp kardeşi 
Ka.m berin çalıştığı bir mağaza· 
nın tahtaları ara.sına sakladık -
tan sonra tekrar kendi dükkan -
!arına gelip kendi kendine ora
ya gelip düşüp sımııştır. 

Ertesi sabah gelen dükkln sa
lı.ipleri bekçiyi bağlı görünce 
hemen kasaya koşmuşlar ve 
paranın çalındığını derhal po
lise haber vermişlerdir. Ufak 
bir sorgu ve soruşturmadan son 
ra hfil:i. sarhoşluğu geçmemiş er \ 
lan bekçi Hüseyin cürmünü iti· 
raf et:mili ve söylemi olduğu 
yerde bulun~ paralar da sahip-1 
!erine iade edilmiştir. 

Dünkü duru~=a.da suçlu: "o 
gece çok sarhoş ~~du~ "'.e 
ve kendini bilmedigını,, ilen ı 
sürerek cürmünü kapamak is
temiş ise de "neden bu kadar 
içtiği,, sorulunca: 

- Memlekette kanın öbnöş, 
ve bana beş tane çocuk bırak· 
mış, diye haber aldım. Teessü· 
rümden içtiın. 

Diye bir de kendine acıo.dıf'o 
maya kalkınışbr. 

Ma.lıkenıe şahidlerden iki 
komiserin daha celbi için duruş
mayı başka bir güne bı~ 
tır. 

d 
almışbr. Bu kararlar ile bazı ile bunu ısbat ediyorlar. .. ııf 

Y a r 1 m 1 
vatandaşların müşteri sıfati!e 1 Bir türbe sevilir. ~" 
yerli mallar pazarlarından bas- Mimar Sinanın eser11lır. ~ 

· ma çekmelerinin önüne ge~ile 1 kağıh dede,. yahud ' 'TPZ"~~ 
(

8
•• <0rafı 1 1"0

' ""Y J ?imak üzere m~~ri tarafınd~ cektir. Bilindiği gibi bazı mani· Sultan., ın paçavralar b:ı" A' 
kat'! kararını vermiştir. lıluh ödenen bedellerı uzermden yuı faturacıların, kendilerine men· mı.ş türbesının önünden ;se ı~~ 
telü eğlence yerlerıne giden ve de 10 _nıtHıetınde keza yardım HUP kadınları yerli mallar pa-

1 
lünür ve geçilir. Bunu Y~.ıe' 

vesaiti nakliyeden istifade ed<>- parası istifası, zarlarına göndererek SRtın al simdiki neon! değıl. es~ 1r;I• 
ek vatandaşlardan kesilecek o- 9 - Bu yardım parasının bı. dırdıkları basmaları bilahare kalma ııe<;ıil de böyle ) 3 ;.ıJ• 
lan paraların ne şel<ilde alına • !etlerin ~rine müesseselerce dükkanlarında yüksek fiyatlar- Seb nere gelince bunun bı;". 1.Jif· cağını yazıyoruz:: münasip görülecek ~kli suret- la sattıkları anlaşılmıştır. Bu kası yal.n.ı.2 eskilikle d~~11,ı 1 - tstanbulda UıÜyen ve bi· te .yapılacak sursaj dahilinde !\ gibiler takip edilmektedir. Ta- SPbil halka bedava RU .ıagı~ 
!etle yolcu la.\<ıyan İstanbul ıstıfası, kip neticesinde Mahmul1'8';ada süslü ve (filantropik ı hır ~i~ 
tramvayları, tünel, Üsküdar ve 10 - Her ne yeni şekli ci· Karnik adında birisinin, yerli 

1 
dir. Yenilik su ihtiyacın•~an'\JıJ' 

havalisi tramvayları, otobüs · 1 bayetle temin edilen mebaliğ mallar pazarlarından 31 kuruışa aeyi vareste kılamaı;. Ka' tJ 
!er, d_eniz yolları sevahili mü · j ~htiyacı. tamamen karşılamadı .

1 

aldığı basmanın metre~ini 40 mezar taşları da muayYrıı1di~ t.ıcavıre vapw'ları, Halıç vapur gı takdırde ayda beı; vüz lira kuruşa satarken yakalanıp ad • tarihe kadar antika ad<k~~J 
!arı, Sirkeci . Küçükçekmece, dan fa:Ia kazancı olan · zengin- ilyeye verildiğini de yazmıştık. !eri için dikkati celbOO r. c'!~t 
Haydarpaı;;a . Pendik banliyö !ere dogrudan doğruya merkez- İşte yerli mallar pazarları, sedefli takunyaya dervı. k ıf 
trenleri, Şirketi Hayriye vapur den .ve daimi encüme!'.le takdir badema bu gibi harekf>tlerin Ö· !üne hasret çekenler 00 ıaı:;.11 !arı gibi vesaiti nakliye yolcu • usulıle tarhı yat yapılır. nüne gebnek için yüzü iyice , ,. • 

B şiğe binip sallanm:ık, . '· "i•tf 
!arından trenlerde üçüncü mev· u yeni şeklin tatbikinden görülmiyen ve hiiviyetinden keskülü alıp dilenm~k ıcıll ıııl 
kiler diğerlerinde .. ikinci mev-

1 
sonra eski şekil tamamen orta- şüphe edilen bayanlara basma miyorlar. Eski be:< ki •rı ••of 

kiler hariç olmak u7..ere y 1cu . dan kaldırılacaktir. _ 1 verilmemesine karar vermiştir • 
· b 1 Beledıyenı tı h Bundan başka bütün yerli mal· çiçeklik yapıp salonlarına . ~· 

baı;ına beher sefer icın irer n yap gı son <>- t mak, keŞkülü de içine bı~ ~ııl' 
kuruş anbonman karnelerinden e&plara nazaran asker aileleri- 1 lar pazarlarında ve bu arada s- pul uydurarak lamba J'bı 
2!ı •e; kuruş alınacaktır. ı ne yardım için senede bir mil- tanbul ve Kadıköy '\ubelerinde lanmak için istiyorlar. ı;J 

2. 8 ·tte kullanılması yon sekiz yüz bin lira lazım gel- basma satışları her gün saat 9 1 - u vesaı .. . mektedır· 1 2 k d ı caktır Dünyanın her tarafı n 3 
.. ~ 

b·ı ti u de · dan 1 ye a ar yapı a . ıı ''t 
müteamil olan ı e er zenn . ---------------------' böyledir. Böyle olmasa.\'' , ;el 
vrsaiti naklıye idarelerince yol· ı zelcrin kapılarını kl\parnah

61
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cı.ılardan tahsili, A k •• •• d ' ederdi. Mısırda Tutan'< A. ı' 
3 -Yol<:ularda.n tahsil olu- · - ş yuzun en•--"" nun mew.rından çıl:aıı n~fr;•' 

nan mebaliğin nihayet ertesi a- tikaları takdır ed<!n y,. . . ııl. 
yın haftasına kadar belediyeye - navan !ngilte:e kral iyet•~!; ~ 
i.idenmesi, K ~ ı h • d- h k ses devrıne ırca dtırnı•o 

4 - Bu mühlet zarfında tah· a acı Ş m 1 ma e• düşünmemiştir. 
1
,J 

sil edilen mebaliği belediyeye Mı~rlılar da öl,iükleri ı-• . .ıf 
tediye etmiyen vesaiti nakliye mede hesap verı•yor kendilerini mumyalatt.1rn11Y 
idarelerinin muhasibi mes'ulle- 1 c> ar. , . 1 ~ 
rinden tahsili emval kanununa Eskiden mahalle arı!' ,,..; 
göre istifa.si, Tophanede Karabaş mahal- çerek handan içeri girdi. Ka· çıplak ayakların'' t.akU'~ııııP 

5 - Hususi otonıobillerdea lesinde Ycnihanda oturan Ka- aını merdivenlerden ~ıkıyordu. giymiş, elltC'ri ayal,! rı ,.,r 
tabi oldukları aylık resmin 4 sınu bıçakla öldürmekle suçlu D.ılıa yedinci basamağa gel- ağzı sııkniı mahalle :ı . ı arJe )1 

de biri nisbetinde yardım para- Ahmet Hacının birinci ağır ce· mışt i ki Ahmet Hacı arkasın· dı . Şimdi kıbar mahallde~ 1~ sı istüa.sı, 1 zadaki mu·hakemesine dün de dan yetişti ve yirmi santim u- ne d ve ayak tırn:ık laı 1 ~l~ 
Beygir kuvveti (1 · 11,5) ler- vam olundu. zunluğunda bir bıçağı belkemi- zıya boyanmış çıplnk '.ıo"".jl~ 

den ayda bir (12 • 19,5) bır bu Evvelce delilik arazı göster· ği bu diye nihayetine kadar na -sedefle kıymeı ı en·1 ')·et' 
çuk, (20) ve daha ziyadesi 2,5 mekte ısrar eden suçlunun mu- soktu ve Kasım oraya devrildi. değil. adi mantar tukıl~r(i).f 
liral olarak alınacaktır. J ayenesi yaptmlmış ve cezai eh· Kamasını çekip ters yüzüne giymiş bir .ok :rn.dmlar ~frtit+' 

6 - Bu mükellefiyetin gaze- liyetinin tam olduğu hakkında d " H b ki ben. d ruz. Burada ağızlaroh şll 
k. ed rapor alınmışti onen a"ı ıça a ı e . ı·Jtl .1 

telere verilecek ilinı ta ıp en .. .. · . tehdit ederek korkuttu ve açı· markaınnı taşıyan -.:ı_K . .;e 'J 
günden itibaren her vesa.itt.e Dunku duruşmada şahıd ola - lan yoldan kaçıp gitti ve on beş na (Swing Gum) deıu l ır ri~ 
sureti umumiyede ayni zaman- rak dınlenılen 19 ya.~lannda ve gün sonra yakalandı hll8US onu bır Am rikıı!l ·ıır· . .ı 
da tatbiki için bu ve".,a it idare . "Saray Esmer,, adında güzel- S r.•.. b . ., .f . se "terakki,. eseri adde•. ~ 1 ~c"" 

1 kb ee. bir kıı: bu vak'ayı ve selle- . aray .ı!.Smer u ı .ade_yı -"! 
!erine tebligat yapı aca r. ı bıni şu suretle anlatı ordu· veıdı.kten "onra ~khna bır ~ey Eski, ancak bedii btf' ı •t 

İstisnalar: Elbiseyi reamiye- .. K . be . Y . · gelmı~ gıbı gene ırkılerek dog- eseri olmak suretil~ ınu ~ 
yi haiz subay ve erler, resmi - asım,. • nım nışanlım- ruldu ve: edilir ve 5yle de yapı! :·' il 
elbiseyi Jfıbis memurini inziba- dı. Hemen nikiUumız da yapıl· Re" be ded ı G Bu me. mleket büt "'rı ı"' 

1 · mak üzere idi. Daha o gu··n nu·. be-:- b1" h y,d ı. 
26

az
0 

ete
1
ler ki iJ tiye ve mllfettis. en , u ac yadaki mılietierden ~ y ·1.· fus kağıtlarımızın muameleı;ini n~ · 1 an . ıra rv 

Vesaiti nakliyenin eeyrüsef&- bitirmiştim Ertes" .... d . aldıgımı yıızmışlar, dogru de· ~amağa tahammül e<l~·r 1 ~l~ 
rinde teftişe memur edilen ciba killı muam~lesine 1 f.';~ya~a';;: ğil... . . . devir ge<;miştır. adlje; 

:::.<! =~~ ~= k~ı~ ı Aımanyadan g~eıecek mı~ Yakup, ona hem babalık, 1 
hem de analık yapmağa mec • , , ; 

yet ve feıı memur ve müfettiş- tık. İşte bu sevinrle nüfuıı Reıs derhal sustw-du şahıdi umacı gibı yaşanıaları. . "~ 4 
!eri. 1 ' ı d.. k kılı"ında bitli dilenciierıı1 • Jıl dairesinden gelirken• hanın ve suç uya o nere : ~ h' ıf 

İkametg•h tezkeresini hiı.nıil ko··şesı'nde Ahmet Hacı benı· ro Ne dersı·n • Bu şaha.dete dost! Mangır eyvalla .n.1'11 

.. '<"" - • ··ı 8 < ecnebl· ıer, keskül uzatmaları tanı virdi ve: Ahmet Hacı bu sözleri ka- · :.ı 
7 _ Gerek bu va•• ;tte, gerke bul t edi rihe kan.ımıstıı·. •İ':J 

burdu. Hem ek Yusufun. anası eczayı tıbbıye 
Rahi!, Yakubun en sevgili karı
sıydı. Hazreti Ya.kup, çıldırası
ya aevdii'i Rahi! ile evlenebil • 
mek için dayısının yanında tam 
on dört sene çobanlık yapınışti. 

Sevgili Rahil'inin ilk bergüza
rı olan Yusufu elbette diğer O· 
ğullannd.an daha çok aevmek
te haklı idi. 

Rahil, Hazreti Yakuba ikinci 
lıergüzal' o1aralı: da Bünyaınin'i 
bırakmıştı. Yakıı.p, daha dünya
ya gelir gelme.z anadan ölaıös 
.k&lan Bilnyamİni de qok seVi • 
yor; fakat onun ilzerlBe pek faz.. 
la~ 

Harpten evvel ve sonra Al· 
manyaya ısmarlanan 700 bin 
liralık ~yi tıbbiye ve kimy~ j 
viyeden bır miktarı g~. 
Geriye kalan miktarların da 
memleketimize celbi için teııeb· 
büslere geçilmiştir. Dün veri· 
len maltimata göre Almanyaya 
sipariş edilen CC?.ayi tıbbiye ve 
.kimyeviyenhı mütebakisi da bu 
günlerde yola çıkarılacaktır 

DünicO ihracat 
Dilnkü ihr&catın yakQnu 300 

bi.ıı linıdn'. Dh Aim&ay yu
murta, 9115111. ltalya ve~eçe 

~ - Kız, sen evleniyor mu- e m ve: "bU "D"', 
se temaııa yerlerinde yardım sun• diye yolumu kesti. - O, dedi, tiyatroda arnstlik Muhterem bayanın te ti 
parasının belediyece ve verilen d ·ı·k di d Se el ri istismarın ( gelnıek, ,,...e .,, - Evlensem de evlenmesem per ecı ı e yor u. n erce , ,u · .u~ 
talı· mat daı· resı"nde istifa edilip be · 1 be be d"' tü" kalk yeniyi> itecek veg .. ne · '""';% de sana ne ki.. Fakat daha ev- nun e ra r uş , · ı~w 
edilmediğinin belediye müfetitş olacağı,. tabirini an c ••-' 

ürak l lenmedim .. Ne olacak?. b. Benden ceste ceste 260 Iİ· F kat eskı· 1·ıe ı'htı'caÇ o.Ll',j, !eri ve hesap işleri m ı p arı a r ., 
Cevabını verdim ve yur·· ümek ra kadar para aldı. Sonra baş • ( ı kt ı 1 yeni"e . .il! tarafından teftiş ve mürakabe- geme e o an .' ~i ev ·~ 

si, 1 istedim .. Gene yolumu kesti: kasiyle evleneceğini duydum bir fren şeklinde telal< ,,tJlı'~ 
_ Ben go··zıerın' den anlıyo- ve parayı istedim. Beni "bi- "le• .,. 8 - Duhuliye ile girilmesi yorsa muhterem m~: 0ııı.' 

möteamil olan tiyatro, sinema 1 rum. Sen muhakkak evlenmek zim hana ve! de sana bir ta- da ayni hataya dilı;nıM ~# 
ve konserlerde sarfedilecek hi· üezeresin.. Fakat böyle bir marn. par~nı vereyim,, . diye Çünkü geçen günkü ıns ~ 

şey Yapayım deme sakın!. di· kendısı ça~rdı. Ben de gıttım. · d ba ı k la k 
_ !etlerin bilfunum. . vergiler dahll I So ld b .1 sın e P o ra · . . -~:ıl _ ye göz dağı vernıeğe kalktı. o. nra ne o u, ı miyorum. Geçtnis ""1>1<111 fll><r /;ı Jff,ı · 

sırada karşıdan Kasını da gelip Diyordu. Mahkeme bu aşk · ı-iM\~ , 
kflun derisi, Rwnanyaya külçe ha.na girmişti. Ben onu gD- yüzünden işlenen cinayet. da· mısramı kullaamış. Dilll ,ı!, 
P ~--'- satılm• .. •r Dünku·· rünce hemen yol.uma devanı et- vaaında bazı şahitllerin daha uomuı· .,,w · zısmı da: . şF;J 
ihraca.tın h118Usiyeti, Ruınaıı • tim. Fakat Ahmet Hacı daha cellbine lüzum gördü ve duru.ş- Gün ~1 ~meı ;jH 
yaya 10 bin liradaa fazla pcı.- &Vftl davrandı. Hızla ileri ge- mayı talike karar verdi. ,.r,/11r 

muk satıflOltzdadır. mısra.ile bittrnıi.;ti ! 
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~1lnanın kanile yazdığım bu mektup 
~na ondan kalan son yadigar olsun. 
eninıle görüşmek istiyorsan Rodop 
dağlarında seni bekliyorum,, 

Her=:=:=-
Sabah 
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lsfanbulun deniz 

bayramları 
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=Siyaset Aıefninde= 

Japon Başvekili Prens Konoye kimdir 
Yarı tanrı bir Başvekil ve yarı 

bir Başvekalet binası 
kale 

Marmara gibi her cıns deniz 
sporuna çok müsait bir 

deniz sahasın8 malik olmamıza 1 
rağmen istanbulda denizcilik 
hayatının maatteessüf pek cılız 
olduğunu söyledik, bu sönüklü
gün sebeplerini izah ettik. 1 

Acaba ne yapmak la7,lmdır Japonya için "tezadlar mem- men mahfuzdurlar. Mesela baş-

Tefrika No. 56 ki, hilkatin büyük bir inay~tı o- lekeli., dir derler, doğrudur. Zi· y AZAN vekilin mesai odasının dört du-
lan laciverd marmaramız h~r ra dünyada asri terakkiyatla. van tamamen zırhlıdır ve ma-

ıa~ıt bir sesle yalvard. sınden akan kanlar siyah bir boy ve nevide rengarenk spor, an'aneye sadakati Japonya ka· A o ·ıı sasını başında calışan başve-
ıı.,:- Yapma Yanef! Bunu yap· gökiik vücuda getirmiştı. tenezzüh teknelerile bezensin; dar, nefsinde birleştirmeğe mu- , • esmon on kil bir düğmeye dokunur do • 

Cevdet: onun gümüşten sathı rengarenk vaffak olan başka bir ülke yok- kunmaz masasile, i•kemleı;ıle 
a,,Yanefin gözleri dönmüştü. _Yukarı, yukarı çıkın .. tledi. ~~~~~~r!P. bir çiçek tarlasına tur. birlikte, göz açıp kapa},ncıya 
br,~ lilk nefes alıyor ve 8esi çok Zaptiyeler merdh·enleri cl; 'r . J Tezatlar diyar, ı sinesinde (6.000.000) nüfu.s ba- kadar, kayboluverir. 

•uk çıkı•.·ordu .. ı • . . rındıran bu sehır yepyenı mo- Müstahdemlere gelince bun· 
' der dörder atlayarak ügt kata 1 "K Mesela mutavassıt bır Japon dern bir sehirdir . Amerikankari !arın başlıca vazifesi başvekilin 

~~';,Artık vaktim kalmadı. Di- çıktılar. Kapılann şid,letle J.- I lstanbulda denizciliğin ve de· vatand.aşını ele ~.!alım ... B\l za~ yüksek bi{ıaaJrilc.' elelıtrikli tram şahsını korumaktır. Bunlar, in-
lıır \~ınurdandı. Bir şartla seni çılmıtl'ı ışidildi Sonra bıı dcnbi-

1 

niz sporlarının Jayıkile gelişe- şayet ış adamı ıse .gundın:len 
1 

vaylarile, son sistem sinema ve şası (6.000.000) franktan fazla 
-..1 tuşta öldürıirüm. Hiç bir re bir sükut hasıl oldu .

1 
bilmesi için her şeyden evvel sırtın~a son moda ?ır kostıın_ı, telsiz postalarile asri bir şehir. \ bir meblağa mal olan binanın 1 

Çektinneden. Cevdet her şeyi anlamıştı Ku· kayıkhaneye ihtiyaç vardır. İti- Amerıkan tarzında ınşa edilmış Fakat hi'ıla orl.f.. çağlardan art.ı bütün köşesini, bucağını mü • 
- Şartın nedir? !ağına kadar sızan teh\.~lı fısıl- raf etmek lazımdır ki, !stan- ' y~rmı katlı ?>odern bır bınada j kalmış merasim ve an'anelere keınmelen bilirler ve icabında bu 

ıı.- Bana teslim olacaksın.. tıl:ı-r. ona fecı hakikati ifşa et- j bulumuzda, esnafın teknelerinı 1 kı y~zıhanesıne devam eder. A· sadık (imparatorluk sarayı) da tertibattan mükemmelen islifa- ı 
'"• de derhal şimdi. ınıştı . çektikleri birkaç ipti~-4; kayık- sansor, telefon, yazı makınası, bu modern ve asri "Tokyo dP· de ederler. 1 

A. haneden başka kayık.lıane yok- . daktilo ... hulasa muasır fennin d 0 · k" ba 1 ? 
nna nefretle haykırdı: Az sonra ihtiyar zaptiye ~a- ne kadar keşı"fleı4 ve ı·htı·raları ır. ımparator 1 te ası Bu tedbirlere sebep ne . 

1 tur. Halbuki canlı bir denizcilik • başını kaldı ·· ·· b kn k ı - 1-Ia ı d. 1 . b d .. ı • h . h np vuzune a ıa B k d d'" .. ··ı .. 
yır.. vuşu mer ıven erın aşın a go- hayatı için evvela tekneye, tek- , varsa resmı ayatında, ış aya· hakkından mr.hrurndur. Halbu· . . u a ar_ ınce. uşun'! ~u~ 

la > Rect mi ediyorsun? Peka· ründiı. Elınde bır kağıt parça· neyi muhafaza için de kayıkha· tında , japon bütün bunlardan ki bir ilah gibi yaşıyan bu hii· ıhtıyat tedbırlerının sebebını a-

1 l' '•Yle l•e ben yapacağımı bili- sı tutuyordu. Cevdet aı'tık göz neye ihtiyaç \'ardır. istifade eder. 1 kümdar halk tarafından doğrtı-1 raştırncak. ~lur~ak bunu Japon-
l'ıı~ıın. Sana son defa soruyo- yaşlarını zaptedemiyordu. Ça- , Meşhur denizcilcrimizden, es· Fakat o japon günlük işini bi- dan doğruya s«;ilmiş bir parla· yanın dahili sı? ~tının ba.şve • 

··~ Kabul ediyor musun? \'UŞa. 1 ki Seyrisefain umum müdürü tirip de evine döndüğü zaman mentoya giderek nutukla~ ~ÖY· kıllere tehlıkelı akıbetler hazır· ı 
- "ayır'.. Bostancılı Ba,. Hüseyin, ilk tek· ı ki, ikametgahı mukavvadan ya- 1 b t ki h" t· ' lamasında buluruz. 

·~ - Öldürmüşler mi? diye sor- ' · · ı er ve u nu u arın ma ıye 1 Filh k"k 1936 1 d A · 1 
- .ı\I nemi bahçesinde boyatırken: pılınış rnını mini bir yuvadır, dini olmaktan ziyade dünyevi - Ok d akı b3: . • Y1 ın a .. '.'.'.ıra 
v öyle ise! • du. _Görüyorum, demia.ti, tek· hemen sırtındaki Avrupai kos - d. .b . · - . . a a a ınesı azasının .-şına 
•anef ıı· k 1 "b" An All h be . ö .. .. .. k h .11• ır, cı anın en oon sıvası vazı- 1 1 h''" 1 tı 1 rd 1 »arıı .. . ır ap an gı ı · - a yıme uzun mur- neye merakın var, güzel bir tek- tümunu çı anr, o ra at mı ı n alı d a.l"k d d ge en er ... a ıa r ıı a o sıı 
~ n Uzerıne atıldı. Anna za- ler versin!. 1 ne yaptırmışsın, şimdi söyle ba- Kimonusunu giyer. Gündüzleri ye 

1 
e y ın an. a a ar ır.. gerektir. Japon \•atandaşı politi 

faa kolJariyle kendisini müda • Böylece her ı;eyi anlatmış bu- . na bakayım, bu tekneyi nereye 

1 

Amerikan yazihanesinin döner 
1 
Yarı tanrı bır Baş ıekıl ve bu vüzdendir ki Prens !Ko-

bır Hıneğe çalışıyordu. Çevik lunuyordu. Çavuş ilave etti: J çekeseksin? koltuğunda çalışan bu adam e- İşte yine bu acayip tezadlar noye) .bir e\'den z:iya?e mükem- 1 

1 hareketle kendisı·nı· sola a _ Hele bir kere tekneyi indi- ı vindeki hasır döşeme üzerine 1 cu·· ıes· d 1 ak .. b .. mel bır zırhlı ıstihkama benzı-ar ı. - - Bir de mektup bırakmıR.. • k m ın en o m uzere ugun ıı· bi ad ~ .. ~~ ilk bıçak darbesinden Kanla yazılı. relim de zamanı gelince nereye b.agdtta.ş urdarak oturur vke oNva· Japonya hükumetinin başında yen ır n a oturur. 
~tUldu y f b ·· · çekeceğimizi diişünürüz. zıye e ra yosunu açara ev- Prens (Fumima.ı·o Konoye) bu- Konoye kimdir ? 

fia.h . · ane unun uzenne - Getir onu bana!. yorku veyahut Avrupayı dinler. 1 k 1 
~a buyük bir kinle gen~ ka- Genç ı.abıt kalbı en büyük a- nes-;-0~~~\rr~~~~ k~~~k!~~ Yahut da kalkar Meizi mabedi· unma tadır. Bu zat da Japon· Muhiti okuyucularımıza bu 
bit;ı saklırdı. Onu ilk hamlede be S k ed ne gider ve bu mabedde 0 mo· yanın yan ilahlarından biridir suretle tanıttıktan sonra biraz 1 
•ı ıı bır halde yere düşüreceği- cı ve ıztırapla t.lolu olduğu hal- ~~fkay~kz~:;;,ey~n ~e~k e::a!v- dern centilmenin, ecdadının ruh ve henüz elli yaşında bulunan da japon beşvekilinin şahsından 
tı. ~nnettiği halde olmamı~ - de meş'alenin sarı ışığı altında cektın. Evvela kayıkhaneni yap· larını celbedebilmek için elleri- Prens lKonoyeJ hesap ve nesep \ bahsedelim: Yan ilahi mahiye
~a IUıanın gösterdiği şayanı derhal tanıdığı Yanefin yazı-, tır, sonra tekneyi düşün. İşe. ni biribirine vurduğunu ve her itibarile (Mikoto) ya mensup- , tine rağmen Prens (Konoye) 
.,}ı-et mukavemet onu epeyce sını okudu: ters ba.şlamış.~ın... 

1 
adımda rükfıa vararak japon . tur. !Milı.-to) ise imparatorluk hayata çok fakir bir delikanlı 

•-.ırtnu~tı. "Mukaddes gauemize ihanet 1 • • k \ rahibinin önüne yaklaşbgı· nı hanedanını tesis eden (Amala· 1

1 

olarak atıldı. Babası ihtivar 1 " ., , Bu hamiyetli denizcının ne a- ) 1• . · , 
~a~ir aı·a boğuşurken yere yu- eden Anna, cezasını gördü. O- kadar haklı olduğunu bilfilıare görürsiinüz. ra.ssu ı ahesınm torunudur. Prens kendisine bir sürü bor~-
" andılar Mücadele şimdi nun kaniyle yazılmış olan bu bittecrübe anladımtlı... Medeniyet ve an'ane Kaleye benzer bir bina tan başka bir miı-as bırakma -ı 
'~'de d . 1 mışlJ. 
~Qııı· evam ediyordu. Azgın mektup sana ondan kalan son * severlik Halkın nazarında yarı Allah- Buna rağmen gen~ ptens 13 
)an 'lacı, bu bir civa gibi ka- yadigar olsun. Benimle görüş- Kayıkhane yaptırmak için sa- Ayni centlmen golf oynar; lılk kudsiliğini taşıyan japon yaşında yetim kaldığı 7.aman yıl 
deııı·genç kadım bir türlü zapt- mek ıstiyorsan Rodop dağların- hilde bir arsaya sahip olmak la- zira her japon bir Amerikalı beşvekili binadan ziyade modern madı, okudu; (Kioto) vı> Takio 

tı~~Otdu. da seni bekliyorum. ,. :ııındır. O arsa tedarik edildik· kadar, bir Ingiliz kadar spoı·a bir kaleyi andıran bir evde otu- üniversitelerine devamdan son-
t~la <'lik Anna Yanefin bıçak Ct>vdet, mektubu bir daha, ten sonra da oraya bir bina kur düşkündür. Lakin ayni adam e- rur. Bir lngiliz gazetecisi japon ' ra baba dostu Prens (Sajonji) 
ııı .... n elini de iki eliyle tutmag·a ıı· dah durmak ve binanın ya altında vine döndügu··· zaman eşile biz- başvekilinin ikametgfılıı için "su- nin yardımile Avrupayı ziyaret 

••aff ır a okudu: Artık ag"lıya- d b" k kh ·k sd · rtalı b" ıı· d · t · B ah ti · t,
11 

ak olmuştu. Bütün gay- yahut yanın a ır ayı ane metkarlan kendisini kapı eşiğin ı a e sıgo ır ına.. emış- e tı. u sey a erın mumailey· 
~~,.!'_e rağmen bir türlü elini mıyordu. Yüzü azim ve irade tesis etmek icap eder. de boyun keserek karşılarlar.

1 
tir. Filvaki bu ikametgahın ka- hin siyasi terbiyesi üzerinde bii· 1 

~ 11ta. raı.nıyordu. Çiı:ı;ilerile dolmuştu. Dişlerinin Bu ise her deniz ve Çünkü o sporcu ve modern a- lın zırh duvarlan bina saltinle- yük tesirler yapmış olduğu ll'U· 

\i•c~lelıK mücadele devam et· ara~•ndan: denizcilik meraklısının kolaylık- dam evinde bin sene evvelki rini hariçten gflecek bir taarru- hakkaktır. 
•ç~ P k·ı· la başarabileceği bir iş değildir. "efendi., dir ve öyle karşılanır. za karşı mükemmelen koruya- Kıyınetlı' bı'r dı'pl"'mat 

lıı~kı:oruiduğunu ve bitap düş- - e a a., geliyorum! Halbuki umumi kayıkJıaneler cak bir metar,Pttedir. Avnca " 
. L· olduğunu hissediyordu. D?ye mıı ıldandı. bulunsa, meraklılar her keseye " Tokyoya " gelince ···· gizli dehlizler ,.e hususi tertibat 1919 yılında şimdiki başve-

•t an ev\'el bitiremez An uygun cüz'i bir iicretle teknele· Japonya imparatorluğunun sayesinde bina sakinleri her- kilin hamisi Prens !Sajonji) 
a;1 b ' • - S O N - taht "T k r h b" h · 'a ıran ev\'el haklayamaz - (Sonu H>f• 4 oütun 4 del pay ı o yo., ya ge ınce , angi ır i.ıcuma karşı tama- (Sollu Sa. 6, Sü. 1 <lP) 

Şimdilik ===
-:=: Bukadar ! 

Tioıurlengin 
mezarı 

B üyıik Türk başbuğu Ti
mur1C'nuin mezarının 

ke~fedilıniş olduğunu öğreniyo
ru.z. Bu büyiik cihangirin ke
mıkl<'ri şimdi laboratuvarlarda 
tedkik edilmektedir. 

1'-:ekı Türklerde matem mem· 
nudu. Cengiz hanın yasasında 
matem tutmak, bir ölünün ar
kasından ağlamak yasaktı. Hat· 
tiı. buna mani olmak için mezar
ların yerleri gizli tutulurdu. Bü
yük kumandanların, hakanla
rın mezarlan bile bundan müs
tesna tutulmazdı. Nitekim Cen
giz Hanın olsun , Oktay Hanın 
olsun, Timurlen~n. Helagiınun. 
A tilıi.nın mezarları meçhuldür 

Nehir altında mezar 

H atta Macaristauda ölen 
büyük Hün başbuğu Ali

lanın mezarı senelerdenberi a
ranmakta, bir türlü bulunama
maktadır. Atil:i öldüğü zaman 
diğer büyük kumandanlar boı 
topraklarda bırakmağa mecbur 
olacakları bo-~buğlarının cese
dinin yabancılar tarafından bu
lunmamaHı için harikulade bir 
usul kullanmı~lar, .lıangllii ol
duğu me~hul bulunan bir nehrin 
yatağını değiştirip bu yatağın 
altında Atilii i<;in muhteşem 
mezar \'Ücude getirmişler, ken
disini bütün hazinesiyle birlikte 
buraya gömdilktı>n sonra nehri 
tekrar eııki mel'rasına akıtmı.ş
lar \'e bu işde ~alı~tınlan tek· 
mil mimar ve aıncl~yi kılıçtan 
geçirmi§lerdir. Bu suretle A
tilanın mezarı ebediyen meçhul 
kalmağa namzet bulunmuştur. 

Esasen Cengin Haıun olsun. 
diğer büyük Hakanların olsuo 
öldükten sonra mezarlannı in"8 
edenlerin hep•i üldürWürdü. 
Mezarın yerini yalnız baş rahi~ 
bilir ve o da bu sıı-rı kendisiyle 
bırlikte m~ura. götürürdü. 

Güzel bir felsefe 

T iirkletiıı bu haltı haıe

ketit'ri cok gililel bir 
felsefe mahsulüdür. Cengiz Han 
bu ya.sayı ilan etmekle tebaası
na milletleri idare eden, onlan 
yükselten, ona zaferler kazan
dıran amilin ferdler olmayıp 
milletin ruh ıınt.la yaşayan kah
ramanlık, a~alct ve milliyetper· 
verlik gibı yüksek hasletlerin 
oldlıığunu gfuel bir ııekilde 
anlatmak istemiş , .... bunu Tür
kün tarihinde eı-;as yasanın en 
mühim bir noktafil olarak teba
rüz ettirmiştir. 

MURAD SERTOGLU 
"ll(tice · be b t ı ıı·ı •· --~-----~- ...... qı nın r a o a ı ee~gı. ,.,.. - - - - - - - ~M-'t - .-... ~~;- •" "'-. .,. 
t
1 
~tı.lıyordu. Bu müddet zar- v.:...x.LAı.~WlL ._,......_ .ı.r.ı.n..w.x._. - - - ._. - - - _.. - - - - · 

"'~:ı. Cevdet dönebilir ve her : Bu satırlardan sonra Alman •• ~ • 
. . .• Muhtekir kahveci 

de tarruza geçınce bıntı ce za. 

~'tllr~ Yapmalı, ne şekilde hare- c>tmektedir. Bu izahattan de -lnahvolabilirdi. 1 gE-nerali aldığı tedbirleri izah D u N y A H A R B 1 yiat vermişlerdi. tevkif edildi 

~lıneli idi• \ rin bir askeri vukuf tezahür e-
~ .• f.,·,i,t"den bire aklına bir ,,ey diyor. General Leyman kuv- 1 d Ki · h , ' ~ v 

1
. k t ıı·ı k vetleri, üç harp grupuna ayır- ...or çner hiç ~tip e yok 

•\•n · e e ıni ur ara ı me mı.: 5 ve 17 inci fırkaları Bo- • ki büyük miktarda topçuya ve 
~ııvv .ı\nnanın kolunu biitiin la""ıra, 9 ve 19 uncuları Geli-

1

. B O Y O K S j Y A S i . ı mühimmata ihtiyaç olduğunu 
• Hiyle IHırdı. 1 J ( Y E N İ S A B A H ) iN T E F R l .< A S 1 anlamıştı. Fakat o devirde 

t· ı'"'IUıa acı bir çığlık kopara- bolu yarımadasının en cenup mühimmat feci bir surc>tte nok 
·~ y burnuna, 11 ve 3 üncü fırkaları •------------------------------------- sandı. Obüs buhranı her gün 

tl:ı~ eli~r!~~l\?~;rtutmakta :S).it~~li:~~~~e;tte~;~r~-çanakkale o·· nu·· nde çeıı·g" e ~~':d~~t~i!~~~n\mh~f;"~~~~ 
~!" · · · · · fabrikalarla yapılan kontratlar 

i«; ~ Ulilzim Cevdet teHlim olan "'Bütün fırkalara başlıca kuv- kafi gelmivor, bunların tatbi· 

·~ vınıtacı ile vurulan dört.ilin- 'r·:~.erminti!~run··ideo\l'deusagu· hildkeadaanr- k a r ş 1 •• m a n 1 n z af e r. kı da gecikiyor, halbuki her fiJı ~nutacıyı görüp de Yane · "" taraftan talepler yağıyordu. 
tı Unlar arasında bulunmadı- az asker bulundurmalarını Fransadaki İngiliz ordusu, !\fa· 
~4~1 f<trkcdincc kendilerıne sor- tenbih ettim. Gaye bu üç harp yıs başlarında Almanlara kar-
~ , .• anef n"rede? ı grupunun azami derecffie mü Baskın olmayınca duyu yarımadaya çıkarmak! 
- 1 ' teharrik olması idi. Bundan Va zan . Oradaki Türk kuvvetlerine der şı tasavvur ettiği büyük taar-
- N dolayı Türk kıl'alanna mü - Martın sonlarına ve Nisan ,~-- • -, hal hücuma geçmek. Gece gün- ruz için elde bulunan bütün °· 
ll cznam ! "bilmiyorum.. · kerrer yürüyüşler bu kabili - 1915 in büyük bir kısmına v ç • • • ı düz tarruz ederek bu kuvvetle· büsleri tonluvor \'e yığıyordu. 

't-r ç komitacı da bütün sual- yelten istifade etmek mevzuu kadar general Leymauın ve • 0rç1 ri aciz bırakmak; taze kuv- Fakat bu toplanan obüslerin 
~k "Neznam., kelimesinden bahis idi. Yarımadanın bir kumanda ettiği ordunun !eri harp hattına sürmek ve miktarı ondan sonraki seneler 
a· a cevap ,-ermiyordu. ı noktasından diğerine vakit m e ş g a ı e s i bunlar olmuş- 149 bunları durmadan yenilemek. ı;:arfında elde edilenlerle mu-

t.r ırucnbire Cevdetin aklına kaybetmeden askerlerı nakle . tur. G ö r ü n ü y o r k i , İşte zaferin çaresi bu idi ve kayese edilirse gülünç olacak 
~liıı~Y ~eldi. \_'e !>ütün. ,·ücı~- ı dt"bilmek için Boğazın ise ya - bizim hücumumuzun muvaf. uğratabilmek için yüz bin ki•i· bu yapılandan daha az pahalı- derecede aşağı olduğu; garp 
İ'ıı Un urpcrdigını .!ııssettı. rar limanlarında birçok nal<il fak olması için birinci şart lik bir ordu lazımdı. ya mal olacaktı, daha emin ve cephesinde yapılacak büyük ış 
tı,,~tını gibi buradan çıktı ve vasıtaları topladık ve amele bir baskın olabilirdi. Ya u- Zaman amili daha insani idi. Ani, kısa ve için tamamile kifayetsiz oldu-

"C 1 • 
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taburları cephenin muhtelif mumi veya mahalli bir baskın . şiddetli bir hareket, büyük mik ğu görülür .. Fakat bu taarru· 
l\:ı1t · ' .ogru koşmağa bu~ adı. noktaları arasında doğru yol- Filhakika bize ya, mahalli, Bundan daha az bir kuvvet- tarda mühimmat ve daha çok zu hazırlıyanlara sorarsanız e-
.ıı~;~ı derin bır endişe kaplr.- j lar ınşa ettiler. Yoksa ya.nm- yahut umumi bir baskından le yapılacak teşebbüsün ciddi insan ister. DiğH taraftan sa- ğer bütün obüsler emirlerine 

G adada yol denebılecek hıçbır baııka yapacak iş kalmamışlJ. ve kiifi derecede emin olacağı ha bozuk ve Türkler sıkı bir verilecek olursa . hatta bunlar 
tıı:. ~Ub~ ~cl'un Yancfin tı:- şey yoktu. Yalnız bir t~kım iz aeni5 bir ihraç sahaları vardı. ümit edilemezdi. Böyle bir se- surette mevzi almışlardı. Bun- ne kadar kıt olursa olsun . ta. 
'Gın, du t B. · b ı ı ı k · ıı d k" h d tm ı· dan dolavı hücuma obüs ve ~l' ~ um. ızı un ar a er ve eçı yo arı vJr ı ı, Fakat sevkulceyşi veya umu- fere ya tali yar ım e e ı, ya arruzdan büyük ümitleri oldu-
•l"~~~tk~~ kendisi. .. ,. ôtesini bunlarda top nakli kabil de - mi bir baskın imkanlarını kaçır but pek parlak bir plan. sahra topçusunun, büyük mik- ğunu söylerler. Hakikatte hiç 
<l:ı.'nıneı;e cesaret edemıyor • ğildi. mıştık. Türkiye 1914 ikinciteş- Hücumun ikiuci esaslı şartı, tarda infilak obiiıJerinin refa- bir ümitleri olmamak lazım ge-l "Kuvvetlerimizin tahaıışüdü rininde harbe girdiği zaman bunun devamlı ve şi~detli ol - kaWe yardım etme.ııi zaruri i· lirdi; cünkü garp cephesinde 
\. l<ııı~feıı nefese eve geldi. E\• düşman tayyareleri tarafından Çanakkale civannda altı, yedi ması idi. Bahusus bır baskın di. Eğer topçuda noksan varsa bir taarruza küavet edecek ka-
t "karanlıktı. Kapıyı çalclı, görülmemek için geçit yapılı • bin askeri vardı. Eğer muhte- harbi fırsatını kaçırdıktan son- yeni tüfek ve mitralyöz en bü- dar asla mühimmat stoku ya-

•aı yordu. Halbuki 0 sırada beşin- lif noktalara otuz, kırk bin as- ra... yük istüadeleri temin edebilir· pamamışlardı. Bununlaberaber, 
t ' veren olmadı. Bir daha, ci ordunun bir tek tayyaresi ker çıkanlıverseydi bu kuv - Harekatın bir ucundan öbür di. Bu zamanda müstahkem <lah garp cephesi için (yani Fran-

Mühimmat noksanı Eminönünde tlihek kah\'csı 
satıcılarından Filpa 90 kuru" • 
luk kahveye 180 kuruş aldığı 
suçiyle. <iun adliyeye verilmiş 
ve ikinci asliye ce.za. mahkeme
sinde yapılHn duru•masında 
tevkifin~ karar verilmiştir. 

Evin balkonundan 
düşen çucuk 

Koca Mustafa paı;ada Rama· 
zan sokai{ında 3.5 sayıda otu· 
ran Ramazanın l ya~ındaki oğ
lu Llıtfı evin balkonundan dü· 
şerek yaralnamış ve CeıTahpa
sa hastahanesine kaldırılmış -
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 
Fiyat mürakabe kursları 

Fivat mürakabe bürosuna a· 
lınacak memurların tabi tutul
dukları kurslar, ilk olarak ls
tanbulda 2 Haziranda açılmı~· 
tı. Bu birinci kurs, bugün nıe
rasimle kapanaı·aktır. Pa.7.arte
si giinü imtihanlar yapılacak · 
tır. 

İkinci kursun 15 Temmuzda 
Ankarada a~ılması muhtemel 
dir. 

Bir kız otomobil altında 
Şoför Şükrünün idareRindeki 

2360 plaka sa),lı otomobil T.ız
koparandan geçerkc-n 12 ya -
şındaki Şantiye adında bir kııa 
çarparak muhtelif yerlerin · 
den yaralamı~ ve suçlu yaka -
laıımıştır. Yaralı kız Şl:ıli Ço
cuk hastahan<-sine kaldırılmls · 
lır. 

'u~i'ıtta a ~aldı. Gene derir bir yoktu. vet ezilirdi. ucuna kadar her şey "zaman., mevkileri oiyadenin sıkı bir sada Almanlara karşı vücude 
~·~:ı. b.n başka cevap alanı~dı. "Sahra tahkimatı, elimizde 1915 Martında ise bütün y

2
a
0
- amiline baiilı idi. Çanakkalede top<:u ateşi olmadan zaptet- getirilen harp hattı) küayet Necip Serdengeçti için 

_, ~ ır hissikablelvuku kalbi· bulunan bütün vasıtalar ve rımadaya yayılmışd '.l!Ea~ak d harbe sürülecek olaıılann mik- mesi pek nadil'ohadiselerdendir. siz olan bu stok Geliboluda ha- Mevlit 
'''<! 'Yordu. Bu sırad:ı arka· inı;anlarla daima geceleri ya- bin Türk askeri var ı.. ger e- tarı en mühim unsuru teşkil Geliboluya yapılan ihraç ha- h 
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k" nız· den 50 veva 60 bın asker etmı·yordu · asıl mesele bunla zırlanan ma dut harp sahası Kırk gün evvel toprağa tevıli 
<li • e. gelen zaptiyeler de k~n· pılıyor u. ıı. 1 ımatı yapmak bunlara hücum edecek olsaydı rın az zam' anda harp hattına- reketinden sonra iki tarafın da için kafi idi. c-tti.,"iıniz lstanbııl Umumi Mec· 

.• . Yetişmislerdi . C:eı·det · · icap eden vasıtalar gibi . · ühi • 1 ··rı ır · ıçın . . . yıne mukavemet edemezlerdı. sevkedilebilmesinde idi. Bun _ m mmatı bol degilcli. leride Lord Kıçlerin hataları liai birinci Reisi vekili Necip 
,~ b.1rmekten korkuyordu. Bo- kazmak ve ınşa etmek ıçın de Fakat bu tarihçenin vardığı za- dan dolavı mesela 100.000 kişi- görüleceği üzere bunun netice- Sertlengeçtinin ruhuna it'ıaf e· 

ır se•lc \ her şey nak. ıstı. Kara mayıı- ınan Türklerin 40.000 den faz· yı· on beş gun·· de ihraç etmek· si olarak tarruz hareketleri B · dilmek üzere 23 Haziran 1!111 ı.r ı h ti k u vazıyette Lord Kiçnerı n 
Y "apıyı kırın ve ı~ensıni rı için torpı ma ru arını ul la askeri bu noktaya toplıvlık- tense yetmiş bin kişiyi bir muvaffakiyct lemin edememiş- vazifesi müthiş, amma sndc idi. Pazartesi günü öğle nama, 
l';'~! l•:ınrini vcrd . !anıyorduk ; yassı ve tarla tel- lan ve bu kuvvetlerin heı tür· hafta zarfında ihraç edip inkı- tir. Müttefikler adetçe faik ol· o pekiıla, İngiliz Ye Fransız baş mtit alnp Beyazıt camii şerifın 

ı.. vın kapıı;ı ıkı omuz v__.ruş. !eri, telörgü hizmetini görü - lü muharebelere hazırlanrlıkla- tasız bir harbe sevkctmek da- malanna Ye birçc·k zayiat~ kat kuınandanlarına(Sir Jon French de nwrhumwı ailcı;ı tarafından 
' tı.1rçalandı. Sarı me 'alcnın yordu. İhraç i~ine yarıyabile- rı malümumuzdu. Bu kuvvet - ha müessir olacaktı. lanmal:..rına rağmen kurşun ile General Joffrcı divebilirdi ı mevlidı nebi olmtulacaktır. 

ttığı ~lıkta za~cllı e- cck sahillere bile sııyun altına !eri yeni takviye kıt'aları al• Yani mesele şu idi. En kısa vağmuru. aJtınd :ı llerliyerue - ki: • · Nccıp Sc,dcnı; tıyi tanıya ' 
' ı bovlıı bO' 'Un"" v·t- tel(rg'ller yerlcştirmi•tik . ., mad:nı kafi bir mağlfıbiyete zamanda en kalabalık bir ot· mişler, Türkler de sırası gellp (Arlııısı , ar) $C•c ı ·ı i · r e a rzu Nlenl t n 1 

" "';&. ;&. ıf"'lt: rı r ı c .ı et" ılnıcl..tedir. 
Unu gôrültl l . Ense- ~ııf..;;~~~~~~~R;~~~~~~~~~~~1'1ıfİii ,,:;..:ıe,:=:::=======!:2 • 
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1s · • 1b ahinı h al ı - .J> ı·bla"' .x.. edı· dı' - mın ne .. r , asırunı tında tam Osman, bu sefer biçimine geti -
5 

Yazan : Sami Kara ye 1 ım1111:111:::-ıımlll!!~i!Bl-mı11=:=1:1::ı1ııı:::=mmrıi':!:R!l 2 Q 

- Tosun! yanın saat ezdi. Kapanlar vur- rerek lbrahime çift paça ··eçir- • 
- Nerelisin 7., du. Sarmalar taktı. Künteye al- di. İbrahim de, derhal hasmını İstanbul Toprak Mahsulleri 

Bun~a:5U:!:~azğ;,. halka !ci8i~~~~m~e~=~: ~J: ~:~~: ~i~ı·~t~~~f! ~~:: ~.::.l~~ı~~~e~~~i~~eb~ ~~~~e ~sahi bir dost -Titiz bir ev hanımının yaptığı tecahülü arif ant 
seslendi: çıkarmak istiyordu. LIJ.f değil, !adı. francalalık undan baska çocuk-

) - Buna, Tosun derler .. Sam- İbrahim, hırs içinde idi. Büyük İbrahimi hafif gören Osman, !ar için de 20 çuval francala - lsfanbulda Beledı'ye var mı". Yok mu". -Arsalara d"k'u'len ço" r, 
sun Havzalıdır. ortaya güreşiyordu. Artık bü - çir~. paça ile havalandmp yene-• !ık un verrneği kararlaştırmış-

r O vakit Tosunun, Tosun ve yük pehlivanlar arasına girmiş 1 cegım sanmıştı. Küçük lbrahi -ı tır. Bu suretle şehrimize günde 8' "f h h ki " ı ' E kf " •• n ~I 

\~!~:::.avzasındanolduğuaa- d~~:. kıs kıs gülüyordu.! :~e~==ru~ da ehem- ~ôri~~~-a~~~~:ğ o':::~k::::~ktan ır mu e assısın a 1 soz en - me ar çopçunun yaoana gays j 

Caı!"lr, pehlivanları bu su- Doğrusu Deli Hafızın da bu ha.- I<'akat, Osman boyunduruğu j Diğer taraftan belediye uzun Garip tabiatlı bir dostum var- r. , sıs olan birile konuşuyorduk~ 
Telle sırasile takdim edip duası- reket hoşuna gitmemiş değildi. yeyince birdenbire nefesi kesil- ve yarım kiloluk ekmek çıkar dır. Küçük şeylerden sinirlenir r -- 11z•111 • - ne asabi arkadaşımı, ne de u,, 
nı yaptıktan sonra ahaliye ba- ı İbrahim, hasmına ne güzel oyun di. !bra.lıimin boyunduruğu ı nıak te.,ebbilSüne dair tecrübe , ve hadısenin akabinde kötü bir 1 A B B A 5 hanımı kat'iyyen haklı bulıJl 
ğırdı: !ar yapıyordu. Osmanla bir ço- tııhafça idi. Adeta, boynu had- !eri yapmıştır. Elde edilen aÜ· ı tesadüf e.ıeri, kanpııına çıkan L! yordu. Bana dedi ki: ,.;. 

- Güreş, kıran kırana.dır. cuk gı"bı· oynuyordu. deye gı"rmiş g:ı"bi olmuştu. Nefe- muneler tal11il olunmak üz.ere nazını çekebilen bir arkadosa te- p k ğl Çö" d · t e~w 
yuk da G.. .. . . . """. . arma SIZO U . -:-- .P eyı_P e gecm ' tır Yenişıneler çivi an · ure-1 Cazgır Hafıza dönerek: si tutulmuş, gırtlağı düğilınlen • belediye kimyabancsine gönde · saduf etti mı, - sanki onu sınır- Sızı temin edenm ki lstanbUl ,. 

ı;e hariçten müdahale memnu - ı ~ Usta nasıl, miş, eli ayağı bir anda kesili- riimiştir. lendiren hadisenin yegane mes- lediyesinin bugun·· Jerde kat'iarf" 
dur. Göz silmek, suya gitmek ' ·• vermı·şti. 1 .. b Ilı · · "b bağın 
.
voktur. - İyi... 1b u ~ u zava ımış gı i - r nyorum. Komşularımız da öy- hal çaresine bağlaroağa k 111 

Os t t • rahim, boyunduruk çekme- ' H S b h çagınr. le yapıyorlar. verdiği meselerlerden biri de,.. 
Güre.~ başladı. Yirmi beş çift - manı eş u tugum iyi 0 '."' "'stasından '"Ok ""''•0 1 o··g· - er a a Eskı"d be . d t b d bel lll"' olmuş , ~-~ ~ " "~ en rı os umun u sı- - Buabk fena. ur ve ediye i~i ı.:;as ..,, 

pehlivan meydanı doldurmuştu. Mil . • ren,,,io üste de kendi çalımını ruf "~Joad la d b" . d ' k il' 
k ·· Çok · · old • ........,., - ~ nn an ın e ına- - Bil · s iyi bır şey. Aç kal- avramıştır. Hatırlarsınız. ..ı 

Bunlar, biribirleriai yenere gu- - D bıyakı ud.ah 
1 

ve hünerlerini ekliyerek mürek- ( e., tarafı 3 üncü sayfada) 1 alesef. benim. Şunu kaydede- mış serseri köpeklerle k~ler zamanlar çöpün tarifi bıle "' 
reşi ayırdedeceklcrdi. Büyük or- - ur o, a ne er ya- kepleştirmişti. ki d t b k 
ta gur·· e~.i ür gu .. n devam edecek- pa.oak!.. rini buraya çekerler ve gfu.elim yun •. "".umun u usuruna blll'llda yiyecek bir şeyler bula- mesele ol.muşlu. . ..ıı 

' - - Osman, ömründe yemediği bu Marmara da mevsiminde bu ka- 1 mukabıl ıyı tarafları .da vardır. biliyor ve bol bol ürüyorlar. Son - Evet, belediye bu i~ l'ı' 
ti. ı - Bizim oğlan çok hırslı be!. biçimsiz boyundurugu- ycv!ace d h"" d · rl · k lb . Bu ıtibarla kendi tabırile nazını ~ ..... · ıs· d emlek bi ha 1i • tı -"'"& Deli Hafız ve kövlüleri yer yer - Ne diyornun usta? .. Gör ' ar '"" enız seve el'lll a ı- ra UAil4. ıy ı e var. M et- r Y ugraşmış g...,.,... f 

, birdenbire çözüldü. Ve küçük ne k""vet ç0··k"''-·ek d ede çekecek arkada.~ları oldukM te sın· ek ve sı·vrıs· 1·neklerln çoğal - Hem de n·-• tam aıtı a 
<>turmue1 ·~. İbrahim! seyredi - müyor musun dişlerinin gıcırtı- = "'""·"' erec "'" ""'-' : ,.ı. ,,.....!b hasmının paçalarını kendi ihti- hususi teknelerden bu derece çok.. .. . . . . . masına yardım ediyoruz. Bu eu- Avrupanın bütün büyük şew>.:;ı 
yorlardı. rahim, bUyük orta- 81 buradan işitiliyor?. yarile terketti. mahrum bir ölü deniz manzarası ~çen ~_n acele bir~ ıçın Su: retle halkı geceleri de bu mah- rind.en kitaplar getirtildi. ~~ 
:fuı:~ çetin pehlivanı= düş- = ~~k==y··~ e- İbrahim, namuslu ve büyüle arzetmezdi. 1 kı:cı?en. ıruratl~ ~ıyôrdum. Ulfıklarla mücadeleye teşvik e- olundu, mütehassıslann fl.l'' .. ı.ı 

. b d 1 Deli Ha pehlivanlar gibi hareket ediyor- ı Bundan otuz beş sene evvel Kotü bir tesadilf, bı~ m:ıtıut dePek eğlendiriyoruz. Sıtma ile ri soruldu, niyayet muvaff~.;o 
Hatta undan o ayı - !inden.. d H la b akın T h il ..,_.trio_ ~.. karR•~· çıkmaz mı Bir sel'-'· 1 l nd Çö" artık bel-'._,_ ı.-tı Çoc - ilk u. asını, paç.a rını ır ca op ane e ~ın...., aııaaın..... ;<~ . . • ~ mücadele cemiyetine yapacak o u u. p .....,. ~ 

iız Cazgıra klzml!I · ugu 1 Derken, birdenbire meydanda. o da müdafaa tarzında. alınış ol· asgari beş altı kayıkhanenin ge<;ı.Ştirmek ıstedi.ın. Kolumdan iş temin ediyoruz meçhul birşey olmaktan kurt 
elde Tokmak Osmanııı ka!brııısı- 1 bi, sahne hasıl oldu. Havzalı duğu boyunduruğu çözdü. mevcudiyetini hatırlarım. Bu tu.ttu. Yüzüne baktım ve derhal • • ~ ı du. 
ne vermesi garezkfırlıktı. ra- Tosun, bır· kol ,__tı o .. ·--•- .,.._,.,_,_ k yıkh el · be f ı~•- t• anladım Asabı mu··th· F k be te lı' • Os d d .... """' '"'"'"" Fakat, •urıuı..iwin boyunduru- a an enn berinde on, on e -.e 1 • ı' Geçen gun·· bu yukarıda yu- - il at lediye çöp ıı 
hım, manı mey an an ,....ar- , (bu OtrUn K·~·'-ucak oyunudur) ...... on~dal, ~ ... ,_,,_ gı· .. merak- bo kt ) 

b.1 k f duşe·· , - _,.,. gu- çözuş·· ti, Osmana zararlı ol- ~9 -· •u...., """ zu u. •- _.ı::'.:ı'.'.:k::'.'.la~n::'.'.m~ı ......'.'.b~u_::i·~1--'~·-m~U~te:'.h~a.ıı~-----~~n~~~· 6, Süi '! dt:...-
lla ı e1ço ena yydorgund - Taşköprülü Hüseyinin teneşirli- du. Çünkü, küçük pehlivanın lı yapılmış güzel, temiz tekneler Damdan düşer gibi sordu: ' .,..,._ - • 
cekti. brahimi, me an an çı- gını·· • yere vurmuştu. Yani, zaval- b d B .. -•-' ,_ k - Ne ış· y•nıyorswı 7 ____________________ -:,,::---g 
karmak da kol&y değildi. lı ff. . boyunduruk boşaltışında bile arınır ı. ugun o """" ...... yı - ' -r l= 

Deli H&fız, Cazgıra fena. hal- usevıa, yirmi beş dakikada hüner vardı. ı hanelerin yerlerine odun depo- 1 
- Biliyorsun, gazetecilik, s p o R d 

~e sınır· • •---'•". Haf•• ,..~~ yeııilivermişti. İbrahim, boyunduruğu, silkip !arı kaim oldu. HayılUlııaneler dedim. ' •"*1' • ı.ı. 
;lllllna ;ğ;Jı" ve ;ö'y~~ Tosunun, Hüseyini böyle çar- atarken hasmının başını yukarı yüzünden geçinenler de ınzıkıa- ! Yüzüme tiikürürmiiş gibi: 

b l d 

1 

çabuk ve kolayca mağ!Cıp etme- ya doğru savurmuş, onun göv- rını başka sah.ala.ııda oo-ama.k - Gazetecilik dedi. Maşallah 8 ı ı k ı ı f db 
1 

lafl 
~a ,:~u. inaa.fın yolı: mu 7 si mühimdi. Çünkü Hüseyin, de3ini havalandırmıştı. Bu fır- mecburiyetinde kal&lo. 1 rıı:oataak:nı:ıbu"'lu·l~.ı:ni,n:,...,. en:,-::gilzel~ÜZ.~;sH~:~ımllafıiilag:ı.;jlarıl!ı,o-~ ug un u u o maç ff o t tul • büyük ortanın se<:ili pehlivan - sattan istitade edeıı İbrahim, Acab& neden kaydilıaııeler!· ,.,wı ~6-
ıç sınana eş 11 ur mu· 1 lanndıuıılı. hasmının açık kalan p•~alarına mlz birer birer aöndiiier?" .. Bu-
- Daha iyi bırak ilk hamle- .. ,_ çift ;"~;•ti. ..., nun muhtelif eebepte.n. vardır: 1 

de ne Yal>ac-•-· yapsın!. İşin garibı,· büyük ortanın se- = · ----,, •• 
""- Evvela dertı0.maını· m·- '-telif '-'· · · d ·· ·· -......üy _ Oğlanı, Oııma.nın ilk hızına. çili pchtivıınlanndan olan Tok - Osman, bir beladan kurtııla - '""..,, '"' 1 uu ıçııı e. yıızuyor •-- or 

bırakmak doğru değil... mak Osman da küçük hasmının yım derken ikinci milth.iş bi~ be- kayıkhaneciler ka:yıkhaneler- musunus! Bu şehirde belediye G J AJ ı.. 
- Osman istedi! elinde ayni İlki.bete silrüklenmek lfıya tutulmuştu. Muka~le \'e den alınan verginin çokllığun- yokkat_ınatBllllllbuattaçoktamın biy.lio.yko. 1"11%.Bu J'çop·f!-· I ala tasa ray a tay Fenerbaıi 
_ Ne diye? .• İbn.lıimi nere- üzere idi. Ort&da, büyük ortaya müdafaasın& yen,mek mümkün dan şikiiyet ediyorlar. Sanra da l 

1 hikim iki n · ·· · kalı de;nı;ı; Yenik d"·~ı..'. n. ~ _ mölk sahipleri odun, kö:ı&tir de-

1 

ak.ınıınn ııeJılr iç!a u.aı1 bir fe- • AJ d d1.n tanıyonnug?. . ye ı gı.ıreşçı yor .,~ ...,..,..=~ =· } t k J 
- Osman, lbn.hiınle 1\lay etti gibiydi. Biri Tosun, diğeri İbra- hal ters döııerek kendini yüzü.. polan gibi kayıkbımedeı!ı fa.da liket doğuracıığını bilmiyor 1 çe J e JDOr U arşı aşıyor 

ı · erdi hım· k ttı temettü getiren iradlarırı inıre- musunuz? Allah korn.unn her C:e onun çın ona eş v m.. ... oyun yere a . --. 
_ Hi~ ivi yapnwhn 7. İbrahim, son oyunile lıasmıııt Osman doğnılup dizlelU'yim nerek tonraklarını kıtytlalıuneci- nevi !liri luıatalıklar, cild yara.-
- Ben, iyi yaptığım& lı:enii:m · az kalsın yenik düşürüyordu. derken İbrahim, üz.erine çulla- ye değil depo oo.hiplui- kira- ; lan. uyuzlu ineanlar. Yazık "'J -

Bırak gü~i ilk güalinden ayırd Künte ile aşırmak üzere idi. narak bir lturt kapımı taktı. Ve lamayı menfa&tlerine daha uy- zık ... 
etsin bununla... 1 Osman, her nuılsa künteyi lcoca Osmam yere bastı. gııyn b~aktatdırtaılar. , _ _. Do&tumu yarım saatte vüçbe-

0·· · • p "·'"-· kanı· eni ıııı;ıaa iıNııt:Dame-.- ı~ teskın· ede-k kurtul•'-'u\m. - ,,.,n . ıyı ya ma.....,.- - sıyırtabilıni§ti. Ve sıyırtmalda Osman, kapandan kartulaca - ,_,. ___ ..._ • '" •""" 

Hakemlere de takımlar gibi dety 
lasman yaphrılması elzemdir 

. mi:ı de kayı~ biiyilk bi• '"ili k;;~. ma•ı·--· ı......;•-ı ım... beraber, ayağa kalkmıştı. Bin ğım diye koca gövdesile uÇaş. -
1 

dtlgmanıdır. Zira bil Wimatna.- • • • ...., ~~ .,_..~ u...,_ 
- Benim kanaatim Osman o- m;;akülitl& ayag·a kalkan Os- yordu. L~'-'- lbrırahim '"---- Beşiktaş Şeref stadında lmıirle . 

d d .... .... ......, ~ meler sahilde bina~ mü.- Titiz bir ev Mnum tarunm. 1 nu mey aa an .,...aramu. m&n, ş•glnndı. Fakat, hasmına kene gibi yaprımışf:ı. Bu 1cspııın saade etmtiler. Halbuki kayık- Geı;en gön öteden beriden ko _ lııtıml:ıul takınılan arasında de-
. - Çıkaramu, ben de ayni büyük hamleler yapmak uıniıı- öyle kuvvetli, ağıridrla .tikWe _ hane loyıda, Wıiri IMJMıuırile, nu•u~....ıuk. Söz bel-'.._.ye in- ' vam edıleeek; Fenerb&b~e ile 
kanaattevim. Fakat, oğlanı ilk de idi. Nitekim hiicwnltrına bilecelr gibi dejildi. Uırtaıca ve "l bl derya,. da yapdır. ' 1 tık:.ı":Ui. Muhatabım ~~v-1 bir Altunordu, Galatasarayb. da. 
elde yormak doğru deji.L. '=Jıedı. h- •-"-- --ı-•• -ı.:.... k·_. İ4te .,- Altay takıml&rı karşılaşac.k-, n....•· ._ - · ....,,..._,. _ • ......., uff un bu yiizd" endir Jet "'-''- tecahülü iırifane ""ptı: 

. ..-uı. Her,,.eleci hasmını kolluyordu.. lcapımı idi. Salacak, Moda. gibi lır.luıır '-"b;llı - İııtanbul boledlyeainden mi tardır. 
' :R•t sö:r.lcr konuşulurk~n.lbra-1 Onu bir da.ha alta ahp esecekti. ,...,_ vo•I >--·" klil k ,....,_. · "-1 Bu seneki milli küme maçla-himle, Osman, peşrevlennı çok· 1 ________ _;;... ___ _:_ ____________ , ...,... me>9 e spor u .......... mm ba.lıaediyorsunuz7 G&rip şey . .,... ı 

tan bitirmiş güreşiyorlardı. Os- IKT J SAT ~ç ~I kayı~an: ~etli- ! tanbulda böyle bk ~kW var fy~~~ e~!~~~ 
.ı.......J, hU~~ ... u.Uuruın hafif tiı· ı' Derı' fabrı'kafo"rlerr·- Boec~ 0 ~r:ıı •g • '""ytkve , mır Ben farkında değilim, Sa şehirlerine deplasman yapan 
ttl41anudan ve vunıtlanndan gaı; en ıımımu ,.... - - Tuhaflığı bırakın 1 1 
birşey anlamamlfStl. Çünkü, has-[ • fo J f Bir cürmü meşhut hanelerden taınamil~ .mahrum _Ne tuhaflıgı" d~: Dogru" takımlara karşı Alsaııcalı: ata -

.. a,,; du ntn n an iSi kalmış kayıkhaneaızlik de la- dıada elde ettikleri muvaftaki - 1 
:y~;.ı· hiç lutm117or 11~ - f' ~~nJ J;tı;t1nd~!:ınyaiııgı~ tanbul~ husu.si d.enizcilik ha- ~lü.y&1{;~ııı. Eğ~-:'hl ~ yetlerle vaziyetlerini büsbütün 

1 
' Osman ise, İbra,bimiıı enaeııin-1 Deri tacirleri il~ fabrikatör - nın 90 kuruşa sabldığını haber yatını kökünden baJtılamıştır. ~~üy::i~e! bili;on! lakviye ettiler. 
den mengene gibi yapllllllf olan 

1 

!eri, dün öğleden sonra Milli Sa- alan fiyat milralta.be bürosu, bu- A. C. SARA C'OÖLU biliyor musun z ! Bizim burada Kendi BA.h•laruıda iyi netice-
ea kuvvetini ona tatbik ediyor- nayi birliğinde toplammlJlardır. re.da bir cürmü meşhud tertip belediye çöpçüsü gördüğümüz !er temin eden ve gayelerine 
du. Güreşin daha ilçüncU, dör- B to ı tda d · "thaU.tı · · etmiştir. Suçlu, adliyeye verile- F b h dü..'le yok. Eğer belediye varııa hiç ol- farlı:lı sayıl&rla. ulqa.bilen bu 1d1lncü dakikalarında birdenbire 

1 
u n an en 1 ıçıa a- cekhr. ener a çeye '"1 n ma.z.ııa ür günd" e bir rnnMinün takımların deplasman yaptık - '1 çılan akredi tiflerden istifade im- ... ğ 1 "k ,,-r.o-

bir karışma. oldu. !bnhimin do-ı a aç ar bize uğnyarak çöpü alması ı;.. lan gehirlerdeki m~lannduı 
ludizgi:ıı hasmının çaprazıııa gir- ki.nlan görii§ülmüştür. Bu top- A , - 1s j' balı zım deiil mi 7 bir türlü nındınan alamam.alan 
diği göriildü. , lantıda aynca tuzlu kuru ve bıı.- Vali muavini nkaraya çe;ie ~~::ı=~= iyi _Haydi canım, dedim. Çöı>- spor etkin umamiyesini düşün-

1 Omerlill Tokmak Oaman, has- va kurusu derilerine de fiyat mU gitti muhafaza ahınm•dığmı ııa.ıarı !eri tabii çöpçüye veriyorsunuz. dürdü. Nazarlar lzmir hakemle- : 

İzmir ha.kemleri ke11di ı..Jılllf" 
lanm tutuyocl'arıııış.. tsıııi~ 
maç yap misafir ekipWWİI' 
yük bir 81lerji sarfile elde el:,,
leri neticeler isabetsiz c:~ 
hakem dlidülı:lerile heba. ~ 
yormtl§. Bu itibari& AJsalt':, . 
st&dmda maç kazanmak bir . . 
leyi fethııtmelt kadar ~ 

Binlerce lira sarfUe ya~ 
mim küme. ıııaçlanru!a d•P 
manl:arın Vet"diği büyüil ve_~ 
den güne artan zararlal"a P.:. 
geriliyor da pek cü.ı'i bir ~ 
rafla hakemlere de takımlar ~. 
bi deplasman yaptıı:ılııla.il ~ -
yüz kızartıcı bu dedi kod~, 
önüne geçilmesi düşUni.llJll 
yor. ..~ 

Gelecek seneki milli kÜJ. 
depla.ıımanıı. maçlarında bu ~,. 
him noktanın halleclil.ıneııinı 
menni ederiz. 

••• mını haf"ıf gördttğilnden toph· rakabe komiayonu tarafından Vali muavini Ahmet Kınık ı"tibara alarak buraya muhafaza Y k dedi Ciddi eöylüyo rine rovriJdi. t~ sıkıcı bazı dedi 
Yarak sürın".+U. tbrahim, ancak -

0 
• - .,., ' Fen··L-L~ _ Al•·-·rdıl ...,.. azami e&tış hadleri konmasının dün a~i trenle Ankaraya duvarları !;ekmeğe karar ver - nım. Çöpleri birkaç akşamda kodular kuia.lctaa kulağa dolaş- 1 ~ ...... ,,.., ...... =,:1 g=r:~ıı:~ ~ı istenmesine karar verilmiştir. gitmiştir. miştir. bir şu arsaya hizmetçi ile attı - tı durdu. 1 Bugünkü ilk karşılaıpna ft' 

yununa düşürdü. Kii9teği yiyen ------------------------·---------------------------------------- nerle Altınordu araaındadJf '. 
Osman, birdenbire uçtu ve İb- O gün, öğleden sonra, bır ço - - H 1 K Ay E ten aralıktı. Kocasının suratı - İzmlrdeki ayni takımların ırı~ 
rahimin önUne düştü. cuk Bayan Hatice'ye şu mektu-

1 

• • • na biran evvel tükürmek için 1' bakasında çetin bir çeki~ 
İbrahim, hıı.smı yere düşer bu getirmişti· B ı R T A ş L A ı K ı K u ş il hemen içeri daldı... den sonra sah.~n 2. - 1 ga ııı' düşmez üzerine atıldı. Hasmı a- "Ma.kterem.Bayan Tuhaf değil mi? .. Bu esnada ayrılan san lacıvertlileruı ı· 

ğır olduğu için altından kaçm_a· Zevciniz Bay ŞükrU Akyüz'ün Bay Şü.krü'nün metresi, Uçün _ maçlarında gayelerine uıaşslı 
sın diye hem iç, hem dış kazıg:ı- bir metresi bulunduğ'unu ve bu ~==================:.Yazan: Sahabettin Uzunkaya I cü kattan ikinci kata, ikinci lecekler ııu? ·~· 
na aldı. İbrahim, hasmını önden gece gene o kadınla buluşacağı- kattan da ~ğıya inerek sıvışı- ~oa haftalarda Esad ve ffe' 
arddan kazıklayıp olduğu yere nı biliyorsunuz, değil mi 7... O Nihayet dayanamıyar:ık, Gö -ı Filhakika bir erkekle, bir ka' ikinci katında bir pencerenin yordu... ı retin takım<la yer almaması tıf· 
:mıhlamıştı. halde, her şeyi öğrenmek ve on- nill işleri mütabassısına müra· dın gözledikleri kapıya doğru 

1 
perdesi anılanmış ve Bay Şük- , • , • , , • . nerbehçeyi bir hayli sarsını.Şlt , 

Biraz evvel hafif gibi tııtan lan suç üstünde yakalamak is- caat etmeyi aklına. k~ydu. geliyorlardı. !ıeri attıkları her rU, karısının ve Mahirin bütiiıı • ıi&pıcı yetişmese idi, karı .ko· Bu itibarla ke~dilerinden be , 
ve gözüken İbrahim, şimdi çe- terseniz, tam saat 3,5 ta 13013 , , adımda, o mıntakada bulunan 1 hareketleriai tarassuta başla ca müthiş bir surette kavga e· !enen oyunu gosterememeJcte • 
tinleşmişti. Osman, birdenbire numaraya telefon ediniz. Anı ak\jlllll saat dokuzu ge _ elektirik lambasının i~iği çeh-

1 

mıştı. dip duracaklardı... dirler. İz . . . ıas , 
neye uğradığını bilmemişti. Kü- Bu iş için elli lira ücret ala- çerken, Beyoğlu'nun mu.nlamm , relerini biraz daha aydınlati- Aşağıdakilerin bundan haberi Fakat hırsları geçince, ikisi Fakat mırlileı_m de~ ııtU' 
çille delikanlı altına alwermişti.. cağıllllzı ginıdiden bildirir, hilr- ve gen~. fakat tenha bir soka- ,' yordu. İyice yaklaştık!arında l yoktu. Ve Gönül mü~assısı de bir duba.raya uğradıklarını man yaptıkları şehırlerdeki .• 
;Hem de ustalıkla.. metlerimi sunarım. ğıada, e!ektirikleri söndürül kim oldukları adam ak.ıllı anla- son talimatını vermekle meş - anlamakta gecikmediler... vaffakıyetsizllkleri nazarı ıtı~ 

Qsımın, kazıkları söküp çık - Göwlil ifleri mütaJaa-,, mW, bir taksi bekliyordu. Bu şıldı. guldü: Çünkü bayan ha tice nasıl bara alınırsa Fenerlilerin h~ı 
mak ve haf"ıf gördüğü hasmının otomobilin müşterilere mahsus O an Bayan Hatice hafif bir - Zevcin.izin dairesi ikinci kandırılm1Ş6a, zevcİllİ de bir sahadan ~aliı_ı ayn1acaki , 
elinden kolayca kurtulmak iste- Zavallı kadın, kaç saattir i~- kısmında Bayan Hatice ile in- feryat koparmıştı: / kattadır. Merdivenden çıkınca dolandırıcı k1z öylece kafese tahminde guçlük çekıımcz. .,' 
di. önüne ve ardına salarak ka- te bu mektubu tekrar tekrar o- ce bıyıklı bir genç adam yan _Aman yanı.bbi! .. Kocam!.. kar~ılagacağınız. ilk kapının zi- l!<lkmuştu.. Şu şekilde ki: Bay i GalııQısaray- Altny 

1 zıklan budadı. kuyor; buna rağmen gene bir yana oturmuştu.. _ Ta kendisi .. Yarundaki de !ini çalarsınız. Onlar bir baskı- Şü.krii'yü, o gece yatııııya gel - Günün ikinci ve son ınaı:~, 
Fakat hamlesi boşa çıktı. Os- şey anlamıyordu... Bu gen~ adam Gönül işleri metresi... İyice görüyorsunuz na uğrayacaklarını akıllarına miyeceğini eve bildirdiği tak - Galatasarayla Altay yapac~1'., 

man, haınleı:!n.i birkaç defa tek- Kendisi pek yaşlı Myılmaz - mütdıassısı Mahir Yapışkandı. , bile getirmiyecekleri için, be - dirde, zevcesinin ~~na koşa - !ardır. Son haftala<daki eıv.: 
rarladı. Olanca lruvvetile şah- dı. Hem gfu.elliğini de muhafa- k ya··· men açacaklardır. cağına inandırmak istemişler - ettikleri muvffakıyctlerle vsP, 
1 dı T • •-=- elı:len· """• git za edı"yordu. Sonra, ker0 •te ti - Bayan Hatice, rahatını a - Diye Mahir tasdik etti. LJi - d. V B da muvaffak oimu• r 
an · ~ em ....,,,.. - ~ çıran haber hakkıada tafsilat kin aldatılan zevce artık söy Apartımanın dış kapısından L e ua 'I yetlerin.i takviye eden sanl<l ~ 

ti. carcti yapan Bay Şükrü Akyüz- almak içia ona baş vurmu.ıu. lanenl işitmiyordu. Yıldınm - içeri girmişlerdi. M&hir sözüne !ardı... ııwalılar milli kümenin el• 
1 Kendi kendine dil§ünüyordu le evleneli on seneyi geçtiği . t•• B" devamla dedi ki: Sonra fettan kız. onu, güya kuvvetli takımlarından biri ~ .• 

_ Ulan, bu küçük ne bela i- halde, en ufak bir köfülilğünü Aldığı tafsilat ise hem süphe - la vurulmuşa dönın4 u. ır Bayan Hatice'yi cürmü meşut d ki . b t tmi 1 dir v~ 
miş be?.. bile görmemişti. Böyle iyi huy- sini, hem de hiddetini arttırmış Hiza, meydana atılmak ve hay- ! - Artık benim vazifem bitti halinde bastırmak için, raııde - iti1:'bararlaını•~-'ardee3 - şleyrencli··~Je!_i 

b d h · · h b" kırmak arzusuna ka-'dı ise de saytllr. Gerisine ka~~:ı.k mes- ş = o İbrahim dış kazığı sölı.tü. Pa- lu ir a amın iye.net edebile- tı.. Bunun iızerıne emen ır .. ~ • • -,,- vu evidir diye, en Ocak apar - Altayı bul!iln de kolaylıkla nı~" 
Cegın • . e bir türlü aklı crmı·yor _ taksı·ye atlıyarak. tki tarafın - ne yerinden kımıldana bildi, nı; leğiııılze uygun düşmez._ Bana tıma.nı a g ti · ti -

c;aya yapıştı. Maksadı hıumunı müsaade edersiniz zannederim.. n e rm•ş · lfıp edecekleri ta.!ımin edilir .• nı• 
paça kasnağa ıwnaıı.tı. Osır.an, du. da da omuz omuza dayanmış de sesi çıktı... Kapıcının dedi.,~e bakılırsa, Sarıkırmızılılnr bugiln ve I;,. 
;tekrar bir hamle, bir hamle. da- Yalnız, yüreğine küçilk bir yeni apartımanların sıralandı- J Bay Şükrü ve metresi apar O zaman. Bayan Ha~an - apartımanın mobilya ile kiraya ruiki maçlarında gayeleri~ ....ıı 
ha yaparak paça kasnağı sök- Jilphe kıvılcımı düşınilstü. Bu- ğı bu sokağa ge~erdi. tımnül· a1~~0n@?rdilctenm.u•-'"·~~son1kfEo··-'~ tasından beş adet on · çı - verilen, ikinci katı oa beş gün - !aşabildikleri takdirde ge~. 
ın..-.ft -v· .. •. n.a da aldırmıyacaktı. Aldmnı- ş iki" . de k rad k" ,,_ -- '"'' kardı ve ona uza.ttı. Parayı ce - dtir """""u. Dalavereciler, mal hafta yapı!··-•· olan .::' •• a .. '..-,.n v""' - ...,_ imdi S1 , a~ ıu a 1 bine yer'··tiren Gönül müte - .,.,.,. ...,...... ~ ..,. :lbrahimin, iç kazığını budaya- yacaktı amma, kocasının bir "Şen Ocak., apartımıı:ıınıın ka _ paramıı verdi. lılii.t · otQ- ...., sahibiaden gizli olarak kap<cı _ Galatasaray maçı bilsbuttıl' 
rak ııölmıeğe, paçaauwı ÜMrine işi çıktığım bahane ederek, a- pısın1 gözetliyorlar ve Bay Şük- mobilden ~ çı.lıtı. Bayan hassıaı, acele bir: ile uyuşup, yalnız bir saatliği - ehemmiyet kesbedecek, Gala • 
oturare.k haııııınmı elini alp bo- cele lzmit'e gideceğine dair, . . b Hatıce'nin inmesine yardım et- - Allaha ı.ıımuladılı:... ne burayı kiralamışlardı.. sarayın Ankaradakı· maPtar~. 
pıtmağa hamle ediyordu. altia.ma doğru eve haber yolla- rii ile metresının uraya ti. Kadıncağız pek bitkin bir Diyerek tınıdan uzakl&Jlrken, Bay Şükrü, işte bu ap&rtmıa- da riv&yet edilen h~eıı ~ 

Milcadele müt!Uş oldu. Osman nı.ası, yüreğindeki kıvılcımın girmesine intizar edi"'jorlardt. hal.de idi. Dü...-in dl~ onun kadıncalu merdivenleri çıkını- nın penceresinden kansını bir lip gelme ihtimalleri takSI'~ 
bir tllrlü lıas:ınınu:ı elinden kur- bütün a.sibıru tutuştunnaaına Çok zamaıı geçmeden lıfalıir, kolıma girdi ve bö,ıece Şen O- ya hazırlanıyordu. Nihayet ahlı genç adam!• görür görmez.. a - ederse san 1urnı.w _ siyab iiP" 
~ıyordı;ı. !bra.lıim, bir oyun yol açmıştı... kal'91 kaldırımın nihayetini iga.- cak apartımam iatlkuıdtnde ya, oflıya. kendini yukarı ata - çıkgöalere bir elli pa!)el de o yaz lı:a-·l· •-·m wlli il ~ 
~n diğer oyuna g~yor. Bumı- Uzun müddet dÜl}ünaıi, ta. • retle: y&\114 Y&V&f yill'üciiiler~. bildi. Tarif edu.n kapının U1.i - kaptırmıştı. şampiy~"'ji.ne veııUe u 

1f. em.MI ve nefeıı psıyı vemıi- §ımiı. Karar verdi, vazıeçti. - Balmııs, Bakı~ dedi. li'ab.t, onlar Mıtüa <>tomobil- n1 çalacakb.. Ukin Allah ona Böylece dolandıncılar bir taş la.caktır. __ ..ıı t 
.fOrdU. J Va%geçti. tekrar bcar verdi. tote ;özöktiller!. ıdeıı inerle<ken~ r ~ ııanki yardl!Jl. edi}rordu. Kapı za la i.ki kuş vurm~arı;l.ı, ...--- - ; BüJ.et ·~- -.____,,__ 
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Si/alı, metot ve 

(B!~!!.!~~n• sayfada> 1 
ıltf 
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Muharip, att'şlere karşı zırh
kıııınalı, Oynak bir ateş ı;ıklet 
llıerkezile savletin dehşeti art
tırılmalı idi. Mildafaa hattı ye-. Dil Tarih Kurumu-) 
rıııe mildataa sathı usulüniın ka 1 . ı:. t• 
~ıünden sonra, gizlen~n ı;nu - nu Zıyaret .1:.t ı ·ı 
l llibe karşı ateş, genıq bolge- 1 (Bat tarafı 1 inci < 
•re tevcih ediliyor ve bu ımlıa .. . . 
~•Şleri gUnlerce devam edıp Kurumunu .l'.uksek huzurlaı ı ,Je 
!:idiyordu. Fakat. ate~ yuvalan şer~eıı~ı_rruışler. ve • ku~u~urı 
Ilı bulup sındırmak ve sustur- 1 fahrı r~ısı Maarif \ekili Hs!lil 
llılllc imkanları elde edilemiyor-! Ali Yucel, reıs Bolu. mebubu 
du 1 Haaan Cemıl Çambel ıle ku-

Büyük Harbin son Uç yılı, b&-j r1;11'1 azası. tarafından ıstikbal e-
1 lıda, sürekli ateş düellolarının dilmışlerdı. .... 

~ klt'i bir netice vermediğini Milli Şef, kurum1111 k~tııpha-
1\~termişti. Kütle ateşleri. za-\ o.esinde .toplanan umurm heyete 
Yıf ve araziden ve topraktan lutfen rıyaset buyurm<.1şlaı ve 
llıtıfade ctme:;ini bilmiven. ta- bu sırada reıs Ha.:;an Cemil Çam 
tın ve terbiyece geri, ·silah ve bel ta rafından ruznamedekı 
~!lsıta..~ı noksan olanlar üzerin- maddeler hakkında arzolunan 
~e r.ok müessir olabilirdi. Doğu- izahatı büyilk bir alaka ile ta- 1

1 
h ~ bir hazırlık ateşi, bir cep- kip buyunnu.şlardır. 
h •nın sbkülme:;ine yeterken, Hasan Cemil Çambel, Milli 

1!tıda .bu ceh~nı;emi a~şıc.r a- Şefimizin en .-on defa Türk. Ta-: 
·ta guuluk hadıselerdı. tkı ta- rih Kurumuna ~eref \'Crdıkle

~.ıf ta teknikten kuvvet alıyor- ri gündenberi kurumun muh ·: 
ı,, u. Defi ve tart tertıplerı. gız- telıf sahalardaki çalış~aları 

1 L itte sıstemlerı, muharebe me- ve kuruma ,·erdiklen ılmı dı- 1 tı~iları zayiatı karşılamıva ve rektiflerin ne suretle! tatbik ~-, 
l:lu uıunıy.'.1 yar~ .. edıyordu. dildiği ve ne neticeler alındıgı 
ıa na ragmen, Buyuk Harbın hakkında ayrı ayrı izahat arzet.1 
dı;ratı ç~k yerde Jıabarıktı. Or- mi!;tir. Bu sırada Milli Şef, iiza
lııii ar, .gun geçtıkçe yıpran;!°.!'• dan da mesaileri hakkında iza-1 
n, nevıyat sarsılıyo;du. Y uru- .ııat almışlardır. / 

-n vol, tehlıkeli ıdi. Menbaı 
Zongin olmıyanlara çökm~k Evvelce hami reisin bilhassa 

1 ~kadclerdi ve öyle de oldu. tetkikini emir buyurmuş olduk· ı 
' l•IU!bahirde mukabele ateşi, Jarı Sellçuk tarihi ile Osmanlı 1 
~ntıkam ateşi yapamayı~. en tarihinin muhtelif devirlerini tet 

4~lı.ra~Iı anlarda im.ha eteşleri- kik etmek, yazmak ve neı;ret ; I 
:\., ınu~1'!,caat edemeyu;, dar ve mek için alınan tedbırler Millı / 
~! l'1nlıgı az cephede \'e toprak 

1 
Şefe arzedilmişbr. 

tufl<;tlerde bannan hasmın tu- ı ff. tarafta bu sene Ala-
!! n1ttnsına imkan veriyordu. .~g~r n ;; 1 
• J:ı.nlı bi ilindir deinl hesap- cahoyük, Çınarkap~'. Karaoolan, 
ı t • r 

8 
• ' ı H· la K ya Dundartepe ve <i,. 1 !Şiar mecburi idi. Bu yüz - acı r, on ' b la 

·il ağır zaviata maruz kalın _ Bıtık mınlakalannda a.ş ıunış 
lııı~tı. · I olan ve bu senede devam edıl · 
• l:ıaı-ek('t m•,harebelerırıde de meı;~ıe karar verilmiş. bulunan 
~11-uz ateş seddiııe dayanır.' hafrıyatlarla bu hafrıyat~rdan 
t ;k;, silah vard>, fakat cephane şimdiye kada.. :ıJınan . netı~eıcı: 

·~t · ve yeti tirilemivordu . 1 hakkınd:ı. hafnyat dırc~törlerı 
~u harp, silah, vasıta ve mc-

1 
Hıi.ınıt Koşav, Remzı oı;:uz A

z.."da değişiklikler yaptı, A2 
1 

rık ve doktor Şevket A2.ız Kan 
ı Ylatıa mm·affakiyet teminin-! su tarafından verilen ızahatı 
~ •• ~itti! olan da bu deği~il<likle<'- j alii.ka ile dinlemişlerdir. 

O Bundan sonra• son zamanları .Ynak \•e üstiln bır ate~ sık- tla kurumca telif, tercemc ve 
'• lttcrkezi teşkilinde hareket rıeşrcdiimı 1 ,.e edilmesi yeniden 
lıir lllanevra kabiliyeti en büyük kardrlaşmı~ olan 34 eser hak-

c!"s•ri haizdir. 1 kında Milli Şefe izahat arım hın-
ı., , Ph~nin herhangi bir kıtirmn mu~tur. 

1 'll<ırtuz çıkarmak üzere ik-
~ .. •llerkezi vücuda getirmek hPr Alacahöyükte köylüler ta
t;.00f~a bilinen bir k'.lidedir. T. I'-) rafıııdan çorap, kilim ve rliğer 
oı,.., 1"' sezildiği halde vt>ya fiil ev eHyru;ı tezyinatında kullllnı · 
1:tr."ııne konulduğu andan ılı· Lıın ytizlerce motifden mürek · 
'11!' il, ,<le~i ve tard tertipleri a- kep olarak hazırlanmış olan ~l-

. · C,ıyı.ik Harpte garp cep- büm Milli Şefin bilhassa takdır
·llld~ bir taarruz hazırlı,i:ı. !erini kazanmıştır. 

~e~·ca, hatta aylarca devanı Milli Etnografya ve killtür 
,. ' 

1
• Bunu gizleeme~ çok dt!fa tarihimizin mühim malzemele · 

~un de olamıyor, hatta <'1.\- rınden birini teşkil <iden bu kol
'l:ı, ~'un öniıne de geı:il miyar- leksiyonun basf:u'ılmasını emir 
ı, 9

18 de büyük Alman taar- buyurmuşlardır. J 
l. ·:::;:n başlıyacağ'ı saati de Reiı;icümbur, eldeki işlerin 
lıalı, h n saf!anrıa iltica eden ikı biran evvel neticelendirilmooini 

hb aber vemli~tı. O •ebeple, kurıım azasına emretmişler ve 
ıııı-hUs başlıyamamıştı. 1 kurumun şimdiye kadar göster-lt."1 a ve vasıta, metodun te-

~ r 1"Ülünt> vardıni" edebilir Di- di.;i faaliyetten dolayı yüksek 
f , takdir ve memnuniyetlerini iz-

1 "ııı 1 
"· lHıı. silah ve vasıta ><İM· 

er, ıhtiyaçla telif edilir. ı ·har buyurmuşlardır. 1 

1, ;tuzun cephe derınlikleri- ı Tarih kurumundan ayrılan 
ı 'ı{tu füürülmesi itin itti- ı Milli Sefimiz, ayni binada top-

1 aı"~len şimdiki usul: Janmaİarını yapan birinci Türk 
hı ~aık bir atP .. kesafetl, coih-aiya kongresinin 3.zaları ile 
•ı Yıldırım süıatı, mı 

ltı ..._ ı.:ngellen aşmak ve e?.- giirü~müşl~r. kongre umu 
·ı heyetinde müzakere edilen me-

~ ' .. ere tedbır. seleleri bırcr birer sormuşlar, ı ,11~uk Harp. cepheye yı?;dı- Ti rd 
' 1~ :tlıia ateş kesafetinde u~- her mesPle hakkında ilgı ı e en 

1 ,.'.'. temin eU<'rdi. Bunun te- izahat i.ıteıni~ler ve tanzim edi-' 
rtçcveli idi. Sürat ise. çok len raııorlarda.rı bazılraım tet

' . ~a~-van adımile ölçillüyor - kik "tmek ii7.ere yanlarına al-
o ~ .Olöıfü ve zırhlı kuvvetle- mı:;lar<lır. Kongrenin mesaisi 
~Ue halinde i~tihdamı da hakkında takdirlerini ifade bu-
llu ·~· ulaştıramamı tı. 1 vurduktan sonra coğrafya' 
n ı: ın. tefevvuk için takip e- m~v~uunda na~ıı çalıı;ılma•ını 

.1 lttelocJ şu<lur: arıu ettiklerini Röylemişler, ii.
·~ lfasının defi ve tarrl ate- ..ava bu bll.imtila kıymetli direk
~ ııu1 azami imkan dahilinde filler vermişlerdir 

·~ _t!:easir olan zırhlı kuvvet- . Bundan sonra sayın Reısi -
~I ';',l:ihctamı, 1 rümhurumuz, Tarih Kurumu ve' 
ı . .,<>ava tarruz dalgalarının ~~• f d t ~ '•'iv kongm o.z;uarı tara ın an eş-! i~I'\ etlerle iş ortaklığı yap- yi edilerek refakaUarında Ma· 

"'~ı C 
8
Uteble ate;;in teksifi, arif Vekili Hasan Ali Yücel de 

11'\.•ttl
1
•h.enin çok gerilerine olduğu halde, akşam geç vakiti 1 

t ı 1/r .. ındirerek panik ikaı, fo killte binasından ayrılmış -
~~ lıu ~~or kuvvetine dayana - !ardır. 1 
%,r ~Uk topçu kütlelerinin ... _._.._.. .... ,...._._._ ___ ___, 
4,.ı .~benin mihrak nokta.la- ....,._._ ~ 

ı ~tiitmesi, Japon harp gemi-
~ •.• ındirilmiş birliklerin de , h k t. 
, lıa'•k daı,,.aıarına terfiki. 1 /eı•ın/n Bre e l 
~~· eeıı'i; ve manevra kabili • Şanghay, 20 (a.a.) -:-: 50 den I 

1e. d enin herhangi bir ye-, fazla Japon harp genusının A -
ı.: nu,. erınJıkleriııde ve ii7.er- ·k ti d · 
~ y moy'dan cenup isti ame enı-

'1ltıı arına teşebbüslerinin ze açıldık. lan .bildir. · ilmek_tedir. ı ı.btı- 11 aııını teminde en mües-ı 
~,:-...,_ ıııurdur. 
ı r.~-~i:/uvveuen tarruzun mu- iş görme imk&nlanm, hareket 1 
.,.;~e..~tine iktİN.nlnda birin- ve manevra kabiliyetlerini, bu
~ "l!rq-;;:ue bir amil sıra.sına geç- günlı.il tablrile, yıl~nm sürat.ile 
t \>vllt!ı · Dağlar, ormanlar, tayin eden hır devirdeyız. 1 

li.. ~lllljıltahkınıat, nehirler, ha.t-1 Alma.ıı ordu.su taarruzlarında 
~~lor ~ı· hava akınlarına, in- muvaffak olmuştur. Fakıı.t çok / 
'' .~ b;~ hail olamamışlardır . büyük zayiata uğnyanlar ha -

·oı ~ Cephenin kurulması sıınlandır. Ordunun tuttuğu me- 1 1 ı ıı.:,_~hen;n beslenmesi bile 
1 

tod, bu muvııfiakiyeti oo ka
~d1_1n1ınasuniyeti için ka- 1 zaıuhrm11tır: Kanı konıyan, ye-

1 
"'· Btlkbal oPdularuuıı. i ni ınetGU.ur ! 

L 

-
Beri inde 

(8a9 tar.-fı 1 ırc! 'W!yfada) 

vasetlerıne kar"ı ittifakla yapı-1 
1'1.!' bir tebci.I. _nıahiyetiudedıc., 
'I'urkiyenın buyuk hır de•let 
ı;lfati:e haiz oMuğu. ehemmıye· ı 
tin canlı bir delılıclır. 

"Uhr Blatt,, gazete~i diyor 1 

ki. 
Bu muahede b'.r imr.:ıdan ve· 

ya bir formaliteden çok fıızla 
bir şeydir. Bu muah~ie _ eskı 
dostluğun muhtel olmadıgmm 
bir delilidir. Türk . Alnı an doet 

1 
luihı büyilk Fredric zamamıı 
da

0

n baıılu. Atııtürk'ün halefi., 
ve Türk iötikliılinin büyük sa· 
vaşçısı olan İnönil eski an'ane· 
yi tekrar ele alıyor. Muahede 
daima mevcut kalmıs olan doı;t 
luğu teyit etmekte ve su vahim 
anlarda iki memleketin k.arsı.: / 
lıklı münasebetlerinde hır VU· 

zuh yaratmaktadır. Salİlhiyetli 
Habsiyetler Türkiyenin cenubu 1 

Şarki Avrupasında ve yakın 1 

şarkta bir sükıinet, bir sulh va 
bir ni1.am unsuru olduğunu kes
retle söylemi~erdir. Almanya 
bunu daima tanımış ve Türki· 
ye de Almanyanııı Balkanlarda 
emelleri olmacliğını anlamıştır. 
Devlet refoi Hitler nutkunda bu 
nıı ehemmiyetle kaydrtmiıı ve 

1 

Türkiyeyi milli kalkınmanın 
parlak bir misali olara'< zik • 
retmiştir. Hitler biltün Alman 1 

milletiuin fikrini ifade eylemiş
tir. Almanya Türkiyeye olan • 
dostluğunu asla unutm8 rnış ve 
asla unutmıyacaktır. Bizim 
dostluğumuz tarihidir ve kan
i~ mühürlenmiştir. 

.8. Hitler 
(Baş tarafı 1 incö Stll,lfada) 

yarım saat silrmüştür. 
• H.aricive vekilleri ~ 
Ankara, 20 ( a.a.) - Türk 

Alman dostluk muahedesiniıı 
akdi münascbetile, Hariciye Ve-j 
kili Şükrü Saracoğlu ile Alman 
Hariciye Nazın Von Ribbent 
rop arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olunmuştur: 
Ekselin Von Ribbentrop 

Hriciye Na1.ırı 
Berlin 

İki memleketimiz ve mi!let
lerimjz arasında samimi dost
luğu ve tam karşılıklı itimadı 
resmen teyit eden Türk - Alınan 
muahedesini, Ekseliiııs Von Pa- 1 
peu ile imzalamış olduğumuzu 
ekselan&nı7.a biklirmekle bil-
ha~sa bahtiyarım. • 

Bu mesud neticeden sevine -
rek bu h ıısusta ekselfwısınıza 
en hare.retli ve samimi tebrik
lerimi bildirirken dostluğumun 
biltün ifadesini beyan etmek 
isterim. 

Samcoğlu 
Ekselans Şükrü Sarncoğlu 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Alman . Türk muahedesinin 
imzalanmıa olduğunu bildiren I 
ve bu mlina..~betıe samimi teb
riklerinizi ifade eden ekselan- ı 
sınızın telgrafına cevaben, ben 
de bu muahcdenin akdinden do 
layı en hararetli ve samımı 
memnuniyetimi size bildiririm. 1 

Bu hususta en samimi tebrikle
rimin kabulilnü rica ederim. 

Bu muahede sayesinde, ilri 
memlekebmiz ve milletlerimiz 
arasında ki dostluk ve karşılıklı 
tam itlmadın milbiirlenmiş ola
cağı hususundaki derin kanaat
i<' har1>ket ederek kendimi ek
selansınıza en dostane. bir tarz-! 
da bağlı addediyorum 

Ribbentrop 

Orfi idare altı ay 
uzatıldı 

(811 tarafı 1 lnoi ••yfadı) 

dan itibaren altı a.y d&ha uza -
1 tılmasına müsaade olunması 1 

hakkındaki Başvekilet tezkere
si okunmu~ ve ittifakla ka.bul 
edilmiştir. 

Meclis bundan sonra çift.çı 
mallarının konınmasına ait ka
nunun müzakeresine geçmi• ve 1 
kanunun bir kısım maddeleri · 
nin müzakeresini bitirmiştir. 

Meclis gelenek t.oplanbllllll 
Puartesi gijnü yapacaktır. 

Fransada aziller 
Londra, 20 (a.a.) - Pari• 

radyosu Amiral Darlan'ın 1000 
kadlll' Belactiye reôei ve muavi-
.-; aa.ttijini hildinıUflir. ı 

, "'\il 

- . ..ı 

Roma da 
(BaJ tar1ıfı 1 ın:J aayf d•J 

netlikte kont Cia.ıoya haber 
venrustir Muahed •nın imzalan 
ması İtalyada büyiik b;r mem· 
nu11iyetie karşılanınıştır. Tür· ı 
kiye Almaoyanın kendi hak · 
kın<laki sulhperverane niy tle · 
rini anlavarak takdir et lf,1ni 
isbat eİ.nıış bulunınaktaJır. 
Türkler, bunu, geçen aylarda 
İngilizlerle Amerikalıların AJ. 
manya ile Tiirkiy~ arasındaki 
vaziyetin tavazzuh etmesine 
mani olmak için yaptıkları ima. 1 
teshir ve lehdid te~ebbüslerine 1 
rağmen gösterınişlerdir. 1 

B. Muswliııinin elediği gibi, 
İtalya. bu muahedenin akdin-J 
den bilhassa memnundur. Çün
kü ltalya Türkiyeye karşı dai· 'ı 
ma bir anlayış ve işbirliği siya
seti takip etm i. tir ve bu siya -
set daha 1928 senesinde başla
mıştır. Filhakika ltalya ile Tür-J 
kiye arasındaki dostluk paktı 
1828 de aktedilmi.~ olup el' an 

1 
mer'iyette bulunmal<tadır. 

Dostluk muahedesinden b•ıı· 
ka, dün, Ankarada iki memle • 
ket arasında matbuata ve iktı-1 
sadi meselelere ait anlaıımalar 1 
da imza edilmiştir. Rütiin bun
lr iki akit tarafın, aralarındaki 
doFtluğu inkişaf ettirmek hu -
susundaki kat'i azimlerini gös
termektedir. 

Bu aıılaşmaların halı: olduğu 
ehemmiyetin düşmanın gözün
den kaçmadığı Romııda teba · 
riiz ettirilmektedir. Bununla be-

1 raber düşman darbenin tesirini 
itiraf etmiştir. Hasım, şimdi 
bu aıılaşmalann harbin devamı 
balamından ne demek olduğunu 
pek iyi idrak etmektedir. 

Moskovada 
( Baı tarafı 1 inci uyfada) 1 

kiye ile Sovyetler birliği arasın
da bir ademi tecavüz ve bitaraf· 
Jık paktı olduğu gibi 25 Mart 
1941 de de Moskova ile Ankara 
arasında bir deklarasyon teati 
edilmiştir. 
Sovyetler Birliği arasındaki 

Almanya ile Rumanyanın 
Sovyetler birliğinden metalibat
ta bulunduğu .hakkında vaban
cı memleketlerde dola.ııan şayi
alar, sellilıiyetli mahfiller tara
fından tekzip edilmektedir. Sov
yetler birliğinden metalibatta 
bulunulduğurıa dair de ortada 
bir alamet yoktur. 1 

Amerik:ada aldısler 
Nevyork 20 (a.a.) - Reuter: 
Nevyork Times gazetesi bas 

makalesinde Türk - Alman mu
ahedesinin İııgilterey~ karşı ol 
maktan ziyade Sovyetler birli
ğine müteveccih bulunduğu nok 
tai nazarını ileri sUmı..ıttedir. 
Radyo mubazTirinin çoğu da 
ayni fikirdedirler. 1 

Newyork Tiınııs'e göre 1 
Vaşington, 20 (a.a.J - D. 

N. B. : 
TUrk - Alman dostluk paktı

mn akdi Amerakada heyecan 
uyandırmıştır. . ı 

Nevyork - Timeı: d!yor iti: . 
Yeni muahede \ aşıngton eı

yasi mahfillerinde de bilyilk brr 
alıl.ka uyandınnıştır. ' 

Hükfunet mahfilleri Türk -
Alman paktını son derece mü
him addetmektedirler. 

Sofyada mütalealar • 
Sofya, 20 (a.a.) - D. N . B.: 
Türk . Alman dostluk paktı. 

nın im7..ası Bulgar efkan umu
miyesi üzerinde derin bir tl'sir ı 
yapmıştır. Haber, dün akşam 
geı; vakit Sofyada yıldırım sü-, 
ratile yayılmıştır. Muahede, 
Berlinle Ankara arasındaki mil 
na.<;ebetleri kaydeden itilil.f siya 
setinin bir muvaffıı.kiyetı ola . 
rak hararetle selamlanmakta. 
dtr. 

Yeni anlaşma ceııubu şarki . 
deki son karışıklık unsurunu or· 
tadan kaldınnıştır. 

Bükrel), 20 (a.a.) - Türk . 
Alman muahedesinin imzası si
yasi mahfillerde derin bir tesir 
yapmış ve efkan umum iye ta. , 
rafıudan tezahilratla karşılan . 
mıştır. Efkii.rı umu.niye Bal . 1 
kaala!ın sükıinetini ihlil etmek 1 
için İngiliz propagandasının te
sebbiislerini istinat ettirdiği 
&on temel taiımn ortadan 
kaldırıldığı kaııaatinderid . 

Universal gazetesi diyor ki: 
Bu hadise. şarki Avrupanın 

!riyasi vaziyetini aydıulatm.ak 
tadır. 

Timpul da diyor ki : 
Bu hadise sessiz ça.hşan ve 

m ilsbet neticeler elde eden Al · J 
:ınan diplomasinin büyk bir 
m.uvaffakiyetidir. 1 

a . , . : s. ' 1 

Vichi'de 
( E ış taıc11 ' ''" · 'IQ•ıfada) 

kında yazdığı hır mak:ı! <' di· 
yor kı· 

Almanva ile 'l'ilrkıye aıa"1n· 
da akdolİınan mualıe<le hızı hay 
rclP tliliıürecek hi\' bir ş~y yok
tur Bl~ aukutunıla !ı issıyatm 
iı,kişafını da brilikte giJtürnıü' 
ı;ılan vaziye~in _ i~kisafındaıı do. j 
gan mantıkı had1scdır. 

B. Sarac.oğlu, ~'(Jk büyük dip
lomatik ~asletlere malik oldu· 
ğunu isbat etmiştir. B. Saracoii 
lu garbin bütün realizmini şar
kın biltün inceliği ve iht ·yatkar 
lığı ile mezce<lip uzlaştırması
nı bilmi>;tir. O tarzda hareket 
edebilmiştir ki komsularından 
hiç birisini gayri memnun bı· ı 
rakmamış ve her defasında ka
zanmıstır. 

Tiirkiyenin, Iranla. Yuna · 
nistanla, Bulgaristanla ve Sov· 
yeller birliği ile dostluk mua • 
bedeleri vardı. Türkiye. tngilte
re ile bir muahede akdetmı.ıı, 
fakat bu sebepten Almanya ile 
bozııqmamıştır. Türkiye. bugün 
vaziyetini tesbit etmis ve Al -
manya ile, umumi harpte ken
di~ini tabii olan merkezi impa -
ra torluklar yanına sev ketmiş 
bulunan tarihi an'anevi dost 
luk bağlarını yenilemiştir. 

Alman hükumetinin çok Z&· 

mandanberi teklif ettiği bu an
laşmaya muvafakat etmekle hı
met İnönü ve hilkuıneti, yuka
rıda bahis mevzuu ettiğimiz bu 
realizmin yeni bir bürhanıru 
vermiştir. 

--<>-----

İngiliz Başveki-
linin izahatı 

.. 

es i Harp 
tebliğleri 
lnı;ilb R<>smi Tebli!;i 

Kahırc, 20 (!IA.) -- Or~ 
sark lııgtiız kU\ ·.e.ı rı l!Dluınl 
kolrargahının tebliğı. 

Libya , . ., Hıı.beşislanda, van
y~tte değışiklik yoktur. Şuri
vede muharebe bütün cepheler
de devam Plmeku,,iir. Cephenin 
salıil kısmında Avustraıya kı
taatı gorcııikleri ş,ddt!'lli muka
vem€. kar smcia ağır hır suret 
te ılerilt:mektedirler. Şam 'ıii et' 
nubuıı<la ad;>tçe üstU'l Vith) 
kıta.lan hilr Fransız kuvvetlen
ne karşı şiddetli bir muka~'I 
lıücw'1 yaomuılama da ffur 
Fı a.nsız kuvvetleri mevzılerirıi 
metanetle muhafaza Ptmekte
dirler. Bu mınla.kada.iı'! !ngilız 
ve Hınd kıtaları mnha~ı ba?J 

ilerlemeler yapmıııiardır. Mer · 
cayunda vaziyet tama.mile ay
dınlamamı~tır. Bu bölg1>de çok 
şiddetli muharebeler olmakta 
dır. Diger bö!gderdP Vichy lu
talarının devamlı mııkavemeti · 
ne ra.ğınerı mahalli ilerlemeler 
kaydedilmistir. . ı 

Abnaıı Resmi hbllıl;i 
Berlin, 20 ( ıl.a.) - A, nıan or 

duları baş kumandanlı~nın teb 
liği: 
Bombardıman tayyarelerimiz 

200 touluk bir vapuru. İngiltere 
civarındaki sulara h-a\Jnnıştır. 
Diğer il~ büyük yilk vapurunu 
ciddi surette haean u;:ratmııı
lardır. Uzun mesafeli hır bü · 
yük tayyare, Cadix'in 1000 kilo 
metre kadar açıklarında 3500 
tonluk bir yük vapurunu batır- 1 
mıştır. Bombardıman tayyare 
!erimiz Yermotuh limanı tesısa
tı ile cenubi lngilterede bil' ha
va meydanına gece lıüeumlan j 
yapmışlardır. 

İtalyan Reı,mi T"blii!i ! 
Roma, 18 (a.a.) - ~talyan 

orduları umumi karargahının 
380 numaralı tl'bliği: Şimali 

Londıa, 20 (a.a.) Reuter: Afrilı:ada SooUum cephe:;inde 
Avam Kamarası, yakında gir.li 

bir celsede bcaret donanma- temizleme ameliyatı devıun et
mektedir. Tobruk cephesinde 

sı vaziyetini ve AUantik muha- topçu kuvvetlerimiz h3rekat .!ıa
rebesini milzakere edecektir. 

Churchill, Avam Kanıara _ !inde bulunan dii.şman miifreze
lerine müessir sw·ctte all'Ş edesının önümüzdeki toplantıları 

ruznamesini bahıs mevzuu eder- rei< bunları dağıtm~tır. Tayya-
relerimiz miistahkem me\ kiin 

ken, ticaret donanması hakkın: istihk8.mlarını ve tesiHatını bom
daki müzakerenin, meı;ele alem 
müzakere edilirse umumi men- bardnnan etmi.~lı-rdir. Tayyare-

lerımiz bundan başka &>llumun 
faat için ciddi hır tehlike t.eş- cenubunda ve şarkında bulu . 
kil eyliyeceğinden, gizli bir cel- nan İngiliz makin Iı vesait ıe 
sede yapılması Iazım geldiğini ıniikerrezxm isabellcr kaydcl -
söylemi0 tir. Eğer müzakere · t · · d 
gizli cel>ıede yapılırsa, meclise mişlerdir. H.~r-~ıe.aııe. .. ıpıu e J 

F Uç tayyare duşurulmuştur. 
beyanaıı.a bulunacaktır· akat ı;:arki Afrikada 17 haziranıla 
aleni bir celsede muhakkak düşman büyük kuvvetlerle ruı
surette bir beyanat yapmıya - chefit "Gond:ır" mınlak'1Sında 
caklır. 1 taarrııza gc(mek istenıiı;; ise <le 

Churchill, sör.lerine şöyle d<>- geri pibkiirtülmüş ve sahada 
vam etmiştir: 400 d('IJ fazla ölü ve yaralı bı-

- Atıantik muharebesi, de- rakılmıştır. Ayni giln düşman 
vamlı bir harekattır ve bunun Debra _ Tahıır mıntakas•nda da 
ciddi mahiyeti, sene ilerledik - 1 bir baskm yapmak istemiş ve 
çe vukua gelmiıı olan herhan - derhal yapılan mukabil hücum
gi bir şeyle hi~bır $Uretle ber- , la dağıtılmıştır. 
taraf edilmemiştir. 18 Haziranda bu mınta ·aya 

lşçi partisinden Shinwel. a- akv ku t 
leni bir müzakere yapılına.:;ını gelen dü~man t iy<' vve • 
teklif etmiş ve buna esas seh!ıp ı !eri tayyarderimiz tarafınd~n 

bomb:miınıa.n edilmiş ,·e mitralolara.k böyle bir müzakerenin, 
efkirı umumiyedeki endi;;eleri yöz ateşı aluru. ıılınnuştır. 
ortadan kaldırmağa yaraya- Frııru;ııı: ıı.-..mi Tebliği 

FIKRA 

Bir cenaze ve 
seyircileri 

( Baı tarafı 1 lncid~· 

Öyle amma yandaki ball 
yaı:: r ~enaze rengi dediler işit-, 
medın mı• ~ 

- Bu ~er..e moda böyle. 
Bir ıskatçı k<.'<.lerli bir adaml, 

~ı.kuluyor. 
I" ımınız kımsenizi Allah 

c dÜl'ınesın. 
Kederli adam kızıyor. 
- Yanı: beş kurllljU verir • 

&em öldürınesiı\. vermezsem öl· 
dilrsim, öyle ınf9 

Bir küçük çocuk bır kadına 
a&ıJmL~'. 

- Halacığım, bak burada ().. 
lli var biz de seyredelim' 

- Olmaz, işimiz var çocuk. 
- Bak bütüıı çocuklar toır-

lanmış seyrediyorlar. 
Çocuklar.. kasketleri şeritli. 

ç&uklar, yalinayak çocuklar, 
"üslü çocuklar. Çel~nkleı ı sey
rc'<iiyorlar, tabutu sarıyorlar, 

şuraya. buraya ko~u~uyorlar, 
yerdeki kaloş eı.kisıle futbol oy
nuyorlar. Simitçiden 3wıit. ~e
kerciden karemel alıyorlar. San
ki handiyse mızıka ,;elecek, sa
lıncaklar kurulacıı k, manzume
ler okunacak ve lıa.yram baş
lıyaca.k ! 

Bir eski kıyım efendi artığı 
babre merakını gidermeğe çalı
şıyor: 

- Azizim, merhum kimdi? 
Kimin nesiydi" Nıçuı <ildii. ·\r
kada kalanları var mı ' ln !ill
lahı taala bıraz düııyalık bırak-
mıstır. 

Ölünün komşu•u ılüııün ar
kada>;ına yanıp yakılıyor· 

- Kör ola.~ıPala fu·3at bu
dur diye, uCf'l g'('ld1~:··11zi anla
dılar üç vüz n1ezar •t ·ğ' ına on 
iki lira alJılar. Bır t ırb 'tırede· 
iki torba çakılı kumu lort bu
çuk ı.iraya zor ıudını. 

'rabutu kııluu·d lar. ı\ \ h.t .. ıan 
Hoka"a ~ıklılar. , <> < ' tı cad
deye ''saptı lar, giılıy,.,.ı r, ~idi
)'0rlar. Dı.inyaya r<•I'. Hl \.•t.nl-
muş, düny(t.nın blltl..t ,_ •• ~"'-

rin<lcn. kinlerinden. :ı 1 ı: . 
yo,fondan ıızakla.~ııı ,'len olii-
:vii herke-ol '3eyre.Jiyu~ ı·c 1< '" 
8e elini ı<apkasıu~ rııp se-
li. lamıyor. 

fl .. yır, hı-.; 'nmse ~ .... 
eniy rum. lıic kir : 
talıırdaki, cı~v ı 

le gec;c n ıısl<~ l.r » • 
insanca ve olr;utte!J 
hr. 

1. il tır& 
ı.~uk-

1 Ou ı i'

ıl ~ . !ar. 
ılıyvı·-

ır ~n i ı B :zan 
l·ul •: 1 

J 
(8 't,ı. =· 1 

mı ,., "',_ .,, ait oJd· u. 

mışl ı C uııkc bu kP\ı L 

bacağını~ diz " p "'' 1., 

i ~ l 

l -
ğ 

ı. 
nıiğin k ı n "'L ... n· :; • r n 
emareler ulthı ı :Li L ı , 
nın alt .mımı da kı aclır 

Bütün bunlar ~ > ı i " r 
miıveıTih~r l ,1 Aı O 
ŞJ.J..1ln 'I imurlcnk t ,, J a -
ğından topal ol , lıakı, l:ı 

wıdi~i nıalıinı t ~ • ıml '.. 
'fiınunın kafa tası yı "111' ı ıf 71\ 

Cllilmf•rnf~tir. flr.ıi h' t r.ı: -
ın riln kem klen :.J, - cl~
vam etrıel<t<"I · r 

v cağını ve aynı zamanda harp· Vıchv 21) ı a.a. ı - Fransız 
vaziyeti hakkında müstaceliyet 

1 
askeri "tclıııı;;: C" .f. • 

hissini doğuracağını ileri silı - 1 İngilizler, Jün Şanı VP Mer . J ov l 1 e t Ji. 1 f s 1 / a 
mü:, ür. B. Shinwell m~IA Ro- 1 jayuma kar-"lı muvaffakiyel~ız .:Y 
osevelt ve Aleksander gıbı me- gayrellerde buhınmıı !ardır. • (B "' fı •Jel 
a;ul de\•let adamları tarafından 1 Şamın cenup vt> Cf'nııbu garbı Kmhrdunım ıı.fr u ıi 
müten<ıkıs ve her halde endişe J mıntakasında terakkiye mu Bıen ( .a. l ır. ı n 
verici beyanatlar yapılmış ol- vaffak olmuş bulunan Hint ve İsvıc,. tel.;raf >J'1 .ı ı bılJı?"l· 
duğunu ve teşevvüşı.i bertaraf ı İngiliz kıtaları. urlılı fır·ka hii- Iiyor : 
etmenin şayanı arzu bulundu · cumal11mızla .;eri ~ üskurtül - I' 17.ııo:dı: :n 
ğunu söylemiştir. müştür. 40:) eı!İr alııımıştı r. 1 Krasn ıa olan 

'"İ, 
Fakat B. Churchil.l, bu mese- Şimali Lübnan da.-;1:1; mın - garp r..:.ınt·k~ .. ' 

leyi tl'tkık ıçin davanın köküne taka•mda, rn Tlazirnoı o :ıe<l.·n 1 .ı'lerle atıs 'ıı' 
kadar giden tam bır b~yanat sonra Merjayuma tt• •cilı · dll - t ıl'.!:ığuııı; ı ı ·, . ·k· 
yapılması icap ettiğini ve böy- miı; bir lıütuııı li'• i pii~ki" ;.•;ı - tnLmlere m 

1 
-ı 

le bir beyanatııı al('nİ celsede müşlür. Bu ha!'l'kd nad 111 lar d:ı işt' 
Rı 

yapılamıyacağını söylemiştir. 80 es.ir aidık. sa mı ,ta 
1 
'snJ 

B. Churchill ilaveten demiş- ;. .. Jıilde, lııgıliz d')ı tnnı r ı nııı ı !ıml .ı d •\ 
tir ki: mensup cüztitaınlar, nıev·zilt.'ri ~ 

- Bu harp esnasında, teşrii mi>.in bor.ıbcU"dınıanına de,·aııı 
ve icra milesseseleri arasında, etmiel .. rdir 
şimdiye kadar hiç bir zaman !'ırat bölgı'sinde kay•la d ı?cr 
vücude getirilmemiş ve getiril · bir şey yoktur. 
mesine tesebbüs olunmamış de- Hava kuvvellel'iınız, keşif fa. 
recede bi~ ~ birliği tahakkuk aliyetine devanı elmis ve dün 
etbrilmiştir. Daima bükfunet akşam Şaının cenup rnıntaka -
makamının iktidarını ve A»am sında dü~nı:ın askN·i tah"idatı -
kamarasının prestiJini temine 1 nı mü~iı- surette bo•nbaı·d! 
gayret edeceğim. E~er bu har- man etmiştir. 
bi, bütün parlamento inıtiyıı.z. ı ,... ... ----~------· I 
rımız tam olarak hilst>iı netice- !ar geri alınını.~. genıiııin S!.'ya
ye is!! ddersek, bu şanlı bir şey bati tehir edilmi~ur. Uıuı de 
olacaktır. Bu parl9.mento imti· limanımıza gcl~n (Traıısil\'an
yıı.ilarımız. milc.adele hay:ıtl bir ya) vapuru, Salıpazarı önllnde 
rol oynaml\J._l_a_rd_ır_._____ demirlemıı;tir. 

Rumen vap"Jrlan 
( 6ıf tarafı 1 inci uyfadı) 

Bundan dolayı evvi'lki giin 
limanımızdan Köstenceye git ., 
mesi mukarrer bulunan {Besa • J 
.-ahval vapuruna ıtiı-en yolcu-

(Transilvanyal ile Rumaıı
yadan şehrimiz(' 38 yolcu gel· 
mi~tir. Bunl1.l" ara.wruia Ru -

1 manyadaki Irak konsolosunun 
refikası da vardır. Bu iki ge. 
miden ba.şk.ı limanımızda Alba 
Julia adli hır Rumen vapuru da
ha vacdır. 

AlnıaD\" bau Jı - !ta 
rnı 1 ıh du'" 

Mo.·kov:ı.. 21J (a ı - R uler 
bildiriyor : 

Alırıanyıı tarafınd.ın Rı.,ya • 
ya karşı mctalibatt ı buluıı'lll
ğuna dair dola.şan şayia! ır hak
kuıda !\fosko\'acb :ıd<'nıı m:ı -
Jünıat beyan Pdilmckledır 

Mtı.~alıidler. ne .\Jmaııyanın, 
ne <le Rumaııy.ının SovyPtler 
Bırli"inde hPrh:ın~ı bır tı•:ıebbüs " . te bulunm !'lUi ol:luklıırını zaıı-
n~diyorlar \·e hunun için de Sı>· 
bepl<'r vardu-. 

SO\·yell>'r Biriii;i hükiim,,t 
merkezinde bir sef rh ·rL;: oldu 
ğunu götiteı'et:ek h!çoır i.~aret 
voktur. Sokakla.r g'<'n J -Ic do
ludur Halb•ıl:i un:. · i lıir sc~ 
ferberlik ola"Y•lı bun:'lrın si\iı..h 
altına çagmlnu~ olmaları !azını 
ırelirdi. 
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Siyaset aleminde 

japon Başvekili 
Prens K "oye Kimdir 

Röportaj 

Haşmetlu Çöp 
Hazretleri 

(Saı tara!ı 3 üncO •Yf•d•) (Baı tanıtı 4 UneU sayfada) 

· afınd nüz kurtulamadı değil mi? 
Japonya hükumeti tar an _ Şimdilik maalesef evet. Be-
murahhas olarak V ersay sulh 

6t'o!.ıen senelerde olduğu gibi kombint- lıilt-tler sa.tda.caktır. 'l/'11" 
pırr biletleri 

13.30 Proıram 19.45 Fasıl müzakerelerine gönderilmişti. lediyenin bu ~te karşıl~tığı im 
O s.ralarda henüz 28 yaıµnda kılnsızlıkları nazarı itibara alan 

buhınan Konoye'}i hususi katip ~~~~ m=:~btu ::~t~:,Gelecek seneki Milli Küıne te- ı 
o . ..ı. - yan:na almıştı. Prens 
(I ) ıh m .. kerelerını· · mck üzere çalışıldığını görünce kk ••] •• d • b I • d 1 ' neye su uza se_vinir. B_ iliyorsunuz, çöpler es şe ll Un e JSa etti avrana lffi ba.:, ı.cı .. n sonuna kadar takip et-

13.33 Türkçe 
plak 

13.45 Haberler 
14.00 Müzik 

' 20.15 Radyo 
gazetesi 

banyo üel'eti de dahil olarakK:URUŞ,. T ~U.R. ~ l 
..,__m:::11ı:ım11• GİDiP GELME 33 ~ 
=======-=-- -~ 

20.45 Şark1l:lr 

21.00 Konuşma 

ti ve Avrupa miletlerini biribi- kıdenberı mutat olarak mavna-, 
ı .r.den ayrran seciye farklarını !arla Hayrrsız Ada açıklarına 

d ·· k f tın ·ı götürülerek orada denize dökü-
yaKın an gorme ırsa a naı lürıdü. Fakat bu işi yapan mü- I 
oldu. 

Yaratılış itibarile çok zeki ve teahhidin rnotorleri bozuldu. 
ihtı)atkar olan Prens !Konoye) Yenisini getirtmek imkansız. Be 
sıhhr.tinın yolunda olmamasına lediye çoplerı şeh'r haricine kam 1 
rağmen, memleketinin en mahir yonlarla açılao k çukurlara 
diplumatlanndan biridir. Fev- e:ömmeyi dü.şündü. Bunun da 
kalade hürriyetperver bir adam ı;ehrin sıhhati i~in mazurlu ol
c,ı. ı: Prens kardeşi Vikont (}Ii- duğu gorüldü. Ninayet bu iş için 
<k caro Konoye} nin orkestra beledive kat'i bır hal çaresi btıl
Ş{ f olmak ısteyişine, bütün ai- du. Şehrin muhtelif ·erlerinde 
it- ının ve Tokyo asılzadeler nıu- fırınlar yaparak ç0pleri y.ıkmak 

• Bu usul hı.ittin medeni merale -hı ın.n .şiddetlı i l!.ı:azlaı:ına rag-
m n. ı:-ıanı olmak şö)lP. dur- ketlerde tatbık eduen usuldür. 
ııun, bi ıs kardeşini seçtiği Çöplerden kurtulmak için şiın
me:;Jcğe atılmaya teş,;k bile et- dilik süratie inşasına başlanan 
miı;tir. Bu sayededir ki, Vikont bu fırınlaı-ın ikmal olunmasını 
(KonoyeJ bur:iiıı imparatorun beklemek lazım. 
hususi muzika takımının şefidir - Peki fırınlar inşa edilinci-

ye kadar bu çöp derdi devam e-
İki kelımeye sığ<.1n 1 cek midir? 

siyas:?t - Çöpleri şimdi belediye sa-
hillerimizden, elinde!ti ,-e..~aitle 

Pren.q (Konoye) nin takip Pt- mümkün olabildiği kadar uzağa 
tiğı siyflı.et iki kel•meye sıj\.tbi- döküyor. 
lir: Aklı~elim. ' - Peki, bu çöp işinin dış cep 

Filvaki askeri hizbin çok kuv besidir. Fakat çbp;erin evkrden 
vetlı olduğu Japonya gibi bir aıınma.m:ısı meselesi. 
m.-roıekette başvekilline h<'r şey _ Bu zannedennık! sizin ıiıiz 
den evvel 13.zım olan haslet aklı hanımefendinin r,::hane hır mü 
selınıdir. Az. konuşr.n fakat çok bale,;:ısıdır. Şehrin muhtelif 
çalışan Prens Konoye ise bilhas- mıntakalarından çop alma i~ı 
sa ağır baıiiılığı ve muhakeme- eskiye nazaran r<>k esaslı ı,ekil
sının selameti ile ı;öhret almış- de ıslah olunmu~'"'- J.:::ğer böyle 
trr. Demek oluyor ki, şu müşkül bir vazivet var8a k .. zannetmiyo 
dakikalarda hakii<.aten zamanı- rum. Alil.kadar m&kamlara söy
nın adamı olarak (doğan güneş) Jendiği takdirde derhal izale o

• • • 
imparatorluğunu idare etm~kte-

1 
!un..;bilir. 

dir. 
,vvvvvvvvvvvvvvv~ Dün sabah evd,n çıkıyordum. 

Fuar 
Hazırlıkları 
İzmirdcn bildiriliyor: 1941 

İzmir Fuannda lzmir \ilayeti 
pavyonunun geçen senelerden 
üstün olarak tanzimi muvafık 
göriilmiiıı ve hazırlıklara başlan 
mJŞtır. 

Fuarda zengin bir spor pro
gramı da hazırlanmıştır. Milli 
kilme birincisi ile ikincisi fuar 
kupası için karsılasacaklar ay
nca tanınmış pehlivanları -
Dllzm iştirakile de gür~~ müsa
bakaları yapılacaktır. 
Ruımuıya da Fuara iştiriık 

ediyor 
Rumanya hükumeti lzmir be

lediye reisilğine gönderdiği bir 
mektupta 1941 İzmir entema•
yonal fuarına resmen iştirak 
edeceğıni bildirmiştır. Fuarda 
mevcut Rumanya pavyonu bu 
ıııme zengin bir şekilde tanzim 
edilecektir. 

ADLiY EDE 

Erkeğe yumrukla 
vuran kadın 

mahkftm oldu 

Kapıda biziın mahallenin emek· 
tar çöp<;iisüne ra.~tgeldim. E
mektar diyonım. Çünkü bizim 
eve taşındığım.:z sekiz seneden
lx>ri çöplerimizı ayni adam alır. 
03 ha eskisini biimıyorum. Ra.st 
gddik~e seliı.mla~rrız. Biraz ah
bablık ettik. 

- Maşallah gençl~şiyorsun, 

dedim. 
- Devlet, millet sayesinde 

beyim. 
- Galiba kendini iyi besliyor 

sun? 
Neş'e ile cevap \'erdi: 
- Allah millete. devlete ze

val vcrmesın lıevim, dedi. Bü
yüklerimiz yemeklerimizi de 
bedaw veriyorlar. 

- Yok camın, dedim. Ne iyi 
fJCY bu. Hem maaı;ım al. hem 
bedava yemek ye, hem de beda
va yatacak yer bul: Demek in
san çöpçü olsa başka birşey is
temez. 

- Bir şey ister beyim. 
- Ne ister? 
- Onbaşı olmak. 
Bu mütevazı e:aye hoşuma 

gitti. Gülerek cevap verdim. 
- Devlet, millet sayesinde 

olur in~aallah. 
Abba& PARMAKSIZOÖLU 

- -
Altın fiyatlatı 

Tlirkiye ile Almanya arasında 
imzalanan dostluk muahedesinin 
iç piyasarruzdaki tesirlerini dün 
yazmış, bu arada altın fiyatları
nın 26.10 liradan 25 liraya düş -
tüğiinü kydetmiştik. Altın fi. 
yatlarındaki sukut istidadı ba
ki kalmak ile beraber fiyatlarda 
bir değişiklik olmanuştır. 

Kaclrive adında bir kadına 
28.l'kıntıİık etmesi üzerine ba
yan tarafından yüzüne vum -
nıkla vurulan ve tahkire ma
ruz kalan Sadık adında bir 
genç polfae müracaat ile dava
cı olmu~ ve yapılan cürmü -
meşhutta kad.n erkekten, er
kek tı: kad,ndan davacı olarak 'ı 
adliyeye verilmişlerdir. Sultan- Asker lili ;,4t/eri ı 
alımet üçüncü sulh ceza mah - '---------~-----'· 
kemesıne verilen bu davanın 1 
muııakemesi sırasında Sadıkın Vskiidar As. Ş. si B<N/lro.ıılı· 
Kadriy~ye sarkıntılık ve teca-ı ğındall: 
vüzde bul~nduğu sabit görülme- 312 - 332 dahil dnğumlular · 
miş ve bilakis kadının attığı dan raporla silii.hsız hizmete ay
ı-umruk ve vaptığı hakaret sa- nlmış ve sakat raporile henüz 
bıt olarak Kadriye hakkında silah altına alrnmamıs ve grup 
25 lira ağır para cezası veriI-

1 
!ara ayrılmamış olan sakatla -

mıştir. Ancak tahrik bulun - nn yeniden sıhhi muayenelerı 
duğu da dikkate alınarak bu yapılacağından birer fotağraı" 
ceza.,ının 8 lira 30 kuruşa ten- ve nüfus ciizdanlarile şubeye 
ziline ve mahkeme harcı ola -1 müracaatları ilan olunur. 
rak 100 kuruşun alınmasına =====- ..c·= ·====== 
karar verilmiştir. DOKTOR --•I 

Açık hava temsilleri HAFIZ CEMAL 
Beyo(JZıı Iioıkl"tJi>ıdcn: L k H k 

1 - İkinci meydan teır.sili o man e im 
2816 941 Cumartesi günü saat 
;18.30 da Hasköy nahiyesinde 
Halıcıoğlu civarındaki meydan

Dahiliye Mütehasaısı 

Divaııyolu da Yerilecektir. 
2 - Temsilden evvel ve tem - ••••••ıom••••••• 

sil arasında amatör azalarımız t;ı&•• 
tarafından hafif müzik konseri 

DOKTOR -IPöı 
Tevfik Akif Ayışıh verilecektir. 

3 - Temsil ve konser para • 
sızdır. 

Vali Yalovaya gitti 

Da hllt Halt.alı klar MUtehaıı .sı 

Beyoğkl Pırmakkapı imam •:t· 
kak n umara 28, pazardan ma.ıd a 

\'ali ve belediye rei8? doktor Gece mQ racaatı arı da 
1 utfı Kırdar dün akşam Yalo- edilir. T elefon: 43905, 

saat 14 • 18 e kadar. 
kabul 

\aya gitıniı;tir. l••••••••••••I 

14.45 Türkçe 21.10 Dinleyici 
rlftk istekleri 

15.00 Do.us 21 40 Konuı.;ma 

Milli küıne maçlanı;ıın son 1 Ve bu kümeye takımlarımız müziği 21.55 Ork~tra 

haftalarındayız. Şimdiden kü - şimdiki kaaar kolay girmekten 
menın şampiyonluğu, ikinci ve uzaklaşırlar. Bu organizasyon 
üçüncülligünün İstanbul takım- gelecek senelerde de bu şekilde 
!arı aı·asında payla0;bcağı belli , vapıldığı takdirde milli küme 
oldu. r:ı~çlarının büsbütUn rağuetten 

JR.00 

18.4 
18.30 

* T'rogı am 
Ş::ırl ·hjr 
Zırnat 

Takvimi 

22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.15 Dans 

müzigl 
23.25 Kapo:1.n1ş 

~O - 41 İstanbul lik ı;ampi • dü.;eceği tabi1tlir. 
vonlu,,urıu hiç yenilmeden l:aza- Statları dok' 'ır~k t'.ttmin e
na11 Beşikt..aş, ıruLi kün.ıeıie de dilcınedcr, ayr "'tıı kit.Oarık ::Jeyir 
ayni gayreti go,;tercrek gaycsi- ı ci kütlesi günden güne azalacak 
ne d'ı,,Tu ilerliyor. Gaiatasa. ay · ve zamanla futboldan çok uzak 
İi{lnciııg:n, ~..,cnt:ri.;atıçe de üçi!n ol.:.ın bu karşılaşmaların seyrin-

r "Y . b h enı ~a a ın,, 
• ft f ya ları ı.cl1 

cıilıin en J,u vctli n'.tııı>.etleri. de biz bize kalacağız. 1 
Kr. 

Geçen scn~ıere nazaran An
kara ve İzm~r takın,ların!n za
··ıflıi:J bu seneki ınaçlann olduk
ça zevksiz ge<;nıesine vesile oldu. 
EkiıJli:rimiz elde et iklei'i mu -
vaffakiyetlere kolaylıkla ııiaııa
bildiler. 

Bilhassa zaman zaman Istan
bullulara tehlikeli olmakta ııe
cikmiyen Ankara takımlarrnua•ı 
eser yok .. l<'utbol tekniği şöyl<: 
dursun bir buçuk s-ı.at du:-ma· 
dan di.D.l1::nr::cdı.!n ko~abilPıı ve 
rakibini bir hayli hrrpalıyan 
"nerjik Ankara ekipleri nPre
de ? .. 

Be:; ecne evvel Türk futbo
lu için f.:.ideli olacağı düşünele
< rek yapılan bu kümeden müs
bet bir netice alınamıyacağr bu 

1 gün lam manasile tahakkuk et
miş vaziyettedir. ı 

Sporun inkişaf ve terakkisi i
çin her şeyden evveli elzem olan 1 
rekabettir. Bu organizasyona 
dahil takımlar arasında kalite 
bakımından müsavat olmadığı 1 

takdirde rekabetin doğmıyacağı 
muhakkak olduğu gibi yüksel-• 
me de bekl:nemez. ı 

Memleketimizde en tazla tutu-1 
lan ve peşine binlerce seyirci ta
kan yegane spor futboldur. En 
ön planda -elen bu spordan ni
çin randman alınama.sın ? 

~~---------F-- • Başlık nıalıtu olarak 750 

't·~ 
1 

B~in~i sayfada santimi 50-0 
illtir.;;;,;~~:::i.;t;ı:iiii 2)i' lkincı ,, ., S50 

6 7 8 ; Üçüncü ., ,, SO-O 
J Dördüncü ,, ,, 100 

21--~~~g=---=:.!......L..-'--1 
31---''---~~__!C~~ 
4•=-=---~-=-==..:._....;.-~ 
5 
6, _ _:::_ __ _!_ ıs 

71.....:'---==---~_..:...--1 
81---'C...,,--_;=:.:..._-=::.:.....~ 
9~----;_.:.,__ 

Soldaıı sa;'{a: 

1

, Beşinci ,, ., 75 
Altıncı ,, ,, 50 

TATİL ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLİTZ 
Lisan Dershanesine 

ı kaydettiriniz 
1-Bir vilayet ismi Sevgili. BiR ECNEBİ LISANI 
2- Uzuv - Üye, j 
3-Temizlik. Öğrenirler. 
1- Kartacalı bir kumandan Haftada 3 ders ayda 4 lira 

Arapça su. Beyo61u: lırtiklll caddeaı 294 
5 - Bir nota . Mikrop taşıyan iiıı-ıiiııııİıllm•••••,m~ 

bir böcek. ı ırıııı:--ı::m---lllB--. 
6 - Edebiyata dair. .,. 
1 - Çok değil . Bir gıda _ A- Kapıcı aranıyor 

rabistanda bir göl. 
8 - lleri stirülon şey - Kuzu-

nun sesi. 
~ - Zaman • Halk yığını. 

Yukandan aşağıya: 

1-Para mahfazası - General. 
2 - Şair . Tahrnio 
3-Beyhude. 
4 - Dua etmek. 

Bir müessesede daire oda
cılığı ve kapıcılık yapabile
cek ahlalu mazbut, azimli ve 
intizamı sever birisine ihti
yaç vardır. Taliplerin "Yeni 
Sabah,, idare şefliğine mü
racaatları. 

Zayi 
1 

Bize kalrrsa bu sütunlarda 
müteaddit defalar yazdiğıınız 
vibi milli küme teşekkülünde 
·ok titiz davranmam.z elzemclir. I 

Uzun milnakaşa ve değişen 
kararlardan sonra milli kümenin 
on kulüp olmasında ne faide ~örı 
dük?. 

5 - Bir bahri ye tabiri - Bir 
gıda. 

6 - Bır uzuv - Bir nota. 
7 - Hususi gemi - Vesaiti nak

liyede alınrr. 
8 - Çok değil - Nota. 
9 - fııtirahat etme. 

Şişli Terakki lisesinden aldı
ğım tesdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmüı· 
yoktur. . 

Aydı>ı Mökay 

(Evvel ki bulmaeanı., h•llt • 
Zayi 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
KEŞIOELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Afustos. 3 lkincltevln 
taı-f~lerl11de yapılır. 

Memur 

1f 51 
1941 i KRAMİYELER İ 

ı adet ıooo Liralık = 2000.- , 
3 > 1000 > = JOOO.- , 
2 > 1eo > = ısoo.- , 
" > 500 , = 2000.- ' 
8 > 2!l0 > = 2000.- 1 

35 • 100 • = 3500.--- ' 
80 > 50 , = 4000.- ' 

300 • 20 • = aooo.---

alınacak 
intan bul P. T. T. müdürlüğündeJJ ~ 

,ııe" 
1 - idarem.izde münh:ıl maaşlı ve Ucretli memuriyetlere orta 

mezunları müsabaka ile alınacaklardır. O,i 
2 --'Müsabakada muvaffak olanların idar~nin teklif edece.:i. 'Yer 

muriyet kabul et.n1elcri şartt..ır. 
·u1t 

3 - Müsabakada nıuvafCuk olanlara 3656 sayılı kanun bük.nll 
15 lira asli nıaaş veya 60 liı·a ucret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 ~'lyLlı memurin kanununun 4 _üncü madcl~ 
şartları haiz ve devlet memuriyetine ilk defa g1receklerJn 30 yaşı11 1 

miş olmalan Uizımdır. S t 
5 - Müsabakaya girınek istiyenler 21/6/1941 ('umartesi saat 1 ,.., 

dar dilek~ ve eYrakı mUsbiU:k>rile birlikle mUdürlüğfunüze nnir~C 
melidirler. 

Bu kümede yer alıp da şehri
mize deplilsman yapan ekiplerle 
talumlanmız arasında büyük 
farklar öze çarpmaktadır. Biz 
İstanbul futbolunun gerileme -
sinden bahseder ve üzülürken 
Ankara ve İzmir takınılarının 
vaziyetlerini ~rerek biraz te
selli bulduk. 

123456189 
1 KIA R Ş I ıY ı A KI 

Trabzon Liman reisliğinden. 6 - Mü"8baka 25/6/194ı Çarşamba günü saat 10 da müdurlıi~'' / 
almış olduğum 221 numaralı yapılacakbr. (4483) ~ 

reis şehadetnamemi zayi ettim.!========================;:::;..- ~ 
2 A S A •i T E M A S 
3 RE IY •. 1 1 iA K r 
4 A S t •IR ı • ı•ıM; 

Yenisini alacağımdan eskisinin Türkiye Cuır.huriyeti Ziraat Ban1'~ 
hilkmü yoktur. 

Rıhtım Dalgıçlar kahve- Sa msun Şübesinden 

5 G.• Ç E • AS AP 
6 z 1 aM11ı• 11ıt 
7 Z E ıK IAıVıE T !L İ l 
8 • Y 'A Y ll KIBIAK 
9 'L ME'zl• Z ll 

sinde Sürmeneli Şükrü 
Aykaş kaptan 

Sahibj: A. Cem•lcttl n S•r•çoğtu 

1 

Neşriyat Müdürü: M aeıt Çetin 
Baaıldığı yer. (H. Bekir GUrcoylar ve 

A. Ce malettin Sara~~lu m att:ı aaeı) 

f!.'mniyet Umum Müdürlilğünden: 

....... 
Bankamı2ca .~a~ışı. açık arttırmaya çıkarılan Samsunun Car::-• of' 

zasının :Porsuk koyu cıval'tndaki Porsuk ormanları namile maruf 
m17. hakkındaki ililnı tnvzihan aşaiı.daki bususat..ı belirtiyoruz. .eOJ 

1 - Onnanın tapu kayıtlarına naz.aran mesnhas.ı Uç yüz on Y 
tardır. 

2 - Ormanın Yüksek ocman mühendisleri tarafından yap.ıl~1 

plAnına nazaran mesahası do:..tuz yüz yetmiş iki hektardır. vı 
3 - Satılacak orman sahasından başka Porsuk c.-iftliğinin f1l 

matından olan çayır ve t.arlrıJaı· da ormanla birlikte satılacaktır. vt 

Misafir takımıarın eıoplerl -
mizle karşılaşmaları futbol me
raklılarını tatmin etmekten çok 
uzak. Bu itibarla milli küme 
maçlarının ilk haftalarında An
kara ve ızmirlileri görmek he
vesile statlara akın eden seyirci 
günden güne azalmaktadır. Ge
çen senelerde masrafların çık
masile beraber kulüplerimizin 
biraz da belini doğrultan bu or
ganizasyon bu yıl deplaman 
karşılığını bile cıkaramamakta
drr. 

4 - Orman işletme olfını ile mo.ı~ .. ta haritaları Ankara, tstantıııl 
mir şubelerimizde de görülebiljr, 

Zabıta memurları içı n azı 6400, çogu 6600 çift !otln 2$/6/ 1941 Cu- ~-d 
1 

5 - 940 senesinin A ve B ınakt.rnndan kesllmiş olan tahminell d 
mart.esi günü sa..~ 1~ ke c~_palıfiza~l usulile satın alınacaktJ.r. miktarındaki odun bankarnızra. satıldıC;ından işbu sah~la al3.kadar d 

Bir çıCtine c • o .~ ıra .Ya tahmin edilen.. !otinlerin T"ilmune ve ı 6 - Ormanın çayır ve tarlalarla birlikte heyeti umumiyeı;if11ıı 
650 şer lira kadar mühim sa

ırılan bir para ile şehrimize ge
tirilen takımlar pek cı.iz'i bir 
hasılat yaparak aynlıp gidivor
lar. 

iartnam~ini görmek istiyenlerın umum müdürluk satın alına komisyo. ı haınmen kıymeti altmış bin Jiradır. (4857) 
nuna mu.racaatıarJ. 

• Münakaı.;aya gireceklerin 4.220 liralık muvakkat teminat ma1cbuz.ile ve- (j&•••••••••••ıaı•••••••••••"""" 
ya banka mektubile beraber 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde ya- TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
2.ılı belgelerle birlikte zartlarını münakasa günü saat 10 a kadar korniıyo. 

Nizamnameye göre milli kü
me orgaııizasyonu bu kilmeye l 
~tirak eden kulüplere aittir. 
Teşkilatın bu sene ekip adedi
nin artmasında ısrar etmesile 
doğan zararlar kulüplerimizin 
mali vaziyetlerinin de sarsılma
sına vesile olacaktır. Bu cihet
te aynca münakaşa edilmeğe 
değer .. 

na vermeleri. 
(
3113 

-
4369

) Z İ R A AT B A N K A S 1 
.ı 

tarihi: 1888. - Sermaye81: 100.000.000 Türk Uruı. sııll' 
Ajanıo adedi: 265 

.. .; ~ • . -;..-;; < • 

İLE SABAH, OCLE VE AKŞAM 
Her yemekten IOlln giinde ü'ç d"fa qıuntv•man 

tlie lerini ıi fuçalayuıız. 

Yalnız günden güne gerilediği 
muhakkak olan futbolümüzü 
kurtarma~a milli küme vesile o
labilir.Beş sene evvel bu gaye ile 
vücude getirilen bu teşekkülün 
esaslı randman alınabilir bir 
~le sokulması lô.zıındır. 

Üç bölgenin yalnız en kuv - =======================:::: 
vetli ekiplerine bu organizas- T. H K 1 t b / -~ b / 
yonda yer vermek suretile ınilli • • • S an U yU es 

. ... . ,.. . ... . .· - ~ . ~ 

kümenin futbol kalitesini yük- k 
seltmemiz ııarttrr. Baş an/ığından 

1 - Kurumumuza lüzumlu olan ikj milyon adet titre zarfı içın evvelce 
Bu teşekkül Ankaradan iki, açılan münakasaya talip çıkmadığından muhammen bedel •3500> liraya çı. 

İzmirden bir ve lstanbuldan da karılarak zarflar yeniden münakasaya konmuııtur. 
üç ekiple vücuda getirilirse milli 2 - Münakasa 23/6/1941 Pazartesi .UnU saat onda ııube blna$ında 
kümeye girme bir enerji mah- yapılacaktır. 
sulü olur . Bu suretle bölgelerde 3 - Münakasaya eireceklerin kanunun tarif eltili vesika ve 262 buçuk 
yapılan liğ maçları hızlanır bü- lira muvakkat teminat ile birllktıe münakasa günU 1Ubedoki komisyona 
y ük bir rekabete vesile olur. müracaaUarı. (4919} 

Z lrat ve T icari her nevi ba nka muam elelerl. 

Paırı blr lktlrenlar o 28800 ll ra ikram iye v""'lyor. 

1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrur besab~I' 
az 50 lirası bulu:ıanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ar' 
p!Ana g6re ikramiye dalıW•calı:br / 

60 L i ralık 9,.,oO 1 

40 » 4,ıl' , 

20 » •-"'° 
4 •ded 1.000 L l ra lık 4.000 L ir• ~ 100 aded 
4 » 500 » 1.000 » 120 » 
4 » 250 » 1.000 » 180 » 

40 » 100 » 4.000 » 

Di KKAT: Hesaplarındelı:I paralar bir sene içinde 50 Ur•~ 
dUşmlyenlera ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazla•iyle veril fl 

Kur'alar senede dört dela ll Mart, il Haziran, ı:ı 
ifil V& ll Blrinclk&ntuı tarihlerinde çekilecektir. 


