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Sovyetler Al
man hücumları
nı püskürtmüş 

• 
iki taraf ne 

kadar kuvvet 
tahşid etti? 

~: Uiise}in Cahid YALÇIN 

~ u, Sovyet Rusyanın he
~ sabıdır. Çünkü başlan
~lı!in gıçta İngiliz ve Fransız 
l'ııı . erini kabul edip de onla
"1ıı,1ttifaluna girııtiş olsaydı 
~tın anyarun Lehistana hücum 
ıııaı:lllesi ve bu harbin çıkma
baıık pek muhtemel, hatta mu· 
~~ aktı. Almanya çember içi
lbı_:ılınnuş olacak ve ihtilii.fın 

Almanlar yalnız ltalyan kuvvetleri 
bazı noktalardan de harp meydanın

pek az ilerlemişler da gözükeceklermi 

ı-ı'""'IDıa yoluyla halli imkanla- Bir Alman eri 
~ ~galacaktı. Fakat Sovyet- · 
ile ırliği, Nasyonal Sosyalizm A ı C:.. 
llııı<1a demokrasilerin çarpışma- 1 m an . ~uv 
lıt n ve ietinabı imkansız olan 1 
l\i~'h facialarından Bolşeviklik yet harbinin 
fıı;l 11~d.ut.•uz faydalar çıkaca-
~ ""1ıt etti. Bütün dünya k. 

1 
• 

~ düŞecek, sefalet içind~ k~: a 1 s er 1 
t.,lııııiı Yalnız Sovyetler Bırligı I 
~k kuvvetleriyle ayakta du
~i ve Avrupayı Sosyalizm 
~lgun bir ruhi hii.let içinde I 
f:,, aktı. Görünü&e nazaran 
~ttler Birliğinin Almanya 1 
'~na meyletmesi böyle bir 

1' ın neticesidir. 1 
·~at,!lkat Alınanyanın seri ve 
lıırij .bir galebesi de Sovyetler 
~tfın.ırı işine gelmezdi. Harp 
~ bır netice vermeden müın
~I 0 Idut,'u kadar uzamalı, ge
bı; tııı~u ve iki tarafı da bitkin 
lıit~ liokmalı idi. Sovyetler 
lbtıq ın iki seneye yakın harp 
t'llt ~etince takip ettiği hattı 
~('t bn tahmini teyit eder , 
~ .\'aya dost oldu. Y ardıın- ı 
lrıio..~lllundu. Fakat bunların 
~ııı dalına gayri kafi bir 

.\J e. bırakmağa itina etti. 

Amerika Sovyet
lere de ödünç 

harp malzemesi 
verecek mi? 
Vaşington, 23 (a.a.) - Al

manların Sovyetler birliğine te
cavüzü bugün Vaşingtonda ko
nuşulan yegane mevzu olm114 • 
tur. Zannedildiğine göre şayet 
B. Hitler Moskovaya bazı talep
ler serdetmişse bunlar o kadar 
ezici olmuştur ki kabul edilse
lerdi Stalin iktidar mevkiinde 
kalamazdı . 

Burada söylendiğine göre, Al 
man ordusu Sovyetler birliğine 
karşı harekete geçilmek için 
ısrar etmiş, fakat B. Hitler bi

Sovyet tayyarelerinin Al
man topraklarına akınları 

Berlin, 23 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Sovyet harbinin ilk gününde 
'Oovyet hava kuvvetlerinin zayi· 
atı G&atten saate artmıstır. Ha-.. .1 •ayfa 5 ıUtun 1 de) 

dayette reddetmiştir. Tahmin ~~ı::ı; 
edildiğine göre Sovyetler birli • ıq,jJ: 
ğindeki yiyecek ve ham mad - ~·/. 
delerden istifade edildiği tak- ~ 
dirde İngiliz ablukasınıt mey- I 
dan okunabileceği ileri sürüle
rek nihayet B. Hitler ikna edil· 

Sovyet ordusunda mev
cut tank adedi onbindir 

Ankara radyosu S.:ıvyet - Al
man harbi münasebetile iki ta
raf kuvvetleri Ye stratejik va
ziyeti hakkında aşağıdnki ma -
lılmatı vermi ş ve tahminleri 

·(Sonu sayfa 5 ıütun 5 del 

Japonyanın 
hattı hareke 
ti belli değil 
Harbe girip girmi
yeceği hakkında 
bir beyanname 
neşredilecek 

Tokyo, 23 (a.~.) - Pr('ns 
Konoye bugün imparator tara
fından kabul edilmi~lir. Pı('nS 
imy:Pııtora si) a.Si \ ':l;{.lyct llnk
kında izahat vern- : -ı ı. 

Hiikümet askeri Ş<.'i!t>rle Rus 
- Alman harbi hakkıııtla görüş
müştür. 

Japonyanın dünyada sulhun 
tesisini istediğine ve A~yada ye 

1 

1 

1 
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lki !*De e\ nl lmı::Un JI tay hü kfunt.t <laireslııe ıııınlı 

ba~-nW çekilirken 
Türk 

Senelerce, yabancı bir de\'· , yet hükfunetimizin basiretli 
Jetin istilası altında kalmHı 1 siyaseti sayesinde bundan 
olan Türk Hatay, Cümhuri- {Sonu uyfa 3 ıütun 5 de) 

~~~~~~~~~~~~-J 
ni ıüzamı kuratağı.aa dair bir ------------------------- -
lx>yanname neşredilecektir. _ . 1_ 

Münakalat nezar~ti Sibirya · - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı-
h:ıkkında münakaleyi durdur- H A R p VA Z i YET 1 
muştur. 

111atsıwlro. Alm<ı11 dçisiyl<' ı- ı;;; 
g&rii.ştii 

Tokyo, 23 (a.a.) - Hariciye 

nazın Bay Matsuoka japonya- A 1 m an Rus har b •. 
nın Berlin büyük elçisinden • 
Sovyet - Alman muhasematının 
!Jaşladığı haberini .ılır almaz 

~ aıı~~ diplomasisinin herkes
~-.uıılan bu politikaya al
lısı~li aıııış olduğu gözüküyor. 
~a ~e geldiği müddetçe Rus
·~ dannuş göründüler. Fa
~ lttnctileıini kafi derecede j 
ıı;ı .\'ette hissedip de şark cep
~kı~de rahatça harp edebile
'ılıııı tine ve galip geleceklerine 1 

)~14-Yet getirince en evvel Sov
~ lin icabına bakınağa kalk
~· A.lınan politikasının kar
~~ Çıkan başlıca iki engel 
~ııq · Biri garpta Amerika 

~avaLna varıncıya kadar varan <sonu aavf • 5 aütun 2 de.> _.::_~.::.•o_s:_k;.o_v=ııda::_l_M_a.:.yı_s_m_ii_n_ase_be_ti_~l'_le....:.y_a::.pıl_an __ m_e_ra __ .J_m_d_e_n_;;,go_ .. nın_ .. _ü-'-Ş-:-____ c_s_on_u_ .. _,_ıa_s_,.,_· ı_un_4_d_•_l ~ .de büyiik demokrasiler. -
~ırı; Şarkta büyük Sovyetler ,,,., _____________________ , 

miştir. Sovyetler birliğine kar 

Bu harpte de son sözü motörlü ve 
zırhlı kuvvetlerin söyliyeceklerini 

tahmin edebiliriz 
fıı;,je · Moskova hükumetinin ' ,. • 
~~ bıre ince ve kurnaz gibi 1 M M Vekaletınden · ~ · ~ıı J>Olitikası Almanyaya : • • • 
ı~ ı~, e · -
t"'bbu!g;~ar,rı.:z:-: yıkın~ Yedek Subay yetişebilmek için, en aşağı, lise veya muıı,
~ · l'lıı"'Ün Re 

1 
.1 kgii~ dili okul diplonııısı almış bıılunmak şart olduğundan, orta 

I~ -'ıııel'ika ıı:::Y~~il bir müda- okul '!1ewıılan, kanunen, yedek s1;1~l: yeti~tirilemezler. 
~'lı:evlıi_tabiisi ile birleşiyorlar. Bınaenale) h, bu . ~ezunların, .il~ makamlara, boşuna 
~İi t l§ ışden geçmiştir gibi gö- baş vurmamaları tebliğ olunur. (5050) 
lıt, ııor. Yani bu üç memleke-
~~l 1~ınesi bu~dan iki. sene kanaat getirmemiş bulunuyo 1. 1 
~ ;ıır;kua gelm~. olabilecek !ar idiyae son lıAdıseler olarda.
~lnııı 8 lun verecegı . faydayı ki bu i..-ııanı artık sarsılmaz bir 
"1ttiyletaınamen teını!' edeme_z. şekle sokmuştur zannederiz. 

""ıııı~ ıttifak _belki. ~a:bın Molotof, Alman hükümetinin 
~ ~ı!CÇer':Ü: Ş~diki ~ttif'.'k hiç bir sebep mevcut olmadan 
\ ını~ .\'a ıçın hır . tehlikedır. sırf taarruz ve istila uğrunda 
~'!:ııe~~ v~ Amenkaya çok sulhu ihlal ettiğini ve Rus top-
• ...._la 1 hır zaman _ kazanclıı;- rak!arına tecavüze kalktığını 
~ lı~ başka ameli bır netı- ı söylüyor. Filhakika vak'anın 
~~ edem~. A~any": bu zahiri manzarası budur. Fa
h ~t ha tabu. takdır ediyor. .kat Molotof un haksızlıktan şi-

~ıı bu. ~a b~r çare olmadı- kayet eden sesi kulaklarımızda 
lllı zorlu!l'a ~epheden sa!- 1 ayni tarzda yapılmış başka bir 

.ı. ~~ ınecbunyetinde kalıyor. şikayetin aki~lerini uyandırıyor. 
!" \~r Birliği tutuşturup Bu bir kış mevsiııtinde muaz
~~ b" da seyirci kalmak is- zam Sovyetler Birliği · tarafın
hı 'tiıı k U.\'Ük ateşe şimdi ken- dan birdenbire tecavüze uğra
) ~ . ..\lılılırbaıı olduğunu görü- yarak yuvası perişan edilııtiş 
~~ ııı-ıı aıı hücumu resınt Sov- zavallı küçü~ F~iind_ciyanın 
b~t anılarında ve Rus hal- sesidir. O vakıt aynı şıkayetle
~~Ul>ek büyük bir infial ve re, ayni hakıkate, ayni mantıka 
b'fıı ~- karşılandı. Askeri Molotofun Jı:ulakları kapalı ka
~~dan diplomatlar !ıyordu. Şimdi Molotof hitap 
~llııı, · bilediler. Karşılıklı ettiği cihan ~fkii.ı;~ ~umiyesi~n 
~ e ~erle birbirlerine hü- kendi sözlerıne h~n~ kabul ~?S· 
~ Jı,,i~~er. Gözti.nıUz önünde termesini nasıl umıt edebılır '. 
\'..~~t ve diplomasi muha- Alman resmi bey.~namelen 
~ o!a:,1-ua geldi. ~unda ~- ise dostluk . :2.~vah_ırı altında 
\~ et!ki usul diplomasidir. Sovyetler Bırligı diplomatları
~~ lllırette dilşllnıneğe ka- nın memleket harici sayılmak 
\ıl~eıı.t ~ insanlar eğer şimdi imtiyazından istifade ederek 
lıı~ı Ynelmilel binanın yı- muhtelif pay.tahtlarda Alman
"'11 lh~ bir köhne ve za.- ya aleyhinde yaptıkları entri-

~ese olduğuna tam kalan savmakla bitireıaj,Y~ 1 

• 

RESMi 
=:::HARP== 
TEBLİGLERI 

Hür F ransız)ar 
Şamda bir geçit · 
resmi yaptılar 

YAZAN: Emekli General K- al Kor'er 

mal - ' ::rıı i~il::ametlerınde ve 
Lenir. · , ınden Moskovaya 
tevcih edılmesi ihtimal dahilin
dedir. Bununla beraber, hatta 

Kahire, 23 (a.a.) - Müttefik 
kıt.alan Şam'a girdikten az son 
ra serbest Fransız kıtalan İn
giliz kıtaları, meşhur süvari a
layı, tanklar ve bir kaç Avus
tralya alayı bir geçid. resmi yap 
mışlardır. Her tarafta Fransız 
bayrağı dalgalanmaktadır. Su
riye hükumeti şimdiye kadar 
\'ichy makamlarının meşgul ol
dukları beynelmilel işleri elle
rine almışlardır. 

Siyasi mücrimler için umumi 
af ilan edilmiştir. Başvekil Ha
lid Pekah:m ile gen~~al Legen
tihomme Suriyenin muhtaı bit 
Cünıhuriyet olarak ilanına ya· 
nyacak muahedeyi ha.ırlamak 
la meşgul c,.muşl:ı.rdır. 

FIKRA 1 

Vezir Hazretlerile 
Fatma bacı 

Yazan: Aka Gündüz 

(Sonu aayfa 2 •Ulun 6 da) 

Fakat nutukcuya sorarsanız 
o, söylediklerinin yüzde yüz an
laşıldığına kanidir. Tıpkı eski 
vezir hazretleri gibi: 

Vaktile vezirlerden biri bü
;ı.ük harpler kazanmış, serdar
lıklar etmiş, kavuğuna tuğlar 
takınmış. Vezir hazretleri epey 
ee okuyup yazma bildiği için 
şair Nefiyi pek severmiş. Bü
tün divanını, kasidelerini su 
gibi ezberlemiş. 

Bu harp çok kanlı oluyor. Fakat padişahların sağı solu 
Okunulan, görülen, işitilen olmaz. Bir gün serdar hazretle

facialar tüyleri ürpertiyor. Bu- rine kızmış. Bütün rütbelerini, 
nunla beraber "giileriz ağlana- vezirliklerini, tuğlannı elinden 
cak halimize., beytin~ uygun, almış ve ferman etmis: 
komik sahneler de geçmiyor de- - Bu adamı memleketin en 
ğil. uzak, en tenha bir kasabasına 

Bu komikliklerin basında ne atınız. Yanına da bir hizmetçi 
dedikleri, ne demek istedikleri kadından başka kimseyi ver-
bir türlü anlaşılmayan nutuk- meyiniz! 
!ar geliyor. Öyle nutuklar din- Ferman yerine getirilmiş. A-
Iedik, okuduk ki bütün ferase- damca.ğız bunaldıkça sedire diz 

ınıştır. Fakat şehrin tesliminden timizi şaha kaldırsak, bütün çöker ve iki elile dizinde tempo 
e\'vel civarında obüslerin patla - dikkatimizi tepetakla etsek na- tutarak Nef'iden parçalar okur
dığı işitilııtiştir. Topçu ve hava file! Anlamak mümkün değil. muş. Bir , -i)rmii • ki o yiik-

Tchdid mi ediyor? İltifat mı sek sesle şiir okurken hizmet
kuvvetleri büyük bir faaliyet eyliyor? Kara mı diyor, beyaz çisi ihtiyar Fatma bacı ağlıyor, 
g<it<termişlerdir. Yanlışlıkla Şam mı? İşin içinden çıkabilene aşk hem iki gözü iki çeşme._ 

,Şam nasıl tc8lwı ..ıldıı 1 
Kudüs, 23 (a.a.) - Şam tes -

!im olurken bir tek silah atılma-

ii7.erine bir kaç obüs atılmıştır. olsun! ı Sonu uvfa 5 s!ltun 5 del 

(Sonu sayfa 5 sütun a de) ======================= 
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GÜZfll{ft GÜZELİ ZULEYHA fEVZi ele diyeni 

yard arı 

,Yazan : U~UNAY 

Müsteşriklerden d'HerbM 

Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 

-9- • 
(Derblo) nun bır eserine -~ 
olarak ta.nıruruş §lll'k iliıııl"'' 
mütehassıslanndıı:n c. v~ 

M ht ı"f •• (Vidlu) ve A_ Ga1iaJld tarJID'. d-• ah te z• • U e l eaSCSaek• dan 1780 de yazılan mHhınl tııf 
Bu homurtuda.n pek hakh 1 .oesaretlııi sel ere -;y J)e1 

olıtrak şüphelenen Yusuf, a.y- gösteremiyorlardı. • • .... • yan sözleri,, b8"hklı bir 
rı ayrı kardeşlerinin yüzüne ! ~eın'un, artık y&lva.rmıyan , mı 1 sanayı u aft_ iç·n e yardım miktarı var. . .• ı.rl 
b• '-'·. Fena halde korkarak kalbini Alla.lıa bag"lıyarak aki- • • Müellifler en eski tariw:;, 
• adım geri çeltil.meğe baş- 1 betini bekleyen Ywıufyn sırtın- İetaılbıı.hbelediyesi blltçetıi:n - lııarqtırarak bir çok tuilıi.V"..'.i 
!adı. H - anlardan m"'--..., 1- ~-- •l.a.ca entarıs' ·ını· ft•"'a.rdı ergısı clanac k de muhtelif yenere ppılecak alıan, .fılı:raları ~ tıd~ 
mertebe~uzaklaşmağa ~~ I Y~, çu-.ılçıpıak' k~şb. T 1 yardmı tamıisab 215 bin lira • bir d.ürüııtiükle Hun!amıa__. 
Yor, hem de: Zulümde bu derece ileri oitme- dır Bu 1..,. 500 ı.=:. !etmişler. Garp, 31ll'kı 0 bııiJt~· ..,. 8 d ğu t 1 

' puanın 1
' ...._,. 1--'- d•l..- ;,.; ton~uş. - Ba.ı:1a. ni..;" bö""" .laıtin ha- lerine mran etti· U ene e a S OS Fıyat ıaiinkahe lr~-'-·onu, ve vardır. 1368 çu...alın milte- D .. falı: " bin"- m. "'"" ...,.. ..,. ~,,.~.~ ..,. 

in baloyorsun~? . , _ 1 - :S;i;,; kuyuy. a ataca.kamız. dünkü t.oplu.tlımıda ~"'kah· baki!li. İznıiıden şehri:ııme gel- a.n naya, " ......... -. 1 kii bu bilgiye ala.y yohınd&D::;, 
Diye J30ruyordu. Şaı.'un, dış- Allı ha, bu Jıayatmuıdan dolayı ta Galata.ara yda ve iııJ.eri IUıerinde meşgul olmuır I meğe başlamıştır. Bu kahveler 0 k u 1 çoeuklan y=dım teglı:i- ğil, ilİll1 yolundan gıtmi§ler .. "-

!erini gıcırdattı: günahlarınızı. affetsin Lakin k tur. iqe te9kilitı ticaret ofisi nıı.ııu- !Atma, 20 lıin liraaı anator -1 ve .k11111 Ai;rwMtiıle ~ 
- Seni aramızda fada gö- ent&rimi mçin alıyorsUO:uz? Ben, 1 açımca Kahve lı&tr.li 1:ı11iın:.m.ame gddl na. gelmektedi.r. Ofis kahveleri- yomlu&, 2 bin liruı Maarif "T•nrim•t,, ;ıyıMın ~ 

rüyonız da ond1.n.. kuyuda ruhumu al.mağa gelecek 19'1 1atıtnbul. Mi.Jlt ianayi Kahve tevzi talirn•laamesi De henüz fiyat koymamıııtır. Cemiyetine, l.O bin Ji:raaı ekalli- ııark ha.klanda ha~ PdJ 
- Amma ben size bir fenalık olan meleğin lı:a çırıl çıp- serginin .açı}mııtıma brar ve- düıuıabah ı.tubıı1 YA&yetinıı Diğer taraftan bugün 11&at yet mil 1 B?lerine, 6() bin Yazılml§ eserlere nadir u:~ııl 

yapmadım ki. . lak nasıl Ç>kabı.lirim? ı rilmi91ir. Bn ımı ..... d Cuma ge~tır. 10 da Zimat Benka11 Miidü - H-"-.._ine '"' bin tir~- h-'ı.. Tür~k.le· . ~.~~ara. =-.ır 
- Bunu biz de biliyoruz. Da- Ne Şem'ıın, ne de diğerleri günü. ıruıt Sanayi Birlifi Jll.el'- Fiyat mii.12.kabe komis;po- riinün de iıltirilti ile vilAyette bir ""''"'KC "". -· """ n. .,.... Yem;et ı J[Q'":'. • 

ha yaşın, haJ!lll ne ki bize fena.- cevap vermediler. Belinden n kezinde idare .be)'llti toplu.tısı 111.1., Qüıllil. l:ıopla.n.tmnıda tali- topıııntı yapıl&rak kahve tıevzi teşHlltma, 4 bin l!raaı Çocuk 1 tinde zannedenler vardır. r;ı 
!ık yapasın. Fa.kat sen bizim a- koltuk altlarından bağlayarak yapılaar,k ""' .ergi i.oi ~le- ' matııı:ınk>nın esa.sları .üaerinde işi ve fiyatları görüşülecektir. Eııirgeme Kıırunwna verilecek- risle Ünivenıite mezunu tj#' 
ramızda gene fazlasın . ! Yusufu bir iple kuyuya indirdi- eelttir. ~rfuım· tür.Buesa.slan. naza,. \ Komlsyoıı et meııdıc&inl ,,;e-. .Fnuııua gwi. iıııu& Jıul6S 

Yusufun korkudan gül yü- ler ve ipin ucunu apğı bır&kb- Bu -.eki !ııtanbul ı;ergi8inin rıuı latao.bulaı talıaiıı edilmı 1Mldketti lllak ic;ln: . .. *' 
zü sapsarı kesilmiş, uzun ltlr· lar. Sonsuz bir vicdan azabı için "" 1 l3tl8 çnval 'klllıve Tiea.et O- / · HARP VAZiYET"ı - la••ı+uıa gıı tg' - "" 

deh fevlı:alide muntazam ve .,.ee f'"ı· tarafından mu•--~- ven-· Ban pen.kendecı kas. apla. r "'- .............. ı di -ı... Yd .,. pileli iri ve siyah gözleri • de kıvranarak oradan aynldılar; olması için her tedbire ba~ vu- ~ ...,lilCUC =:..-~~ . ...,!.~-.~;_, .. ·~· 
şetle ~ılml§tı: 1 sürülerin yamna döndüler. hülı:ilm leeelttir. Kab:Yl'JDin 'yet ..fi.

1 ~pbneı ~ k~nıı.e _... ..,. _... -"""""- j;-
- Beni öldÜ!"ınek mi istiyor- Lıivi, siirüden bir koyun ya- ı;ılacaktır. ~husu~. Re- ;ııatuıa topl.&llCI .için yuade.5, kar payı ~~ ııoyleye- 1 R Al h bi DWrauz ,lamız bir iltliındı& il' 

• k&l&d.ı D k akla tiınlııin ve ve ıye &- • perlılc:endecl için yüzde 8 kar ili- ~ kvmı:ıyon neıilındıe ~ • U8- ma ll Br ma. ağaçlıırımn gölgeııiııde. .J 
SDnuz. · ıtn, oyunl.lII ay - isi Doktor Lfrtfi Kmlann da -=· ..,..,,__ ,__rar ' büıılerde bulunmuflardı. Fiyat .~ ,_ ____ , ___ ,--=~- ~r-
şem'an, bir canavar gibi il.ze- nnı b~ladı. <>·-·un da sabah- · ...,_ ,. __ ,_ t' ---' ·de ·- ~...,..__ - J ,.. ırfı 1 ı _.._et_, ~ ac,._. ..... ""'7,__ bi _,,,...,. ıcap .....,.. mu=ııett ı ~mı n . J mürakabe komisyonu, dıiiDkil. ı-•ı tar ncı ~ .., &a.lıu-~. SOlıra . 

rine atılıp ııa.vallı delikanlıyı · - leyin erkenden bilediği bir bı.- esirgeın~fi kuvv.rtieo ümit .,. v~~. ,__ t ta ,__ •--=l•ntısnw!a. lıuı -ı.......ı.ri .-~ hil.lı:1imet merkezi de burada ~ ıw.tı:J-A. ,,, __ ;H ı.._ ,_ ~ 
!eklerinden yakaladı: çakla koyunu boğa.zlıtdı. lsaher, dilmektedir. rnt:._.....!....,, ~~ııeı, ~ -.. ....,__. ,,..- Biri ba:iz değildir. Büyük Stra- ......., _, ~ ™ -. 

- Elbet.et öldürmek ıstiyo • Yuaufun alaca entarisini koyu- 1n., ~~--bul M.illi Sanayi- pe_ rakendecı olıııru_ .Y&calrtır _ Sı- ğır&n.k.id" diıilarıdi~~~.lerDi?tı- •-ıa . . Alın ord rum. Glin<ı1. hayattır. O I 
ruz. 1 nun ., ...... ı.w.ndan a.kan kıuıa .....,, .unaa 1 h lk kahveıı kuru kah '"""" ~r yetı~ . an u- . bütiln in•nlıor, aiıc1er gibi 

.,~.....,.... sergisinin bu sene de G!lat.asa- v~ . a . 101
• v... I ğft- tıan.ftaıı bul toptancı ln>- 1 sunıın:, .basmmın, defi ve tanı 1 aııee tapm•hd•riar. . ... 

Ywıuf, IM>ynuııu biikttl: buladı. Diğer kardeşler de, bu ray l~i tıilıwnda kurulması cıleı:vlen alilbileeektir. . .,.
0 

t:aeir!.eriBin Anadoludalı:I tertı1ıW., ğmak 'l'Ulyeti, ara- M:em"*eönıiu.-"p })iııiıllr 
- • asıl lnyacaksmız! Beııı iŞe ~tiril: etm~ olma.lı: için esas itiba.rlle kan.rla.sbrılmuı- Dli<ı 'bir Upm. -,:ar.etesı k&lı I ~ - zi_, yol ve ikmal imktnla.rııu. <ili _,_..,. __ .... _ ... _ J!:" ... _.. ,-

sizin 88Ygi.li kardeşiniz değil mı- ona yardım etliler, 1 ta · · ve satuılarınıt bugün lıepn• • kasaplık hayvan satıcılanıur. ,,__ l:ıul dmuak )ıı{a , -......_., -..-.. .-......--. :_l/I' 
yiin? ' O zaınıına luıda.r ~ ol- r ~ 1.5 .A,,"uat.ta. .-.hı• ca.ğıru yarmıftı. ~': ~~ telgr:atlar çekerek .İsta.nb~ .ko j . . un ' yaıı - dığaaı - hat$& • mr. ~k ~ 

n..mı..n. ı muş ortahk ,,___,,,._ b la rı ılurdurtıinı.1.llj olma,,•gı Nn bu yun ,.;;,,.,.,.,.. ırıenıeleriııi bildir - ıairiler, TaneolNrgler yaratmaJt da onıar.ı..,n fa.ııWığwısı~ - .......,~. .. • -~-A aıı - bir Eylulde kapanmaat babi" . ı,..... ı ...,._,~"::'.~- -erihnişti· .• K--'- .ibere. .do.'"'-dan doğruya o.rdu- 1 "';~ ....,_ ı....-aı ~ - Bab•nızın .eygili' Ywnıfn _,.,., =•-- habere bir mina -ek zor• w.ıu.,.-.,......,,.,.. • .......- .,-- ·-~ ...,. -v 
~ .ınenaru ...........,lrtedir. .• ·--. 1 ...._ __ ,_.,,,_daf _.__.._de _,....,a ..... ruwı-ı..-. "'·~ı iyi ~ 

değil miyim? ' Fakat o güıak:ii lııp.m, :.her dur. Diger taraftan yenı taıımat yon. dünkü topıantrda bu gibi ...,...., nıu.u .,....,.,..,... 7 .....- .,.. ,,-nı•c ..,...._ 
- Bugünden itibıtren =anki akşa.ına hiç lıememi -1 ~.... namemuCibiruıe temata. ne'giiıı ı harekette tınhmacak oWı top - yoktur. . . i'~ 'ft'Wllldea azda; 

sin! yordu. Et-#-- YUll!lfa yas iKTiSAT ba-1·-·-•'" &""""• ilAıı edile . tancı Jı:uep!arın derbıtl ld&ııel. Bugiııllı:ü ordular, harekltın eud8roir. 
Yahuda.; Şem'mıım, Yusuf& tutan .ha.ziu-fu:İuler duyulu , oe;;;;:--· .,__ / Örll)'e7& .,,,..;1ecejioi . eelaplııııe sliratle inkifaiaa .lrsdir bulılb· * 

bir ~ yapuağmı. hie•ede - gibi oluyordu. ı· Mürakabe kursu -memur- şetmm.Ude 'f60 çttYa.I kah· MlıtinniatiJ:. duklartna pre, ?~ ·v~ oyala- 1780 46 yam ,.ua.'i.lbıtd~ 
rek ilen atıhli Ymufu elinden al- * , .. la 'mt'h · . ına. muha.rebelerının ıızun mild- llll!·•~l yuı1aa 9u-" 
dl.Sonra lı:ıı.rdıqleriıinhepısine Hureti Yalcup, ay1'!ıP ile rı r 1 anı l BE.LJ.EDIYEDE · 1 POLiSTE !;~1~ ~ği k&1Mılj imrkenilı:J.ghelflkra ~ 
mrden hitap ederek: 1 a.yrlmiana" odasına. kepenrııış; Fiyat mürakal>e bllr"911Da , P't 1a!i· erdlmımciıa:n Nakıetty-: 

-Biz, dedi, bahamıMan ayır- sevgili Rahil 'inin son bergiizarı ıtlmacak meınurlann kursla.rı Baston ekmeğe iki kardeş arkadaşlannı ._..:,,,:!!:.O iatifa.tle a.-': 'j . ·::;ını'.:8:!~~..., 
nıak istediğimiz ~zi. bu olan Bünyamiıı.i yamna. oturt - _ _._.günü bltmıişti Bu gi- .....--- ~~ n v .,_..., ~ 
kuyuya bırakıp gitmek iıı;in ge- uı;ı, büyük Allahına ilıedet ..,_ ~--' · - ::.ıı l k bıçakla yaraladılar de ftma.ldeki Rus 'C'Jl'duaımun ge- reıc yerine bir mpasınt ~ 
tirdik öldürmek: için değil. Vf!f- diyor; ciğerparesini Yuaufunım hı murakabe memur namzedi<>- m aaue O UDaC8 . .. rilerine :müttefik kuvvetlerin ırtmış_ G ı.,14 :-rağnmı ~ 
diğiiıJ,: karan derhal tathik e- sağ ve salim Q(mtıJMi .için yal- rinln lmtiba.nları dün öğleden t.ta.Dlıul ı-ı....=...· ...,_...._;.. 1 . J'tilıte ~ K~ 89.rkmak lııtemeleri ku'Yfttl• ı -m -emti m " :m.-ı ~ 
delim Ne o '""""'"ün ne de biz va.nyor ·-' -~ onlu -ı ""-~ ""'-· --ı...-ıarın ~,-ı ~- " j 1:ilıer- Yamak 99kağmda terlik- aııbtaın81dtr. ~ı .... ıı:.. ••- "-il ın ...-:. . ..,....,. ' ' ,,_v-.y . -·~ ~~ vua.oı.....,.. • de~lenn daha.~ çılı.- ı çi ()wnan oğlu,Jıtelıın&. ile I:lıı.- 1 1llı: gfınün tema.mnnda ba- nun '."""""u..,... - OD ':;;J1 
vicdan uabı. ~: . Bir~· içerinin karardığı- da yapılmqtır. Mu...affalı: obn- m-.u ttnun makadiyle Uıc- >.;.,. og"lu Ha.lim ve.kardeşi~ va..._._ bil•""" ---·'u 01 ~ ~lı4*k iiııee ~ Yusuf, Yahüdamn ellenne nı hissetti. Ak &&i;l•.• ak sa.kallı ..... _ '-'-'-' ..__. .... ı..:ı~ · . -.. ,....".. :r- .,... .. ..,.~- .,., ......_ y-"""..,._ap «mdllaıi ~ _ _, -· .....,u., ....., nıceler yaparak bir Jtilohık met TerA>l cıvar ıneyiıllnelerde duğu habec veritmelrtedir. Her ı -c kl=.,i · · sarıldı; kanlı göz y~ ile de b&ıjını ya.vaşçlı. sağa' çevirdi. ti.r · l Yll. varlak ı.aton ve yarmışar "'-_,...,,,.~''""'"'ten 110nra -~ •ı..ı· ,.__ ... ...,1 .. m. hava ,,_·v- ~!~-;--inde~ 
ııuls.yarck ~~e llafladı: Balı:tı ki o da ImJw-nyı öıı.iiıı.de · ı .,.,. _...........,. ..,_ -~ "' wmm.ı ,... uıı:r- ""' _ t(I 

- Allah aşkına bana kıyma- oğlu Neftili dikiliyor. v kiloluk yuvarlak, buton ekmek lamıd& kavga. ~ ve sokak· ~ne ııahiptirler. Alm.a.nla.r, _ ~ ~ .-1 ~ 
ym !. Sonra sevgili bab~n Neftalinin başı önilne eğil- AQLIY EDE nümuneleri elde etmiş 'l'e bu nü- ta da de~ eden kavgada. iki ha .ım<lidwı. bliyl1k otetıirhııi .uülke .ilıöya.cı:m yok.. ~. 
ağlaya'&ğlaJ'a gö%leri lciir "Olur. di . YaJaıp, bu 'ftZiyetten şüp- muneler beledi-!e tara.fn;ıdan bnieo bir olup Iı:amılan ~k.. dövm.elı:le hlnterlandda deQııet geri a!mmır;ı wttriıuım ~.,. 

Diğerlerine .nazaran dllha lıeleodi: -a• .. tahlil olunmak ınıere belediye mif1ıer ve lühmedi sq 'lıaldıruı.· ıcyandırmaJı: istemişlerdir. Rus- Menfa oJ«ıwk .iııir .-ır ı lıb,',,MI 
merhametli olen Yahuda. Yu - - Yoksa Ynııufıımu getirme- ır ge~ UÇ ay kimyllhuuwine ,gönderilmiştir. dan yanı.lamıolanlı. Yuai.ı t&- lann da Alman şehirlerine, dil- aaba :Jııtım!l!aı. Röjpl~ 
sufun •a~lerım okşıyor, onu il· diniz mi? hapse mahkUın' Raporlar neticeıtinde. yanm ki - 1 clııı.vi edilmek ilsere haatihaneye """'"?"."tarın& "8alduı lan llelı .beni .hali ..,.,.beeç lııir',_..~ 
vu~ cııa.!l41yordu: Diye .-du. N.ftlli, mçkı- loluk ve baston şeklinde ~ 1ı:aldınbmt ye 11t1.;hılar yaka • lenebilir. . dm-menisi riıl& ... 1ı11 Jı:1 ~ 

- KeFkmıt Yı.ıauf! ieni .Jıic; rlitlı bir aeele : 1 oldu - imaline yakmda mii .. •de ede - 1.uı-tlardır. 1 Bu devrede caalı bir hava 1 ..a41ımlannı}a· --r _,,,,-, 
iııcitmeden kuyunun dibine indi- - Bizi affet b~!. 1 "~k --"' 'O_......._ · llll'&da cektir. f , . , ful'iy.etindeıı takip ı-düen. gaye ~. B:ü!rltwW'• -
rcceı!iz. lilğer ~ yetti)"le ö- DiyıAadi. s...ra yal8Jl'da.n .,...., .,............ ,,,~ı;· . . Su şışesı ıle başınt yarmış I şudur: ı &irindılteıiiği 1llıi ......,.,~ 
lürsün : vaden yetmediyse, yol- bayılıp dlişttt. ~.::: tn;.~~~ Asker aılelerıne ya~dım Knnıkapı Nişa,,,.,.sında Tu- 1 A) Y~ır::;1 , ~ 'elmek, yer . lıuldıelıumı . Jrade ~ 
cular tarafından lmrtanhrsın . 'Yakup, ta.maaıı niaden :ııua- ı .._.. ... _,_ .. ea. oa!..•- ..;,w, - l·-ı.... rılrmuuvla otuar•ft K B). Mllhnn ~-'.•:-·.,, 1,01, , . .Bu ·- - edWnMır )lılft..., 
~ bu 1ın·· --'- ,_._ ,_ b A ·'-'·---dibin' veizkolacakljjllk.ildeyllt&•mak. ...-..~ _..,...ç "'- •ç ...,,.,.. •------ - u- 1 ..., " 
,,ana zu u yap,_.,, ..,..., - ... nmış · y ....... uuu. e yu- tan suçlu Eyüpta .otuxan 17 aileoıi mUAveoete mtihta.ç, aaker mer oğlu CeW. Atamaz ile arka- ~ryo il·~ . ıennı ve wı t . :ratı ~. ~·""' 
mezdilı: .a.mıı:ıa, ne yep•hm .ki. var.laAaıı o k- 1r<Mkye lıalia- ·---'·"'' ,.,._,._ muhalremesi ailelerine ya.pılacalı: yanlım için .... ı Ha•"'•• og"lu Nazım, Ye- wıeııııss l nnı ve ilh.- taluip ..tün ülkede lıosp .bir '!-' . 
bir defa karar v~idik, yemin et- rak: ,..,,.,.~ n.= _.,. :r-- etmek __ , .;1 

diln albncı uliye cezada neti-
1 

.._._ 'ti .naltliye ve eğleınee yer- ıillı:apıda andıkburnunda.ki c• 'Ra-k"ta d·-kı-•-r .m:~~hr .._,,,... ~· · ,... tik. - Yusufum n,erede? Onu ne . !eri •--'{"'-'-- wanılan zam.la- __ . . """''--"- .....___ ' ·~ " ~- ........,.. ....,... , ,_.. I!i'-:-
Yusuf. yalvarııı yakarmanın yapbnız? celemmştir .. 1 ...... """"""' ,-.- ....,.,._ sergıaı .............., ,u.,.. ..... -~ bul mlıliığn ·· 

bir fayda vermiyeceğine kanaat Diy~ha.ykıfdı. O sırada diğer Kenalin bu wc;u sabit~· nn taruıiline bu ~ içinde krken kavgaya tutlli'Uu41ar ve D) Hava ü•••foi .Qızmalc ve ·::-nlr.U.~·:m~• · .~ 
getırnrek. oğullan da gelnıişler, karşısına düyğii.n4en ve Eşı:e.ô.n yüzfuı. başlana~aktır. Muhtelif kaza N&znn önlerideki su §iııesini ka- yeıdaki tayyıınıleri imhllo et· _ Hiilriimdarewı ~ 

- Bari, derli, babacığıma ha- dikilerek elpençe divan dornıuş. de de sakat ve iz kalacağına ka.yroakamllln:'!;a bu hıı.susta 1&- i parak Celilin b~ına vurmug mek, . . ı.na bıraktığı. m.,;bk~ ;J 
k;kati~ylenuıyin. "oyun oyM.r- Jar ve~ ~ine-eğmiş- dair rapor mevcut olduğundan ~mı gel.en teblıgat yapı.l.ı:ruştır · ı ve ;yaralamıştır. Suçlu yakalan- E) Hava kuvvetlerıru taarruz rap yer ohwdığmı ~-,/1, 
ken Y11sufu kaybettik, her ta- !erdi. Teessüründen ne yapaca- rilm~kkıntirda. 3 ay hapis kmım ve- V.a.ziye_!; halka c~a günü ree--

1 

ı mış ve yaralı tedavi ,e.lbna alın- !arla bağ"lıy~k. ana ·yurdu a- biliyordum.. danii.- $6.ddl · -.# 
rafı ar· ılık, hu!ıımadık .. deyin. 'ğm.ı ııqıraıı Yakup. ~ bi- . ış _ .men ilfuı. edllecektir • ..nuwtır. lmılara ve mdrrmelere karşı le.bir tıtıepte bulunına!d& '11 
E!İ;er onı\ hakikati söylenıeniz rer ~enelerinden tutup onların MaL-ud Sainrin korumak; Jelı:ıet.injzj ne halde me iıı46 . 
bir dlllla eizıDŞ yüzünüze bak- ba.$1annı yukarı k dırdı, riya- um. - F) Harekab kolaylaştırmak. tiğimi g&termek is~ 
m:ız. kfi.r bir solgunlukla değişen yüz- tahliye talebi red - K f.ft"i) 1~1 K R M A I~ Rus sanayi kombinal.rı, düş- * .>il 

Nektali, bu sözlertlen çok mü- !erini meydana çıkardı. Ay ışı - M fı ti j ma.n hava kuvvetlerinin bir u- 1444 de Yama muıare~ 
tees"ir olmu~tu. Ne yapsın ki r· ?_ solgun yüzlere adeta til-ı olundu ~usta yetişemiyeeekleri kadar parlak bir surette a..ııaıı ıv.,. 
on ki~i tara.fından verilen kara- ıirur gibi aydınlık veriyor; ımı.kta.dırlar. · Halbuki J\Jman ci lforad lfac;lılan pe~ tıif' 
ra muhalif hareket edememi. aöyl&yeeekleri ıı<ızlere inanma - Dünya İth•lit ve ihracat "'' A k b 1 d d dariissınaalan , Ruslar eür'et derek kardinal Sazarinİ'llill..ııl' 
Diğerleri dP yavaş yavaş Yusu- ~;s~~ &deta Yakubu.ikaz e- ı ::7~U:m~~~ri:v:_~=. ·. I mm• a a•ÇI • UtU,nCa 8 ayanama 'ı ~terebildikreri halde, daimi ! kiniyle muahedeyi n~ 
fa acım;ığa. merhametle ba.k- Gö'zleri yaşlı, ,__ ,,_ı. ,_,. ·lı di f I b ı ,bir tecrübeye maruz bıralulabi- ı kral Vlidislaam kellesini .,..J 
maga bwılamı~lardı. Çünkü Yu- .....,., """"" sdı.oylanle mdlreıvckırfılıklav.~e my~~de ae'. mlŞ 1çer1ye gırmış, a ana a._, amıı;;. .1rler. mı bozulan mua.lıedei!e-bt'ı9:.ı.~_,, 
su!. onlara daha ııimdiden af. Yakup; o riyaldir yüzleri ayrı ~ ·------- ~ y R yad h k. ~JJ":'.:. 

ı ayrı süzdükten sonra tekrar dilmekte bulwıan Mahmut Sa- us a are atın cereyan mmaga geçirdikten sow- · 
fetmi göıi.iniiyer .. ı. Fakat kırd J tde<:eği. mıntakalar, Drhlı ve meydaıuru gezerken 
hepsi ıW Nektali gibi ~e- h.ı.::_ y-~-"'-mu-yaptı:mz za- im Albndağuı , di:iıı alb.ncı asli- Dün birinci asliye ecza ma.h- mesi ~lanıbirinci aaliye ce«aya 1 mot.örlübirliklerin pürü.ısüzrol_I bulunan Azap beye: -·~ 
rek verilen kararın zalim sınır- ıniUıu. ~~ ye cezada mubakemeııine de - kemcainde bir .ııirkat cürmü verilen suçlu: l · · ·ra tm"' · ı <a ~...JI 

timler?- ,. " i Sa.iıl:ı .. tle • erını ı e .,erme, günde, - Şaşıyorum! deın-!Ji1'rı' 
Şem'un, ~psinden cesur dav- tuvamz aye@didır' m.'evahmkui ~ .. •undugun! ~ ~akehmudesuın· geelınb•~ı::O:.U::~ •. mu -'-.Bende ,'.:emi•ıotir.madNe ııenOnce- hatta 200 kil;Ometre 'yapmaları- j ölülere ~kıy(J1'1lln. Hiç ~· 

Yeni Sabah 
ABONE SEQEUI 

3 AYLlK 

1 AVLIK 

Türidye Ec:nebl 

14GO Krfo 2700 K'f, 
750 • 1150 • 
400 • 800 ıt 

150 • ıoo • 

TAKViM 
t:~ Haı:iran 1M1 SALI 

28 Ctmaztyeı ...... vel 1360 

11 Haziran 1367 

r•narak: ...,.. ...., .,~ re, ne ~P! r ını. - na müaa!ddir. ·AnCak, Rus or- 1111çında sakalında bey&2' '...tıı· 
- .~ ve arbk tahliye edilmesini iste- Yapıb.n dııruşınada dinlerıi- ların :.aten hepsi açıktı. Ben du.sunun <:ilk ehernrniwt ~rdi~. · Azap bey '"' cevabı '~ı· . .ıı 

- Biz zalim degiliz baba. di- diğini söy~. Mahkeme bu ta- len şB.hitlerin iia.d.aine ve mu- d.e-a.ı;ık . kaptda.ıı. girdim. Bu bir :siWı da talik defi siWuaı~'. - Padişıili.;! Wç ~' ~ 
ye cevap verdi. Ka.rdeıimiz lebi red ile sabıka kayıtlarının ı hakeme aafa.habna göre w hususta keşif yapılma.ııını ve Ruslar, taarruz eden her· üç tan sakalında beyaz olan bÖyıe 
Yuaufa zulüm etınıeği aklımız - ve mevkufiyet müddetinin so- vak'a şo"yle olmuştur: beoim tarafımdan kınlmuı ·hiç ita ı...- b ' ·1a.ıı tıılb' fel!k k ndi ta Dil' 
dan bile geçirmedik! rulına.sı için ba.şka bir güne bı· ı b' lmad. ~.,ı ır aı ıy.c ve is -

1 
ete e ni a r '-~~1 ~ 

Yakup, Şemu'unu omuzların- Hıl'SJ.%1ık 'll&lıılmlan dördü ır ııey o ıgının tayin ve tibdam etmeyi düşiiniivorlartlı. UJ,lJ•~. 
dan tubıp ~ddetle sırdı: rakıldı. bulan SaJahpddin adın.da bir teı;;bitini isterim. Bu baT]lte de motörlü ve .2lrb . .~ 

- O halde ciğer parem nere- Yüksekkaldırım yeniden sabıkalı evvelki gün Yenil<apı- Bu iddia tarzı mf\ılafaa:,ıa lı kuvve~ . liOD ~. hava 1 ıu.,~en ziyade aevk ve~ 
de? Onu aabahleyaı aiz götiir- yapu'acak da Avniye ait evin camlarını ait görüldüğünden ·ııçlunun ku~tlerile. bırlikte .~~lıyecek- , meharetinin ve latanın ye-:;,ııı: 
ınediniz .mi~ Yalvararak elim _ ve sokak kapısını kırmak su- tal~ini kabul eyli yen müddei- lerın.ı t:_ahmm edebıliriz. Rus liği dereceai.nin bu ~;,ıı· 
den almadınız mı? Belediye heyeti fenniye mü- retıle içeriye girm~. Oda unwmi muavini Aminin evin- mntörlu ve :zırhlı vaaı.taları, te- belerde ka.t'i neticede aııvl~1 Şem'un. bu suale verecek ce- dürlüğü Yüksekkaldlrımı sö- kıı.pımu ve i~i gıırdrobu de keşif yapılmasına. bu mak ~ül e~c~le bera~r. bü cağını keetirmek mitmJr~. '-. 
vap bulamıyordu . Yanı baıırnda kup" , yem"··•·- yapacakbr. da kırdıktan aıonııa. bulduğu sadla duru.~m.a.nın tıilik edil- yük ' llJler göriıb~lenlır. ı Ruslar için geri çakılJllııl'•.# 

......,..... yükte' hafif h ..ı • lan mesine karar verilm""'sini iste~ n . .._ , __ ,..ıŞ:., dikiien .U.vınin losık aeei im- yoır-ırkoP·-- yeni ....,_"de p• • " agır 0 •w::s ordll8u, her tarafta bü- ma tare kuvıretlerle ,,.,...~,...~ · ı ··----- =~ .,.,..... · t ı ba•'•m•otı di .. Bu suretle ıbira.z viiı'eg<ine "k ı .,v da.dına yetişti; . "°•lanııdan dalı al··" eşyayı op ama.ya ""---. r . yu miky ta seferberlik yap - imkanları vardır. Kay» bO "ı· 
- :Yusüfu . lı:urt yedi? ı granıt _, ve a ,...... .Kendi evi gibi serbest aer- su -eerpilmiş gibi olan suçlu mıştrr. Alman ordusunun kuv- ı' çok gerilerdediT. Rus~ısr. tP 
- "'--t .baba! Onu, h&""""· basamaklı olarak yapıla:calttır. ı..~ hareket ~-"' -yayı ton yakayı ' ktırtaracağını zanne- Yetinden en büvi;k bir kısmını hnn' noktayı daım' a · 

Giin t75, Ay 6, Yıl. M1 • Hız" 50 "'"' , ·- j l.d "'''" ==...,. .- derken bu taleplerin arkaaın- ,- h ~ 
!arın en za.limi olan bir kurt tfaiye kursları açı ı lamağa bqla}"lln Ballhaddin doğu eepnsine ta sis etmek muşlardır. 

Günet ot•• ııo.~ı dan .lıir de "te.vkif,, iiltendiğıni · · h' bi tasa k ed·- ~,;,f 
1.3

2 
parça.llldı. İstanbul YiU.j'et:i pasif ko- naaıı- ı.kımıı. ko J ı tarafın- duyunca ~dı ve •neticede rçın rç r flt" m ıgi mey 1 Almanlara gelmce, ~tı· 

8.45 4.31 -ı tu:YalmH p ._ . çıldırır ~..?!aklamuıı- runma hizmetleri -ında it- dan görill.ınii!t ve dfrbal en ya. mahirane riyueti miiddeiu- dandadır. "Bir ihraçtan korkul- ' büyük ornularnu ·m 1~ 4.29 12.l6 16.1 7 v-ti . :ersnuayrı.ayrı , 6~~ - fal _,_...ıa.:...._ 1 • ,......_ km olan polia.llMIOrlriiae ve bek maz. Her kıyıda k&fi Gürcü lcbar•etmek, yıilcıüııyJP ~"'~: 
...... 'l".ataı ım .. k ,.,...___ı,. · · '-=diain ' ye -· ...... -ç• ~-~,...,... ---'ı- · · mumi.muavininin-talebi veqhi- •-· t.te bUl ... _:...1ii1110~, .........,..m ,.ıp ~.,,~~ rçın ,,_. ___ ı zor ---'-'- ti!füı:!I . ..n-n . çilere mı!Omat v.,uuuıştir. 1 ı....u im bu .... vve ;r unuuntlmakta.rlır. mele · ti,.._ıi:l:eri _., ~,..e , 
ıı.oo 2.04 6.2~ Ü&l!I ~J'ardu. G<;ğııüne ok ,•ap- ı -d ye ~':=; K':' Saıçbı. s-tihadılin .eşyayı e . .._.. ,apı aaına ve. malı: Diğer ~· . bu hm•p, bir ~ddet, ~ ve "J"~ 
19.ı.5 ıuv 2.89 llaMtl ıanmuı bir uWı gibi .lı:ölı:rali: yetle evam . tam t:ap~yqı ta çıkın&lı: ha- sadla..dvn,..-amn ~a bir -ılmt'lıidır. Alınan·ottilJ. bir mik:ıııas 'Çi:zmek )lıi.biZ 

I j - Ytlan! Yalan! Yer yü:ziin- bir mjlildet tatil edilen Jrumlıır •:ar!Jimı ,ıapmalı: 6-'e i1n!n güne bı.ralrılmesnıa ve "'4ÇD°D ., "Aazeket "l'e 'lllanena Jcabili- yan yannki m-ey\jan 11111 ~ 
-- 'D K KAT -- de, bu zıılmil yapealt, bu cia- ı yeniden ac;ılnı.ıttır ... llu..luınılan lıir*a.bire/ , n üı Ye nıahi,-etine ve.•çlununt.a •- }'etini iki yil.danlıeri illbat ~t - minde, ·~ 1 ~· ~ 

cY..,i &aHlı• o tıollılerllon Y-r yeti ' yecek JJiÇ bir -r 310, 311 ~litlü '!llilicellefler ı....ı.-"-- •--#-.. _ ,..,,,_.___ bıkalı JMıilllıınuıııa lriaa.enımıı. ~ .. lRUS lnı\IY'etl.ıninin Fin- '!!il., beyi tftnın tJft'ltk .. -;!.ıJ I' 
Sen ..... .I.Wri' ~ ...,_...,.. ................... :r-· halı =i-e.ae...ıru&rı ..,_ lıuıiit,ıa ~-

YO evuk ~•lain ılıl . ...,.n -· .~ldıır! ·•--- fr'u;ı;-ediyms'~ . ır n..ı ,..;..,,. _,., ._.ar. eanırıe1r ..a-.tev'-" ..,._ ya. büyük bir · lııı.- fın tta !lk:.lfüfil ~nı ~· 
olunmaz ve ~•..ı...., ı..""""-· ... na.var--. "" ' 1 a:r.-ye ..-.- ....._ ...._,,. ,.,... -·- - --=-temriıs ı Ghna:m.a•, ..., ... 
ıiaa .ıloioyı hio bir nuouliyet kabul betbalı.U __, iel:ime .,,,....... ... 1 

Jld '™' - j' •d ·-it a& ka.raf' veiiıii, ;;..;,, );'j ar ltt ':de 'VeP• J7;1.At ' ba.enm iıÇ k 
... -.. 1 (' • • -> ay 4-uıı. edeeektir. l m'Jtir.lıllu -'>ıtllı, _,-ı iiliüin-; dn'!,, ' 
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~~~A AH) it. ~ÜYuı< .:iİYAS I TEFRI . ' *} :)JJE-·.~u't bir yıldiJuiİ· ski • ? 
Çan· kk ı .. .. d ı·.., k 1 JllÜ mü r ::.eheti/e ır . . 1 ........__ a a e onun e çe ıge arşı Bundan tamar .. iki yıl~'"- ' 
-...;;;;; • f • ve! bugün Hatay anava- J 1 

Sovgef - Almaıı 
Jıaı-binden 
illıamlar 

ımanın za erı tana kavuşmııştL. Filvaki 1939 E k' k .. . t r d ı . . h t b. h 
Y .. 25 Nisanda sabah saat be~- r'lı. ~azi~anı~m _23 üncü günü, S J OffiUnJS l er erJnJ şayanJ . ayre Jr ma a Almanya, Sovyet Rusyaya• 

nic:in taaıTUZ <'ttiğiııl uJ 
zun \1Z8.dıya anlattı. Gerek Al~ 
ınan de''let reisi B. Hitlerhi 
nutkunda, gerekse bir f'llreti bil 

I,,..._ azan ', - t . ' b d "" b" .. k 'Turkıye ılf' oUrJye 3r3Slnda a- 1 ı e o f b ed b k H dd • A \ '• ço•. rç .1 kuvvetlerle ihr.ı.ç hareketine hanını ve bınnetıce Hatay ara-l en ıtı aren uşmanın uyu razi. meselel.e.-inin kat'i surette ret e ıtıra a mec ur en sa ı mu eıumumı 
V başladığına veya başlamak ü- · · - T" k- -Ih k 

zere olduğuna dair haberler ~':rı.U:un ~e~Y~faş:n~a:'.'.' ~:: şimdi hariciye komiseri müsteşarıdır 
151 ---- biribirini takibe başladı. Ce - riciye 'lekilimizle Fr11nsız bü-

' k(imetimbıe tevdi edilmiş bnlu
' nmı resmi Alınan mubtırasındtl/ 

bu nutukta mufasııalan iza.Jı edil 
mektedir. Filhakika. Almanya' 
bu tecavüzü niçin yaptığlnı u-'.'. 
:ıuıı ıızadıya anlatmakta, ken· 1 

disini mazur ~ek için 
hadl..eler mretmekte. ;rsa~~ 
bu hm maktadır. 

mıpta, Asya sahilinde 11 inci yük d.çisi tarafından h\1$U~İ I 
ihraç başlıyor fırka büvük harp gemilet·inin mera.simle imza olunmustu. 

ve birçok düsıııan nakliyesinin 'fiirkiye, h•kkı olan. Tiıı'rk 1 
bi N· - tet..-emmilünii haı:ıer \'ermekte i- • 1 
l!ı ısan 1915 ııafııJda bera· di. Daha ~im~c Kumkalede i;opraklann° kavu..=uş, o zama-

r Jan, Hamilton Gelibohı i\çilncü fll'kaııın öncüleri Fran na kadar yabancı idare altında 1 

'-t!ı ihraç hareketine sız g=ıilerinin ater;i altında ç~ inlemiş Türk çocuklarını bağ-
: Bu plajlar muharebe- kanlan Fraru;ız askeılerile hıı.r- nna basmL~tı. Yani 'l'ürk top-

"tıl~ıt Vak'alar birc;ok defu be bile tutu!!JDuşlardı. Gelibolu raklan, Türk ana vatanına 8V-
~ ıla ''h Ve daha bir<;ok defa· yarımadasının cenup ucunda det ediyordu. Bu bariz, sa1 ih 
~I ~:ı:ılacaktır. Bu muha- mülıjm miktarda lngi!:Z kuv _ vaziyete rağmen o zamanlar He-
:ıı..,,~kbırinci Cihan Harbinin vetlrri, !l uncu fırkanın öncüle ta)ın anayurda katılması işini 

safhalarında son.~u~ rilP ihraç nokta•~nnı tutmak Ttirkiyenin emperyalist gaye-
t.da 'le, bütün dünya.yı için çarpışma:·,. ba~ladılar. Bii- !er peşinde koştuğu suretinde 
~ b r eden mücadelelerile yük çapta. İngiliz deniz top- ı göstt'rmek istiyen birkar, iru;af-
· Ji •r köŞe teşkil etmekte - !arı b li t ii n sahil boyu- sız, yabancı ııes yiikı;elmişti. 

'l!, i:.reltatın istisnai mahı· nı : ve k r a y ı ~iddet-
~· 1 ~a! ordulanrun ma- ı d"ğ"' ·,,~gı ve ikı- ta-• i<>.in de e o uyoı·lardı. Kabatepede 

\ • ., '"" ve Maydoırta İngiliz harp gemi- Bugün aradan kiı.ınil ik i yıl ' 
t lleticeler tev!!t edebil~- Jcl'i karaya asker çıkanrken gcr.miş bıılımuyoı· ve bu iki yıl 

~ı .• ~:dilfler~ mucadelenın diğer harp gemileri de bir ya- i~inde öyle hiıdiselel' tekHvün 
:<ııatıa ';fen~ netıc~le.rmı nm daire halinde sahili çevire- eyledi, öyle fırsatlar zuhur etti 

lııuıııl!' ren ~te: hıııstıyan rek en büyük toplarile karayı ki şayet Türkiye kendisine is- 1 
~U~~an büt\IJI. ask~rl~- ı ateş altına almışlardı. nad olunan emperyalist ga.yeleı· 
4r tarihı;ne~~tı ve butun Saros körfezi üstünde, bize peşinde hakikaten kovmuş bu-

d ın onunde uzun u- t yakın bir meMft'de harp ı;-emi- lunııaydı bir hayli toprağa te-
j,_ " 

11''1H:ağı canlı safha- leri ve naklivel<'r ~ahile vak - ' 
'-'Ut·o-ı ·· kü- b b" salıüp için elinde bk takını ıdrli- , 

'1ı"- ~ a o gun ar m la•lılar. Biraz. sonra o tar.aftan ' » 'r>aın k • k ~ alaı· ileri sürnbilirdi. 
"•r nı ayde imkrın Y0 da inkıtasız top güdiltüleri işi-

'tıı. 8'llıilin bir !asıl V<' ht>r t" - kti Etrafımızda devletler ~olttii, 1 
-~~ -~ ... 
i lı\i -~ sahife i§gal f>debi- "Bir düşman ihraç hareketi çevreııtizde sahipsiz ve müdafa-
ü tıın bir cildi o ibra~ kat'i olarak beklendiği halde asız ülkeler peyda oldu. Fa.Irat 

~ ~-~i:enakıbınıı. hasret- o sa.hah erkenden bana rapor dürüst Türkiye başını c~virip 

* 

1940 Haziranında mağlüp · 
Fr"rl.llna mulıa<erel yollu•11~ dö- ! 
küldiiğü sıralarda (Kretnlin) de 
ufak bir Uıy in emri n.,..redildi. ı 

B:ı emre göre Andre Lamı- -. 
ries \'i~inskinin komiı<erler he
yetile olan rabıtası katedilerek 1 
hariciye ruü:;t~••rlığınl\ tayin 
ediliyordu. 

A ~·ıupa. için .. düştiiğii kanlı 
facia. ile fazla meşgul olduğu.

1 

için bu kadaı· ehl'nuniyetaiz bir 
tebetldiile dikkat edecek haldfo 
değildi. 

Fakat Si.alinin etrafında ça· 
lışan be~ on ki~i Sovyet diplo
masirinde yeni bir değişiklik 
olacağına hükmettiler. 

Bu deği~iklik derh:ı.I vuku bul 
mac\ı. Sovyetlerde vak'alar ya 
pek çab'.ık ''eyahut gayet a.ğıı 
olur. Molotof yinr ~fulffi ka
bul t"diyor Ye i11iııe denm edi· 
yordu. 

Kreınlıııde Viı;iruıki yıillıız 
dairesini değiotirmiijlİ. Fakat 
,.(.W bira" -gı><;inc.. :;ilalinin fi
len itlıı.ı.'t'yi eline alılığınıı dair ı 
bk tell?_r&f ha.beri ı<lındı. Ruıı
y.ı.nuı be:>-'D"lmiM ı>iyautini id2 
ı·e ede" adamın Hl yakın mesai 
arkad .. ~ı \' içinski olacaktı. 

·~ "a•-· ır. • getiren .zabitlerin hali, ayni bakmadı bile. 1 
~a;,ı ~ıızh bel!ibaşh saChala - :ıamanda bu kadar muhtelif Halb··"- · bak b'l"rd Viçiı~'ki kilıı.lirf 
il,;;''' ad' 1 ' 1 UAI a ı 1 ı. . _... 9 A w 6 
\.~ .. ıso erı ve on arın noktalarda düşmanın harekete Daha. dllne ka.dar üsttinde t<· Viçintuı.ı . guet-011 193 da 

iti •zab ile iktifa ede- .. ~ebi'-'" olması ha~Tet u- Moskovada. Bft1dikalar yurtluğu .,...,, "'"" , fendice yaııadığı ve her karışı-
liaıııiJto 

1
• yandırdığını gösteriyordu . ., 

1 
na ssll bır ferağatla cömeıt ııa t.a.ııııvvül eden "a.ııalet kulil -

Cp Dun p anı, yarım Leyınan Fon Sanders paşa, bil... nün blruuıında bütün maz.. \ 

<ıı •va ediyordu. tık hü- reketleıinden hangisinin ciddi, siz ülkelere el uı<atmak şöyle alıı.ıı nı~ur mahkemenin' mild-

mııznun mevkiinde komiiniwıın 
:.ıhu babaları va.r. 

Bu son muhakemede Buka
rin bira& dayanmalı. istiyor. ko· 
münizm nazariyatını ı;nliıla!aa 
ederek Staliııin ideali ihtirası· 
na kurban ettiğini lll'rı sürU
yor. Falı.at Vi~inski karşıeı.nda I 
duruyor. Naı.ıarlarını muhata
bının gözlerine daldıratak ibU.
yar idea.lcinin na.zar~yatını öy!.c 
hırpalıyor ki nihayet Bulı.aıin 
baııını eğerek itiraf tdiyor: 

- Evet! . Evet!. H&luıızıın 
Vidnski muhakemeyi kurtar- , 

roıı.tı. 1 

"ltirafcı müddeiıımumt. nin 
sı.rnnı kim91" öğrenemedi. Bu a
dam ııuıl oluyor da eline dıl
şcnleri böyle kör körüne itirafa 
sevkedehiliyordu. Hakkında bir 
çok rivayetler deveran ı.>tti. lP,
kencelerden. ipnotmnadau, llb

hirden, bile ba.lısedildi. Fakat 
hcıpsi sözde kaldı. Vl~inekinin 
s11 rı U.li. rnoe;hul lı:ır.!nu'!tır ! 

Bu adainıu da mee'ul.lyeili 
xnakıınıı iJJgal 'Cdeceği lı.imsenil) j 
batın na 1P!lcnındi. Bllyllk 
harpten evvel Petenıburgda &· 
vukatlık ediyor, ınedooi hukuk 
d&valarile ~eza iııleriıule büyülı: 
vuknfu vardı. 

Bir aşk cinayeti d<>layısile 
ıı.ğır ceza mahkemesine çıkan 
prenses Ukten.Mıklyi de benıet 
ettiren o idi. ' 

1917 ye kadar ııiya.tıiyatla 

me~I olmadı. 

Bize göre 
r 

lbtilal ~ayıp ta ~si iı;ti
had sahiJıi olmak tehlikesi baş 
göster.ince eo.yallst fırkamuı 
girdi. Komüninne iırti6ahı 191{1 
ııeııesindedir. J!lıogec; komilniz· 
min kanunun ııatırlanna ~ 
edeceğini çlıyordu ve kendisi ,.. 
bir Sovyet kanun adamı olmalı 
istiyordu. Bız, bıı Alman iddialarının 

ne de~ye kadar· ha
kikat.e uygun olup nlmadıklaı~
nı araşbracak, bu hususl>ı lef. 
Birler yapacak değili1. Bıı bi.İ• 
tunda sadece Almanların hu 
harekete niı;in tevessül etı ikle
rlni ve neden dolayı harekete 
geçmek için bu vaJı:ti ı;eı:!•klf'rı· 
ni tetkik edeceğiz. 

Bıı yeni ıunıtta sılik bfr va. 
ziyette ( saf!i nlal) da kalmağı 
tercih etli. Fakat bit g1ln bu 
mütevazi hukukçunun &ilkindi
ğini görılyorua. Derhal ikinci 
S&ftau ileriye atıl1yor. A· 
vukatlık hayatında Polonyalı 
lehçesini bir tilrlü teı ketleme
diği için meslektaşları ta.rafın· 
dan istihfaf edilen V~slı.i par 
lıyor. Moekov11 ma.hkıınıesind<! 
müddelu.mıımt oluyor. 

Bu vaziyett.Hı sonra Viçinıılri 
Mnleobmo Sovyet dtplomastıi • 
niıı ~iğıM ytlluıelmiı;ıtir. 

9u yeni vuafede ne yapaeak
tı? Bnmı k!mee bilmiyordıı. Yal 
nız meııele btı ıt.damın körlı.Ö'ı1)
ne Staline merbut olm~ııı idi. 

Viçinııkiuin Rus aiyaııetinde 
vikudil, ııalıtı! kllll&llt sahiple
rini tedhiş edecek mahiyettedir. 
Herkes onun çerçevesiz gözl\I • 
ftınüıı arkeıwıdaki l)elik n!IZaJ' 
larmı g,firdlliü zaman ~öyle dü
llltneeek: 
· - Aman! iliklı:at Milddei-
umumt bııradal 

Her ,eydesı evvel Almııııya• 
nın bu harpteki ilk gayelniııin 
Ultranya. buğdayı ve Bakiı JJ<'t -· 
rolü olduğu mnhakkaktır. Buğ
day ifi daha ıııüblırı olduğu için 
cınu ilk önce :Wı:rettinı. Mev~im 
erkendir. Şimdi yeni yeııi ııarar
~· b&ışhyan münbit ~erno 
r.eınliya "kara toprak., ova.ları
ıun bujfda.y ba§alı.ları auca.k bil' 
ay ao;nra kemale gelecektir. lfte 
Almanya bu müddet zarfında 
Ukranyayı ele geÇirmeyi limit 
etınekte ve bütün kın Sovyet 
köylülerinin ektikleri toprakla
"" mahsulüne ba..ırdsn konma
yı ummakta.dır. Zi~ Almıınya-' 
ya boş toprak delil, ekilnıi~ Ye 
ıııalı&ulü taplo.nmamış topralı. 
111.wudır. 

Hava haKimiyetinden ~ ihtnup Mktasına iki hü· o sıralarda henüz bu ihraç ha- 1 kanını bol bol sa.c;tığı bu sahip- nw1l.ı.rı itiraf etti11nekle ııöhret 

•n, ::cu fırkanın Hf'lle?. hangisinin şaşırtıcı mahiyette dursıın, başını çevfrip be.lunıya' cıehımumisidir. \ 
i~r § ayn ihraç hare- oldu.,.Tunu bilmediği için te- bile tenczz\il etmemek fıuiletini Bu mııhe.kem<'nin tafsilatı 

ı..:• 1f ltıat ediyordu. İkinci reddüdünü izhar ederek di- gösterdi. Zira, en büyiiğilmii.z - bütlin dünya ga.zetelc·rindt> gö· 
l~Ye ",tdos kanıısında Ka- yor ki: den en lriiçüğümüu kadar: riildli. Evvela on üç kisiy<ı va-' 
~nıı 1 Vustralya. vo Y c- "Benim ilk a.lı.lıma gelen şey, - Kimsenin bir kanş topra- rau müttehemler uruııııda Zi-
lavc~ ı kıt'alar tarafın • aldığımız mevzilerdon hic; bi- ğında gözlinıilz yoktur. Lakin novief gibi, Kamesıef gibi daha 'ı 

t ı.'.ti 01tın~ktı. rini değiştirmemek olmuştur. bizim bir karış toprağıınızıı. göz bir koı.~ &y evvel Staıinle bera-
,;~i~p arasmdald irti - ' Düşman ibra~ hareket nokta- dikenin de göY.lerlni oyarız! de- ' lıcr c;alıı;arı •alısiyetler vardı. 

Halayın anavatana 
kavuştuğu giin 

istifade 

Almanyanın harbi bu rnev 
sinıdı> açma.~ının ikin«i 

biiyük sebebi, Sovyet 1Jrdusuııa 
karşı haiz olduğunu zan ı-tliği 
hava üstünlüğünü a.z\lnii ı;ıekil
de lehine olarak kullanabilmek 
imlıarunın kendisi için a noak 
bugilnlerde mevcut olmasıdır , 
Filhakika §imalde yani li'inJan
diyıı. civamıda bu mevsimdi> 
ı:ündlizler 18 "311.ttir. Yani gü
nün biiyilk kısmı aydınılktıt". 
Aydınlık ise, daima bakim lı.ı
va kuvveUaine daha ıivade lü
tufkardır. Zayıf havıı. k'uv"eU<> 
ri karanlıktan latüadr ederek 
diiıpnan topralı:larınıt r,i;tülmr
den solıulabilirler, 

. "~Ya diğerinin ya - sı olarak i>Wm tahmin et.tig"i- mı-atik. ı Muhakeme müthiş oldu. Bü-. · t l'akki ,_..,, -d- • , tam ıki ııe.ne evvel bugün Türlı 1 ltıiitı; ye -..~ 1 1• miz ve her tlirlü müdafaa. ted· ! ti.in hayatlannda idealleıi için 1 
. di' ıın bir teralı:.ki kay l birlerini aldığımız mevkileri * 'alrnaıı bu adamla.rı hangı- müd· ordmmna k&vuışmuştu. Ha~yı 
ı. te><-- •--· la ~ · ana vatana. ilhak edetı. ve (-Ok "f!I- tL·""' u.......,...ş 0 - ııe<;mlı;ti. Ben Bolayırda kala- deiuınunı! ith•mıı """aret ...ıe. 
bıi "~ grup da yarım- caktım. Çünkü burası yaı:.ını Biz, bizim olanı, öz malımızı rekli? 1 ınıın eiyam mucadeleler mahsu-

lııunteh ktasını • aldlk ve ~arih hakkımızı alır- lü ol&u .muahede, 23 HHiı'aDdıl 
~ h_ lı a no adanın ~ mühim nolıtası idi . ., oıı ü~lerin Jı.arıpsına bir tek 

1 ıı, lıı ~ at!redilen ikı Türk ken bize emperyalist iştihalar 1 adam <;Jktı. Eski usul göz- \ Ankarada Fransız ve Tilrk hü· 
:c!r l"şılaşmış obu:alı:tı. ili ç fark eden Alman atfedenler acaba. son yıllu f k\ımetleri tarafmd&ıı imzıılan· 

) 
tah.!:"raftan Ji'rllllSızlar f da k .ı..-•.;. f liiğüııün arkasındaki mavi na· mış ve ..,,...i .,;ın Ttlrki- BI'··"" 'lt ""llld "'---- zarın arş....,,_.mız ır~at- zarnnndan ııa.<:Jlan •en.relere\ .,_ .. ~ ,- "J~ 
~,-•~ e •nıva harabe- Generalı ıara. karşı göııterdiğimiz J1eclp · naıarl:ı. mukavemet kabil değil- milleti Yecliııi t&rafınd<ın heye-
."'lı-.~;nıı. bir miktar MI· isti.,!!na ka. .... --"- '-'-n• _,_1111 1 ' eaıılı tezahl1ratı .a.raııında k&bal 
!.:..'."~ Tilrlderin dikkati Bu ~er.U, Gelibolu şehri .. ,.D"""" .,._..,, ,..., di. , 
ı.:'.'f;ı. <la-'--- kle k 1 sılolmaınışlar mıdır? Bu adam mfuMt,iıı.numi Vi- oluwn11ttur. Dünyanın 'bu -en 
:'lll~,· """""e r, ra- civarında temerküz etmiş olan "'" ilk ha"''"~"""nı •·-•r _,,_ 
ttı :te ~ırkMll, harp ı;-e· yedinci fırkayı da. d&hal Bo- .A . C . S ARAÇOi}L U ~i idi. ;::f' belklW;;iık noırt::" ~ 

rauıınııı bu aene de parlak bir 
,ekilde te.s'id.I için tf'dbirler a• 
lmmışfıı. 

Türk milleti, Tbrlı: tarihinin 
f&ll]ı bir !lahi!eeini t.e4kil eden 
bu mes'ud hAdlııeyl ıuıarlren o
nu tahakkuk ettirenlere kllrfı 
ebedi minnettarlığını bir daha 
tekrarlar. 

MÜT E F ERRiK 

Netice l'ıı- ~lllınde nakliyelerle ı !ayıra çekmişti. Bütün gün ................. ~--- • • • • • ____ __,, Milddeiumuıninln ıwallel'i ltaı 
' ıırında bir ihrıM' te yanm ada.run ta öteki ucun- Besim Ömer Pa .. anın Hlaında hiç bir müttehem daya- için çok kıymetli bir vatan par· B 
ı r. e lıuı - . - . h be 1 s · H h · h ... çasını milli birliğimi• ieine alan ütün bu müli.h:ızaıuaan 
"t~ unacaklardıa dan aldığı timıtsıı: a r ere eserleri isteniyor 1 namıyor. epsi ,,~!:,:_1 

1 
a..... bu muahedenln imZPsmdan ııan Gönlillü hastabkıcı kurslarına çıkan ııetiee <ıudur ki, 

rağmen hem bu fıı·kayı, hem inanılmayaca.k ~ o anla-

Göntlll.O nastabakıcı ba
yanların okudukları 

dersler 

l~r de Bolayır hatları yakınındaki Merhum Besim Ömer ı>ıuıa· rını bile ltiraf ediyorlardı. ra Hatay ebediyen Tllrk hudut· devam eden bayanl&rın okuduk· ı Sovyet Rusya Almanyayı kendi 
"·'iı.~Ç haber; be~inci fırkayı yerlerinde mu- nın Hiliiliahmer zamanında ta-' Ondan sonra 1937 ikincikıi.- !arı iqlne alınmıştır. Hlikiımeti- 1 lan denıleri daha iyi öğrenebil- 1 sine SovyeUer Birliği i~in en 
"'~:...ı ~ hafaza. ettirmişti. !ebelerine göshırmek için bu • ımnunda yeni bir muhakeme o- miz, Ha.tayın ana vatana ilba.ln 1 meleri i~in Gülbane hastahane- gayri müsait bir mevııimde taar 

1 ~l!Q Sabah erkenden Ancak akı;a.m olduğu za- lundurduğu bir agra.ndiamaıı · luy<ır. Mamımla.rm ade<lleri yir bayramının her sene 23 Tem • si hocaları tarafından okutulan ruz ctıneğe tahrik ( ! l etınişlir 
~~ eki Türk kararga- rnan Saros körfezinde top- makinesiyle bu mevzuda yaz. mi birdir_ Onların da karşıları- muzda yapı lmıuııru resmen b.· dersler bir kitap halinde neşre- Bilmem bu va.ziyet de Sovyet 
'b~~lıaberi gelince bu lanmış olan harp ve nakliye dığı kitaplar gönüllü hemşire- 1 na yine Viçinski dikiliyor. On· rıırla.ııtınnıııtır. Bu itibarla iki IJ diplomasisinin Boğ-.ularda üs-

ll'o ı Vaziyeti General gemilerinin bir hileden ibaret !erin derslerinde kullanılmak ü- !ar da itı'raf ediyorlar. senedenberi 23 Temmmıda c;ok dilecek ve tıı.lelıeye tevzi oluna- ler elde etmek teşebbüffii gibi 
~~a;-11 Sanders şu satır- olduğunu sezmie, bununla be- >,ere ailesi nezdinde teşebbilııat-ı üçüncü muhakeın~ 1938 Mar büyük bir heyecan ve tezahüratı caktır. Kitabın adı (Haal3.bakı- 1· bir gaflet eseri midir? 
s;iyor: (Sonu nyf• 4 aUtun 6 da) ta bulunulmuştur. tında vuku buluyor. Bu sefer arasında kutlanan Hatay ba.y- cılar Kitabı} olacaktır. MURA D SERTOGLU 
~~i~·~!!!!!!!!!:~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!~~!!!~~~~~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

ı...:~"' :uılatamıyorıun... çıreceğim. Seni bu boya getir- ' Ana oğul yine yalnız kal - büyük bir kavgaya S('bebi) et 
t%1ltn Vekilharca ibti , mek için sarrrı ııarrrı lira say- ö 1 dılar. Nadire Hanım, damadı verecekti. 

~ \ iı· ~n varidatımızı dım. Tahsiline masraf ettim I K L E çıktıktan aonra: _ Ben gidiyorwn! dedi. Bi-
'ı.:'~ d~r ~are arıyorum . - Vazifenizi yaptınız! - l9te! dedi. Niimune mey- raz yazım var. 
~· ek istedığini anh· - Neden vazifem oluyormuş? J danda! Seni hiç bir zaman Odadan çıktığı zaman kapı-
lı<~~ g" • Herkes gibi ben de seni bey- '9 Yazan: Ulunay Tefri ka No. 2 bu vaziyette görmek istemem; nın önünde Fıtnat Hanım duru· 
i~ ,0u1ıeı. anlıyol'l'Un. Fa . lik mekteplerde okutabilirdim. h k . ta. bu'- ıl -., er esm ar~ıp ıaJJJ& ıgı yordu. Annesinin uza.k hı"1!ll-
~· 1" llııyor. Ana oğul arasındaki muha-' bizim mahdum bey zengin bit- '. bi da.ima değişikliğe tıi.hi olur- - Mütefekkirler bövle dÜŞ\İII' bir fırsatı kac;ırmıık deliliktir; )arından olun bu kadın evde 

1 ~~iraıııın kahve,ini ge- vere perde perde yükseliyordu. izdivacı kabul buyurmuyorlar. du. Bunu hadisenin şekline gö- müyorla.rsa da Alı.1.ıw bıuuna al, Fazıl! Sonra f merkeziyet usulünli tatbik <odeı, 
~~~ ehhanım S-Ordu: 1 Kapı açıldı. Ahmet Bey içeriye Gönlünün sevdiği ile 1>vlenecek re idare eder hazan: Nadire Hanım gürledi: pişman olurann. Nadire Hanımın eli ayagı" me-
:"li~ 1• enf defoldu mu• girdi; muhavereyi kapıdan din- )ermiş!.. k - MU tefek kir 1 erin "'--) d""lindu··, An~:n; sabesinde idı..' K"yn~, a"ı"ı Ru." ı.~{_,,... ><orku-'-n dudakla- 1 !iyen Samiye aı';'Bbeyisi'1in im- - Fazıl adam yerine onur h . k lr ta -'-·· Zat """' ..., ~u G ·~ ~ ~ 
ı. ,, "" Fa&ıl: mu? O daha dünkü c:ocuk ! der. epsı opu on...... en bu fikirden geçirebilmek içın ya çariçeııi Büyük Ka.teriırnva 
"·;;., ceva" ··erdi: j dadına kocasını gönderiyordu. -Can ı dedı .,. d" ö · d f'l fi ı ı "•·~ " • un anne. . .,ım ı Maslahat icap ettirirse: mnım e ne . ı ozo arı ı;eve- !!-On kozunu oynamak istedi: benzeten Ahmet .Bev Fı-tnat 1 bag"lıyor efen · - Ma=•llah annecigı""m. Bu du up d nırk bu m •-, 1· r-m d ·-'-'en·· ne ••man bu • • > .,...... r u en ese"'; - Koskoca herif oldun. Ba - 1 •ne e .,....., • ~ - Anne! dedi. Sana dogru" - Hıınuna da "cüce ınab••·ı·nc·ı·,, ~ h. sabah biraz erken kalkm••••nız. nn•ede •ılı.••dın• ada lan dü•ilnııem gözümün c, 

""'Ilı ....,.. ·~ n ' - · han °4 -in ya•ında iken çoluk m Y sunu söyl" · -• Be lakabını • ·'--·ştı. =tnat ""·-·. 

~ • nı sözüne bıraktı- Nadire Hanı.ıı günahı kadar - Nereden mi •ıkardım '? Bu- ~ " önüne k-0ltukla.rırun altında yıp- ... __ t de.gı""lıını·ye.yım mı - n eer· ı "'-"Ull ,, ' ,,.,u 
~e\'•- edi"' d ad · tihf ' """ilk sahibi idi! Demekde bir .,.,,, ının va ıt · -• ... _ · · h· lııı ......,. etti: ııevm gı am ına ıs af ile lunduğıımuz vaziyetten. Sen ar- .,.,.. ramış çantalarile, yağlı saçlı ~ esı y..,ruz nıa.,.,yını:ı-

. lt 1;a "aziyetten çıka- b&ktı: tık evlenmelisin. Zengin bir ka- mahzur göl'mezdi. Bug\in piya- bir alay parasız adamlar _gelir... Nadire Hanım endişe ile sor- lik değildi; ayni zanıand:ı evin 
'. re var: Zengin bir - Benım altuian sonra uyu- dın almalısın. sa.da yaş fondoları yüksekli. Ahmet bey ma.Jfunatfunışluk du: bir nevi umumi istihbarat nıü-
k' duğumu ne zaman zördiiniiı<"'! Alınıet Bey işi şakaya boğ- \ - Sonra Dilf.ikar .Hannnefen için: _o da ne demPk? Yoksa ' dürü idi. Fıtnat Hamın boyu 
~tı b ı öğleye kadartıa.bah uykusu siz-, ınak istedi: di, tam erkeği mes'ud edecek -Aman valide! dedi; böyle benden gizli n•lendin mi? 1 kısa olduğu için bir kovuğa ~o-

. ~r kaç defadır ııöy- • lere malu;us bir imtiyaz_ -.Aa.ıı! dedi.. Nerede buı bir kadındır. Ayda~ bin lngi- düı;ünmeyin; kanaat ttlkenmeıı _ Hayır daha evleımedim: j kulup herkesin ne siiykijtiğiı,i 
t._· buna luirsı dü- Ahmet, 1'azıla baktı. Bu ba-' T'-·- ed. ··' Böyl · bi liz liraı;;ı varidat. Kocasından bir hazinedir. fakat manen -·I-•ni• gibı-yı-m. dinliyor ve edindiği . maliımatı 

....._~lldnn Li · ı ı..-ta -""""' g ıgı · e ""'ngın r kalan nakit. Mısırdaki feddan- ~· ~-... N d- Hanı t···" · il.'. '."'liııı · mn ge en ...., : 1 şey varsa ben de nanızed:im - Kanaa.t tükenmez bir mes- Sevdiğim bir kız var. Birbiri- a ıre ma ye ı..urıyordıı, 
i.;_~ltı. · leendimi sata- - Görüyorsun yo. öfke yıldı- Nadire Hanını, damadının lar. Hangi birini sayayım? kenettir; kendinden pay biç; şu mize söz ,.,..rdik; ancak onunla Nadire Hanım bu :.;ay(;de hü-
1 ~ .. lcat- rımına hatınn için ı>ara.tonerlik •oğıık ııakıı.sma cevap vermedi.

1 
- Evet. Servet tihetind<'fl öy eve geldin, ne bulursa.n ona ka- bir aile teskil edeceğim. kümran olduğu evd,; hctkesiıı 

~~k 1 almak kendini yapıyorum. Bu iyiliği unutma.. ! Oğluna döndü: le. Fakat aca.l:ıe. l!t'l·vet saadet naat edip geçiniyorsun· kiını;e - - Bu bulunmaz Hind kumaşı ne düşündüğüne vil.kıf oluyordu. 
· •i, Ce ö tnidir! der gibi bir mana vardı. Kayna- - Bugün öğled~ıı ;;onra pren ' midir? nin yanında haysiyetin yok. ~ıı. kim? Hali. vakti yerinde mi Ahmet bey Fıtııat hanıma: 

~t,,._ -:ı-ıedir. Ben evı~ nasına ka"""• kendini müdafaa ' Ev "l t ı ~. _"."'ti . ~- ·" ses Diıtikir bize gelecek. Ne - et og um serve saa- Kana.at yu .. zünden ka.rının sırtı- 1 bari? - Yenge Hanım! d<>rdı·. Bo-
·~<!ıııJ~nate!Urmım· iin istedi- , için: okta zam3JJ beni görse seni soruyor. 1 dettir, servetin •aadet olmadı- na bır basma entarı almakt:ı.n J _ On paraı;ı yok. Fakir bir yunun kısalığuıa hiç e;ıef etme. 

- Bendeniz de ç n uyan- G""en gun" -·'ondakı- -smı·nı- u ğını söylemek fukııra tesellisi- •c n 1 A da ı..- a~--- _, • ""' ·~ - .. ızsı kız_ Tahsili olduğu için çalışı- rapça bir söz varJıı" "H~ı· 
\"ili)> 1-m kendi ira- llll8tım. Fakat bu sabah vilcu- zun uzun tetkik etti. Kadın bir dir. 1 Ahmed Bey, taanuz batarya-ı yor hayatını kazanıyor. uzun ahmak olur. Her kısa fit-
ı. ~Uı>:~ anı.az. J dilİnde bir kırıklık \ardı da işarete bakıyor. 1 - Ben öyle dii.\;ünmeyorum. 1 l k d" · t h ed ld' ' 1 
'\'" ·~l"d kalmag"ı te-·ı·h kalkamadım. . Samı-ye anlattı. · ·· ,~rmın .. ~ ısıne evcı . ' . .' • Nadire Hanım müstakbel ge- ne olur,, derler. Fakat burada ·~ Fazıl itiraz etti: - Ben öyle düşiınuyorum; 1 gını gorunce konsolun Ustun-

1
. . . 

1
• . t" . ... - . 

~ ~ Yine bizim Hacı dede sizi öfke- _ y 84 meselesini ne yapa.

1 

Benoo bir adanun serveti olduk- deki saate bir g<iz attı . Fa.:>.Jla: · ı~ının ma.' .'"a7Jye mı ogrenır oır •:ıı.ıılışlık vardı.. Oradaki 
i hti><~n şişman YÜ· lendirmiş.. hm? tan sonra onda başka meziyet "Ben kaçıyorum. ne yapal'san ögrenmez _ikı t>llerini dizlerine fitııe bildi~imiz "fitne fii~urluk., 

~ '"il kan başına Nadire Hanım damadının oğ- - Yaş meselesi nedir- Aşa- aramağa !Uzum yoktur_ ı yap!,, der gibi bir na1..ar fırlat- \'\lra.rak bır feryad kopardı. değildir. F etanetten gelir zeki 
~·ı ~ lu ile muhaveresini değiştirmek ğı yukarı ikiniz bir ya.,ta.sınız. 1 Ahmet Bey servet meselesi tıktan sonra: - Amanın a dostlar' İmare- r.em••htir. Senin <le ismin Fı t-
~~~ lıı.nistediğini yapa- maksadile Hacı dede bahsini aç Kendini pek küçilltüyoreun oğ- açılınca orada bulunduğuna. na·! - Valla.lı bazı düı;ünüyontın) te bir dilenci daha geliyor_ Gör-r nat olduğu i~in bıı mcı;cli t,.ın 
~ba~lth)'ava~ yavaş ı tığını anlamamL'l gibi davrandı. lam. Sana koskoca 3dam der- diin oldu; çünkü nasıl olı>a bir da Sözünüzü haklı buluyo . dün mü başıma gelPni ·. Bu be- ü><üıı~ ,-uıdurmu• .ır! 
~lı:i:ı-eı g:Jna ıraplana- - Mesele Hacı dede meselesi ler .. münasebetle kendi 7.ilğürdlüğii- rum. Ne ise Bendcni•ın pek nim talihsizliğim. l \';ıngc hanım. bu ibhamlı ie-
'"t 0 ıki odalı bir değil Sen gelmeden Fazıla Nadire Hanımın nazarında ııiin. ~ kalnlacaı.'ını biliyor- mühim bir randevum \•ar, mü· 1''azıl ayağa kalktı. Artık din-] tih21yı anlamadığı icin: 

'11 Miınii öyle ge- evlenmek bahsini a<;tım . Fa.kat , y~ meselesi borsa tahvilatı gi- du. Sllrıe kanfjllllıı.lı: için: saadeiıi.zla_ • ltımeğe tahamnıill odemiyecek, ( Arkıısı vaı·; 
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yapılacak 
Nitekim Hasan elile hasıru · - Acele geldi usta? \ olur mu? 1 
ın kasnak.ta bulunan elini sö· - Böyle şeylerde acele ol- 1 
erek ileri doğru olanca lmv· maz.. Ya bir oyunu tam doldu- - ... • [Eski Kastamonu Mebu unun Bat1 

Mecburi İzahlarımJ 
etile atıldı ve bu hareketile rursun, ve yahut slmazsın. Gör- - Bilakis, güre~e girmeli .. 

. Hm.ı.ı:ıın ~ak küntesini 50Jttü. 1 dün ya. en ıı.cemı pehlivan bile Tosunun kapa~·ı oyuıılarl:ı 
Lakin Tosun, durmLıy ... rJıı ' anlayarak sıyrılıverdi. onu ycnmeğe ça!ıı;ıınalıdır. Hal-

1aı;ka fazla oyun da bilıntdığı - Usta. sc:n şimdi onu bıra.k buki, Hasan oyun \"ermcmeğe 
·in en kolay ola.n ve kendi ka- Molla. gitti. To~un la Hasan ne ve kendisini müdafaaya çalışı -
:ıkocak göreşine mutabakatı o- yaptılar!. yor. 
uı sak küntesini bırakamazdı. - Tosun, Hasan gal•p gü- Dedi. ~ 
·'ek~ el atarak mk küntcsiıü r reşiyor.. . Cazgır da Iiı.fa karışb: 
ıtııtı. İki pehlivan arasında bo· - Aman, yaptın lıa !. - İbram, dikkat et, ustanın 
ıışma ağır oldu. - Öyle ... Anadolulu ~ok çe- söylecliklerine.. Doğru söylil • \ 
Nihayet Hasan, bir ters kol tın ve kemikli herif.. yor. Hasmı, hasmının aldığt 

,uılusile Tosunun atlından - Hasan bozamıyor mu• oyunla yeneceksin?. Bu heriLl~'I" 1 
~klı. Bu kalkın mahirane idi. - Çok güç bozuyor.. Hiç başka türlü mağlüp cclllemez. 
'osun yağ güreŞini iyi bilme _t güreş yap:una·lı. .ı.,te, bak sen 1 - .... 
iği için Hasan, istifade etmek de gör... ı - Ustanın şak künt.oainde t:ı.· 

, olunu bulmuştu. j - . . ... rif ettiği oyun yerindedir. Sen. 
lki pehJh·an tekrar ayakta - Sen. benim tlediğin gibi bu, oyunu yerli yerinde yapabi-
oğuşmağa başladılar.. Tosu -

1 
güreı, yapac k ın Tosuna .... , lirsin? 

un kuvveti Hasnna fazln geltli- Altına düş bu herifin .. Onu an-
i görülüyordu. Eğer ~re, yağ cak öyle yenebilirsin, bu, heri· - İki ayak arasına gir.elin 
üreşi olmayıp da. Anadolu gii- fi ayaktan m:ığlfıp etmek müş-, mi tamam, şöyle bir döll'ilp clo 
ecıi olmuş olsaydı. Tosun, Ha,, kiildür. köslekledin mi de sırtı yere nı-
.un bir elde budayarak biı <;o- - Ben de öyle yapacağun .. rur? 
>;!k gibi mağlup ede-:eği a~-ı '- Mesela, o, altta daima şak J - Usta, dönüp ayağı; hasının 
ardı. küntesi doldıırmağa çalışıyor. ayağı arasında desteklerken 
Deli"Hafız, çırağının güreı;ini Sonra, ters kepı:;c aimağa sava- sağ ayak dizlemeli mi? 

ikkatle takip etmekle beraber şıyor. Anlıyorsun ki, hep Ana- - Elbette ... Sağ ayağını diz. 
'osunun da güretini gözden ka- dolu oyunlarına ka<;ıyor ve sağ- Iemezsen havalanır askıya ge -
ırmıyordu. lam gidiyor ... Bu, oyunlara düş- lirsin .. Ve, çarçabuk yenilirsin? 
Çaltık Ha.sanın, Tosun karşı- memek lazım .. Ve, yahut şak- - ..... 

·nda çektiği sıkıntıyı farket .

1

1 küntesine girdiği zaman, ayağı- - Tosun, şakı sağ eliyle ve 
ıişti. Anadolulu bela idi. nı yere dikerek ters dönüp tek · coldan alıyor .. Buna, bu oyunu 
Deli Hafız, hep küçük çırağı- paça ve iç çengeli ile onu hata- böyle tatbik etmek liı.ıınıdır. 

ı düşünüyordu. Bu. herifl.ıırin Lunağ-.ı. çalı~"lilak iyı olur. O, bu Bazı pehlivanlar soldur ve sol
linden büyük ortayı n · 1 kur- yağ O}'\lnu manevralarını bil • dan alırlar. Bunlara bu suretle 
·rabileeekti? 1 nıedıği için çabuk lıJanır. Pa· kar~ı koymak güçtür. Çünkü, 
Molla, küçtik İbrahim hııbi- çamı kurtaracağını. diye yük- solak geliı- adama .. 
sa,Jıyo!'du. Ağtr göv "ylc, a- lenıı-. Bu, yüklenmeden istifade - Doğru usta!.. · 

ı kuvvetiyle hasımnı bozaca _ ederek iv.~engeli ile budayıp - İstersen gel, çadıra gidelim. , 
·un diye uğraşıyordu. Fa.kat, bozuk düşürmek kolaylaşır Sana, bu oyunu tatbik edeyim 
1rahim bin bir ttirlli manev-

1 

Dedi. olmaz mı? 
ılar ve ustalıklarla hasmıııı İbrahim 'SOrd'l: - Olu,. usta. 
;rmağının ucunda oynatıyor • - Hasan şak kiinledin(' ı;ir· Dedi. 
J. eli mi? Ve, çaclıra gittiler. Köylüle-

Bu seneki Türkiye futbol 
birinciliğinin Fuar esnasında 
İzmirde yapılması için beden 
terbiyesi gene:! direktörlüğii nez 1 
dind0> teşebbüslerde bulunul -
muştur. 

Bu teklif kabul edildiği tak -
dirde Fuarda yapılacak olan 
s por harekellerine çetin olacağı 
tahmin edilen futbol maçlarının 1 
iti,·esi büyük bir alaka celbede- \ 
cektir. 

Fenerbahçe kon
gresinde yeni 

idare heyeti seçildi 
Evvell:i gün yapılan Fener

bahçc kongresinde idare heyeti 
seçilmiş, reisliğe Sara~oğlu, u-' 
mumi kaptanlığa Sabih, muha
sebeciliğe Alil.eddin, azalıklara 
doktor İhsan Şükrü, doktor 
Nihat Sayar, Muvaffak Mene
menci oğlu se<;ilmişlerdir. Ay
rıca Nasuhi Baydar. Nihat Sa
yar. Muvaffak Menemencioğlu, 
Bedri Gilrsoy, Füruzan, Ragıp -
tan mürekkep bir komite teşkil 
edilmiştir • 

Su sporları ajanlığı ile 
Federasyon arasındaki 

ihtilaf 
Bu seneki su sporları faali • 

yetine ait programın İstanbul 
bölgesi ajanlığı tarafından ha
zırlanarak su sporları federas -
youna gönderildiğini yazmış -
tık. 

l rldialarzna Karşı 
Yeni Sabah gazetesi neşriyat 1 

müdürlüğüne: 

Gazetenizin bugiinkii, 18 Ha. 
ziran tarihli nüshası .. da eski 
Kastamonu mebusunu:ı bir ce· 
vabını g-örtlllin. Burada yazılı 
bazı idclialara vrr tec:niizlcre 1 
karşı şu izahlarımın ayni sil
tunlaraa, aynen ne;n-im matbu-, 
at kanununa istinaden rica e
derim: 

1 - Malüm münaka~aya es· 
ki Kastamonu mebusunun famini 

ben karıştırmadım. Bu zatın ma
Jiını yazısını aynen tekrarla· 
narak gazete sütunlarında mü
nakruıa edildiğinden dolayı 

1 ben hasmı müdafaa z.aruretin • 
de kalmıştım. Bu defa kendisi· ' 
nin hasta olduğıınu anlayınca 
bu neşriyata müteessir oldum. 
Fakat müsebbip ben cleğilim. 
Şimdi hastayı fazla mustarip 
etmemek için imkan ni•betinde 
kısaca ~u izahları vermekle ik· 
tifa edeceğim. Buna mecbur 
bırakıldığımdan dolayı mütees· 
sif im. 

2 - Yalan, İbnat, iftira, ga
raz ve88ire gibi tarizleri aynen 
reddederim. Benim böyle şeyler 
yapmaclığımı herkes bilir; ve 
aşağıdaki izahlar da bunu l!'.öe
terir. 

ederim. 1 
5 ~ Altıncı oı'Clıı.ya k=nclan 

tayin edilerek Tebri:ı tarafın
dan Musula geldiğim VP.kit uııq 
senesinin Ağustos ayln:ı. tesa- 1 
dili ediyordu. Orada. gördllğüm 
vaziyet şöyle idi. Ordı: karar-j 
giilnnda, erkarurab reisi de da
hil olmak üzere birçok vazifeleri 
münhal idi; kolordu kumandanı 
yoktu; fırkalarııı birine kurnazı· 
da eden bir piyade kavmakanıı 
fırka kumandanlığı yaııocak ık· 
tidarda değildL Bu zatı tabut 1 

ve alay kumandanlıklnrından bı
lirdim. İyi alay kumandanı, fe. 
na fırka kum.andıını olmuştu 
Çöl harbinin senelerce sür n oı ' 
kıntılsrı bunu çok içki içer bir 
balo koymu\ltu. Kıt'alar o ka. 
dar çok açlık ve yokluk ıstıra 
bı çekm · l~r ki, mevcut:ıar.ı eon · 
derece azalli:ı.ış, hastahaneye v • 
tebdilhavaya gidenler kıt'J. 
mevcutlarının ilcıte ikisine baliğ ı 
olmu~: 13 ve 18 inci kolordular 
Iil.ğvotunmuş; her kolordudan 
bir fırka kalmı.~ .. Herkeste bir 
ümitsizlik görünilyor; her hu. 
susta bakımsızlık, himmel:>ıiz , 
lik göze çarpıyor. Bu vaziyel 
kar'!lsında her şeyi yeniden kur
mak ve düzeltmek mecburiyetı 
olduğunu anladım. Bir yanclan 
kıt'aları teftiııe, diğer taraftarı 
noksanların ikmalhti İstanbul . 3 - Harbin ilk senelerinde: 

ben on üçiincü kolordu kuman-

danı iken erkanıharp yüzba.ıp.Blr· D u·· 
olan bu zatın, kolordu kararga-
hında benden e\'Yelki muamele· 
!erine- vikıf oldıiğundan dolayı 

y 

~ 
dan t.ılebe bsşladım. İşte bU 
yanda 0rdunun fırkaları ıç!ıl ~' 
'mlordu kumandanı. ardıl 
rargiilıına bir erkiinıharp_ı.r 
ve tr~ndıı. boş duran fır!Cl"". 
ıhn lıirisini istedim. Bir pı) 
mym:ıkaınının Dicle boyııı1 
ı.sker!_r kumanda edemıı . 
;un ynzJ.ım.. Ordunı un jç!ll P 
mm yöri.ne koyacak ıntiJI 
1ünl8, yoktu. İstanbul ~·~ 
1<ul<> u kumandanı olar-. 
~"'lıat P.ı.şanuı. g;öncleril,:i0 1~ !r-.ı.uJan Jıe.;inci fırkanın ~ ~ 
Ot•iuya sevkolunacağııu 
' " ır:iu erkanıharp rci 
ıkL namzet gösterdi ; Bi ı;t· 
••ncı fırka kumandanı şl 
B")I sonradan korg<'ııe!" ıı! 
·wuı ve vefat etmi;;ti~. Be-'' ti, 
neti koloıx!uda erk:iuıb·lrl' 

>ını ıdı.) Diğ&ri mütg;ı 1 ~ 
'<olorduıuın erkanıharp , 
ı!rnn L..-.Javi için AlınaııY:l~~ 
lun.ın BinbaJjı Halit 8">'· 
mtan Kena.n Beyin fırl<ıl ıfJ 
mantiruı. lığında kendisı°'.i ~ 
terme.,-ini ve yükselme"'"~..< 
ettığım için. daha küçük '..d• 
telfil<kı C'ttiğj.ııı altıncı f> 
ıdinılıarp reisliğine dig-eı J1I 
-,eclin yin. ve izamınırı 
kıp .tJuğu cevabını . ' 
I<on n Bey fırkasile bıtt' 
c...>gL ıçın • icııJ».nd:.ı "'.:~~, j 

(Sonu: sahife 6, S~i 

Güreşin yirmi beşincı daki . - Girdi.. rinin kurulmuş çadırları vardı. 
darına doğru Mollanın delido- - Ne yaptı? Ustası İbrahim.i alta yatırdı ··· I 
bır çapraz daha girdiği gö .

1 
-Kurtarın - 1 t V Şakı aldı. İbrahim de milkem -

ildü. Molla, hasmını sürdük • 

1 

k ıard Fakat kçaurtış ı. _e, melen oyunu tatbik etti. ur ı. , arm.aga - . 
n sonra budayarak altına al- çalışmam lı, ikı ayağının arası- Bunlar olup_ bıterken mer · 
ı~tı. na ayağını dayayıp doğru!ına- ı d!lnda Hasan ıle Tosunun. gure
İbrahim büzülmüş ve derlenip lı ... Ve, iç çengelini yetiştirmeli.. şı deva~. et'l!-P. durııyord~. Ha · 

Federasyonun program ü • 
zerinde mühim değiııiklikler yap 
:ınıı.sı 1.stanbul su sporları ajan
lığı (ederasyon arasında bir ih
tilıl.I.ın zuhuruna vesile olmuş
tur. Ajanlığın itirazını doğuran 
sebep su sporları mevsiminin. 
mühim bir kısmının ha • 
reketsiz bırakılması, yüzme, kil· 
rek, ve yelken yanşlannın tem
muz ayı içine sıkıştırılacak ka
dar azalblm.asıdır. Yeni tanzim 
edilen program İstanbul su 
sporlan ajllJl)ı.ğı tarafından 
tekrar Ankaraya gönderilmiş
tir. 

ibkasını veya iadesini istemi 
olma.klığım bundan altı yedi se
ne sonraki ahval için değişmez 
bir takdir nişanesi olamaz. Bu· 
nunla beraber bu •,atın Cihan 
Harbinde altıncı ordunun lağvı
na kadar bildiğim eı kfunharp 
binbaşısı simaaı ile Maltadan 
firar edip A.nadoluda b;rinci or
du kuro:ı.ndanı olduğum zaman 
karşuna çıkan kaymakam·sima. 
sı arasında mühim bir fark ol· 

1 
duğunu sonradan anladım. Bi· ı 
rinci simayı takdir Nlerim. Ser· 
veti ve hususi hayau hakkında 
söylediği şeylere it.ira.zuıı yok. 
İstiklal savaşlarında ge<;en buh· 
ranlı zamanlar, kendisinde içki 
ve dimağ yorgunluğu ı,:ibi bazı 
yeni haller husule getirmiş ve 
hatta bu hallerden dolayı havıı 
lıebdlline gitmiş. Esasen içkı ' 
içmediğiıU iddia etınemirt.irı 
Arzu ederdim ki mahut yazıp 
yazacağına askeı- kalarak mes· 
leğinde yük.selmiı; olsun, \'e 
şimdi, merhum general Kenan 
veya emekli General Emin gibi, 

( Baı tar.arı S Uncü u.;ı./.ld.ıı 

raber gene Maydcsun öteki u · 
cunda durnuıd hnrp ed~ kı• 
taların imdadına ancak beş t:ı. 
buı: gönderntlye ceıı&.Pet edebil· 
miştır. Fa.kat ertesi 26 nisan 
sabahı, yani hücumun ba.şlo.n
gıcmdan yirmi. d"" sa~t son
ra 5 inci ve 7 nci fmkaların g 

, rtn6• ~lelın,: Hellez bıırı'~ 
·;ıftn·faki Jıeır ihraç ll' • 
tındon en ehelllmiyetll!I~~ 
hlbahıt' limfllH hara.ııe:n. 
;r-ıl<ırı olanı. illi. İki bwd ~ 
Lı. tı~r bilhatıııa i!lr1lç ·r 

· >planmış oturuyordu. Molla da 1 Derhal sırtı yere vurur. Ve, san ~kısı .gıbı daıma mudafaa· 
"mane de bekliyordu. Fakat yahut açık düşer.. J da gµreşıyordu. Tosun dur-
olla, küçük İbrahimin üzerine _Doğrudur usta!. madan ~as~a- s.alıy.o~u; ~~: 

' derece yüklenmiş_ bulunuyor- __ Hasan, bunu yapamaz. Çün ~~t y~ gure. nı ıyı bilnıedıgı I 
.o ki, az kalsın ense,ine bine· kil ağırdir. Kalındır.. Bu şe- ıçın mudafa.sda bulun~ ha,;ıını
·k gibi idi. kilde hasmına giremez. Fakat j nı kolaylıkla oyuna go.çır~ınıyor 
İbrahim, hasmının eksih bir aen mükemmel girebilirsin. ı~ _ (_~,.~ası.v•t"ı 

· ığlamada ve biçimııiz bir vazi· ı _ lnşaallah ?. - Davet 
!'tte durduğunun derh!il farkı- - Oğlum. Blwıı. kalırsa. sen, ı Mesut bir n ·kah /f.k okuldaki yoı.su.ı ç-OCUk-
a vardı. Birdenbire Mullaya T-·nla boa• kalacakıım? :;-'"il h 1 k b' k v•~ ·~ lam yardı.m cemiyet; : 

- _ __, - Cem.iy~frnizin yıllık kongreSJ =w_ P ava anara ır aya ı -Belki, H•-" yener onu Meınleketı"mız" ı"n tan•nm•• tUc • 
ıış;~llı attık. 1 • . h us.ta!. cadarından Tahsin Kıtlkavanın. 26 Haziran 19H Persembe gu··. 
"'"" a. ı çıgı yeyınce asını- - Yeoemiyeeeğe benziyor. kerimesi :Mihrişah ile gazete ser nil mat 14 de Fatih Hall<evinde 
n üz.erinden1kayarak öniine Ben zannediyorum ki, Tosun, bayilerinden Oııman Kazma'nın yapıJaooinndan aza arka"••'ar
ışaltü. Mohlla. 1 brahlinin önüne• Ha.sam bir bıc;;imine getirip ye- kardeşi H. Hüseyin Kazmanın la oube.k.;Iİarımwn idare heyet 

n ' · ı !erinin bulunmalan rica olunur. ' _tına_ azır op ola:rak dllşti-l' necek. • nı'şa "e nı'ki.h tö'renı.· 22 hazı' "' 
Jnruşb. . Dedikten ııonra eliyle Hasanı r&n 1941 pazar gtinü saat 16 ============ 
_lhrahlmm, Mollanı~ dagınt!<-f göstererek; da Parkcrel salonlarında güzi-j 
'!ından ve . nlıguadaa. bıl- - Bak, nasıl güreşiyor gör- de bir akraba ve dost hu.zuriyle 
ıfa~e toparlanmaınna mey - dUn mü? .. Kendi değil, hasmı yapılmıştır. Gazetemiz bu ve

m \ermeden .. ve g~z açtırma • güreşe hakim, lşi müdafaaya sile ile genç evlilere saadetler 
ı.n derhal kunteyı doldurdu . dökmüş gibi.. Hiç böyle güreş 1 diler. 
~bekletmeden askıya alıp a- =::=:=:::::::::':::====================== 
rdı. 

::~:~ n;ı~ı:~~~tı n~e:ı:I f İstanbul Belediyesi İlanları 
.ğunu ııaşırmış bir haldı:. yer· , __________ ._ ____ , _______________ .. 

n kalktı. Mahcup bır vazıyet-, 
ıdi. 
İbrahim, galibıyet temenna -
nı basmıştı. Hasmiyle kucak
.şıırak meydan yerinden ay-

1 

. ldı. İbrahim güreşi çabuk ' 
tirmi~ti. 1 
Deli Hafız me.ınnundu.. İbra- 1 

ıın yanına gelir gelmez bağır-

- Aferin kızan beL 

- Haydi gönıl.Cğini giyin ya
ıma otur. 

- Dur, vücudunu, elini, yü -
mü sileyım_ Daha rahat e
,rsın ? .. Haydi git biraz su vur 1 

icudıınn. istersen? . 

Şi0lı Beledıye. Tahsil şubesi katiplerinden Halit Bliyükeren'e: 
Ra:poı·a n1u,stenit me7.uniyetini'- J 1/2/19·11 tar1hinde hitam bulduğu 

halde bugune kad•t· \'<lZ:feniz ba~ına dönnıedığluiz gıbı rapor veya moı..e
retin-izi mW:bit \'erik:ı da göndeYmeditıniı.clen 24 saat zar.tında işinize başla
madı.iınız \·e rniu:aca,1tta bulunmadıiınız takdirde mil$tajfa addodileccliniz 
ıkametgahınızın ""leçhul bulunmasına binaen ilRnen teblit ilunur. (5081) 

Galatasaray lise müdürlüğünden 
Lisemizde 16 Temmuzda acıtacak olan ikrn5.l kurslarından istifade el

rı:'leh ighyen ikmllll taleb!"miz.i.n 10 Temmuz Per~mbe gününe kadar, Pa-
1.ar1e$t \'e Pt~ be günleri ôğle':Ye kadar okula gel~rek kayıtlarını yaptır-
•oaları !uzumu illln olunur. (5033) 

Genç ve n~'eli iki arkadaş· ,- H i KAY E 
tılar. Birbirlerini c:ından se- ıı 
verlerdi. Beraberce acı günleı A 

!LAN 
Se-ylıaıı Biı'itıoi lrra nıemıır· 
luğıından~ 

041 '1165 
Adanacla mukim iken hi\ 
len ikametgahı biliruni· 
yen Hatice \"e Humeyı:a 
Meto'ya: 

Adana Asliye Birinci Hukuk 
mahkemesinin 18/1 1941 tarih 
ve 2 No. Jı iliııniyle Bekir başeğ· 
mez ve Mustafa Uzyönüme öde
meye mahkum bulunduğunuz 
bin beş yüz lira ve masarifi ga· 
zetenin neşri tarihinden itiba· 
ren bir ay içinde öd~meniz ve 
yine kanuni müddet zarfında 
mal beyanında bulunmanız la· 
zımdir. Aksi halde gereken ka-

1 nuni muameleye teşebbüs olu . 
nacağı icra emri yerine g,eç
mek üzere ilanen tebliğ olunur.! 

ri kalan kıııııniı.'aııu Bolayu-
dan Maydoaıı. göndermiştir ki 
bunlar 27 rtlsand.a.n evvel or:ı 1 

ya varamamUJtı. Bis .. yazdı
ğına göm "Slll'Oll körfezını 
Ttlrk kıtaları hemen tamamile 
tahliye etınişlerdi ve burııya 
sahil boyuncaı boıı çadırları 
yalnız fen ve amele kıtatarı kıs
men işgal ediyorlardı. Blı SU· 

retle ben büyük bir mesuliyet 
albna. girmiştim. Fakat ya.
nmadanın cenubuna çıkan 
düşmanın falk.,kuvvetlere sı.ı 
hip olması baljka. Ç8.l'e bıııak-
mamıştı. Egen İzıgilizle11 b 
noktanın z!IJ'Ü olduğunu sezo.. 
cek· olurlarsa. buradan büyük. 
istifadeler temin. edebilirlerıiı. o da bir korgeneral bulunsun. 

4 _Herkes _ başkasın zaraı Bolsyır berzalu vasıtasiyl 1 
Tilrk mUnaka!J,ainin ne kadııı-

vermemek şa.rtile - kanaatinde 1 • 
hürdür. Millet Meclisinde- her hayat bir ehemmiyeti haız-ol-
mebus kanaatini • fırka proğ . duğunu sallibiyet saltibi olan 

bu zabitin anlattıklarından i.ı
ramlarına göre • iZhar etmeli• ha vnzıh ve açık olarak anlııt
dir. E.qki ınebus. kanaatini ve dü· mak kabil değildir. Hlbuki 
şüncesini izhaı:da tereddüt et· 
mezdi; bunu takdir ederim. An· Lord Kiçncrin şu müliılıazası 
cak düşünceleri ve mütalcaları ~ayanı dikkattir: 
ekseriya eksantrik Ye isabetsiz· "Bir !tere Boğaz geqilcli mi 
<lir. Hilafet meselesinde herkes· Gelibolu yarım adasındaki kuv
çe malfım ve ne,·i şahsına mün· vetlerin işgıı.l ettiği meV?ilerin 
hasır kararmı, ancak bunu teyit hiç ehemmiyeti kalmıyacak
için delil olarak oordettim. Her tır.,. 
kesin bildiği ve zabıtlara geç - Yarısı öldürülen kuvvet 
miş birşeyi tekrar etmek jur - ı 
nal değilı.l.ir. Bu tcra\-üzti reci· 

DA il 

Şlmdi gene sahil nıuharebeie 

- İstemem usta.. Nefesim 1 

rinde, kesilmcıclim .. Vücudu • 
ıa su vurursam asabımı bozar 
• kesiklik rnrır. 

yaŞamışlar. dert ortaklığı yap
mışlardı. Bu sebeple, birbirleri-

ne ö1~ii bir mubabb~t ile bağ· "======================= 
!anmışlardı. 

Yazan: Sadettin Şaban -4. 

manzara ile, hayretten guı.iMı 
fal taşı gibi açıldı. Dans eden
lerin arasında arkadaşı, niiMn 
yapılı bir kızı kollarının içm • 
~.ımış, tatlı, tatlı sekivordtı. Bı:ı 
hal. gonç adama ku•'Vetli bir 
cür'et telkin et.ti ve arkad 'I 

yalnız kalır kalmaz hemen y.ı
nı.na gitti : Peki öyle ise, silin!. 

Dedi. 
bralıim seslendi.. Ustam <la 

· üzünü giızünü silmişti. Fakat, 
ılçük İbrahimin aklı fikri Ça
k Has:ı.nla, Tosun da idi. On

. .ırı seyrediyordu. 
- !bram.. Mollayı nasıl bul-

. ? un. 
- KuvveUi, deli dolu güreşe 

iriyor ama, tuttuğu yeri bilıni
or usta!. 
- Ha, şunu bileydin? 
- Çaprazdan iyi bozulmalar 

, aptın? 

- Kılçık çok güzeldi. Hele, 
'ünte! Aferin sana! Hiç bek-
•tmedin? . 
- Usta, onu daha ilk elde 

··apacaktım, ona amma, nasılsa 
ünteyi sıyırttı. 
- Sebebi var.. Künteyi bi-

·az yan doldıırmu un ela on
an .. Ben, sana kag ker,e. söyle-
1ediın mi künteyi taııı ortala
.ı& doldunı.ver dU e... 

Günlerden pazardı, Herkos 1 

gibi onlar da eğlenmek. bir zevl< 
ve. nC!;"e vasıtruıı bulmak ibti~'a· 1 
cmı hissediyorlardı. Park sıra 
larıntla baı,ıbaşa vere~k. sıne · ı 
mada tenha köşelere çekilerek 
koklaşacak bir sevgilileri yok· 
tu. Halbuki bu ıııı.zeninl~rin ha· 
ricinde de insanı tatmin ede
cek bir ?.evke kavuşabileceğine 
pek inanmıyorlardı. Onun için 
epeyce düşünüp taşmdılar ve 
matine yapan gazinolardan bi· 
rine giderek dans etmeğe karar 
verdiler'. Bu suretle hem iste
diklerine kav1J41a.caktar hem de, 
kimbilir, belki de gönüllerinin 
hasretle aradığı tatlı, hülyalı 
bir macera ile- karşılıışacaklsr
dı, 

CHttitel': ve, teeadüf bu ya, 
gazinonun, bir hayır ınüesaıeııe
si menfaatin verilen dawılı 
çay iı;jn kiralanmış olduğunu! 
öÇe.ndiler. La.kin bu, onlan ga
yelerine varmak.tan menedeme
di. Kapıda.ki kontrolörden. y~z 

. 
kuruşa iki kişilik bir davetıye 1! ibaretti. O zaman cesareti yeri
tedarik etmenin yatunu buldu- ne gelecek, herhangi bir kızı 
!ar ve salona, kale fethetmiş 1 dansa davet etmek hususunda 
birer cengaver a.zaınetile girdi-

1 
sıkılmağa mahsl kalmıyacak -

!er. İçerisi pek kalabalıktı. Pist- tı. 
te, çiftler omuz omuza <lanse- Diğeri daha pişkince idi. Bir 
diyorlardı. Oturacak yer ara- masaya yerleşmemiş, olmaktan 
dılar; masa değil, tek sandalye ziyade beraber clawı ('decek bir 
bile bulamadılar. Bu, biraz can- kadin bulamamasına üı:ülüyor
larını sıktı. Sonra onlar gibi a- 1 du. 
yakta dikilen 00..,ka kimseler de Pistte kendilerini dansın tam 
vardı. Maamafih zayıf bir il- zevkine terkeden gençlere kıs • 
mitle de olsa bir yerceğiz bul- kanarak baktılar. Gadre uğra
mağ:ı. karar verdiler ve masala- mış insanların halile mahzun, 
nn arasından geçerek öteye be- mahı:un bir müddet onları sey. 
riye bakındılar. Yer yoktu. Bu- rettiler. Sonra vaziyetlerinden 
nu anladıktan sonra ve hiç de- utandılar ve tenha bir köşeye 
ğilse birer kadın tedarik edip çekilmek ihtiyacını hissettiler. 
dansa. kalkmağı düşündüler. Çıktıkları geniş koridorda 

İçlerinden biri biraz çekingen sessizlik arayan bir kaç kişi 
ve utangaçtı. Utanma, duygu • vardı. Kendi iilemlerine dalmış 
!arına tesir ediyor, biltlln na- olan bu gençleri rahatsız etmek 
zarları kendl üzerinde hissede - istemediler ve bunınla.nnı, ge • 
rek büzülecek kuytu bir köşe! nio pencerelerden birinin camı-! 
arıyordu. Tek arzusu bir ialiem· • na yapıştırarak öbek, öbek ma
lenin kenarına. iliıı.iven11ekteıı lozlarlıı lekelenm~ çıplak arsa· ı 

da cilveleşen bir c;ift sokak 1.c-,1 

peğini seyre koyuldular. 
Bir foskstrotun cevval ahen

gile, daldıkları bedbinlik ~rda.
bınclan kurtuldular. Bir:ıı da
ha cesaretli olan asabiyetle ce
ketini ilikledi. Kravatını yoklıt· 
dı, iki elini saçlarmdruı geçirili. 
Arkadaşının omuzıma \1.lrarak: 

- Dostum, dedi, ben<leniz 
dans etmeğe g,idiyorum. 

Öteki, helecan v& ümitle, sor
maktan kendini alamapı ~ 

- Nasıl, bir tanıdık mı gör-
dün? 

- Hayır. 

-Eh? 
- Sen bana bırak. Burada 

sümüklü böcekler gibi kabuğu· 
muzun içine çekilerek su ı.o 
yuverecek. değiliz ya!. 

Sert adımlarla salona doğru 
yürilyerek gözden kayOO!du. Bi· 1 

raz sonra, ark~ının ne işler\ 
görd.üğtinü merak ederr.ifo: sala -
na giren diğeriııin. göı:dütji 

- ALiı.im, söyle bakalım. n • 
sıl y;ı.ptın bu i i ? 

- Gayet basit.. Amerikan 
usulünü istimal etmek kfıf 
B:ık elinle: Doğrudan doğruya 1 

d:ıns eden !er :ıı-asınJa canının 
ektiği bir kızn yaklaşr,cak vıı 

kıw:ıJyesinin omuzun hafıfçe 
dokunduktan sonra hiç bekle
meden dama sehabet cdeceksın 

Bu usul, delikanlının mantı
kını temin etmemekle berab.ır. 
üzerinde fazla durmağr. lüzum 
görmedi. Caz batlaı· başlamaz 
kat'i bir kararla pisle gitti. Ken 
disine anlatıldığı veçhite raııt.-1 
gele bir kavalyenin omur:una 
dokundu ve damın beline· kolu
nu sardı. LAkin, bu lıaı:elı:eti 

ka ı;ckilde U:1Jıir ediJ.miç ol
malı ki suratında tokat patladı. 

İki arkada!) gazin kQ& 
kös gktılar. Am i 
dansın leu.etiıU k: . \ 
tatını.ııl&rdı. 

l<ebtı içiıı. luıııırlanan b~n '.J 
;,ıurnn güvertesinde toP1 wfJ 
.ı:ı.hıle oırlts<: metreye kil'• 
tınlmişti.Oı:ada. iki ına~: 
ya a 6'elerelt'. ııtr nevı · 
hızınefini göı;il.yordu. 

1 
·!"',/ 

i:ıu ınavnıı:lıınıı yana.'i'ııcg plJT'.J' 
!P.r tistttncı- learaya ~ıı:1 
tardı. Ayni zamandı> dif,/ 
k<'rler amıl.a.rl& sahile 
yo u. 

Bu hücuma dört ıcıe~ 
Tıirk mukavemet ('tıl'e 

'O ınıar ha'r'alıcler ve ·' 
ı.raııın<lıi ıruıhiranc bır 6 
ıakl.ınmış, aahilde ve tt 
ıçınde mayn]Aı-, denıır 
müdafaa etlllmekte bu!...., 
t •ı. 'r~ı İrlilıldııılı as ket""''" 
~ttığimız g_entiden çı1<9 'ııl 
yahut kayı.IUlı.r su}'~ ıfi1 ~ 
t iter.' :ıı.kJaPkları ~ıfl' ;ıı' 
taraftan bir ateş )'fl~.,: 
nuya baş!Mı:: K:ıY1 .~ııı 
kiirekçılerin ötme~ıı. ) J' 
.nır teller yüzilnden ~ 
mevcbu" oldular. su rı ı;1 
l.ın-yuzilnden·mavnulli . 
1 rınıle tutmak çok gıı< -,/ 
;Ju .. JZ 

Bir kaç dakika ıçıı~~ 
; -~zırl.ınan bu kuV"~ 
I13I • lmüştii: Kavııı. ; 
n.ıi.a köprülrr, dc_n~ 
ılüler veya ölmek " 
Lırlı cJı,lmuştu. BıU~.,ıl: 
hayal.ta olanlar drnı .,.ıı' 
mır ~eller arasından ık 
zılıırı ·Dhile varıyor• 
vapurkıı·a. kanol1tı1l ıı;ı 
kıı~uyor. bu meııb:'.ııacı 
makta bir dakika ter< 
yordu. 

azıları ölmlcri ,..c; 
1 ol kurtarmak i~ 
yor, yahut. sitahl.,' 
vıumak için yiizITle& iÇ' 
v ' ihraç hareketi kail 
;llilu. Gerikalantarı;I~: 5 
mı .. :ı.hilde bir girinW 
J ~JL . f 

Yalnız bir nakliye tıV ' 
urnuna konan zır 01~ 

bılleri mitralyözleri ı<P 
ruyoniu. Bınılarıı .~ 
t.!en zabıt te mwıcl"' aı 
keti g oluncı~ J<a ~il' J 
Iun.ıu. Dığcr bır s ~ 
h.ı~. -keli daha ınü~<l}~ 
Oradn da filonun ~,wi 
~;ı:nden so~t'1a __ hil"' ~~ 
K1rK mavna ı e ~ d' 
çılnu.şlardır. o~ Y"' 
ilk kayıkları saıule jjıı\ 
dan a.teş açınışlal"~ıı.t- • ~ 
kanlı olmuştur:."' ııı$? ,-j 
!rnm.aıel taJıur, .,...e~;ı 
~zlerin, ka.ra ve ~~ 
Jaruıın. ol ~ 

yıata rajnı.ell "° ı 
duşmem.iş, denizde~ 
gulcı: r---. ].teJl ~i.I' 
a.çıxuş. P bır "J1P'/' 
olarak sahilde toP 
v ffa~ u1ııı.~r· 



a 

İ t'i•ı t•rarı 1 inci ~yfada) 
~ bildir.ıneğe tim
ı.ıtınkin yoktur. Fakat Al· 

~.., Praıtııırına kanı Sovyet 
.taYYareleri ta.rafından ya 

· i ilci taarruula uğradı.klan 
1 llııllübiyet Alman ·ha.va 

~in Savyet kızıl '1tllv 
· . e İ?ıdınllği guplerin §ld l .., .. 
~ ~0,tenr. 

,~kU Pazar günü şafakla 
r nıartiıı tipinde 9 bom-I 

ırıı. '-n tayyareııi ııarki Pr11& 
., 

1
nde uçmu.ıtur. .Bu do· 

. .,:"Yaredeu y<'<iLı Alma.o 
ı lat afından dUsürülmilş-

» 
'ı o 

"'lılt\' 
Yet aavaıı ıa yyareain 

. H·ekkep diğPr bir grup 

<ı ~~amuda Poıoırya ·ımıu-
1 1

'1'in 1 · ~ 

YP!NI 

e 
.. n n - o . Hür Fransızlar 

h b- - 1 

· esmı ı arp 
teb iğleri ar ının ışamda b~r geçit 

kisleri · resmi yaptılar / 
(6aı ı.rafı 1 inci •Yf•d•) . 1 

(BWJ la'N:fı 1 ııın S<J!ffuda) şı yapılan hücumdan İngiltere -

(B,"'i tarı•/• 1 "tu>i .'layfadrı) 
Jık mahalercten bazılarına la.ar
ruz elmil[lleı ·se de her tııra;ta .t&y 
yarıılerimizin ve tayyare ddli 
bataryaları"1ızın &.zinıli muka -
vemcti ile karş.ıtruımı~laı ve ğır 

zayiata. uğrıımı91ardır. 1 

ye karşı yapılacak istila teşel>- Altı veya y ri ı k~i ölmü~ . bir r büsünUn ııonsuz bir vadeye bıra kaç kişi yarıı l nmışllr, 

kıldığı manası çıkarılmakta

dır, Şimdi bahis mevzuu olan I 
feY tecavüze kanıı mücadele 
eden milttefiltlere yapılan yar
dımın Sovyetler birliğine de ya
pılıp )'l>pılınıyacağıdır. Realist
lerin fikrince Hitıerızmi yıkına
ğa yardım edecek her vasıta 
iyidir. 

Ukranı.-m ~..ıöği 

Roma, 23 (a.a.) - Stefani 
ajansı iktısad ve sıı.nayi bakım
da.n Sovyetler bi.rüğinin kalbi 
-besinde olan Ukranyacla 
..rı 'bir Alman ileri hareketinin 
büyük ehemmi,.etini ve akisle
rini tebarüz ettirmektedir. Fil
hakika yalnız Ukranya Rus buğ 
dıı;yının yüzde otuz liclinü, pan
car ;ıekerininin yüzde yirmi U
çilnU istihsal etmektedir. 

Cumart.!sı günü öğJE'den ı;on
ra saat bırı1e Vichy ve Suriye 
hükfuneti murahl.111M&rı müı.e -
arrız im...vetlerin önü.ııe g imiş -
le1dır. M~haalann bindıği O· 

tomobille bliyük bir beyaz bay -
ı·ak ı:ııılnuştı. • 

65 dilıımaı; tayyart!fli dliıjurül
ma.tür, 

Alman resmi 
tebliği 

• 
"İ taraf ne 

ka&.r kuvvet 
tahşid etti? 

Bertin, 23 (a.a.) - Alman CB•t tal'llfı 1 inci ea)'facla) 

Vichy kıtalarının henilz terk orduları ba.5 kumaııdıı.nlığınuı yapmıştır. 
etmedikleri şehrin şimali garbi tebliği: Rumen ve Finlandiya lruv • 
sinde bir mahalle müstesna ol - • Şarkta kara ve hava orduları vetlerile hareket eden Alman 

lı:ırvvstleri So~ere kaıııı iki mak üz.ere Şam teelim olmuş- nın krzsl orduya kınvı verdiğı bin oört yüz kilometrelik bir 
tur, muha"""'1er piıln mwribince ve cephede harbetmaktedir, Bu 

Milttefikler Şama girer gir -. muvafiakiy~ e«eyan etmek- ecpheyi cenupta Romen -ve Al-
mez serbest Fransızlara ve tn- tedir. matı ~tleri, ıı:tM'kMde ııa-

"·rlri B&ltık deniainde hti dece Abnan kunetleri ~ fi · gilizlere hüsnü kabul gösteril - ,.... maide Fin ve Alman kuvflltl.ert 
ınesi lazım geldiğini bildirmiş · eumbotlawmz Sovyet kara IU- tutmaktadır. 
!erdir. Fakat bu tavııiye beyhu- lanna iterlıye!'ek llahil :ınuba İki flinli1k h111rp eııııtısında 
de idi. Çünkü halk sıerlıest Fran- fazasına memur bir .ıanbotı~ Ruslar ta.rafından \ıoialtılmı9 
sız ve lnglizleri """'kle ka1'9lia cemwı 296-0 ioııil&toluk dört dü olan Besarabyayı ve escUmle 
'IlltŞ Ye muhl18a.radan kurtuldu man ticaret vapuruııu b&~ Bolgrad, Kişnof Ye Çenıofl ~ 
·ğundan dolıı.yı memnuniyetin :dır. birlerini işgal eden cenup or -
•-'--~ etm!ı"±r. Karadenize hafif .lcoiz Jmv . dusu takriben 26 sı RumE11 n 
.-.... ....... 22 si Alınan olmak here 48 

Halk müttefkilerin Suriye 1 vetıerinden mürekkep muhtefif tümen kadardır, 
Bundan laafkıı Sovyetler bir • 

Jiği Ukranyadan ihtiyacı olan 
kömürü yüZde ellisini, demir 
madeninin yüzde altmış W;Urıtij 
temin etmektedir. 

hakkmda lıürriyet nalı.,'ledece - . Alman • Rumen teı,clckülleri yap Merkezden yani fUkl Prusya 
ğini ııöylemiıı olan Catrou:ıı:'nun tıklan bir keşif hareketi ena - ve Polonya istikametinden ha • 
bıı vadini yerine getirmek üze- · sında Sovyet bataryalan tara • rekete .geçen .a.eı.l mePbız! Al- ' 1 

ldilderiıı' "'~·- 'd' fından clWilvaffakıyetıM& bir 1111 • man ordıau en az üç tümenden 

1 

-f 
u 

takar 
Egespor .mağazasın 

a şekilde bir 
vaka tesbit olundu 

Sayfa ı s 

Yeni yapılacak 
yollar 

lııtanbuı belediyesi ~ 
ada rıhtım caddesi bordor m.. 
.§8.at:ı ile Cihangir KlirkçU 11Qıo1 

kağırun iııpatuiı ihale edecelt ~ 
tir, 

Fiyat milraka.be böroeu, nıe-
. ınur!arı, Beyoğlunda. .Meşruti- lf'w-- D O K T O R -~ 

yet Ad.de.sinde 197 numaralı Tevfik Akif Ayışık 
Ege Spor mağazasında bir kay- Dahil HqtahkJar MUtehaq at 
ruklu ihtikar valCasım meyda.- Beyoı}lu Parmakkapı 1 mam • .,. 
na çıkarnıl§lardır, kak nwmae-a U, pazardan "'4l•d• 

Kuyruklu Uıt:ikir, whrııtın eut: 14 • 18 • kadar. 
Oece mOraoaatlsn ela kabul ı müşteriye, utın almak için gir-

••llllT, T-: WO&, 
diği mağazada eeeeen alacağı 
ma !dan ba.şka diğer bam "il)'&· 

~~~~ ••tmaeına r"V"!ni Sabahın · 
1 Suçlu, adliyeye \'e!'ilmlştir, ilan f İ atJarı '' 

TATiL ESHASfNDA J 
Kr, ÇOCUKLARtNIZI - -

~ mııktu oDrııt 750 

BEHLITZ il Birtı:ıd -.,&da santimi 500 
İkhld .. .. 350 
Vçüaeö 

" " 
soo -

Lisan Darshai:lesine 1 
Dörıllblelt 100 1 .. .. 

kaydettiri:niz 1 Beıllnci .. .. 75 
ERR ECNEBi LISANI Altuıe.ı ., .. 50 

Öğrenirler. 
. i l 

1 

He/faJrı 3 tlen agtla 4 lira 
Bayeftu: ı.ı.ıoıtı -- l!t4 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL ' 
"JAKARLl MAKiNE • lokman Hekirr 

' TftClbında çahşıulf ifÇi ""-· 
Daldliye llUtıehaıuısı . 

m:ror. ll. ~u Pıır....ıctcap, Tel.. 
~ ııraf ııoltak No. 9 • U mtJracaat. 

ar cekı as!ten hedefle· j 
ru,, etmiştir Bu 35 tay · 

u, Jt ikıai mib"lemıa ol 
1 

' •• .c.e-re &eri kalanı Alman ~;;: h. 

Ukra.ııya Rus '9"11i;inin yüılde 
loırk üçünü, ham maddeleriıı 

yüzde kırlc sek!zıni, alt liııyu • I 
mun yii7.de kırk ikisini, mag
nezyumun yüzde elli beşini t&
m in etmektedir. Bu :.enginlik
lerin .U,letihnesinin veya müra -
.lr.a.beainin .Uwılar.daıı Abnanlara 
geçm ııi Soryetler birliğinin i
lııibetinde ka.t'i bir -rol oynıya -
~ğı bu rakamlardan. anlaşıl -
maktadır. 

1 -- -
l't! ge l -..... 

1 ı. rette ateııe tutubnuşiardır. fasladlr ve bu ~ v~ 1 

Vl(!hy lntalan daha JIB••ımhe l lngiJter ye ır--. 1 " ızanın ~inden ve -llbun _ 12:•••••••••••••••••••••••R1Q "'""Ü "'--'ı ....... ....._,_,__ falr.t.t e . ~.,. yapı an .m... 111 Ü 
.. ~ "'."""" ~-~ • 1 .-delsde ..... _ltt!anntu ~- dan hareket edm.ilr.i grup halin T RKIYE CÜMHURiYETI nıüttefiltlerin şehre g:ırmedikle- ı r ~ . •e Mrikamn • dedir, Şimdiye Jıadar l4e et -

!JJ~· i; reıc ri tarafmda.n ta:h
i ,_ "' llııt;tır. 
ef''il, lı·ıı., 

J~n •;.ı · r KafU aNlıuımtdı 
fisr.J l·a 
r ~ ; " 23 (a.a.ı - Reuter 

f,;,,~ b;ı~ l'tloskovııdııki "!lluha .

1 
;;pr~~ •ıyor: 
\fil' ıı\ı1 "11:.ı. , ın .. kasdi teca vtmi 1 

~ l::ıı ·!ıgını uafıl a vla-
t 'L'I n 

~ · " be sürüklenme • 
~. ı·h'r 'türlü diplomırtik 

, •uracaat etmekle bera 
l' ' l '.ı . t : . ı ... aı-e<ıııdcki Sov-
-ı:ı • .,ı. b' '.... . -

~ ır ~vuze ug-
t.:ılııı h 

rini g~rünce a.vdet etmi@lerdi. ~ında ceman 26 bin tonill!:ık = ... ~~ti~~7"':;i;:.!ııi Z f R A A T B A N K A S 1 ~ ın etrafında cereyan ,• ı düşman til::anıt vapuru batırmış uphttınelr*ectir. Bu kttnetler 
den şıaaetli :mu~~rebsler müt-1 tradır. HaY& kııv....ıtler:i hıgiltere 'Ruııle:nn Gt-oı>da-.etmne dotNJ 
tetik~ Şa:ın'tn -n;mde d~ anu - ye chıa.r sular.da 11 bin Umilf.- ilerlemektedir. 
dane bır mullarelıe .oiecagı lı::a- toluk Jüel> ~ bir de Üçllncti grup 10 Pin .,. 3 A.1-
naıöni .il!vlid etmift.L 2 bin ti ret r ve·•·•-- .-ı uı aindeııı milhp!:kfl ., , 
Şeb · •--1· · bekl 'idi·· ca Tapeana ....., lan .n-aı orduı!Uliur. Fa.kat bu nn ...,,, ınıı eııı gın - bö .. k ptaki bom"'·! . ,...... 

d d h k b . , . yu ı;a "" arın ısa • Jtn-.ve:tJere Norveçteki Alma& en a a ısa ır zaman ı.çın. • bet +-+=~ · .m-"-'---''- ..,... · 
de yapılın··•·, Xun-.... ra ile Şam e.....,....ı -~·. .Jmvvetlerinden daha 5 tlimen 

.,.... .,,.. Sa.v~ tayyuelerinıiz evvelki lr.ııtılabilir. Bu euretle buradan 
arasında Vichy Jotaluı b&'& • g«e Ti- .aeiri ırıanısabında .harekete geQen 18 tümene b&lif Şanghay, 23 (a.a..) - Sev • fınA!an ~len fidcı.tl.i mu - t-"'-· .olabilir. 

.., •- Jimıan t-ift*ını, şimali ~ yet • -..wan harbi .biberi Şang- kavemetin kınldığı ve Vichy Bütün bu ku...veöerin mec • 
ı'la tayY&l'e meydaıılarına, 1n · hayda çok büyük l1ir heyecan kıtalannın şimale doğru çe muu 160 ile 171) .tıım.n eder Jri 

Şanglıayda hçyer:or. 

ıra..ıı.., 1'lr\bt llU. - Senn.,.eoı . ıoo oııo.ooo Turlt lı"'"1. iub• .,. 
AJanıı a<ledl: -

Zftt ve Tloaırf her n•vl bıuıJ.:a mvam•'-eterL 

~ ... Willktılnnı.,.. 2llOO «r• lknlnl)'e Ve(IJ'Of'. 

r içlıir ~aman unut-
. 1 

1. ~j· . . 1 
't ~ .. •. ı;,moe devamlı bir 

·..-. . ..,L ""rı \'e Y• ı·dımcı si

uyandırın.ıştır. Bu heyeran bil - ltildiltieri zannedUma.ı.tadir. giltereııin cenubu '8rtı:isi.ride as lıu mlktar Sovyet onkılanm 
keri hedeflere mu-ir slll'ett• mağ!Qp eO-lı:: iç.in lılfi ~l • hassa ~hnn beyaz Ye kı:aıl Rus """"'""'""""'""""""""'""""'"'""" hlicum etmisleniir. dir. 'M38Dlafih Almanlar bol 

1 muhitlerinde göze carpmakta- la y nı n -..a.-e "·'"· '0. 50 ..,. ___ 
1 

1irMt llo.4kıısuw. k~ ve ba""z ıa...r.ruı - md·~ P n Gündüz münferit İngı'liz ta,y. ""t'"-J ......,. " ..., .. _ -~ Q ·~· dır. Hıtraretli bir kalabtııık bu- ll'edebilir.ler. Bu ktrvfft1er .lı(a.. 1 • ııo llrMı bıılu • .....ı..a - 4 deia 9"1<lla<ek kur'• • ~ıc!AI 
gün öğleden sonra Rusla-rın ço-, h tt yareleri, acvı tayyarelerimiz.in car ve İtalyan luıvvetierindeııı tıMına •ön. ılmımı:ı-e öi>L.'-caklır 

'llıı hu:nrlıkian yapıl
Rm ı ı ~ İ(:;, •ıtııırlıkkı.r ınndcrn 

i. !ıl:ıı 1 •. .. "-·· t 1 ')» goz onu..uue u-
•(ıı!Jı, • 

• ıştır. 8ovyet Rus-

ğurıun Oturduğu Fransız imti • a 1 ha ~e e himayesinde olaı-&k Almıı.~ olabilir. 1 4 ..ıaııı 1-.-o Lll'lllık (,080 L•ro ıı 100 ..ı..J 50 Löroıok 
kek ve .kaduılardan mürtıklmp ı ~ 1 i deg" i 1 ~ .edıııı bava .muhanıiıelen Dr'18llldıı.ki SovJ19t ır.u ....... tıcri- 1 4 • 60 • 1.000 : - " ıo • 
gııupl rın .Rus g..,teııi ı.ra.fınJ esnasında 11 İngiliz Uyyareei ni mlltaıea edelim, Sovyet ordu- '441 • too • 4:800 

6.000 Lıra 

4 .BllO 

3~ 
• 
• 

" ı 
1 ·tııbcr·i devam eôt•n 
J,t '"f b' .. h ' \ 

0
. ~ ır IllU$a ıt 

yazlı mınlaka&llla gitm~-Er t• ı....,,.:, ür.emıe alı:ınlar yapmu;lar vece Şimdi de miitearrız ordnnuıı l 4 • lllO • a.ııoo • 

11
1ıo • 40 • 

dÜfÜrlilmüştiir. BU bu harptıerı evft! 130 • 200 -KAT: 8-plarmdıllcl paralar bır ıone kinde :;e 1-dan _, 
dan her saat bR.fı ne!'redilen (Baı tarafı 1 inci .nytoda) piyıı.de, 45 aUwri t:ltm..jinderı ve dQırrıl7fttlere llı:Mrmiye <ıktıı:> lakdirde o;, 20 ra,ı,.. y.le verile•..,ktl<. hususi nüshalarda son haberleri Şimali .Afrilrada :Alınan ve 1- 75 _ 80 tank ~ mü . 

••~·•ık deoılel' çıka!' -

i!J • 1 

oknduı.Jarı görülmt>ktedir. keyfiyeti imparatora bildirmek taiyan tayyareleri dün Tobruk ntkkepti. Tank to1ııı.f1ann.tn &llr'.aı.r -.le .ıiört .deta il Mart, ll .ii....._, il Ey-

üzere saraya gitmiştir. Hari· · da d" ·1-'- ar. · hafif (tım'·' alk......, !~~~.llll~~v~e~n~Wrbpıj~~~-k~~wı~tarlilıe~~~r~ilı~d~~l.'(l~k~·l~lt'Of'~~kti~r.~~~~ Bir beyaz Rus menbaından cıvıınn ~ mevzı ~· uıe, .,.., ı , ıual'l.D ...,... 
· '~lıard n itibaren 

·~-..llt h t tn b84}a Y<'· 
• k , . . . . 

ciye .nazın vaziyetle ali.kadar · "~ıa ""~~ etmu.•-- 7 . 15 tan) -.e 15 i a~· (tank-ı reuter aJ·ansına bildiriJdi.nne ıaışe_,,., rına.wıı- ...,...,,. · __ 

göre Şanghayda bulunan ı:;.az ı beynelmilel meseleler hakkında dir, :::~l~~eti 15 tondan ful&) 

1 

~--•••••••••••ı::ı•••mmt'!f~::.- ... ,.... .. !mparatora izahat vermi.ştir, 
15 

· 
7 

..,. • -' d J -, ı · Luk vıye ~ılnıiş 

'Ilı 'l'; Jo ko'nun düıı
~u olmuştur. "Talim 
l'ttı:ı HJ.'lı;.ahdır. " ı 

l-.er ll ı·. . 1 
ı ıt · ıciınin l·er· mın-

Rusların çoğu tamıımile Sovyet ıle 1 ...... ~ran arasın 8 Bu kuvvetlerin 125 _ 130 pi-

l Müteakiben B. Vatsuoka cer eden "-ıı mildaf !ere :müıah et ctmektedirter, eyan .,., um aa yade, 25 eUvari tümeni ve 60-
Bunlar hlikitmetle millet ara- h,,,rciye ımzaretinin başlıca .er- muharebesinde 237 İngiliz tan- 65 tuğayı garp cephesınde ve 
nnda ı bır iş birliği yapıldı-1 kanı tar<ifır.da.n akdedilen içti- kı tahrip edil~tir. .Bunlardan diğerleri Kaflr.aıı!arda, Tlirkis -

Yiiz binle ce kimse 
{ '" k J ' Utfil ii.OYlllH k ve 

•'lıJ t P3. ıf mtidafaa 
~ .fıe ~ 1 ı.:ınak üzere 
l "' · ı«v,;iıninde yP

t ll ~ Unnıa k.t:ı du. Yeni 
ı·c ı;eçcn sene meı·'i-

1 kııııunıuı·la da mil-
.. Iı, 

.,.IJ: .ı caöıaan Iab 
ı<>ı:. ge.ıti;<: e iimış 1 

1<t ı:iyı.J ~ a t l•ml 

,"1f,, •~Ol'ıf!'/ (1/w11 1 

~ı-ı,, a.a.) - Alınan 
1,.1 '-l'leı10~ rôrc Sovcct 

d" ~ , 
~ Oıt t;ece -"arki 11ı-us 

q n ı 
·'· ıuı;lardıl' . .Mad
''<lır, · .Sıı ltaç ölü w 

""ıı .. (l. . 
lq -erıne Sovy<t 
, .IJ IJ'l ı'f.:/.t; ri 1 

·~ 
'1ı- Ca,a,) - Sttofani 

h . . 1 IItı iI~ılcliğine göre bu 
. ·~ Y~cti arasında Sov 
~~~ ". l'ınıandiya ıı:rırzi 

L hırı... 1 
' 11· ""Ç kere uça • ' 
~i.·~ra ııcbCbiyet: 

~ luıı•p gemUıini 
~.,~,.t'tttıi,ICP ir, 'Sov : 

lıa..c ~sker sırhill c -
'-::'~ <le. bom • 

...._, V• hur&lat'da '. 

Al ,_ maa riyıuıet etmiştir. İçtima 10 "- ·ka deı:hal kullanılabilir hal· tanda ve uzak .farklarda bulun-Jj"ı takdirde manw.nn durdu - ~-. ma.k dı 1 

dakika sürmüştür. Toplantıdan de 12 tanlr, 10 top, 74 kamyon ta r, rulabilec<:ği kanaatindedirler, Mıı.amafih şimdi !leferberli - ı 
:ıanı;ınlar çıkarmışlardır, Hasa -
rnt ehemmiyetsizdir. 

Tw:ku adlarında bulunan di -

ğcr Fin harp !";Pmileri de bom
bardıman edilmiştir. Sovyet 
ı > yyareı;i memleketin cenup kıs 
mı ilıennde büyük bir irtifada. 
m;mu~ar ise de bomba atma 
mışlardır. 

MCJr~a/ llfatınerlwim 

Ba.1kıımanda11 

Stokholm, 23 (a.a.) - Mare
şal Manncrheim Finlandiya or
duları baş kumandanlığını eli
ne almıştır. Finlandiya kuvvet
leri halim hudutlırrda tedıtfili 

bır vaziyette bulunm'lktadır, 

Leııi11grnd istiloametitıde 

.Roma, 23 ( a.a.) - Corriere 
Dellaıiera gıı.zeteeinin bildirdiği
ne gör-e Alman • Fin krtaları şi

mali ~ın-elıde Leningrad isti -
kametinde Sovyet mevzilerine 
hlioum etnıi,ıerdir, 

il01JY6i .A!""!J ula 'ltÜmll~ler 

Lmııtra . .23 ( a.a.) - Moeko
va radyosu Sovyetler birliğini~ 
ll'er tırrıı.fıruıa: heyecanlı Bllhne -
!er olduğunu ve vatanpervera -
nen~eryapıldrğıru bildir
mektedir. 

sonra B. Ma:Qıuoka., lıariciye ve bir çok silah ve ıniilı.iı:nınat ğini ilan eden Sovyetıer bırliği- 1 nezaretine gelen A iman büyük iğtinam edilmiştir. Ytweree 1n nin çok daha büyli.k kuvvetler 
tlçisi general Ott jle 90 dıı.kilı:a giliz esir alıımı.ıftır. touıayı bileceği aşikô.rdır. Bu 
eörüşmüştür. Alınan muharebe tayyarele • itibarla garp cephesinde 4 - !i 

lııgtUz lfflftrinin mülükan 

Tokyo, 23 (a.a.) - İngiltere 

~efiri bu sabah .kırk dakika ka- / 
c'f r hariciye nazırı muavini ile 

1 görüşmüştür. Domei ajansı bu 
görüşme esnasında Ahnan - Rus 
harbi hakkında malfunat teati 
edilmiş olduğunu bildirmekte • 
dir. 

. 
'/ngilizlerin 
mütevali ha. 
va akınları 
Londra, 23 (ıı.a.) - Dün gece 

bombardmıan ııervisne mensup 
İngülz tayyareleri Almanyanm 
şimali garbi nnnhıkseındalr.i .he
deflere ytlllİ.den taaruz etmi» -
leı::dir . .lııgfüz tayyar i .nıun -
ta'ZIDllan l2 :ece Almanyayı 
bombardıman etm.itlerdir. 

D. N, lil, .Di.itman. t.ayya.rWri
nin dün ,pce 'lllUn mı ntake• Ü· 
zeıııinde UVialdannı ;Jüri! et
"meıtle ·lwı ... .bu.üıniar haJc • 
.lmi4ia miıMinıat -.-.Cteair. 

cinden mürekkep oldukça kuv- milyon asker bulunabilir, Ce- ~ 
vetıi bir Jıapo lilosn .23 ,,. __ ,__ man 10 bin tanka malik biılu • 

·- -=ı .nan bu ordunun, harp ınalzeme-
gecesi İskenderiye İngiliz deniz si, insan mevcndu, talim ve ter 
ÜSSÜ üz.erinde muhl:alif çaplarda biy~ itibarile kendisine hemen 
bomlıa.lar atmıştır. Liman mınta hemtın müsavi olan Alınan kuv
kasında büyük tahribat vukn vetilt: carpıııması muhakkak ki 

tarihın en büyük harplerinden bulmuştur, birini teşkil edecektir. 
İngiliz ııavıı.ş tayyareleri dün ......., ~ ~~"""""'""'""'"""""""""" 

gece garbi Almanya üz.erinde F J.KR A 
mahdut miktarda yaııg:ın ve in-

fi.18.k bombası atmışJudır. Bre- Vezir Hazretlerile 
men ve.air mabalerde ve mez • F tına hac 
ln"ır mahallerde evler bamı.ra uğ- a ı ( e., 1araft 1 in.el ••)lf•d•) 
ramıştır. Eııki serdar kendi kendine 

Gece avcı tayyar~ierimiz ve demiş ki: 
dafi bataryalıı.n 3 İngiliz tayyıı.. - Bakındı hak! .Haniva .halk 
reai:kızılordu .hava lı:u~ııri Nef'iyi anlamaz derlel'di. u 
ufak tayyere filolsrile Şarkt Uu=ıL .. ~~ '-"-- ~"""'·' Fatma ıha.et :ıhile 
Prusyada bazı yerler üzerinde anhyar, T8eSSiiründen de Çlı

y.or. 
bombalar .a.tınışlıtraa. da zikre Vezir bu .lıükmiinü tevsilı: et -
değer .lııı.ear vukua gelmemiş ınek için SOl'llr: 
tir. - FJllmıı. .bacı! .llıen 1!iir i>ltur 

.iten ağlıycraun. .llıı ııürierden 
ne.1lllhynrmm iıaka)unı ? ltalyan re&mi tebliği 

'Boma, 23 (.a.a.) - ltalyan or 
duları umnnıl karaqrfdımın-3085 
ııwnaralı .tebliği: 

İtalyan av iayy.aımteri Malta 
iiırm:inde .eerey.an eden mnhue
Deler esnaaında liurricane ti . 

- Ben ~ir .miir bibnıem, bir 
~ .de .anladığmı ')!Dk! ~ 

- Öyle :iee .neye ..a#hy.orsun? 
- .8iz cmı.rı okurken ~nim 

tilıım .lr.ara;.keçim.altlıına geliyor. 
1'ara. .keçim de ]llftler!r1?n Ullalı 
Böyle -1lwnnttı, Onun ·Jıureti
•~! pimle bir Wo}')<llre ililfijrınUf'er • rl'mılıilde'11e ·tıoııpbilllie.ıı.ta oı.: 

dir -dıjru :aaauta ; h=. 

, -·· 2 

l:IJELlllft: <4- ....... 2 MaJAo. 

1 - 3 ·lk!Mıt.vı.. 

41 j Mi YEi.Efil 
1 adet 2Vil0 LU"a!ık = 2900.· • L>rıı 
3 > lffO • = :rooo.- • 
2 • 'ISU > = IWO,- > 
4 800 • = 2800.- • 
3 , :'o • = 'iDiie.- • 
lfi > lO(I • =lil98- • sn .,. ~ • =-·- • :90V • .. , =-.- • 

• 
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YENİ SABAH 

.E kJ• G } AJ• "Cilt Unsuru Olan L_As_h_er_ıı_'h_iş_·ıe_n_· ... I,! R A D Y O 1 . me ı enera ı BiOCEL'irt -
Ihsan Sabis'in cevabı rEslRI EMiN 

.. VE SIHiRLl 
f 68f tarafı 4 llnc::U NYfa-da) danının lstanbulda yüksek ma-

cephesine gönd<'rmeği düşilnil- kamları geçmek hulya.sını a.k· Olduğunu Bayan 
yorılıım. Biriı":ı intihap böyle lından geçiremiyeceği de iı§ikir • "_ • 
olmuştur; Ben istemedım. ~ı dır. Şimendüerle gitmek te- Marcılla Soyledı, 
Fualt Pasa ti<> Fılıstın cephesın- gebbUsü üzerine Halepteki İn· 
d~ki ahvalio ilcaRile gönderile- gillz generalinden (mon gene
m«miştir; ve bu esnada mnha- ral) hitahile gelen müsait cevap 1 

ııo\,, başlamıştı• üz.erine karargihta herkes ve 
G Alayların kııJretı, san- bu meyanda erkanıharp reisim 

Kadıköy Yerli oo Yabanct As
kerlik şubelerinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularla muamele gören era
tın son yoklamalarına 9 Tem
muz 941 tarihinden itibaren baş 
la.nacak ve 13 Ağustos 941 gü· 
ntine kadar Pazartesi • C'..arşa.m
ba • Cuma g;ünleri devam olu
nacaktır. 

2 - Yerli eratın yoklamalan 
9 dan 12 ye kadar, yabancıların 
14 ten 17 ye kadar yapılacak • 
tır. 

3 - Her mükellefin ; nüfus 
cüzdanı, ince kağıda çekilmiş 
iki fotoğraf, ikamet tezkeresi 
ve tahsil vesikaları ile birlikte 
şubeye gelmeleri. 

7.30 
7.33 
7.45 
8.00 
8.30 

12.30 
12.23 

12.45 
13.00 
13.15 
13.30 

18.00 
18,03 
18.30 

24 Haziran 1941 
Program 

1 

postası 

Müzik 118.40 Caz 
Haberler 19.00 Konuşma 
Müz.ik 19.15 Orkestra 
Evin saat 19.SO Haberler 

* 19.45 Orkestra 
Program 20.15 Radyo 
Türkçe gazetesi 
p!Aklar 20.45 Orkestra 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞ»1 
Uer ,..mekten IOllra ıünda Uç d~fa mrm'•nnsa• 

di•l•rinlzi lır(alaymız. 1 
Haberler 21.00 Ziratlt 
Müzik takvimi 
Türküler 21.10 Cazbıınt 
Müzik 21.30 Konuşma 

* 21.45 Mü7Jk 
Program 22.30 H;ıberler 

Fasıl sazı 22.45 Cazband 
Maliye Vekaleti M_illi Emla~ 

Mem1eket 23.25 Kapanıs 

c ... :.ırııe ve sancaklarının nişan- de vaziyetin şimdi düzeldiğini 
L·rllr iıi~iilmez.. Bunlar ancak ve bu yoldan gidilebileceğini 1 

ala."1n yelli memruplanna, ala.- söylemişti. Trenle Halepten, 
yın nıazi~ile iftihar için bir şe- Adanadan geçtik. Bnralan hep 
rcl v~sil.esi~~r. Bır 1.layın kud- düşman işgalinde idi. Konyaya 1 

ret o g.ın tüfek kWianacak as- geldik. Orada tevakkuf müdde
hr· ııdcuile ve efrat ve zabita- tinden istifade ile şehr~ indim. 
nının talim ve terbiye ve şecaati Ordu müfettisi Mersinli Cemal ı 
ile_ t.külü~. . Paşa ile Konya valisi mer-

4 - Tıp Fakültesi . veteriner . .------------ Müdürlüğünden ~ 
' -- Alı Fuat Pa•ıı gelemedı; hum Muammer Beyle .,.örüştüm. 

lrı.n<lan gelecek beşinci fırkanın Kimse tstanhnl bakk~nda ufak 
ft'll": yı Har veı;aıre hasab;Je ge! bir şüphe doğuracak bırııey söy 
rnPsı geeıkti; duşman taarnı1 lemedi. Ufacık bir şüphe olsaydı, ' 
~tt.: o günkü vazifesini yapa- Konyada kalabilirdim. Mersinli 
mıva< ağına kani olduğum piya- Cemal Paşa bugün berhayat ve 
d•• kaymakamı zarJri olaı·ak mebnstur. 
Di"l~ ~pu kumandanlığın~a ıı - Mütarekede sıyasetsiz
~aLnı~ oldu. Ben ~usula geldı: Jik denilen şey, Kiling namında 
gmı '~'mon buldngum vazıyet• tahrikçi ve propaıı;andacı bir 
ı~lah miimkün ~lamamı~tı. .. İngiliz ı.aymakamını, şark vila-

Bir kaç gün zar!ında, ktiç(:.k buru
~uk.luk1arunla çizgilerimın zati oldu
gunu gôdum. Bir kaç h'1ria zarfın 
da ise 10 yas daha genç görundüm 
Bir doktor bana ded1 k1 BIOCEL> 

fakültesi, eczacı ve dl$ tabibi 
okullarından bu yıl rııl'ZUn olan· 
]arla, askerliğine karar verilmiş 
tabib, mühendis, kimyager ec
zacı ve cliş tabib: srn:iına ayni 
mış bulunanların 15 Temmuz 1 

1941 gününe kadar ' nlJ<-ye mü- ) 
racaatlan. • 

BORSA 
23 Haziran 941 

l Sterlin 5.24 
100 Dolar 130.-
100 lsviçr., Frc. 30.2025 
100 Pez.eta ıı.9375 

100 Yen 31.1375 
ıoo l.eveç kronu S0.7450 

Fen memuru alınaca 
Toprak tevzi tJıllınatnamesin!! tatbiki için tell<il edil.en ~ 

!arda çalışmak üzere fen memuru alınacaktır. Bu ten menıurıııt;ııl' 
!erdeki haz.ine ıop.aldannın kodostral tJıbd!t ve tesbit iş!~ •· 
olıınacaldardır, 

Bu fen memurlarına ı?~ l!nıyı geçmemek tız.era 3656 ·./ 
-·-·~ u--' .... ı m..., ~dül kanunu lrillcilmlerine göre alahilec~ =• # 

ve ;rol ıruuırafiarındruı ba;>ka köylerde bulıındııklan ,onJer tı1 ~ 
h&rcirah hülruınleriue göre seyahat ywmlyesl tedi7• ed!~ 

1
',/ 

yahat ,.,,..miyeei (130) kur~n az olmamak tneno ttcreliD 8 - Bulundugn mev'Zn~. rr:~- yetlerine girerek ermeni mesele
M.fa:ı edılmesı ve. ancak n•tıın si çıkarmağa ve mütarekenın bır 
du~man kuvvetlen karşısında maddesinden yeniden istifade 
geri ~ekilmeı;i lüzumu kendi~ine teminine uğrru,ırken, yakalanıp 
tebliğ edilmiş _olan Dide grup_u hapsettirmekliğiın ve nihayet 
kumnndanı dn~manın yaptıgı Haiehe ıade etmekli~imdir. Bı • 
taarruzlar ve çevirme hare- ancak bu suretle şark vilayetle. 
k~tıe:i .karşısında kararını geç rının ısgaline mii.ni olmağa ~a

5 - Her mükellefin ; ynkan· 
da yazılı günlerde ~u beve mUra- \ 
caatlan, taşrada bnlnnaııların 1 

btıiuııduklan mahai askerlik şu 
beterine müracaatları yehniyen 
!er hakkında kanuni takibat Y'l 
pıla<'ağı ve bu ilan davetiye ye-

V•yana üniversitesi bi..ıyi..ık bır pro- lkamiyell ~ 5 938 
rine geçPN>ifi ilan olunur. 

etliti asli maaşın y\i:ıde döTtl<idür. 

il Iesöri.inün keşfidir. Şımdi pembe ) '"""""'. Anadolu Demir. 
renkteki her TokaJon kremL vazo • • • yolu J. ve il, 

ııunda Biocel vadı. Her aks•m yol· Beyoğlu Yerli Askerlik şuh&- Anadolu Demi1'- Aranan şartlar mazdan evvel bu kremden suriınü-1 &inden~ .10lu mümessil 34.25 

'"~rı;:ı.~tı. Muhabn~ hatJerı k~- lısıyortlnk. 
nüz ve sabahları da beynz renkteki 1 _ Sakat damı! sakat. ağır T.C. Merkez Bankası 124.-
Tokalon kremıni kullanı~ız Bu u. 88.kat, hafü ~at, gayrmıııse!-

- Memurin kanunu hüküm}erioe göre memur 

sıl<lıg.ndt-n kendısme fedakar 12 - Maltadan firar edip A
birkaq süvari zabitile çölden sü- nadolnya gelince bırincı ordu 
ratle c;ekilmesi emrini gönder- kumandanı tayin olunduğum 
diın. Bu zahitlerin maiyetlerine zaman yeni ibda.~ edilan bu ma
knvntli bir zabit kt-Rif kolu ha- kam ir,in bir karargilh teşkili
linde dayanıklı atlardan ve ce- ne baslandı. Erkanıharp reisı 
sur bincilerden mürekkep süva- olarak. bana yine ıki namzet gös J 

riler \'ererek bunları muhtelif is· terıldı. Bırıni tecrübe Ptmemiş· 
tikametlerden ve arap köyleri a- tim. Diğeri Kaymakam Halit 1 

rasından gönderdim. Dü, man Beydi. Cihan Harbinin sonun· 
Dicle kenarındaki ricat hatları- da bırkaç ay maiyetimde bulnn
nı kPsmişti; çöl tarafı ~en.üz a- duğundan az çok huyunu bildi
çıktı. Bu zahıtlerden bırısı em· !!im bu zatı terdh etmi•tim. Yi
rimj grup kumandanına götür- ~e seçmiş değilim. Buna muka
mt-ge muvaffak olmuş "e o da bil kenclisi, benim indimde da

sul ~ız.e serıan bır gen('lıK sert ve . ,.. 
esmer tenınıze yeni bır ('&nhlık ve- lih, ~filısız olanların hw.ta.J:ı.a· il"' 
rO\·ek, çızı:ı ve buruşuklu.ı.n mu- neye gonderılerek mnavenHelenne l R ~ LU A.c A.~I 
arra, taze yı.:muşak \·e .;,ı.<,;ık b1r C'ılt devam edilmektedir. arızan ~ liiıi .. iııiiııAiiiilııiiıııiAiııııııii~U 
~mın edecektir. 941 nihayet.ine kadar bu vazıyet ~ 

zumlu aarııarı haiz bulunınuk, 1. 
2 - Y&§ı 60 dan ta.:ıla •Jlmemak, l'~•l 
3 - Tapu ve kbd.ıstro lf"rl mektebinden, natıa fen. tad:> ıl~ 

teblnden merun olmak veyo>hut bu da.merde veya Har!t. um ı,ıtl 
dürlütdod" en a;c bi.r 5ene muddeUe fen menu.B"tl sıfatı 11• e/ 

o ı K KAT· Tok alon krem v• pudra. te olanların ikışer adet fotoğraf 1 2 3 4 5 6 7 8 'J edllm!lı oolunmak, ' ·""• 
~ - Memirriyet yapmışsa Sldh itılxu;üo hizmetinden ış.....-

tarının yüksek kali~~i sayE-J;;inde nüfus hüviyet cüzdanları varsa 
kazandıgı ragbeıten i"'ıfade eımek ellerindeki raporla şubeye mü
g~yesile sayırı nıüşterBerimizi iğfal racaat. etmeleri. 
edip sahlc mukallit iıdi mallar 'atııı-1 2 _ Bundan başka çürük, da· 
yor. Hakiki Tokalon mUı::tahzarları imi çil~, ihraç olanların da va
bır garanti kuponunu h&vı olup zivetleri tetkik edilmek ür.ere 
hususi bır pulla kapaulmımr. Pul- raporları ile şubeye gelmeleri. 
suz veya pulu yırtık af;'ık kutuları 
k;;ı.t 'iyen reddedinı:t., puH.arı nı ısrurla 3 - İbtiyat eratın yoklama· 

sına Haziran nihavetine kadar 
devam edilecektir. C'.elıniyenle
rin de bu tariJıe kadar yoklama
larını yaptırmalan (9712) 

hemen_ . gösterilen istikamette ı.a yilksek olan fırka kuman . isteyini« 
rıcat ıçm. ert~sı ~abalı hareket .!anlığını bırakıp benim ordu • !'!~~~'!'!~-'!'!~~---
e<lılmek nzere emır vermış. Bu mıın erkanıharp rei'-"li.frini ka- kalkmalraın.ı ve yolda oto
zabit avdetinde bana hu hali bul etmisti. Eifer lmıim Cihan mobilın pan yapması ihtımab 
bildirdi: ~evin<lim. Bu ilk emir Harb;nde kendi cfü~iincesine olduğunu, bundan dolayı erken 
ın~cib,ince bir seJY:ır hastaha;ıe göre muvafık görmedij;i hare- davranmak lazımgeldiğıni ten · 
o~uz "o~ulu kagnı ":rabalarıle kttlerim rnr ıdiyse, talihin se- bih ettim. Ertesi sabah kalktık. 
goster<lıgım yoldan rıcata baş- nelerdPn sonra ikinci defa ola- Otomobıle bineceğiz. F:rkanı · 
lıyarak birkaç gün sonra Mu- rak önüne l<nyduğu «:mi va.ziye- harp reisi yok. Haber gönder · 
sula g~lmiş idi; fakat grup kn- ti kabul etmemesi lazımdı . Ka-1 dik; geliyor dediler; fakat ya
mandanı olan piyade kaymaka- bul edince Pvvelki hareketler - 1 verler aralarıntla fiskos edıp 
m.1 o .!\'ece ne düşüıu'.1üs ise dü: den hirhir şikiyeti olmadığını bana çaktınnıyacak ,,urette gü
~unmu~ ve evvelkı ncat emrını ve he~inin kendisince makbul Jümsediler. On dakika daha bek 
nakzederek bulundt:kl:ırı yer · ve muhterem olduğunu itiraf Vf' !edim. Gelen giden yok, Teknr 
!erde kıt'alann kalmalarını ve tasdik etmiş oluyordu. Eğer o haber gönderdim; yine gelıyor 
ters cephede düşman taarruz - =anki harekPtlerimden şika- dediler; biraz daha bt·kledım. I 
lan?a mukavemet ~tmelen i~in yeti var idiyse daha o zaman Sıkıştırdım, (efendim yeni uy
yenıden emır verrrm ve nıhayet istifa etmesi veyahut bu ikinci kudan uyandırdık, giyiniyor, 
esiı· düşmüştü. Eğer kahn ara· tayini kabul Ptmemcsi lazım gelecek) dediler. Bunuıı üzeri
h;tlı se:ır.yar ha$tah.rne. kadar gelirdi. Böyle oldu~u ha ide, bir ne sabrım tükendi ve orada ha
c°!et ~osterebılse;ydı. hır kınıse ka(• ay sonra istifaya mN~bur e- zır bulıınan menzil nokta ku
esır dnşmeden GOiden Mu~nla dilince üç sene evv!"lkı hare • mandanma dedim ki: (Ben fır
gelebilecekti. Bu seyyı::r hasta- ketlerden •ikayet etmek ve ka.yı bekletemem; biz gidiyo • 
hanenin cesaretini ve takcliri Mal tadaki esaret ma '!ll narına ruz. Erk8.ruharp reisi bınek a· 
mucip hareketini r,rdn emrile dair işittiklerini doğru telakki ralıasile arkamızdan S<J.Ddıklıya 
ilan ettim ; ve İstanbııla gönder- ederek mafevklere yazmak ne gelsin). Biz Sandıklıya gitti~. 
diğim raporda da bildirdim. demektir? 1 Teftişi yaptık. Kıt'alara tatbı- J 

Maltadan geldıkten sonra, vak- 13 - Yeni teşkil edilmekte o- kat meselesi verilerek bunların 
tile Dicle grnpunda to)Y'ıı alayı ıan karafl!'.ahıma başka mak:ım icrasına başlandı. Saatlerce son 
k?1'1~dan.ı .ol~. '<ayma.kam !ardan tayin edilen eşhn.s kabul ra fayton ile erkanıharp reisi 
Zıhnı Beyı gormnş ve kendıfiıne etr11,..,..,.k için ilkönce bir sebep iş yerine geldi. Bu, açık ve her-

1 nasıl esir oldnk.lannı •onnnş. yoktu. Fkat zaman geç'ikçe be- kesin gözü önünde cereyan_ o- ı 
tum. Bn "ahavalı aynen tekrar nim ust'len mafevk mı;.kamlara den tekdirden sonra karargiıha 
ve leyit etti. Bu zat ~imdi Er- yazı.tsğa lüzum görmediğim avdetimizde erkamharp reisi 
znrwnda tümgeneraldir. .,eyleı ın oralarda duyulduğunu istifasını verdi. Bu muamelenin 

9 - Dicle cephesinde hu çar- ania n..ğa ve gizli ihbarlardan şahitleri pek çoktur. O zaroan
pışmalar devam eder~en . hız, süphelenmeğe haslamıştını. ki yaverim bugün Londrada &· 

diğer taraftan Halep cıheunde Haklarında şüphe hasıl olanla· ~iterdlr. Altıncı fırka kn
heliren veni tehlikeye karsı ter- n peyderpey tebdile 1<a rar ver- mandanı Kaymakam Nazmi 
tihat almakla ve beşinci fırka- dim. Bey de sonradan Milli Müdafaa 
yı süratle celbedip Mı•ırul ce • H - Bu defa yeniden erki- müsteşarı olmllli ve şimdi e
nnbıına yerleştirmekle iştigal nıharp reisliğine gelen zatı ev- mekli generalidir. İstifasını na.
ediyorduk. Halep düsman tara· v<"lce bildiğim simasile göremi· lam.ak için tarafımdan hiçkimııe 
fından işıı:al edilmiş, oradan ge- yordum. Aradan geçmiş olan üç gönderilmemiştir. Bahsedilen 
çen demir)·olu irtibatımız ke•il· S<"neye yakın bir zaman zarfın- r>Uhe mt1dürleri, belki ara bul· I 
miş ve Halebin şimal ve batı şi- da istiklil sava.şiarı esnasında mak: için kendil:iklerinden mü
mal taraflarına ~ekilen o ta- bayii değişırm, sabahlan geç racaat etmişlerdir. Kendisini , 
tarftakı ordu ile bizim ordunun vakte kadar uykuda kalan bir aczinden dolayı istifa~a ~".'!bur 1 
mnvasalası kalmamış idi. 

1 

şahıs gibi görünüyordu. Masa- ettiın demedim. (Vazifesını ya. 
Benim Mnsnldaki hu işleri bı· sında kumandanlığa a.it evra - ı pamadığından dolayı tekdir et

rakıp, Kerkük ve Halep taraf- kın birikmekte olduğunu anla· I mirtim. Bunun üzerine istifaya 
lanndaki vaziyetleri ihmal e- mıştım. Her defa üz.erine ace- mecbur kalmış ve mahut jnrna· 
dip Dicle boyunda Şirkandakı ledir diye işaret ettiğim evrakın Jı tertip ile şüahen ve tahriren 
birkaç alayın kuman~ haşııı:1' muamelesi vaktile yapılıp gel· vermiştir) dedim. 
geçmekliğım gülünç bır donkı- medikçe arkasını şiddetle taki- 15 - Rapor, ancak bir Jru. 
ııotluk olurdu. he başladım; ve her defasında mandan veya bir işe memur za. 

10 - Hl19 senesi şubatında bu evrakı erkanıharp reısmın bit tarafından nsnlen ınafsvk 
altıncı ordunun lağvı ve benim masasının üzerinden bulup ge- kumandana o giinkü ahval V$ 
lstanbu!a avdetim hakkında tirdiler. Muamelatın siiratle ic- vazife hakkında yazılan yazıya 
lstanbuldan emir geldiği zaman rası ve evrakın birikmemesi i- denilir . .Meseli bir orduya mü
erkinıharp reisim ile tabii ola- çin birkaç defa münasip sn • teallik işler hakkında ıı.ncak or
rak konnşmurtum; fakat bu gö- retle söyledim ve haber yolla.- du kumandanı imzasile mafev)( 
rüşme (Elaziz . Samsun) kara dım. Nihayet bir gün erkfıru· kumandana rapor verilir. Şi· 
yolu ile ıni yoksa, Halep üzerin- harp reisi ile beraber otomobil ki.yet istidasında ise, şlkA.yetl 
den ve düşman içinden geçerek ile Dinar ve Sandıklı tarafında- yapanın şahsına yapılan fena 
şimendüerle mi İstanhnla git-1 ki lat'aları ve menzil teşkilatı- muamele bahis mevzun olabilir. 
mek hakkında idi. lııtanhula git- tıru teftişe çıkmıştım. Dinar • Maltadalri eoıir dedikodularını 
memelı: tavsiyesi ve lstanbulda daki işleri bitirip ertesi günll başka ağızlardan işitip yazmak 
yüksek makamlara geçmek bul Sandıklıya gidecek ve oradaki üç sene evvel Cihan Harbine a
yası asla viki değildir. İstan- ı altıncı fırkayı teftiş edip tat- it hareketleri bugün hiç müna
bnla çağırılan bir kuın~da.ıı bikat yaptır~caktım. Me~ sebeti olmadığı halde zikret -
ya isyan eder ve bu emre ıtaat fırkaya ertesı sabah erken hır melı: ve mes'u!lyet yükleıneğ~ 
etmiyerek mevkiinde kalır; ve saatte Sandıklıya geleceğimi, lı'alkışmak, hakkımdaki bazı fe
yahnt lstanbula gider. O za. fırkayı teftiş edeceğimi, buna na zanların doğmasına sebep 
man, henüz isyan için, ahval göre hazır bulunması eınrinJ olma.k ve bunları yazmağa cll
müsait vo olgun değildi. Bir düş verdim. Kendi refakatiınde o- ret etmek rapor tanzim eyle • 
man kumandanının ültimatomu !anlara da muayyen bir saatte mek değildir. Ne bıııılara rapor 
ile ordusu lağvedilerek lstan- Dinardan hareket edeceğimizl, ııü.aü vermek ve bnnu yazmak 
bula çağınlan bir ordu kuman- ona göre erken ~tıp erken i&in Jrendinde hak ~örmek, ıuı 

••• 
Beyoğlu }'eril A..trerlilı "1.be

sindeo: 
ı - 337 doğumlular ve bn I 

doğumlularla muameleye tibi ı 
cliğer dorumluların oon yokla
masına ( l Temmuz 941 tarihin- ! 
de başlanacak ve l Ağustos 
1941) de hitam bulacaktır. 

2 - Yoklamaya ayın tek gün
lerinde sabahleyin saat sekiz 
buçuktan akııam saat altıya ka
dar devam edilecektiı. {Cumar
tesi, Pazar J?Ünleri hariç) 

3 - Yoklama aşağıda göst.e
rildiği Uzere nahi"e nahiye ya -
ı:ıılacaktır: 

A - 1:7 Temmuz 941 de Be
yoğlu merkez nahiyesi, 

B - 8:15 Temmuz 9U de 
Taksim na.biyesi, 

C - 16:22 Temmuz 941 de 
Galata naluyesl, 

D - 23:31 Temmuz 9U de 
Kasımpaşa nahiyesi, 

E - 1:7 Ağustos 941 de Has
köy nahiyesi, 

F - 8: 15 Ağustos 941 de 
Şişli nahİ"esi, 

G - 16:22 Ağustos 941 de 
Kemerburga.z nahiyesi, 

H - 22:31 Ağustos 9U de 
Kısa hizmetlilerin yoklaması. 

Bu ilin davetiye mahiyetinde
dir. Temmuz ve Ağustos aylan 
içinde bila mazeret yoklamasını 
yaptırmıyanla.rın 85 inci mad
deye tabi tutu.Ja.ca.kları ilıi.ıı olu-
nur. (9702) 

de böyle Jiiflara kıymet vermek 
doğrudur. Bütün bunlar iki 
mahkeme tarafından tetkik e
dilip esaadan 8:fi .. adile _ orta
da bir cürüm gornlmeyınce ar
tık bu mahkemelerın hüküm • 
!erine riayet ve hürmet gös . 
termek, yeniden bu ahvalden 
hiçbir suretle bahsetmemek li
zmıdır. :Memlekette kanun ve 
adalet bii.kimiyeti bunu icap et· 
tirlr. Mafevklerin ellerinin ö
püldüğil bir zamanda benim ma 
dunla.nmııt hukukunu muhafa
za. için mafevk kumandanlar 
nezdinde te:ıebbtlsler yapmak 
lığım fena tevil edilmb ise ka
bahat benim olur mu? Mahke
meler bu işlerde hiçbir cürüm 
göremeyince bili hu garip söz.. 
!eri tekrar etmek, yalnız kanun 
ve adaletin hükümran olması 
li.zııı:ıgelen bir zamanda mi.na· 
111Z dil uzatmak değil midir? 
(Zannımda ve düşüncemde ya
nılmışım) demek IAzım iken hA
li. mahut jmnalı mildafaa et -
me1ı: hiç doğru değildir. 

Bu çeşit vakitsiz ve liiı:nmsıız 
mlina.kqalara ııebeb ben deği
llın. 

Eski biriııci tıe altıncı ordu 
lı:ımıotıdmn emekli general 

AJ.i lhlwı Bıfbil> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

r::L! 1 1 l l :•. 
1 1 • 1 1 l 1 

1 1 ı • 
1 1 

1 • 1 
' '•• ı ı• I . ' 1 

1 . .. \ 1 1 I• 
ı . 1 1 I• ! 1 

•• ! . ' ıg \ ı 

1 ' = 1 
1 

l• I imi ' . 1 

1 1 l • ı a 1 i i 

SOLDAN SAılA: 

1 - ı.tıınbuluo bir semti. 
2 - Valide - Temdid edilme. 
3 - Adet _ Af:rikada bir nehir. 
4 - Ufuklar. 
5 - Uz:ık ~rkta bir 

T t'1'8l •Tily> . 
6 - örmekten emir 

Ahali. 

1 
yarını ada -

1 

1 
• Bir nota • ı 

7 - K•dınlar bakar - Rabıt edatı. 
8 - iyi • Ekmek yapıhr. 
9 - Uz.uv - Valide. 

YUKARIDAN ~AÖIYA: 
1 - btanbulun bir semti. 
2 - Denizde olur - Çok deiiJ. 
3 - Atlas denizinde bir Us - Mü-

kemmel 
4 - Bir nebat. 
5 - DeniW.en çıkar • Dallcla oyuk. 

8 - Asıl cevher - Kaim kumaş. 
7 - Bir MAket. 
8 - Bir nota • Bir meyva. 
9 - Müstahkem mevki • Yıl, 

(Evvelki bulw:.an•un halll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ı anlaşılmak, 
5 ._ Aakerllk Uc ilir;ıgi olmamak, 

NOT: ııP" 
Kadastru v~ han\a ışlerinde çalışını~ olanlar terci.it tdl 

111 

Aranan şartlar .. d 

1 - Aşaiiıd'dı..i ve<,ık"l•r baglı olmak şartile Malt1" V~ 
Emlak M.udı.i.rlu:;:Une h... taOcn istida, ""' 

2 - Nüfus hüviyet v ;.ı.r :ika.s1, casli veyahut noterce veya 
makamca musadd.ak sureti• ~ 

3 - 6 kıt' a fotoğraf •a!U buçuk dokuz eb'aclında>. ~· 
4 - Mektep ıasdiknam. veya ~ehadetname.i «asli veya ıtı ) 

bir .sureti> cı · 
~ - Bulunduğu memurıyetlere ail vesW.kln asli yeyablli ~11.ı> 

dak SW'fti •taEdikli sictl karnesi ·\:eyabut InU5addak. s~-eti ~rv 
8 - Sıhhl durumunun her iklimde ve köylerde vazıte r" ı' 

'""' olduiwıa dair hükumet veya belediye doktorlııiu ı:aı>" ~ J 
7 - C. Müddeiwnumıl:.ginden mnhldhniyeti QUnadrğ:ırı~ · 

koJ ~da zirine müddelumwnılikçe tasd.Jkli meşruhat ve 
tile de olabilir.)' 

8 - Htisnlıhal k&ğıd1 1 
9 - Askerlik \·esikası, •nüfus hüviyet varakas.mda v8%,a. 1 

lııleme2>, ,,. 1>'1 

1 O - Talıp olan şahıs resmi bir daırede müstabdeıU :~ ~\il' 
renin alelüaul mu\la!akatuıı gdsteren vest.k~. ctalebe mi.iteal1:,__,wrJl' 
merbutu vesH1.alar1n o daire vaSJtas.ile l\.ialiye VekAletlne ırw-
halinde a,vrıca muvatakalnanıeye lüzum yoktur.> 

11 - Afağıdo yazılı sekılde ıaahhütname. 

iV 

Taahhütname şekli .,,:;l'~ 
Maliye Veklı Jetinde toprak tevzi komisyonlarında bır ' ,, 

yhıim holmde bu vazileyı kabul edecei;iın.i ve en aL 45 '°"·ıtf 
den haber vermeden bu vazı1eden i.stila ettilim veya bu ~Jllıı 
ketti#l!Yl, yahut hızınetirnden islJ.!ade ed!lmeditl veya .,ıı~I~ 
devamının caiz olnıadıiı ıdarece takdir edilerek vazifem~ ~1ıc 
rildilı takdirde komisyon mesaisinin sekteye uğra.oı.ası ::;e ,·t 

olması mümkün ve muhtemel zararlara karşılık. maktuatl ıflJ' j 
eart olarak be:: yüz lira tenunat vermeii ve bunun için h~t~~ 
ikameQne ve ıJAm istihsaline lü:tum olmadan, bu ıaeıJ'l ~ . 
icraya vaz>ı veyahuı hazineden alacağım varsa bu alaca)d:lıf'I ,.,et r 
ıaku ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden müt.ev"ellit 111 .ıA~ 
bir ıhtllAf lçin dava ıkamesine lüzum hasıl olursa bu davoP .,ıe( 
mahkemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beY•0 

N~: ~ 
1 - Bu taahhıitnaıoo r:oterce "'6en tanzim oıunacaJ<tıf• ):IJ i>' 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti ve [kaIJI~ . -; 

len bulunduilu adresi taahhütnameye yazılacaktır. 0.ı:;. 
3 - Bu taahhütnameye, mılteselsil kefil olarak reszrıl ·et" 

ve,.a ticari ve sınat müesseselerde memur ve mü.stahden:ı ' , 
1 L A N caret veya ııan'atla meşgul bir şahıs da i§tirAk edecektir· ve f"' 

940/5:W7 4 - Taahhütname yukankl metnı aynen ihtiva elD>eı ~~I 
şartları haız bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 1 

l atıanbul 4 üncü kra mım"l1"-
ıuğundan.: ls -.tJ1ıl 

Kuzguncukta. Bnhnr Elyem- Toprak mahsulleri ofisi t.~eıl 
tüsü sokağında. eski 20 yeni 7 O 
ve Beyoğlnnda Tarla.başı cad- şubesi.Jl cı-.<.° 

20 . ·~ desinde 18 - No. da mukim Haydarpa1a ııilosımda krible edilen arpaların tali h•,..,...pı~ .... 
iken hilen ikametgihı meçhul Juwuz, ince kepek tobı.ım """8ire J)a2al'lıkla sattlacaktır. Tali c••,,. 
bulunan Dimitri varisi kızı Ce- Çarpmbn gUnü ııaat 10 da Lıman haıımdaki dairemize ~(.'55ur:00 ,;;;.o),) ...-::; _,:/ / 
niviye'ye: ~ 

Varisi bulunduğunuz Diınitri , 
merinde kayıtlı bulunan Kuz.. Jetf 
gnncnkta atik Tahtalı Bostan Zonguldak belediyesi su iş je~ / 
elyevm Buhur sokağında eski idaresiJIO / 
20 yeni 7 No. lı gayri menkul ,, ' 
2500 lira mukabilinde 1 inci 17/6/1941 tarihli günii ınünakasası yapılacaiı ilin edl~ııı~ ~1 
derecede ipotek ederek mezkur men bedeli 4650,25 lira olan muhtelif eb'adda plvan!Z ve ;ııı'l ıl I 
borç verihnediğinden icral ta- teferruatına istekli çıkmadıgından münakasa ı/1 d• I 
kipte bulunulara kvarisi sıfatile Salı güııu saat 15 e bırakılnlış\ır. İsteklilerin muayyen gilJl ;;ıı>"' 
tarafınıza tebliği mnktazi re- teminnu olan 348,7'/ lira ile birlikte Zonguldak belediY<> t:Jll' 
binleri paraya çevirme hakkın- racaatalrı !JAn olunur. (5037) 
daki ödeme emri mahalli ika. - ~~~~~~~===~~=======:::;:::/-" 
metgahınızın meçhul bulunması d JJ lı 
hasebiyle lstanhuı icra hik:imii- Çanakkale belediyesin e~ır 1. 
ğince 30 gün müddetle ödeme Bclfıdlyemiz ıru tcsl•••ma ait santrafullerl çevirmel< Jçlı> . ~ 
emrinin tebliğine karar veril· 17/T/lll41 Perşembe güntı eaat 15 ele ekı<iltme suretila .-ı;: p?,. 
:miş olmakla bu mUddet ic;inde Eksiltmeye gireceklerin aoo liralık teminat makblllU "e1A 
horon faiz masraf vesair ile Belediye Mtıhasebesine müracaatları. ( 5033) ·" 
birlikte tesviye etmediğiniz sıı- 1 "!!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!!!!"!!!!!"!!!!'!!!~ ı-.y~"' 
rette ınezkilr ipotekli gayri men ı • . "'"' 
JtıılUn llı:ık artırın& suretile par Sahibi: A. Cemalettin 8ara9oğlu NC§rlyat Miidütil"~I" 
,raya çevrileceği iJAn olunur. lluıldığı yor: (H. l!ekil GUraoylar ve A. Oemalettln sara 


