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\1 aziyetteki 
Ciarabet --'4 Başlangıçta nasıl Nazi 

I 1rtıonga, Moskof/anın dost
"iıına aramakla ideoloji 
~olctoi nazanndan bir günah 
'~le11ı;ş ise, şimdi demokra-
•ıler d k .. . ·1 e omunızm ı e yan~ 
:"ııo harp etmekle kendi 
e,.dilerini inkar edecek

lerd;,., 

\' 
~an: Hüseyin Cahid YALÇIN • 
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iDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 84 lstanbtıl 

lr,raf : YF:' il . ~!\A!l t~<~ tılı ·' 

He.- yerde 5 ı-.. 

Muahede 
bugün 

Meclisten 
geçecek 

Ankara 24 ı HusuR ı - Türk-
Alman dostluk ' c , dP!'l kt:a\'Ü.ıı 

muaht=<.lesi haritıy e en ·inLJenin
ce mtittdikan tasvip edi lnı 'tı r. 
Yarın (Bugün) mcclıs uı ' Umi 
heyetinde müzakere oluna«ak
tır. Bu münasebetle Hariciye • 
Vekilinin beyanatta bulunması 
muhtemeldir. 

Tiirk - Alman muahedesini 
taRvip eden hariciye encümeni 
esbabı mucibe mazbatasında 

hükiımetçe ta.kip edilen ve mec
Ji~ce tasvip olunan sulh siyase
tine uygun ulan muahedenin 
ta..ılikini derplıj eden layiha en
cümenimizce aynen ve mütte .... 
fikan kabul edilmijtir, 

Finlandiya 
Harbe henüz res
men ka1·1şmanuş 

Rus muahedesine hala 
riayet ediyormuş 

Stokholm, 24 (a.a.) - Salı 
sabahına kadar ne Finlandiya 
kuvvetleri tarafından ne de Fin-
18.ııdiyadaki Alman kıtalan ta
rafından her hangi askeri bir 
harekete başlanmamıştır. Bu 
çok nazik zamanda bile Fin
landiya hükumeti, Rusyaya 
kar~1 olan taahhütlerini h:ırf:
yen yerine getirmektedir. Ni
tekim Moskova muahedesi mu
cibince, Rus askeri nakliye va
sıtalan pazartesi günü bile 
Sovyet hududundaki Finliın -
diya yollarından geçerek Han
gö yarımadasındaki Sovyet üs
süne gitınişlı;rdir. Dün Finlan· 

~ ovyetler Birliği Alman
~ Ya ile garp demokrasile
lıoı .__ tini kapıştırarak keyfi. 
bir uaknıak ve kuvvetle haklın 
Veıı lllevkie çıkmak istiyordu .. 
~ ayı öyle getirdi ki Almanya 
~8b'vyetıer Birliği boğuşmak 
~ Utıyetine düştü ve seyirci 
'ileı- ak bahtiyarlığı demokra
lıa e nas.ip oldu. Bu, hayatın 
~t zanıretleri realitelerinin 
!'aıt tahmini, hesabı ve tedbiri 
ile · ~. hesabı ve tedbiri 
~ llıtilıza etınesi.n.in ibret alına
~ bir misalidir. Gittikçe ge
)a~en ve Amerika ile Japon
tili da içine alacak tam bir 
lıııı~ harbi şekline girmek yo
nt t~ bu mücadele beşeri
l'hu .....-uıinde hakiki bir tasfiye 
'<e f g?recek ve bUyük ıstırap 
d~ eıaıcetıer içinde yeni günleri 
.U. Ur~aktır. Bundan azacık 
~~esı olanlar bile artık haki
'İııd il Yeni bir dünyanın arüe· 
lııe~ e bulunduğumuzu teslim et
Nı ınevkiinde kalmışlardır. 
'

0krasiierin galebe çalması 
~y lUı.i olunabilir. Nıuıyonal 
\l'ııi 'Üi?.llıin ve fa.~izmin hakim 
\>alı lıııesi hayırlı görülebilir. 
ııu ut. sosyalizm ve komüniz
~ dunyayı eline geçirmesi bir 
~.lil et. teşkil edeceğine ihtimal 
~~a:bıJir. Her üç takdirde de 
~ ~ llluhakkaktır ki yarın es
bitıJ; bi karmakarışık ve bir
lıııı1ı Yle mücadele halinde 
\~~lif temayüllerden mürek
~ ır filem k8.r!J1Sında bulun
~<lcağu- Bu üç ideolojiden 
ı~al.i!l gelecek ve epeyce de
!lıırı hır devre için insanları 

Alman harbinin inkişaf tazzuu 

r-EDEN 
g~ temsili harita (Sonu ıayfa 6 aütun 3 de) 

Japonya Almanlar Parti Meclis 
ll altına alacaktır. 

~arp Al.manya ile demokra
dı, batasında münhasır kalsay
liıtıı \Uı]ardan birisinin galebe -
löyı eıı sonra da insanlar gene 
~llıı e veya böyle bir surette sü
~~t ve istikrara kavuşamı

Kati kararını 
vermek •• 

d HARP VAZiYETi Bazı noktalarda A am kama a- grupun a , , _., 
ilerlediler v r Adliye, M.Müdafaa AJ R h ı • uz ere 

'1iıı klard.ı. Çünkü demokrasi Japonların Alman - Rus 
t<liıı01aa da, nasyonal sosyalizm ihtilafında tavassutta 

Alman zırhlı birlikleri 
bir kaç noktada 100 
kilometre ilerlemiş 

sında cereyan ve Sıhhiye vekil- man • US Cep eSJ 
eden siyasi hadi leri izahat verdiler : 

~ 01sa da gene ortada komü-
'll<!e i~e bir zıddiyet hüküm sil- bulunduğu doğru değil 
~a illıt.i. Ve yeni bir mücadele 

J Ankara, 24. (a.a.) - C. H. P. R 1 k '"' bb •• h 0 

seleri anlattı ~~%;'i~l11"= ~:ti~;; us ar atı teşe use angı 
11'~ erhaı başlıyacak, ya az Tokyo, 24 (a.a.) - D. N. B. : 1 Bren, 24 (a.a.) - Ofi: 
~~akın bir zamanda patlak Japon hükumeti sözcüsü, g;ı- ı Şarkta harekatın ikinci günü 
~t elı. iizere için için yaşaya- zeteciler toplantısında, Alman • Almanların mühim terakkiler 
h •• 1• Şinıdi komünizm de mü- ya ile Sovyetler birliği ansın - , kaydettiği ve söylendiğine göre 
%~~ey,. iştirak etınekle dünya daki ihtilaf hakkında henüz hiç bazı noktalarda 100 kilometre 

lngiliz - Sovyet yakınlaş
ması nası vukua gelmiş? 

tıııı;;j bütün kanııtı. Fakat u- bir şey söyleıniyeceğini ve hiç derinliğe nüfuz eylediği tespit ' T . k" • 
ıı.ır .bir hesaplaşma işi imkan bir tefsirde bu!unmıyacağını olunmuştur. ' iır ıyenın 
~ıı ~ın_e girdi. Moskova haı:p- ifade etıniştir. Sözcü, bir resmi i Zürihte çıkan Die Tat ga.ze-
~lld ariç kalarak Berlin ile Japon deklarasyonunun neşrıe-1 tesinin İsveç kaynaklarından aziyeti 
~ raıun öldüresiye boğuşma- dilip edimiyeceği hakkında da aldığı bir habere göre, cephe, üç V 
~\~~~~~fan m~~~e i~= I '!!'~.._-< s.o"!n!!u !!aa!!y!!ta""'!'s .•u"!ı!!un'!"!!'4 ""d.•l"!!!'!"!!'!!.'!"!!''!"!!'ı•so.".~-·-•v.ı""~ !"s•"·~'.P"-"2.d.•l'!!- I değişmemiştir " 
liitu~e Çekicin gölgesi hayalen çıkması vaki değildir. Binaen- j n~ aley~deki . mucadelele- Lo dra 

24 
(a.a.) _ Reuter 

~ Uyordu. Fakat Nasyonal aleyh şu dakikada sürpriz un- rmde kend.ılenne bır yardımcı . . ~ • 
~ 'Üizın, demokrasilerle bir surlarının rolü hiila mevcuttur. ve müttefik peyda oldu. Fakat bildiriyor:. . • .. . 
hı- llıütareke akdetmiş gibi Ancak yeni harbin getirecegı- · ı·n- b ··ttefik ile ele! yur·· ilmek Alman ıstılası 112ennı; Sov -
ı .. .,teki u mu e ti b" l" •· hakkınd '""k" ... ~at cidali muvakkaten bir kişaflardır ki bizi bu babda la- onlar için fikir ve felsefe bakı- Y~ er ır ı~. . a. "' ıp c-
'e.ı,l."a bırakarak Rusya üzerine yıkiyle tenvir edeceklerdir. romdan bir küfürdür. Realite dilecek İngilız ~;:~tı di~J".am 
~~ca demokrasiler çok Her halde İngiltere ile Ame- bakımından ise bir zarurettir ı kamarasında m . ere e ır -
~li lı bi.'. vaziyete geçtiler. Çün- rikaıun kendileri için hiç ümid Başlangıçta nasıl nazi Alman- k~, müzakerelen takıp eden 
h-~y 0llı.iiııizm ile nazizmin bir edilmedik yeni bir ufuk açıldı- ya, Moskovanın dostluğunu ara- dıplomatlar arasında bllhaaııa 
tiıı ~t · ıneıoo.ı: mücadelesi için- ğını takdir ettiklerinde ve bu malda ideoloji noktai nazarın- (&onu .. yta 5 •Utun 4 del 
t;ıııarııranıp tükenmeleri ih- fırsatı kaçırmamak için ellerin- dan bir günah i§lemiş ise, §im-

t. . Vücud buldu. den geleni yapacak!annda şüp- di demokrasiler de komünizm 
~~ııı bu safhası ne kadar de- he yoktur. Yalnız burada garip ile yanyana harp etmekle kendi ta h.~ek? Almanya ile Rus- bir şekil meselesi var ki epeyce kendilerini inkar edeceklerdir. 
•ı ~ te b" biri · · b"tkin eğlencelidir. Fakat bunu yapmak mecburiye-

ı· \ııU a n ır ennı ı Demokrasiler nazarında sos- tindedirler ve • yapacaklardır. 

• 
RESMi 

• 

==HARP== 
TEBLİGLERİ - • 

So\-yei harp tebliği 

Moskova 24 (a.a.) - Kızılor
dunun salı sabaln nesredilen 

15 de reis vekili Seyhan mebu- • t•k tJ d • • ki d" ? 
au Hilmi Uran'ın reisliğipd& ıs ı ame er e gırışece er ır • 
toplandı. 

Ruznamede sivil sıhhat teş- 1 y AZAN ' l 
kil8.tı ile ordu sıhhat teşkilatı -
nın ve adli tababet teşkilatının Emekli General Kemal Koçer 
bu gününün ihtiyacına cevap , 
verecek durumda olup olmadığı 
hakkında hük\imete tevcih edil
miş bir sual takriri vardı. Bu 
takrire aliikadar Adliye, Milli 
Müdafaa ve Sıhhat ve İçtimai 

Bolşevizm ve Nasyonal Sos- 1 
yalizm, doğdukları gündenberi 
çarpışmakla beraber, cihanın ı 
büyük davasında iki büyük 

komşu, paylıışma devresinde, 
ideoloji ihtiliiflarını muvakka
ten bir tarafa bırakarak , uzla ~ -

(Sonu ıayfa 5 sütun ı d ~) 

Muavenet Vekilleri hük\imet a- -------------------------

dına cevap verdikten sonra bir G • • • • 11 • • 
çok hatipler ayni ~evzular hak ' o n u u 
kında ve bu munaaebetle de 
memleketin umumi sıhhat du -
rumu ve onun müstakil inkişafı c 1 a 1 a tedbir~~ üzerinde faydalı bir 1 r 

hasta bakı 
konuşma çok mulabazalar dermeyan et

mişlerdir. Hatiplerin beyanatı
nı ve vekillerin nihai izahatını 
müteakip ruznamede başka mad 
de de bulunmadığı cihetle riya
setçe celseye nihayet verilmiş

-~~~~~-eı-~~~~~-

tir. 

Avrupa ile 
demiryolu 

münakalemiz 

V azif e başına koşan Türk 
kızları neler anlatıyorlar 

~eltle e sokuncıya kadar dövü- ya1izın ve komünizm de nazilik Bu belki mut.ad resınl şekiller 
~~i r mi? Yoksa ikisinden ve faşistlik kadar menfurdur. dairesinde bir ittifak olınıyar 
"'llt ,:ı:}illııuısa Rusya çarça- Ve korkunç bir tehlikedir. Hat- caktır. Fakat muhakkak bir 
~''""-"ip Almanyada mü- ta komünizm na.ziliğe nisbetle yardıım vukua gelecektir. Al
~-<le,/e nıuvaffaloyet ümidiy- çok daha cıhanşünıiıJ ve daimi manya ile flört ettiği devrede 
ı::ak anı edebilmek kudreti ka- bir tehlikedir. Tarihin ilk çağ - Sovyetler ne yapmııısa firodi de j 
~aft llı.ı? Tecavüzün Almanya lanndan beri yaşı yan ve gittik- demokrasiler Moskova ile tatlı 
la.l'ııı ~dan geldiğine ve Alman- çe kuvvet bulan bir eereyandır, bir fltirt devresi yaşa.yarak Rus 
~~Qt •• er §eYi. hesaplı yapmaları Nazizm ve faşizm belki bir ih- - Alman mücadelesini uzun süre 
"'11-b"ı Olduğuna göre şarktaki racat metaı değildirler. Fakat cek ve iki tarafı bitkin bir halde 
:~ ;; vakit içinde esaslı su- komünizmin ruhu cihanşüınfil- yere serecek bir mahiyete sok
Ltlıtiıc,C<:~ra.nme..: d~dımül. nbetilir"_celenFdi-_ dür. O bütün dünyayı pençesine ınak için her yardımı yapacak· 
L:ı- lcı.ı •• uşun e ı . a geçirmek istiyen bir cindir. Bi- !ardır. Ve kendilerine de ha.
~L ~e!J.i de olsa bu ancak na.enaleyh demokrasilerin ne zırlanınıya valtit temin edecek

tebliği: . Ankara, 24 (a.a.) - Aldı . 
Pazartesi günü, d~an. Bal ğını mal\imata göre on beş gli

tıktan Karadenize kadar biıtün ne kadar A.vrupa ile demir yolu 
cephe üzerinde taarruzlarını in- işletınesinin şimdilik aktarma 
kişafa çalıfllllŞ ve esas gayre- suretile muntazaman başlaması 
tini, Şaulay, Grodno, Kanuaş muhtemeldir. 

~UlUlıden ibarettir. Ve kadar garip bir vazlyette kal- lerdir. 
erin her zaman doğru dıklan takdir olunabilir. Nasyo- Hllseyiıı Oaldıil YALÇJN 

-~· 

Volkoviok Vladlmirolinak, Ra· Diğer taraftan ise bir kaçl \)~ gönüllü hastabolacı: Soldan itibaren lJa.yan Kent, 
vasuska, Brodi'ye tevcih etmiş- ay ııllrecek olan Meriç demir- ~ ~ ve Annıı. 
tir. Fakat dlişı:nan Jıiç; bir mu.:. , yolu köprUsllnUn inııasına dc-
;11affakiy.et elıle etınemlStir. · vam edilecektir. ( Yazısı 5 nci sayfamızda J -- .... ~ 
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POIJ.fsTE 

Arkadaşını bıçal< 1" 
yaraladı ıvr. 

St ,JI 
Solaksinan mahall~1 ~ 

sız caddesi 179 =sedat .:-..ıı 
Tarlabaşında oturan Aleko - oturıı.n Hikmet oğlıı Jıı-llıil"~ 

nun 17 yaşındaki kızı Eleni- saat 11;80 da ayni ıJlllst;;,ıı 
yi .kaçırarak Mecidiye .köyü ci- Çıkmaz sokak !2 - 1 11 ~ 
vanndaki dutlukta üç gün müd oturan mahalle bal<k:Uoğl'::-"1 

1 oğlu :Anesti Dermesu ta ı~ 
detle kan koca gibi yaşa.maki~ 1 dükkanında otn~ iJe ~· 
suÇlu dutçu Mehmet evvelkı bakkala Anesti .s~ lıle f".':il 

, gün yalr•l•mnış ve adliyeye ve-1 barışmam demesı w:e~ bl?. 
r:ilmiııtir Eleninin mııayenesin- .tırma .kesmekte oldu~ ve --.ı 

.' · ·· Sedadın üzerine .a.tıııJŞ ~ 
.deJrendisıne ~ve~~- bacağından yar~.J-1.., ~I de bulonuldligu sa.bit goriilmüş polis t.a.rafııvlan müs-e ye 6 

tür. Mildde!tmmmilik tahkikatı !erek yar.alı ~~~,:ışı;r· 
tamik ey!ıımAldedir. edilmiş, suçlu y~ 
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Çanakkale ö11ii .de çe iğe karşı 
AY ~ im nın zaferi 
~ 

r ~ r--Yazan: -- -\ 
u~ ~~- Çörç-
·~ - 151 --· -
~ fiarp gemi erıni~ 
~ e hJmayesinda 

"' ~. 4nunıa beraber oradd 1· . 
ıııs ~;, ıJ,. fı ltalmış ve ihı ,ıc lıarek -tı 
uo"# -,.,·~~ :ut bir inki :ıe' ı;iıstere 

· liq. ı. Teke burnuna do.;ru 
~ il~ kayıklar ı•;e orada bıiyük' 
~ .. ~~ ta maruz kıı.lmJmı~lardır.O 

· ~ a •·•~ıtu askerler tepelere tır 
ın "flll ) ,ar_ak ıı:ıhili tr.ny:uı mitral-

, !;•ıı ü:r.erinP rlU~nıUşler 'e 
_ıı ~ hakim '>lm.ı lardı.-. 

eıı~ ~ '3aat dokuza doğru \"ıır-
u ~ '''. tJk\'iye kuv,·c.L~ri yavn~ 

SJ'~ > t ı~tiği i ·iıı bııradakı 
~ ,.1 ;~~·.r hJah cdilını• ı:•·ni:,'c-J 

ii1< ~ I),"" ı-. 
"-~ • 1 ~ha sold;ı X sahılu ~ ıhrac 
vr ~,,n k~vvetleri, in ıiacab!e 

~cın:ı;ınin top 'ite~• ınlim
. l ü]<J~g,, kado.r yıı kuıdarı h}
~ 1: ·'111~. Teke burn•_ı,1a ı~a
lı; >ut;rı tepeleri t• .:.ı:ık di·ı 
'ı-ı 1

' ıhrru.· k.ıt'asi!c mtl\ asıı. 
lLtrf • ~ . .•n t·tmi~lerrlir. ı 
~ ~ır, ahilin lı<!ş yii~ metre 
loı 1 •:a ikı bahriye ııiy.,.ı .. ta
ı.i ' ;bır zayıat ,ermeden X ı 

tırıe k ' , ~· tılar . .ı; ak al gece u-
~"'1 hücuma uğny'lrak işıret 
~t.;ayıkları ~ağırmışlar \'t' 

~ rlt~ııize açılınt5ilardır. 
;~:~U~la beraber bu ilıraç kuv 
~ 1 uzerlerine mühiın mik -

"!'ürk kuvwllerin i çek -
e~1•lukıan için diğ<'r ihra~ 

~.(ı1._.ttleıfoe yardım etmil; o
~·.~ı·<J:. __ Hattın _ııağ m~te
~ b-~' •lo lot hınııle andıgunız 

·er ~ bataryanın p kınında 
\ ~~I ıı- tabur kar:ı:,-.ı çıkmış 
~'' tıl}ı·ıı. münferit bir ıncvı.i 
~ 'ıı · _Gece olunca bu ihrdç
""'l'i Halet ed<·ıı vapur ıçinde
~\ hepsin · hi~bir h;1discye 
· · lraırnad11n kara''" çıkar-
'in , 
~~uhım hücun. 

~~ı(\(;e o gün bılıııu• bt'Ş 
~lf tıoktaya 9.IKlll. a.~h-r 

ıı, lıJtık. Bunlaı~n uç bını 1 

~ıy \'e ınütebakısi '' kadar 
~~.1ı;; 1; ınaı olan 8ahil« iğreti 
~ta ~ t_akılı kalmıştı Şimdi 
~- hucumk"lrııı ik1ncisıı1(~ 
~t~· . 

SUrt•ttf' tiOJ.ı. t L>I]• 'f hct·' Pli l'-

rttlJyorduk. ı 
l:ifl ld~ilil, ıruhtcl!f ~ruı•ta-, 

rın tasılalarhı l'c lorf'. n muh
ripllTİ hima.) esinde mP.vna ve 
L.y•':\arla c;;•k.ınlabilec<:>ği lah
miıı ediliyordu. Bunı:n iri!l Ka· 
ba t ·penin 700 metre· ~imahıcle 
saııı \'C mü kül, h·tt.t. mü<lafa· 

ı kolay olmıv:ın J,.~ • 'lh:ı in ti-, 
hap Nlik'i. Fal.rt k:..r.<nlıkt'l .ıı
r~•·a dizilmiş kuyıklar yr,la ~ık
tJaı· \'e hakikatle 150•) metre 
daha şiınaldt•. ı'\rJhurntı inmile 1 
anılar• •!.rafı iı·ı kay2l tla kaplı 
kiu; lk bir koya vardılar Burası 
ih-ride bi::ını t;; ı afı:nızd:ııı An
&ı.k koyu ismini n 'rııı, ır 

Bıı hücum müdafiltr i\in hiç 1 

b hleıınıiyen hir not 1 ~ t..;•;cih 
ulunınuştu İhraç hur.:küi hiç 
bir :.ayiata bizi mal'11~ hırakma
mıştır. Tam filotill~ sal ;ıe yRk· 'ı 
la~ırken Ti.irklerin i!er· mı:ni
lerinden ate~ ıt~ıldı. F:ıkat A
,·u•tr-.ılyalılar kayıli anl:ın d~ni
ze atılmışlar, "•uhile !mılar yüz
ı.ü ler, ~afağın ha lif ı~ığında 
~ ırpı~arak yerlt."}mı,Jerdi. 

Kuvvetler artıyor 

Torpıto mııhripleı·i. :.!;j()t\ kı
~ılil: bir takviye kU\'\" ııl•• rnlıi- 1

1 ı .. yakın dunıyurlar<lı. Maama
fih yanın saat içinde 4000 kişi 
ılıra~ edilmisti Gilnes dc;ğarken ı 
arada bir patlı yan "ilah lan ya
\'8.) yavaş bir muharebe takip 
f'lti \'e sahilin içi:ıe dc·ıl't·u geniş 
ledi. Gündüz daha ileri r,ittik. 
Saat i de 7000 kişi cıknrılmış-
t ı Öğleden sonra 8M t 1 4 de sa
hilde piyadenin top·~unun gittik 
çe arlan ateı;;in<" rai:mPn Avus
tralya fırkasının biitilrı efradı 
t 12.000 kişi) \'C iki Hind bindi-

1 
rilmiş bataryası sah ilde geniş 

1 
bir yanın rlaire teııkil Hmekte 
idiler. İkinci fırka onlan takip 
ı·ttı ve 24 •a.atı:.• küroUk bir l.op
cu kuvveti 20.000 k;~ili)> bir 
ordu ıle ibra<: tdilmi• lJulunu - J 

yordu. 

1 
Türklerin iki fırkası mUtte - · 

fiklerin hücumuna mukabele e
dt.~tkti. Bu iki fırka ~aglam 
bir ınevzl tutuyordu. 9 l.incu fır 
ko.ııııı dokuz taburu Kııbaı.cpe 

1 ile Morto limanı a.ra.1;11ıd:ı muh
temd ihraç noktalanuı muha -
taza ediyorlardı. Bu fırkanın 1 
g " r· i y e kalan fü; tabu
rile l9 uncu fırkanın dokuz 1 

taburu Maydos civarınd· ihti
yat clarak tutuluyordu. 

l!l unL~ı fıı kanın kumandanı 
tıu !;&rip m<ıl·rıada ilende k.ı
derın C1l ön vıana ·e\'kt'c1e<..tği 
adam•lı.. 

'lı ~,'.klıtndıı.lı ,.,, Avustral· 
:'ıi tU"":'.ltın Maydosa doğru 
,ı~ 11i.lebile<:eklcri Kaba te· 
., bhracı dU.,,ün ülnıU tü. 

. ,~;ac~~~d~ü~~~~~ü7:1 Musta_!a Kemal ve iyi 

• ~larak bu ihraç hareketi idare edilen kuvvetler .. 
lı<yi 0Pçu hazırlığı <'imadan -- -
~ n. tatbik edilmek i~tcnı- Mustafa Kemal Bey. 24 Ni-
~ı-ç'l'ürkıerin 2!) uncu rırl<a- sarıda (yani İngiliz ihrac ha.~e
~;. Yanmadanıa tli ucun- ketınden bir ı,'Ün evvel)· ertesi 
h~, •kleri muharebP yüzilıı- ı;ünii en güzide alaYlna yani 57 
:\ıı~tS•nı ihmal .;clecı itlerini ind alaya Saııbayır ı>Jrllarında 
~ın buraya derin bır ( bonu aavf• 4 sütun 6 d•) 

,.,A.' '" 
·1,:"ll ~·'e olayını fitne? dcrdı. 

blaın benı ıev· ;,ır diVtı 
· ıı..., halkı aleyhınie sôyİı.ı· 
· t iı.Yerdc benı c(·kiştirı
t~llle •r •;eycik ılerru·nı çe -
~~. rın etıeıi çekışsııı ııı 
"'1ı ~ kapıyı açtığı ~:ıman dı-
Uq~eııı;e hanımı bulduğun· 

'ıı ./' biç hayret dmedi, 
i b; ?alkı onu iimıt etme

. t~ _.ı zamanda karınların
;t-. ıverınc·ğı.ı alışmışlardı. 
1 ,, kanım Fıtnatı meronu

'>ls ahııladı; neye daır o
. ıı k(Uıı derdini döktüğü 
~' 1i_'n<Jine hak verL>c k yal 
~ o· 

hguı arasınili kı miına -

11\ı.liıııaşlan nihayete kadar 
ıııııa: kaybetm~mek şarti

b· dinlediği nal<le oda
ı .. tilıi4' .!leYden habt.·rı yok 
"'litıı &•rdi. 
il; . hanımın· 
·ııı~ mahdum bcyın bu

"ı;ltıtı . n dcrsın Fitnıı.t? 
·ı ~'t h •le anlattığı tar !atı 

iq11 :ı.;:retıe dınled •. 
ı1:ın b~~ı·a dedi kodu "'::.. ar ~ ·l\.n tık imkfı., yoktu. 

'le~ t.t;:ııe uııutar-aY yak
tı 1 

· op tenekesnc bo
l a, ahretlik Şudarun 
Ilı ' 151~ ile buibirlcrıııe 

erıne Hr cı dedenin 

1 
Dlddia eylediği pa

~ uhv bacıya s:ık
'let ·lırc tıanım bugün 

9e k hah c de'.'i.1-
ı-

b anıli. 
ıın _ ... c !. Hic 

ULülme; bt.1ı rıc yapar yapar 
1"ıw.I Beyın kapatması mıdır? 
&iş:ııılıBI nudıı··1 Ne karın ağrısı 
ıse onun oturduğu yeri öğrenil' 
ucniıı nt..'131 olduğunu anlarım. 
Ondan MOnr~ ııe yapacağınl!zı 
dü~ünürüıo, 

Fazıl 0<laı>ıuda kı:ı kaı-deşi ile 
konuşuyordu· 

Dii.şilıı 8aınıye. Zenginlik
ten b-.ışka bir meziyeti olmıyarı 
bir kadınla ben ne yaparım? 

Kocasımıı ztiğürt.liiğiinden bı 
kan genç kadın. 

- Aman ağabey! diyordu. 
Bir bıık.ıma göre annemın hak· 
kı var. ParaHJzlık çekilir ~ey 
değil. Belki sonra ııonra se\•e
bilinıin. Nikiı.hta keramet var
dır, derleı-. 

Mesele o degiL Eğer gön
lüm ı:crlı&ıt olsaydı kendimi fe
da ed::rdını. f'akat mesele öyle 
dcği 1. sen nedeıı Ahmcc!ı se\' i . 
\iur un., Kocanın on pa~~ yok. 

Samiye: 
- Ahm.edi ben sc~mcdim. 

Annem muvafık buldu, evlen • 
<lirdi- Beni aldığı zaman zen
gindi; O zaman tabiatile anne
min baJ} tacı idi; bir iki işe gi
rııştı, parasını kaybedince fena 
oldu_ Kocamın bu vaziyetinden 
en çok iiYillen benim. Başbaşa 
kaldığımız zaman doluya koyu. 
yonız alınıyor boşa koyuyoruz 
dolmuyor_ Şu evın içindP cüce 
Fitnat kadar k4 !ar ltib; .. nmız 
yok. 

- Biz ıçerıde konuşurken F't
nat kapuıın öniinde idi 

M 
Tabil ır d !iyordu Kn· 
lemcğe, {;07.CUcmcğu o ı-

Her 
aba hı 

Bu i~te bir uanlış
lrlı o~nıu_lr !.. 1 

H r lJ'· , •, ,,. ,, en bıı· an-
1 

J. Lirı.1t-rjl• :-e. r:ıliak v~
rt-ı yer.ı bir br~rı arla lıU1'iı
rr.f~,~z bit~ .. af ı~1 ı Pr.n f'tti 

. on Alma!l - ~!. ~ı,rf hat b!r.
cı hitarafız. fakat Alnıil•ı dev
lı" f't•isi 1'\ihrer jr.1 N-: 1t'Hınumc 

,·r cP zil'.rİ geçe; ve f'o,·yetler 
t afır.rlan da <- .ı t kzip olun
n1 :1 van ~ıı "Boğ arda üs!C'r te
nisı., işinin hnyrt.t verici ve mi
d~ bulan<lıncı bir mo.hn•t>ti haiz 
buınndugu da inkii.r olllnaınaz. 

Bır numaralı Cıhan Hat'bL~de, 
()'-r!"!'Janh imparatr rıuguPau mer 
~:.zr d~vıetıe~· ,,.,.,fmr!a nıe,·ki 

:!lı?;ının flcbep \'t• bikmctini acı 
~u tenkid cd<'n!cr ı. bu ifşaat 

ta,...,ısır la kulakları lıcr }.a!de 
•:.nlauuşur. Bütiın siya~i gaye· 
~ı Ayasofya ktıllıesine orlo· 
ı!ok>tluğıııı sa.lib ı dikmek ,-e

1 
lotanbulu, dolayıı;iyle I.loğ:ı;:lan 
tle !'.('çirerek Mr skof ırrıparator 
1 .ı~un:ı. "ı-.erbest ı t""flCC"r~, leıniu 
l tmı:kteıı ibar. t ~:ırlar Rusya
~ınıı:; bu ·ı~ık. ı·mdı k~r·şı~ıııda 
yalnız o,,m:ınl! hükumeti değil 

herhaııgı bır hill<iırnet ne yapa. 
b:lınh. Çarlığın <lü~manları sa· 
fınd~ yer almak <leğıl mı'! İşte 
11114 yılında o .1a bunu yaptı 
ıd ı ve yavm:ıktP_ da vı:rdeıı gö
ı;e kadar haklı ıdi 

* 
Aradaıı yılla, g.,,·tı. 

S A R A 1( 

r SAN'AT ve EDEBİYAT • 
"~--·------------------~------------' 

iV e y tı da 
111 •• a 1 gos ere mısra a 
~~~~~~~~~~~-o~~~~~~~~~~~-

Snyfa : S 

Şin1dilil< 
---:=:Bu tadar 1 

r:sra ··e r:1i= 
nresele 

biı· 

11 l1 ırob•n ,.n c rarrngiz 
r c l r "1c,ı birini 

--ı c•rol" k~k l e .1ckku . .- Harp 
r t r l ~ •:ım • .z butıuı mııte
} .ı ı 'ar ? ·i tarafın d~ı ~n rv
' 1 yekoı. ermin pl'trol n 1ynak-C. bce t hesabı - Tarihçi şaır : Süruri - Hüzni, Süruri oluyor - Sünbülcğh .. 

Vehbi - Hicivler, heziller - Hükümdarların tarihleri - Meşhur mısralar • 

fa'miy€:den haberi olmayon şair - Fuad Paşanın kitabesi - Şairlerin vefat 

tarihleri • Sürurinin sanatlı tarihleri - Şeyh Galip ve s·;ruri 

1-'ırf ı;ark:ı ait olan bt• F .. nat 

1 l:ıı ına tnaı ruz cdcceğıni ık ri sti
rup dııı-tıyorlaruı. De gü.-ıkü 
harb:n ne tl~rC'ı..:~\'C kadar nınl6• 
re iı;.~u ettiği (,ı tada iken bu 
zruı \'e t,.hminde bulıınmak pdı 
tabı idi. 

eshi elc.biyatımızJa ı ek ehem- y AZAN 
miyctli bir mevki tutmu~tur. 
Şiirde tarihin, ne deme'< oldu- u l u N y 
ğunu anlamak i~in evwla Eb- il '1i I 
ccJ hesabını bilmek ic:ıp eder. •ı.:m~mmmı::ıı:ımız=ımzı:umP' 
Bil hesaba r,öre bazı harflere •• 
bir kıymet wrilıni~tir. Mesela; 
elif bir, B :!, C 3, D j 
dört, iliıh. 

Bu yolda cöy!C'ncn mı~raları 

~erkip <'den :ıdet ccmcd'ldiği j 
takdirdo_Yek!n! hadisesinin VU

kubuldugu tarıhı gO>;terır. Bu 
itibula söylenen sözün de vak
aya tt-mas etmesi itap eder. 
Eskı :;airlerin pek an'atlı ta
rihleri vardır. Fakat bunların 
içinde m büyUk ~öhreti olan 
m~ş\ıur (Süruri) dir. Asıl is-1 
mi :-Seyid Osman olan Süruri, 
hicri tarihle 1105 srn~sinde A
daııada doğmuştur. Yeni şiire! 
he\'t>S ettiği zamanlar (Hiiııni) 
mahlasını almıştı. KP.ndisinde 
tarih söylemek merakının 1178 
de bru;ladığını yıne kendisinin 
şu ınısraından anlıyoruz: 

tt-menniyc (\'ehvi) i.ilkdeıımc
miş: 

- lmri-ül-Kays0 d;1 az adam 
değildi. 

Cernbıru vermiştır. 

• • • 
Tarih g-öster~n mı,-ralar ek

seriya büyük hiı<lisel~rde,- do -
ğumlarda, öliimleı-de, ~adaret 
tevcihlerinde kullanılır. 

Eski hükümdarlardan da bir 
~oğu tnrih eöylemeğe meraklı 
idiler. Fatih Sultan Mehmet, !s
tanbulu aldığı zaman fetih tari
hini şu mısrala söy!Proi~tir. 

1''cthi 1.stotıbuln fırsat 
bıı.lmn.dıl<u 't'rcbiıı 

Feth idiib Sull«n JJehoııuu·d 
ıMdi tarih ( Alı.rru11) 1 

llısdrı Kaıuliy~ ulırıdı ldıı 
sr,k~r rıd.e diis naııdotı 

1 

mısraı abced hasebile de bin ı 
8Ckf'<'n adedine müsavidir 

••• 
1'.,miveli tarıhler de p<'k sa

nr.tlıdır: Tarniyc mı:;rarla fa:ıfa 
yalıııt eksik oldu:;u takdirde bu 
adedi diğer bir mısrala 1.iyade
Je.,tıırmek veyahut azaltmak 
sanatıdır. 

Bat Halil Nihat"ın himmdile 
tehclilen 11 Ncdim., ııı divanın. 
da Nedime atfen yazılıp sonra 
onun olmadığı tasrih !"lilen ı 

N(ı,rııı I $11 giih~i,; ıı ; rıd i 
~üphf"ll'I~ ·'Jf'h::adeye 

mısramı Y"'ran şair tarılıiıün 
beğenildiğini görünce: 'ı 

- Efendim! demiş. Tarihim 
t<lın dcğildfr. Beç fazladır. 

Tarihi okuyan tashih el-
m· ,- 1 

':'..:. Daha iyi ya. Tamıyeli ol
muş. (ŞUphesiz) diyorsun (h) 

iıl süpriz 

B albnlarcla cereya e
den Aınavutluk harr bu 

hususta bizi iki sürpriz il._. kuşı
la~tırdı. İngillercden k~ p 
Miinihi, Jı~.tti Alp dağlarını a
şıp Torinoyu, Venediği hoı.ılJa. 
laya, buralardanki sınayi nıın
takiılannı tahrip eden İngiliz 
tayyareleri bir tür\U Yunanis
tandaki üqJerinden kalkıp iki a
dım ötede bulunan Rumen pet
rollerine taarruza teşcbbü.J et
mediler. Gene bahaneler icat 
ettik. Almanlar Balkanlarda 
henüz faal bir rol alrnamıehr
dı. Bulgaristan ve Yugoslavya 
bitaraf idiler. İngiltere bu t•ıp
raklann bitaraflığına hürmet 
ediyor, dedik. İngiltereden kal
kıp bir hamlede oralarını bom
balayıp geri dönecek meı;hur 
"Uçan kale., \erini harcamak is
temiyor dedik. 

Almanlar iŞ'3 karışınca 

Rusyada Romaıwföu-ı kıziyle 
lnzaniyle yok edırerrn büyük l 
bir kıyam ııarsıııtıbı, Türkiyede 
Chıman oğulln.rı hükfırnetiııı si-

/Iüzw mk<ımla etdi 
( Aherfın gelim<>sı ebcf"<l hesa

bi le !stanbulun hicri olarak fe
tih tarihi olan 852 ye müsavi
dir.) 1 

Dördüncü Murad Bağdadı fet
hettiği zaman fetih tarihini şu 
mısrala söylemi.~tir: 

beş etmez mi? ı 
'I'amiyeli tarihlerin en güzel

lerinden biri <le Belgradın fethi 
üzerine yazılan tarihtir: I 

A imanlar işe karışınca ve 
Yugoslavya da taarruza 

uğrayınca Rumen petrollerinin 
hak ile yeksan edileceğinde kim
senin şüphesi kalmadı. Fakat 
bu da tahakkuk etmedi. Ne İn· 
giliz. ne Yugoslav, ne de Yunan 
tayyareleri bu mınt:ıkaya ne bir 
bomba atWar, ne de hatta at. 
mağa tcı;ebbilı; ettiler. 

lip süpüren bir milli ıstiklal 

silkinti~i l'ldıı. Aıııl'iar<:<ı boğuş 
mu•, birbirinın kanını dökmü~ 

ıki millet artık ebediyen barıştı 

~anıldı. Biz Türkif'r buna sami
mıwtle inandık ' hala da inan
m:;k istiyoruz. 

Lakin günıiıı bırıncle hayretle 
işitıyoruz !<i doı;ı Sovyetlerin 
haritiye komiı<en Molotof hala 
düı•man <;arla!' Husy sının ha
fidye nazırı (Sauınof) un ağ
ziyle konuşmaktr imlıı. 

Bizler buna ihtimal vermek 
istemiyoruz. Nasıl verelim ki 
hiış.•iyatı, dostlu;;u bir tarafa 
bırakııak bile biz Bay !Molo
tof) 11 büyük Pctro 1.amanın

dan beri yani 2<J() yıldır zayıf, 

pı:riı:ıan Osmanlı imparatorluğu 

nı;, karsı bıle bir tiırlü uıhakkuk 
tttirUemeyen ham bir hayal pe
~inde koşmayacak ka.da.r realist 
bir devlet adamı olaral< tanırız. 

Vıiniın "hasta arlam,, ın elin
den alınamayan bir q<>y bugü
nUn gürbüz, dinç \'e bir avuç 
toprağı için 18 milyon evladı

nı hiç tereddüt etmeden fed;ıya 
iıarar veımi~ azimli Ti.lrkiyesi
nin elinden nasıl alınır? 
. Hayır, hayır bu iste bir yan
lı lıK olm ıın la:ıırr.. 

A. C, SARAÇOGLU 

"/mri-iil-Kays,. ill ·hayrol.au.rı 

ılahi Vehbi 

diyerek Vehb;nın islamdan ev
vele ait bir arap şairi ile ha.<;
rolmaııını temenni etmi' ve bu 

Ji'eth1 Baijdada tarih oldtı 
( r..,zaııı) I 

Bir meczub tarafından di- ı 
"anda şehit edılen Sokollu Mclı- J 

roel Paııanın vefatını ~airler "' 
mısrala göı;terirler: 

Rükmii hakla şchid oldu 
Mchem'1ıtd Pa.'f!G 

Kımse tarafından """ilmiyen 1 

Nasuh Paşanın katli üzerine şu 1\ 
tarih söylenıni~ti. 

.A km in g;;;u.; l/iiri• katli 
Nasııhi rnlicrk. 

Zurnacı Mustafa Paşanın Ka
ragöz Mehmetli defterdar yap
masına da şairler ~öyle ı;iiylc -
mişlerdi: 

Ça1wak ;urtıa.8rnı ~~<lı 
celnnden Kar<ıgö~ 

Köprülü Mehmet Paşanın 
Bozcaada ile Limniyi fethine· 
şu suretlP. tarih yapılmıştır: 

Linmi, B<r..ca ada fethı 
M Phemmed Pa,,'1<1. 

Bu büyük vezirin vefatı tarihi 
p<.'k san'atlidir. 

Beş aene, on gün, üç ay oldıı 
ve.zır! <ı'zam 

KöpıiUü mülki.i üde->ı 
köpriisiine basdı lmdem. 

Fazıl Ahmet Paşa za'!lanında: 

(IJ 
Yazan: Ulunay 

L 1 ----lllE--:'=:llBm-m::a Tefrika No. 3 -1 
ds.r meraklı ki, kımM•yı bula
masa aynanın k3rşısına geçip 
kP.ndinı gözetliyt>cek. O sayede 
de pek giizel geçiniyor. Ev ki
rası, boğaz masrafı yolr. Koca
sından kalan maaş, oğlundan 
kopardığı para yanına kar ka· 
lıyor . 

- Bu yaı;ayışı tasvıp eder 
gıbı söy!Uyornun. 

- Tasvip etrnıyonım. Fakat 
bu g:ibı kadınlar ırin hayatın 
bır tek ı<ekli var. Kendi! rini 
neye mal olursa olsun bedava 
yaşatmak... Ona da muvaffak 
oluyorlnr. Bu gayeye varmak 
ıçin ev yıkmak, hanumaıı sön -
dürmek gibi şeylere kat'iyyen 
ehemmiyet vermiyorlar. Ahme
di, annemin ııazıınııda. bu vaz.i
yete düşüren bu kadındır. Fit
leyc fitelye zavallı adamın anne 
mı düşman etti. Defeatla ayrıl
maklığımı söylediği halde mu -
va!akat etrnroiğim için ben de 
mfu;kül bir vaziyetteyim. Fakat 
ümidimi kesmiyorum. Her hal
dC' birgün bu cehennem1en lmr· 
tulacağız. 

Fa.zı 1'.a.nretli bir ııesle cc
var veroı· 

- ı.. ah. Da.rıaı bt-rum ba
şnn ' 

E: aClldı, d n korkak bir 
~ kıngt>nliğ vl : 

- Yemeğe buvıırunuz efeıı. 
dim ! dedi. 

ll 
Karni Pa.:ıoa Ail~ı.i 

Bir ananın bır babanın tek 
evladı olan Nadire hııııım, de
rece derece valiliğe kadar yilk· 
selen Kani Paşanın karısıdır. 
Babasının erkek ı;ocuğu olma
dığı için kızını iyi yetiştirdi, 
iyi tahsil ettirdi. Yeni mektep
ten çıkan Kıl.ı:ıi Beyi evlendiği 
zaman ilk müliıkatta kıı.rı ile 
kocadan hangisi diğuin·ıı aya
ğına basarsa onpn nü~uzu 
hakim olacağına dair mevcut 
olan kanaat Nadirenin lehine 
netice vermiş bulunacak ki ge
rek resmi, gerek hususi ha_ya
tında Kıl.ı:ıi Paşanın Cl!!U?lisı o
kunmadı. Suriyede kaymakam
lıkta bulunduğu zam:ın memu
riyet hayatının hususi safhala
rını Nadire hanım idar" eder • 
di. Tanınmış bir memur kızı ol
duğu için kocasının amirlerinin 
kanlarile muarefcsi vardı. Res,. 
mi hayatın bütün mii•kUlatı 
bu suretle içeriden ho llediliyor 
ve genç Kaymakam Kani Bey 
icraa•ında muva'fı.~t oluyordu. 
Nadire harımın annesi o z:ı. 
mr'1ki ruwrlann birçoğunu ta. 
nırc'ı. Bu suretıa Kani Bey yal· 
aız tn rr.ğıı. .sie!il l&to.nb !ıh,>!& 

hiır.aye ediliyordu. Naclirc ha
ııım için hayat ebedi b'f eyyaın 
ı eısliğinde-ı ibaretti. Bir insa
ııln şahsi ve hususi fikri ola -
mazdı. Zaten fikir denilen şeyi 
ancak bir diğerinin ho~ıına git
ıne'' ic;in sarfcdilcn bir nevi ak
~a yerine istimal ederrli. Bu şe
rait daire•indc daima lehine· 
masruf olan bu akçenin ibzann
rl:ı hı;bir mahzur yoktu. 

I-:Oca.:ının bütUn memuriyet 
lıavatın<la Nadire hanım dün
yanın en büyük siy:ı.silf'rini ~
riz bıral:nc:ık bir diplomasi 
faal yeti göstermiştir. 
Doğrudan doğruya koc:tsının 

merbut olduğu vükela ile tcma-
6ını muhafaza ediyor, ufak bir 
dl'!,'işiklik vukuunda inaııılını -
yacak bir meharetle hemen yc
ıı i gelene çatmakta knsıır etmi
yordu. Nadire hanımın kıble -
nUmasında ibre daima "salıibı 
zaman,, olanı göstcı-ır.ekle hic 
ı;;aıımıyordu. I\tha diin medlıii 
sitayişle gökyüziliıe çıkardığı

nın düştüğünü vcyalıut dii§mck 
üzere olduğunu görünr.c onun 
mcs.,.aYisini saymakta herkes -
ten i ı g• Jiyordu. Böyle men
kiıb olup da aleyhinde bulun
d• bır zata tekrar ikbal !l'
vcrcQı c:lersc o zı:man t1"krar 
cınu go«ytizüne çıkarmak iç•n 

Çı/."tırıp (leş/.,,,; l.."i;ffan) 
det/.;'" t ariJıı n 

Belgrad ka/'c.'flnı «l<iı 
Mchcm~ıed Ptışa 

İkinci mısraın vekiınundan 1 

(leskeri küffar) terkibinin mü- 1 

savi olduğu adet tarhedilirse 1 
fetih tarihi meydana çıkar. 

Sami Paşanın sadıra:!.llm Fu
at Paşa hakkında yazdığı; 

Eıı ::ıiıri S<LJıib rıefe., 

diye başlıyan 
kitabesinin; 

meşhur 

Tanhidir i . .,,,,,; ( gafıır) 
Sorrni. e<kr sırrt. zuhur 

me1 ... -ıı· 

A f cıl u mu- lıer bir kv " r 
.A Ualt bes. &iki hrnı·., _ 

kıt' asından anlaşılıyor ki ( ga
fur) keüme~i (1286) ya 
müsa\·idir. Üçüncü mısrada 
kusur olduğu söylenen bır raka·' 
mı bu adetten <:ıkarılırsa Fuat 
Pa.ı;awn vefat tarihi <'lan 1285 
adedi elde edilir_ 

• • • 
Tamiycli tarihlerden maada 

bir de yalnız noktalı harfleı·i 
sayılan tarihler vardır ki on - [ 
lara "mücevher,, rlenilir. Bu 
gibi tarihleri ~öyliyenler mtıtla-1 • 
ka mücevher olduğurou ima e- I 
derler. Mesclfi. Ddterlıancnin 
inşasına İzzet Molla su mücev· 1 
her tarihi söylemiştir: 

(Sonu~ sahife 61 SUtun 1 de'ı 

kullandığı tedbire hazan kendi
bi de 'i3{onrdı. Kocasırııı ilk me
muriyet hayatında Suriycdc bu 
lunduğu zaman bir ı~ün vali az-

• !edilmişti. Nadire hanım, der
hal mazu!ün mcsavisini, Y<'ni 
gdecek olanın mezıye~enni ı;ay 
mağa başlamıştı. O 7.amanki \'ll
liler. memuriyetlerini id;unc et
tirmek iç•n s"rayd11 arka edin
dikleri cihctlc birkaç gün sorra 
eskı valinin memuriyetinde ipka 
edildiğine .ı ir yenı b;r emir 
gelmişti. Nadire hacım habcrı 
öfrrenir öğrenmez valinin kcna~ 
ğına koşıı;uş "e hanımefendiye. 

- Ah veli!limetim. !'iı.ni ku
lunuz da istüasını yazrrıışt• . ı
z.in maıyetinizdE' hulıır dıl:t·n 
sonra hi1,e m ·muriyet gere t -

mez' diye frryat etmis \e ilıka 
meselesi üzerine tl'krnr hu' ~ 
çakmok fu.er-c ı·or '"'a top! n n 
k~hnları t.:ıyret'ere C: ·; ş 

tü. 
Nadıre hanımın bu (eyyam 

rı>ıdiği) sayesinde Kanı P~ şa 
blitün nıemurivct hayatında 
a.zil tknilcn mahruıniyl'ti tat -
madı. Zuter irtikiır. irtişa 
SC\"TllCZ; k ..n• tkiır' S:'><SIZ, sa
dasız bir 1!1 ~iı. Ii:\ler ıg1 
gliudenberi kar. ının tarakk• -
mii altında bı 1 !.lnılu:,u , Ln lı
d bır düsi' • si yoktu Bı~ ı .• 
d~fa kendin v,ö« l""l iBt~m·s 
f ut bı. t c il: da•~ ı ' y 
hı..,r ~ r. tır 1 c ı ı;i ıc rı 1 } ı 

oliu'hı bl ' b et '•e l; 
k<:rreb ı 

K ru r 

ı zarr n 

Irak muamması 

H erkes bunun hıkmct.nı 
İngilizlerin beccı ihiz-

li;:tinde aramakta ittüak etti. 
Filhakika giirünJ.rde başka bır 
mantıki ııebep bulunamazdı. 

~'ıtkat Irak harbi ba•layınca 
iş yeniden değişti. İngiliz al yh
tarı Raşit Ali Alman tayyare -
!erini yardıma ç~'ll"dı. Bı. br 
da Suriye yoliyle gc:<liler. Hıırp 

fngilizlcrin lehinde inkıııaf etti. 
Irak nazırlan kar,tılar. Harp :ır
tık kaybedilmişti. Herkes Al
maıılann ~f'kilip gidrrlcrkcn 
Musul petrollerini mutls k suret
te yakacaklırmdan eroin bulu
nuyordu. Ve bu Almanlar ly•l 

fevkalii.de kolay hir işdi. 
Halhu':i bu da. tahakkuk et

medi lnı::ılizler l'Ju:ul petr 1 
teeisa tını sağlam olarak yo:ıc
<len ele ı::eç'rdiler _ 

_ Ye"!.!__va~yet_ 

Ş imdi Alman - S.ıvy~~ 
harbi patl:ıyırca geıı" bı.

t.iin gözler Rumen JY.•trol kay 
naklcnna dikildi. On bır.-"rrn 

laMı Ak"'arn c' e dl·1n 1 Y..a • 
man "' N d han mın ıcrı: 
1ı,a şahit olm0 k yahı ela CV· 

de geçc!l hadi 0 el in r porı nu 
d nlı.nkk meC"buriyetin<Je J• i. 

- Pa.,a. Bııg .. ı aı;rıyn ·in 
verecl'ğir:ı. Dı', akşa L.lZt rn,-ı, 
~:ı.rhoş g'('lmi. •. 

- Miinas.ptir. İyi ed r;.;n 
ranım. 

- PaRa. HU.r-ı il ?! :ı"" nın 
m '!!'. 'lf pusı.l. ın ı a tar en 
kı rıt0 f zlıı zılmıo. Ay! , n -
dan kescc:-ğı ı. 

Hilnd ıptir. Ak ı t_ 1 
gelir. 

- Paııa H;.J ," b n IE b •-
g> rnilı ınrnt 1 ti dayak rdı. 
Bu. kızı t' m a, a~ _ı"' baöa .. 
ra gondcre ·.m. 

- Milna.' pt r. Za• n l o-
n gızl rını b '1 m 

K ını Paşa rahatını • 
labilmP'< irın 1.ıc.ı kc den 
fct. .,i bu "münar ptir,, 1 r • 
ınc'l y .... e ağı. ta. ıle bir } ~ınck 
ye k saa ti ıi elde cdcmiy< r
du, "afraya ot !'duk •ı 
de l•al bLı Ulrlü m~ Pi :- c.ı a
r' .ı.r, kt.i ıru ar ba k r .. 
lar goril iirdü. 

r lıagı deoi ti k• a 
bin defa ~öyl m. 'ı: rn i 
a n ~"'"r. , u 1:: nı:ı. ı ,1 
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Sa:rfa : <l I:'" EN l SAHAU 

• 
fstaı bulu temsil • 

1 
edecek atleller 

Yazan: Sami Karayel ml!::ııı==:::mı:::ııı:ı; _______ mıı_ızcıı_,...:::::;24 B'drm Terbiyesi Jstanbul Böl-

mının hızını kesti. Yalnız hızı_! geai Atletizm Ajaıılığından: 1 Bir aralık, Tosun nasılım fır
sat bulup hruınıının bileğinden 
kaptı ve dönüp kolunu sokarak 
oturdu. Bu kol baskısı idi. Ha
san, nihayet hasmının oyununa 
jüşmüstü. 

Koca Hasnn, havadan tersine 
döndü ve kuvvetle sırtı aŞağı 
iöncrek sırtı yere vurdu. Ha
san, mağlüp olmu~tu. Tosun te
mennayı çaktı, hasmını kucak
ladı. Meyd:ını tcrked.ip efendi
lerinin yanına gitti. 
Basanın nasıl yenildiğini kü

çük İbrahim 1l'özierile görmüş -
tü. Aklı başından gitmişti. He
ye<:a.nla ustasına soruyordu: 

- Usta, berbat bir kol bas
~ısı! .. 

- Gördün ya! Hasan. aptal
lığına kurban oldu. 

- Hiç bu herifle böyle güre
şilir mi?. 

- Sen olsan ne yapardın~. ı 
- Usta, bir kere bu herife 

dik güreş tutmak aptallıkur .. 
~ Hah! Aferin sana! .. 
~Buna '-aima kapalı ve bü

ı..ük güreş girmeli .. 
- Güzel.. daha! 
- Bükük uzaktan güreşir i-

aen. ne kolunu ve nede ka.sna-1 
Ç'ını bulamaz.. 

- Çok güzel.. 
- Sonra, ayaktan buna paça 

değil, ti topuklara kadar dalgı 
~eli ... 

- Doğru. 
- Buna, el ense ve tırpan \'Ur 

mak ahmakl ı kt•r.. uaı.k verir 
insan .. 

- Aferin .. 

- Deminden 5öylediğım gibi 
.ıen Tosunla nihayete kalacak -
.mı galiba!. 

- Öyle ... 
- Bakalım diğer güreşler ne 

olacak.. Zannediyorum birer 
gür~ daha yapacaksımz.. 

- Güreş kıran kırana oldu
ğu için hasımları üstüste orta
dan çıkarmak lazım. 

- Tosun ve sen güreşiniai 
yarın ayırdedenıiniz .. 

Dedi. 
Diğer dört çift pehlivan mey

dan yerinde bo~ı•nyorlardı. 
Çok geçmt!d.en bu dört çift peh
livandan birisi haam.ına paça 
kasnakta pes etti. Birisi diğe
rini yendi. Ortada Tosun ve lb
rahim gibi iki galip daha pey
:ia ol:ın~ oldu. 

lay kofay hasmının altından 1 

kurtulamadı. Boğuşma müthiş 
oldu. 1 

Ali, haııınını yenmek için a
deta. en ~etin güreşini yapıyor
du. Tehlikeli bir vaziyet almıs- 1 

tı. Böyle giderse Ali, İbrahim 
için tehlikeli olacaktı. 1 

İbrahim, hasmının hücum
larına yalnız müdafaa. glireşi 
yapmakla kalmıyordu. O da mu 
kabil hamleler ve hücumlar ya
pıyordu. Fakat her nedense A
li pehlivan lbrahime güreşi bin
diriyordu. ı 

Bir aralık Deli Hafız bile 
şüpheye düştü. Çırağı tehlike
de idi. Tosunu düşünürken •im 
di Ali baş belası olmağa başla
mıştı. 

Cazgır, sakindi .. Dikkatle gü-
reşi ta.kip ediyordu. J 

Bir aralık Deli Hafızın elini 
dizine vurarak; ı 

- Hay Allah beasını versin! 
Diye söylenmesine mukabele 

cl! i: j 
- Ne oluyorsun pehUvan ?. 
- Ne olacak gör müyor mu-

~un rezaleti ? . I 
- Ben birşey görmüyorum .. 

Nf var ki?. ı 
- Daha ne olacak .. B•:ilİm kı-

zan çarpıldı. J 

- Dur be!.. Alinin hızı şim
di durur .. O, lbralıimi yenemez. 
Görmedin mi nasıl kalkıyor al
tırrdan ?. 

- Bırak şimdi alayı .. 
- Vallahi alay etmiyorum .. 

AH böyledir. Salar, salar şimdi 1 
dur;,ır ..• 

Dedi. 1 
Fakat Deli Hafız, heyecan -

lanmıştı. Çırağına emin olduğu 1 
halde bir kazaya uğrıyacak di- 1 
ye korkuyordu. Hakikaten Ali 
lbrahimi, toplayıp, toplayıp 
bastırıyordu. 

l~in garibi, on dakika geç
me<li. Tosun, hasmını bir çoban 
teknesi oyununa getirerek ça
bucak yendi ve meydanı ter
ketti. Bu çok fena idi. Tosun 
hiç yorulmamı,tı. 

Alinin hücumları t:ım on beş 
dakika devam etti. Güreş bu on 
beş dakika içinde çok karışık 
devam etti, 

İbrahim Alinin fırtınalanna 
göğüs geriyor, alta düsüyor, üs
te kalkıyor, fakat hiçbir vakit , 
asabınının bozuldu~ görülmü
yordu. Daima temkinli, daima 
tetik idi. 

Ali on beş dakika -wnra, has-

nı değil, kendi güreş tabiyeı;iııi I 2
8 
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de hasmına bindirdi. Şimdi Ali günü saat 15 de Fenerbahçe K } b } k ·ı • B" •• d k 
kıvranamıyordu. Bütün hücum t t e 
ıarının poıkası değişmi~ti. :i'ı~~~rat1e!~~~Jd!:ri:a: a a a 1 an geçı mıyor - iZ musaa e e S ''Jl' 
İbnlıim, üç be.'; dakika için ğıda isimleri yazılı atletler ı t · k d .., St d · e do 

de h13mı sustalı maymuna djn- bölgemizi temsil edeceklerdir. e urnı e en s1gmazsın - a pazar yerın 
dürüvermişti. A1inln on beş 

='~~;he~r0,~11r;ı:1~;~ı;:~ 1 ;~~ -Muzaffer- Cezmi dü- İki Bayan bilet alamadılar - Şapkalar uçuY 
~~':~~i~l~~!~tLapanm !00 • En~:ıs - A~et Biz de futbol maçları her z& < - Çocuğu öldürec,>kiı 

Cazgır, dayanamadı, Deli Ha- 1.ıOO -Rıza. - Viladimir - Raü, man büyük bir heyecana vesile " 
0 

" 
0 Ya;a~ ~s • w '"'• hu!. ~ 

fıza hitaben: ) İzak olur. - Yan hakem bayr3~, 
- Pehlivan, ne oldu senin 800 Rıza, Sokoqimaru. Şu sıcak ve bunaltıcı yaz gün- Bülent TURANLI !asan a.. Kör müsün ııe 

Ali 7.. 5000 Eşref _ Halil. !erinde bile plaj ve mesire yer- "'"' --•• - - lki seyirci tutuştu}~ ~ 
- Ulan, birdenbira durdu 110 ma.nia _Vasfi_ Sudi. !erinin ruha ferahlık veren, yor- okkalı tekmesine ö""'.'....p 

be! gunlukları dağıtan serinliğine Duvarlardan sokağa doğru sayılır bir yumrukla <>''-
- Gördün mü küçük İbrahi- Sırık -Viçaropolo3 - Halit, Ce- fulbol maçlarım tercih eden bin- delinen delikler (sözüm ona bilet di. Burnu kanıyor. ~ 

mi, paçavraya çevirmeğe baş- vat, Münir !erce kişi vardır. gişeleri) Uklım tık!J:nı. - Polis yok mu ? . 
!adı? Uzun -Ç'.aroğlu - Mu7.affer Geçen pazarların birinde bu - Ne itiyonıun be? .ı. 1 İri yan, kalın enselı· 

- Doğrusu korktumdu. O, ÜG adım -Yavru, Muzaffer ihtiyacı duydum. -Ayağıma bastın yahu! bıyıklı babacan bir a,da1tl2' 
ne saldırıştı be!. Yüksek_ Mehmet, Güner, Selim Bir haftalık mütemadi çaıı,,_ - Surabna bir tokat aşkeder- işe müdahale etti. l{a r~ 

- Amma, şimdi hali kalma- G""ll M h manın verdiği yorgunluğu unut- sem nereden geldiğini bilmezsin. barıştırdı. lkıs' ı· de tekt11 ~ u e • e met, A!ii.ettin, Şerif lki r b · 
dı. Çabucak yeniverecek onu 1 tum ve Beşiktıış Şeref Stadının · utbol meraklısı ayan gı· rine oturdular. şimdi 
şimdi. ı Disk • Yavru, Necat yolunu tutan seyirci kütlesinin şenin ilerisinde bilet alabilmek çıkamıyorlar. Peyni~ Je~ 

Be d ·· 1 d' Cirit - Kroitzer, Varak, Şerif arasına kanşmaktaıı kendimi için nöbet bekliyorlar. Fakat •• ı,. •• _. ·b1· diJJerı 
- n e oy e zanne ıyorum. -..-,;du. Hak ..... emııpn du""d"<ni Ja - İbrahim, hiç oralarda de- Çekiç -Kroitzer, Alii.eddin alamadım. rnraz sonra maç başlıyacak, sa- ..,,-

ğil, solumamış bile.. Balkan Bayrak - Rıza, Ancus, * ( bırsızlanıyorlar, oralarda dola - bittiğini bildiriyor. .,._ 
Dedi. Muzaffer, Cezmi. Stadın önü bir mahşeri andı- şan ayaklan çıplak bir mahalle * li P' 
İbrahim, on beş dakika son- 2 - Ahmet, Skoçimaru, Za- rıyor, büyük kapı kapalı, geniıı- çocuğunu çağırıyorlar. Etrafı satıcılarm inc,'1_~. 

ra tam manasile gürese girmiş ven. Kıimran !iği yarım metreyi geçmeyen/ - Kii')ük bize bilet ahr mı- lı akortewı sesleri ka.P~ 
ti. Ali. eski gur·· ..,;ni kaybetmı·s. 3 C - turnikenin dönüşü pek al1este.. sın? Sana da para veririz. - Frigo!. _,..... - evat, Rem:ti, Sezai, Fe ç -'-'-'·· bakı bulunuyordu. rit Yüzlerce kişı içeri girmek ocuk k............,ga yor .. - Buz gibi gazoz. 

İbrahimin neden on beş da- ı 4 _ lzak, Hüseyin, Adnan, için sıra bekliyorlar. ı Kendine güvenemiyor. güvenen var mı? ,J 
kika hasıııınm karşısında bu Necdet. Maçın heyecanına bir an ev- - Abla ben bu kadar kişi ~ Ha.niya drops.. ıı.P""...ı 
derece bucaladığı bir türlü an-) ve! kavuşmak arzusunu duyan ı içine nasıl .~rİI?. Baksan a, - Peynir ekmek, h 
ıaııılamamıştı. Ali, nekadar bazı kimseler de halkı ite kaka mıllet bırbırını yıyor. Şimdi ırt&d bir P~ıİ'. 
hızlı ve canavarca da güreşmiş Ş İMDİ L f K kalabalığın içinden kendilerine! * '1 andırıyor. Alış veriş !2 
olaaydı, İbrahim onu muhak _ _ yol açmak için iki tanüa yalpa ' 'Futbolcular dizildiler. Sağ Her şey bol, fakat 1'B 
kak kesebilir ve idare webilir- B U K A D A R ! vuruyorlar. Zaman, zam11n şah- ol, sağ ol diye halkı selAmladı· rük sahasının meşhur 
di. !anıyorlar, etrafa savurdukları !ar. Meşin top ortaya kondu . yok tabü.. ~ 

Her halde bu on lıeş dakika- tekmeleri kimseden esirgemi- Maç başla.dk Tirbünlerden ka- Oyun tekrar başliıdJ' !il 
1 k .. İbralı· ! Es .0 i b • yorlar. hnlı, inceli sesler yükseliyor. Sürd"" ... to u bir tiiJ' 1 ı .gureşte ımin dü!JÜndük {"u reng Z ır İri yan kelli, felli temiz, pak Küçük bir çocuğun güçlükle uguc• -nu Puyfa 

6 
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len vardı. Bu hal, lbrahimin mesele şişman bir adam homurdana ho- çevirdiği kaynana zınltısı ku- ~ 
hasmına güreşi uyduramama - murdana turnikeye doğru yak- !akları tırmalıyor. Her itti takı-
sından fazla başka bir ;;tir"' ta- (llot taraf• 3 Uncu oayfad•) laşmağa uğraşıyor. mm taraftarları oyınıcularını 
biyesi kullandığı meydanda idi. Burnundan ter damlıyor. Fa- bağıraralt teşvik ediyorlar. A-

İbrnhim, sılu bir hücumla tayyareye malik olan Sovyet- kat bütün gayretine rağmen ğızlardan çıkan takdir kılıklı 
hıuımının glireş tabiyesini boz - lerin bu mmtakayı daha ilk ge-1 bir adım ol.sun ilerlemeg-e mu- irili, ufaklı kelimeler, küfürler 
du ve kendi .,;;,...şını· · 'li k cede berhava etmeleri bekleni-... -- ·"' ye a- vaffalr: olamıyor ve nihayet: etrafa yayılıyor. 
bul ettirmeğe mecbur etti. yordu. Petrol harbin kanı de- _Baylar müaaade edin g""e- Meşin top ayaktan ayağa do-

Al . bocalı d İbrah-:- ıuek oldu"'•""an bunu yapmak '" ı, yor u. ım, ,,~~ ilin! diyor. Aldırış eden yok. !aşıp duruyor, kaleler arasında 
kı b. dalı tı H Sovyetler için fevkalade mü-

sı ır Ş yap . ıuıınının Zaten din!erneğe mecburiyetleri mekik dokuyor. 
topuklarına kadar uzandı. Ali, hlm ve zarurf görülüyordu. var mı? yalnız omuzları kal- ~ Pas versene yahu! . 
hasmının topuklarına kadar in- Fakat bu da tahakkuk etme- kı.k boynu öniln.e sarkık, cılız, _ Hayri kıVJr .. 
diğiııi görünce ter.syüz ederek di. Bütün bu müşahedeler, bu fakat kabadayı bir adam daya. • _ Şilt... 
kendini yüzükoyun yere attı. harpte petrol meselesinin ne namıyor. Cevap veriyor; - Ortala. .. • ' • 
Eğer bir an içinde bu hareketi kadar esrarengiz bir rol oyna- _ Hemşerim sen müsaade et - Hakem gözünü aç ofsayt.. 
'yapmamış olsaydı, yüzde yüz makta olduğunu göstermekte- te biz .-eitm, sekiz Jdşllik bir - 7,5 papelin haynnı görme 
Sırtu .. tü -ı" 1 d 1 dir. Akla gayrı· ihtiyari·. "A- .,-.. s vurup Jl!ag up o ur u. ye; kaplıyorsun, seni biz bura- inşaHah .. 

Ali, yere diişüp toplanıncıya caba Rumen petrol sruıayünin radazı bıraksak turnil·.ede takı- _ y a.şa ! Bol:ıstil ... 
kadar İbrahim hasmının üzrei-' hisse senetleri İngilizlerde ve lır kalırsın. z _ Futbolcunun da Bobstili 
ne bir sı~ray~ta çullandı ve bir Sovyetlerde, Irak petrollerinin Şişman adam utanıyor, k=-ı olıır mu? 
kazık vurarak hasmını olduğu ise Almanlarda mı?,, suali ge- nyor .. Hiç sesini çıkarmıyor. Seyirciler arasındaki Bobetil-
yerde tesbit edip mıhladı. liyor. öteki dudaklarını iki tarafa ler alınıyorlar, kızarıyor, boza-

(Arkaaı Ylll) MURAD SER TO(;LU yayarak gülüyor... j nyor, önlerine bakıyorlar. 

Dünyah~ .. ~ 
( Boı tarafı 3 ""°" ~ 

bir talim yaptırmak ~bff' J 
idi. Ertesi sabah taıı1 li~ l:t'1f 
beri geldiği zaman bUı;ııı ~ 
harp nlııamında idi. B~ (!İl 
saat 6.30 da Anburll0 yıt,! 
lan kuvvetlerin sarıııa: ~ 
ru yiiriidllkleri hatıerı ~ ilJI 
Yarım.adanın cenu P :;ı,cı.: 

sındaki kuvvetlere k~""~ 
den Sami Paşa ve J:.,e1~etıııl 
Sanders, bu ihra.Ç ha'tiJet·,ıı 
datıcı bir ihrac addet ııı1ı"'~ 
tafa Kemale bir tek eııı 
ihraca mukabele etırı ~ 
lundu. rıl 

Fakat bu general (~ 
tafa Kemal) taarrtW1° ~ 

İki çiftin görü'1eri epeyce sürdü. Sonra.. hakem heyeti .................................................................. _ .......................................................... _ ....................................................... __ 

tarafından beTabere ayrıldılar.. - I - ,- H i KAY E 
tini. .. d gelcce ve o yuz en . g;,1. 
keyi derhal keşfetıııı .. , 61 
rey ve kuarı ile bi.lt~<tl ti. -

~ular·~:drtaorta:pelınli~ta:~~ te ~i~~~i:ğil~~::~:;: il ,. H T ı· v A R ç ı· ç E K ç i 
DUU nndaki bahçesiyle meşgul olan 'I a 

Tosun.. bir münzevi idi. lsmi bilinmez-

İbrahim.. di. Her aksam elindeki çiçekler- '~===================== Yazan: Süheyla Uytun Razgradlı Kara Must:ı.fa.. le kızının mezarına gittiğini gö 
Kavalalı Ali.. rürdük. Bu uyaret onun kutsi 
Cazgır meydana çıktı. Davul mezdi. 

ve zurnalan susturdu ve bağır- Her hafta genç bir erkeğin 
dı: ihtiyar çiçekçiyi ziyarete geldi-

- Büyük orta galipleri kazan ği söylenirdi. 
dibine!.. Bahçesi hayli büyü'; ve gil-

Tosun, İbrahim, Kara Muata- zeldi. Gül ve karanfilden baş
fa, Ali kazan dibine geldiler.. ka çiçek yoktu. Bütün hevesini 
Tosun ortada duruyordu. Kil- bu iki nebata vermiş, zevk ve 
çük İbrahim kollarını göğ.ıiine muvaffakiyetini bunlar üzerin· 
kavuşturmuş en başta idi. 1 de birleştirmişti. Bahçeyi çev-

Tosun, lbrahime şöyle bak- reliyen kafesli demir parmaklık 
mıştı. Hayret etmL~ti, kendi lar arasından sarkan güller yaz 
kendine: ve kış eksik olmazdı. Favkalılde 

- Buda mı pehlivan demiş- kokulan her önünd~n geçenı 
ti• mest ederdi ve kasabanın içlerı 
İbrahimin Mustafa ve Kava- ne kadar sokulurdu. 

lalı Ali ile güreşi varrlı. Her İhtiyar çiçekçi niçin hayatı
ikisini de yenmişti. Zat<'n Caz-

1 
nı yalnız bu nebatlara bağla · 

j?/-r. muhakkak olarak İbrahim- 1 mış ve inzivaya r,ekilmişti? 1.ş
le Tosunu şimdi eş tutturmaz- te bu bilinmiyordu. Son günle
dı. Bunlara diğerlerini eş vere- rini bu şartlar dahilinde geçir· 
cekti. mesi bir macera kurbanı oldu-

Nitekim Ca.ı.gır, Kavalılı Ati- ğunu gösteriyordu. Onun genç 
yi, İbrahime eş tuttu. Ra.zgrat- !iğini bilenler genç bir karısı · 
lı ~Iustafayı da Tosuna verdi. nın mevcudiyetinden bahseder· 
Razgradh iri kıyımdı. Abulla- ken l'!lzelliğini ili>ve etmeden 
but bir güreşçi idi. Fakat Tosun I gcçemı-zlerdi. Fakat bu genr, 
için tam bir eşti. ve güzel kansı ııenelerce evvel 

Caı:gır, -pehlivanlan takdim ölmüş; çocuğu ile kocasını yal· 
ederken İbrahim için ~yle de- nız bırakmıştı. Kızı ne zaman 
di: ölmüştü? İhtiyarın inzivaya çe 

- Buna Ezcrceli İbrahim 1 kilmesine sebep şu iki vak'a mı 
derler .. Bilyük ortanın en nam 1 idi? İşte bu suallere cevap vc
dar pehlivanıdır .. Hafif olduğu- ren bulunmazdı. 
na bakmayınız. Hasımlarını ko- Hafızama kazılan tir takım 
laycacık kfinteJen atar.. istifhaınlarla, her ihtimo.le rağ. 

Cazgır, diğerleri i~in de bir men, bahçesinin yolunu tuttum. 
şeyler iWyledi. BilhallSa, Tosun Belki bu tecessüsümü hafiflete-
için: cek bir şey öğrenirim diyordum. 

- Buna Sam.~unlu derler.. Tahminimde yanılmamı,ım. 
Kırkpınara yeni gelmiştir. İhtiyar çiçekçi beni güler yüz. 

Güreş başladı. İbrahim, has- le karıııladı ve icap eder her 
mı Aliyi yenmiş olmaklıı bera- türlü ikramı yaptı. Onun miaa
ber yine tetik güreşiyordu. Ali firperverliği karşısında müte -
de küçük İbralılıiıden intikamı- hassis olmuş; sukutu hayale uğ 
nı almak için onu y~nmeğe az- ramıştım. Çünkü bana tama
metmiş görünüyordu. men bunun aksi olduğunu söy-

Hatti Ali, ilk elde Hergele- !emişlerdi. 
eiyi paça kaparak bastırdı. Fa- Aynlırken gül ve karanfille· 
kat, Hergeleci alttan çabuk rinden müteşekkil bir demet 
kalktı. Güretin onuncu dakika- yaptı. Soluncaya kadar itina 
!arına doğru Ali, İbrahiıni yine ilç bakmamı rica etti. O zaman 
)Nı.ı;tırdı. Bu sefer lbraltiın kıı- bu ciçeklerin eıı ınukaddes bit 

varlık olduğunu anladım ve 
bıınların üzerinde bir esrar per
desinin mevcudiyetini hiaı!et· 
tim. 

Samimiyetimiz, ihtiyann ak
şam ziyaretlerine iştirak ede -
cek kadar ilerilemişti. Onun ve 
benim elimde çiçekler ol
duğu halde fnzının mC?.arına 
gider, dini bir huşıi içinde ziya
retimizi yapardık. 

• • • ' O zamanlar ihtiyar çiçekçi 
1 tahsilini yeni bitirmiş ve tic.:ı- 1 

ret işleriyle meşgul olmaga 1 
başlamıştı. Mütevazi bir tüccar, 
dı. Lüks ve eğlence yerlerinde 
gezmez, en imkiinb'lZ bir işte 
muvaffakiyetini isbat ederdi. 
Gençti, enerjikti. Hayattaki 
ideallerine tasavvurları gibi u
laşırdı. Tabiati penbe bir tül 
altından seyreder, onu teşkil e
den ıztırapları dü.şünmezdi. Za
ten hayatı da bunu icap ettirir
di. Her geçen günü g"urur ve 
şerefine bir çok şeyler ilave e
derdi. 

Husu:;i hayatı da L yni dekor 
i~indc geçiyordu. Akrabası olan 
N alanla zamanın icap ettirdiği 
her oyunu oynar, fikri münaka 
şalar yapar, ebedi mevzulara ı 
temas ederdi. Onda kendi ek · 
sik taraflarını tamamlıyan bir 
çok vasıflar görür ve beğenir
di. Bazan cereyan eden müna
kaşalar büyük bir kavgayı an
dırırdı. o zaman Naliın bir kö
~ye çekilir, kitabı okur, kendi 
oturduğu koltukta sinsice gü -
!erdi. Bu anda onları gören dar
gın bir kan koca zannederdi. 

Aralarındaki rabıta glinden 
güne artıyor, birlıirlerine karş.ı 
filizletıen hisler neşvünema bu
luyordu. Ni!Brun. y~ gözleri 
kut.>i ve ebedi bir sev(\'iyi ak -
ııettiriyordu. Genç a;!am bu 
sevginin derh:ıllklerine dair 
bin bir ta.hayyUllerle müşterek 
hayatlarını canlandırmağa uğ- . 
r:ı.şırdı. Fakat en küçük bir ha
reketle aralarıııdw aşk\ )Jlrbir-

!erine iluıas etmediler. Zenne • 
diyorlardı ki if,a ~ilen ilahi 
sevgilerinin kutsiyetı bozula -
cak ve ııukut edecek. 
Sonbalıann san gölgesi tabi· 

ati örterken onlar nişanlıı.ndılar 
ve evlendiler. Mes'ut günler bir 
birlerini kovalıyor, doğacak ço
cuğun yolunu bekliyorlardı. Ne 
yazık ki genç anne bundan 'lllah 
rum kaldı. Küçük kızının yü -
zünü görmeden haya.ta gözleri• 
ni kapadı. Kocasını ve yavru -
sunu ebedi ayrılığın koynuna 
fırlattı; attı. 

• • • 
İhtiyar çiçekçi bunları anlat· 

tıktan sonra bana döndü. Muz . 
tarip bir sesle ilave etti: 
"- Handanımla ve onun çi

çeklerine gelince ..... Bunu da si
ze kızımın nisanlısı Halfık an· 
!atsın. BilhasSa kendi ağzından 
dinlemeniz daha iyi olacaktır,, 
dedi. 

-2-
Kabristana giden <:akıllı ve 

ıneyilli yolda Handanın nişan -
!ısı Halukla beraber ağır ağır 
ilerliyorduk. Bakışları uzak bir 
mazinin kıvrımları arasında 
dolaşıyor, yavaş yavaş anlatı -
yordu: 

"- Handanı size şöyle tarif 
edebilirim. Hassas, içli bir ruh; 
daimi işleyen bir dimağ, engin 
geniş bir muhayyile; işte Han
danın ruhi vasıfları -- Bunları 
tamamlıyan maddi teferrüat ve 
ruhi vasıfların mahsulü; eserle 
ridir. 

Handan iyi bir muharrirdi. 
Kendi kaleminden çıkan her e
ser yük1ek bir kıymet kazanır; 
muva!fakiyet formülilnün bir 
meçhulü daha çözülürdü. Tabi
atteki veraııet kannnu onda ta. 
mamen tecelli etmişti. Babasına 
benziyordu. O da. enerj1k he -
defaiz g-eı;irdiğ:i zamanı y~
ınıunış farzcderdi. 

Anne şefkatinden , nıuhabbe
tınden mahrum oluşu oııu içli 
ye hu.ııı Yllı.>ml§.tı, Eııarlerin-

den sonra kıymet verdl'ğt ge)' 
çiçekleriydL Onlara, bir çocuğa 
ha.kar gibi bakar aza.mi dikkati 
sarfederdi. Bahçesini, bugünkü 
gibi, gül ve luı.ranfifdaıı başka 
bir çiçek süslemezdi. BiltUn Zi'V 

kini bu iki nebat üzerinde bir-, 
leştirmi ti. 

Onu, htanbulda verilen mat
buat balosunda tamdım. Ya . 
nında babası da vardı, Herkese 
karşı lakayt ve bigane idi. Meş
gul olduğu yegane insan babası 
idi. Konuşuyor, gülüyor ve ne
IJCli görünüyordu. 

O gece balodaki tanışmamız 
arasında biraz konuştu. Fakat 
sonra gene babasına döndü. 

Bu tanışmadan istifade ede
rek sık sık tiyaretlcrine gittim. 
İradem haricindeki bir kuvvet 
beni oraya bağlıyordu. Soluk 
dudaklarında beliren tebesııümü 
seyretmek sanki bir ikRirdi. 

Bazan hastalanır ciçek ve 
eserleriyle meşgul olamazdı. O 
zaman ben ona yardını eder, bu 
suretle duyduğu üzüntüyü ha
fületirdim.,, 

Genç adam sustu. Bakışları 
hala "zaman.. ın namütenalıili
ğine çevrili idi. Bir ııeyler ha -
tırlamak istiyor; ha[ızaıunı kur 
cahyordu. Ağır ağır devan1 etti, 

"- Nihayet llandanl'l nisan
landık. Öyle diyebilirim ki bu 
neticeden bizden çok babası 
memnundu. Yalnız tıu ınemnuni 
yeti Handanın hastalığı ihlal 
ediyor; hepimiz birden üzülü -
yorduk. Handan neden hastala
nıyordu? Pürüzsüz saadetimizi 
hırpalayan yegane sebep bu 
idi. 

Doktorlar he.stalığma şöyle 
bir isim koydıilar: Verem dedi
ler kardeıJlm. Artık hayat be -
nim için ebediyen mahvolmnş -
tu. Her hareketim Handana 
b3ğlıydı. Bu .,erait altında istik 
halimi nasıl dUştlnür ve tanzim 
!'derdim. Onun gittiği her yere 
ben severek koşardım. Fakat 
bunu yapamadıın ~ 

lfastalık seyrini d~ii;istirme -
den cüratle ilerli)·or, Handan 
yavaş yavaş ölüme yaklaşıyor
du. Babası artık bitmiş, eri -
rni\!li. Ben ise izin almış, kısa 
bir zaman dahi yanından ayrıl
mamıştım. 

Rüzgirlı, fırtınalı bir kış gü
nü idi. O, şöminenin karıııB!Ilda
ki karyolada, hiç bir hareket 
yapmıyordu. Birden bire göz
lerini açtı. Beni yanına çağırdı. 
Odada baba.sının da mevcudiye
tini hiııaedince evvela ona dön -
dil. 

"- Babacığlm, benim yoklu
ğumdan istüade ederek çiçekle
rimi ihmal etmiyeceksin değil 
mi?,, dedi. Soluk ellerini kalbi 
üzerine götürerek biraz yalnız 
kalmak istediğini ilave etti. 

Gözlerinde biriken yaşlar ya
vaıı yavaş akmağa başladılar. 

"- Haluk!..,, dedi. Sana da 
istemiyerek ıztırap cektiriyo
rum. Bu beni bir an daha ev
vel öldürecek. Gençsin. Mes'ud 
olmağa layıksın. Hayatını ne - ' 
den hasta bir kıza baii;ladın ? .. 
Ölüme mahkum olan ben o ız
tırabı Ja çekebilirdim. Yeter ki 
sen mes'ud olmalı iclin. Seni 
mes'ud g,örmeliydim. 

Şimdi bana söz ver. Söz ver 
ki muztarip ölmiyeyim Halfık. 
Hayatını babam gibi yalnız ge
çirmiyecek, evleneceksl'l.,, 

Bir çılgın gibi üzerine kapan• 
dım. 
"- Bunu yapamam Handan 

bunu yapamam,, dedim. Artık 
ben de ağlıyordum. Göz yaşları 
mı tutamıyordum. 

"- İsmimle hayatım ne acı 
bir tezad teşkil ediyor . ., 

Bu kelimeleri sarfederken du 
dakları acı bir tebessümle ara -
lanmıştı. 

Uzun süren bir sükutu devam 
lı bir çığlık bozdu. 

"- Beni tut Haluk, buıi tut,, 
diye feryad ecliyordu. Kolları -
mın arasında gözlerini kapadı. 
Ve son nefesini verdi. Handa -
nımız ölmüştü .. ,, 

* Kabristana yaklaşmıştık. 
Mermer makberesinin iizerını 
elimizdeki çiçeklerle süaledik. 
Kalbiıııime geniş ve derin bir 
lıoftlukla oradan ayrıldık. 

alayı bir topçu batarY
1 

~ 
raç kunetlerine karıi 1;ıı1 
di. Kendisi de bizZl>t b~~ l 
ritası olduğu halde ıı.ıı ., 
Jüğün batında ve yaY / 
hareket etti. ~ . ~ 

Mesafe çok değildi· ,ı?; 
atten daha az bir zal"-cd' 
vustralyalıların ıı.u>'• rı 'J1 
hareketi neticesinde-~ fY:.f 
Türk setir kuvvetıerırıbİ~ 1 
dılar. Mustafa Keınal. ~ 
buruna hücwn eınriııI ~ 
Fahra bataryasına _al:ıjVi 
zii bi7.zıd rösterdı. 
kale :tlmıyan Mustııi~ ;,ıe1 
daha ileri ır:tti ve 1 ti;· -~ 
yı da bu sahaya celbC ~;ıı!,~ ~~ 

Saat ond3. 'T'ürk baş ~" 
nı aW~ salın Pi harbe.~ 
man ;ın tabur ve biit~~ 
ne :v'lrıın ıcianın crıetW~ 
bütün ihliyat kuvVe 

1
, ti"') 

be tııiuşım:~ bir bııh ';ı.r~ 
M•"·ca:lelc çetin ve~ 

AıızaY:l:ır uzun atlat;;,#'/ 
le ha~in bir şiddet 

1 
~.of·1 :;ı 

her istikamete atl.~~Jı".ı 
adım bülün sahayı 1.;iıi!' 17 
raşıyorlardı.· Fakat ~ı if 
lannda çok cesur "'tJ 1. 
edilen kuvvetler ,·ar~~ 
Diğer taraftan to dtl· ~ f~ 

şi de her an artıyor ı:~~ 
lar, derin çukurı.ar. ıJtleı!, .ı 
rasında kanlı mu~ şlll'J>''> 
yordu. Karargaııı.a.r ~ışll 1 
silmişti. Çevrilmış rı o' 
tralyalı gruplar so 0, ., 
kadar imha ediliyord rı b1 

tı . . "d'p gele "~ erı gerı gı ı ııJU. 

lü tesbit edilemiyeıt trıic<'~ 
tı a iki taraftan ~a J3il' ~ 
aları atılmakta id1• ~ııı 

1 
~ 

bütün gece harp de'''t•~ 
şiddeti arttıkça. ar~ '' 
tan da harp hat >'.1'.t< ~ 
kuvvetlerin yarısı JJ'":~ s 
yahut yaralanmıştı-. u~ 
cına başladığımız gill1~~tll-? 
yani 25 Nisan gcr111i• r,ı 
mevziler o kadar c ~~ 
hattının arkasıııdll eııcr'.: 
kadar karışıktı ki G ı:ıı~i 
vord ile Avustrıı.IY~efl"'IJ 
generalleri der~! ııı Jel 
purlara almak lazt 
müttefiktiler. ....ı 

(De"'" 



T" l'l N 1 fi 'R A "! 8ayn ı lr 
':""---~!!---0:-----------~------""!"!!'!~!""!"'"9~.....:..:.'...:.:.:......~~~---~~ ......... ----~··--~!"'-----~~~~'!!!!""~~--
1-I A R-P . 

V ,«\ZiYETİ 
rıı. , 
% omf• 1 inci .,'J•ıfadn) 

Resmi Harp 
tebliğleri 

'S•s araf ı 1 lrıci c yfadı) 

ı 1 i · Ancak menfaatlere bir A 
it.~ Z?ııelc mümkün ole.mayın- imanlar 
~ demlerde, anlıuıa-

~ f: karııı:~~~ı~~~~Ju1.: zı noktalarda 
ba- ispa ya t

,,,. . 
c ya ;~ · z: 

kar-rınz ver
mek Üzere 

ö _ü as .. aba -
Vladimirkolinak ve Brodl 

istikametindeki bütün düşman 
hlieumları, düşmana büyük za,. 
-··~t verdirır..:ek tardedilmiş. 

ar. Şaul.ay '"' Revaruska ııı.. 
tikametle..-ınde, düşman, sabalı· 
arazim;ze girmis, fakat öğleden. 
sonra ırıağlüp edilmiş v., muk.a,. 

~ıı tarar, da smırıannda Rusyaya karşı 
··ır ~·klııt- yapmaya mecbur et- il eri ed i /er 
0 ~hepte, doğuda b~lıyan (B"§ tarafı ı ıııd .,uyfuda) . V~ziyet ffiİ alı r 

cılarla lconuşma 
!lf~lere, mııhaiimlar, bü- büyt!.k böıgey~ aynlmı• lıulwı- ' y ~ ~tler tahma etmeye za-

1 

maktadır · 
ı/<lo llflardır. 'l - Şımai tı- denızini!t:ıı 
ı-ın~ .ı\!man taarruzu, harp Finlandiya körfezine kadar sol 
ıcaı . once vukubulmuştur. cenah. :Sura ha çkatını idare 

,_., '·' §ll!ıdi ı<n..-diğimô- gö-"" t._~ t v&• ~· - etmiş ollU' gent"cal Falkenhors 

~
~, ~'İl). E!§ebbils, gün geçtikçe ve Dietel ile mareşal Manner
ııı•-,. l:_. t:.;. bir ihtil~tan ileri ~e- heiın'in ..abık 11WhalllDll gene -
!ıY. ~ ~ olınak dolayıale, mı ~ov kar.ıı kar\:Jya bu-

~i h Uzerinde bir baskın te-

1 

lunmaktadır . 
L-~~aız değildı'r. l;::ıriııı 2 - Memel'den K<ı:-patlara 
~ e kadar A!manlac ve kadar merkez. Burada mareşal . • s· ha.az. m&na.vralarında 1 Van Reichl'llllU ile .IDIU'l"t;llll 

ıı. ~ ~tdı ::•hi, yığı.na.klorını yap- pDl!Dikov karşı karıp.yadır! • 
· ~ ,_ r. Bu anda Alman - Bukovina'dan Tuna ·'"'·'·•ı -

,. ·~ ~-~lıesiıııe, iki taraf.ııı diğer -..-
t 'r.'A . İat.ib.dam etmedikleri oa lradar sağ eeoıah. Burada 

~ ~~~tlerini 11~ ol- ::=,.~.!.~~:gtn=: 
lı..: '"-ou.ı edilebilir. b·-ı~ b•" 
tıı.~ı karııııYadırlar. 

da ~":'lıı<i ıı.r, bütilB .Avrupa ID- 8ol cenah ikı merlı:a aı:uın -
· t0~ emniyet ve içerilerde da Baltık derletlerinin t _ · et 

.~ l"i'aıı. illa tedbirleri almak tiği iltisak mıntakası mevcut 
!i. P ~tıı nc1a~ıar. Alman ordu- tur ve burada karı~ıkhkların 
~ ~~-?1.etY.~~~nO 1::; b~~ irJı;işaf etm- milmklinc!ür. Mer 

..., kez ve ııağ cenah arasında da 
nL~n edilmektedir. Ma::arıstan Karpatlar altı mın-
1,""l'lllz dügun'.. olmawgmı· 

'·~ taı takasının ~kil ettiği iltisak 
~le il. Yanlar da, ayni gün ve noktası vardır. 
~ Uslara harp ilin ettik· Cenupta, iman _ Rumen or
~~1bu cepheyi takviye &- dusu, şiddetle hücuma kal.kmı!I, 
~l'J erdir. Macar ve İtBl· Tunayı Galatz'da geçm4;ı. Bol -
~J~ 30.:'1~ tümenle bu mu- ı grad'a varmış. Pnıt'ıı mtılıtelif 

·r te ıştirak etmPleri muh noktalardan tecayüz etmiş ve 
!;ti~ . Bu stırt"tle, ta.arruz Diniester'e doğru geri ~ekil -

ilıuııır? 1n 200 tilmerıe ibla- mekte olan Kız.ılorduyu takipte 
I..~· Undur. bulunmuştur. Kızılordu Dnies -
.lhtıe~~· lJ; · kşarkta ve eenup ter üzerinde mukavemete ha -

bi;ı~nde. ve memleketin bir zırlanmaktadır. 

MaClrid, 24 (ıuı. ı - L~ıı ınyol 
r.aricive ııez.ıu·elıi eöviliıü , B. 
Ximenez: de Sandovaı, dün öğ
leden aonra Alman - Rus harbi 
hakkında ilk r ımıi lııpanyol tef 
sirin.i hiluinni.şiiı . 

1 

1spanyol wzcüsü ~wtecıler 1 
lopl.antısında d"miştir H. 

- M.iletin his.iııyatmı-ı ,,Chai 1 
lereemanı olan İspanyol hüku
metin.in hepimUin miı.1tt>rei:: 
ciüşmawmız olan ve !spanyol I 
istihW; harbinin bu düşmana 
karşı .Yapılan mücadelelerin en 1 
azimkar, lcal.raman ve asille - : 
rinden bir:ni teşkil etmiş bulu 
nan Sovyetıer biı:'li~e harp lıa 1 

berini aldığı zaman duyduğu 
memnuniyeti sizlere bildiririm. 

Gazeteciler, sözcüden. lspan- ı 
yol gönüllülerinin Sovyetler bir 
Jiğine karı;ı çarpışmağa gide -1 
ceklari tıayialan hakkında mü- ı 
talcası s=ı!muştur. Sözcü bu 
suallere a.ı;ıağıdald tarııda cevap ı 
vermi§tir. 

Bn hususta bir cevap verme
ğe sal8.hiyettar değilim. Fakat \ 
bunun h~ halde binlerce lııpan 
yolun a=usuııu teşkil ettiğini 
söyliyebilirim. 

(Baş tarafı 1 1'1C• nyfadi"!) 

henüz hiç b;r şey dly, miyeceği
ni bildirmiştir. 

Gazeteciler sözciiden üçlü pak 
tın yeni V'.<ziyet ile aliikadar o· 
!arak bir t.efaırıni .istamişler -
dir. Sözcü. muabedenin açık ol
duğu cevabını verm is ve esw;en 
Japon hattı hareketi yakında 
aydın!ımacal;:tır dem istir. 

Söuü, nihayet, Alınan - Rus 
a.ııiwımWığın.da Japonya'nın 
ta'·aaıutta bulunacağı hakkında 
Sanghaydan Yalıı.n şayiaları 
yalanlamıştır. 

E EN 

~c hastahanesindeki kura 
!ara devam eden gönüllü .lı.a;;ta 
babcıı:ır ekibini gürmeğe g<t
tigim zaman henüz dersleri 
bitmemişti. 

ltl dakika kadar bekledim Ye 
hastabak.ıcı.lar ikişer ~ son 
u"rsıerınden çılmıa6 başıaaı
lar. Anfiteart şeklinde bir deı;r 
hanede etrafıma toplanan gö
nüllü hemşirelere ik oarak ıha.s
tabakıcı olmayı neden istedikle
rını sordum. 

Bir buçuk sene evvel Bulga
ristandan gelen Bayan Hatice 
Tuna ve Bayan Halise Erbap 
ta memleketlerinden beri hep 
beraber olduklraındıın ııyııi ıı..... 
le~ıe aşa.;ı yukarı şwUarı söylf' 

('9•! tanrft 1 inci Hyfada) 1 diler: 1 
B. hlaisky'nı:ı bulunması nua - - Bulgariııtanda bulunduğu-
n dikkati celbetm:ştir. muz zamanlar bütün arzumuz 

'}Iüz.Jı;ere başladığı zaman memleketimize iktidarımız yet· : 
bir suale cevap olarak, B. Chur tiği kadar yardım ~ilmek 
clıill ort.a şarktaki askeri vazi- idi. Buraya gelince cennete I 
yet hakkında beyanatta bulun -
maktan imtina etıniş ve halen 

1 
zi tamamiyle haberdar etmiştir. [ 

cereyan etmekte ol:ın hareki - Bu itı1ıa.lra yaptıkları anlat
tın sık sık gözden geçirilmesin- ma bizim iı;in bir sürpriz oın.- 1 
de ciddi mahzurlar old.ığuna mıştır. Fakat hiç muahede alrt 1 
iıµrt>t eylemiştir. Bundan son - edilmemi.§ olmaşını tabiatiyle 
ra B. Churclıill, bu yaz impara tercih ettiğimizi söylersem her 
torluk harp konferansının top- ~alde bir !!lr ifşa etmiş olmam . 
lanacapm ümit ettiğini söyle · Bununla beraber bu muahede 
miş fakat tarib tayin etmemiş- iki taraf arasında mevcut kar -
tir. \ ııılıklı taahhütleri tıarnha.tla 

Müteakiben alkışlar arasında korumaktadır. Türk hillcilmeti, 
kürsüye gelen Haricıye na~n \ bir çok vesilelerle İngiliz -
B. Eden demiştir ki : Türk muahedesiıtin bu vecibe -ita '1 erınde 100 tümen bı- Merkezdeki terakkiler, bilha~ 

ı,;,•iııe n sonra Avrupa darill- sa Grodno mıntakasında kay - Al . • • 
L"'ı- toÇok daha biiyük i.."Uv - d'ldilmiştir. Bu ilerl•mek hedefi many d n bır ıkfı 

1ııı Plıyabilirler. Rus or- Baltık devletlerinin ihatası ve "' 

- Almanların Sovyet Rns- lerın bıuıında geldiğini bildir . 
yayı ist:Jaya ba,,!..ı.malan neti- m.iştir. Anlaşmanın akdinden 
cesi olarak hükiımetin ittihaz sonra Türk hüldl.meti büyük el
dtiği kararlar B. Churchill ta- ı çimize teminat v<>~ ve son 
rafınrlan emsa!Siz bir tarzda 24 saat zarfında muahedemizin 
dünyaya ilan edildi. balti olduğunu bir kere daha 

rıu l bin tanka malllı 75 b ı kurtarıl dır d 'hn f • ı · ,,,,.ve.zırhlı tıı i(ayının. yıl- ! ~orc~ah~ m~ Mamıer- / sa ıwYB ı n ıuor 
.. Yna rbiıte cıok müaiıit ol.e.n henn. musellafl vazıy&te bek • ı il 1 
.~~~ ~ hve Polonya arazisinde !emektedir. Fin mareşal.inin t.e- Ankara, 24 (Hns>ııd) - Türk 
.,... arek··• '-bili· ti ile " ~~ 1 .. = ,.. ye dafüi rolünün hedefi general a..ımaa ~ münıı.ııebetıeri • , 
·~ · ı:oııtenneıs.i men.ıul - Fa.lkenborııt Murmansk ile Le - nin çoğaltılması için müze.ke - \ 

Almanya Sovyet Rusyaya teyit etmi§tir. 
karşı kasdi ve m usaınmem bir Londradaki Fiıı.l&nctiya elçi • 
tecavüz hareketinde bulunmuş · si yeni harp sahasının şimal 
tur. Bupndan iki sene eYVel Sov 1 mıntakasındalti hadiseler hak· 
yetler birliği ile Almanya ara- Jı:ında benimle görilşt.ii ve hil· 
lannda bir ademi tecavüz paktı kfunetinin bir mesajını verdi . 
imza etmişlerdir. -Su paktın Elçi, Finlandiya bükiımetin.in 
tur. Bundan iki sene evvel Sov- bu baptaki hattı hareketini ta· 
yetler birliğinden hiç bir :;>ika- .mıımiyle tedafüi bir hattı hare 
yette bulunmanuştır. Fakat Al· ı ket tevkil ettiğini ve böyle ol
manya birdenbire ve biç bir makta devmn edeeeğin.i temUı 
ihtarda bulunmadan darbeyi in 

'ğ'. ~~ 1 n ingrad arasındaki rnu\'llFlU&yı releroe bulunmak üzere yakın
. -"" "ıı~Yanın hava bikimiye- kesmek ve bu suretle her Wrlü da .Ankarnya bir heyet gelecek

-il"'.,,..~, .... ~ de mu unıvetıni temi İngiliz yardımını !!'.&"Tİ ınüm- tir. 
...,,,,,n._.' lıatb·fıık okluğu •a ki PMM! kün kılmak icin uğraşırken, Kı A ka da k 

~U!:~tı do~-ya intikalile, zılorduya Fiıılandiya yolunn im D ra a ve ., 
. ~ını kavbetmiş de- pama1<tır. fubtelif kaynaklar - tevziab 

~ a.,:.,, he. ilk ~ındt-..n if.ilıll· dan bildirilen Leni gn.d'a .cloğ-
'lı:.lı.ıca'et hava kuvvetleri bu ru bir Fin - Alınan i · hareke- :Ankara, 24 (Hwıust) - Bura.
;:'I\ ,~avaı:ırında akınlar ic- ti teeyyüt etmemiı1tJr. Finlan - dil 250 jel' gra.ın.J.ık pak r a-
"!~ ""Şlımııçıardır. diyıı., ı,<imdit'.k puif bir hattı lindo kahve tev.ziatın.a başlanı. -

l>.,ıG haberlere göre Alman harekPt takip etmektedir. yor. Bir .kilo kıı.hveye ''1>0 ku-

d. "ştir H" b" t t etti. Elçi, ayni zamanda, Flıı-
ımıı . ıç ır pro es o no- tandiya hüküm.eti .arasındaki 

tası verilmemiş ve hic bir mü- , arasındakl diplomatik müna . 
zakere cereyan etmemiştir. selıetlerde hiç bir değişiklik ol· ~~ ... nyaa.a Grodnovda bım Slo\ ·JI& da, yaya harp nış fiyat teııbit edilmiştir. 

~~~~U"affakiyetleri elde et- llflll etti Biz hariciye nezaretinde e- ı madığını söyledi v~ hükilmeti. 

'" !!ıle İı flus tebliğleri, bütün Preslıourg, 24 (a.a.) - Slo-
-.ıuıtu a~!ıyan taıırnızlann vakya bqvo!ldli ve hariciye na
~t. \ lduı;ıınü bildirmekte - zırı B. Tuka bugün öğleye doğ-
~.· htıc~k. bu muharebe saf- ru Alınanyanın Presbourgdald 

ı(e~e ~nıız bir kat'iyet ifade elçisi Ludini kabul ederek Slo
,""tıe{ liarekatın inkişafını vakyıı. Cümhuriyetin.in şimdi 

zatı:.zidir resmen SovyetJer Birliğine 

· 0,~iıYaya ile~liyen .A.nto-~ girmekte olduğunu 
d oı.,, , U$u ınuvafa.1<ivetler el-
-~lir Rusların' burada Slovakya hilkumeti aynı za-
. '."'r• kalıul e:lece!..:leri manda sıo,'111< . tlni! hitaben 
~ı.,:::ıı.ya kadar gedleme- ::.f~~ beyannameyi neııret -

...,clıilir. ..,..u 
. ı,._. Slovakya milleti, Almanya ile 

• ~e· ......_•; müdafaayı ne- tam bir tesanüt halinde olarak 
ı ı... .r ....... -.'-!--·"·? Ord·-'--~ -.... = .,..... Avrupa. kültürünü himaye için 
"',· hbll&e hangı· liıtikamet-
" '"' AL.•--~· yer almaktadır. Ordumua men-\:"llı c~uir? Nas.1 grup sup tll8Ckküller, harp etmekte 

'i\'"~e,, laı-ıiır? Burada birçok olan Abnıı.n teııeJı;kiillerine ilti , 
'<ııı..~ :VaWmaktadır. An - hak etmek ibere Slnvakya cüın-:li ·~ lt.t ilerlemedikçe ha- huriyeti topra.klıırından öteye 

·'\~<\ larnak imkanı yoktur. geçmişlerdir. 
~~\>\ıet.kri, 6lindiWin A.lmaıı tıı~ faıallyeti 
~'tı· d tı ieklemelı: mec- Berlin, .24 (a.a.) - D. N. B. 
~·be edir. Alınan maliıına- Ajoınaı bildiriyor: 

" · r >iti taraf Ja olduk- Ahnan mı.ıharebe tayyareleri, 1 

· ıi•t ıayia.ta ıığ'ramı~lır. Şarki Avrnpıı. cephesinde mu, 
~ kabaracaktır. Bu su- hasımı.at 1ıa.,1ar bıı41amaz müte

d •. ·~ kadar tasarruf e- vali dal:e;alar halinde Sovyetler 
. .,,,, 

1 
'61..:dr.itJ. ağır zayiata birliğindeki a....ı.eri ehemmiyeti 

'CJ.· ") ~1ılıltlvın.ı duyunca hay haiz hedefleri ı;ilih briltala-
~;: -f \.."'~z. · ı nnı, 1ı.ıta t tııbşidatmı, tayyare ' 
.. l.''lle ~ , iiıılerini. beırzin ve mühimmat i!• ;'llı, -ıı.. . nde: 1 . .,A ~;eııi ze:anda, İngiliz depolarını bonıbat'dıaıan e~ 

ııt''' ~ ~.il ve c!e Gaul kuvvet- !erdir · 
11• ~I~ ~ ~1clan işgal edilmiştir. Tahrip edilen Sovyet 
3r, ~ ~ışı kuvvetleri, Beyrut ·lan 
eıf.1~ ~1,ı...:·aJla.tmak üıere, tert.i- Berlin, 24 (a.a.) - Diinkü 
ııır; ı~""lllarctı ı k 1 gün Alınan hava kuvVl'tleri şark 

~ .~ ~ r. ;a tan ~e en cephesinin nDibeten küçiik bir 
ııı1ııtt \ ilh~VVetJerı de ~amale mıntakasında yüz dfuıman tan -

1,..- kıı.,. Ctnektedirler. io tahrip etmışlerdir. 
. ' :."'i4e Vetleri, alilık!arı em- Şimdiye kadar bütün cephede 
ıı 1ı çaıı~etirmek için canla nekadar düşman tankı tahrip 
~-ıl' ~ nktaclırla..r. Fakat, edildiği tcsbit edilememiştir. 
~ & ~ıı;rduiar gelen müda - Bir So ~ ynısı 
;:e: ~~lteUeri sayesinde, va- .Moelı.ova, 24 (a.a.) - Prav
i ii; ~.~ CJeiııırı olmaya ~,alışacak da gazete'li, bugün neıırett.iği bir PIJ 'l'· "ll'tetel'al Dentz vaziyetin başmakale<le eacümle diyor ki: 
·~ ~' tııeeb ını göz.de bulundur- İki yüz. milyon Sovyet vat.an-
,, ~ Urdur daşı, niçi11 döğüştiiğiinü pek iyi 

:1o ~ıııaıı ıı., · biliyor. va.ı.snperverlik hissiya-
~:_,,ı ~ h\i>'ii,~va ordularının do- tı. önüne g..cilmez bir çığ gibi 

;;._ ~~Al--~ır sıklet merkezi 
1 

bütün ın;\ııiaları yıkacaktır. Ve 
~r· -.:rı, Britanya ha.va bu, bizim (evabımızı t.eak:.il ede
tı0~ıııı::,!.eııi bir hareket ııMtir. 
~~ ,;;:""10. edebilir. Son Yaşasın Kwlordu .. 
' ' bu': tayyarenin dfu;ü - ff·=rifito• ... ~:yet mUp•ee 

~, il il}&rettir. Artık, batı ke9111yar 
~t11. kıtrşı hava tehdidi Boım&, 24 (a.a.) - Stefaııl 
1ııı-~. Bundan böyle ajanamın RıdaP"f*ecien aldığı 

~ı ~ faliyetlerioe ,ahit [ bir telgrafa göre, MaClil' hilk6-
-ı.eti, Sovyetler Birliği Ue siya-

Finlandiya 
liınizdeki malfunata nazaran nin harbe sürü.klenmiyeceği. 
Hitleri;- mutad usulüne sadık · - ili · 
kalarak ademi tecavüz paktının ıı.i ümit. ettiğini ve ettı. . 
duman perdesi arkasında Sov - \ . B. ~ınıınn memleketind:e 

(S..ı ..,..f, 1 lnel •yf•<I•) yetler Birliğine hücum edece _ bır mu~et kaldık.tan sonra bı· 
diya Ü2erine hava akını yapıl- ğine kani bulunuyorduk. Baş- ı ze taze bır k':1vvetle ge~:l'.or. Bu 
m:amıştır. 1 vekilin muvafakatiyle elimizde- , kuvvet, kendi devle! TP.ısı ve va-
İReç ı;ıı..teleti şimal böl - iti malümatı Sovyet büyülı: el- ı tandaşlan ile yaptıgı temıuıtan 

geııi.ndeki ııabri vaziyet dolayı- çisine tevdi ettim ve memlek&- gelmekte ve Amerikada gOro.11-
siyle bveç hükilmetinin deriıaJ tini tehdit ettiğine kani bulun- ! ğü muazzam gayretlerdeo hu 
a!mağa mecbur olduğu kanır - dug-um tehlikeyı· haber verdim. I almaktadır. ,__ _,_ _ __,_..._. "--ydetmek- 1 
~tedirlıırCMÇlllllll. ,._ .... 1 Büyük elçinin talebi üzerine de Başvekildin, bi.ziın namımıza 

e!imir.drki mallimatı kendiııi- 1 tekrar taahhüd ederek izah et-
Letonya ve Litvazıyw. mınt&- ne vetmeği vıızife bildim. Fakat tiği gayemiz, değişırez hedefi- · 

kalıınl1daki Bolşevik aleyhtarı bu vesile ile bile Sovyet htikfı- miz Hitlerin ve nazi reJ'iminin 
hare.ketin ebemmiytei ihmal e-dilecek vibi "-'ildir. 1 meti Alınanyaya karşı taahhüt imhaaıdır. Bn vazifede nihai za-

... "'9'> !erinde bir şüphe uyanmaması feri k.au.nmcıya Jca.d:ı r aala 
'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!'!"~~~ 1 için her türlü fikir beyanınillln sendelemeyeoeği.z. 

ı münaeebet.lerini kesmeğe ka- çekindi. 
1'9.1" vermiştir. Eden eözlerine ııöyle devam 

Akim kalan luı.va akını etıniştir: 
Berlin, 24 (a.a.) - Sc>vyet - Bu, bir kaç hafta evvel vu-

tayyarelerinin bn sabah hafif kua gelmişti. Çok yakında zu
kuvvetlerle şarki Prusyaya yap- hur edeceği anlaşılan bu hidi
tıklan akın A iman tayyare da fi seler tabmin edildiği cihetle 

1 .Moskova büyük. ·· e!çımız' • i..+<o-batar~ tarafından tardedil- ' _....,..,., 
miştir. Düşınn tayyareleri 0 ka 1 için Büyük Br· anyaya davet / 
dar müessir -bir müdafaa ile kar 1 edildi. Böyle 1ıir anda onnn by
şıla~mışlardır ki derhal geri metli tecrübesinden istifade edi
dönmeğe mecbur olmuşlardır. leceğine kani idim. Nitekim öy
Atılan bombalar kırlara düş- le oldu. 
mHotür. • Sno günlerde cereyan eden ha 

....,. diseJn..ö lllll"teakip, Rus hüku -Bi~ İs"'- __ ...._ ... ,_ -·"'~ V<< 
•• ,..~ ,.~...,,.,,,... ·~.....,. meti ile aramızdaki müzakerele-

malfunat re devam edilmiştir. Bu müka-
Berrı, 24 (a.a.) - La Suisse lemelerin biltün neticelerini 

gaz<tesinin Berlin muhabiri AJ. söyleyecek vaziyette değilim. 
man askeri mahfillerinin hare - Fakat şunu söyleyebilirim ki 
kiıtm inkişafı hakkında ketum Sovyetler Birliği büyiik elı;isi 
davranclıklannı teyid etmekte . Rusyaya ask.eri ve iktt;adi 1ıi..ı er 
dir. heyet göndernıek hususuııdald 

Diğer taraftan Gazette De I.a teklifimizi Sovyet hükiımeti . 
usaııne şunları yazıyor: nin kabul etti.,"in.i bildirm.i§tir. 

Askeri mahfiller biitün coy- Bu heyı>tler, müşterek gayemiz 
helenle her .,eyin tesbit edilen olan Almanyayı mağlup etmek 
p!B.ıı mucibince cereyan etmek - hususunda sarfec!ilecek gay -
te olduğunu teyit eylemektedir. retleri telif ede<.>eklenlir. 
Almsnlıırın elde ettikleri ilk Sovyet hillı:umeti. ilrnle y~. 
muvaffakiyetler dikkate değer pılaca.k olan askerf itbirliğinde 
mahiyettedir. As.k:ert mahfille - yardımın mütekabiliyet esasına 
rin lıasıl ettiği sarih inübaa gB isctinad edeceğini bize sarahat
re Alma.o hava kuvvetleri ile le bildirmiştir. İngiliz hUkil.me
Sovyet hava kuvvetleri arasın- ti bu tarzda hareketi kabul ve 
daki kat'! muharebe sonuna tasv;p etmiştir. 
yaklaşmaktadır. Almanlar bu \ Türkiye bu yeni harpta bi
mulırebede tefevvuku temin et :t&ra.flığını ilan etmiştir. 1939 
mlş bulwımaktadırlar. Mezldlı 1 il.kteıırininde imzaladığımız kar
~"~~ ~hin netieeıı.i. 6- şlıklı yıın:hın muııJıedesindenbe
nnde buyük bir tesiri olacağına ri Türkiye ile münasebetlerimiz 
!}ilphe yoktur. Şimdiye kadar çok hususi bir esasa dayanıyor 
B.ıııılar Alınaııyanın .mühim .mer du. Türkiye bir.im dostumuz ve 
ltez.lerini ve hatt1 .hu.dut aeJıir ı mlittefi!rimizdir. Türk lıüklim&
ıedııi bile ciddi llUl'8tte tehdit ti Alman bü!rj)metj ile~ 
edememi§)erdlr. ~ ., j ııon mlisakerelerln eeyrind~ bi-

Eıold bir nazmn 9ildeli 

Londra., 2l (a..a.) - Avam 
Kamarasında, Eldenden ııonra 
söz .ah.n işçi. partisi reisi Leaa
mith demiştir ki : 

- Eğer Bitler, bu hareketile 
kendisini İngiltere veya Biı-Je
şil< .A.menlrada komfmizme kar 
şı bir mücahit te18.kki edeoek 
parti veya muhit bulun&bikıce
ğmi ümit ediyOl'llll. 'bmm anlayı
şunım ;-;tihfaf ediyor. 

.Eski harbiye nazın Hore Be
lisha, vaziyetin SOJ1 gösterdiği 
.inkişafın mutedil bir memnu
niyetle karşılaııabileceğini söy
lemiş ve demiştir ki : 
Almanyanın bize karşı olan 

gayretleri nıuvakkaten yolunu 
değiştirmiştir ve Alın~ - Rus 
harbinin .neticesi her ne olursa 
olsun büyük miktarda A1ma.n 
.barıı .malzemeai sıırfolunacak
tıı . 

Hare Elieha eö~rine devam 
la demiştir ki : 

- Eğer Türkiyeye yardım 
etmezsek, Türkiye Alınıınyanın 
Asyadalri ihtiraslarının tabak -
kulruna ve menfaatlerimize kar
şı taarruzuna yol olacaktır. Su
riye ileferinin bitirilnıeıai tacil 
edilmelidir ve diğer taraftan as
keri sah.ada Ti.irltlyeye emniyet 
verecek tedbir !erin alınması da 
müata.cel bir mahiyet arzeder . 
Hitlerin kurnazca lıazeketini 
de anlamamız lazımdır. Bunu 
fur.ib:izlikle veya bir hesgpla 
yapaıış olsun, iğfalki.r bir hi
tabe ile diğer bir ..kaç memie!ı:e -
tinde ın.ilz&beretiui k•renmak. 
ta.dır. 

gelmiş kadar sevınd.gimizi ha- bil hüt:umlanmızla devlet h11o1 
tırlly<Jru~. Son aylar ;;arlında dudu~11u:ı:ı.ın ötesıne tardolun • 
gönüllü hemşireler kurslarının m~. Şaulay ınıntakıısınd& 
ııçıldıgını duyunca 8011 derece topçumuzun ateşi ile takribeıı 
memnun olarak ve hemen kay· 300 tank tahrip edilmiı;tir 
fı<>lmak icir, Eminöni:. Halkevi Bielostok ve Brest - Lltovıılt 
0 ., koştuk. 1 istikametinde, düşman, şidd 

Dundan sonra Bayan Semiha muharebelerden sonra setir CÜ• 
Aken ayni ı.u.:ıie şu cevı.bı ver- , ziitaınlarımı.zı geri cekilmeğe 
di: mecbur emu. ve Koloo, Lom.Zlıa 

_ Ben dedi gönillJii huı.aba- 1 ve Brest - Litovslru işgale mu • 
kıeı olmadan evvel Turkku~una 

1 

vaffak olmuştur. 
müracaat etmiştim. Hava kuvvetlerimiz, kıtaları-

Ora.da işim bittikten sonra 1 mızı, tayyare meydanlarımızı. 
çok ,,evdiğim tayyarecilik mes- meskun miktarları ve askeri h' 
!ekine her zaman İnönünde açı- defleri düşman hava hürumlan. 
lan kamplara ~irak ederek l na karşı himaye ederek ve mu. 
vasıl olabilmeyi emniy•Jt altına \ kabil hücumlarda kara kuvvet.. 
aldıktan flOtlra gönüllü basta . leriınlzle iş birliği yaparak mu. 
bakıcılar meslekine ait bilgileri j vaffU:iyetli harekatta bulun • 
öğrenebilmek ve bu saha.da va- muftur. Bugün t&yyarelerimif 
tanıma icap edince küçük de j ve hava dafi bataryalarımız, a.. 
olsa yardımda buluna bilme!< razimiz üzerinde 51 düşman tay; 
i<;.in buraya kaydoldum. 45 ~n ayaresi düşürmüşlerdir. Bir Jüıt 
sonra bu k•:rslar bitince Inö- man tayyaresi de avcılaı·ımı• 
nündeki kampa i.ştir&k edebil - tarafından :Minsk civarındaki 
mek için oraya gidecc~im. tayyare meydanına :inmeğe meq 

- Tayyareciliği çok mu r.&- bur edilmi.,tir. 
versiniz? Pazar ve Pazart:l!si güı.J"ri, 

_ Va.tanıma karşı olamleeek Sovyet !ataları, takriben 5.00Q 
her şeyi severim. Fakat tayya· kadar Alman subay ve eı; esir 
reciliğe kaı;.ı ayrı bir aevgim de etmiştir. Son haberlere ı,:öre, 

H F t"ht ta Pa:r.ar ır,ünü düşürülen dii~man 
vurdır. er sene a 1 e Y - ı l:a.yyarelerinin adedi, birin,.i teb 
yare ııehitıeri ilıideııinde yapı - 1 
lan ihtifale giderim. Bu sevgi J.iğde bildirildiği gibi W ıJeğil, 
bizde ailı>ce mevcııddur. akr:ı . fakat 76 dır. 
b@mdan bir genç de Eelrişehirde .Alman lw-p U,bllgi 
şehıt olmııştu. Filb.reriıı umumi lı:ararg-iihı, 

- İki meslekten birini tercih , 24 (a.a.) - Alınan onlulan 
etmeniz 1i.z.ım gelae hangi.sinde[ baıı kumandanlığının tebliği: 
kanır Jolıırdınll? Şarkta Alınan ordularının ha· 

Ta ... kte rekatı, tesbit edilen pı ogram 
- yya.recııı . 'bin büy _ Niçin~ mucı ı·e ük mın'!lffe.k:i • 

yetl~rie d~'IUll etmektedır. 
- Çün](d. bu sahay'a intisabı · t~ ..... eı·i ilıata l'Cien deniz. 

hem daha faideli buluyorum !erde muharebe tavyareleı-imi'lı 
hem de demin söylediğim gibi b.r J.ngiliz karakol gemisini ha.-
ona karşı ayrı bir lıajım var. t ı..r ilı:' 
Fakat şüphesiz haııtabakıcılık ı ~ · ve 1 diişmıın vapu • 

runu ciddi surette lıasa.nı uğrat; 
t& ıılvl ve gfu;el bir me~lek; borı mışlardır. 
kursa kaydolduktan wnra eve İngiliz Re;,ıııi Tebli~ 
gelince ailemi o kadar meınınliii 1 .,._._,_ ..,, ( ) 
buldum k . b · · b' ~ ,,. a;a. - Orta ,ark 

ı, u ı;,'1 rr 'l"Y yap- J Ingııu kuvvetleri umumi karar 
tııı:tan sonra duyulan sevgiyi gihııun t.ebliği: 
in.san• kat'iyen tıı.tm&dan - ı Libyada: Kaydedilecek mü· 
min edem.ez. Hele bu iyi hare- him bır şey yoktur. 
ket vatan yol.unda olursa. Habeşistan da: Cenuutaıı Ha,. 

- İlk defa ameliyata girildi- ' ~ vatanperverleriyle ·İ§ birliği 
ği anıan korktunuz mu? yaparak ilerliyen kıt:ılarımız A,. 

- lnsan bir şey hissediyor. ! garu ve SOOell.e'yi iııgal etmış • 
Fakat bnnı.111 adma korku di - ~ ve ;100 esir almışlar<lır. D~ 
yeı:niyeceğ;:n. Bn hisle mantı - ger bütün mıntakıi:Ja.rd:ı .hare • 
kın mücadelesidir. Hi9mı bıuJ- kil.t memnuniyet veı·ici bir t .. rz.. 
!ar da insar., biraz sarsılıyorsa 1 d_ ilerlemektedir. 
da bilhassa b•ı ameliyatları ya- 1 Suriyede: Dün İngiliz k:ıtaıa
pan doktorlarımızın tabii meta n Şam'ın cenubu garbisinde 
neti insana hemen tesir edi- Diigana'yı işgal etmiş'lerdir. 
yor. 1 Buradan Şam - Beyrııt oluna 

Bayan Ferh.ande Tekil de ım / doğru ilcrleınelı:ledir. Hi.i.ı Fran-
lan söyledi: su '"e Hintli kıtalar P.ar....-'nin 

- Bu ııene Çapa ku orta , şimalinde bu!UOP, yüksek mev
mektebini bitirdim. Bir kaç , kileri taarruzla zaptetınis!Prdlr 
hafta evvel ,Ş.,hremini Halkevin Merjayımı mı:ttakasında · lata: 
de yardım seVl'f bayanlar cemi- lanmız yeni me\-zü kamnçlar 
yetinden çimdi ismini hatırlıya- elde etmışlerdir. Mııhuebeler 
maclıı;ım bir bayanın kımferan- devam etırektedir. Sah ' l mınta
sını dinlemeye gitmiştik. Bu ba- kasında Avustralyalı kıtalar 
,~a..-ıın sözleri o kadar gfu;el idi mühim diğer bir terakki daha 
ki hemeo ertesi günü Ha!kevine yap~şlardır. Topçumuz Damur 
koşarak kaydolundum. 1 dald Vıclıy mernlerinP karşı 

Bayan Ferhunde Tekerden faahyete geçmiş bulıınnıakta • 

sonra yine Çapa kız orta mek- ~ dır4·------""!'-~-""'!! 
tebinde Frana~ca hocası olan -
Bayan Neriman Kurtbayla ko
nuı;tum. Bu sw-etıe h0<:a ve mu 
allllll iki genç kız ayni ders -
hanenin talebeleri olm~lardı. 1 
lılemleket yolunda birleşmenin 
ne gür.el bir ınisa.li . 

Bayan erimaıı J' ıu tbay di-! 
yordu ki: 1 

- Hasta boı.k:ı.cı '>imale arzu· 
at.mu ,göste=ıemin ilk .aebebi 
fiiplıe herkes g}hi val.anım•. 
elimden geldiği kadar hi=et 
edebilmek arzusu~ur. Bundan 
ba.şka hasta bakıcıhk bize lıer 
1.aman kullan:ıbileceğimiz ma
lumatlar kazandımıaktadır. Bu 
suretle ben de gayelerimin en 
güzeline kavuşmuş olacağım . 

- ~ka ne g :bi gay•+:riniz 
var? 1 

- llk evveli. bir U.anı elde 
etmelı: iyorum. Şimdi az <·ok 
bira.z !ra 0 s 1zca biliyorum. Bun 
dan sonra bu kursu bitirince bir 
saıı'at mek1.ebine gitme!< isti · ı 
yorum. En çok öğrenmek iste
diğim şey ev kP.<iınma ileride 
lazım olaeak bilgileri elde et -
mek, bwıun için de lüks bilgiler 
den ziyade yemek ve dikiş ders
lerine daha çok hevesim var. 

Bayan Nerimandan sonra Ba 
yan Fahire Alpaya yeni mesle- 1 
ki hakkında düşündüklerini sor 
dum. Bayan Fahire Wztı ~la
madan evvel Bayan Neriman: ! 

- Şimdi dedi sınıfımızın en 
ça.lıfka.o ve en iyi natlıtrı olan 
talebesi ile konuşuyorsun= 

Ba}'Jlll Fahire şöyle diyor: t 
- Benim sözlerim kısa ola -

cak dedi ve çantasından tarihi 
geçm.iıı bir gazete çıka.raı a.i< sa
yın Bayan Mevhibe bönünün. 
Ti.irk kadınlarına yoiladı;,'ı ı:ı.. 
yannameden şu satırla11 oku • 
du: 

En büyük kuneti damarla
rındaki asil k:ı.nda bulan yurd 
se\·er Türk anası, Türk kızı iş 
baııına, eroek biı liğine} 

Işte bu sa.tırlan okııdu.ktan 
sonra bize düşen ~a7.ife ne ;. 
on.':' .Ya.~mağa koştuk. Bayau 
lnonunun ocyannamesini o k&
dar çok okudum ki şimclı sim 
t.cmaı:ı:ıen ezbere okuırabilirim_ 

Hastabakıcılık kurslaı .nı bi
tirdikten ı;onra bir bicl<i yurdu 
açınağı düşünüyorum. Orada 
ka7.ammı.ğı ümit ettiğim parayı 
yardım "ever bayanlar cemiye • 
tine vcreceı;ün. Bunda mu\·af • 
!- k olmak tçlıı bütün. -uvve
timle <:alı. eıığlm. 

En ,;on konuşan Cemıle Gü • 
rer .Je diyor ki: 

- Biz bizlere ve bütün dün , 
yaya .k&hrıı.ınanlık misalleri ''& 
n... büyük annelerimize, luı.lı ' 
raman ecdadımıza layık olmak 
için elimizden ne geliTSP yapma
ğa ça\ı9ıyQrIJZ. Size söyliyelıiJe. 
ce.J;m bundan ibarettir. 

Blraz jlQfirll 15 yaşla 25 ara· 
aında bu teıni.z gayeli genç kız
lardan ayrılırken her zamanki 
.sakiJl ve ınütevazi görünüşü aJ. 
tında fedak&r Türk .kızJar.ını.a 
De sağ.Jam Ve kahraman bil 
ruh taşıdıklarım ya.kından biı 
daha görmüş olııWrtan der;. 
bir zevk duymakta idim. 



ı • 

San'at ve edebiyat 

Divan edebiyatında 
Tarih gösteren mısralar 

(Bat tarah 3 iJnc.Q .ayfada) 

M ııluırrirlcr hurufu oovlıeri 
den ~ tarilı. 

Bu Mf/;erha.Mi ımıoole aarf• 
blheaap oldM 

KvyrvğK dOcıfi dedim tarihin 
l'G~ 1uıarettn4en ölda kedi 

Ey Blinıri ~ i3tersen1 
B"-'6ml al dedi düdıir bana. 
8öyled4m ağzın öpiip tarihin 
Etdi bir bıl8e kerem yar bana 

YENi BABAD 

ümer Bank YERLİ MALLAR PAZ RLARI Müdüriye
tinden: 

Basma satışları hakkında halkın nazarı dikkatine: 
Sümer Bank Fabrilıııbn BesmıJen 'l'llıidymin her tarıı.fUM'b 

NAZ}LLJ TiPJ f(A YSER/ TIP/ 
Toptan metresi 33.25 Toptan metresi 35.50 
Perakende " 36.50 Perakende ,, 38. 7 5 kuruşa 
lstanbulda Bahçekapıda Birinci Vakıf hanındaki İstanbul mağazamızla Kadıköyündeki 

mağazamızda satılmaktadır. Keyfiyeti sayın halka bildirir ve daha yük.sek fiatlarla sa-
tın alınama]annı ilhı. ederiz. •••-iiı..-..ı _____ .... 

Bir mısram ezberlenmesi bir 
adedin hatırda kalmasından da.
ha yJır. Mesela Barbaros 
Hayı cddin Paşanın vefat tarihi 
953 adedi belki unutulabilir. Fa
kat ebced hesabile vPfat tari
hini gösteren ~u mısra kolay 
.kolay unutulmaz: 

Gel'*f idi otim4ye bir bi 

::U W:: ~~~l==R=A==D==v==o==ıı--~y1-t:-7 ... -hk-;--ı•m-:--~-.:;_-al-:-~-:--. H-.-klm_ı_ıoı-._=ı Ü;: .. =.:=:.=. =L=M==A==C==&:::::;i);:: :--

Kaçh papUf Mnn2' ya:/Mı den: 

Dald• rahmet deniztııe icaptan 

Şairlerin ekserisine vefat ta-

ayak Terekeslıle -bl<ememizce el k<>- 1 2 3 4 5 6 7 8 , 1 25 Haziran 1941 1 

ıihleri ya.pıhnıilır. 
Fuzuli için: 

Göçtü Fuzuli 

Baki için: 

Baki efendi gitti Mkhiiye bin 
sclMl.e 

Nabi: 

Ziileyhayı cihandoll ııekdi 
damen, yii8ü/ü N ıibi 

Seyid Vehbi için: 

.Ah! Vehbi-i-hüner pi.1c 
Çlkandlıtı gitti 

Sürurinin muasın olan Sün- ! 
bülzade Vehbi için: 

Gülşe..f cemıeti me'V<i kıla 
Sütı~ ' 

Sllruri hakkında: 1 

Süniritı.tn vefat• bais-i-k1izıı 
°'4lv aJı.ba.b6. 

Sanatlı tarihlerden birisi de 
Dahiliye NazıN merhum Mem- ı 
duh Paşanın mecnun padişah -
!ardan Beşinci Murad ha.kkında 1 
söylediği tarihtir: 

Hal' ile iclıi8 ile buını-0dllar 1 
~aJııcih 

Geldi ben aöyledi: ''l{ıfzı ' 
murod p-Odiş<ıJI,, 

- . . 
Sürurinin sa.natl1 tarihlerin -

den bazılarını naklediyorum: 
Şair Kininin vefatına Süruri 

11u tarihi söylemiştir ki, her iki 
mısraı da tarihtir: 

H-0.ke dil.şdti ~ kalkd4 
1'aooya etin• 

7'işei nıevt ~ ııml zeber old,. 
Kani 

Kel MemiJ} hakkında: 

GitıA dünyadan o saa dedi 
kail tarih 

Kel Memiş gelmemişe 
döndü ciMtta Sfld /ray/ 

Bir tiryaki hakkında: 

Beleki mevti dıışunda görerek 
fevt oldu; 

Vermedi hiç Juıkl uylmsuna 
tiryaki. 

Müptel<iyan• ;ıelıir gıpta ile 
Mr tmilı.; 

B•r gece daldı IJC$l ııykustına 
tiryaki. 

Bir mahalle mektebinin da
mı yıkıldığı zaman söylenmiş 
tir: 

Muı:ılliım kanesinin dıimt 
damlardı Veli Hoca 

K<lıp et/ali M:ad. istedi 
tecdidiııi anın 

He-sal>i ebcedi kalfa Mlirmiş 
söyledi tarik 

Y .ıc.ldı mektebm sakfı, 
Yaptldı göynü .,;;1>yı>m,. 

Bır ir.dıvac; tarihi: 

Kör Ali dônledi sağw Veliden 
Kel kızln aldı çolak Hamza 

topal Osmanııı 

Süriıriııin asrı mürekkebci 
Havai, Refi Kiı.layi, Ayni, Ab
di, Rıfkı gibi şairlerin h~iya
tile doludur. Bu itibarla Rıza 
Tevfik bu asri edebiyat bakımın 
dan bir gübreilğe ve yine o as
rın şuarasından olan "Hüsn-ü
ask,, sahibi Şeyh Galibi de 
bu gübrelikte yetişen bir Jiı.leye 
benzetir. Şeyh Galip kt'ndi do
ğlıınuna IJU tarihi .,(;ylPmiştir: 

1 

1 

1 
1 

' 

1 

1 

1 

7.30 Program 18.25 Konuşma 

7.33 Müzik 18.45 Çocuk 
7.45 Haberler saati 
8.00 Müzik 19.30 Hab~rler 

8.30 Evin saat 19.45 Çifte fa!lw 

* 20.15 Radyo 
12.30 Procram gazetesi 
12.33 Şarkılar 20.45 Halk 
12.45 Haberler türküsü 
13.00 Müzik 21.00 Ziraat 
13.15 Saz takvimi 

semaileri ıı.10 Mü7.ik 
13.30 J.~Uzık 21.25 Müzik 

* 22.10 Solo 
ısarkılar 

18.00 Program 22.30 Haberler 

18.03 Saz 22.45 Müzik 

eserleri 23.25 Kapanı~ 

18.J.6 Konuşma 

B o R s A 1 
24 Haziran 941 

Aç•lı' Ye Kapanıı 

1 Sterlin 5.22 

100 Dolar J29.5275 
100 İsviçre !"re. 30.70 
100 Pezeta 12.89 
100 Yen 31.0175 
HıO İsveç kronu. 30.6275 

Esham ve 'TahviW 
Muamele olmamı.ştır. 

Askerlik işleri 1 
Beyoğlu Yeril A.ııkerllk şube-

sinden: 
1 - Sakat, daimi sakat, aiJr 

ııalı:at, hafif sakat, gayrinıiısel-

nulan ve 120 de 16 hissesinin ipo
teksiz sahibi ve mutebakl 120 de 105 1 
nı .. esinin .:Jlalıye bazınesme 9882 2 
lira 23 kuruşa ipot('kli sahibi bulu- ı 3 
nan Yaşar oı::lu olti Ha!"an Yaşarın 
tapuda mukayyet Eyupte ~ki Şah- 4 
sultan yeru Güınuşsuyu mahallesin- 5 
de Mki Bahariye yeni Sil5htar ağa 6 sokagında eski 8 - 10 yeni 4 - 5 
No. lı bir taraf.ı ş.i.şn'Jan Bodos har- 7 
manı ve bir tara!. Tulumbacı oğlu 8 
harmanı bir to.rel~ derya ve taraf1 ! 

9 rabi tariki Am ile mahdud tuğla 

1 
1 

1 1 
1 

1 l•ı 1 
1 

i 1 
1 

l•ı 1 

1. ' 
1 . 

1 1 

' 1 i 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 I• • i 
1 

• ı 1 ' 1 

1 1• 1 
1 1 

l •!• ı • 1 1 • 
harmanın tamamı mahkememizce 
açık arttırma rureWe satışa çıkarıl
mıştır. Mezkiır harman tuğla pişir

me fırını Ue kurutma mahal ve te
sisatını ve kAgir ebIDyeleri havidir. 1 
Bir tarafı deniz ve bir taralı da u- · 
mumt cadde ile mahdud bulunması 
itibarile emsaline . nazaran faik bir 1 
val.iyettedir. Yemınli iki e\ıli vu
ku! tarafından bu tuğla harmanının 

t.amamına ( 45000 , kır bes bin llia 

takdir ettirilmıştlr. Yulumdo dendi- ı 
ti gı bi tuııla harmarun 120 de 105 
hissesi müteveıffe Hasan Yaşar uhde 1 
ıinde iı<e de 18/1/1939 tanbinde 
9882 lira 23 ku~ ilzerınden on sene 
vade ile birinCi derecede maliye 
hazinesine ipotekli oldul{lJndan tapu 
kaydında mevcud ipotek şerhine 

söre sııb~ icra kılınacaktır. Tuğla 
har,,.anına alt prtname 2416/l!Ml 
tarihinden itibaren. mahkeme divan
hanesine asılmıştır. 

' i ' ' 
1 , .. 1 1 

• I .• , 
ı • : •ı,_ 

YUKARIDAN AŞAGIVA: 

1- İstanbula yakın bir şehir. 
2 - İntizamı bozmayan ses. 
3- Kırmızı - Bir nota. 
4 - Bir rakı nev'i - Tersi Acem

ce "su,,. 
5- Bir renk - Başına "K,, gel-

se bıçak mahfaza& olur. 
6 - Erkek - Gözde. 
7 -Anlamamazlığa gelmek. 
8-Boş toprak - Dönmek hak-

kında müstamel bir tabir. 
9- Alfabenin son harfi - İki 

kere beş. 
Ytdoandan aşa§<YG: 

1 - Çanakka!ede zafer kau..ııı
lan bir mahal. 

2 - Arzu - Namus. 
3 - Çok olmayan -~ gövde-

ye raptedeo..kısım. 
4'-Kuru et. 
5 - Şimali Fransa.da bir §ehlr. 
6 - Sonuna "L,, gel&e çalar. 
7 - Baş kaldıran - İradesizlik, 
8 - Bir nota - Tazyik. \ 
9 - Nizam tanımamak - Bir no-

ta 
(EvveUcı bvJmacaftın halfl) 

1 234 56789 

Sünbillzade Vehbinin Manas- , 
tır kadılığına tayini üzerine 
ııöylemiştir; 

Kinı kadir ila<' eıjlemeye 
hiUcmü kaderıfü 

lih, aililhsız olanların hastlil_ıa-
·neye gönderilerek muavenelenne 

· devam edilmekfedir. Harizan 

Birine; arttırma 21/7/l!Ml tarilll
Be mi.asadı.f ~zart.esi günö sa.at 14. 
den 16 ya kadar EyUp liUlh mahke
mesi abkAmı phsiye k1smında yap1 
lacağından talip olanların muham
men bedelin % 7.5 niJıbetlnde pey 
akçderi vermeler! veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu getinn 
leri lAz:.ımdır , Satu. tapuda mevcud 
bilcümle kayıtlar8' göre ve ller.ide bi~ ı 
bir itiraz nlWl.T itibara alınmamak 
sureWe yapıla<:11ktır. Jhale bedeli 
peşinen ,,,. lamamen alınır. ihale ta-/ 
rihlne kadar mllteraltim vergi ve 
evkaf icariyoesi t.erelı:eye, yirmi se
nelik evkaf idaresinin ıstiyeceği ta
viz bedeli ile wl!Aliye feral harcı 
ihale pui v• 91ir rösum ve masraf
lar müşt.,riye aıttır. Birinci arttır

mada ~eti mulwnmenenln 'jl, 75 
flni bulduiu tal<dırde müşterlsıne 

v em!Jl flS1'retm iitdi.irdü 
tarikin i4itdfrdi 

Jf-nt'da çol<Kllt çan ki 
Vehbi peskopoa oldu 

Süruri bu sanata o kadar ha
kim olmuştur ki en ehemmiyet
siz hi.diııelerde bile tarih ııöy -
!emiştir: 

N ;ce kendi gibi tri BtÇam 

für """"4klo iki böldU lıedi 

Macta gördüklerim 
' . . (Bat tarafı 4 Uncu sayfada) 

layaınıyan sol açık taraftarlan 
tarafından kalaylandı. Sıynla
rak akmak istlyen santrfora bir 
!taç kişi birden çullandılar. 

- Çocuğu ezdiler yahu .. 
- Hakem gözünü aç!. 
Top kaleye doğru ilerliyor. 
- Dayan .. 
-Gol!. 
Şapkalar havalarda uçuyo.r. 

Zıplayanlar, oynayanlar var •• 
Bazılannın suratı asık .. 

Oyun bitti. Taraftarlann bir 
lılsmı sahaya akın ettiler. Ga· 
lip gelen takJm oyuneuları o
muzlarda taşıruyor. 

Binlerce kişi stadın kapısına 
doğru yollandı. 

Tramvaylar hıncahınç dolu .• 
Balıkistifi gibi. 

Tanhi imiş Galibi zann 1 
"etrer·t-a.,k., 

Şeyh Ge.libi hicveden Sürftrl
yi 9airin genç ya.şında vefatı 
müteessir etti. Ve Türk edebi
yatının bu büyük simasının 
ufulUnU: 

Geçdl Galôb dede oandan 
yahu! 

feryadile edebiyat tarıhinde tee
bit eyledi! 

Zayi 
Konya viliyetine merbut Bey 

eehri kazası meclisi idaresinden 
aldığını öğretmen bonservisimi 
zayi ettim. Yen isini alacağım• 
dan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

JI eh.met Femi Ôtıd.eş 

ZAYİ 
Aloca.ra nüfus memurluğun

dan aldığım hüviyet cüzdanımla 
yine Alocara askerlik şubeein-ı 
den aldığını askerlik terhis vt? 
sikamı zayi ettiın. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Alocara kazasının Mindaval 
nahiyesinin Fol köyünden 
330 doğumlu Hüseyin oğlu 

Niyatııi Maı; meraklısı olup da sta· 
dm kapıııını aşındıranlar her =====-======= 
hafta .. Bu yorgunluğa seve il&- Salıibl: A. Cemaı.ttın SaroçoOlu 
ve katlanıyorlar.. Yaşasın fut- Neşriyat l\llUdürll: Maclt Çetin 
bol.. 11-ldığı yor: (H. Bekir GUrooylar vı 

A, Cemalettln 8.arıı~lu matbaaaı) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cln•I Mlk. Mu ham· 

men s. "' 7 ,& temfn.tı Ekalltme fel<li Ma\J 

"" la. 
lir• kr. 

Tutkal 1100 ıı:ı. 825.- 82.50 A. elulltme 14.30 
Beyaz sabun 1'00 > 658.75 t9.40 • • 15 
Arap sabunu 2200 > 781.- 58.57 • • 15.30 
Soda 8-000 > 337 .80 25.33 • • 16 
Süpörge büyük 5250 adet 879.38 65.95 > > 16.30 

1 - Şartname ve nümwıeleri mucibince yukarıda cins ve mikt:'U'l ya
SJh 5 kalem malzeme açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeLerl, muvakkat teminaUarı, eksiltme iclol ve 
ıtaa.Ueri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 7/7/1941 Pazartesi gunü yukarıda yazılı saatlerde Kal>a
,laşta levazım şubesindeki alun kom isyonunda yapıla<"aktır. 

4 - Şart.ruıme ve nümu·1eler sözü ge(en şubeden paraaız hlınab.ili:t. 

5 - İstek tiler in eksilbne için tayin olunan gün ve saatlerde % 7 ,5 gü-

venme onodJe birlikte me'?kür komisyona müracaatlan. (407Q) 

941 nihavetine kadar bu vazı et . y 
te olanların ikişer adet fotoğraf 
nüfus hüviyet cüzdanları varsa 
elleıindeki raporla şubeye mü
racaat etmeleri. 

2 - Bundan başka çürük, da
imi çürük, ihraç olanların da va
ziyetleri tetkik edilmek il::ere 
raporları ile şubeye gelmeleri. 

3 - İhtiyat eratın yoklama
sına Haziran nihavetine kadar 
devam edilecektir. Gelıniyenle
rin de bu tari.l:ıe kadar yoklama
larını yaptırmalan (9712) 

••• 
Beyoğlu Yer11. Askeıilk Şllbe

tıhıden: 

1 - 337 doğumlular ve bu 
doğlıınlularla muameleye tabi 
diğer doihunlulann son yokla
masına (1 Temmuz 941 tarihin
de başlanacak ve 1 Ağustos 
1941) de hitam bulacaktır. 

2 - Yoklamaya ayın tek gün
lerinde sabahleyin saat sekiz 
buçuktan akşam saat altıya ka
dar devam edilecektir. (Cumar
tesi, Pazar günleri hariç) 

3 - Yoklama aşağıda göste
rildiği üzere nahi"e nahiye ya -
pılacaktır: 

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

llıale olunacaktır. Ancak pyri men- ============== 
l<ulün yüz bet hl""""1 maliye haı.lne 
sine lpoteldl oldul:undan icra ıflb 1 

kanununun muaddel 12.9 uncu m&d .. 
desine -ikan arttırma bedelınin 
ipotek bedri ve ıruısra1Iarmın teca
vüz etmesi J~zımdır. 

Birinci arttınnada en fazla artb ~ 
ranın verdiji bed~t muhammen be 
del % 75 şhrl bulmaz ise arttırma 
yapılm"Y'Jl llfltıi iltinCi •ritııma gt! 
nüne talik olur. İkinci arttırma gü. 
nü 31/7/1941 hı'i""'be gününe mu. 
aadi1 saat 1-' den 17 ye kadar yapı
lacak ve yine bU arttırmada da icra 
iflAs kanununun muaddel 129 uncv 
maddesi na.zan itibara alınacaktı'! 
İhale lıcde1lnin teaviye eolilmemesı 

dolayı..;ıe sa!ıfın y..mJenmesi takdi
rinde terekenin düçar olaca -

iı bilcUmJe zararların tahsili ve bu
na müteferriğ icra ve itlAs kanu ... 
nuuun me'vaddı mahsuııası hUkUm • 
ıerı bu harmanın .sabşmda da tatbik 
olu.nur. 

İpotek oahibl ve sair ıılacaldılam> 
ve dijjer a!Akadarlann ve lrtlialr 
hakkı sabıplerlnln ve mezldlr gayri 
menkul üzerinde halı: iddia edenle• 1 

rin haklarını ve hususile faiz ve 
mavala ait ıddiaalrırun evırakı müs
b.ıtelerile birlikte ve ylrnıi gUn içln. 
de mahkemeye bildirmeleri. ak.si tak 
dırde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıltça pay !aşmadan bar iç tutu
lacak lan ve far.la malO.mat iııtlyen
lerin mahkememiı.ln 941/47 No, ıu 

terekesine müracaat etmeleri lilzu
mu UAn olunur. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Yıllık ilk -

ki raaı 
B - 8:15 Temmuz 941 del 

Taksim nahiyesi, 
C ~ 16 :22 Temmuz 941 de 

1 
30.00 2-.W Samatyada Rüseyinağa maba'.lles!ndo 2 numaralı Fer-

Galıı.ta nahiyesi, ! ruh ağa mektebi bina•ı 
D - 23 :31 Temmuz 941 de ı 60.llO 1.7~ Haııekide Nakşıdı,J soıuı°tında 2 numaralı İbrahimı>ai& 

Kasımpaşa nahiyesi, mektebi binası. 
E - 1 :7 Ağustos 941 de Ha&- 192.00 14.40 Cağaloğlunda Cezrıkaaım mahalleshıln HlWlaJimer 

köy nahiyesi, aoilağındaki Hadım Hasanp&Ja medreses.I. 
F - 8 :15 Ağustos 941 de Yıllılı: kira bedeli mWıaınmlnlerl ile ılk leminat miktarları yukarıda 

Şişli nahivesi, yaz.ılı P>'Ti merıiı:uller blreT 11ene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayn 
G - 16 :22 Ağustos 941 de açık ıırltıruı•7'1 l<omılmuştur. Şartnameıerı Zabıt ft Muame!At lllUd4rliltü 

Kemerbu~ nahiyesi, ı lcalemlnde ıör1llebillr. ihale 2/7/lGU Çarşamba gilnü oaat a de Daimi 
H - 22 ;31 Ağustos 941 de l l!:ncdmende yapı.lacakt>.r. Taliplerin ilk teminat malt buz veya mektuplarile 

Kısa hLmetlilerin yoklaması ihale ıı:ınu m1Jlll'7eı:ı saatte Dalftıl EncUıne..de bulnnmalan !Azıındır. 
Bu ilin davetiye mahiyetinde- (48-01) 

dir. Temmuz ve Ağuetoe aylan!===================~=== 
içinde bili mazeret yoklamasını 
yaptırmıyanların 85 inci mad
deye ti.bi tutıılacaldan ilin olu-
nur. (9702) 

• • • 
EtıMnöMI .A.akerlik ~ 
d#m: 

336 doğınnlu ve doğumlıılaria 
muameleye tAbi muamelesi te
kemmill etmiş kısa hizmetli or
ta ehliyetnaıneliler 28 Haziran 
1941 tarihinde Yedek Subay o
kuluna ııevkedileceklerinden nü 
ful! cüzdan ve a.qkerlik vesika 
larile :ı:nezkfır tarihte gııhede bu
lunmaları ilin olunur. 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Mıı.ha.mımen 

kıymeti 

Lira 

ııso 

110 

Teınlut 

L. K. 
lB 70 

11 25 

lley<ığlunda şı,hane yokuşaoda münhedim ı:a
rııl mahallinde loamezı kırık 30 bin miktarında 
tuiJa, 
Taksimde Sıraı;ervller caddesinde Sirkec.I Mus

tafa ıı4a cami avlusunda meşruta hanelor en
lcazı. 

Yakanda yauh '87rl menkul1er!n enkazımo ıratışı. H gün müddeUe 
aı;ılı: aritunaya konulmuştur. tha!elerl 10/7/1941 P~ıembe glln(l saat 15 
dedir. ı.telılilerin Valuf Altarat Ye MahlOJAt kalemine müraca~tlan. (5070) 

Bir Müşavir avukat aranıyor 
Zonguldak belediye reisliğindell 

Yüz elli lira aylık Ucretıe bir müşavir avukat alınacaktır. ed 
Diğer bir daire ile ,, J~kası olmamak üzere çalı.şmağı kabul 

usulen belediye reishğine mi.iral·aatları ilAn olunur. c5095> 

Ünive•site rektörliHr"nden 
1 

ttniversitede her sene ·.>ldulu gibi bu tatil ·devresinde de 13 f41 fi 
ve hariçten arzu edenlere .:.:001ncı dil kursları açılacnktır. 23/&I 1)( t 

zartcsi günti saat 9 da faa1 ivetc geçecek olan bu kurslara \ıtir8 "{J 

i~tiyenlcr Pazartesi ve Pc1 ~prnbe günleri Edebiyat Fakültesinde (495' 
Diller okuluna müracaat ,..d~rE'k isimlerini kaydettirmelidirler. 

Maliye Vükaleti Milli Eml8i 
· üdürlüğünden 

Fen memuru alınaca~ 
1 . .,, 

Toprak tevz.ı talhna!namesinln tatbiki için ~ edileD k""" .,.,ı· 
larda çalışmak üzere ten memuru alınacaktır. Bu fen memurlar

1 

!erdeki hazine topral<J.armın kadastral tahdit ve tesblt iı!erind•• 1
' 

olunacaklardır. ,..!. 
Bu ten memlU'larına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 nO U,,# 

maa~ teadill kıuwnu bükümlerıne göre alabilecekleri ücret veı dl> 1 
ve yol masraflarından ba;ka köylerde bulundukları ıunıer 1

' ff 
harcirah hükümlerine göre seyahat yevmiyesi tediye cd!leıcekt~ 
yahat yevmiyesi (!50) kuruştan az olmamak W:ere ücretin 
ettiği aall m_.., yüzde dördüdl1r. 

n 
Aranan şartlar t 

1 - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak. j.çi' 
zumlu şartları haU: bulurunak, 

2 - Yaşı 60 dan faua .>lmamak, t 1. 
3 - Tapu ve kadaslro len mektebinden, nafia fen tatbll<Jl il' f 

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita ur11u u;,I 
dürlüğtinde en az bir St:De müddetle fen memuru sılab. ile ll 
edilmiş bwlunmak, ,1' 

4 - Memuriyet yapını'"8 sic:üi itibarile bimıetinden ı.ı;tod< 
cegi. an1a111lrnak, 

5 - A!kerlik He ı1işiğ:i olmamak, 
NOT: 

Kadastro "" harita işlerinde çalışmıı; olanlar t.ercilı edili<101
" 

111 
Aranan şartlar . ı 

1 - Aşaiııdaki '""'Jl<alar bağlı olmak i"J'Ü}e Maliye ye1<Alel' 'I 
:Fdnl.Ak Mtldnrlutcıne hıtaoen i1'tida, ~ 

2 - Nüfus huviyet var:-ık:'lsı. <asil veyahut noterce veya 
makamca musaddak suret\, 

3 - 6 kıt'a lototr&1 «altı buÇuk dokuz eb'adında>. ,/ 
4 - Mektep tasdik.nom~ veya şehadetnamesi c..U veya J1l ..A 

bir sureti> ,,.~,.. 

5 - Bulundugu memuriyetlere ait vesaikin ll$ll veyahol tid'r~ 
dak :sureti •tasdiklı s.cil Yaınesi veyaluıt musaddak 1ture~ ~.,,dl 

e - Sıhh1 dunn:nunun her iklimde ve köylerde vazife ıta;ı"" 
ııait oldu'nna dair bük1met . veya belediye doktorlufu raparu~ ~ 

7 - C. MUddeıumumılğınden mahkürniyeti olmodtflJ\~ del' t' 
ka, cistlda zirine mi1dd"1umuın.i111r.çe tasdikli meşrubat verılll' 
tile de olablllr.> 

8 - Hüsnühal kifıdJ, .1 
9 - Aııkerllk veslkal', •nıl:fuo hüv;yet varakasında varsıı V 

istemez», . blJ' ı' 
10 - Talip olan şahıs , .. mı bir dairede müstahdem '."' jllitl' .J 

renin alelllmıl muva1akatioJ gösteren vesika, •talebe mütealll~ dt'll"' 
merbutu vesikaların o daire V&Sıtasile Maliye VekAletine ıcöP 
balınde ayrıca muvalakatnanı~ye tü:z:um yoktur.> 

il - A,ngıcla yıuılı :;ekılde taahhütnam•, 

iV 

Taahhütname şekli r<!"' 
Maliye VekAleünde toPTak tevzi komisyonlarında bir vııtl ,\. ... ~ 

ylnim halmde bu vazifeyı kabul edeceğimi ve en az 45 ~.ıoit••I / 
den haber vermeden bu vanteden lstUa ettı!lm veya bu ""',.ı,ııt <" 
!<ettiğim, yahut hittm.,ümdeıı istifade edilmediği veya iftı• ,,ı .J 
devamının caiz olrnadıiı idarece takdir edilerek vailleıne rıs.~iı: P"'~ 
rildiii takdirde komisyon mesaisinin sekteye uğraması sette11 ,·e ~ 
olınası mümkün ve muhtemel ı.ararlara karşılık maktuarı dl1 ~ 
p.rt olarak bee yüz Ura temınat vermeği ve bunun için hak)C:~·rPt>'-' 
ikameı;ine ve ılAm istihsaline lüzum olmadan, bu taah.but o-'! 
icraya vaz'ı veyahut hnzinl'den alacağım varsa bu a.lacaktatl }lef ıs ~ 
takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit /tflJI 
bir lhtil3.t için dava iknmesine ı;i"!:·ım hasıl olur.sa bu davan~e(rı'' 
mahkemelerince rüyetini kubuı ettiğimi taahhüt ve beyan 
NOT: '(! 

1 - Bu taahhütt~a~ cot.erce resen tanzim olunacnkt.ıı'· iJI 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti ve iJcametıAbJ ,,1 

len bulunduğu adresi ta..hhulnameye yazılacaktır. ~r<'I'~ 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak re.sm1 l\ı.ıt 

veya ticarl ve sınai rnties.seselerde memur ve müstahdem ~tf' _A 
caret veya san'aUa meşgul bir şahıs da işürll.k edecektir. 'f"JI'. 

4 - Taahhütname yukarıki metni aynen ihtiva etmez ve9:ı3l §al'iları haiz bulun.rnazs..ı muteber değildir. (3497 - ~ 

1 Devlet Demiryolla:rı İlan~~~', 
Muhammen bedeli (25.IJOO) yirmi beş bin lira olan 50. ton!• f.' , 

beci 4/7/ı941 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil 1 ı~ 
İdare binasında satın alınacaktır. . J>l# ; ' 

Bu ile girmek lsüyeıılerin (1875) bin sekiz yüz yetınıi U~'-l' 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek t ~ 
gün saat 14.30 a kadar kombyon rei'1itine vermeleri lAwn~ır,İeıı· 1 ıl' 

Şartnameler parasız olar~k Ar.karada Malzeme dajreSill (ı' 
papda Tesellüm ve Sevk Şetliğinden d;ıtıtılacaktır, ~ 

.. • • ·'"ıl 
Bir sene :zarfında Haydal'J)asa deposuna gelecek olan ıaJıJ!li" il~ 1 

ton kömürün vagonlardan yere ve yerden makineye taıunil •: ~ 
kapalı zarf usulile eksll1meye konmuştur. Eksiltme 27/6/lg4 

4 

nU saat 11 de Haydarpaşa.da işletme komisyonw- ia yapıla~~jJI ~ 
Muhammen bedel tou başına tahmil için 25 ve tahliY• 

~tur. Muvakkat teminat bin dokuz yüz yebniş altı nrodJJ'· ,"1~ 
İsteltlilerin eksiltme günil saat 10 a kadar k"palı zarflarır>' ,...,ltı"' 

!arı lazımdır. Bu hususta fazla tatsilU ve şartname almak ısi. 
me kalemine milracaatları. (4353) ;ı/f' 

• • • ıı•fl 
Muhammen bedeli ( 4050) lira ola 6000 adet kömür ktileS1 sı d~"f))!i 

Pazartesi gilnil saat (11) on birde Haydarpaşad.'\ Gar bin• t ı 
iti komisyon taraiından açık ekJri.ltme usulile satın aJınacııktır;,.ı<l'' ı 

Bu i:;e girmek istiycnlerin (303) lira (75) kuruşluk ıııu _,dl'' 
nat ve kanunun tayin ettiil vesaikle birlikte eksiltme gilllil ıJ" 
komisyona müracaatlan lAzımdır. ~si' 

Bu • ait ıartnameler komisyondan parasız olarai< d•.'.::8) 
(S<r• 


