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b.tTürfkl.. iEden Beyanatı Alkışlarla Karşılandı 1Şe~::ı:~~· 
ı ara ıgı 

I'......__ -, 
ı,1 F'erıa niyetleri, riyakii.r
::;01' düşmanlığı .<abit olan 

f 'l'.-•getler Birliğine karşı 
l ı Qr/c C : ıı, umhurigeti onun Al-
' ,1~"~" ile harbe tutuşmuş 
lı ;ru şu müşkül dakika
••" ~ büyük bir dürüstlük 
i/~'"i f/Östt'rerek bitaraflık 

( ·Qıı ecd ' 
'-_ ıgor. 

t 
~: lliWeyin Cahid YAI..('IN 

Bir nutuk irat eden is
panya Hariciye Nazırı 
Sovyet Rusyanın imhasL 

icabettiğini söyledi 

Madrid, 25 (a.a.) - Dün ak
şam başlıyan İspanyol kabine
sınin içtimaı sabaha kadar de
vam etmiştir. 

l!>paııyol hariciye naznıun 
nutku 

Madrid, 25 (a.a.) - Dün öğ
leden sonra Madridde binlerce 
talebe ve falanj mensupları Sov 
yetler birliği aleyhinde nüma -
yişlerde bulunmuşlardır. 

"'Bu eser, harp yangınları, harp çöküntüleri, harp 
yıkıntıları ortasında Türk milleti için, Alman milleti 
için, hatta bütün insanlık için güzel ve mes'ııt bir 
sulh eseridir. " 

HARP VAZiYETI 
...-ı~, _.,,.._...,....,._...,...,,....,.....,,..,..,.. ... .,...,....,.,..--Cr...,,,, 

Kim galip gelecek ? 
Alman ve Rus ordularının yekdiğeri

ne üstün bulunduğu noktalar 
YAZAN: 

( Emekli General Kemal Koçer 1 
Tarihin bugüne kadar kay-\ büyük harpte de doğuda cere-

detmediği m~arebe, bu anda, (&onu oayfa a eUtun 1 de) 

'i>ıma.n • i>ovyet uarilınia cıereyoıı mmtaL:ıuuın ve 
işgtı1 ettiklerl yerleri göııkıren lıorita. 

, 
,. 

Almanlarm 

Sovyet Harp Komiseri 
l'İID091'nk0 

Amerika 
Sovyetlere 

yardım edecek 

Roosevelt ancak 
bu yardımın seri 
yapılamıgacağını 

söyledi 
Vaşington, 25 (a.a.) - Reu. 

ter: 
Gazeteciler toplantısında be

(Sonu ı•yfa 5 ıütun 1 de) 

Almanya 
Kafkasyaya 

inerse 
Bundan sonra lran ve 

lraka taarruz edecekmiş 
Londra, 25 (a.a.) - Müstakil 

Fransız ajansının şark muhabi· 
ri bildiriyor: 

Askeri mütehassısların fikri
ne göre Alınan motörlü kollan 
ve zırhlı fırkaları Kafkasyaya 
varır ve burasını işgal etmeğe l 
muvaffak olurlarsa B. Hitlerin 
bundan sonraki hedefi İran ve 
Irak olacaktır. Binaenaleyh, şa· j 
yet muvaffak olursa, Rus sefe- , 
rinin temin edeceği en bilyük 
istifadeyi Gürcüsta.n petrolleri
nin, Basra körft:zi yakınındaki 
İran petrollerinin ve Musul pet-. 
rollerinin ele geçirilmesi teşkil 
edecektir. Alman motörlü kolla-

(Sonu aayfw 5 •Utun 7 de) j 

Bir Fransız murahha-
sının Ankaraya vasıl 

olduğu bi td irı liyor 

Ankara 25 ( Husu •İ ) -
Söylendiğine gifre bugün 
Benuva Mesen isminde bir 
Fransız murahhası, Cıim
lıurreiıimiı: ismet /nönüge 
Mareşal Petain'in şahsi bir 
mesajını getirmiştir. 

(ALMAN-RUS~ 
- HARBi J 

Büyük Rus 
Alman kuv
vetleri çar

pışıyor 

Almanlar büyük 
muvaffakiyetler 
kazandıklarını 

söylüyorlar 

Sovyetlere göre 
bütün Alman 
hücumları püs· 

kürtülmüş 
Ruslar Köstenceyi yak
tılar. Almanlar paraşüt
çü kıtalar kullanıyorlar 
Rus münakale hatlarına 

hücum edildi 
Moakova, 25 (a.a.) - TaSi 

ajansı Kızılordunun şu tebliğini 
ne,retmektedir: 
~anın Şaule, K o\ nQ 

(Sonu uyfa 5 ıütun 2 Ut:) 

B. ROOSEVELT 

RESMi 
==HARP_ 
TEBLIGLERI 

• 

~ · 
AJmıı.n &smi Tebliği 

Führ<!rin umumi karargahı, 
25 (a.a.) - Alınan orduları 
baş kumandanlığının tebliği : 

Şarkta ordu, hava kuvvetle· 
ri ve harp donanmasının Sov -
yet kuvvetlerile yaptığı muha
rebeler o kadar müsait bir şe
kilde inkişaf etmektedir ki bü· 
yük muvaffakiyetlere intizar 
edilmektedir. 

İngiltere etrafındak; deniz 
mmtakasında Alman mubanJ.>e 
tayyareleri İngilterenin şark sa 
hilleri açıklarında himaye altın
da seyreden kafilelere dahil 
ceman 11 bin ton hacminde iki 
düşman şilebin! tahrip etmişler 
ve diğer iki büylik ticaret ge
misine nğır bombalarla tıım i· 
sabPtler kaydetmişlerdir. 

Dün gece hava kuvvetlerimiz 
Utu n 7 do) 
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Yeni Sabah·· 
A60NE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. 

6 AVLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • li 
1 AYLIK 150 • soo • 

TAKVİM 
26 Hazırın 1941 PERŞEMBE 

30 Ccmaztyelevvet 1380 
13 H•z.ir•n 13&7 

Gı.in 177, Ay 6, Yıl: 941 • Hı;ıır 52 

Günef Öğle ikindi 
1 8.45 4.32 8.32 Ezant 

4.30 12.16 16.17 Enni 

,, Akpm Yatsı lmP.k 
12.00 2.04 6.24 Eunt 

19.45 21.48 2.09 v ... u ..... DİKKAT --«Veni Sab•h• a gönderil-en yazılar 
ve evrak nelJf'edil•in edilmMin iade 
olunmaz ve bunların kavbohnıstn-

dan dolayı hıç ~lr meaullyat kabul 

eQ-. me~. 

Halis kahve 

....... 
MAARiFTE 

ilk mekteplerden 
mezun olanlar 
Maarif Mtldiil'lüğli bu sene 

ilk mekteplerden mezun olan 
talebenin ınikta.nnı tesbit ede -
rek. Maarif Vekilliğine bildir -
mi.ştir. Bu sene ilk mekteplerin 
son sınıflarında. 10 bin talebe 
okumuş ve imtihanlar netice -
sinde bu talebenin 8637 si mu
vaffak olmuştur. Bu miktann 

• 

l'J:N1 ~ SAB.AR ı, 

HAB 
TAllViı:ıtDill 

-~~,. y~p~·" 

Fikretin AJiyanı 
müze.oluyor · 

Maarif Vekilliği Tevfik Fık -
retin Ruınelihisarındaki Sşiya- 1 

nını Edebiyatı Cedide müzeai 
haline koymağa karar vermiş • 
tir. Vel<Alet bu husu.da vila~t- ' 
le temasa b...pamı.,tır. Bııgün
lerda bir heyet burada tetkikat-
yapacaktır. ' 

Petrol tankları da Ana
doluya na1<lediliyor 
Memleket dahilinde petrel, 

benzin vesair mevadda mliştai -
lenin daha kolaylıkla lıevziini f 
temin için şehrimizdeki kum
pa.ııy&lann Anadoluya n&ltledil 

1 
diğin..i yazmıştık. 

Kumpanyalar, lstanlıulda bir 
kaç nuntakada toplanlnlf olan 
büyük petl'OI tanklarının da eö
kiUerek Ana.doluya naklini ka. 
rarlaııbnnışlıı:r ve bu hususta 
alıi.kaciarla.rdıı.n müsaade almts
lardır. Bu İli" ay basından iti. 1 

lıaren başlanaca.ktlr. 1 

YU U 
O i YOR Ki:.. 1 

Bu nBsı belet .ye 
memuru? 

Sirkeli Hayriyenin 
abonemafl karneleri 

Türk musi.'isi ve 
bir m1kale 

Ya_a ı : ULUNA1 
-=--

Püçini'nin en meşhur fl~ 
!erinden madam Bater ~il 
Ankarada muvaffakıyetle :tf_ 
sili münasebetiyle bU: çok &oı 
!ar okudum. Bu bizim ıçın 1tinı; 
bir Jıadisedir. San'at , ıç 11 
yat, kabiliyet nokta.i nııııı!J 
dan sütunlarla mürekkdl' eı' 
ettirecek şilmullü brr ııı 
dur. ~ 

_ B~a dair. geçenlerde Ybııf 
gıın bır takvı.nti merhum-" ır 
Rasimin istinaf ve temYIZ tııtf 
bul etmez bU: hükmiy\e 
miştim: . ~ 

- Garp musikisi fentıın Cf. 
sikisidir .. Beynehnileldir. 1,ıtıt 
herkes anlar ve 8Jl1Bl113'...ilı 
'l:ürk musikisi milli sesi, 
onu biz anlarıZ. ~ 

Biı' kere flkirlu bu h~ 
· etrafında toplandıktan ~ 
artık orta.ya ta senelerd ı#i 
münaka§<l zemini teşkil '-4 
Alaturka, alafranga ııı, 
balı.sinin aWma.sına !UzU!ll ~ 

· tur. Ben kendimi bildiJI' ııı 
bu iki musiki taraftarıarı~,:f 
zun uzun milnakaşalanna ' 
oldum. #. 

Dava yanlış teşrih edi1ı;~ 
Alaturka, alafranga ~ 
yoktur. Şark ve garp nık ":/ 
vıı.rdır. Birini medhetıııe I 
diğerini zemmetmek doğru 
ğildir. 

Şark musikisinde bJı .. ~ 
!er çok ileriye gittik. Biltiil' 'I 
zel san'atlara verdiğiııııı.~ 
susiyeti qıusikiye de \ ti 
Türklerin esa.sh zarafeti~~ 
musikisinde başka bir ~· 
yarattı. Makamlar ayn! ~~ 
·blmaltla beraber n~~ 

' bir b84kalık vardı. f.iıte lJll' f 
kl&si:k musikisini yapan 
suaiyettir. y 

Elvv-:lki gİin gav,et.el~ ~ 
rinde buna dalı: yazılı>D bj~ 
kale dikkatimi celbettı. IY.~ 
att tanırun. Onun ıtri:. · 
Post, Seyyit Nuh, QqünCd~· ~ 
Sadull;Uı ağa,, Dellal 1.1' ~J 

Şirketi Hayriye, ü~ ayltlt ye- kir ağa gibt bestekar. 
daıı balıaetıneı&i bir 

ni tenmatlı ab6nman kartları renkler hakkında fikir 
ihdas etmi.\ıtir. :SU kartlar Tem etmesine benzer. . ı 

Dünkü ihracat mııW..n itibareq. ff!Utelıer ola BU:az aşağıda bunU tsV 
f al• ti caktır. · decelt fikirlere tesadüf ~ a ıye M:eııeli Türk mWljkjsıpı Jl 

Bir ka.(l gtlndenberi durgwı iKTiSAT dut ve mahalli bir çorçe'"::A 
giden ihracatunızdıı. dün bir de, y&lnız bizim tattı~.'" ı' 
denbire kıymet itibarile büyük Alt f• ti delerden ibanıt zannedlr:·. 

0

:;. 

bir faaliyet kaydedilıni,tir. Dilll ID ıya arı ODU "aşk ve arzu nAğJXI Y 

kü ihracabn yekthıu 900 blaı dü•üyor b~ g•ıı.i& nef• aıanııYsıı~ 
liradır. Dün, hepııi üç parti ma-

1 
'lf çille havalarında bıJe ~ 

lın m-On§e ~hadetnaıxıesı alıB Albn fiyatllU'l dlljmekte de- ı' şetaret! çok ailrm.iren -1ı9' '1 
mıştır. Bunlardan biri Ruman.. vam etmektedir. Dün bir altl· ~ttur !J!r.~uaikı,. f~~ 
yaya satılan 700 bin lit&lılr: tuz- . . . . · Türk muııikuıı yukarld• """' 
l hams 

ıwı fiyatı 24' lira 00 kuruş ıd!. .._..._,_ h·-·-•·->•-ly~· 
u idlr. Aal yekfuıu ka . -..~ --.. ~' 
harlan mtt.teba.ki iki kalem af ı Fiyat mOrakabe mOd~ m~dut bir daireye ~ .. Z 
yon sabfldır. Afyonlar Mersin O A k i1f degıldir. Garp mıİslki&İ"'ııil'~ 
yolile Amerikaya ·· d rilecelt ' r · n araya g 1 yan, duyan nasıl koca ıJ!. 
tir. gon. e · , Ticaret Vekileti fiyat müra- varsa TUrlc musıldsiııi ~ 

1<ahe müdürü Mahmud Seyda I zetle dinleyen, anlayBll~'I", 
. dün akşam Anltar&ya gitmiıı • !ar~ ~klı vardır. aat '? 

Çöp ;sleri f mu111kisı (artık şark . 
-.-: ır. ğlm) milli lapanyol ıııu 

İatanbul çöplerinin dl'nize dö- eeas teşkil etmiştir. 

külmesi işi belediye tarafıııdan ACLIYEDE İspanyollar, millf he.~~~~ 
yeniden ve e.ltı ay müddetle -i '. bizim ~•o'! · · · ,.,. · ~ 

1 

6~ arın:usı, c 
hale olunmuştur. Hem anasını he'll kızını ı:ııevallerini andıran .11 ;ıl:t 

Bu müddet esnaııuıda Koordi- alan bir adam mahkum söylerler. Bu musiki ş~~' 
ı rikayı bU: baştan bir ~ Y,; 

nasyon heyeti tarafından mü- oldu der, Asyaya atlar, biit~r· ~ 
saadesi alınmış olan Üsküdar, Silivrinin Gelevre köyü aha- bista.ru, Türkistanı dolll< ~ 
Kadıköy, Beyoğlu ve &..ikta&ta !isinden Kara Yusuf Süreyya manyaya, Yunanistan&~ JJ 
ı,:öp fırınları inşaatı tamamlana· adında dul bir kadını almak va- uzanır. Milyonlarca. lı ~ 

Ü 
caktlr. dile kendi evine götümıü11 ve üç ~~~l;;~~~e~e ;dZP2 

niversite: ------------------------ ııene birlikte yaşamıştır. Bu !erinde bile ,.eniş nefel rA"./ 

lokantası _ K ı s K A N L 1 K 8 E [ müddet zarfında Süreyyanıo 1 ması,, ise hiç doğrU '/l;J11'; 

3660 ı kız v 4977 si erkektir. 1 
Bu tanklar, parçı rıaıyı .ö-

1 
külerelı: Anadoluya nakledıJ&, 
cektir. 

r 1 kızı Ne,•riye de on be§ ywna Makale muharririnin 0~W'i 
Üniversiteliler için yaplla.cak • girmiştir. Üvey baba bir gece yörilk aemaiııinin tere iPPJ 

lokanta meselesi yakı.ıda hallo · · yalnızlıklarmdruı bilistifade Nev rindeki yaJvarJ.il&rı, :ı; ~il') 
lıınacaktır. Şimdilik üniversite- ! ş .. h k k rlyeye de taarruzda bulunmuş -! nın bestelerindeki te~,,. 
liler için ~çılmı~ ohn kıt.tı t1n İli\ / up e ve ıs ançlık güziin- tur. Süreyyanın ihbarı üzerine doldunıla.n san'at naı;· I 
bu ihtiya~ ka~lanmakta esa- yapılan muayenede kızın beka- dinlemediği anlaşılıyor. y 
ııen yM olduğıından bir cok üni- den kar ısını gar alaya n 9 retiııin giderildiği görlümilş ve Hele Ttirkün hH.riJ<ııl'~ ~ 
versitelllcriu Anadoluda bulun· b"rinci ağır ce?.a mahkemesine terdiği "hüsnühat,. de11 11.#P / 
!ması dolayısiyle kantin ihtiyaca hk verilmiştir. Kara Yusuf dünkü yük sa.n'at hakkında ,~~ ."J 
kii.fi gelmektedir. aya ma ii.m oldu muhakemesinde BU<;U sabit gö- beşeri olmıya.n) hül<Jll"'" ~ 

rüld\iğündcn 5 sene müddetle mesine hayret etnıeıı 1eı:ııı f. 
hapse ve 5 sene amme hizmet- gelmez. "Ifadesi ve .i}hş ~ 
!erinden mahrumiyete mahkum olan .. dediği çinicilıı:: 1 

1.,,ı .ı 
edilr. i~tir. keltraşlığın bU: m<'rh8b~ P:; 

Üniversite bahçesi hak-bb Dün birinci ağır ceza.da bır luna.n Asiye ile birlikte soka· 
kında bir teşe ÜS aile faciasının devam Cdt!n ğa çıkmalarını istemeyen Sami 

Üniversite bahçesinin yalnız muhakemesi neticelendi ve kıs- bir gün f!rne onları K"uı,ı:uncuk 
üniversitelilere tahsis olunma· kanç bir koca bu yüzden hapse ile Beylerbeyi arasındaki yol-
sına rağmen bu bahçeye yaban- mah.kUm. olda da görünce üzerlerinde hücum 
Cılar ve bazı uygunsuz kimse- ! Ögre-ndigımı.ze·· · go··re '- • d.ise "" etmiş ve karısının yüzünü ya-
ler de gelmektedir. Bu huauata şöyle olmUftur. Sami adında ralayara.k kesmie ve Asiyeyi 
Rektörlük lazım gelen ~üe- bir Ş&lııs pek sevmediği karı- de ha!lfçe yaralamıştır. 
!erde bulunm~. sı Mevhibeyi çok kJBkanmakta lııte bu hil.disenin davası ikin-

B• t • ve her §eyden şüphe ederek o- ci ağır cezad& dün neticelendi 
ır ayın hır olmaz sebep ve bahanelerle ve kıskanç k.ocarun yaptığı bu 

Vergiler itiraz komisyonu 

1 
karısını büyük bir kontrol al· suç sabit görüldü. AncaJı: ba-

İ.etanbul bina ve arui vergile- tında yaşatmaktadır. zı luı.fifletici sebeplerin de hu
ri 2 numaralı itiraz koıniııyonu- Mevhibe ia9 kOC&81 Sainiııin lunduğu dilckata alınarak Sa
na nakledilen Clbir V adanın ye- J bu kadar hu]WUZ ve kıııkanç ol- ıninin 9 ay 23 gün ıruılıpwıiy&
rlne temyiz komiııyonu rapor- J masına ragmeıı geı:ıe gezip tine ve Mevhibeye 100 lira .AJI,. 
törlerinda Talıaİll. Geoçay ı tomı.alrtan ?az geçmemektedir. yeye de 5 lira tazminat öde
numual.ı ~ kelıjlw YGllanııdıt. matlık olarak bu- meeine kuv verildi. 

t&Pı.edl!mltffr. ' ---------------------------------~ 

1 telakki ediyor. tre.nds 1tf'J 
Birinci Ağırcezada 20 pek ileri gitıniı;ti. sıı Jllİ/ı 

günlük bir karar Bihzadı yetiııtirmeğe ~ ~ 
• madığı gibi Bihzad ~vf 

.. Meyva halmde Haydarı. öl- , hattatları akamete ınsl' . .1 
durmek kasclıl~ tabıınca ıle a- r miş değildir. ~· 
teş etmekten suçlu Halil ve kar-

1 

G .. w· .. ki bö··yJc iP' I 
d · s b · · b" . . - or uyor "'":.d 
eşı a rının ırıncı agır ce?.a~ de meşhur adanılarlll "';~-

da devam eden muhakemelen sıl'alamakla dava k~A 
dün neticelenmiştir. Sabrinin maz. · 
hiç bir dahli görülmediğinden Türk musiki.sinden ~'İ 
~~tine ~e hıidi~e ölüır_ı kas- ! le bahsedebilmek için ~ / 
dı gorülnııyerek i.dıye-n bır tt•h nu biraz anlamak ısı~/ 
di.t .~aJıiyetind~ bulunduğu il~.ri Hiç bir şey anlaJJ?' ))il 
ııürüleı:ek Halılın de 20 guıı ııı.edeıı bövl<' şümullil ı 
m~~" ha.peiM karar veril -1 ya girilır ·mi ya? vııJ~} 
mı,tır. l 



öfk<;lenir, du\duğil zanıan "Al· 
lah yarattı!,. deme7.di. Dayağc 
t.alıammlil edemt>yip katanlar 
vardı. Böyil W•k'alar kıırşuundı< 
Kini Pas;;.; hile hazan •·mün:ı • 
ı<iptir., i bir tarafa bırakarak 

Hanım, Elinden bır kam 
t;ıka<·ak. Başımıza derdi ııatın 
alacağız ... diyordu. 

Dayak met,elt'~ini "'orta çağ.,a 
yaln~acak bir u-~• ilat .. tI.bi tut 
muştu. Cez:ıy~ mahkum olanı, 
;ıcbin Uışar. çılımamaRı i<;in t>
vın hamamına sokuyor ondan 
sonra kır\ıfcçlıyordu. Nadire 
h:ınımın evJ~ dayağını latmı . 
yan kimse y<Jktu. Hizmet<;i kıı.
lanlan başka 'ı~aklara d:ı ara
da sopa ziyafrtı ~f-kiliyoı·du. 

lki~r sen fıtsıla ile il<; ço-
tukları oldu. Fazıl büyükleri. 
m1ancaları 1'.~~~. en Ufakları 
Sami)re idi. Aıınelerinın tatbik 
ettigi yen: terbiye llBUlü düşü. 
nülüroo iiçünilı.ı de ~olalı, kör, 
topal olmadan büyilmelerine şa~ 
mamak elden gelmez. Daha pek 
küçükken çocııklaı· kazara dü.
ijeeek olurlaıoıı. evvela dil< kat -
aizlıklerinden sonra. da ağladık
larından dolayı dayak yedik lerı 
ıçin dfu:de degıı, "vin Wıt ka
\Jndan a.'jağı yuvarlan.< ... lar 
11 gıJ.. 11 demeıneği Uayrıi!a kar"H 
yegane sıgorta ~dd<:>diyor!_ardı. 
Sofraya oturdukları zı.man hiç 
bir yeme<Jc karı,ı fazla inhimak 
gosterilmiyL·H·kti Bu mcmnııni· 
yeti go-t:leıik d, . ı izhar ~t..dcr 
ı.eınen budlarını masanın altın· 
dan bir çimd K 6iyalılatır, ya
hut yıi2.lerı"<lc \ltınsck ı;itı bir 

M A A R 1 F -:-~~·!M!!=•=--==•_!!ioı:::::=::W!!~·-..... <u.LW> uz~uuvu 
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B \~tin gelen ha.r:1 ha\.1.. .. 

Talebelerimizin imtihanlarda ! 

ı~ri anP•.nda bir tııneiıi 
vaı· kı, bilh;Ulft3 nazarı dikkaı.I 
celbediyı•r. Bu, Londr~da bulu
llHn Romwıof preru;JeriNleıı bi·' 
rinin yaptığı ~yanattıı. Çarlık 
RH~ya.,nııı simdi ı\vruµada tlıı· 
Ja~ltlı prf+ııt;;İ, Alman taarruzu 
kar~ıgında "ı'tık Kızıl Rıı~yıı il< 
beya~ Rıı~yıı dlye bir '}('.v J;aJ • 
mamı~ olduğunu. bütün ııu~ıa 
nn bol.,evik olftlln, Anti Bnl"<!
vik olsun Hllf! milletinm dıi•wa.' 
nı olan Almanyıı. karıı"rndalt1 
müeadelffie birle'!mel,.ı i iı'll ı • tli 
tiğinı si>ylemi~tk 

' 
muvaffak olmamalarının layikiyle 

sebepleri 
n e ~ ~ı~e~~ml )·ar.hm b·~· m~~· ı 

w 

Yazan; 

Bahri ÖZDENiZ 
tlu §iilıraııla kayde 'l"Y•ndır. 

Bakınu:, metod ve intizamı 
ıtlyat ooinmilj bir yavru. her sıı

Harp garibeleri 
" --

wwwwvvWvvvv~-.vvVV'vV ba.h muayYen saatte kalkar. On B ıı hiıdiı!t: bugünkü. h. ··b•ıı 
). ilzden talebelerin hemen kıemı 
küllisi (Hollywood) artiııtl11rl 1 

me\'zuundan imtihan ohıalar 
biliı.tefıik tam numara alırlar. 

Bu suretle ~ocuklann den; za.. j 
:ınenlarındalri zihinleri kapalı ve 
gabi kalmakta ve bilakis ı-inema 
ve gewıe saatlerinde açık ve a.n
layıelı bulunmaktadır. j 

Sa be.h rahat.sız\ığuıa müpte· 
li çocukların Psyebologique nı
bi halleri niçın dikkati ı;ekme-, 
~in; tetkik ve tahlile tAbi tutul
ma~ın. Biz de zaten çocukların I 
umumi hıfzııısıhha bilgileri he
men yok gibidir. Yahut pek za· 
yıftır. GündMklerini .eıhha.t.le • 
rine ve boğazlarına b..sretıne· 
mele.Ti de buna delildir. 1 

Mİlıal olarak bir hadiseyi btı: 1 
r&doı zilıYebook yerinde olacak. 
tır. Vaktile toPÇ\l hvbi~iude 
talebe iken taamhaneden birer 
ikişer tenefftlehıuıemi:ze döner
ken mektep mlidilrii va dahiliye 
zabitleri ve hazan doktonımuz 
Yusuf Bey, cümle kapııımın YR· I 
nındaki haruz başında otvnır • 
!ar, önlerinden ge<;ı>n talebcılerl 
tet.ktik ederlerdi. Bir glln arlıa· 
daşl&rımw:ian Batunılu Cema . 
l!n hayvandan yf"re atlıamMın • 
dan ljişmi3 ayağına ehemmiyet ' 
vennlyerek topıılladığı, dokto -

1 run nazanııa çarptı. Derhal yan 
larıııa <;ağırdılar. İsticvap etti- j 
ler, müayenehaneye sevkohın • 
du. Tamam bir buçuk ay ayağı 
ıuıkı, sargı(!a lralmaıruş olsaydı 
kesiimesi kap ettiğini bilibare 
ögreıııııiştik. 

Yine bir düğme \'e lı:nx..- . j 
zın noksanhğı derha 1 _ ılabili:fe I 
zabitlerimizln dilı:luıtinı teker . 

1 di. ~at'.larımJ..zd.an, tırnaklanmı- ı 
:ıa '<"e ayakkabı boyalı.nna ve 
ÇOlflplanınıza .kadar teınirliğe 
ıtina ederlt>rdi. 

Bugillıkü okul idareleri -0.e 
mektebe ge<; gelen, itlnASıZ ve 
temizliğe riayetai.z yahut a.yıf 

e n&lıif vüculü, düııünceli ve be
nizleri sarennuı ve gözleri r.;. 
!erindeki mahrumiyetten, rUtu
betten ve ziyasızlıktan boınd • 
muş veya ağlamaktan lazanııış 
çanta.sız, çorapları ve gömlek • 
!eri birçok yerlerinden yamalı , 
çoeukların ceplerinde gi~Ji g&
tirdikleri katıksız küçük k1lru 
ekmek paketlerini hiç ırörmez 
ter mi? Heyecan ve şefkat duy
~aı:lar mı? Sebeplerini aramaz.. 
lar mı? Bu bahis acı, derin ve 
uzundur. 

Maamafih yoksul !alebeye -

on be<ı dakika sabah jimnıuıtiği 
ni yapar. Hıwrhınmış çayını ve 
gıdasını rahatça ahr. MektepJi. 
lerde lüks hayat yoktur. Salim 
blr baş, dinç bir vikuUe, abus 
,-e kirli bir çehre yerine bol su 
ile yıkanmı.ş, dişleri ve saçları 
fın;alanıru.'j temiz bir vtale be
şuş ve -'İnde olarak · mektebe 
gitmek arıuı•nda. ~ok fark var -
dır. 

Tr-kr:>.ı· ed>ynrıım. Bu vaziyel· 
lelıi ~ocıı~n :.ekıl 'P anla~~~ 
kabiliyeti masuıi.dur. Sıhhat ve 
kuvveti yerindedir. Çilnl<ü ka -
lorisini alııw;tır. Saatle!'('!" muka 
vemeti me\-cuttur. lşte bu . pek \ 
basit bir intizam ıtiyadile <;o -
rıılllvm huylalı değlşbı'ilir. Ve 
ze i.luı ~rur. l"l<!rıılerden ve l 
kıymetJi talrnrlef'<len ll"ilstefil 
ve imtlba'niarda kola)ca mu • ' 
vaffak olurlaı. Aksi halde rahat 

1 
ıı:ıı. vücullerile "" serl!Ml 1lıı4la
rile maarif denjz:inde boı:a kü-

doğurduğu gaıilıelenlnı 
en ııayaru dikim! bir nüıu"ne· 
sidfr. Halbuı-t fü"'I Ru"l:ıılıı 
Beyaz Rıt:lar aı ıJJ;ında eu meı 
hıuneteiı:, en kanlı harplerin "e
reyan f't.ı:ııeeinde.ıı beri ancak 
yirmi üç ..ene ~:miş bulunu -
yor. Yekdiğerine taban tııl:ı~na 
&ıd ideolojller uğmnda iki t;;ı-al' 
kanlanrıı sel gıbi akıtmı~. ııe1.:
cede KıY.JI Ru~ya bu lıaqıl•"ll 
muz;ıffer çıkarak kendisin.- mu
halif id(>(ılojide olan Beya z RılP
la.ı-ı tam manuiyle imha c-lmL~· 
ti. C.ırı/annı kuıtaı·mak istiycrr 
~yaz 'Ruslar, selimeti ~n·~ak 
firard;, bıılabilmil!ier e ~ura'\'::> 
buraya sığınmışlardı. 

Halbuki şimdi Alman 1.ıı.nu
Zll kaı::ııt;ın,J-..., bu yekdiğt•ı·iru ôl
dürrııiye tl\i>;man ıki 2ümr~ n-i:. 
digerine yıtkl~ııktadır . 

Almanlara gelince 

re.k çekerler. • ı A iman - Rus lıerbinu' Al-
Çocuklar, g~eu M-ne tatbık 

edilen program ve~Wle öğleden 1 man nokt.ai na.ı:arıııck.n 
liOntıı haylaalığa ı;nkedildikten g..ı-ip tıheli ise, şinıdiye kadarki 
ııonra artılı lı:..ndilerinden tam ieraatında daim,. din aleyhtarl t· 
bir ra.ndman isteuilmet'1l Ye imti- ğı yapall, ı•apasları taz}ik edtıı, 
ha.nlarda. muvaffak olmuyorlar j kiliseleri hpatan ve bu yiiY.<IHl 
dlyt'.' seda.la.mı yük•elme•i cid- Papll ile •ı·uı açılan Nazi Al
den haynıt edilecek bir hal<lir ! 1 many~mn cün adaınhmna \er

Bizde tmtihı.nl:irdıılti ıık•sklık diği Yl'ni 1'.nıirdir. Din aleyht.ırı 
ailelerden be.şlıyarak maarif-c:i- Na:ı:i hil.küıneti. ~imdi papasl~
Jer tarafındıtn devamlı iı •ııt ve rına Bol~dk Rusyruıının ', ı,_. 
tarasımttan kurtulmuş 'tinti- tiyle hıristiyanhk ~.., cliıı ıılı:y
aam) keliıntıeinin tatb!l<at.•ızlı _ hinde yapt ıf,ı icraatı va.az mtı. 
ğından doğmaktadır. 

1 
zuu yapmah:nnı ve dindar hali 

M:est>ll lıiııieiJiğin _yalın~ na- ta Bolşe\'İk llı~~ya al,.\ hm•D 
zariya.tını ıüzelc<' öğrenen bi•i, m<·nfi hiı;lfr tevlid elbırleı ir, 
ilk b emretmi~tiı". "}"\' dn liRrinde ttpe taklak· . T .1 b ik" h. ·"- . h olur. I . . arı 1 u ı a~yı p tl,,.,. 

·Yine _.Y•ııu., )iUme ıı~.; ... riya- mıyetkı kaydtde.:ekt:i;._ 
tında alim pçit>en ılk denı"<' gi-1 MUHAD SER1 OGLU 
ri~nde bogutur. ı~ -vvvv-vvvvvvvv.,,..,,..,, 

Motörleriu. raa.kineJ, rın · ııa.r.a- PO Lf S T E 
Fasulye çuvalı altında 

öldü 

ri ~~tme f~nile kaptaiılıİr, 
~arkı;ılar va makinistlet• bir a
dım a.tamular. Ve ik kayıı.ya 
bindirirler. 1'btaluJed,. Ha ır i•kelc<ı h~.
. Bu mlnwıl ıi:ıere çoculıl~rımı- mallarından HtL-;an oglu 45 yıı-

2 mahllllf! y&b&ncı memleket - ijlndaki Hain dün sırtın<la t~) 
lerin. ı;ı~ğramları alınırken cnu kiloluk bir fa,ulye çuvşlını t 
muhıtımıze uygun hır şekilde f 91m.ı.kta iken •llBlzın dii•eıei< 
idhal_ etmelr_ gert'ktir._ Şüpbe~i~- ölüvermiştu-. Muaye!J•siı.i ; a. 
dlr kı o ı;ırogramın on1ınalı mu- pan adliye dukloru Ha,ar.ııı 
kemmeldır. Öyle olmasa len·ü· <lefnıne mh&at rnnnisti"!' 
me ve kabulüne tenezzül ('()ıl . K k - · ı k • 
mezdi. o iyi hazırlanmı~. işleıı- ırı ~ışe ı e olunu kestı 
mış ; tecrübe ve ilmi' miiHtenit f :'\irke.;ıde Hamidiye radde -
prognun, her memleketin ha .1 sinde 71 "<!~-ıh manifatura ma
yat tarzına uymaz ve bu sebep-! ğa;,.aı;ında <;alışım Na.tan bir k;. 
ten müsmir olmaz. Elhasıl zarf 1 rık ~işeyi d:\:&.I"I at:ı!ken kolJ. • 
ve mazruf hemlı.henk olmalıdır. nu kcstirmi~ ve tedavi.ı yapıl-

csorıu f:A)'fa 4 $ÜttJn <. '1!) mlJ1İ.l!·, 

KOLE r l 
1 J 

vırıde otUJ'lllal:: mccburivcli ha· 
ynunın "sırat köprü~-ü., nü 
teşkil ediyordu. Kıldan ince, kı· 
lı~tan keskin olan bu taham . 
mülfersa geçidi biran evvel at
lamak cennete değil s.: hiç ol
mazsa (ıı"raf)a kapağı almak 
istiyordu. 

ayni umanda evin bütiiıı rn.;.t
rafını da o göriiyordu. 

Nadire Harum, e\'İnde paı ::
sız olarak sığıntılardaıı ancak 
Fıtnat haruma tahammül eder
di. Bu kadın Nadire harumın al:
lıikıru o kad.u güzel kanamıştı 
ki kendiRine evin i~inde ean!ıı 
eski halifeleıin hliyii.k salahı • 
yetti bir ycziri gibi bir mcykı 
temin et.m;Bli. 

' Yazan: Ulunay 
---------- Tefrika No. 4 

tl•İ' at patlardı. Birgün Fazıl, ta· 
bağın:ı konmadan ..alaüıya eli
ı:u uzattığı için derhal sofradan 
kaldırılmış ve hemen bir lenger 
;.alı:ta yapbnlarak döğüle döğli." 
l ı:1;rla yedirilmişti. Bu şiddet 
~cx·ukları ağır bir sükunete dal
clırmıştı. Üçü de gülmek, koş • 
malı, eğlenmek denilen şeylerin 
~fJt"Uklar için bir hak olduğunu 
bılmiyorlardı. Hepsinde bütün 
ev halkı gibi bir ehli hayvan 
bedt..Jıtlığı ve <lü~künhiğü va. -
,J o 

, dll"lıye gti>!eldi. On bir Y..aI· 
ua gıddiği zaman birdcnbue şiş
manlamağa ba~ladı. Nadire ha
mmır.. kızını zayıflatmak için 
bulduğu usul Samiyeye iiç kat 
ev.r. merdivenlerini günde yüz 
eılı defa ıncürip çıkarmak sure
tir.dc tatbik edileli. Her gün val· 
de hruıun elinde sopa ile alt kat
ta bı.r iskemleye oturuyor ve kı-
2lrun bu zoraki idmanını bizzat 
ıwr.trol ediyordu. 

Nadıre hanım bu halile ~anki 
t•n vah~i hayvanlar mürebbiye
"'' c oonmüı;tiL Fazıl o zamanki 
e>rta mektep yani ıüşdiye tahsı
lım bıtinr.ce gece yatısı mekte
bL ( kapağı attı. Hafta başılan 
çıı:rr.amak i~in k:encünı bekiır 
ka;;clEcttiımişti. Her çocukta 
ı;.ıekttbe karın mevcut. nJan so • 

ğul:luktan Fazılda yt>ktu. İlk 
zamanlar arkadaşlarının bahçe
de koşup eğlencüklerini gördüğü 
zaman hayret etrnı~. bir miid· 
det aralarına l:arı~amamıştı. 
Yavaş yavaş yeııi ko~ınağu 
başlıyan aremi bir civeiv ı;a~kın
hğile o da oyunlara i~tiriık edi
yor vç kaura yüksek ..esle gül
diiğü zaman suratında yine bir 
tokat ııakhya.cakmı~ gibi irkili
·ordu. 

· Ortancalaıı Kenan tazyık ka
l°E~inden kuıtulroaL ı•.in başka 
bır çare buldu. Annesıni maden 
müıı..-ncli1'i olabılereğine kandı
rarak AYnıpaya kapagı 8l\J. 

Şimdi evde Samiye kalmı~tı. 
Gt:nç evlenmj sıhhatli bir baba 
ile sıhhatli bir ananın i:>u gilrbüz 
Ç(l(;Uğu on üç ya.~ına loas!ığı za. 
man <;vlenecek çağa grlmiş gi
biydi. Nadire H nımı biı telaş 
almııJtı. 1ldde bir J<: kocasına: 

- Pa.,"lı. Kı:ı büy\i<lü. Allah 
ba~~rh bir kısmeL verfr~e hemen 
ev!rncünneli ! diyor, Kimi Paşa 
da derhal o tükenmek bilıniyen 
ıruvafakat hazine~ınden birkaç 
"münasiptir., daha sarfediyor • 
du. 

Sartıiyeyi çok isliym ulıJu. 
Fa!ıa.t. Nadire hanını Uıliplrriu 
y:ı§lanna lıaı;larına k:ıt'iyyen e
hl~ı:.nuy<'t venniyc~ C'\ •c!a .ser
vet!<:nn1 t:aJıkik e.Jiyoı du. 

Ahmet Bey bu bakınıdau tanı 
•btediği gibi bir damaddı. Baba
sı !stanbulun aayıh tacirlerinden 
eski tabir ile "'kırk anahtarlı,, 
Racı Saım efendi idi. Aksaray
<lA konak yavrU><u bir <,vleri, 
F'enerbabçede köşkleri rnrdı. 

Püğiin olduktan sonra Haı ı 
Sa.im efendinin işleri ters gitme 
i;e başladı. Kırk anahtarlı zen· 
gin gircüği taahhüt işlerinde bü· 
yük zaı·arlara uğradı. NihayPt 
son bir zarar yalnız servetini si
lip süpiirıne<li, hayatına da mNI 
C'ldu. Baba~ı öldüğü zaman Alı· 
medin elinde ufak bir sermaye 
kalmı~tı. Ba.hamnın üstüne bir
den bire çöken mm·affakiyetııiz
lik Ahmede de musallat olınuş. 
ıu. Hangi işe elini uzal•a aldm 
kalıyordu. Nihayet Nadire hn
nım gibi bır k•<bnın evinde "'iç 
gÜ\·eylik., deı eccsine ka<lar m
eli. 

Ahmet Bey, kaynanası için 
"kör barsak,. gibi lil?.umrnz bı ,
uzuvdu. Baba.-ının muvaffakı -
yetsizli>Je servetini mahvetrnc
s!ni. Alımr,dın de hh; biri~ ba~u
ramamJ.~ını hiı- tiirlii affcdl'mi • 
Y?rdu. MiıtC':nadi tarizlc-r, ten -
kıtk l t!· rıa hıııı ·~rı runu, 
b~ini kıra kırıı ıınu mhayct 
butııu e'"'' 'kı ere bı nzctn:oi~ti. 
Ahmet !' v win kn} 'l:!!l:l.Slnln ı:>· 

Nadire ha.nımla lıeralı<'r yaşa 
mak için yapılacak yegiı.ne ııey 
kain pederinin siyasetini kullan
mak. yani her şeye: "münasiptir 
t'ft>ndim., demek lıiııımgeldiğini 
o cra kabul etmişti. 1''akat Nadi
re hanını bunun bir ıııak,at tah
tında yapıldıgııu bilcüği içiu Ah· 
met Beye bundan dolayı da kı
zıyordu. Birçok defalar öfkelen
miş : 

- Aman uğlum. San.t d. bıt 
şey danışılmaz ki, ııe ~öyle.sem 
hakkın v.ar diyor~un ! demi:; ı:a
,.allı adamı ne Y•ı·arağıııı bılıncz 
bir hale getiı·nıı~tı. 

Evdekil~rle ha•hihal ettıi!ı za. 
man: 

- Yahu! dı-rdi. Biz.im kam 
valde ile İnfüın ne yapacağını 
bilmiyor. Tek nabzına görP Ht'r
lıet vennek için Kızkulesi Gala
ta kulesile evl<'nmiş dese. düğü
nünde ben hazır bulundum diyo
ııım, Akla gelmez mantıksızlık
lanna eyvallah divorum · vine 
makbule geçmıyoı: K.1y~ata -
mn !:'a.c;ıyorum. 

- Bir '
1

müna~iptir ef Pndnr. , 
le {!'iil gibi "«;iniyor. 

Ahmet lk-yın l;:ı.)1n babasının 
geçiıımf' taı,..ını Uıl,li<le imkan 
yoktu. Çiinkıi Kani Paş:ı yalnız 
··ıniln:ısipt!r r..i'i"!ııdiu1 .. dc-ı!'IJ}'Or, 

Fitnat hanımın k :n.'ı olan 
mütekait binba~ı tııı kınd~n son
ra azdığı için hu azgınlıgı an< ak 
teneşil' paktaınışlı. Butün ha
yatını kaynana yumruğu altın
da ge<;ireu Fitnat kanulmııı> 
bodur kalmı~tı. Koca~uıdan 
kurtulduktan FOnra uabla .. diyl\ 
çağırdığı Nadire hanımın <·\•İne 
postu serdi. Evvellı. abla.s;nın ne 
den hoşlandı•hnı t.-tkilı etL 'a. 
dir hıHwıı. oara. severdi,_ talı;ık
kiime bayılırdı. ad:ım ~eki~tıı • 
mek, ba.şkalaruıın ku~unın:ı, 
a)~bını sa}-ıp dökmek en büyük 
zevki idi. O halde Fitnat hruuın 
icin o e\•de tutunabilmek ahla
Rının bu temayüllerine lıızınet 
etmekle mümkün olabılecckti. 
Nadire hanıma para vercnlt:,-dJ, 
fakat onun mevcut parasıııı iktı
~aııa sarfeltirir gibi görünmek· 
le bunu temin c<lebilirdi. Bu itı
barla: 
~ A ! Ablacığım, diyorf.11. 11;1 

~una zerzevatçıya neye k:ı<11 .. -
Jırıyonmn" Hacı dedeye emret. 
Zerzevatı Balıkpazarından al -ı:ı 
yan pı.nya istifade ederı;ın. Ya
zık gıinal tltğil ın; paracıi tın-
ua .•. 

(Dernmı yıırm) 

,. ' 
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• aarif Bai · i)leri 
(Bat tarafı 3 üncü sayfada) 

Garbin iyi eserleri ve nümu
neleri biule tercüme \'e tatbik 
esnasında vasıf ve medliillcrini 
maalesef kaybetmektedirler. 

1 

mı Yazan : Sami Karayel ımmı;-mıı11111-;;;;;;;:;;;;;;;;;ı;:;;;:ıı=ıı:zıı::::=::ıı:::=::::ı 2 5 __ , Evvelce istibdat devrinde her 

1 
ı..ı, kazığı söküp ~Jkmak ve ı Alinin yapabileceği tek bir ~ünüyorum ?. memur, muallim ve Profesör iş-

ıyıığ:l kalkmak iırtedıyse ~P hareket vardı. O da, derhal ha- - Ben de!. Tehlikeli bir he- gal ettiği masa ve kürsüsünün 

==--"--[ N©ı~oD ~ğD®ll'ilÜVOD"l©lll"J 

a d r 
nuttifak olnmadı. tbr;ı.hım. ı~ \'adan dönerek kendini yüzüstü rif !. hududundan taşamaz, ilim ve ı 
mzıklardıı hasmını büsbtitün yere atmaktı. 1 - Hem çok tehlikeli .. bir ke- fen yolunda ihtira ve icat ga- E k" • s d k B E k" k ı a~r:: ııoldan vurduğu içi cli.N{~e!~m;k~ ~~:e':.~~ ~~r!~t re ~o~~i.ib~~:::ı0~~a~i: ~:.s~~t~~~"fa:ı; ~~:~~~eo~~~: 1 s 1 ve yenı an 1 urnu OD s 1 öşe meyhaneteri - Sa a~ ' 
m:; ,!~~ .. ~~ l~~fe1~~irp~~ ker:~i~~re h~nın üzerin su~~. kk~ıe:nbcdiili~c~lil~~~tiyah:cıdi.~t-·ed\~er~.z~F~a~d-kılus~v~c zinolar - Bunün ne alemde? - Yeni bir konfor - inca sazda 
;aya yapıştı. , 1aksa<lı ha.smını koşmuştu. Daha toparlanmaya Hakikaten Tosun berbattı. ~ :j ,tı~ 
Ji!?:!~~;t~~: ~;:~~:ıda:e:i: :~r~y:~ ~~:~;:~~:~-;:~fJl~~:~~: , t~!:~E~:n~:1~l:~';ITN: ! celik - Oltuyucular - ara oğlan kara oğ_lan - Çakırın ş~ 
ıştı. Ve muvaffak oldu Ii'alrut. olmaktan ziyade ezici bir oyun- İbrahim, hasnunı kurt kapa- lihal geçinip gdiyoruz, derdi. 1 Bilmem Giz d~ gittiniz mı'.' Y ., . rüden bu tarafa geçfl'l 1 

brabiın , taktım oyun'1lt \İZ<!- du. Fakat. İbrahim hasmının ötedenberi bizde maarifin te- Yenikapı.. hıı.'<lkat.en ye:ıi, yep- az .. n · ledı·ve buna ma'nı· oısıı·" 
.. - . nınJa iyice ezdikten sonra ka- . , ın .... zorlamadı. Derhal b:ışka ıcap ettirdiği ,·aziyete göre oyu-

00 
__ 

1 
S t rakkisine en büyük enırel bu yenı bir yer olmuş. Gazi bulva- O Bereket ,·ersı·n ki btl,. = panı ,,... ttı. armaya geç i. - 1 ... • R • u• 

-yuna geçti. Hasmını nıine 
1 

na girnı.işti. 1 Kol kaparak Aliye bastı. Bıraz zihniyet olmuştu. '.'llitt"hn baedşlangıç noktası olarak aDIŞ emzı yolun eni kadar, yolu -t 
;ekerek sardı. _ İbrahim, kendinden ağır ol~n 1 da orada ezdi. Maamafilı cevval ve ateşfe- ı ı az ilen bu cskı Yenika- K O Pek çabuk geçiliyor·: ~ 

Ali sarmadan kurtulmaga ça-
1 
hasmına sıkı bir kapan bag·ıa _ I şan müstesnaları da çoktu. Bun- pı... Şimdi ismi gibi kendisi de R O 1{ çilir geçilmez .. yine ın1~,• 

1b 
1 

Ali hasmının elinden bir tür- ı -'· 1ı ·ı · • od b. · "' ışacağına bekliyordu. rahım, dı. Ve gırtlaklıyarak Jıeın çevir- ar = aricc akarlardı. yenı eşmış, asn, m em ır ŞC· !eri önünde yeni yaP1_,.u 1 
·armadan künteye geçerken meğe ve hem de ezmcğe ı:alıııtı. lü kurtulamıyordu. Fakat Deli Şimdi ise Cünıburiyetle mü - hir köşesi haline bürünınu.-<. sek, ikişer katlı, ta""'.k• 
ek paça kaptı. Ve tek paça a- 1 lbrahimin son hareketleri bıl- Hafız, kı"1yordu. Elinden gelse ı;errefiz. Haklı ve namuslu ten- İstanbul halkının; uzak Uzak

0 

de muazzam bir cadde .. Orta-' gazinoların temiz çeh"" .. 
·a.,"a kalkmağa yelttındi. Fakat hassa boyunduruktan hasmını bağıracaktı: kitlere, ilim ve fen bahislerine mesirelere gklemiyen veya git- sınja iki ayrı bulvar uzanıyor. lümsemeye b~ıyor. ,.J11 
br:ıhim hasmını küntelcUı. Bu dikilerek çengellemesi gerek us- - Ulan bırak bu ror \'e .,zici kıymetli matbuat sütunları a- mek külfetine katlannııvan bü- yolun iki kenarında muhteşem Bu şık, zarif gazıııo~"'.".Jf 

C 
- oyunları Bas kun·· teyı şun• ı ıkt yu··k bı·r kısmı he sad- b ve zarif apartmanlar yük" selmiş.. rl P'".J 

ayak küntesi olmıı~. tasının ve gerek azgınn giizun- ·· ~·· Ç ır. men ~ u- sinde bir sürii mÜŞte 
iki haBlDI t.e.k paça \!e lıunte den kaçmamıştı. Halbuki, lbrahım fırsat kol-ı Sadedimize rücu ederek imti- rayı tercih ediyor, burada top- k" "Eski köhne Aksaray ... Eski ğı var. Hepsinde de _,' 

ile inde olduı:tı halde ayakta Deli Hafız gülerek: luyordu. Hasmını ezmekten mak hanlarda matlup netice alınma· !anıyorlar. ıihne Yrşiltulumba burası dan taşan; saz, caz,<!"' 
ıir an i.,in kaldılar. Vazıyctın sadı birdenbire şa;ıkınlığa geti- masının sebeplerini acı bir ke- Belki birkaç haftadır işitip du mı .. ,. "ana teraneleri , Al. - Bak hele çapkına! Hep bu lime ile izah etmek mümkün _ nıyordLLm: Diye düşündilın ve Cümhuri- " 11 · ~..ı 
ehlikcli olduğunu <;ÖN"tt ı, oyunu korltmad:ı.n tatbik eder. rerek bir yerinden yenmekti. 1 y .k yetin bu pek kısa zamanda ba- k nazarda in.san. i !'c ıkı. bir hamle ile dikildı ıe kti.n Deyı·ncc C°'"'r·. Nitekim böyle oldu. Ali, sar- dür. Bu da aile bünyemizdeki - em apıya hiç gittin mi?. hangi birine girecegını.J.f. 
eyi sıyırttı. . . 1 -..· mayı söküp kurtulayım derken (düzeıısizliktir). Maişet derdi - Ve cevap veriyordum: şardığı işleri düşünerek bunda yor .. Nihayet birine_ d~j 

Bunun üzerine İbrahım de bır ~Usta.! Bu oyunu bir kişide İbrahim, oyununu kasdcn bo - dir. Buna rağmen fıula eğlen - - Canım Yenikapının a ne- bir_ fc\'kaladellk bulmadan iler- ı O da .. diğerleri gı~ 
ıudama ile paçasını tıeemının gördüm.. şalttı. ceye temayül, inzibat ve otori- resine gideyim?. Bildiğımiz kırk l~. rakat ne yalan söyliye -

1 

tekilerin hemen Jı~~ 
li d kurtardı Bu suretle ikij - Kimde?. Ali kurtuldum zannında bu- tenin zli.fıdır. yıllık Sandıkburnu işte. Bır sil· ymı7 .. çımdeki hayret geçmedi. Beton bir antreden~:. (ı, 

n en · - Hatırla bakalım!. İmtihanlarda muvaffak ola - rü salaş gazinolar ... Koltuk mey Biliil<is her attığım adımda bir men sol tarafta büY~'> 1 
a m tekrar ayağa kalkmış 1- Deli Hafız d;;•ündü ve buldu· lunarak dört elli kı;,çmağa baş - ·'· ,,__ al kte 1 h 1 değil. ·1 miktar daha arttı, biraz daha 

1 _,;"1~ 1• Jul ""' !adı. İşte bu fırsattan istifade mıyar.u. uuual k an me P ane er mı · ··· f ne ile yüz yüze g~-·~. ;J;: bu kurtuluşundan çok .--:; Ha, Arnavutoğlunda d~il eden İbrahim dağınık ve şa~kın talebelerinini (tatil kursları) ve J Bu sözlerime muhatap olan - azlala~tı. ı sahnenin önünde, yuı~a ~ 
undu . .Ay 

... n. ,__,,_ __ '--"· mı... her ne \'astta ile olursa olsun !arın hayretle gözleri açılıyor. Trı-n köprüsüne kadar ıızanan elli metre uzunlug·u1Jo>a ..1 
...,- ,._...,. , ......_. T k .,,_. bir halde kaçan hıı.ıımının lizeri- I v ala edi 1 be · bu bil ilk. b ı bö 

1 sfY~, ııaz çırpınarak bir nara attı: - a enw.ttı... ne atıldl. yetiştirilerek bir senelik emek- e y ·yor ar nıınle: Y u van .. yle bir tak- okadar genişlikte ıııtı ~ti, 
!b - Bu oyun Arnavutoğlunuı> !erinin boşa gitmesinin kat'iy- - Adalardan, Modalımian \ db!'.:..., \'ebirehayretle geçtikten sonra saha .. bir salon b~ııııt; 

· ~ h.=,.!;:!. raı.ını icadıdır. Ve biran içinde küntelemesile yen önüne geçilmesi maarifi _ ta .. plajlardan bahsedip duru - ı.uen içimde eski Sandık- sık konma.sına rnğıll~;.ı 
bırakmadı. 

0 
da ur nara - Öyledir.. hasmını k askıya alıp 

1 
aya~nı mizce kabul edilen kararların yonıun da şurada, burnunun cli- 1 ~.~urnundan kalına kasvet çök- bini aşan bütün ınıı.P"°~ 

alladı: - İbrahune sen mi göster yerden eımııııri bir 0 :hı. B et şaheıoeridir. bindeki eğlence yerlenni ır tür 1 u. dolu ... Her kö:ıeye bl~ 
din• med.i ve aşırdı. Ayni zamanda içtimru ve ikti- lü göremiyorsun yahu!.. Çünkü tren köprüsünü geçer konmuş .. o büyük jf!'8 ,t 

- Hayda. be!.. d ıkl _ filvet. Bir kere gos·· tennış· _ Alinin sırtı yere vurmuştu. !b- sadi bakımlardan mühlm ve - Canun ne var ki orada.. ~mez yine dapdaracık, taşlı alan incesazın zar ~ 
Güres kızışmış ve "ı e,, - hlm. b h k · de şah 1 ı to rakl b. 1 düşt. tim 1 

1b 
· tim. I<'akat. mahzur .... --. da ra m u are etı eser- hassas hir noktaya şifa nişleri nasıl eg"lenir insan orada.... P ı ır yo a · . Hel~ p~alarıru bu""tün \' 

-ıL~ti. Fakat, rahimin gureşı == dl F k ıu ···•-"'-lı ·0 · u ik"d b. li -zatması kendi zararına ıdi. söylemiştim .. Likin 
0 

korkma· · v a ""e ~ ı ı. sta- vurulmuştur. Zira o talebenin 1 Ve cevap vermiyorlar, sadoce: 1 ı. e buır dage P geçen otomobil - ' ğıtıyor. ııı / 
• dan bu oy'lınu tatbik ediyor.. ı sının ~den kaçmamıştı. fakir ebeveym· ümit bağla.dlkla- - Git de gör ... O zaın:ın an- enn raC1k yolda kaldır - Gayriihtiyari durdu~ 

·azıa yortılm.adan hasmı mag - di • t k 1 
Am 1 d 

Ali, yenilmişti" -. Hem de kalıbı rı ve ayakta. kendilerine na%& • !arsın. gı oz asırga anm da yutma- re"'- etrafı gözderı 
::ıp etmek lazımdı. - ma ça urun a yapıyor.. y '--·'a ldiğim-· ""' _ Muhakkak, görmedin mi kalıbına mağlup olmuştu. İbra- ra.n kuv~tli duran bir maişet Diyorlardı. a u-.. yınca.. ge e de Sonra geniş sahneye , 
Hoş final güreş yarın lauak- h;m, galibllyet tamennasını çak- yardımıcısına biran evvel ihti- Ayıp deg-il ya, cidden merak geleceğime de pişmanlık çöktü. kuyuculım ile birlil<_te '·~ 

'. Yirmi dört saat bir dinlen - nasıl paçalardan birdenbire bo - - -~ Yol b -ıek pa.yı vardı. Likin ne de ol- şalıp dikildi Ve dikilmeeile bek· tı. Mahcup bir ha.ide yerden kal· yaçları vardır. ettim. • u darlığa, bu toz top- geçen bir saz heyrtı:;; 
kan hasmile ku·· '·'··tıktan son- Bir senenin ziya.ı çocugu· mün 1 Benim bildiğim Sandıkburnu.. raklığa rağmen o kadar da ka- ta yerde piyanolan ' •' ~ üstüste güreşten dolayı VÜ· !etmeden bir anda hasmının ar- ~ 1 balık b "~..l' •ıdün ezilmesi de menuubahis dını buldu. ra, ustasının yanına geldi. kesir, aileyi ayrıca mustarip kı- Tren köprüsünne doğru giden a ve u kalabalık arasın- kaduı piyanoda sazııı e#' 

!abilirdi. Çok ııst lıklı pt Deli Hafız gurur duym~. lar, neıı'esi ve maneviyatı bozu• ! tozlu dar bir yoldan geçileı-ek dkan gelip geçen taksiler de o melerine hılkim ters.il 
Deli Hafız, şimdi memnundu. - a ya 1• Hele; İhrahiınin sarmayı söküp lan çoouğun da gayret hanılele- gidilirdi ve gazinolar, kahveler I d~~r dçilınok kBi... "Ne olur? diye lan ı>=aklıyor. .-•"' 

'"-kü. - h 
1 

- Efendim, bu çocuğun it hasmını aldatma.ıa ve birdenbi· ri söner, mektepten wıarur ve de yosun kokan tahta direkler ıışun . ari şoförler köp- ı'onu sayfa ~'l' 
·W• çıragı, asmına <arşı incelikleri var .. Eğer bira7. bü- faidesiz bir un.sur olur. Binaen• üzerinde sala.ştan yapıhnış avuç ===:....::~:============:;.~v" 
iireşini denkle,,tirmiştı. Yal- yür, biraz da okka ko,,.,,.,.. bu- re küntcleyip aşu-ma;;ı Hafızı · · k dar a1ı·ı b k ı da • • ız, denk~irmek d"'"'I '"'~ ,-- iftiha.rlua sevketmişti, aleyh ne memleket, ne ebeveyn ıçı a s ı ara :ı arın n D u y A H A R 

~.... .,-·' nun bu ma.nevralarnıa hiçbir: müstefit olur. ibaretti. · • · 
abiyesini de hasmına kabul et- pehlivan karşı koyamaz.. Hafız, lbra.hime: lhıııaii bırakmalı, gayreti ] Urun yıllann ha.urunda blrak· 
•rmeğe muvaffak olm\14tU. _ öyle... kin-A~l~, 

1
S&Da kızıyorum.. Li- vazetmeli. İki taraflı kıLbahati tığı bu manzara bana; eskı ak·\ 'Jf), 

Ali, hasmının giireşıııi boz - _ Bak, Ali sen!e111ledi. Kurt ' erm.. kaldırmalı. Yalnız (intizam) ı I ııatnC1ların "lebiderya,. dA "mey (B•t tarafo 3 üne~ ıayhda) sahip değild.iy"" bU ~ 
ıak için sıkı hamlelere ba;ıladL kapanında arpiı.cı kumnl311 gibi - Neden k.ızıyordun usta?. teıı' etmelidir. DUJ,, ile "saıiio ve bihoş .. oı- J 42 inci fırka ile bir Hind alayı- biribirile rabıta."llZ 1 
Utta.ıı kalkar kalkmaz tbr:ıhi - düşünüyor. '- Hasmını kurt kapanıııda Çocukların cinsiyetlerine göre dukları günleri ya.de tirir .. San- nı Çanakkaleye göndereceğini Türkler de Gelib,JUY~ · 
ıe çift paça daldı. _Güreş sürmese bari .. çabuk ııa.nna baamaaınd.a Mden eziyor çiçekten ve fidandan farkları dıkburnunun hayali ve hatırası 1 

bildirdi. lan kuvvetleri m•\'Z~ 
Fa.kat İbrahim, hasmını bo • bitse .. İbrahim.in yorulması iyi ve bekletiyor diye?. yoktur. Fid&n yetiştirmek wıulü hep bu şekilde oanlaıurdı gö -

1

1 
Bu kuvvetlerin daha başlan - mak için ıazım ol"'1b· 

-undurukla karşıladı. Ali paça- değil... -U&ta, hasmı ezip ~kınlı· bilinmeyince gölge elde edilmez.! zümde. gıçta Sir llamiltonun emrinde ı hazırla.nınış değilci'· ;;# 
·m doldurmuştu. Bu seheple _ Herifi görmüyor musun ğa g~ttnneğe sa.~yordu,m .. _ Ancak elde bir kuru dal parça.-ı Nihayet merak bu ya ... Dün ve ihtiyat olarak bulunmasının 3 Mayıs günü, ıf.l~ 
br:ı.l:ıiı:ı:ı, hasmını öldürosıy boğ, zba d t ·b· - Aferin!. sı kalır. k lktım. .. Sıı.a.t yedi raddelerm· 1 hiçbir sebebi yoktu. Eğ-er bun· cumlar 6\"n derect .• 

ı n u gı ı... d y ·k t ·u. Ba..~ parmağile gırtıa.~a da _ Tosund&n bahsediyorsun - Gördün ya. nasıl şaşkınlı- Talebelerin yetiştirilmesi için e.. enı ap1ya doğru yol çık-ı !ar ihtiyat olarak elde bulunsay.- ile püskürtü!mliŞ " 'J 
-anarak öyle bir boğmu.,tu ki, değil mi?. ğa geldi. Hele, sa.anayı kurtar- de fıtri istidatla.n temniye ve tım. dı sahil ele geçer ge<;mez bunlar Türk takviye kıt'ıılsfotl' 
:z. ımı-ın Ali nefesi tik mı• ye- _ Evet... dım zannile nasıl kaçtı? tefrik etmedikçe ve mütemadi "Gui ~ulvan, Gazi buolvarı,, da çlkanlabi\inli. Bu takviye lı ve söz tel'~ar ~Jll 
. di!ııecekti. _ !brahimin bu herifi nasıl _ Gördüm.. dikkat ve nezaret altında bulun- diye iJittigimiz ve hakkında bir kuvvetıeriıı.den 12,00 veya 13 geçmişti. ~ 
Biran içinde Alinin gri=n dı- meydandan çıkarabileceğim dli- ( Arkıısı var) durmadıkça memlek t yükıiıek çok yazılar okuduğumuz: ga- hiu tüfek, 29 sa.bahı muharebe- Sahil teşkilatı t .. 

an fırla.mı§, yüz moo;mol". ol - kabiliyetlerden iliniba.ye mah - zetelerde bir sürü belediye hava· !erine iştirak edebilecekti. Hal- mühim miktarda :'l 1 
nuştu. Ali zoru görünce derhal 1,.-._.....,_.. .... .,.._ .... _ ...,,....,...,,._.....,.,.._ .... _. ....... ..,.,.....,....,..,,.

1 
rum kalır. dlsi arasında gördüğümüz yere buki Hind alayı 1 Mayısta var- \'azım ve topçu ihr:.ı;~ 

e gayriihtiyari paçalannı b - Her ilim sahamızda ve her fen gelince cidden göziim açıldı. 1 mış ve 42 inci fırka. ise 5 ma- tu. 4 \'e 5 Mayıs ~ ~ 
1.lttı. Hara""l Ailesinin: Ölüm Kayıbı .şubemizde herkesin kendi bilgi Hemen elli metre genişliğin- f yısıta.n evvel ihraç edilememiş - bir ileri hareketi ıçı.tl ~ 
İbrahim, sıkı bir boyunduruk- "Y"Y ihtiaaaile çalişması \'e terakkisi !'!"'!'!'!"!!'!'!"!!'!'!"!!'!'!"!!'!'!"!!'!'!"!!'!'!"!!!!"!!!i!!'!"'!~~ 1 tır. ni y-Oktu. Düşman".' ~ı'> 

ı lıaanıuun elinden paçalarını Yanya eşrafından merhum Haraççı Hafız Mehmet Şev- teşvik ve kabul edllmedikçe ba.ııcı dilleri hakkiyle öğrenmi- MÜ da ta a k ti · nlınıştı Fakat ınuc _., urtarmı~tı. Fakat, boyıınduru- ki efendi refikası, adliye müfettişlerinden Kiizım Haraççı, yükııek ücretler mukabilinde ec- yorlar. j uvve enıyor ni şartlarına göre ıııı;, 
uğu bırakmadı. Bir iki daha mobilye ve mefruııat tüccsn Haraççı kardeşler müessese- nebilere daima arzı iftlkar ede- Zira ecnebi dile yalııız gramer O sırada ise Türldero her ta.raf _ ler liizıındı. Bütüıı ~ 
ğwıturdukta.n sonra, hasmını !eri sahiplerinden Izzettln I~f ni Haraççı, Yusuf Harraççı, riz. Bu müzmin hal dahi asırlar- ile başlıyan yolunu şaşırır, u.sa-

1 
tan takviye kıt'alan yağıyor ve I göre 6 Mayıstan c' ııı\ 

cyundurukla beraber silkıp ha- Abdullah Haraççı ve Nedıın Haraççı ile, İzınirde Arttir ca devam etıni.ş ve etmektedir. nır. Kraatc devam !'deni.er ye- Çanakkale müdafaası topçuları hareket yapmak Jı1l 1~ 
-alandırdı ve bu havalandırma Lafon mahdumlsrı Limited şirketi müdür ve hissedarların- Bu mUnMebetle mealeğim bu rinde sayar. Yalnız mükB.lcme gittikçe artıyordu. Mayısın 1 yordu; Sir HamiJtoıı /. 
' boşaltma.dan istifade ederek dan Kemal Haraççı'nın valideleri, askeri hesap memurlu- lunan yabancı dilden dahi biraz 1 ile yeti.şenlerden bir hayır gel - 1 inci günü Türk mahalli ku _ radı olmadığı için d-' 
imdi kendisi çift paçaya meli. ğundan emekli yüzbaşı Tahsitı Türkerin hemşiresi. lstan· bahsedeyim. Lisan öğretmede mez. En makbulü tahrir ve ter- mandanlığı umumi bir mukabil livası ile Yeni Zelıı.Jl i 

Ali boyunduruğun verdığı ser , bul Bahçeköy Orman fakıiltesı prof&ıörlerinden Esat Muh- çocuklann seyahat ve Avrupa cüme kudretile hizmettir. taarruz için kili derecede kuv- Sanbayırdan çel<Jll 
emlikle ne ?lduğunu bir&n ıçııı ( !is Oksal ile emekli veteriner yüzba~ı Ka~ o_~sal'~ teyze- ile temaslarındaki faidelerden Kemale ermek tekii.ınül şahı- vetli bulundukları kanaatile ı, burn}'na Çlkarmıştı- ~' 
arkedememıştı. Fnkat, hasmı- ( ıeri BAYA<~ HAYRİYE HARAÇÇl'nın dunku 25.6.1941 bahisle onların şevk ve gayret- kasına erişmektedir. Yani yuka- 2 ve 3 Mayıs günü müttefikleri iki tarafın_~?.,/ 
1n paçalarına indiğini tie'm!Ce 1 çarşamba sabahı saat 6 raddelerinde İzm.irdeki evlerinde ve- !erini tahrik etmek ve lisan sa- nda saydığımız dört faJ;la ilmen denize dökmek üzere - askerle- ,,.~ 

da. derhal hasmını boyundu-ı fat ettiğini teessürle haber aldık. Hnsenat ve şefkat ehil- yesindc nail olacakları müı·~foh hulfıl etmekle kabildir. rin yorgunluğuna bakmıyarak- 1 leni ~u~arebc 6; JP: ,ıkla karşıladı. !erinden olan merhumeye mağfiret ve kederli evlatları ile hayatı \'e istikbali canlandır - Lisanın değer ve kıymeti de her taraftan tarruza. geçti. Fa- a ı ve ' Mayıs'f~ 
d ki b 1 d·ı · m•k ı•••mdır. Bu kudretin fık- b~•dur. k s· H ·ı vsm etti. 30.000 • 

. Şim. eli_", !br. ahin! boyunduru.;;ia _karde_şin_e ve ka_r eş =çocu _ anrı_ a_ ~ _ı_r ı:_r _ı :rız. _ _ ~ ~· 1 '" at ır amı tonun ordusu iler- Fr İn ·r.s - - - - ;: - - ...,.. - - - danındandır ki çocuklarımız ya- Bahri ÖZD'"NİZ !emek 1·çı·n nasıl ka" r1· ku\~·cte ' ansız \'e gı 
1 

• 1 7ırmıştı. Ali, hasmım müthış v·c ... <a> l&l<UFU uu'"" 0 ur -''-- wzuv ~ uw a;.; · • 50.000 kadardı. 56 ~ 
addarane boğdu. Başka ı;art'si ~~~!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!l!!~~::!!!ll!~!:':!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!~!!!!!!!!f!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!i:!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 72 toplan vardı. 13~ ~J. 
oktu. Paçalarını kurtarm~k fikler için acı bir yeil 
ııecburiyetinde idi. Yoksa. rtı Bütün köy, baştan aşağı do- ,- H 1 KAY E ' alamazlar \'e onunla başba§a kal tirdi. Bu kuwcuerc · 
ıere vuracaktı. natılmış, renkli fenerlerle SÜ&· ıı o - o JI mal< için duydukları arzuyu bir arruzlar sonundı> .p 

lbrahim. çok tetik ve imrnaz lenmişti. Mehtap, güneş yüz- N E v v E K y L tUrlii gizleyeınczlerdi. metrelik araziden b!.ı 
>ir güre§';i idi. Birdenbire has- lü köylülerin gözlerindeki ışık- Derdine hemdcrd, acısına te- kazanılamamış, f...-
nının paçalarını çözdü ve yine !arla mezco\arak köye, daha selli ve ıztırabına bir ~ifa ara- pek ağlr olmuştu. 9_ 
>irdenbire dikilerek boyundu • cörrıertı;eaine, serpilmişti.. - Yazan Burhan Çölok - yan köyl\Uer, daima Sabahate ihracın başladığı .,ı; 
-ııkla havalandı. Ve ani olarak Köyün, ııııklı ve dar sokakla· ko~uyorlar ve en zor müşkülle- dan taarruzllll keııilOU, 
hasmına girdi ve bir ıç engeli nnda koşuşan köylü 'i°c_uklar, ı Ve bütün köylüler. derdlerini 1 de tekmil köy halkı, kadınlı, er- ı ve en güzel bir kızı olmuştu. rinin kolaylıkLt her çöziUIL\ıün- gününe kadar ( oıı ,,-
vurdu. gençleri taklıd etmek ıstıyerek ortaklaşarak daima kendi içle- kekli bir çok gruplar halinde Gün geçtikçe, kemalinin şa- de ona, daha çok bağlanıyorlar- gün içinde) !ngiliıı"' 

lbrahimin bu hareketi her naralar atıyorlar, ve canlı bir rinde ya.şayan bu temiz ailenin• çılgın bir ncş'e tufanı içinde sa- hikasına yükselen Sabahat. dı. maktul veya mecrulı· 
ochli. .,.anın ,-apaınıyanoı:.ı derece faaliyetle kaynaşan köyün en sevgili yavrularına, can ve gö- 1 baha dek eğlenmişler, çalmış -j öyle bir gün gelmL,ti ki köyün, 1 Böylece günler ve yıllar daha ise en ruıağı 1.000 ~ 

, -.... bu··yük evinin önünde topl~nmı- nülden bağlılıklarını isbat etmiş lar, oynamışlar ve en tatlı bir dig-er bütün mevzularını orta- geçti.. Sabahat c\•lenerc1', ko·· _ mecruh "eı·mı·şıe--'ı. 
de mahirane idi. Çünkü. böyle olmak için bu mes'ut yıldönü -ı rüya filemi yaşamışlardı. dan söküp atmış ve güzelli"1.,-·n1n ·· • "'(lSi -paça çözüp hasmın boyundunı- ya başlıya !ardı. ye, daha ~ok faydası dokllllan Muharebenin crtv...,. 
cğu üzerine gı'derek diklenip iç Bu ev, aıol n ayni köyiü o- münü, bugün, mukaddes bir Küçük Sabahat, kah, annesi- cazibesi, haşmetinin teısıri, te- mesut bir aile kurdu. Ve artık, ı ziyet karanlıktı. acı:ı.1. 
·engel yeti§tirmek kolay değil _ lup, yüksek memuriyetlerle u- bayram gibi kutıulamıya hazır- nin kucağında, sünnet çocul<la- \'aztıunun sihiri ve pürüzsüz uzun yılların mütemadi tecrübe-! tonun ordusu yarıJllt1;.~ 
di. zun seneler şehir hayatı yaşa - !anmışlardı. rının yanında, kiı.lı milli hava - lisanının sürükleyen ahengiyle. si, Sabahatin o sevimli başına birinden ayrı iki n~~I~ 

Herhangi bir pehlivan böyle dıktan sonra, çok sevdiği ka- İnce uzun boyu ve genç olını- !ar oynamaktan yorulmıyan de- köylülerin, ti. ruhlanna kadar bembeyaz telleri örülmüş muh !anıp kalmıştı. Birılı.1'1.JI 
bir tehlikeli oyunu tatbık et _ nsiyle birlikte tekrar köyüne 1 yan yaşına rağmen bozulmıyan likanlılar arru;ında., kah dilşün· nefret ederek, oralarda fi.lizlen- teşcm bir taç giydirdi. bağlı olduğu haldi' 

1 

oJ".ı 
:nekten cekinirdi. Çünkü bu dönmüıt ve yerleşmiş olan Hü- zarif endamiyle, gününün her celeriyle kendilerine birer da - miye çabalayan yalan ve riya· Ve Sabahat, hala, ömrünün hücLLmun aralannd~. ~ 
h••eket bızza· t ken~'-·ı· 

1

,.

1

.n ta_.h- seyin Yonat beyin, evidir. Talı- sa.atini köylüler arasında geçi-' mad veya gelin seçmekle mıış- yı silmiş, ve oralannı, hakikatin i~tişamı içinde mütevazi köşe- muvasala yoktu. l1
1

'ı/. 
- ""' ' " ili. · A rupada ı"kmal etmı• ren Hasan bey de köylülerin, şıld • · sındcn et- r f · l ·c1ıra kt Jd edil efil ilkeli olurdu. s nı v ~ gul bulunan ihtiyarlar elinde 

1 
ı agıyle tenvir ederek, kötü rw.a eyız er yag - no a e e eDl ":V' 

bulunan Hüseyin bey, eşraf• bu candan ve yakın a!Akalarını 

1 

koklanınıya kıyılınıyan, nazlı J dedikodulara bir son vermiştı. 1 rak kafalnn tenvir ediyor \'e ba ile İngilizler ve ~ 
Eğer, karşısındaki lıruımı us- tan merhum bir ağanın oğlu - bir cemile ile karşılamak iste - b. . k ·bi kiti k köyünün yeni doğan her ferdi- hut Maydos ile .ı\'....~'..I. 

ta ise boyunduruktan doğrulu miııti, ve yirmi, yirmi beş kadar ır çıçe gı • geç va ere a- Şimdi onda her şey güzel ve ni, her sene tek-r -~'len mutlu ...-"'' 

dik 
' h bi '-·A·-- P dur. dar dolaşmış, ve kendisini tebri· h .beli di O k .. d • ~ ~= arasında Türk ıne 

ilen asmıııa r uUU<U.Ua ya- Ko··ye dönH~, birbirine fazla 
1 

köylü çocuğunu o gün, sünnet et I k len k .. 1.. · · er şey cazı Y · • oy e bir yıl dönümünde kendisın· e da- sız uzanıyor ve dıl.;,ıı ı 
k rtını bi d 

...., ili bedi e ge her oy uye, yıizıinden yetiş · k .. ıül· · H•U para sı r an a yere vu- d"·kün bu karı koca için, mesut tirmek ve onlan kıyıne • mış ve oy en ye...., r - ha kuvvetli bir sevgı·yıe merbut kim ediliyordu. ııı ;;ı 
rabilircli. bl;" hi.clise ile neticelenınit ve yelerle sevindirmek büyüklüğü· ~~::;n:!:aı!'fe~~fı .. te · mişti. Köyde ona karşı, temiz kılıyor. 42 inci fırka da d~ıv; 

Ali ani olarak ve hiç umul - üç yıl evvel bu gün, bir kız <;o- nü göstennitti. ve hakiki bir sevgi ile bağlı olmı- Muhitin, bugüne kadar bu halde bütlln tng"il~f. l 
madık bir yerden kösteği yeyin- cuklıırı dünyaya gelmişti. Her tarafta karyolalar ku- Ertesi gün ve daha. ertesi yan bir tek kişi yoktu. Herkes 

1 şekilde cereyan edip gelen bağ- harbe sevkedilınlşıer ~J 
ce geriye doğru scııdeled.i. lşte, doğduğu gündenberi da- nılmuş ve köŞe başlarında ya- günler, ertesi yıl ve daha ertesi onu sevmekte ve herkes say- 1 !anışı, - herkes iman etmiştir muvaffakiyet eıde ı'J 

Ye bıı hızlı. ııendeley; ver _ ha. giirbiizleşerek, köyde küçük- !almış meş'aleler, mehtabı bir yıllar, Sabahat, bu şirin yavru, makta idi. İçil bir hased ve g1z. 1 ki - bugünden sonra da ona ğılınışlardı. Bütilll ~ ,'; 
eliği lıa.reketle birdmbıre boyun- ili, büyüklü herkes tara.fmda.ıı ı fecir yahut bir şa.fak kmllığiyl<ı akıllara. hayret veren bir ça- il bir kıııllançlıkla mııztarıp bu- karşı, ayni şekilde devam edip zayiat çok ağırdı y• !P') duruğu çözüp sırtüstü y~ düş sevilen Sabahat, bugün üç ya- süslemişlerdi. buklukla. serpilerek, büyümüş lımtn. genç köylü kızlan bile\ gid«ektir boşları doldunnal< /1 
JIW"e1r ;~ harekete .ceçtı. şım .,jdrik etı:nif bulunuyordu • O ı:.ece, sokaklarda, ve evler · vıı _~Yet köytin en mükemntel onu ~vınekt.eıl .11'1""-~.ı "ı.rhan Çölok di. C 
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~ 'ını aldığı 2400 kilometrelik 8.. "k R Al nan ı 
l: C-ph de Ve iki b\iyük deYlet uyu us - 1 
Ilı. da vuku b>ı\maktadır Bu 

1 
, 

•!arın mu· ı<l<lı~rntını Al· uvvet 0rı carpışıycr :ıan sila: ının çı,~bil~eğıni id- ü 
1 tn~1Kedeııler şu esaslara. dayan· (B•t ı-.rafı ı inci •ayfada) 

""~ladırlar: 1 
A Gro<lno, Kobrin. Vnlinsk - Vla-

U ,' Alınan sevk ve idaresının dimir ve Brodı ıstıkametindeki 
'li~Unlügü herl<Psçe müS<'llem- taa.n uzu inkiaaf etm~e de '.!4 

.Hı. Alman ordusu r!isıpliııe- Haziranda Kızılordu kıtalarıaın; 
"'~ muannidane mukavemeti ile kar 
~ · ı;-; yctiı;tirilmıı; ve İspanya ~ılaşnı.ı~tır. 1 
ııı.'~eş muharebel~nndcnberi 
.. ~~..,-eze meydanlannda yük· Dü"'1Jlarun Şaale i"tikame - 1 

"""'lcabiliyetini göstermiş• r, tinde yapuğl bütün hücumlar. 
._ C:ı Alman silahı, tekniği, ma· kendisine biıyük zayilit verdirı-
"<Vı !erek tardaiilm)stir. B•1 mın · 
'la Yatı ve malzemetıi bir eı:ıı takada hareket edı:ın motörlü ,,.._a buh,nmayan bir kudret '--
. ..,_,\er 1 teşekküllenmiz mukabıl daı ut:· j 
Ilı z' amil !erle dtlşman tanklarını ricate 

l.ııık .aferde en büyük iki mecbur etnıi~Jer ve bir motörl'i 
~ Ve tayyare, ancak bu ordu· düşman aıa0nı tamawile imha 
~en eh•erişli bir surette istih· j eylemiıılerdir. . 1 

J!:ı f'<iilmiştir, Grodno. Kobrın, Vilno ve 
'ıı.ıı· Muvaffakiyetten mu'IÜ· ı Kovno için Volkovisk, Brets -
bi ıyote ko,an Almaa ordusu, Litovsk ve Pinsk istikrunetind~ 
'h.ç bı.r güçlük önünde kırılma- 1 kanlı mulı:arobeler devam et-' 
~hır ruha sahiptir, nıektedir. 
~n beş yıllık esa~lten. acı Mühim tank ciizütamlarının 
~U alan Alınan milleti, ya Brodı istika.metinde verdiklerı 
il~ "• mes'ud yaııaınak veya şiddetli mu.'larebeler devam e-
1.v •lc istemektedir. Ve bir ;ra· dıyor. Düşman bu muharebeler
.;;,; .tabidir. ordusu irin her de ağır zayiata· ugramı~tır. 
·c~ı feda etmeye fını&M~r. Hava kuvvetıeı'imiz muha.-e • 

Üni .ı\iınan saadet ve ı:ıtıklıa- be meydanlarındaki kıtalanrnı • 
· )~ >;.~ha.yat sahaları tcı:ninine za. mıa·afı'aloi:ıoetıe müı:aheret 
üı ~fi ~u.ıı .. te btılwıduğunn her ferd ederek hava meydanlarınd:ıkı 

.J 1 ~ ıktir ve bu sebı-pl.e nibal tıı.yyarelerie bir çok mühim a~
u~~: 4ir•re. kada.r savaşma:."• azı;n- keri hedefl<:re ,;eri halinde dar-
uıı11· laıı" Cıhan harbinin kutlu bir beler indirmı~tır. 

-,.~~!ı ~ı:a. ula.ı,ıt.ırılması is • ~arkın Hava muharebelen•ıde ta.y-
a.P'"w t~•lc lı kıtalannı edinmeye mü· yarelerımız 34 d~man tayyare 
1>it '.,# " kırtır. 
sıı!Jll'·ı ~~"Usların defi Ye tard ödevle- si düıııirmii.ş!erdir. 
ı·f '~ J,'1 ba~rabilecekle:riıı.- inan- Harp gemilerimı:ı:. Finlandiya 

ti" :"!ın körfezinde bır dü"wın denuıal· ı 

/ J..
18 

edilebilir: j Ruınıı.nyadan gelen Alman 
'"ı ~ ~h· ll!.ütaleaları da sn suretle. tısrnı batı muşlardır. 

ıı.ııı) auslann bu harbi kua • bombardıman tavvarelerinuı 
n ~ ~ıııaııı.aıarı, yeni nesilce ta-· ::;ıva.stopol üzerine yaptıkları 
e '! tıİt~ıı ~nimsenen rejimin su- ikinci akııia mukabele olmak 

· te ~J it, ho~ ınta.ç edebilir. O seboıp- ilioere SovY<ıt bomb.ıdıman tay
tı- • JI', Ôliıı~ .· evik gençliği yurdu itjn yarelen Köstenre il~ Sulinayı '--:;/. ııt1 

cana minncL bilir, l üç defa bombardıman etmi.şler- 1 ~iı:us ordusu, muharebe dir. Kösı-oe alevler içirrdeclir. 
~betleri geçirmiş olmamakla Alınan tayyarelerınin Kief, 
lıııııe-,,.' talim ve terbiye~ ve Min,ılı;, Liepaja. ve Ri«ave. yap
tır ve elere ehemmiyet vermiş tığı hücumlara mukabele olmak 
l'ıl~ tnuharebe :netodlarına fuıere Sovyet boB1bıı.rdı..ıuan tay· 
Cı lıcı değHdir. yareleri Danz.igı Koonieberg, 

llus silahı, teknlı'ti ve mal· Lubli>ı. ve. Vari!()vayı lıamb&rdı· 
~~iı- hasmının kindPn ge- ma.ıı. ederek as'.<erı hedeflel!de 
~t ancak Rus or<lusıı büyük bü~iik talıribal yapmı~la.rdlr. 
~:l<ı gibi _mühmel değ~ldir, \'ı..rııovadı.:Oi petrol deı:ıoları a· 
:<il ·tı tırnaga kadar muceh· levl~r i~inde yanmaktadır. j 
tıı \ Sovyet hava kuvvetleri 22, 23 

11ttıı ''Us ordusu, taıık ve tay· ve 24 Haziranda ekserisi ha va 
Si·ıı istilcbal h~lie en meydanlarında tahrip edilmek 
~~ı.'.,. bir rol oynıyacaklarma suretile 374 tayyare kaybetmiş 1 
~t q"I ettiği IÜJ!dmıberi ka, tir. Ayni müddet zarfrnda Sov -
~ eltniştir. Rus or>:lu•u "kuv yet ha"'8 kuvvetleri, hava mu · 'ı 

.'.'.:tıumiye,, ısini gizlemek. harebelerınde 161 Alman tay -
't ~~tiıı; ~-'·"- Zırhlı' · d- ·· "~1ero· B -'--ı ,._,llıo•"-· ........ - ...... ~ yareııı u~ttrm...,. ır. un ....... 
,;·.ıııı0:'rtli kavvetlıeriıt ve h&va lıaııka ha.va meydanlarında da 
Sııı...ltUıı kıemiyeüıri ynlun<lııı takriben en aşağı 200 tayyare 

.. I ~•ıııer hayretlere d~k- tahrip edilmi~tir. j 
.. '11 l!:ı Alman pa.raşütçüleri beşer, O· 

r~~.t ~~ aua ordusu, iyi sevk ve nar kişilik gruplar halinde ve 
. iti') ""la~~lldi·~i halde, vazifesim SOTyet üniforması giymiş ola • , 

çill /. ~ı ıleeektir, j rak muhtelif noktalara iomış • 
~~#"'~ ~<li~ııeya., bir alemdir, k'endi !erdir. Bunlar münakalatı boz • 
ı (~ ıı'l ~ ktıve Yeter, çekilen ordu ta· mak maksadile sabo.:aj hareket-

i~, ~~na](~etler alabilir, zeogio 1 !eri yapmak üzere inmislerdir. 
c'~.., t'llkii. a~an beıılenabilir. Bu- Ordularımızın gerisinde, ·sabo • 
);~!,, S 11~~1ah karşısını,la, hint r- ta.j yapmak vazifesile mükellef 

ıP'J "k k-unak, kaynaklan kurut{ olan p:ı.ra.ııütçilleri imha etmek 
oıı ,.~, ı (ll 01ay değildir, için avcı tabl.ll'ları te~il edil . 
ııııJ: ~i halla sa.n'at koınbinaları mıstir. Bu avcı tıaıurlan dahi· 
)<Jl'~ liıqlnı~~larına kadar gPrilert> !iye komiserliğinin emrine veirl 

ı. ,,1 lı. k~~lerdir. Ordıı r.eltıklik> . ı mit~iandiya, topraklarım AJ.' 
:;ıs~.1 ·~aiııı Vvetlenebili~ Nihayet, 
.:ı~~· \~ • bu kıt'a sükkıi.nının i•- man kıtaları ile Almau tayya -
" ~.,. 'llıy etıııediği wrlukLar ı.a-' relerinin emrine vermistir. Sov 

ıll .'A ~ı ~tır. yetler bir!Jği hudutla.rma yakin 
'flViı ı ~n1 il~. bu felalı:t>~ gün . ola.n ıru.ntaka.larda Alnıan kıta
·,; ı'J ~lııe du.nyanuı iki büvülı. mil· !arı ile hava filola.nıını tahşi-[ 
56 ~.. ~. ~'.:· ~iiuh,,.retint- ma:&har datı 10 günuen beri dev1.m et

u. p•· • . , "'-"8..zı teckin.. rnecb 1ı;a. mcktedir. 23 Haziranda FiDlan-1 
·ci' ı":! ~ı d .. ı:erıl,.rde de o•rlularına diya toprak.larından havalanan 
re ~·1 ı1}~ '::"n verir, zaman kaza- ti Alman tayyaresi Kronş -' 
,# :"lr ~ndınrlar ve sonuna tad mıntalıa.sını bombardı • 

b ~şı l.~'ki~Uharebeyi uzatabilirler. man etmek te~ebbüaibııcle 
" ~,net"eı- ınuhteremdir. Şimdı· bulıınnuı.ıtur. Bu tayyare 
• tJ ~."< e•~ceyı. kestirmek ige te- ler tardedilmi•tir. 1 tavvare dü 

ı aJ' '"ltıa j~tır y aziyetin inkı- şürülmüıı ve 4 Alman· · subayı 
ıl 6' ~ar lltızar etmek en doğru esir edilmi~tu-. 24 Hazıranda 1 
ıı1:J..N ~'-._ek.ettir. j Alman ta.yyar"9& Kandalakşa 
IYf!:ı' • ...___._ mıntakasına hücum ~tmek te-

)l~P_·. f ııı",rı'ka Savyetl f P, 1 şebbüsünde bulunmuşlar ve Ku-,,.4 lojav mrntaka•ında bazı Alman 
kıtaları huri:ıdu gecmeğe W,eb· 

ıc,;ı af. ~a d büs etmiştir. Tayyareler geri 
eJ'.o?. 1 r ım ed°" .1

• dönmeğe meebur edilmiş, kıta-
il:·~ Ull - lar da tardedilmiştir. Emr edi-

o~":-1~ (I!. len Alman askerlerinin sayımı 
j1Jw.''t l .. tarafı 1 incı u~ fada) ı.1.maktadır: j 

i1'1 J' \.~'~ b .. ı yap bü··ı·· . .. ıır; ı . ""ılıt ,_,".'Unan B. Rooeevelt Rumanya un arazı sini Al-
~ ~ Jı._ "' 1 man kıtalannın emrine tahsis 

diÇ '""e .·k - '-· So ·~if. itııı,/1 a.. Sovyetler bırli • etmiftir. Y ....... z vyet şehir • 
·~;1''2 ~~ ~ahilind.o olan yar- 1 !eri ve kıtalan UR!rine akın ya-
~;!, ~~ı~tır. Bu yardmnn 1 pan Alman tayyareleri değil 
~ 1.'.:.t:-yin Yapılacağını ~- ayni zamanda Sovyet kıtalarına A ~n . ederne.m. Sovyetier ı ~ ha.rekete geçen Alman ve 1 

il~ 1 Sı .~n ~liya.;ları ma.lilın oJ. IUı~~ lrrtaları da Rumıı.nya 
~ .A t " h ti_ka,ne g:ibi bir yar • anmsmde.n hareket etmekte .1 t i' ~;. ~Unabileceği hakkında dir. Alman - Rumen kıtaalnnın 1 

• • ~ Yletl1eJ< m~Üll de- Ç~?"_i~ ve J>ı:ut n~rinin aağ 
t. ~etler birli.!"i şim.diy& salıılım ekı ~ek ıcın yap · 

~l'it \ııre~ıkaya ihti~ \ tıklan teıJ,:!>büDır akamete uğ· 
' ~ liııte tnvdi etmemit- raıJl1'İU'. Almanlardan ve Ru-

11lı~a .\ı:ıı. rfüanıı> Sov,.et> meıılerdııın esir aldJk. 
lllı y il dahilinde buluaaA Berlilı, 25 (a.a.) - D. N. B. : 
~ı eö,oliyelıiö. bilıllriyol': 

Zan· oıııpb 1 iıl ı muhtıwmt 

e 
ecı· 

ak 

!"ENt SABA 

on ve elsi 

Türk ·A 
ı Tasdi Et 

An kara, 25 ( a.a.) - Büyük kili tekrar kilnıüye gelerek be- f ahede Ti.irk ve Alman milletle
Milleı Meclisi bugün Refet yanatta bulunmuştur. rinin samimiyetle elele verme
Canıcezin başkanlığında yaptı· Sık sık ve sürekli alkışlarla terini ve birbirlerine itımadl& 
ğı toplantıda Türk - Alınan karşılanan \"e bu beyanatı ta- bakmalarını istihdaf ediyor . 
uostluk muahedesini miiza.lı:ere kiben Cümhuriyet Hallr Parti- Müşterek menfaatleri için dost
ve kabul eylemiştir. 1 si Meclis müstakil grupu reisi çe görüşüp anlaşmalanna yol 

Bu müzakereyi takip i~in ka· AH Rana Tarhan "İstanbul,, açıyor . 
!abalık bir halk kütlesi sıımiin hariciye encümeni reisi Muzaf- Bunun için bu muahedeyı yal 
localannı doldurmuştu. Mat· fer Göker "Koll}'a,, general Ce- nız tasviple değil, ayni zaman
buat loca.sında. ecnebi ve Al· mal Mersinli "lçel,, Feridun da memnuniyetle karşılıyoruz. 
nıan matbuat mümessilleri bu- Fikri "Bingöl,, söz almışlardır. Müna.eebetlerimizin mesut inki· 
lunuyardu. Kor diplomatik lo- Ali Rina Tarhan 15 haziran şaflarn ma.zba.r olmasılll temen 
casında Alman büyük elçisi 1941 de Ankarada Türkiye Vt> ni ediyoru~ 

ispanya da a b~ 
kanş cak mı? 

( a., tarafı 1 ı .. cı ,.yfad•) 

Mitingden sonra talebe par -
Unin merkezine gitıniştir. Ora· 
da. bir çok yüksek zevat ile lıa-I 
riciye nazın Suner de bulunu-

1 yordu. Hariciye nazın halka hi
tap ederek aşağıdaki beya.n&tta 
bulunm!lftur: 

- Arkacta.,Jar, 
Çok söz söyleme zamanı de

ğildir. Şu anda falanj kararını 
vermektedir. Sovyetler birliği 
mücrimdir. Sovyetler birliği bi
zim dahili harbi.mizdea mesul-

1 dü. 
Arlrad&flar, 

andık 
rnu 

( Baı tarafı 4 Uncu sayfada)· 
Sahnenin ön kıısmına otur • 

muıı yanyana sıralanmış selrl:I 
tane genç bayan. Bunlar da o
kuyucular olacak. . 

Hepsi terteıniz ve bir örnek 
giyiıınıişler. Lacivert, dar ve lG
sa eteklerinin üstünde beyaz in
ce ~ifon blu.zlan var. Bol döıan. 
kollarının yenleri birer ufak kar 
puı: gibi yuvarlıı.klanıyor. Hep 
si de hemen hemen ayni poz.!~ 
oturuyorlar. i ..... u_ı,; ~..:'-' 

Bu nadide okuyucuları orada 
dinledikten sonra heyeti umu -
ıniyesi itibuile bana (Yenikapı. 
Yeni.kapı) diye birı;ok defa ka
kınç yapan tanıdıklara hak ver· 
dlm. 

Kalkıp köprüye doğru ilerler
ken yine sağlı sollu hıncahı ,; 
kahve ve gazinolar ara.sındu 
geçiyordum. Sahil boyu ise 
mahaşer:ı.J.Jah ... 

von Papen ile büyü:< elçilik Almanyanın sal!hiyetli mümes• Refik Saydam htikıimetilli ba 
müsteşarı ve ataşemiliteri yer sillen 11.rasında imza edilerek güzel eserinden dolaY1 tebriJ, &

alnı.ıslardı. meclis heyeti umumiyesine arze derken, içinde yaşadığımız güç 
Celsenin açılışını m'.tteakip dilmiş olan muahedeyi miista- lilkler ve tehlikelerle yfll,fü 

kürsüye gelen Hariciye Vekili kil grupun tasvip etmekte oldu·· dünya şartları altında. ır.ille • 
Şükrü Saraçoğlu gel"n evrak a· ğunu söyleyerek demiştir ki: 1 timizin müzahir bulun~WJU 
rasında bulunan Türk - Alııı:ıo _ Tasvip ediyoruz, çünkü milteyakkız çaLışm&laruu. da 
dostluk muahedesinin ruzMme- münderecatı Türkiye cümhuri- daima dileriz.. (Alıa.taı') 

Si.ııi çağıracak olan ııe9e ha • 1 

zırlanınu. Hulr olıınuz. Avro· 

!"8".l!l tarilıi s..vyetıer birliğinin! Almanya Kaf-
imhasını emrediyor. 

~~.:~ 8;,'r' ~ı;,n1m~: kasya ya inerse 
tDl'. Kalababk bir halk kütlesi ( 

ye alınarak tercihan ve mUsta- yetinin harici siyasetinde takip Hariciye Encümeni ınaıabıt.ta 
celen müzakere edilmesini iste- elmekte olduğu eınaiyet, iyi mü muharriri Muzaffer Gökeı· Jo 
ıırn;tir. nssebet esaslanna uygundur ve meclisin tasvibine arnedilmiQ o-

Reis, Hariciye Vekilinin ge- mevcut taahhütlerimizi mah· lan muahedenin büyük eh<'ruat· 

İngiltere büyük elçiliğine ii· Bundan sonra ran 
•dt.,-ek lngiltt'.re ve Sovy.etler bir 
liği aleyhinde be.ğıracak haıınut ve lrak'a taarruz 
!WZ!uğunu göstenniş ve İtalya, d ek i~ 
Almanya, Finlandiya, Rwxıan • e ec m,. 
ya ve İspanya lehinde bulun _ (Bat tarafı 1 inci sayhıda) 

rek mevzuu bahis muahedenin fuz tutmaktadır. yeti haiz bir doetluk veeik:uı 
ruznameye alınarak tercihan Muhterooı arkad•r bu mu- olduğunu işaret etmiftir. 

mll!ll:ttr. rı geldiği takdirde bur;J.Jan 

ve gerek müstacelen mii.7.akere- ---------=--------=-------"--- tngiltere el('iliğiıtin bazı cam
IACI kınlmı~tıc. Polia nümayiş

' \;i]Pn da.ğıtnıı.ı;tır. 

B!Ucistan ""Ya Efgııoist,m yolu 
ile veya her ikisinden birden 
Hind hududunu tutabilerekiel' -
dir. Bu ihtimal göz: önün<kı bu
lundurularak, ~-oğu ca>ıtıs. boz -
gun~u ve askeri mülelıaı.sıs o· 
lan 500 "seyyahın,, halen İran· 
da olnası İngiliz ve Sovytt hü· 
kümetıni ziya<lesile m~ş~ 
etınekte<lır. Sovycl - Alman pal\ 
tı hasebıleı !ng:liz - Sovyet hü· 
kiını. tlcri şu11Jıy kadar henıA
henk olarak lıaı.•l<et ecıu.ııiyor
lardı. 

si hususlarını ayn ayn reye koy 1 

muş ve kabul edilmiştir. 
Bundan sonra Hariciye Ve-

ı 

tın ücüncü gününde Alınan mu
bıırebe tayyareleri düııman de· 
n1irvvlları ile• lokomotif ve va
goni:ııına karşı şiddetli hücum
larına devam etmi.5lerdir. Yal· 
nız bır şimendifer hattında 17 
tı·ene isabetler kaydedilmiş v .. 
bunlar kısmen yakılmıstır. Di
ğer bir hatda da altı trene bom 
balar isabet ettirilmiştir. Bü -
tün bu trenler asker ve otomo
bille dolu idi. Bir çok lokomo • 
ti fler tahrip edilmiştir 17 lo
komotif, yalnız bir keşif uçuşu 
esna"1nda tahrip edilmistir. Bir 
çok noktalarda istasvonlar dı -
şınclaki raylar da tal>dp edil -
miştir. Bir çok garlar da yı · 
kılmıst.ır. 
Ahııaİı papıuılanna verilen emir 

Berlin, 25 (a.a.) - D. N. B. : 
Alman kilisesi U Hoziranda 

bütün Alman papazlarına bir 
mesaj göndererek Sovyetler bir 
li~e karşı açılan mü~a~t>lenin 
bütiin dünya bıristivanlıgı na· 
mına yapıldığını bildirmi~ ve 
papazlan ölriimiizdeki Pazar 
vaazalarını yaparken hıristiyan 
lığın Sovyetler birliiföırlc gad · 
d;u;ca. takibata maruz kaldığını 
halka hatırlatmağa davet etmiş 
tir. 

Prınılanın bir makalesi 
M.oskova, 25 (a.a.) - Prav

da. gazetesi.yazdığı ıwın bir ma 
kalede diyor ki: 

1 
Bize taarruz eden düşmamn · 

kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ko 
!avca muz:ı.ffer olacaı\'ımızı b~k 
leİniyol'lll:. Faşizme kar"lı zar~ -
rin miişkill olacağını ve aft,tr 
fN' kıi.rlıkları icap ettireceğini 
biliyoruz. Fakat galip geleceği
mi7.i do> biliyoruz. 

Pravda Almanyanın ''aktic-le 
Ukranyayı ele geçirmek teşeb -
büs;inü hatırlatıyor ve ~öyle de-1 
v:ım ediyor: 

O zamandanberi kuvvetleri
mi?. 1!;y3s kabul etmez den>ce -
de arlmJ.'ltır. Her hangi bir d'..i~ 
mana ezid darbeyi indirmeğe 
mı•l<troir. kuvvetli, mükemmel 
siHhlandırılmış ve iaşe-i mü-, 
kemm~ bir Kızılorclnyft. lıir ı:::ı 
T.Jl dor.anmal'a malik bulunu • 
yonu... • 

Eski hİF Rns prensinin 
~··a:ın~.l'f"Ni 

Anlıara radyo gazete~inin 
ver<lifei. malumata göre eski R<>
ma01of hıınedarundan olup hala 
Londrada bulunan bir prens, 
neşrettiği bir bPyannamede Al
man taarruzu karııısında artık 
Beya?. Rus ve K:zıl Rus diye 1 

bn- şey kalmadığını ve bütün 
Ruslann bu müşterek diişmana 
ka.ı:şı mücadeleye girişmeleri 
icap ettiğini kaydetmektedir. 

Macar - Sovyet nıtlıı.Melıa tI ı 
kıısildi 

Budapeııte, 25 ( a.a.) - Ma· 
car ajansı bildiriyor: 

Almanlarla Sovyetler Birliği 
arasında harp hali tab addüs 
etmesi fu:erlııe Macar hiikfıme
ti Sovyetlerle olan diplomatik 
münasebetlerini kesmeğe karar 
vermiştir. 

Blr~daloa 
Hıılainlri, 25 (L&.) - ~ 

ajansından.: 

Soll)'et boaıbanlıınan tayya • 
releri bu. sabah Maimi sivil ha.
VL }imanına, ÜÇ kere i:aarru2 et., 
miılentiır. Bp llmaıı. büktlmet 
merkezine 15' kilometrelilı: birj 
moo•fede buloooıMtadır. 

Hariciye Vakilimizin Nutku 
Polonya 

:_.aş vekilinin 
nutku 

..,..... lB•f tara'ı 1 inci sayfada) J 

bu;ün yüksek huzurunuza gel
.nuş bulunuyor. 

Iki devletin müstakbel münar 
sebatını vazih, açık ve samimi 
fikirlerle tanzim ve bu müna· 
sebatın dostluk yolunda. inkışaf 
edeceğini gösteren bu siyasi 
muahedenın mukaddemesinde 
ve diğer manalar yanında iki 
tarafın mevcut taahhütlerinin 
masun kaldığını gösteren sarih 
bir kayıt mevcuttur. Bıı kaydın 
bizim tarafımızdaki mıi.nası en 
başta Türk • lngiliz ittifakı 
bulunmak üzere 'l'ürkiyenin el· 
yevm mer'i bulunan bütün ta· 
ahhiıUeridir. j 

Dostlarımıza vaktiyle veril · 
miş olan sözleri tutmak için asli 
şart olarak ileri sürdüğümüz bu 
kaydı kabul etmek suretiyle 
hepimize Alman - Türk dost
luğu e\rafıııda hararetle çalış
mak imkanını vermiş olan Al· 
man devlet adamlarına huzu
runuzda teşekkür etnıeği bır va
zife bilirim. ı 

Muahecleniıı mukaddemesini 
birinci ıruıdde takip etmektediı:. 
Her tilrlü izahı lüzwnsuz kılacak 
derecede va.ııih yazılım~ olan 
bu maddeyi sadece okumakla 
ıkt:ifa. edooeğiın. 

"Madde: 1 - Tüı·kiye C\im
huriyeti ve Alınan Reich'ı ıı.ra • 
zilerinin masuniyetine ve tama· 
miyeti mülkiyesine mütekabi • 
len riayet ve doğrudaıı_ d~ğruya 
veya dolayısiyle yekdigerı aley
hine mütev~ih her türlü ha· 
rekattan tevakki etıneği taah
hüt ederler.,. 

İkinci madde iki devletin bun
dan böyle müşterek menfaatler 
etrafında vaki olan konuşmala
rım taahhüt altına alan bir mad· 
dedir. I 

Samimi olarak dost olan ve 
dosUuklannı samimi olarak in
kiı;a.f ettirmek azminde bulunan 
iki devletio mü~ter~k menfaat 
mevznbrmı el biri!; vle tetkik 
ederek müşterd• :urarlar al -
ması faydalı oltluğu kadar ta
bii olan i~lerdendir. 

Üçüncü madde muahı:cıenin 
miiddetini gösteren ve alelumum 
muahc<lelerde me>reııt olan tek· 
nik hükiımleri ihtiva etmekte . 

dir. ı 
Arkadaşlar, . . .• 
Bir kaQ cümle ılc hulisaya 

çalıştığım eser harp yangınlan, 
harp çöküntWeri, barp yıkıntı
ları ortasında Türk milleti için, 
Alman milleti için, hatta insan
lık it:ırı güzel ve ıneımt bir sulh 
esl'"nriir~ 

Bu böyle olmakla beraber 
bu e~erin en güzeJ ve en mesut 
ta.nı.f ı görünen ve bilinen cep
hesi değildir Bu neticeden daha 
güzel ve daha mesut olan cihet 
bu esere vasıl olmak için takip 
edilen yoldur ki bunu da bir 
kaç cfunle ile arza çalışacağım. 

28 şubat 1941 tarihinde Al. 
man devlet reisi IDtler, Türk 
devlet reisi lnönüye bir mektup 

1 
yazdı. Bu mektup Türk resmi 1 

makamları üzerinde derin bir 
tesir yapb ve devlet reisimizin 
mll'lıabil ve müvui mtltaleeları 
ile karşıhıadı. 

4- Mayuı 19'1 tarihinde de 
Hitler iR&ntagda söylediği bir 
JNbalıtıı Tlirld~ için, TüıT dm. 
Jet adanılan için ve fakat biJhıı&.. 

sa Büyük Atamız Atatürk "!in 1 
güzel ve güzel olduğu ka.dac d°' • 
ru mütalealar yürüttü e ..s. j 
kümler verdi. Kalblere ve ;fo. 1 
d&nlara bitap etmesini pek iyi 
bilen Hitler bu açık sl!ylt>yen 
mütalea ve htikiimleri ile de 
Türk milletinin ve Ttirk çocuğu 
nun kalbini harekete getirdt. 

Böylece planı çiı:ilmir;< ve, 
temeli atılmış olan Alnıu
Türk dostluk binasırun inşası 
için ça.Jışma sırası kalfalara ve 
amelelere gelmişti. \ 

Bir taraftan iki ~vlet reiııl 
arasında ikinci bir mektup tea
ti.si başlarken diğer taraftan. ıh 
Von Papen ve arkad~ları, Sıır 
raı;oğlu ve arkııdaııbın hüku -
metlerinden aldıkları talimatla
ra tevfikan Türk - Alman dost
luk abidesinin İn91l&Wl daha 
doğru bir tabirle ihyasına koyul 
dular. I 

Bu çalışma esnasında iki ta
raf yalnız diirüstlükten ve a
çık yürekten yapılmış bir tek 
yol ü ti.inde yürüdü. 

Bundan başka hız Almanlar
la. olan m~kerelerimizin mü
him safhalarmdan İngiliz do..'t
lanmızı haberdtr ettik ve yer 
yer kendileriyle istişııc~lerde bu 
lunduk . Bu istlşlll'e ve konu.ş
male.nmu:dan bittabi Alman 
dostlanınızı dıi haberdar ettik. 

İşte böylece ve sadece doğru 
yoldan yürüyerek bugün hu· 
zurunuza çıkan esere vasıl ol-
duk. l 

(Saf t•r•fı 1 iAC! aayfatla) 

f'ı 'orski 1939 eylülünde Rus-' 
!arın Polonyaya hücumunu 
Molotofun büyük bir hatası O· 
!arak tavsif ettikten sonra şiın· 
di balşeviklerin bu hatayı pek 
pııh&lı ödemekte oluuklannı 

kaydetmiş ve artık Moskova -
nın Polonya.da Alman . Rus an

la.şması ile hasıl olan vaziyeti 
ta.nımıya.cağı ümidini izhar eyle
miştir. 

General Sikor iri ııiındi Rus-
yanın Rus · Polonya hudut -
lannı tayin eden 1921 tarihli 
Rus • Polonya muahedesini ye· 
niden resmen tanıması 18..zım 

geldiğini söyl~ \~ bu suretle 
Polonya ile Rusya arasında 

ki münasebetleri me&ru bir e-

aa.sıı. istinat etiirmeai icap etti
ğini ilave etmiştir. Bundan ba~
ka Moskovaııın 250 bin eıoil'lP 
Sibiryaya., Kıu:aki~taıı.a süı·iii
müş olan yüz binlerce &ivili talı. 
!iye etmesi de Jhımdır. 

Sik-0rııki, Kızılorduyu küçük
seınediğini, fakat teşkilat lıa· 
lnmından a.rzettiği ciddt ktt:;ııı-
ları müşah l~dt>o geri kalnı"!ya -
cağını söylemiştir. Bu hRı·hin 

Bu noktada bu iç i~in mezkür neticesini tahmin etmek giit; . 
hizmetleri ifa etmiş olan Alman 
devlet a.dam1 ve hüylil< eJ~i dos. tür. Almanya kuvvetlerini ~·'k 
tum von Papenin ismini sevgi gen;ş bir sahaya <iağrtmak teh· 
ve takdirle yiıdet.ım·ği bir va- likesine maruz bulunmaktadır. 
zife addediyorum. 1 Almanya galip g~lse bile Rus 

Arkada>ılar, istihııal&tı ile mün&kaliı.tını ye-
Rcfik Saydam hiil.\ıınetinin niden tan.ziıııı. husııı;und" lı.arsk 

bu eseri bir haftlı.danberi diiuya laııacağı zorlııl•J.,. doln~·ı8iy!P 
efkan umwniyesinin nazarı tet- bu zaferden uzun mürl 1et h • 
kikinc arzedilmiş bulıınuyor. k;ki bir i•tifacle tC'min edemi -
Her tarafta.n g.elen ha.herler gös-' cektir. 

lrıı.ııda bu kadar kılabalık 
bir ··~yyah., kalilcsiı>iıı bulun· 
ma:st SovvN - Alman rniinase -
betlıınni ·muslihane ,.~ normal 
iken b.lt! ilti Hükumet uraısında 
diplomatik müıı:alicrelere sebep 
olmtllitur. 

Bıı seyyahhıın fa~!iycti muh 
tcliı lıtikiırn~tlcr tnra(ındlJ.11 ve
rilsı> ve lran hal'i iv.: ıır~ rt>ti 
dosyalarındii m ~ul r rlarla 
sabit lmuştıu-. 

So y~t h · kfım ti 102~ r.ıua.ho 
de~i:ıP. istinaden bu .,Y 1- arın 

ıııde> ilmel r; ~in T.ı1ı "~ ma
kc1 . '.ıı ını t!!ıyik , Jciıi ir. ~iya
si r .. ılıfillerin lw.naaline göre 
mü:·~crtk bir !no,ilir, - ~o\/)'et 
na~ıı ti ka.Vi maııiydıtl' bir te· 
W.ı· ~.,. abil r. 

İra.rrı ve ~i•~r m ı! ;:etleri 
bu s.ıyyah!aıd~ın t.e<n1 U:nıek 
için di••cr bir nıiitıim aı 1 p da· 
ha v:ıı Jır. lıan yolu 1 .giliz • 
Sovyet Ol'l 'la "' biri tiren 
yolılar ve hu.zlliil hPr lL:ı;ıgi bir 
,... .. ına b.ı ordulnr bu mem • 
lekellerden gi!<;ecı>kl•"1,l'r 

esmi Ha:rp 
tebliğleri 

(6at Ll.ralı 1 in~, a.yl•JfAl 

Liverpool' liına.nı havı11lo.ruıda· 
ki miılıiın .rskori tosiıo.ıl ı bom • 
l1.ı;a.mı.ıı1lor ,ıe duklaı·'a iaşe 

ambarl~nna vo <liğt>r <l"f)Olara 
tam isabetler k~ydetmi•ler ~e 
bü:}'ÜR y.ıngınlar rıl::u mi.;lar • 
dır. 1nr,ıt.-ı-enı;ı eenub, ~arki · 
~i:'Jrlt·~i di~t·P linınn tef.İf:atı ile 
r.~~ri1- mn.nFiı.tbiat ınd;lJ i tesü;at'1 
,. tayy~-re .neyrhnlarına da hii 

termektedir ki bu C'ticr biitUn 

1 
insanlığın gen;ı; nisbetl.e tas • h · 
vibine mazhar olmuştur. A. ske rli i~le r' 

Denilebilir ki bütün dünya u. 
zaklara giden yollar iistiinde O;ta Ehl;;.;ıtnarrıeliie·; 

cun1 edilmiştir. 

l ı l\Itılıar<!be tayyui" l~rıııti~n mii 
t8';ekkil kuv\ c.:i lr.r .\.lıııan ha· 

ı va fılosu 24 2ii ii ... iı~,ıı gPCesı 
HUyfadaki 1;ıgiiı/. ıleııL- U üne 

bulunan Türkiyede sulhun bo. , , 
zulmaması için mu:ılıedelerle, S3V«O·•.ınuyor 
mütalealarla 21eta ittifak et : Fatih Abl..-rlik ı,lltıe..iıı,OOn; 

mi~tir. Lise ve daha yüksek m~k1.~p 
Gene denilebilir ki sulhumu- mezunu olup ta ehliyetnın-c dC·· 

zun kahraman bek~isi ol"n recesi orta olanlar 1 ağµst"~ !l41 
Türk ordusunun yanında ve ay t:-.rihinde hazırhk kıt'a<nna seYk 
ni cephede bu sulhu korumak edileceklerdir. Tahgıle devanı 
için muharip devletler. bita- etmeyen ve askerliklerine ka
raf devleti.er, ve ın..anlık elli- rar verilen bır gibi orta ehl!yet-
rı umumiyesi y.,ralrııı tır . namelilerin sevkleri yapılmak 
Arkadaşlar. üzere ~ubeye müracaat etmde-

Bu manzara.. bu umu.mi tas- ri i!in olunur. 
vip milletimizi bir kere daha şe- ZA Yl - Kırkhreli nUfus iıla
refli ve mutena bir mevkle ~ı- resinden almış olduğum nüfaıs 
karmıştır. Bu şerefli ve mutena cüzdanımı zayi ettim. Yeniı>ini 
mevkiin cüınhuriyetimize ne çıkarmakta olduğumdan <-ski~ı -
kadar yaraşbğ;ını bınıdan son- nin h.Ukmü olmadqh. 
raki siya.ili fuliyetlmizle de is- 322 doğumlu Murat 

'"~:;:ne ve damga matb::~=ı 
müdürlüğünden 1 

Ta•hhU.t g~i~i 24679 kilo ma.tb ~ kırpıntı K:i&ıdı 11 T~mınu~ 19-11 
Cuma günü saat on be~e aı;ık artu:-rıa ıle 31.tılacaktır Mu\ :ıltkat tt>mı

na~ı 18.51 liradır. Şartname muhıuebetu~ v«ilir. 
ia&ek.liJer'iA ayni li.in ve saatte id.ıreflli7..de au.i:\.etekkil konı u-.yonda 

hezu bulunmolan Jizım<kr. (51~ • 

heı· ç:ı.pıa bombalarla lıiieum et· 
mi.,lerair. 

A \"Cı tayyar' eri t;ı ı a fındaıı 
lıuvvetli hiP "'' it hu.•:ıye edi· 
len İng;ıtz ınuhnre!ıc tp yyarele
rinin işgal altındal<i ııra" ih:e · 
rine yııpbldaı-ı lıir lıii u . a dün 
ak.-:-ınm cereyan edt.~n Jl , ıuu
hıı.reıı..I i esna8lnlla. lv t •. giliı 
tayyaresi .:Hisüriilrııii~tür ·r:ıy-
• - ~e d'lfi b; t~ ı yalıp·ı du ' vrıc<ı. 
2 taYVare diliıürmü~ler ir: 

ınğ-İHz tayyareleri ciün ,,. ce 
Almanyrının ~imali ile ~irnati 
r-at bi~ine ,~filak ve yang-ın bom 
iJ darı atmıMlardır. Halk arıı5ın 
da ölen ve Yaralanan va,....r. !\o 
askeri mahiyette ne de harp ik· 
t S<.'t \: .. ile ~aliikadar nı'....i. 1 -" • ·

!erek İ1ir bir hrunır olmall!lı:;tır. 
l;t:.._e r.vCısı tayyareit•rf donan
ma dafi b, t:ıryalnrı :3 l11gi';n 
t:; yya resi dfu!iirnıi\~ krdlr. 

Münferiden uran SQyv~t tay
yıorell'f'i Roe'1.igs rg ""' ~.lemel
d,. ın k~n mahal!Pri bonob.udı
nıaa ~nıi;ılerdir. Bu lıHeu"11ar 
btlhassa lısrp ~sirl r. l'r8b~ndA 
r.:t)'hta . bebiy"t Yenni~tiı. Bir 
~ok binalar yıkılmı~ •'e)"1l ı.a .. 
ra uğramıştır. 
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lstanbuJ SihlıI Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan . SABAH OOLE ve 
Çoğu M. fi. M """kkat Şart"""'o Şekil lôıc.lltme J 

AKŞAli 
-i.nat beden ~~ Her Yemekten Sonra Mutlaka Günde 3 Defa 

:16500 
Cinai 
_______ , ,.,, 

7 Temmuz 1941 ÇeklUşl 
ikramiye /it.ramiye 

A d"di Miktarı 

140.000 
210.000 
8 S.000 

60 2.000 
120 
150 
180 
600 
600 

1.000 
500 
250 
100 

50 
10 

4 

llcramige 
Tatarı 

40.000 
40.000 
40.000 

120.000 
120.000 

75.000 
45.000 
60.000 
30.000 
30.000 

120.000 

Pırasa 

LAbana 
Tnze bakla 
Ispanak 
Barbunye f:ısul,ye 
Ayrıe kadın fasulye 
Culı fa.sul:r<> 
Bam ye 
Sırık domaleol 
Yer domates! 
Sakız kabalı 
Patlıcan 

Semizotu 
Dolmahk biber 

19000 
7300 

t7000 

30000 
115<MI 
89000 

10 

5800 11000 15 
37500 49500 14 
22300 80000 13 

2750 4800 20 
2800 5250 9 

19500 32000 8 
18750 28500 10 
91200 82300 16 
10700 14500 5 
'1500 13000 15 

Kereviz SOOO 4750 10 
Havuç 7200 13250 5 
Pancar 3250 4000 2 
Enginar 35 00 6800 8 
Karnabahar 3000 5500 12 

37ee.32 253 kapalı 11/7/1941 Cwno 
aaat 15 de 

~L-im-on __________ ~56000·~--7-9000.~------5------------------~ 
Tavuk 
Piliç 
Hindi 

1yi su «damacana> 

1000 
300 
50 

3000 

Ebegumec; 75 
TaUı kabak 500 
Asma kabak ıoo 

Bayır turpu 300 

3000 75 
700 40 
150 55 

3500 65 

150 10 
750 4 

200 8 
600 adot 2 

Kırmı.r.ı turp 3QOO 6000 demet ~ 

190.96 

17.07 

Açık 11/7/1941 Cuma 
saat 15.30 da 

Açık 11/7/1941 Cuma 
saat 16 da 

Kazanç vergisi mükellef terinin :::d:ı:uoz ~~~~ 1~: 
Asma yaprak 300 500 

> t 
> 1 

20 Açık 11/7/11141 Cuma 
... t 16.30 da nazarı dikkatine lııce biber 300 600 15 

Yeşil salata 8000 12000 adet 1,5 

İstanbul Defterdarlığından: Hiyar 
5000 8000 

• 
2
•
5 

Taze ,.,ğan 500 1000 demet 1,5 
1) 1941 mali yılı itin t.lhakkuk •ttlrllen kazanç vergilenle zamları- __ u_a_r_u_ı _ _______ _ __ ı_ooo _____ 1soo ad.-•.:,t_.;3:_ ____ _______________ _ 

r.ın birinci t.aksıt u--c'hye miıddeij bu ny BQnUnc\a nihay~ bulacaktır. Birin- ..... -. 
c.i. taksit vergHeriru bu mi.ıddet zarf1nda bağlı oldukJorı Maıllye şubesine Baş •koyun> 250 500 17,5 
yatırmamış olan mükellefler bıl5hare <,; 10 zamla borçlarını ödemek mec- Beyin 3600 5006<1 15 

A~ık 16/7/UMl Çar:ıamı>a 
saat 15 de 

buriyetinde k~htcaklardrr. Cez.n,a maruz kalmamak istiyen mükelleflerin Karac ter 800 2000 25 106.a~ 

~k.,iU~rJni 30/6/1941 P~rtesJ gtınO akpnıına kadar ödemeleri. t,kembe 200 <100 5 
2) trad, iki bin liradan ~ı rrıahallerde çalı~p gayn ~ali infd esası _:.P.:•::ç:,• ___ _ ______ _:.ı::s:::oo:_ __ :~;::.:-____ 2::_ _ ___________________ _ 

üzerinden vergiye Ubi olan mbkeUeOer nezdJndc çalışanların da Haziran 
1 

Arpa SOOOO -tlSOO 8 
kapalı 18/7/11141 Caream
ba aaa\ 15.30 da 

ayı içinde \.ergi kranelerini bagh bulwıdukları Maliye ı,;ubelerınden alma-ı Saman 34000 89500 5 1152.75 
lc.rı lil7.Jmdır. Ahi takdirde veııgilerini cezalı olarak ödJyeceklerdir. Buna Kepek l2000 15500 6,:S 

mahal kalmamak Uzere allkadarların Haıtrao A)'l içinde kamele""ini abnala- ------ -------- -----------·-- --------- - ---- - --
rı rica olunur, (5117) Yeşil erik tiOO 

Türk Hava Kurumu Genel merke z 
başkanlığından: 

1 - Genel mekez lhtl.Yacı için nümunelertne uygun y:ıptınlaC'ak 2000 
bronz 1000 atlml..1.§ madalya kapeb zarf usullle ekailtmeye konulrnUtıtur. Mu
hammer bedeli 52~, muvakkat teminatı 393 lira 75 kuru~. 

2 - Ekslltme 11 Temmu2. 1941 Cumu l'(.inU saat 15 de Tiirk Hava ku
rumu ~nel merkez bhıasırw:kı. yapılacaktır. Şarlrıamesi mekee ve İstanbul 
tubeslndo par-= verilir. NQmuneler gösteriUr. 

3 - hıeklilerin kanunun 2 ve S il.nr-ü mnddelerinde yanlı vesika ve 
tem.lnaUarını havi usulOne g6Pe ha.zırlanm11 mühürlü ..,.e kapab zarflarını 

Mat 14 de kadar teslim ebnelerL Poeıada vuku bulacak ııec:ikmelerlıı 

dlkltate alınma:r•""'1 ılkı olunur. (5105) 

l stanbul Fiat mürakaba komisyo
nundan 

77 No. lu i!An: 

Kavun 2000 
Karpw; 2000 
Portakal •6'l> !Ot> 7000 
Portakal <80> lik 3000 
Mandalina 1000 
Elma cAmasya> 1000 
Elma «Gilmu§hana> 1000 
Ayva 700 
Armut •Akça> 800 
~~li 1000 
Taze ka)'lSl 700 
Klra> 000 
Taze vişne l500 
Çilek eyerli> llOO 
Uzüm c;raptncak> Jl50 
tbüm •çavup 1150 
incir fiO 
Portakal c64> llk 2000 

Kıriple kömöril 1930 

1000 12 
4000 IS 
4-000 15 

10000 5 
fiOOO 3 
2500 
2000 
2000 
1000 
1200 

2,5 
40 
20 
15 
31 

2000 20 
1200 25 
ıooo ao 
1000 25 
1000 30 

2000 13 
2000 25 
200 15 

2500 5 

4511.30 

2025 17.56 !8S7.80 

. 

lıapalı 18/Y/1&41 Cuma 
... t 1n 

kap«1ı 23/'1/1941 ea-m
bo - 15.30 

l - Kavrulmue ve çekilmıı ltahvenln trıilstehllke peralcende azami sa- Beu.ln 19600 25000 28.28 &e5.78 
1 

kapalı 23/7/9'1 eu,,.,,,- 1 
ba-16 tıo fiyatı butun lstanbul vılAyeli dab.ılinde 284 kuruştur. Petrol 4600 '150 

2 - Kavurup öiüUutü ten kahveyi perakende<ilere .. ıanıor için _:_::Sl:,:h:;,hl _ _ m ____ . ___ ler_ln_l•94-1-m-a-U~y;_•l_•_n_ın_b_lr_k_ıs_ı_m'""".i'."h".'.ti:"y-u"'.~:"':rı'.""'.prhta::::::m::•::le:r::i•v:':eçhi::'.'.7-1::e:-":eksiltrneye::.;::=::-:k::oou::::ID1Qftut;::::::-:.-
25.25 

toptan azam! aatıı; tı.ıratı 262..6 lrunlştu,-, (B12il) 1 - Eksiltmeler CataJotlwıda S>hhat ve lçtimai MU8v<nrl MUdllrlügü binasında kurulu komisyonda yııp<l&• 

Ordu Hasta Bakıcı Hemtireler 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Okula 

Kayıt ve Kabul Şartlan 
1 - Ordumuıa habt&buJıı::ıcı ve hemşire yelişth-mek üı;ert' Ankarada 

M. M. v. tarahndan 1939 t.enesınde açtlm.Jf olan hutabalocı ve hemşireler 
okuluna bu sene rle ~O talebe alınocaktır. Okula girmek arzu ~enler, bu

caktır. .. 
2 _ Eksiltmelerin şekli, CSnu ve saa,~ muhammen t.iyatları, muvakkat teminat miktarları klı""1a1'ında 8DB-

3 _ =~rfia yııpllacak el<sılbneler için ihale .aatinden bir saat evvel isteklılerin teklifi havi kapalı mil- ! 
bUrlil 2al'llarını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri llz.ımdır. Mektuplarda teklif ohınan fiyatların 

hem 3'Ul heın de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. . . 

4 _ tsteklilerin 941 yılı Ticaret oda&l veeikasile ~98 sayul kanunda yazılı veeıkaler ve muvakkat •wanti veya 
banka mektuplarını :zarfların icine koymalıırı Ji2lmciır. (MY.12) 

lundukları mahaTiın valilirn1e. kaymakamhpna veya askerlik şubelerine 1 .. --R----A---
0
---y---

0
---; J 

dilekçe He müracaat edcct'klerdir. 1 
2 - 8433 59yılJ luiınun mu~ıbtnce bu okuldan mezun olacaklar, memur 

olup tekatidiye alacak1ard1r. 

Askeri Tıbbtqe O.kuluna 941 
Yılı Alınacak Talebe 

3 _ Mozun olanlor altı senelık me<·buri hizmetlerini ordu haslahane- 1 2 6 Haziran 1941 j 
sinde yapacakJar; ondan wnra aı·zu E'derl~se memleketteki bütün sıhhi L_.=..:::....:...:= =...:..:."---'----
te~kküller kendıJerine açık olncaktu. 

4 - Tahsil muddeti 3 srnc nlup bu müddet !cinde okurlara ayda beş 
Ura har<;lık verilecek ve iaşe ve ilbas1.urı tamamen okula ait olacaktır. 

5 - OkuJdan mnun olanlar, barem kanununa göre 20 lirı.ı asli maai· 
dun ba.loım.ık üzere maaş alacaklar v~ bu miktar gittikçe çof'alacaktır. Bu 
ıuman dahi ia~e, giydırme ve barınma orduya ait olacokbr. 

6 - Ü'<ul 15/Eylıll/1941 de tedn•ata başhyacaırur. 

7 - Okuln kayıt ve kabul şartları sunlardır: 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaMından olmak ve Türk ı~ndnn bu

lunm::ık. 

B SıhhRti yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife ~rmeye mü. 
sait bulunmak .txrnu her haılgi bir hastnhane sıhhi heyeti raporu üe tes
bit etti~ek ''" e-vrska batı.amak lhımdır.> 

C - Okurun yaşı on altıdan aJlğı ve yiım.i ikiden yukan olmıya

caktır. 
D - Kendhd, ana ve babası iffet ehhnden olmak cBu vaziyet 'PQllsçe 

tevsik ettirilerek evr&ka baı(lJnacaktır.• 
E En az orta okul tnhs.ilıni bitirmiş olmak celcme imtihanlarında 

7 .30 Proııram 

7.33 Müzik 
7 .45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saat 

12.3() 
12.33 
12.45 
13.00 

13.15 

18.30 

* Program 
Şarkılar 

Haberler 
Oyun 
havaları 

Saz 
semaileri 
Konuşma 

* 

16.15 Konuşma 

18.40 Caz 
19.00 Dertleşme 

1 19.30 Haberler 
19.15 Caz 
20.15 Radyo 

gazetesi 
Sovılen 

plaklar 
Ziraat 
takvimi 

20.45 

21.00 

21.10 
21.25 
21.40 

Şarkılar 

Konuşma 

Orkestra 

ı _ Bu sene okulumın Tabip, Dişçi, Kimya, :Eczacı, Hukuk ve öj:ret- ! 
men sın1 flarına alınacak talebe kaydına 15 Temmuzda baŞılanacnkbr, 

2 - Kayıt ve kabul şartnamesi asker! şubelere, lhıe müdüriüğtine ve 
askeri hastahanelere aönderi1mi§tir. A1Akadarlar işbu makamlara müra- 1 
caat ed.er~k şartnamemizi okuması. 

3 _ Şartnamedeki vesaiki ikmal ederek 16 Temmulda okula miira- ; 
caaUarı ilim olunur. (128 - 4902) 

=============! 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Zabıta memurları içın azı 6400, çoğu 6600 çift fot!n 28/6/1941 

mart.esi günü saat 11 de kapalı zarf usulile satın alınacakbr. 
Cu-' 

Bir çiftine c9> dokuz Ura fiyat tahmin edilen .fotinlerin rümune ve I 
şartnamesini &örmek istiyenlerin umum müdürlük satın alına k.omi.syo- I 
nuna mi.iracaatları. 1 

· Münakasaya aiJ"eCeklerln 4220 liralık muvakkat teminat malıcbuzile ve- ! 
ya banka mektubile beraber 249-0 sayılı kanunun 4 üncü. mnddesinde ya
zılı belgelerle birlikte zarflarını münakaaa günü ı;aat 10 a koclar komisyo.. 
na vermeleri. (3113 - 4369) 

muvaffak olınuk sarttır. Veya bu derececi tahlil &ördıliünü abat etmek> Galatasaray lise mu"du··rlu" ,,l(,.u .. nden 
tasdikname veva bUJ".lun tasdıkli bir sureti muamele evrakına ekt.enecektir. ~ 

F _ E\·l; veya ırişa.tılı .,ulunmamak •evvelce evlenip boş.ananlarla I..isemizde 16 Temmuzda açılacak olan ikmAI kurslanndan istifade et- 1 

şarkılar 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.26 Kapanı~ 

koca.ı ölmuş olanlar k&bul edıhr.> Bunu aıt medenl hali bildirir müsbil Sahibe A. Cemılettin krıçoOlu mele istlyen ikmAlli talebemlıin 10 Temmuz Per:;embe günunc kadar, Pa_I 
evr;ak keza eklenecektır. Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin zariesi ve Perşembe &ünleri öileye kadar okula gelerek kayıUarını yapbr- 1 

G _ Okur ıhhl sebepler dışında oltulu lcendillğinden lerkettiğl, ev- BaatldıAı yer: (H. Beki< GOrooyl., Yt l=malar==='=lii2umıı=··===ll=i=n=ol=un=u=r=.=====(.5=0=3=3=)============ 
lenme !!Ureti ile veya diler ınzibati sebeplerle okuldan çıkarıldıgı, altJ A. Cemalettln Sar~Ju "'.tbaaet) 

senelik nu•cburi h1zmetini )Opmadı.ğı veya tamamlamadıjı veyah\lt sıhht =============== 
sebepler dışında okuldan ~lkarıldığı takdirde tahakkuk ettırilecok. mektep 
masraflarını tamamen ödiyecefine ve gt>sterdil.i vesikaların V,lmJ1men doğ
ru oldutuna dair noterliktt!n tasdik.1i ve kefUJı bir taahhiltnam:? verf'Cekti:r. 

8 - Yukarıdakj &er3.iti haiz olan okur, okuJa imtihansız olarak kabul 

e.Oilecektir. 
9 _ YukarJClaki maddeler mucibınc.-e evrakının muameleslni bitiren

lerden, vl1ıiyet veya kaza merkeılerınd cıturonlar bu makamlar veya as
kerlik şub<'leri vasıtasi1e evr3k1annı doçudan doğruya Ankara Merkez 

r - "' "Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Askeri tıbbiye okulu Müdürlüğünden: 
Bu sene subaylıia inha edilmiş olan Askeri Tıbl>i,ye son sınıf tabib ve 

kimyager mesun talebelerinin Afustos iptidasında tatbikata başlamık ll2e-
re mektebe iltlhalı: etrııeler:i illı.n olunur. (146 - 4996) 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 

Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır? 

ÇÜNKU; UNUTMAYINIZ Ki: 
Bakımsızlıktan ~ürüyen dişlerin 

ditterj, bademcik, kı7.atnık, en!locn- ! 
za \'e hatta zatün·eeye yol açtıkları,i 
iltihap yaprın diij etleriyle köklerin

de mide humması, ap<:ındjsit, nev
r3steni, s1tnıa ve ı oınati.una yaptığı 

ferınen anl~ılmı~tır. Temiz 

saglam dişler umumi vüC"ut 

nın en birinci şartı olmuştur. Bina

enaleyh clişlerinizı her ~ün kabil ol-t 
dugu kadar hı:ı1a _ LlakaJ 3 defa -

(SANIN) dı.-; macuniyle [1rc;-ahya- 1'•1"''€ff!i'c:; 
rak sıhhatınızj garunti edebilirs.lniı. ~elli"°'\~~·,.; 

ve ctmelisini:ı. Bu suretle mikroplarl ı !~~~~~~ 
imha ederek dişlerinizi korumu1i O·i,:::;:::~ 

DiŞ MA CUnll 
BOtOn Tehıtkefere Kartı Sıhhatinizi Koru~, 

~bah, ôtle v~ Akşam Her Yemekten So11• 

Günde 3 Defa Dişlerinizi Ftrçalayınız . 

Eczaneleri& büyük ıtriyat mağazatarında 
bulunur. 

Maliye Vekatetl Mflll Emtal 
ü ürlüğünden 

Fen memuru almaca~ 
1 

Toprak tevzi Wimatnametıinitı lıdbiki iı;in lıııekil odilc ~ 
lArcia ~it \Dere len memuru . M • ktır. Bu ıen """'111rlaı' 
1-deki baı!>ıe topNklaırnın kııdastnıl ~t ..., -it ~ 1' 

okıııllCaklardar. ·- • .JJ 
Bu fen memurların& 175 lirayı _..ek üzere ovuv ~ 

maaş leadill kanunu hılkümlezine g&e alablleoekled 6erd ,,eı· I' 
"" :rol maanıflanndan ~kıı lr.ö7lerde bulwWWllMt cnnı.r i~ r,r 
lıaı-cirab hilkllmlerine gllre de)'ahat yevmiY"SI \edi:ı'f ed!leeeld~ 
yahat y~vml,-esi ( 115G) kııınıftan u olmanaak lla..-e Qcselİll 
~ ao11 ._ yilıı4e -dUr. 

il 
- .... Aranan şartlar ., 

pe mnJIUr olmol< 1ç!O 1 - Memurin kamımı büi'1imJerlne 
:wırılı.ı 18ri]arı hah bulı1tıııuık, 

2 - Y.,.. to dan raızıa olmamak, tJ1"'. 
3 - T~ ve kadastro ren m ı'ri eb'mden1 nafta len ~lk•t ;11· 

tabinden m...,,. olmak ve,yahut bu daireı...ı. ve,... Harita Umu"~ 
dilrliilltlnde en •J bir ~ne müddetle fen memanı sılatı U.. lf 
edllmlf IJulunl"(lak, ,, 

4 - Memuriyet yapmışsa slclll itibvile lıiırneC!D<ierı ııot!l..ı-
ceti anlatllma ... 

5 - Askffllk ile ıliıiil olmamak, 
NOT : 

Kadastro ve lıarita işlerl11de çalılmJıı olanlar terclb edilirlet· 

III 

Aranan şartlar 
1 - Aşııfidaki vesikalar bağlı olmak ııartife Maliye Vek~leti 

Em!Ak Müdürllitltne blıal>en latida, 1 ıl 
2 - Nüfus hüviyet vaJ°'lllr:aıl, «asU veyahut DOterce veya rtJifll 

makamca D1U88ddak sureti> 
3 - 6 k1t'a !ototraf catt.ı bUÇuk dokuz eb1adında>. . ~ 
4 - Mektep tudiknam2 veya şehadetnamesi •asıt veya rn~ 

bir sureti> i 
5 - Bulunduılu memu..riyeUere ait vesa.ikln asli veyahut ~.#! 

dak. sureb c.taidlk:ll sicil karnesi veyahut musaddak sureti J<Af 
6 - Sıhht dunımunun her iklimde ve köyle.rde vazife iW10J 

sa.it oldujuna dair hıllcOmet veya beledJye doktorluj'u raporu, , 
7 - C Mtidde!umumu ı!inden mahldlmiyetı olmadıi!ınu rlait fi' 

ka. -tistida z.ırine mOddeiumwnilikce tasdikli meşruhat verilmek 
tile de olabilir.> 

8 - Hllsnüha! ldfıdı, .f' 
9 - Mkerlik vesikası, cnu.fus htiviyet varakasında varso 

istemez>, I' 
10 - Talip olan :ıalııs resmi bir dairede müstahdem ise b~~ 

renin aleJGaul muva.takatint gösteren vesik~ ctalebe müteallik is~tl 
merbutu vesikalann o daire vnsıtasıte Maliye Vek~letlne ıöndt• 
halinde ayrıca m uva!akatnanıeye lüzum yoktur.> 

11 - Afalıda yazılı Ş<lkılde taahhütname, 

ıv 

Taahhütname şekli , 
Maliye Vek&letinde toprak te11Zi komisyonlarında b1r vazil~~,ıı .... ·" ylnlm halinde bu vazifeyi kabul edeeeirimi ve en az 45 gtın 

1 
•· 

den haber vermeden bu vanleden ist1ta etti&im veya bu vazife'f'.tı11 
kettiğim, yahut hizmetimden istifade edılrnediil veya lstınJ• .-! ti 
devanıırun caJz olmadıfı idarece takdir edilerek vazifeme nil'"' ~ 
rildili takdirde komlo:ron mesaisinin sekteye uğraması seııebilC ı'. 
olmaaı mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan .,.e 1 
şart olarak be:; yil% Ura te.m ınat vezınejli ve bunun için bakkl•2 
ikamesine ve i!Am ı.tilısaline l(lıum olmadan, bu taahhilt d'ıı~ 
icraya vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan v,ı;; 
takas ve mahsubu ve yine bu i<lahhiltnameden mütevellit )ltf fi' 
bir ihülılf için davn ika.muine lü:mm hasıl olursa bu davanıı1 ~~· 
mahkemelerince rüyetini kabul ottııı;mı taahhüt ve loeyan ed•( 

hastahanesi ba.stabibi ve okul mudtiTlüğüne gönderilecektir. 
ıo - Nüracaaüarm Ajusto:s 1941 niba:yeUne kadar sona erdirilmesi 

Başlık maktu olarak 7M 
Birinci sayfada aaatiml 500 

NOT ·. . Tepebeşı bahcesl ~jp yolu ile Tozkoparan yolıındabonlur lniaatı acik rf 
okailtmeye konıılm111tur. Keşif bedeli 3936 lira 56 kuruş ve llk teminatı 195 1 - Bu taahhütt..ıımc ı:oterce resen tanzim olunacaktır. 11, llzımdır. 

11 - Okurların kabnl ediMıklerı ve mektebe ba:teket etme tatilıler:i 
a)'ni makamlar tarabndan kendilerıne bild.irllecektir. 

12 - Kabul edıleceklerin okulun bulunduğu Anlı:araya kadar gelmek 
ve okulda tekrar yapılaca.>< ıihhi muayene neticesi ha.talıkları tebeyyün 
edenlerin memlektUerine Citmek ırın mas:ra1 edecekleti yol paraJan lren-
dlle<me alt olacaktır. &3837> 

• 

lkıncl .. " 850 
t}9ÜJ1CÜ n n S00 
Dördünoii .. " 100 
Beşinci ,, ,, 75 
Altuıcı .. 50 

lira 24 k.uruşt.ır. Keşif v• ıartname Zabıt ve Muame!At Mildilrllitü kale- 2 - Nütus hilvl:ret vaı·akaSllldaki hüviyet; ve lkametg/l.bl / 
m!nde &örülebilir. thale 4/7/1941 Cuma eünil saat 14 de Dalını l:nctıın<m- len bıılundulu adresi taahhütnameye yazılacaktır. Jtf1' 1 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya meldupları, ihale tarı- 3 - Bu taahhütnameye>, müteselsil kefil olanık rosınl d• 01 
hinden seki:: gnn e' vel Lielft iye Fen 4leri Mildürilltüne muı ~a ala- veya üearl ve ıınal 'llilesseselerde memur ve müstnhdem 'tft1

9tt 
cakları fennl ehliyet ve 941 yılına ali Ticaret Odası veslkalarlJe !bale &tınüj ı:aret veya san'atla mcııuı bir şahıs da ~tirôk edecektir. )il 

Dalın! b ' - Taahhütname yukarılti metni aynen ihUva ebneı vegj3tv) muayyen ıaatle · Encürneııde ~· (4870) 

ı~_;:;ıar:;;;uar;:ı~ı~b:a~i~2•b••••l•11·n·rn~a=z:sa~m;:.:u~ıe:ber::;:;.::d:eğildir::::;~·~·İııll .... ~(J:4~97~İİİİİl4iiiiı' 


