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Alman - Türk Muahedesinin Tasdiki s 
lmanyadan Türkiyeye tecavüz gelmeyecek olduk- HükOmetine 

tan sonra Ankara muahedenamesi Türk Alman rımızı resmen 
-

münasebetlerine hiç bir zarar Veremez 1 
Büyük elçimi;-S-ov-yet hü fı-
metine şifahi bir nota verdi 

Vc§l~c§llfil: HlÜJ~~yülfil Cc§llhücdl V©ıO«;on 

(Sonu aayfa 5 ıUtun 4 de ) 

Milli Şefe 
gönderilen 

• mesaJ 

Sovyetler muannidane 
mukavemet ediyorlar. 
Bükreş bombalandı 

Budapeşte, 26 (a.a.) - Al
man kıtaları Lembergi işgal et
mişlerdir. 

Sovyet Resmi Tebliği 
Moskova, 26 (a.a.) - Kızıl

ordu baş kumandanlığı tarafın
dan bu sabah neşredilen tebliğ: 
Çarşamba günü dü~an mo

türlü kıtaları Volna, Vilna ve 
Baranoviç mıntakalarında ta
arru.zlannı genişletmiştir. Sov
yet tayyarelerinden mürekkep 
kuvvetli hava teşekkülleri bu 
mıntakadaki düşman tankları· 

na muvaffakiyetle hüccım etmiş 

--
Ankara radyo l(aU'lesinin bildirdiğine ı:ö'" 2·, Haziran 

tarihinde MoskO\'B bii:vıik ekimiz Ali Haydar Alilıl\ ''' · 
yet Haridye Komiserli~e ğiderffi aı,;ağııİaki )ifah; n<•t a)~ 
Wbliğ etıııi.,tir: 

'"Talıaddüs eden Abnan - ~o"yet harbi. muVM'etı....indt> 
'l'ürkil e Ciinıhuriyet Hükimıeti bitaraf kalacağını Sen nt-

ı ler hiikônıı>tiııe bildirmekle k('" bi ı:;eref eyler. ,. • 

İtalyan 
askerleri de 
gidiyorlar 

Von Ribben
trop Rus sefe

rine muhalifmjş 

Von Rlbbmtrop 
Londra, 26 (a.a.) - R(ut.er 

ajansının Avnıpada bir ;nabal
de bulunan muhabiri bildiri-
yor: 

(&o"u sayfa 15 autun 5 .Jel 

Yaman Bir Muhtekir -
İstanbulda bir iplik 

inhisarı kurmuş 
Sultanhamamında bir yün iplik taciri
nin [Merinos] fabrikası istihsalatını 

toptan satın alarak çevirdiği fırıldak 

Hem toptancı, hem yarı toptan
cı, hem de perakendeci tacir 

(165) gün hapis yatacak ... 
Dün asliye ikinci ceza mah

kemesinde milr.im bir ihtikar 
davasının duruşması neticelen
dirildi VI' karara bağlandı . 

İddiaya ve kararda ilerı siırü
Jen kanaate göre Sultanhama -
mında yün iplik ticareti ile 
meşgul Sakalakçı oğlu, ll.deta 
bir yün iplik inhisarı kurmuş 
ve bunları yüzde 50 karla pi
yasaya perakendeci sıfatiyle 
çıka.rmıya başlamıştır. 

Yapılan tahkikatta Sakalalı:
çıoğlunun 1940 nisanına kadar 
satışlarda yüzde 16.5 karla ik
tifa ettiği, fakat bu tarihten 
sonra Merinos fabrikasının bü
tün istihsalatını kendi namına 
toptan satın alarak bu kar nis
betini yaavQ.'l yavQ.'l yüzde 50-
ye çıkardığı anlaşı!mışbr. 

Piyasada başka yün ipliği 
bulunamaması ve Merinos fab
rikasının da Sakalakcıoi!'lu na-

ınına ~ıkarılan miktardan da
ha fazlasını çıkaramaması ken
diliğinden bir iplik inhisa n do
ğurmuş ve bu firnıa bu vazıyet· 
ten daha fazla istifade temini 
için fiyat mürakabe kontigyo
nundan bir de perakendeci mü
saadesi alarak hiç toptan satış 
yapmamıya başlamıştır. 

Bu suretle hem toptan, hem 
yan toptan ve hem de peraken
decilere ait üç türlü kar nıs • 
betini kendi hesabına geçiren 
Sakalakçıoğlunun bu hareketi 
Milli Korunma kanununa muha.
lif bir hareket görülerek adli· 
yeye verilmiş ve mahkemenin 
müralıabe komisyonund8Jl yap
tığ1 ilk sorguya "bunun bir ih· 
tikiir olduğu,, cevabı verilntiş
tir. 

Yalnız garibi şurasıdu· ki 
bir lüzum üzerine ikinci defa o

ı b onu nyfa 5 aü tun 7 del 
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Sayfa : Z YENi BABAB 

HAZRETi YUSUF HA 
lLE-----

• ı GÜZElİ 
amm--~-111'!1 

ZÜLEYHA tGUZELLER Kahve 
tevziatı 

ili sana i 
si hazırlı 

• 'r-~ h 
-12- Kaza haymakam-

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 1 r 
o;ye söylenerek sabahı bekle- - Hem de dipdiri. Sarkıttı • ilk/arı tarafından B l. J k [ .... d 

meğe karar verdi.~ önce üzı: ğım su kabına yapışmasaydı<>- ueri/en numara- U SeneK·i Sergiye ev ll Q e 
rinde can vermeg-e hazırlandıgı nun farkında bile olmıyacaktım. 

İşte bakın, siz de görün! k h ·ı •• =~ o=~·os=:ı ~~:~ lki köleden birisi, başını uza- /arla yapılaca e emmiyet verı iyor ve gu-
kaldı. tıp baktı ve geri çekildi: Kahve tevzii hususunda Yİ· [ d [ 

- - Gördüm, gördüm, ben de l ·ı . . . r 
Sabahleyin ı:özlerini açtıgı za- go"-':am'' '· Go'zlerini' g"--'uın" ' y•L Jtyet tarafından alınan son bir ze o masın a l ın a e ı ıyo man kendiı;ini pek bttkin hisııet· n.• '-"U ~ ka-- göre kahve almak isti-

ti. Vücudü titriyor, baş dönü- zungo.~ro\!ördüın, çıplak vücudünü ~h~ vatanda@ kendi mınta-
yor, gözleri kararıyordu. Doğ- kası ka·-·ı..·-""'~· müracaat 
rulup kalkmak istedi, muwffak Bu sefer de ötıeki köle kı.ıyu- ederek b~~-
olam.adı. Kollanndan başka hiç nun içine eğildi. Doğrulunca ar- Kaymakamlık her numara 
bir tarafı kımıldamıyordu. Ba - kadaşının omuzuna vurdu: sahibine verilecek kahvenin ne 
caklan uyuşmuıı, adeta donmuş- - Ne duruyorsun? Çabucak , gün ve nerede alınacağını bildi
tu. Bağırmak da mümkün de - iki ip getir. Beni kuyuya ne ile I recelrtir. 
gı- · ı Gırtlagı· nda, ane&k hafif 

1 
_.kıtaeaksınız? Gazino, katı.e, otel ve saire 

bi, ıilti çıkarabilecek kadar Birinci köle, ip getirmek üzere gibi umuınl yerlere verilecek 
kuvvet k• -.... ....... Artık kerva.n- oradan ıız.akJap-ken Beııir de kahveler bmat vil!yet tarafın.. 
cılar su a1-;;;ı; gelseler bile ken hayretle ikinci köleııiıı yüzüne 

1 
dan tev2i olunacaktır. Bu tM

disini ~urtaramıy.acaklardı._ ÇUn 1 bakıyordu: . . . ziatt& - miieeemnıtn iki -.y-
k li bagınp onlara mweudiye -, - Demek kuyuya ıneceksiıı.l lık kahve ihtiyaa olacaktır. 
tınden haber vereıniyecekti. . ha? Di - taraftaıı bazı kiıMeler 

O sırada, kuyun1>n başında l:ıır 1 - İnmek l&zım. Onu, ~ tür~ kahv~:ru, çekirdek olarak 
tıkırtı oldu. Yusuf, ölgün bakış- j iti kurtaramayız. tevzi ecfümesini Uıtemiştir. Vi-
lannı yukan kaldırdı. Bir su ka- - Korkmaz mısın? liyet vaziyetten vekA!eti ha.ber-
bının ağır ağır aşağı inmekte ol- - Korkacak _ne var? dar etmiştir. Vekilet kahvele-
duğunu ~ördü. Hemen kollarım - Y ıı gırt.lağma. sarılır da 1 rin çekirdek olarak tevziinde 
uzattı ; su kabuıı yakaladı ve seni suyun içine al aşağı eder- bazı mahzurla.r olduğunu naza.. 

1941. Milli Sanayi sergisi ha- ' bul Millt Sanayi Birliği kunll
zırlıklarına başl&ınak ve bu hu- duğu takdirde ~~ iıer mü- . 
susta lıır Jı:a.rar vermek ür.ere aahereti esirgemi,yeceklerini biı. ı· 
lstanbul Milli Sanayi Birliği dirmiştir. 
idare heyeti bugüa Dördüncü Resmi makamlardan bıışka 
Vakıf hanında.ki merkezinde hususi miiteaebbisler "" fahri· . 
toplanacaktır. katörlerle sanayiciler de Sana-1 

İstanbul miltt sanayi sergisi- yi Birliğine müracaat ederek 
ne bu sene, her senekinıl"'1 faz- se!'gİ1lirl ne zaman ııçdacağım 

~ bir. eh~t .~ - 90rmuşlardır. Bu ııeneki ~ 
dir. Zira, bolluk ıçınde yuzen t z m i r Fuarına iıftirik et-
~umtızuıı zirai .ve eınai is- :mek istiyenlere bir kolaylık te-· 
tihsalat ve mamulitının muka- · . maksadı ile fuardan evvel 
yeseli afişlerle veya bizzat teıt- mını 
birinin her bakıından olduğu gi- açılacaktır. Bu lqıwıta kat1 
bi ihtıkir ile mücadele nokta • bir karar verilınemiııee de lstaıı.
smda.n büyült bir eh""1Jlliyeti bul Milli Sanayi Sergisi için 26 
olduğuna kanaat getit'ilmiştir. Temmuz - 10 Ağu8toa tarihi 

Alikadar nalı:amlv lstaıı.- muvafık göri.Umektedir • daha hızlı inlem~e başladı. se... n itibara ala.raJı: bu şelı:ilde tev- ı 
Su kabım sarkıtaıı, kervan - Haydi on.dan be ııenıem! ziat yap•lmamMrrıı a!Akadar- ------------.. e------------ı 

sahibi Malikin kO\esi Beşirdi. Hiç öyle şey olur mu? lanı. bildirın.İit:U' 
Beşir, ll!atı doğru hızla çekilen - Olmaz amma iMaıı korku- · 
su kabuun dotlduğı.ınu ve sııyun yor işte ... 
ağırlığı ile kuyunun dibine indı- Birinci köle, süratle gidip iki 
ğini zannetti. Birkaç defa zor- ip getirmişti. İkinci köle, ipin bir 
la.dı. Yu.kan çe.kmeğe ınuvatfak ucunu beline bağiıyar&lı: öbür u
olaınayınca kızdı: cunu Beşir ile diğer arkadaşı.na 

- Hay Allah ~w ve:rdi: 
versin'. Galiba taşa takıldı! j - Beni yavaıı yavaş acıağı 

Diye öyleadi. Fıı.ka.t, o esna- sarkıtın! 
da hafif bır inilti işitince ştiph&- Ve kendisini yavaşça kuyuya 
lendi. B•••m wıatın aŞağıya bak- bıraktı. Ağır ağır aşağı üıdi. 
tı : -,,- r T.ııııın üzerinde bitkin bir halde 

Bazı tramvay durak
lannın yerleri 
değiştirilec9k 

' ' ' 

Fikretin 
'' Aşiyan ,, ı 

"Edebiyatı udi
de,, müzesi haline 

if.rağ olunacak 

Eğlence 
yerleri 

Tarifelerine zam 
yapı/maşı 'kabul 

edilmedi 

Esı?i ·el. i i 
okuyucumuzun 

şikayeti 
Eski birimizde askeri 

mahfil ıle mcmlek?t hasta· 
hanesi yakında mevcut elek
trik fabrikasının 196ıharen 
ilaveten koyduğu adi ınaden 
kömürü ile ıWitebarrik ıno· 
törün çıkardığı pıs duman 
ve ayrıca istihsal ettiği hi
ınızı karbon bilına h&mızı 
kibrit ve !ı8.mızı kibrit tasfi
ye borulannın çürümesi yü
zünden z.ehirli muhnik gazlar 
de.n kapılarımızı.n pirinç hal
kaları 'l'6 ev !erimizin denı
nunde.ki ha.kir Ye6air eşya 
kömür halini iktisap etmi,
tir. Madenlerin tahammül 
etmediği bu gazlardan ciğer 
\erimiz ha.rap oldu ve oo yüz
den hastalı&n<ılere düstük. 
Mahalle halkının mideleri bo 
zuktu. Bu ta hsmmilJ edilmeıı: 
halin önüne geçilmesi terti
bat alınma• için vaki müra
caa.tlanını.za gelip bakacağız, 
göreceğtg. Sıhhiye Müdiri -
yetine havale olımduğu gibi 
sudan cevaplarla geçiştiril
mektedir. Hükumeti cümhu 
riyemiıı halin zehirli gazlar
dan ta.haffuzu için tertibat al 
<h.ğı bir devirde bir mahalle 
halin göz göre zehirleniyor. 
Nereye mürıı.ca.a.t edelim mül 
kihniizü bırakıp nereye göç 
edelim. Bu feryadımızın ehem 
miyetle merci A.idinin nazarı 
ıttılbna iblağına ta.vaıısufn. 
nusu kemali sı1z~ dilerie. 

turan Y uaufıı. kuca.Jdadı ı İstanbul 'l'ra.ınvq icla.roeei ba-- Berıi .l<ıırtar ! o : . ,_, akl - -'-'--' ·-'-'~n 
Der g-ibi bir çift yalv&ran ba- -: Öteki ipi de sıırkıtm'. '-' 1 m -uur arın vazıy= ,~ 

Maarif Veü.letiıiliı. ıııeşhılr Belediyıe ilrtısat müdürlüğtl Eskişehir H<>11nutllye m&-
şair Tevfik Flkretiiı Rumelihi- hay.at pahalılığım nazan itibai-1 · hallesinde Porsuk sokak 

1 

kı~la kar~ı.Iatınca ürkti,i. ıs:endi- ,, Dıye yukuıya ~eqdi .. "!-, tıedkik etmeğe •karar vermiştir. ! 
siru geri çekti. Sonra bQnun, su S<lilr& uı:uııu yakaliidiıp ilı:iJıci !' J Durakbrdlm tıe.zılııı.ruırn_,,.~ 
çekerken ku)'uya düşınÜ§ bir za- pi Yuaufun_ beline ba~ı:·· · ruru uburO: mini alacıı.lı: ~ı 

aarındaki AıJiyaruru "Edebiya.U ra alarak eğlence tarifel.erinG 1 :Na. 16 Nilı.o,t .4.kkan 
Cedide,, mür.eei haline ifrağ et-

1 
bir m:ilrtar zam yapılınaaım ımı- ._ __ ,,;;,;,;;;.,;;;;;,-.;.;;;;;,,,;a;.;;;;;;;;....11 

meğe karar veMiğini yazmış - Ta.fık ~ilotll Bu arada . u···nı·versı·te Te
tlk. V ekllet bu kararını beledi- tabldot fiyatlanna da 25 ku-" · den anlaşılınalttadlr. Şikayet -

valJı cılabilece"i'ni dilsünerelı: ce- -- Haylli, Çeldn, =.. . ağır [ bulundıığu muhtelif §ik'yetler-
sarete geldi. Tekrar ba.şını uza- agır... · !ere sebebiyet veren dııraklarm: 
tıp baktı. Yı.ıkandan, verilen talimat yerleri değiştirUecelrtir. tık o- , 

Yanlış r;ömıüyol'du. Kuyun.un mucibince, ağır ağır çekmeğe !arak ;ııen değ:iııtirilecek durak 
dibıode bakik.a.ten birisi vardı. başladılar ve kuyu ağzına gelin- Eminönü tramva.y durağıdır. 

yeye bildirmİlif ve bu hususta nııı zam yapılması. kararlaştırıl-
Wıım gelen hamiılı:laruı yapıl- J mı.o. Belediye dalml encümeni rı· m koordı· nas 
nuısıw isteuıiltir. ' ik:tısa.t müdürlliğiinün bu tekli- • 

Hem inliyor, he!ll de mahzun oe Yusuf\ı itına kuealdııyıp eri at.-
mahzun bakarak kendisinden dıııan aldılar; yere yatırdılar. Dura.k bUas daha. g >'6 
medet bekliyonl.u. İşin garibi, Sonra. ıkuyudaki &rkada"ı gel< - nacaktır. 

lstanbw belediyesi ilk iş ola-ı tini reddeta:ıi$ir. h t• 
rak Aşiyaıun taınirini vqı&- Eğlence yerleri tarifeleriyle yon eye l 
caktır. t&bldot fiyatlarına hic bir 

Dün belediye emllk, inşaat 7-i y~yacalrtır. bu zaırallı, çırılçıplaktı. Acaba tiler. ~~~~~~~..,._""'""'""""vv""' 

yıkanmalı: için soyunmuştu da -Yusuf, son dakikada bayılmış- BE LE Dl YE DE 
kuyuya ondan .sonra mı düş- tı. Az daha imdadına yetişilme-
m tü. aeydi, bu baygınlık ölüme inin- Lutfi Aksoyun 

O ta dirde elbıseııinin dıfıanda llp .aeoekti. 
olma~ı lazımdı. Halbuki kuyu - Yusufu bıı.sı)d.an. .belinin or- teftişleri 
nun başnda elbiseye benzer hıç taııından Ye bacaklanndan tuta.- Belidey reia ınunini Liitfi 
birı,ey yoktu. rak kervanın bulundı.ıtu yere 1 

Beşir, onun iıuıana benzer bir götürdtiler; kervan sahibi Ma- Aksoy dün yanında belediye 
ı;u canavarı olabileceğini de dü- !ikin önüne sırtüstü yatırdılar. heyeti fenniye müdürü olduğı.ı 
~ündü. Uikin öyle bir mahlükun Ç~plak olduğu için üzerin~ ört. j halde Taksım, K.abata.ş ve Be- J 

böyle mazlum mazlum bakma- . tü.Je:.. . . .. şiktaş parklannı ~ etmiş. 
sına imkan yoktu. Fazla tered· Gıme§ -.ltnıda bır müddet yat tir. Pa.rklıınla yenidıen bazı , 
düt etmeden kararını verdi. Ağ- tıktan sonra kendine ıel.m Yu- teBiııat v1.iclicla getirilecektir. 
zını kervanda.o tarafa çevirerek: suf. gözlerini açınca masmavi sker ailelerine . 

- Kuyuda biri var, kuyuda gökyüzünü ve gökyüzünün ha -
biri var' Çıplak bir adam varı kimi güneşi gördü. Sonra baş"?-' yardım • İ 

Diye lıeğınnıığa başladı. Be- ya".'.aşça sağa, :ıoıa çevirdi; ~.or ! Muhtacı muavenet ıı:sker a.ile
'irin bağırtısını duyan . kervan d~lan _ve yeıı_il yamaçıar,ı .go~._ le.-ine ya.pılaca.k yırnlımların 
sahibi, iki köleye emretti: du. Do~lmaga ça.lışır gıbı bir 

1 
karşılığı olmak üzere belediye • 

_ Gidin. bakın! Eğer Beşır harekette bulundu. Köleler o-
1 

nin vesaiti nakliye ve biletle gi
doğru söyülüyorsa onu kuyudan nun kalkıp oturmasına yıı.rdmı t rilen eğlence yerleri tarifelerine 
çıkanp bana getirin! ettiler. 1 zam yapılmasıııı kararlaştırdı-

Emri alan köleler. koşa koşa Malik, yalnız mal alıp satmaz, ğıw yazmıştık. Bu zamlar, ve-
gittiler. Kendilerini heyecanla köle ticareti de yapardı. Sene - saiti naJtliye biletlerinde surtaj
karşılayan ~ire merakla sor · lerdenberi alıp sattığı kölelerin tar ve eğlence yerleri biletlerin -
dular. sayısı mühim bir yekiın teşkil de biletler üzerine ya.pıştırıla -

l\'.liidürleriyle inlalip mmesi mü
dürü Rumelilıisa.nndaki ~y .... ı iKTiSAT 
na giderek yapılması zaruri bu
lunan tamiratı tesblt etmı.ştlr. 

Tamir !er için bir plin hizır -
lanacak ve lazım gelen proje ve 
keşifnaıneler heyeti fenniye mü· 
dürlüğü tarafından derhal ha
zırlanarak bir müteahhlde ha- 1 

vale oluna.ca.ktır. 
Diğer tarıı.tta.n Aşiyanın mü

zı) :!laline ifrağı hususımdiı.'mü-. 
Beler müdilril Maarif Vekf.Jeti 
le teı!las etpıek üzere bu"gtin
lerde Anka.raya gidecektir. 

Kepekli ve tuisuz ek
mek imaline başlandı 
Bazı hastalıklar!II ic:ap .etf:U>. 

diği tuzı;w: ve k$p8kli e.kfllelı: -
!erin ,imaline b~aı:ımıştır. Bu 
ekmekler M:elunet Keçeli fırı
ıwıda imal olunmaktadır. 

Diğer taraft.an çavdar ekme
ği inıal buausunda da hazırlık-! 
la.r yapılmaktadır. 

Çorapçılar Anka
raya gidiyor 

Çocap stan.iard nizamnamesi 
üzerinde ba.z;ı dilek !erde bulun - j 
mak üzere ~orapçılardan mii
rekkep bir heyet., yakında A.n-1 
lw'aya gidecektir. Bu makı;a.d 
ile çorapçılax, Milli Sanayi Bjıı., 
liğinde bir toplanh yaprnı!'lar -
dır. 

Mürakabe komisyonu 
toplantısı 

Fiyat mürakabe komiııyonu, 
dün tekrar toplanmıştır. Ko • 
misyon, ruzne.mede mevcut 
işler üzeriııde görilşmelerde bu. 
!unmuş, bazı meseleler hakkın -
da bir karara varmalı: üzere tah· 
kikatın derinleştirilmesine lav 
rar vermiştir. 

Muhtelif fakültelerdeki 
komisyonlar ayni esas 

dahilinde çalışacak 
Dlln fatanbuı Üniversitesin -

de rektör Cemil Bilselin riya. 
seti altında (Terim Koordi -
nasyon heyeti) toplanıruııtır. 

Dil Kurumu Katibi umumi
sinin de iştir&k ettiği toplanb 
da muhtelif fakültelerdeki ko
misyonla; ca yapılan çalışma -
larda.lı:i ayni esa.slann tatbilıı; e
dilebilmesi için f:<iriişmelerde bu
lunulmuştur. 

'.!'erim Koordinasyon heyeti 
her perşembe günü toplana
caktır. Aynca her fakültede ko
misyonlar kunılacak ve bunlar 
da paza.rtesi perşembe günleri 
toplanacaklardır. Fen fakültesi 
gibi bazı fakültelerde müte -
addit komisyonlar bulunacak-

- Gerçek mi söylüyorsun, ediyordu. Bu itibarla, para ede- cak pullarla temin olunacaktır. 
Be~ir? cek veya tmiyecek köleden ga- Bu pulların tabettirilmesine 

- B~ köle yalan söyliyebilir yet iyi anlardı. Yusufun güzel- baglannıııtır. 

Toplantıda profesör ve do -
çentlerden şu zevat bulunmuş
tur: Neş'et Ömer, Akil Muh
tar, Kemal Cenap, Sıddık Sa
mi, Halide Edip, Ragıp Hulii-

• si, Fen fakültesi dekaw lbra-

8 Aş L RiNA UGR Mlş ' hlm Hakkı, Fahir, Arud, Hirş, mi? Elbett .. ~k söylüyorum. liğini görün~e. onun çok yük- Şeh rımıze günde 40 
- Ölü m , diri ıni? sek bir fiatla tılabileceğini dü-

şündü. çuval fırancalalık un 
1 -, ~=-rk, Ömer Liitfi, Refü 
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.... DiKKAT --
«Yeni Sabal'ı» a gönderi,en yazıl.,. 

ve ıYrak neıredilein ed•lnt.ın la6-
olunmaz ve bunların kavbolmaaın

dın dolayı hiç bir meaullyet ~ul 
edHmeı. 

--Fakat köle olmıyan, htir bir verilecek 
babawn hür bir çocuğu olan 
Yusuf, bir köle gibi nasıl satı-

1 
Bekçiler yangını söndür
müşler amma kendi 47,5 

liralar.i. kül olmuş 

labilirdi? 
Malik için bunun hiçbir ehem 

miyeti olaınıızdı. Çünkü Yıısufu 
kuyudan o qıkartmıetı. Yu,.uf, 
hayatını ona borçlu idi. Hayatı
nı .kurtaran Malike köle olırıa .

1 
ğıı mecburdu. 

Malik, damlarına. emretti: 
- Çabuk, bu delikanlıyı gi

yindirip kuşandırın, karnını do
yurun, tekrar bana getirin! ı 

'TAJr. men i:t 1 bt-•1 •op-
laınış olan Ywmfu bir çadıra 
s oktular . af İP<• bir e"ltari 
giydirdiler. Beline, çok kıy
metli bir ııaI sardılar. öniıne yi
yecek çıkarıp karnını doyurdu -
!ar. Ve tekrar Malikin huzuruna 
götürdüler. 

Malik, Yusufu dipten doru-j 
ğa kadar gözden geçirdi. Onun 
daba güzelle§IIIİŞ olduğunu gör
dü. Kendi kendine : 

- Çok güzel, .çok mükemmel! 
diye söylendi. Bu deliklllllı kölıı 
değildir amma, pek kıyınetJi bir 
köle olabilir. 

Ve Yusufu sorguya çelo:ıı.eye 
başladı: 

- Senin adın ne clelilı:anh? 
- Yusuf ... 

VM) 

İstanbul belediyesi bırıd•n 
bir kaç gün evvel Toprak Mah
sU!leri Ofisine müracaat ederek 
şehrimizdeki küçük çocukların 
frııo.ca.la ihtiyaçlarını .ta.rşıla -
mak makeadiyle · bugün verilen 
20 çuval francalalık undan 
başka daha 20 çuval un veril - Evvelki gece Ebwısuut cad
mesini isteınişti. Ofis, İstanbul desinde tehlikeli bir yangın baıı 
belediycsini.ı;ı bu talebim . Tica- !angıcı oldu. FaJ<.at sür'atle 
n:t Vekfiletin.e bildırnı.ışti. . Ye: aönduriilerek büyuk bir zarar 
kfilet oo teklifi . ~abu! e~tigını 1 ve ziyanın önü alınını@ oldu. 
b~dınnıştir. Bu ıtib~la bir kaç Ara yenle paraları yanan iki 
~e kadar ~hrinıize verilen belr.~iwn yaptığı dikkatsizlik 
gundelik un mikt&n iO çuvala kendı.ierinin >... "ın& uğraııı.ış 
ib""' edilecektir. ~""' ~ o u. 

Ankarada açılacak mü· 
rakabe kursları 

hazırlıkları 

Yeni fiyat mürakabe ınemur
lannın ti.bi tutııldııklan kurs
ların ikincisi. Anka.raya ~ 
tir. Şehrimizde bulunan Tica.ret 1 
Vekileti fiyat mürakabe mü- I 
dürü An.karaya gide!'t'!r lnırıı 
hazırhklan ile yalundan m* 
gul olmağa bef1amı§tır. 15 tem 
muzda açılacak olan bu ilônci 
laırııa, birinci .kurstalcindaı 
fazla .ıı.unaet ilJtir4k edeceği öğ
renil' lm@lrtedtr. 

HB.diseyi klll8.Ca yazıyoruz: 
"Ebusı;uut caddesioo.le Ka

naat Kıtavevine ait iıulunan 
k~t ardıye8inde Ahmet Efe 
ve Hasan Çelik adında ıki gece 
bekçiılı bulunmakta ve bunlar 
da deponun arka tarafındaki 
aralıkta yatmaktadırlar. 

Evvelki gece gene yatakla,. 
rına gll-mişler, fakat ara. yerde
ki mumu eöııdürmeyi unuta.. 
rak uyknya dalı vermişlerdir. 

Mum kendi kmdi.ue yanarak 
erim;,,, bitmiı; ve fitil ~ 
den evvel altındaki üğı.t, ora
dau. da yata.lı. tutuşmuş ve 11ilr 

büyümüştür. 
Ateşin hararetiyle uyanan 

iki bekçi alelacele alevleri •Ön
dürmeğe çalışırlarken bir ta
raftan da mahalle bekçisi va
sıtasıyle itfaiyeye haber veril-

. ti.r . 
f tfaiye geldiği ııırada yangı
nın önü alınmış ve itfaiye de t 
ufak bır himmetten sonra bü
yük bi.r d .. ponun ve binlerde top 
ka.gıdın yanma.sına mani olun. -
muştur. 

Aneak bu arada bekçilerin 
yanında bulunan bir kısım 
kağıtlarla yatakbr Y&llllllf ve 
bir yata ğı.n ıırumda, ytlkler 
içinde saklana.o bekçilerin i 7 .5 
liraı;ı da ya.nı.p kül olıı:ıuştur. 

K ndi diklı:ataizlikleri baır 
l.anna uğraya.ralı: zararını böy 
lece çeken belı:çiltır acaba ü
zillürl4lr ıni, iizllbnezler de 
m ınnnrı mıı olurlar!.. Siz ne 
dersiniz• 

MAARiFTE 
Üniversiteye alınacak 

yeni Profesörler 
Bu ne iınivemiterun bazı fa

na, göre oo sene bir kaç profe-
' sörler için rektörlüğe bazı isim
ler üzerinde tetkikat yapmak· 
tadır. Bunların ekserisi lngilli 
profesörleridir. 
Diğer taraftwı h ber alındığı

na göre kilosuna bir ka<: profe
sörün üniversite ile mukav le . 
!erini tecdit etmeleri ihtimali 
vardır. Bunların yerine yeni e
lemanlar getirilecektir. 

Do!t-antlığe terfi eden 
asistanlar 

Evvelce yapılan doçentlik im
tibanlannda doçentliğe terfi e
den asistanlar şunlardır: 

Edebiyattan Saim Ülgener, 
fenden Tevfik Okyay, gene e
debiya.ttıı.n Burhaneddin Batı
man. İkinci bir grupun imtihan
la.rı da teşriııievvelde yapıla
caktır. 

Profetıörlüğe terfi edecek do· 
çentlerin hazırlayacakları tezleri 
tetkik ve imtihanlarım ya.pm.a.lı 
üzıere rektörlük !Azım gelen mu
amelelerin yapılınaauııı başla
mıştu-. 

'7 i"·ız'ran Ullt 

d ri 
Yazan : lJ UNA Y 

Son za.ınaıılarda bazı ga7.et<:" 
!erde yeni muharrrrlcor tiı redi-

u kalem erbabı R1n1d ~v'" · 1HY 

dar yaluız (fikir erlıabı l olnı:ık· 
la iktifa etmıı;lerdı. li'akat ,;in" 
dı birdenbire matbuat ıuıhifelW 
rine de geçerek değerli ya7Jlıll._ 
la okuyuculan irşad edecel<k.ı'• 

İşgal edecekleri sütıınlardıa 
yaza.cakları ,Y3:Z1lar için intihal' 
ettikleri mev~illar nPlerdir? 

Edebiyat mı! Hayır, wtell 
edebiyat meselesi bir kör döğll' 
şüııe dönmüştür. Ne !'Skiler. ne 
de yeniler anlaşılma.dığı iç n bd 
mevzuu lil.zlm gel~i gibi idl'' 
re etmek değme muharıirıJI 
başa çıkacağı iş değildir. 

Tarih .mi?. Ha.yıl"! Çünkü bil" 
nun i~in vesaik tetkik ' ' ınek ~ 
uğraıımak ı&wndır. 

İktisadiyat? Yeni meslek • 
daşiacııım:ın peikolojilerile ~ 
tizac etmiyen bır bal is oJduğıl 
için bu ınevmıa da temas etıııel' 
!er. f 

İçtimaiyat, feı.ef e, nri'z8) 
hayır, hayır, ha.yır ... 

Bu gibi meJ1J:ular yeni m11,; 
ha.rrirlerin. ihtısasları dqjıilin"" 
değildir. 

Onlar beşeriyetin zaafısrııı' 
toorih hatta istismar eden bil' 
yük (lımi ıı.hvali ruh) i.liıııJ.Cıi' 
dir. 

Biiüin hayatlannda. ma.i.-C: 
!erini ka.zanabilmek için ııit 
-ur ~lııi muayyen ııaa ..... 
•-"--'--'- >---d bul ... _...,.-ı.w.u .....,... a umın _:ııı 

tün giiA, mes'.ıiliyet korkl!F". 
evrak ve ıııı.ııa:meıat ile uğr111P; 
mamış.lar, bir esnaf gi_I?}_,~~ 
-.hah dükki.nlarınm keP"'IP' __ 
rini kaldır.arak nasıl biri<aç ~ 
ruıı kir edileaıığini diişiiDJld ' 
ınişler, bir işçi gibi .. '.".'":'~-* 
çıkarinak, . iqia ~il ıifÜ(IP!'7". 
ne killıi.k,kalartn!amı'1a.r. 
şimdi sa.lın.a ,...hna gi'-ıa· ,_ 
matbUaWuı. .~ -ı<tar~ 
gibi sa.baJı&ıı. b.U-m ka~~ 
gece' ya.nlıu:ına kadar m !"'", 

kep lmluılarıru teneffüs ede ol' 
rek ki.ğıt yığ!Narının a rasııı 
ınal<iııelerle güretpne11Uııler, I"': 
gün meslekdaış old11kları ~ 
harrirler gibi yau be~<li. .;
kaygusunu bile çelrnı~n:ı~"' 
dir. . ..... 

Onlar• büiüıı bu mücadeleıv 
zevki için bir spor stad;voıı;ıı:;: 
seyreden irad sahipleri gibı il' 
<laklarında ııiga.ra elleri ceP b' 
rinde seyre~ ve bütilı1 . .J 
didişen uğrB.§all, çaııaJır 
kütlenin kendilerine temin iııl' 
ceği vurgunu dü.şünm.üşlerdİ'~, 

Faaliyetlerinin hııduı'ıı Yo. 
tur. Çünkü bütün dünya olll" 
rındır. • r 

Ara.da bir muhalif rüzgif ti' 
seceko olW'll& o !ı:aJl1an da~..
müd<jet yine nuı.işet l<ayıı;~ 
diişünmedıeu kapıat!l s bC Jıl' 
bulunan sağlam bir binanı~ iti 
mayekıi.r sa.katının altı ıı ı~ti
<ıderler. Yeniden f..ıiyete ~·il' 
~bilmek l.çin bir ıatirahat ~ 
rü yaparlar. d<" 

Bunlar, · sabıkalı, sicilli 
landıneıl&rdır ! 

• • • 9' 
Evet! Hayret etmevirit. 

sabıkah dolandırıcılar ~iJJY ır 
dı artık birer birer mulıarr·~ 
luyorlar .Gazetelerde hatır~ 
rıru neşrediyorlar. Bu iti .ı"._ 
onlara -muhterem me!'lektıı ~ 
nmıs ! diyebilirie. Zaten bıd ~ 
mesek bile bunu kendileri Jı' 
oeklerdir. Hatta bapishaıı~,. 
den gönderdikleri meraklı ~· 
!arın neşrinden sonra k, rt•11.,ır terinin üzerine "muharrir,, ~:A 
mesini yazmakta bır n:ı:Jll'" 
görmiyeceklerdir. . • 

Bu da şüphesiz d a ı. ııı el' 
hakiki hüviyetlerini gizleJll 1~jlll 
ınanın esaslı bir kefareti ye {ıl'' 
geçecek. Dünyanın her ~ "1' 
da dolandım:ı vardır. f'Ştııı' 
bizdeki gibi böyle hat;ırll ~ 
doğrudan doğruya imzas.ile Jl~ 
zeteye yazanları görmed_ıJt· ~O' 
gazeteci, bir dolandırıcı ıle f" 
nuşur ona ait bir röportaJ ;.ıı· 
par. Bunu tellendirir, pullı>' 
rır gu.etetıine yazar. ~6' 

Benim gençlik ZAfll811ıı JI' 
Cimbok Ali adında bir dolJlll~~ 
rıcı vardı. Onunla yaptığı~~)-1) 
mülAkat okuyuculara dn ~ 
alaka uyandırmıştı. Fa.kıt~ 
bok Ali hiç bir zamanın -~ 
muharrirlikle değiştinne[lll f' 
Değişürse de buna hiç bıf . 
zete sahibi müsaade etnıe.ı:!:~ 

Sonra işin ahliıki bskı!ll')''ti9 
cephe.si de şudur: Ceııllı).ıll ' 
içinde muzır cılaolar var; JJ.1P 0 

!ara .karşı miidaf.._ için ııı >''r 
!er bir polis teşkilatı vaı_>l:.111' 
1 v b ._ .. .,,. i ileri 1'~' 
ar. e u <Gı""""' y u.ır,~· 

• re karşı korumak için ııı 
le ediyor. Nede.n iyiyi · _.ıc~ 
kötünün ve kötill~ rpl 
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nakkale önünde çeliğe karşı 
imanın zaferi 

1 
denir? e· 

S on Sovyet - Alman mü-1 ır 
caclelesi kar~ısında gun 

görmü~ tarihten anlar, geç-J 

Haklı söze ne 1 

enkit m ·· nasebetile 
Y ınJşt.i. ltaıyanın harbe gfrme- mişten ibret alır bir d"st derli 

azan : J .. ; ...... - .... moddcl.. ki ' \) 1 Görliyorstınuz ya! Alman-
Y. ço·· rçı· ı tal ya neler O mit etmişti? ya SovyC'tlere harp iliın eder 

• etmez arkası, çorap 8Öküğii gi-
Bu gizli maddeler o sıralarda bi, geldi: Finlandiyalılarla Rn-

153 müttefiklerin büyült zaruretler 1 manyalılar hemen kılıca ımrıl-
ve ümit.ııtizlikler içinde olduk - dılar. Macarlar siy~si münase-j 

~u fırk& hattl ıu mu- !arını belli ediyordu. Bir hayat betlerini kcstilı'r tspanyollar 
ı.ı.; hrk&yı otom&tıill da- memat mıice.delesine girişınış o- açıktan a~ığa atıp tutuyorlar, 

·, P fiden yüzde on lhtıyat- / lan il~ müttefikten Fransa ile 1sv~lilcr b'le, SO\yPtlere ~ul-j 
\ı. ını.lırumdu. İngiltere Rusyanın her an yı · !anmak üzere hareket eden Al

'81.& General Hamilton kılmak tehlikesine maruz buluıı-
1 l..'lıvvetıerle Türk hatla- duğundan endişe ederek kendi man lntalarına topraklarından · ı geçmek müsaadesini can ve gö-<rıınuyacağına kanaat hayatlarını .lrurtarmak için tal- nUlden verdiler. Demek ki bü-
' ya gibi birinci sınıf bir devletin tu"n dünya kinini. nefretini ·~ı-
' llıf'Vzi harbi ba.şlaDlllJ - ittifakını kabul etmekte tered- ..., 

;:ı "'ııığı bir kolord.uluk tak dilt edemezlerdi. İtalyan diplo- ğa vurmak için fırsat göz!Uyor-
"<ıt b ' d · · h · muş. Bütiln dilnya efkarını ka-lo;· r.w. Bu fırk&lan yenı - m&tları ızim en ışelerimizı ıs zanmaya çalıştığını iddia eden 1 

t~ l'l sevkedebilmek llıt>re ettikleri için blzlmle memleket - bir bükfıınet için ne feci bir 
.., llııı.k, yeni takviye kıt'a- !eri namına en karlı pazarlığa j 

•ı;.ı, iç.in en az bir ay iıı- ~şlerdi. mazhariyet değil mi? .. 
, llu bir ay zarfında müt- 1talva.nın hudutlarında, Adri- İtiraz edecek olduk ve: 
tıtu yıpranır, Türk kuv - ratikte ve Türk topraklarında - Ne çıkar? dedik, Sovyet· 
•t\ılı;çe artarken ne ola.- ıstediği tavi:ıler dehşetli idi. Bun Jer bu umumi kin ve gayzı istih 

''"6 ve fırsat düşmana 
ı. Mücadele uzun ve çe

~:·~ ' e bundan sonra dar 
ıı~ gayretleri istilzam e-

•ıı· a!-1., durmuş olma.alna 
'<!, l~boluya aBker çıkar
~ ll<·rin tesirleı•i bülilD 
\ ,, ıluyulmakta idi. ltal

tı\ıı,..tan, Rumanya ve 
tıı t;,rı Çanakkaleye çı.ka -
*t,~_111 müttefik kım·eı~ 

--n takviye edilebil~ -
; 1•ihayet Türk nıukan: 

"< 'l'ıl~&tını sanıyorlardı. 
•!'karı ağır, fakat emin 

! '' harbe temayül ediyor
\. ~· devletleri endi.'lt'li bir 
''lihule 'diJ l ~ ı er. 
lı~ hazırlanan aiya.ııl 
/"; Jr.Wnıştı. Fakat 1n
'11lıııliflerine Fnıısarun 

~~'lliıhiyet S&bibi erkanı 
tr '•ketinin muvaffak ola
~ : "<•ylUyorlar; aslı.er}<> -

~'lltilldüğünü veya ııa
;~uı•ıi.ldüğün ü haber ve - ı 1· llu ihbarın aslı çık -

ı.; ttıubaıifler biraz sllkfın 
· ~e bir müddet İngiliz 
~u. <ı.rı..tundaki gergiıılık : 

•l;ı yani Giıliboludakl . 
!ı•.. karanıı.zlık iı;iıldt- i-, 
"ı' ., artübim bir mw;ele 
· ~~ gitmem irap etti: 
·~a ıaan aylannda İtalya 
~'~eden bu m üza.kerel<>r 
'ı '<I g1iıı içinde kat'i bir 

Qıaya baıjla.ıru.ı;tı. 26 
'~ ~'1drada imzalanan 
gi~ıııe. mucibince İtalya 
· lt .. Yi kabul etmh;t; 4 

l il\.'ll.Ya A vustın·ya ve / l
i~d ıttu:alonı feshetti ve 
•ı, .. •h mühim dcgı"' şikhı(i 
"''l~ . li;, ' oldu. Sir Edvard 

1.~il~ı. başında doktorların 
"<•~ kıfia bir müddt't i
t~, ı.Yet aldığından ba.ı) -
~~;1.1>: nazırlığını dn de
~. ~ti. B• ""ekil son de-·at· ....,,. l 
tr,\ 'itle bir gayretle t.11 
ı~ ~l,"UJ olmaya başladı. 
·~~azırı avdet edince 
~ iyiye inkjııaf et -

!ara muvazi deniz ve kara mu- 1 fnfla karı;ıhyacak kad:u- kuv -
kaveleleri birinci derecede ehem-

1 
vetli değiller mi? Sayısı mil

miyetıi anlİmnlardı; Britany11 yonlara varan askerler, motör
donanması talyanlarla birlikte lü vesait, haddü payanı olma 
Adriyatik denizinde (Avusturya ı yan tabii servet kaynaklan 
filosuna karşı) işbirliği -"tcai\. , Bütün buular zaferin birer a- 'ı 
ve en aşağı 500.000 ki~ilik bir ' mili sayılamaz mı? 
Rus ordusu Galiçyada Avustur- J Tecrübeli dostun dudnkların
yalılara karşı şiddetli bir hü - da istihzadan ziyade merbam<"t 
cuma geçecekti. İşte İtalya bu ifade eden bir tebe68iim belir- I 
~nlaşm1\larla vaziyetini sağlam J. di, sonra yavaş. yava.ıı: her ke· 
laı;tırmı~ olarak harbe ....uiv~ 1 lime,,ini adeta tartaı>ak. 
ve ı:-erek denizde ı?erek karada _ Ne mi çıkaı·? diye ııordu, 
her türlü tehlıkeden kendini ma-. neler çıka.cağını yakında görür· 
Run adclederek harbin sonunda sUnüz. Bütiln bu saydığınız İl8· 
parlak karlarla çıkmavı hesaba tünlükler, milyonlarca asker., 

1 
katıvordu . • j motörlü motörııüz vesait son 
•UW•anların bütün bu ümitle- Fin - Sovyet muhaı'ebel!inde 

rin ve hesapların boşa çıktığını I mevcut değil mi idi sanki? BiJ 
görmeleri zaruri idi. C'ilnkli har- avu~ Finlandiyalının kat kat 
hin maceralarla dolu seyhatine faik, Sovyet kuvvetlerine nasıl 
&Wanlar evvelinden bu seyalıa- dı,ıman attırdıklannı unutma
tiıı nekadar sül't)(-eğini. nerelere ı dık değil mi? Finler biraıı gay
uğrıya.eaklarını ve hangi liman- ret etselerdi bütün Rovyet Rus· ı 
da demir atacaklarını tahmin e- ı· yayı istila edeceklerdi. !ı'inlan
demezler. diyalıların kendi mevcutların

Bu askeıi ittüalıın imzasın _ r dan fazla eııir aldıklan göıilldü. 
dan iki hafta geçmemişti ki Al- Mini mini Finlandiyanın hak· j 
man generali Makenzen, Duna _ kından güç bela g,elebllen, bire I 
jec oovlannda Ruslara hücum karşı y\lz nialıetlnde bir ilstlin· 
etti ve Gurlice - Tarnov hattı !tikle saldırmalara rağmen bl- ı 
boyunda Rus orduları baştan _ raz oiddice mukavemet karşı-
ba..a ricale başladılar. ıonda tosgeri eden bir kuvvete ı 

1 ne dereceye k&dar ıstinsd edi · ı _!alyanıu sukut hayati tebilir, siz hesap edin 

İtalyanın ümitleri neden ta- Gthı görmüş, tarihten anlar, 
hakkuk etnıtıdi? Çünkü harp bit geçmişten ibret alır dosta bir 
tikten sonra oı-taya çıkan bü- cevap bulup veremedik. 
yük Yugoslav hülrfuneti, lWya- Galiba halılı idi. 
run Adriyatikte tahakkuk ettir-ı A. C. SARAÇOÔLU 
mek istediği şartların tatbikına V'-""'""""''VV'VV'VVVVVVVVVVVVV 

mani oldu. Diğer taraftan Tür- ı 
kiy de o harbin sonunda mağ· 
lüp ve münhezim olduğu halde 
daha ıı;en~ ve tamami -
le eapaaağlanı olarak kar
~ısına dikildi. lWyan dip
lomatları İtalyayı mes'uliyet 
siz kolay ve karlı bir lıarbe sli· 
rüklediler, Jtaıya da diğer mil
letler gibi kan ve göz yaşlarile 
yıkanmak llizmı idi . Seneden se
neye toprağı kayboluyor, serve
ti elden gidiyor, mevcudiyeti ve 

(Sonu aayfa 4 •üt un 6 da) 

Mey:1an temsili 
Beyoğlu Halk<Mndet+: 

1 - İkinci meydan temsili 
28/6/941 Cumartesi ~nü saat 
18.30 da Hasköy nahiyesinde 
Halıcı.ığlu civarındaki meydan· 
da verilecektir. 

2 - Temsilden evvel ve tem 
sil arasıJlda amatör azalarımız 
tarafından hafif müzik kon8rei 
verilecektir. 

3 - Temsil ve konser para -
sızdır. 

Münekkit evvela, tenkit edeceği eserlerin 
hakil'-i benliklerine niiJluz edebilmelidir 
Tenkıt filC'Jnine eaki sairlerin 

teşbihlerinı andıran bir giriz
giüıla, oh uyutUIH:ı evvela "len 
kit,.in ne demek oldıı'h~u maka
lerle anlatarak lzzct t Meli
hin Refik Halıdin "Siu·güıı,. ii 
bakında yazdığı tenkidi ufak 
dedikodulara sebep olmuştu. 
Dün eseri bir daha tetkikten 
BOnra d-Osyanıdaki tenkjdi de 
okudum. 

Jül Lömetr, AnatoJ Frans, 
Brlintier tar~larından Emil Fage 
nin yolunu tercih ve intihap ey
lediğini evvelden bildiren bu zat 
bu tenkidinde de maalesef mo
zayık bir eııerin bütün minimini 
par~alanm pertevsizle muayene 
edip heyeti umumiyesi hakkında 
hi~bır fikir edinmiyen süslü. bir 
sıvacı zihnıy<'ti ıır.tetmi!j oluyor 
ki bunu isrine tiı.bi olaca,,"'ını 
vadettiği 1'~mil Fage de kat'iy
yen hulamıyat·ağınm.ıza eminim. 

Tt>nkidindc sürgünün ınce e
leyıp sık <iokunulduğuna ait te
ferriia ta tesadüf etmesem, ese
ri kat'iyyen okumadığına hiik
medeccktim. Çünkü bir eo;er 
hiçbir zaman bir Cmütenekkid) 
taı·afındaıı bu d<'rece anla.şılma
mak bedbahtııgına uğramamış -
tır. 

lzzet Melih eseıin ne ııalısi -
yetlerini, ne hususiyetlerini iha
ta edebilmiş bıı tenkidi "bir şey 
söylemiş olmak için,, ili.kırdı e
den adamlar gibi yazmıştır. 1 

Muharrin bunda birqç nok· 
tadan mazur görmek iktıza edi
yor. ı 

Cüııkü evvela münekkit bu gi- ' 
bi eserlerin hakiki benliğine nü
fuz etmekten tehaŞi eden bir 
:r:lirnreye mensuptur. 1 

Onlar biı· eserin mevzuunu 1 

mutlaka "dudaklarında Ubes • 
sümlerin ,;ilgeleri görünen,. ' 
(Notr dam dö Siyon) dan dip
lomalı gen<; lru<ların, levanten 
romaııtildis7inde ve (Beyoğlu 
monden) liğınde ararlar. Fon
dan yıyen genç Jı.adınlar, (pııi
§e)nin önünde çıplak endamla· ı 
nnı seyrederler. Sukutlar ağır 
ipek perdeli, loş yatalı odalıv 
rında olur ; muaşakalar piyano
da (Şopen) i dinlerken geçer ... 
Hayat budur! 

Azıcık bu çerçeveden çıkmak 
isterlerse bunu bir su birıkinti
sini eteklerini 1.oplayıp atlıyan 
şuh bir kadın ihtiyatile yapar -

1 !ar. O dekordan çıkabilıne.k hal
kın seviyesine yükselmek on
lar için kraliçe Mari Antuanet 
in Versay'da ya~~rdığı. çiftlik- ı 
te kordelii.larla süslenmış lnek-

1 Jerden süt aağınasına bemer. 
(Zaten Hale be kadar sefalet : 
tasvirlerile dolu olan eserin ilk . 
yetmiş sahifeslnin sı~cı bu- j 
hınması da bundan dolayıdır. ) 

~-------------, sı., ayrı ayn birer ı>:tırap tah -

YAZAN 

IULUrtAY 
lilleridir. Münekkidin bu hiki. -

1 
yeleri okumadığı anla.şılıyor. · 
bunda da mamrdur. 

Bu hik/ıyelerden tereşııuh e- 1 
den gtibre, tez.ek, saman, ter ko 
kulannı Gerlen'e batırılını.ıı değ

Onlar halka, realizme inmez-, me ipekli mendil bastıramaz. 
ler, hakiki hayat safhalarını Tahlil evveııı. eserin ismi ile 
kendilerine yükseltme.k ıster - başlıyor. Kaıııusa ve şımdiye 
Jer. Ve işte bunun lçindır ki, bu kadar bilindiğine göre (Silr- ı 
gibi kalem erbabının eserleri a.. / Y,iinl nefyetmek veya neti ma
Jemııümul bir hüviyet ş:klini a- hallı yani menfa demekınış, o 1 

lamamışlar ve hepaı adı sanı halde bu İltim doğru değilmiş, 
bilınıniyen meşhm'lar züınreainel lisanda teanıilllin çok ehemmi
girmiı;IPrdir. yeti olmttlrla beraber bunu an-

Onlar için bir köy ve bır köy- cak bir ak~demi t.ef!cil edebi
li!: "Yeııil çayırlar, ko.,·al çalan Jinni~ .. 
~obaııl;u , allı güllü ııalvaı'iar giy , O halde ? Bu bakımdan kite.
miş gifrbliz, al yanaklı genç kız- hın ismine (Sürgün) değil fiil 
lar altun başaklardır . ., Gam yok. tasıif eder gibi (menfi) demek 
Kasavet yok. Ve blittin bu ye- lhım geliyor. 
~ı. sarı renklerin, ~i<,-elılenn ara- Nefyetmek, sünnelı, sürgün 
sında bir operet sahrıesınde ol- etmektir. Menfanın 'l'ürkçesi 
duğu gibi bir ağı?,daıı ııa.rkılar ııürgün yeridir. M.enfi de ııür -
söylerler. gündür. 

Köy ve köylü bu rmıdu..-? 1 Burada aöv. ne kamusun. ne J 
Fakat bunu Perot Fra.nıılJICll- -de müstakbel akad.eminindir. j 

sile lılibıe'nin §iirleriod@oı Burje 'Şh'e ve lehçeıündir, halkındır. 
nin Prevo'nun De11irlerinden baş Lisanı lwlı: yapar kNRua lıo.y- · 
kasına el sünncği bir tenezıılil deder. Bııı'ada başlıyan bu lisan 
&ddedeıı Beyoğlu mondenleri ne bahsi makalenin sonlarına doğ
bilirler? Beyoğlu onlar i<;in bir 1 ru Refik Halidin kullandığı ke
tatlı su akuvaryumunıı benzer ibneler dolayısile bir dah& tek
ve bu cam şişenin içinde on- rar edlliyor. 
lar, lüks balıklar gibi 4iolaıjır -, İzzet Melihe göre "ağırsa -
!ar. !inak, dw'aksa.nıak, ılilek, canı 

• • • , aıklnn , vaı.ıyeti eşele.mek . kanılr- 1 
hzet Melihin (Sürgün) mü - sanıak, gönüldeki <,'Öl<üntii. ya

nasebetile yıwlığı teo:ıkidln eakat• nık, pörsük, filizlerin yeı;;erme
noktalarıru Junnızı kalemle işa.. si, akçıl saçlar, çocıık8U :ıevda, 
ret ettiğim zaman "Akşam,. in yara.şıklık .... , gibi tabirleı· pek 
iki biçare stitunu kırmızı yu . manalı ve munis olmakla bera
gruplarını andır&n bir ma.ıız&ra ber bu kclimler ona 1) kadar ya-1 
ar.<etti. hancı geliyor ki nihRyet liean-

Münekkid evvela ırıüellifin 1 da yalnız · manalı ve munis ol
!jah.siyetine nüfuz edememiştir. mıı.ları itibarile kull"tıılabilıne- 1 
ÇünkU Refik Halit ~ bir san- ı lerine ceva.ıı vuıliyor. 1 
atkar deı";.;J daha .reni, tı>~lz ! F&ko.t ne demeli ? ''Dura.ksa
etme~.tı:. olan hır .s11n at ~da- • ma.k yerine tereddıitıe tevak - ! 
dı., g?ruyor. Sankı .!'8~ı bir la-• kut etmek. kanıksamak }'E'rine 
med<:ı~ bey eda.ınle . müırteit GO- · itiyat edinmek çökiinti.l yerine' 
cuk ! lııııaJiah fey~vap olur!.,' . b'.L.- .... ~\,, . r .. 

d . , V ül ed" , . tn h.1n.u1, ""'' •'°" yt-rıne .tf"nru- ı 
ı~,oı · e ve 1l or · de, yeşermek yP.rine tenebbilt, 

... ve bu yolda devam ederl!4' ilah .. .,. dersek o miinayı ifade 
ilk sırada yerleııecek -0lan bir . eder mi 1 j 
m':)l~~~ .. i~et Mdıhe göre Re- l Bilf~ ~~ yalnız ~i - 1 
fik Halidin ilk safta yerleııebil- ı dam d~IJ aynı z:ınıarıı1a bır en- 1 

meei için dah& <;ok fmn el<melı: • kaz yıgıııını da g~terır ve bu ke 
yemesi icap ediyor. ı !~der yalnız tn:'-""1lı ve ınunıs 

Onun için Refik Halit "vec • degıld~. Ahenklı, ıhatalı _Tlirk 
1 he., değiştirmiş, kirpi olrlarını çe .kelımelerdır. fz.zet .Afolıh. ~ıı , 

atmış lnsıınlann biçareliklerine kelımelere sınıfı geçebılmek ıçın 
"ruRfetle baluuı bir "beııeıili- lfıtfen beşt-r numa..a verdikten 1 
ğe dö.,;,üııtür. 1 sonra.: 1 

'(Memleket hikilyelerı) bun - "Ancak, diyor. Bunların ya- ' 
dan otuz sene evvel yu:ılınışl:'· n~~da hikayeyi anlataı_ı edıbi~ 
Refik Halit bu eserinde hıG hır ı dılıne yaraşroıyan mlitebeddıl 
siyasi. iGtimal akide ıı;öııetme -

1 

ve yabancı tabirler var."Güçbeli.ı 
dlği halde serapa besenn ıztı- bambaşka. elde avuçta, pıtrak 
tır&bını tahlil etmi§ti. "Yat.ık gibi yaşlar, haşır neşir, bam 
~ine, Koca ökilıı, J!aklıı sü-ı teline basmak, dımdızlak, ayan 1 
kut, Kuvvete kartil l eı hoca • (Sonu aayfa 6 abtun 1 de) 

';,, trı bahRiııde de kendi \; •f,. iabais etti. Evin i
\ıı,0 . · burnunu sokarak 

ırna muntazam rapor 
:"tı 
~~~~tirmek bahsınde i

. •·üceliğine rağmen -

MI? Eve girmek bımiyorlarmış. 
Günahı üstünde kalsın. Hele 
Hürmüzün gidişatını hiç beğen
medim. Birkaç ay evvel onda 
bir genç kız hali vardı. Şimdi 
yabancı bir kadınlık hali gel
miş. 

-~- KÖLE 1 
J 

kuUamr, kendinden de daima 
"fakir., diye bahseder ; kansına: 
"hat " u11,, paraya mangır,. der; 
ve hepsini hır "eyvallah,. la ce· 
mederek işin içinden ~ıkardı. 

t,. •k kimse yoktu. Ki
·; <;)sun mesavisini say 
~· artar meharet k<'!' -
•l~~Vliya bile onun renk 

'l~ıı aklı ağzına düııttek 
ıc·· ltliYanın en müfsit bir 
•''lı;. . Ilı alırdı. Onca insan 

ır':tnınedilmek için ya
'lı· '·~lfikıardan ibaretti. 
. ~~l Vırı edilecek bir ta
'>ııı, ~llurdu. Çekiştirece
b~~~ lıılığı, kıyafeti, ko-

~ <ı >enımamlığının ba
' biherı· 'b' 'di ,, __ 
~ıı gı ı ı . ,_. ... r 

• Yıti hafif geçer, en :ci-
Yeti.ııe şerefine ve 

h~licum' ederdi. 
"'it""'llın, kendisine hak 

~~~in fesatlığını zeva
~ ~ ihtiyacını hissetti
'-'iı. 01.~uluğa vurmuştu. 
ı.'lı,ıet""':"'lZa beş dalı& ka
~~tıı;f12 Yere basmıyor -
~,~, herkesin görmesi 

tıj ll<ıt Odada kılmaz, ııee
"'~ 1ı:Ya sererdi. 
.~ttını llıııı. sedirinde o bıt
' a~1~ bilmiyen (pas!
~ h..:"en Fitnat hanını 

.: v;"'lllıda iskemlesine 
k:'ll ~nlatırc1ı. 
~ıı~1~ beylere uv.ı -
~~ ?"<a!l hali penşan. 
-~il· 
~~ 0laeak ? Kızlarının 

· Sokağa çıktılar 

- Kabahat analarında ... 
- Ell><:tte. Zaten "gül ağa-

cından odun olmaz, hizmetçiden 
kadın olmaz,. demezler mi? Pem 
be hanım Bahri Beyin annesinin 
hizıiıetçisi idi. Beyefendi evvela 
koynuna aldı, gebe bıraktıktan 
eonra nikah etti. Pembe hanım 
evlendiği zaman karnı burnun
da gebe idi. 

- Bahri Bey i.çin de birçok 
ııeyler söylerle<" ... 

- Oyle ya.. Mevltiini ne saye
de yapbğıru herkes bilir.. Deli
kanlılık zamanında meşhur kö
çek Bahri derlerm.lş. 

Bahri Bey alleaine bu suretle 
bir geçit resmi yaptınlırken Fit 
nat hanım aldma mtıhi.m bir 
ııey gelmiş gibi yerinden fırlar: 

Aman ablacığım, ikindi nama
zını kaçıra.cağım! der. Hemen 
bil" köşede duran seccadeyi se
rer, ekseriya abdest bile alma
ğa lüzum görmeden namaza du
rurdu. Rekatlar arasında ııeJı1m 
verdiği zaman Bahri Beye ait 
olmak şart.ile namaz.da aklına 
geleni rekat arasında söylerdi: 

- Hem ablacığım, Bahri Be
yin babasına meşhur Jralpazan 
Abdi derlermi&- Banknot takli
dinden mahkfuıı bile oJmuıı ... 

Bu cilmleyi ufak bir namaz 
arası duaafie ırllaler, diğer reka
ta başlamadan ilave ederdi: 

'9 Yazan: Ulunay Tefrika No. 5 
- Kalpaza.n Ahdinin karısını 

rahmetli annem pek iyi bilirdi. 
Çinili hamamında natırlık eder
miş. ... Allahüekber! 

Nadire hanım Fitnat hanımın 
bilhassa adam çekiştirme.tinden 
o derece memnundu ki birgün 
ona gıybette bulunmaması hak 
kında ihtarda buluıımamıııtı. 

Fitnat hanımı evde hiç kim
se sevmezdi. Fakat en baş düş
manı Nadire hanımın çeyiz ha
layığı Duhter bacı idi. Bir tlir
IU düzelmek bllıniyen çerkes leh
çeııile Fitnat hanıma "Fitne ha
nım., derdi. Evde Fitnatın fibı&
llği yüzünden bir Jıa vga çıkarsa 
Duhter ba.eı : 

- Allah Allah! der. Hiç böy
le karlınımı l!'önnedlm. Sokak
tan Kellr gelmes evimin içini 
karmakarışık yapar. Ruzu malı
gerde bu kadının dilini zebanile
rim kızgın kerpedenimle ense
sinden çekecekler. Bir de utan
madan namazı mı lnlar, orucu
mu tntar.. Babaları tutsun 
fııııa11ab ! 

Duhter bacının beddlias.ı ah· 
rete müteallik olduğu için mah· 
şer gllnilne kadar tecil edilen 
ceza mttddeti gellnolye kadar 

Fitnat hanını falit:~t;nı devam 
eyllıordu. Fitnat n f"ıt • 
nellğlnden yaka uilkenlerden 

biri de Duhter bacının kocası 
Hacı dede idi. Kani Pa~a muta
sarnflık ettiği yerlerden birinde 
Hacı dedeyi •-amna alınış ve 
her tayin olduğu yerde ona "':ji 
kolculuğu, belediye çavuşlugu 
gibi bir memuriyet bularak maa
§llll miriden verdirmek ııartile 
kendisine gidiş ağ8Bl tayin ey -
lemlştl. 

Hacı dede, paşa hükflmete gi
derken çanta.sını ta.şı.rdı. 

Hacı dede itıminden de aıı.la -
11ı1dığı üzere hem hacı hem de 
Dervişti. Klni Paşaya tanıdık -
!arından bir şeyh efendi tara -
tından "emin bir adam., olmak 
üzere tavsiye ediJmjQti. Mürid, 
mllrşidinin enu1ne derin bl.r 
"eyvallah,, cekerek yatağını, ev
radım, tüyleri dökülmüş poste
Jrisini tekyeden paşanın se18ml.ı
gına nakletmiş ve artık Kiınl 
Paııayı bir daha terketmemiş • 
tir. 
Hacı dede cahil bir adamdı. 

Bütün şahsiyeti sonsuz bir tes
!imlyetıe, hudutwz bir sabırdan 
ibaretti. Şeyhi ona: 

- Hacı! dem.işti. Sen artık 
KAni Paşanın yanında buluna -
cakııın. 

Zaman tayin edilmediği için 
Hacı dede bunu kendisinin :ma
neviyat aleminde t.alıimfilil fı:ttı 

geyhi tarafından emredilmiş mr 
riyazet •ibi telakki ediyordu. 
Fakat seneler geçtiği halde ri
yazet bitmiyor, Hacı dede oldu
ğu yerde sayıyordu. Nadire ha
nım, her emre "eyvallah'., diyen 
bu bedava uşağı eve bağlamak 
için Duhter bacıyı da kenrusine 
nikah etti. Mütevekkıl derviş 
izdivaç emrine de tereddüt et · 
meden "eyvallah,. dem~ti. Na.
dire hanımın haksız hücumları 
karş1Bında bazaıı şeyhini düşü
nllr. Kendi kendine: 

- Erenler fakiri nefsı emma
reden kurtarmalı: içın daha bir 
müddet çile r.ekmekliğimı müna
sip görmüşler olacak! diyordu. 

Bazan Kani Paşa gönlünü al
mak için: 

- Hacı! Yine hanım senin 
kalbini kırdı. Hoş gör ... dediği 
zaman sabırlı adam: 

- Elyvallab paşam. Hanıme
fendi biraz cel!i.llıdir. Yeni taksi 
rat fakirde olacak, cevabile ka
bahati kendi üstüne alırdı. Pa
ııa da dervişin "eyvallah,. ru ken
di ''milnaaiptir efendim,, ne ben
zettiği için Hacı dededen pek 
memnundu. 

Hacı dedenin tarikat feleefe
r;ıbıden bildiği bileceği. bazı ta. • 
l>iı:lerden ibaretti. "''"hinden 
bahsederken "erenler., ınfabnı 

Fazıl, Hacı dedenin elınde bü
yüdüğü için onu bir baba gibi 
severdı. Kani Paşa öldüğü ~iiu 
bu sadık adamın, ne büviik bır 
teessür içinde bulunduğunu, gö
zile görmü~tü. Böyle ufak bir 
kusurundaıı dolayı kapı dışarı 
edilmesini hazmedemiyordu. Her 
şeye "eyvallah., dıyen Hacı de
denin evden koğulınak kararı -
ıia da itiraz etmiyeceğini bili • 
yordn. Bütün ümidi Duhter ha.
cıda idi. Koca.sının tabirile Na
dire hanım "celallandığı., za 
man onu da kaç defa kovmak iıı
teıniş; ihtiyar çerkes: 

- Allah! Allah ... Benim için 
büyük ~ hanfenimız) peş tahta
sına parasın• mı sayıp almış. Bu 
kadar yıl saçımı süpürge ettim. 
Bundan sonra sokakıının nere.si
ne gıderim? Beni istemiyen ken
dısi gitsin. .. 

Diye ültimatomu vermişti. 
Yine Duhter bacının bir müda
halesile iŞn önü alınacağını 
zannediyordu. 

Evin gediklilerinden biri de, 
Nadire hanımın müsrifliğine da
yanamayıp erkek aşçısıru sav
dıktan sonra yerine getirdiği aş. 
çı Agavni idi. 

Blltün hayatı mutfakla, mut
fağın yanındaki odada geçtiği 
için Agavninin yüzünü ev halkı 
nadiren görürdU . .A§çının en fıız 
la temasta bulıındıuhı Nadire 

Şimdilik==::--== Bukadar ~ 
Milcrlm çocaklar 
üst/inde tetkikler 

ı •tan bul Cezaevi dokton. 
Dr. İbrahim Zati Öge1 

"mücrim ve ı;erseri IAntisaıı
ya) çocuklar., adı altında ilm: 
ve içtimai bir etüd neşretti 
Kıymetli dokturumuz bu ese
rınde mücrim çocuklar lıakkııı 
da.ki beynelmilel istatistikler · 
den istifade ederek bu mühin 
K;timal derdi t"lelıyor ve bu bü
yük derde şifa arıyor. 

Çocuk, yarının büyüğü oldu 
ğuna ve bİi memleketin i~tikıı... 
li çocuklarının yetiştirilınesiıı< 
bağlı olduğuna göre bu uğunLo 
ııarfedilen her clddi me..ai tU 
dJr ve teııvlke lleddır. Bu ib 
barla muhterem doktorumu" 
tebrik etmek ie.ap eder. 

Mücrim çocuklar 

B u ki.içtik ltitabı teJkik el· 
tiğiıniz "8man SUÇ işliyeıı 

çocukların ancak yüzde 22 .. 
nin normal aile çocuğu Ye ger 
kalanlarının ahengi ve ıçtimaı 
vaziyeti bozulmuş aile çocfukları 
oldukL<rını göriirüz. Bu ıstatil· 
tik her şeyden evvel çocuk iiııf. 
riııdeki aile terbiyesinin büyül 
rolünü göstermesi itibariyle ŞO· 
yanı dikkattir. Aile mulıitind 
gördüğü fena itiyatlar, l'ena ha 
ı-eketler ~ocuklı\nn ahlakı Ülıe· 
rinde bozucu bir tesir yapma.kta 
onu cüı-ilm ı. lt'mPge, fen yol 
la.ra sapmağ-a •ı'vkebn~ktcJir 

bir 1ekıt1 

S 2yın <lı tur bu hüyiil 
ı~limai yarayı ted~vi et

nıek ı~in bir u'ul tavsiye edi 
yor. Diyor ki: 

·· tter mPııılckt>lt~ fakiı ve &lı 
Jik1:u ;.1,, ı-;t .. r~ri, njzwn \.·c ir·tima 
veo;iyPtle!'i boY.uk aıleler vardıt 

Ve bu aılderin mahsulü ol&ı 

bır ~ooık i<iiil• ' varJı,. kı b1111-
lar hayat• gölll'rmi a~tı klaı 

dakikadan itih<1ren mah"umly<. 
sefalet, ka•ga, .:Arbusluk \'C' bi! 
türlü ı~limai lal'iaiarla k;• rııııa. . 

maktadırlaı· 13u M>r" ılı lıııyatı 

ye dahilinde y:ı~ıy:ı.n çocnklanc 
bir gün '*'ı"*'r,Jiğl' ve binnek 
mücrimliğe doğı gi• l!'t:C'ğin 
hiç ~iiphe yokhU' Bıı tiptek 
ana ve baba bu ,,ıı.,allıl~11n hi 
bir ııeylerıle ;ı lakauar df'ğ• ller · 
tliı· Bu ı;<>< uklar k·ılaylılda r.,., 
arkad3'1IRr t•ciiııcbilir w günü 
birındC' s~rser; mücrin1 oluvt· 
rir. Şu haine yapıiarak ~(·y, iı 

tinıai tf'~lrilatla bt< sen::·ri ç 

mücrim nıunzt'Jien ni buJu,1duk 
lan n.ubılten ıl~ı·hıı! almak, " 
.t.aıdaştırmak VC' yatı miii'l'Retlf
lcrioe te\'dı t·tnıt.>~tir. Pu yapıı 

dıgı iakdird<' ınt'mieket miicriı 
~eııç lipl<'nien , ·ııdikaJ lı ı· sı 

rf" ite t.ahli~ -.:dılrniş vlur .. , 

Ba11a gö: e 

D oktor lhrııl,im Zatı bı 

bakıma ;;öre Jogru ,. 
ıyi düşünüyoJ'. ~'akat bana g<• 

(Sonu soayf• 5 s'-ituıı 7 d~ 

MURAD SF-RTO:..,LU 

hanımclı. Bu lı>mru.lar daim 
bir mücaclele şeklinde rılduğ 
için Agavni heı tiabilh uyımda 
kalktığı zaman )Kıp:ısdan •i;ireL 
diği bütün ermf>ni A.ZiZll'rın 
mumlar, adaklar adar, hanımı 
ters taraJındarı kalltmamasın 
dualar eder. lmn:ı rağm~n yın 
sabah kahvaltısı y<'rinc m<ikem 
mel bır (>.ılgıtı Yl r<li. 

Bu mülakatlar ~n·eıa Nadır 
hanımın merdıVl\nden inerkeı 
etrafı haşlamasile 1-r.ışlardı, 

- Kız Şarlan! Dün bt'tayı t, 
mizlediğin zaman öriim ·ekleı 
neye almadın? Bacı! ütü bezin 
yakmııı:;ın ... 

Agavni mutfakta bu fc·ryad. 
işidince kerıdi kencline: 

- Aman Rsvru.ım! Yine bl. 
sabah tersinden kdknu~ur ... 

Diye hanımın ~iniıini yatıştır 
mak içın papastan öğrendıgi du 
aları hauda.ınaga çalışırkrn feı
yat kendıne teveccüh eder: 

- Ae-avni! ... 
- Hamme ! Bura.dayım ... 
Nadire hanun kapının yanın · 

daki iskemleye yerleşir. 
- Dün gelen eti ayırd.uı nn • 
- Yok. Dokunmadım bile k 

sen göreı;in deyi.. 
Nadire hanımın et ayrılması· 

na nezareti Agavni için en bü · 
yük felakettir. Orta yerJe bı
çak muhabbeti oldu u için hanı
mın bir gün öfkesine mağliıp o
lup bıçağı bir ''erine saplıyaca· 
ğwı düşünerek korkudan tirtir 
titrer. 

- Kemığe sürüyorsun . .Maf • 
salı bul, oradan kes. 

( Dcuamı yarın) 
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• 
b Hergele • 

1 a • Yeni mesle taşlan
mızı takdim ederim 

(Bat tarafı 2 inci sayfada) 

mını yapıyoruz. Arsen Lüpen 

ı--s---~ 

Yazan: Sami Karayel ------=----ı:m-mı:ı~11z:::ıı26 
...... ..,........~ .............. ~. 

- Nasıl bir anında künteyi - Büyük orta başlan orta- ""'çırdi. Bereket versin İbrahim 
attım ve ~ırdım ?. ya!.. lrisnetinl bolca bağlamıştı. 

- Hepsi güzel.. Fakat, İbram Tosun, iri "Övdesini sallıya - To8unun kasnağa eli geçer 

ne kadar sevimli cana yakın F 
olursa olsun ben bir Şerlok 
Holms'ü tercih ederim. 

Türk 7.abıtası dünyanın en 
iyi polislerinden biridir. Eski
den "Hımhım Ali bey,, , "Kay-

iş bununla bitmiyor.. rak kazan dibine geldi. lbrabim geçmez, İbrahimin birdenbire' 
- Daha ne var usta?. de ustasının elini öperek kazanı hasmını budayarak çözdüğü gö-
Hafız, parmağının uclle Tosu- dibine yürüdü. rüldü. J 

ııu göstererek· 1 Deli Hafız, en son söz olarak Yoksa, Tosun kasnakla has-
- Bak, iri kıyım bekliyor... çırağına şunlan söylem.işti: nunı önüne çekip bir Anadolu 
- Olsun, ben bazının!.. - İbram, dikkat et. Ayakta oyunilP, hır baskıya oturup sırtı-ı 
- Güre§ bugün değil yann... kasnak kaptırma, kol kaptırma, nı yere vura.:aktı. . • 
- İstene §lındi olsun... dik durma.. .. Haydi oğlum, göre- Giıreşin yirminci dakikalanna 1 

- Demek korkmuyorsun To- ylm seni... doğru .. Bir fırsatını bulan To-
1 sund~? _ _ ' 1 İbrahim, kazan dibine geldiği sun, küçük tbrahime bir çapraz j 

- e korkacagım usta?. zaman Tosunu, yağlanır buldu. girdi. 
- UI~ herifi ~örmüyor mu- O da yağlanmağa başladı. j Toısunun bu çaprazı müthiş-

li111l senın üçun gıbi?. Tosun, yan yan lbrahime ba- ti. lbrahımin hemen, hemen a-
- Ne ohırsa olsun:. Güreş ok- luyordu. Onu bir türlü bir ı:ıeye yakları yerden kesilmiş uçup 

ica ile değil usta!. benzetemiyordu. Kendisi ondan gidıyordu. Kahbı kalıbma sırt-
- Bu Anadoluluya bir kap- otuz okka fazla idi. ı üstü duşilp venilecek vaziyette 

tınrsan kendini hapı yutarsın?. Kazan dibinden kıbleye dön - idi. Bütün ficyircilcr heyecanla -
- Kaptır.marn, ona ben ken-j düler. Cazgır duasını yaptı. To- 1 nn<lan ayağa kalkmışlardı. 1 

dimi•. sunu şöyle söyledi: 1 D<'li Hnfız, hiç heyecansmiı. 
- Hasnunı na-«ıl yendi gör- - Rıına Samsunlu Tosun der A.hmea*1ztn kanı kaçmıştı. Do- 1 

dün mü?. !er... lbrahim, hasmına dikkat nııp kalmıştı. Ne olacaktı? 
- Yoo. et, çoban teknesinden, kol bas- İbrahim, uçtu .. Tosun ha.<ıTm-
- Çob rı teknesile... kısmdan sakın!.. ru köst<'kliyerek sırtüstü yere 
- - Onun tekneleri varsa be- İbrahim için de şöyle söyledi: vurmıti;a çalı~ıyordu. 

nim de kılçıl;lanm var • - Buna. büyük ortanın afa-' İbra.hım, hasmı çapraz sür -
D~di.. canı EzerQeli İbrahim derler ... ! dükçe o da birkat daha sürgü -
lbrahıın Tosundan korkmu - Tosun!. Hasmını küçük görme .. 1 sli~ hız veriyordu. Fakat, 11>-

yordu. Zate-L gllr~ten korlunı - sakın küntesindcn.. 1 rahımın bu hareketi yalnız ken-
yaıı cesur bU:. çocuktu. . . . Ca>oır, bunları söyledikten disıne mahsınıtu. 

1:osıı,nun tucc.ar efendıler;ı gü- sonra iki pehlivanı meydana sa- 1 tki hııaını, otuz ayak kaJar 
r~.,.ı .7. '.:O adtrr. t:ık!P etmışler- lıverdi. İbrahim, güzel bir pPŞ- uçarak oYittiler .. Bırdenbire To
dı. Kııçuk lbr.:.hı"!ın 1:~su;ıla 1 re\· yaptı. Tosun da Karakocak sunun havadan dört elli uçarnk 
kar~ı karşıya k:ıldıgını gormuş- vari bir çırrınma yaptı. ye~ dııştüğü gürüldü. 
lcrdı. N'h t 'k· hl' 1 K- k lb h. t h' 

T , dil · tb h- · ı aye , ı ı pe ıvan ense en- uçıı ra un, gaye ma ı-
osunun e .. en erı ra ımı .. k t t h ı·Ua b. tte h çok küçÜJr ,e-.;elimsiz g-örmekle scye u~ ere ~ uşup e a ş - , ran•' ır sure asmının çap-

beraber çolt i:ünerbaz- görmüş _ tıktan sonra, gureş başla~~·. . ra.zından •ıyrılarak dertop olup 
l•rd F özle . t t . lbrahım, ustasının dedigı gı- yere oturmuştu , 

1
• a>< • f n 11 m.uyot- b\ uzaktın güreşiyordu. Tosun 1 Tosun, hasmının bu mfuııası-

. Tosu "!::11Hn l?rahııxıı mu- uzun kollarile, uzun boyu ile 11>- va çarnıp U.Z..rinden dört elli 
hakkak su. ctte ) ene<:<'kl.,nne rah · k 1 d ki t k t Şe tan lb '"'- h kan: bulunııvorlardı. _ımı o un an_ ve spe as- w:mwı u. • y rau.wı, as· 

osun - raı mı ıç ~or - yordu vere 1üıımeden ürerine atıldı. 

serili Ömer bey.. gibi kuvvetli 
polislerimız \ardı. blbette şım
di de o ayarda memurlarımız 
vardır. Onların hatıralarını o
kuyalım; ve cürmün daima ada-
let önünde titrediğini ye mağ -
lüp olduğunu aıılıyalım. 

Amerika filmlerin n haydut
luğu, kaçakcııı.;ı sevimli gös -
tcrmesi kiı.fi gelmiyormuş gibi~ 
bir de çocuklanmızı dolandırı -
cıl•ğa imrendirmekte ne mana 
var? 

ULUNAY 

Umumi tenvirat 
lambaları 

Son bir ay zarfında belediye 
Caddebostanına 14, Bağlarba
şına 2, Üsküdar meydanına 8, 
Tophaneye 9, Kadıköyüne 2, 
Rumeli ve Anadolu sahillerine 
30 ar tane umumi tenvirat lam
bası koymuştur. 

Yolcu salonunda sağlık 
servisi açılıyor 

Limanlar umum müdürlüğü 
tarafından Galatada yeni bir , 
hale getirilip ;ç hatlar yolcula-1 
rına tahsis edilen eski yolcu sa-

1 !onu binasında bir de sağlık ser- ı 
visi açılacaktır. Bu lusmın ha
zırlıltları tama•nlanmış, hasta
haneye 25 yatak konmuştur. 
Limanlar Umum müdürlüğü 
sağlık servisinde göz, kulak, 
burun, dahiliye ve sair hastalık 

T d · ıı:. hi - h .. nagmcla.n tutmaga hamle edi-J mının uçtuğunu görünce daha 

mti" ii. Onu ıH. hamlede omuzu-
na alarat ını-~·dan yerindP yü _ Fak~t: Tosunu~ her .. h~lesi, V kıı<TJ!'l ka.ınağından yapıştı. tedavi şubeleri bulunacaktır. 
rüye~ir. ~~nnedivordu. \ bo~a gıdıvordu. Eger, kuçük 11>- Ve bekl~tmeden derhal sarmala- Sağlık servisi ı Temmuzda 

Efend J(r. Tob!İnla "" yo!ıla rahimi kispet kasnağından ya-, dı ve ark.ı.dan ayağını köstekle- mcr&ilimle açılacaktır. 
konuştular: ' ' I kalamış olsa içine ~erek bir el- clı. J -- _ ===== 

_ To•ur. Il'.P\'danda sana ka- de bastırıp yenecektı. Kolundan İbrıı.himın bu hareketi ve ma- HALK='VL='R/ 
1 .. _~· · kapsa, çekip yur·· üterek istediği, turıuıe manevrası hevecana dü- ""' "" anı ;:":üruUJ. ~"' ı 

- rördiım _ Kiicerek bir avuç yerden kapmağa fırsa.t bula - şen l:riitıln ııeyircileri birdeıı &· 

k caktı. ın ..... ~o.a Revketti. J ~•lCU • ... 1 o--
- Aınmı.. «•k hünerzaza btn İbrahim, hasmına karşı öyle• - Yaşa lbrahım! .. 

ziyor ular.'.. 1 bir va?Jyet almıştı ki, onu ko- tbralnmin köylüleri ve Deh· 
- Oyk a.mrr.a, bir bolıçacık hından ve kasnağından yaka.la- onnanlıl&r bağınyordu: 

pehlivan... manın imkanı yoktu. - Aferin tbram.! .. 
- Ke~kt- ın: güres varına kal- Güreı; yağlı olduğu için. Tosun - Yaşa!. 

m•yıp bul!'liı: ya.pılıp. bitReydi. 
1 it;tediği gibi kuvvetini tatbik e- - Y kızan be!,, 

- Daha ıJ <•!urdu. demiyordu. İbrahim. çabuk lilY- Rafuın da akil b&illlla 
- Ng,;ıl \•tneceksin Tohıın o- rıJın kurtulabiliyordu. ı ~elı:nlııti. Adamcağız alla.k bul-

n:ı?.. . .. , _ . _ Tosun hamle ediyor .. İbra - lak nlmWJtu._Az kalsın çıraı:t 
- Dır 2.f'ır..~ı; pbı kucagıma hiın, müdafaa güreşi yapıyordu. ı yemli,.ordu ı 

alıp yiini:ı' "'ıın meydan ye ·r Bu suretle güreş kaÇa kovalaya• Cazgır, DE-lı Hafıza .dönerek: 
rinde... . .. ayakta tam on beş da.kika ka-r - Uııta, gördün mü semnki- , 

- Hayıt rıaı;> .. lım. senı gore- dar sürdü. nl !. 
lim... Bir aralık. Tosun nasılsa 11>- - A be ~us. u kalsuı kalbim 

Dediler rahimin sağdan kasnağına el dura~a.ktı be' (Ark!lM txJr) 
Tl)l'(un •• , • me hiç kıymet _ ====::::;==================='== 

ı· rn ~ Onu kucaklayıp 1 
ı;utıırt'<.~nı "..aıµı('(!iyordu. , .- . . ...lflll. 

Gii tııraf ta cüm 
1 

b·ı.-lcı ordu. Sabahısı bir kı 
sım g u c. pr "· -ırd olacaktı. lleı i 
<: tl' t!Jn auV"lll zurna sesleri, 
!; !ık Jı lrr ı•ıUliYordu. 

7 Temmuz 1941 Çekilişi 
O , lfaf.zın bulunduğu ı:a

dır ' rı n btı' ~c rindcn biruıın 
ç dın id. Hafız, c:ır.ığ-ını yedı-1 
ı l' ıf'lru Yutrr aslan evvl'l de 
g - ) ı \'t uğ'.la~ 

!-lafız r c:1;'.., na n~slhat ed.iyc.r 
\'!' }J ~ı OJ ~r..e:ı.r gör-.tc:ri,·o?·t.iu. 
l~i tı oıt An.,Geolu güref:inf• ait 
oyun' r uurınue dı..P uyordıı. 

il , . l r ıme. 
!! ır b ;. Sakın hasmına 

y ı· n eh r l\:ı,pet kasnağı
n el ıtlır,_,._, F.1 ense bağlayıp 
h< .iJıt clı nı<: •• Uzak dur!. 

Bıl · , kaplırayım deme 
hı: .. Gittı .n giındlır. .. 

-A 
et'. J 
lı scnn 
1 • mt 

k~çıklara d!l<kat 
r d ımağa ça
• ~ı~im O)'Unları 

- Bıraıı: giıreı; · hep o gll'i'ın. 
Sa ııı g· ~ gırır.c. O nasılsa 
senın oyun na takılır . = 'ı3~Ktın ayakta barınmak 
müskülrlilr. Altta güre!;. .. 

ikramiye ikramiye 
Adedi Miktarı 

140.000 
210.000 
8 5.000 

60 
120 
150 
180 
600 
600 

3.00J 
30.o:o 

34_723 

2.000 
1.000 

500 
250 
100 

50 
10 
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İkramiye 
Tutan 

40.000 
40.000 
40.00() 

120.000 
120.000 

75.000 
45.000 
60.000 
30.000 
30.030 

120.000 

720.000 

Yazı müsabekası 
Üsküdar Halkevimie>ı: 

1 - Üeküdar Halkevi dil ede
biyat kolu Türk kahramanlığı 
mevzuu üzerinde bir müS&baka 
açmışbr. 

2 - Bu müııabakaya şiir, hi
kaye. piyes ve Türk kahraman
lığını belirten her nevi yazı 
kabul edilmektedir. 

3 - Birinci, ikinci ve üçün
cülüğü kau.nan yazı sahipleri 
neşir ve temsil haklarını halk
evimize vermelerine mnkabi! 
kıymetli hediyeler kazanacak
larclır. 

i - Evvelce yaptığımız ilan, 
yazıların 1 Hazirana kadar 
gönderilmesi şeklinde idi. 

.Alil.kadıı.rların zamanı dar 
bulmalarına binaen ya.2.1ların 
en geç 15 Temmuz 1941 Salı gü 
nü aJuıamına kadar Dil, Ede
biyat şubesi reisliğine gönd&
rilmesi mercudur. 

MOsiki dersleri 
Beyoğlu Halkevi•ıden: 

1 - Evimizde: Roma Güzel 
san'atlar akademisinden Bay 
Emın Cenkmen tarafından, 

Mandolino Piocolo 
Mandolino Cello 
Mandolin 
Mandola 
Kitara, dersleri vm-ilmektedir. 
2 - Bu sa~lardan bir orkes-

tra teşkil edilecektir. 
3 - Çalışmalara iştirak et-. 

mek istiyenlerin Evimiz bürosu 
na müracaat ederek kaydolun
maları rica olunur. 

Kati aranıyor 
İdare islerinde kullaaı1mak ü. 

zere bir katibe ihtiyaç vardır. 
Daktılo bilenler tercih olunur 
lsteklılerin Yeni Sabah gazetesi 
idare müdürlüğüne müracaatla· 
rı. 

Bu seneki milli küme ır.açla
n temE'nni ettiğimiz şekilde 
kavganız ve güı·'.iltlisiiz geçti. 

Geçen yılarda kaı'Şllaştığı -
mız yüz kızartıcı ve spora sığ
mıyan hildiaeler bu yıl kendini 
göstermedi. 

Ne futbolcu yumrı$le diş -
lcri dökülen hakem; ne de ceza 
heyetinin ka'1'ısına d; kilen spor. 
cuya rastlamadık. 1 

Hattil., kasdi tehlikeli hare
ketlerinden dolayı sahalardan 
ihraç edilenlerin adedi bile ge
çen senelere nazaran pek az.. 

Bilha.ıısa tekme ve yumruk 
alış verişİhe vesile olan deplıi&
manlı maçlardan eser yok. 
Düşünüyorum .. Pek kısa bir 

zaman içinde bu mühim deği
şikliği doğuran sebep nedir? 
Futbolumuz inkişaf ve tekô. -
mü! yolundaki beklediğimiz 
müsbet adımlarını atıyor; diye 
sevinebilir mıyız? Bire kalırsa! 
hayır .. 

Beş sene evvel büyük ümitler] 
le organize edilen milli küme; 
futbol kalitemiz.in yükaelmesine 
biraz olsun faideli olamamış -, 
br. 

Bu yıl şehrimizde deplasman 1 
yapan Ankara ve tmıirlilerinı 
vaziyetleri bımu isbata k8.fi. -
dir. 

Geçen senerlerde takımlarımı 
za pek az farklarla mağlup o-ı 
lan ve zaman, zaman boy ölçü
şebilecek kadar kabiliyet gös
teren bu ekipler nerede?. 

Gerilediği gözüken Türk fut
bolunun kuvntli unsurlan 1ır 
tanbul takımlnrile diğer bölge 
ekipleri anı.sında tam biı clıısae 1 
farkı göze çarpmaktadır. 

Bu itibarla ancak mU....vi ve 
biribirine yakın kuvvetlerden 
doğabilecek eııa.slı ve çetin kar 
şılaşmalardan bu sene uzak 
kaldık. 

Milli küme maçları bil yıl g&
çen yıllara nazaran pek sönük 
geçti. Şehrimize depliııman ya
pan Ankara ve lzmir takımları 
futbol kalitesi itibarile pek dü
şük oyunlarile farklı mağlfıbi _ 1 
yetlere uğradılar. 

Takımlarımızın gayelerine 
çabuk ve kolaylıkla ul:ısabilme- 1 

leri ınilll küme deplasmanlannın 
doğnrduğu hadiseleri önledi. 

Senelerdenberi spor efkan u
mumiyesini yakından alakadar 
eden bir mevzu üzerinde bu yıl 
ısrarla duruyoroz. Tür1< futbolu 
geriliyor.. Bu gfö:le göriilebile
oek kadar &şikirdır. 

Gazete slitunlannda bu mev
zu etrafında yazılan bir sürü 
yazılara tesadüf Pdiliyor. Bu j 
gerilemenin senelerce evvel his
sedilmesile beraber yapılan mil-J 
li kiline organizasyonundan müs' 
bet bir netice alıııamadı. Beş 1 
senedir devam eden ve bütün 
gayretlere rağmen r1U1dman 
alınmak şöyle dursun bir tür
lü futbol mevsimine tesadüf et
tirilemiyen bu maçlar bize hiç 
bir şey kazandırmamıştır. 

\
1 e zaman, zaman zararlarını 

!!lÖrüyoruz. Futbol memleketi
mru!e yegane tutulan ve binler
ce genci peşine takarak siirük
liyen c;ekici bir spordur. 

Onun inkişaf ve tekamlllü 
için elimizden gelen gayreti 

1 
sarfet.memiz lü.zımdıı·. 

B. T. 

- .. 
lbran.ın dersıni ufitasından 

a! tı. Lr .. cnden yatıp uyu -
k lizımdı_ Yattı. riıyalar gö

rerek uyudı;. Riıyasında hep To
sunlıı güre~1yordu. 

Güneş tabiatı kızgın pençesi 
ile yakalarken ben gene odam -
da inliyorum. Bülbüller neş'e i
le öterken ben gene hıçkırıyo -
nmı. Beşeriyet yeni doğan bir 
günün kucağına atılırken ben 
karanlıklara dalıyor, boğuluyo
rum. Ne korkunç bir tezat ya -
r-4 bbi! .. Bu ıztıraplar, bu tahas
süsler ne zaına.n dinecek ve ben 
ona ne zaman kavuşacağım?!. 
Namütenahi bir zaman mPfhu -
mu içinde çırpınıyorum. "O., na 
yaklaşmak için yapbğım b~tün 
teşebbüsler birer "hiç., den ıba
ret kalıyor. Mani oluyorlar. Bt.
ni hal! şuursuz zannediyorlar. 
Bu itibarla her teşebbii.«üme, 
bir ruhl hastahğııa. neticesidir dl 
yorlar, Ha.lbulti ha.k.ik;.U bütün 
çıplaklığı ile görseler ve bilse -
ler .. 

HiKAYE ======== =-=======~ 
1 S A Yaz~ Süheyla Uytun J 

lbrahimin gece sabaha kadar 
rüyasında gördüğü hep Tosun
du. Bazan eına yeniliyor .. ve bu 
korku ile olduğu yerden ağlıya
rak fırlıvordu. 

~ ... 
Güreııler ~abahtan kurulmuş

tu. Davul zurnalar vuruyordu. 
tbrahimin kevfi verinde idi. Vü
cudiinde, kalb':'lde kuvvet his -
sediyordn. 

Küçük orta güreşleri başladı. 
Bunların basları ayırd oldu. Der 
ken sıra kü~ük ortaya "Cldi. 
Bunlann dJi oüre.~leri ayırd ol
du. 

Şimdi Cıugır ortaya çıkmış 
bai(ırı vordu: 

Haşır, artık buna ta hı mmUJ 
edemi~ BeyRlıal tı.rmalı-

yan d uncelenn tazyiki altında 
ezilip öleceğim. Hasretim çek -
tiğim bu nesnenin hakikat olına
sı içın her tetbıri alacağım. Me
ğer "ebediyet,, denilen mefhum, 
bulutların Uzennde dolaşa.n hır 
peri kadar ilihi, yerlerde siı -
rüklenen bir yılan kadar soğuk 
mll!l-

Ta.biat, kanunlarını beşenyet 
üzerine tatbık ederken bazı hıı.lc 
srzlıldar irtikap ediyor. Ben "o,. 
na koşmak lııterken yoluma ye
dilıaşlı ejderler gılnyor. Nlçın 

beni de "o,. nuıı yanına ahnıyor; 
Ni.çuı ljl,lUI'BUZ maskesini tU -

tırıyor ve nıçın ıztırap çektiri
yor?!. Ben de b1mek istiyorum. 
Ben de karımla beraber olmak 
istiyorum. 

İşte gene kapı ~ıldı; arasın
dan zavallı annemin başı uzan
dı. Ve gene o muztarip ses ku -
laklanmda top gibi patladı. "Ha 
la yazıyormuaun oğlum?., dedi. 
Arkasında duran biçare çocu • 
ğuııı Nüket yll§lı. gözlerle bana 
bakıyordu. llk defa vicdan aza
bı duydum. Annesinin yokluğu 
ile inleyen yavrum, babasının 
QlllU'SllZluğu De ızbrap çekiyor
du. ODU bir defa bile )l"DJDHI ~-

ğırıp sevmemiş ve okşamamış -
1ıım; 

"- Gel Nüket, gel yavrum!,, 
Dedim. Hıçkırarak yanıma yak
l~ı. Ve boynuma sarıldı. "An
neme mi yazıyorsun baba? .. De
di. Sonra karşımda saatlerce o
turdu. Zavallı kınm! .. 

• • • 
Uzaklarda bir kapek uluyor 

ve bir baykuş acı acı haykırı -
yor. Karanlıklar tabiab sarıyor. 
Güneş doğmasa! .. Ve sabah ol
ma.sa!.. Bülbüllerin sesini dny -
mak, Güneşin ilk ıgıklarııu gör
Jmelıı ~YOl'lllll) ,'ll'tılıi /Hep
si sönaün, hepai fMl;&Slln l. Gökfll-

•• uz 
• • 
ıçın t a 

ma yıt 
Yüzme teşv·k müsaba- ı ~gıp Serıgin. udi 

Kasının ikincisi Bilek, Agcpyan. s 
Su sporlan ajanlıi{ı tarafın- dık Ceylin, TaJıSİll~ 

dan tertı'p edilen •··vik müsa- ham, Suat KesiDl. l ( 
..., cü, Turgut AtakO · 

baka1aruun ikincisi 29 Hazi- ris. Melih Sağtur. gel(' 
ren Pazar günü saat H de ya-

1 

Haliık Hekimoğlıı. ili' 
pılacaktır. Fikret. İbrahim 

Müsabakalar Modadaki yüz - 0gp.n N · örs. 
me havıl7.unda la.cak ve biiyük " • un ·ı 1 Temmuz oerı 
!er ayrı küçiilder ayn olmak ü- Bayramında yııP 
?.ere iki zfunre teşkil edilecek-
tir. yarış!ıır 

MiiRabakada hakem olarak 18tanbııl Su ;~ 
Rıza Suen, Sıtkı eryar, Bekir /iılldan: 
Mucur, Nuri Bosut, Suat Er- 1-1 Temmuz D~ 
!er v<> ~'anık Birgen bulıınacnk- ramında yapılmak U 

!ardır_ koyunda kürek ve '!Jll 
Atletizm hakemlerini aabakaları tertip ~~ 

davet 2 - Kürek ırt 
kul tipler arasında ·Jı! 
yarışl:u· bir r:ifte · 1 

dörtlü skiflerle yapıl• 
müsabakalar bayanı~r 
ler olmak iizerc · ikİ l<' 

1 stmıind holqsıri atletizm a- J 
jmılAğnu.lmı · 

28 Haz.ıren 19 !i Ctunartesi 
giinü S&at fö ıle FP.ncrbahçe 
stadı.nr!a tletızm grup birinci
likleri iera .oiileceğir.den aşa -
ğıda ısinılen yo.zı!ı nakem ar
kadaşların lütfen teşrüleri ri
ca olunur. 

Bn. Mübeccel, Jale, İfakat.! 
Ünv:ın Tayfuroğlu, M. Ali, E-1 
nis. Dr Nurettin Savcı, Firu
zan Tekil, Ceı.ıni Şahingiray. 
Cemil U-zunoğlu, M. Kazım U
runoğlu. Nazuu Tüfekci, Ham
di Saver, Suat, Nerimtm Tt"kil. 

DÜ 
(B•4 tef'ılfı 3 üncü nyf:ı.-ta) 1 

ııerefi meın;uu bahis oluvordu. 
FaJrat diolomaUarının hal.llları
na rağmen İtalyan milleti bütün 
feUUı:etian araıımda mevki ve .şe
refini muhafazaya. eski Roma -
nın şöhretınc !&yıktır. 

İtalya ıle hır deniz an~ma -
aırun bırmet dı>recedP, ehemmi -
yetti bir lıid.isl! oldu,,"'unu tak -
dir ederek anurallık namına tam 
salahiyetle Pariste müzakereye 
gitnıistım. ttaly:unn korkusu fyU 

idi: E~er muzaffer bır Rusya 
lstanbuldıı verl~şırae ve eğer 
Sırbiııtan arazı~ını genisletnıe

ye muvaffak olursa bu iki sla v 
devlet .lt.ifak akdedeu.k Dal-
maçya ,;ahillerınde sağlam bir 
üs tesıs ederleı. onra Can ak -
kaledekı arekıi.tm "onunda İs
tanbul, İlalyıınııı müzaheret et
mediği hır hareketle Rusların 
!ıfilı:imı .. et1 altına dü.<>erse o za
man Adriyabkteki vaziyeti bı.is
bütün ıniliıkülleşecektir. 

İşte bu 'lSa>llara dayanan bu 
müzakereler P'l.riste iki gün ~ür
dü. ltalya z.ı.fere ıstinat edecek 
bir muahede ıle Dalnı:ı~yada üs
ler istıyordu. Bu üsler :ırasın -
da bilhassa ısrar ettiği Sabioıı
cello kanalı idi . .\driyatik de· 

1 nizinde bu ,s filhakika en bü -
yük gemilerın Jc:mir atabil~ce
ği iki su uo.sınd ı idi ve sahil 
toplarının ru 'nzılınden hariç 
iki sıra araRıııda ıdı ki İtalya
nın istedi~ı bütün eraitı haiz en 
mükemmel L> olabilirdi. 

ltal"a daha başka ı;eyler de 
istiyordu. Her muzak"rc Italya
yı cesaı tlendınyor ve bu: te
razinin gözüne Britanya deniz 
tekliflerini atıyorduk. Biz kru -
vazörlcr, filolar. hatta zırıhlıla
rı emirlerine vermeye hazırclık. 

3 - Y e!ken ııııı: 
12. M. 2. 8arpil~r a~ 
cak ve kulliplert' c{tı 1~ mayan bü 'n spor<' 
nlnrak müııab kav 
bıiecektir. 

4 - Kürek nıi' 
saat 15 de. yelken 
nn snııt 1 ıl~ ,,..,, ..... 
Miisalıakaların i;·ıı ed. 
lcrde l1a1mm e} 
caatlan tchlig" oıııe •r . ~ 

~I'!:ld•-ıım hi Çnnnlcl\Jı'~ ~ 
Amınl ctö Robek ~"· 
kamlarınB den··! n ' 
jesindeıı vaz gc<'."'ı- 5 ~ 
du: <l<•mek kı oııun e 
l•ın n filo s rbcs:tı. 
dn·Jetin den iz c-1» 1 

···r ııı' ıt!ıa 3 vard l:tr. r' 
tanya zırhiılarını J!C 
~· 1 h; 
rıltmamak için keııdl -
Çanakk~lt:' oni;nc ·1' 
ve orad~J;i lıırili~ 
fi~meye ra'.';1 oit• ~ r 
ledt-ki ln,.,.ilı.z <Tel }

10 
• .-. }(• 

lip ..ı\rlriv·ati ·c rrh! 
y,ria ~ ,:~ ı!C 
--- r 

7 ~· l\'rn 8alı lıı J'S 
rıldıt:' · fngıı . ~ 
İn,,.iliz umıırı1i karat" 
:ıeral Frcıwlı "iıı ıı 1 
gcç.irmek <ar.u ııJ 
rar<7alitn iki ny h f; 
Geliboluda Gen -ral 
dan gelt'n ıe:fil".ıft3 
hlrp cer.•yan ett~ · 11 

d~ı.. Netle ' he:ı :.ız. Ol ~ 
di l!:inı.:: haO'°·r. Gtll 

• ' ı 

zırlıy,H du. Onun! 1fı 
h;,faza edc~ck obn 
rt .... ju~o·ch ı . t 
cdec~k VP bu m\i112111 

Mnyts sabahı b· ili '' 
kinden (Çaııakkalccl~ 
nıı: i !:urtarn1.ık jc' 1 

daha burada ı.ı.ıJıl' 
.ı.arc;u ... n 1 t. 

mck lıenı pek 01eııı1ı 
ti .. 

Evvelce d ~ .ı 
S17hrla İngil. 'C're ) 
taan-uzıııı faydıısı • 
kaııidinı. Alman uı!ı 4 
derece kuYvctli idi 1 t' 
dusu aşağ1 yaka• ı 
nun nııktarında ıd'bııf· 

Şarapnel boJll nr'l 
nın telörgülerini ıa 1 ı "çlı~.ı görerek ve bir hıl ıV: 

zünde goz kıfllan bütün yıldız- yoldan ve han"ı ,-ııS ıı> · 
lar brışluğuıı namütenahiliğinde p.lal'ağuu çokÜ.ıı ! -Ol ' 
kayıp olsun!.. 1 ohe) 
Odamın tanııından siyah bir olan d~an şü _ ıııı' 

ip sarluyor, Bu ıp hafızamı u _ karşı toobırlerinı a ~ 
zak bır muıye doğru sürükle - dan başka Britan)'ll ~·e...ı 
yor. Pencereden bana çevril _ 1 lan pek azalmıştı. ,,fl-'tl 
ıniş bır çift yeşil gi:ızden kaç _ I siperler~ tah_ı;ibe ) ;;1 
mak, şu ıpe sarılmak isteyorum. sek infilik ~bü.&leflk~f, 
Bu yeşil gözlü kadın da tanıyo- tu. Yersız bır tehi• ~ 
rum. Beyu kefeni ile beni bek- kalmad.aı:' şu mulı" (?_,1 
liyor giliba. Uzun iyab saçla _ etmek ıç_m eJlnıdcll ~ 
rını örüp arkasına atmış, tavan- t~. Gerıde, fa.katda ' fJ 
daki ipe bakıyor. Geliyorum sev rının pek yakının ~· 1 gilim, geliyorum!.. lı;a.ıı kulesine çıktınısıı 1.e /, 

Ertesı gönıi öğle vakti kasa- da yalnız infilıiklaf ite~ 
banın küçilk kabıi&tan yolunda l!lr 00örimü•·ordu. fJıl9 fi". 1 
büyk bir kalabıhk kitlesi beli - tün şartları hakkıtl 1 
riyor. Ve eller üzerinde taşınan edinmek için hücU~1 • .fi. 
~tabut göriilüyor. Cemaati ta- tirak etmek liı~k f') 
kip eden arabada küçük bir kız- 1 lıarlıın içine gıreı-~ ıııı' , 
hıçkınyor ve yaşlı bir kaclın ağ- ten başka endişe!li 0 

lqor · relrti. ....; 
(o..- - ;rıına) (,.,., 
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VAZİYETİ Teg 

şi DiLiK 
f BUK 

ca"G r2fı 1 t.:! uyfada) 

nı t_~;i~~~~::: imanlar 1 İtalyan askBr~eri de Finlandiya OJ ibb"ntrop R'JS İsve to 
!. Öl~· ~~3~:se:.:..:;~ embergı· 11id1'y rtar nihayet har- 1 

A ücrim roc ıklar 
üstiinde tetkikler 

~ .e u •• rn bır çıkın.ı ti· • s .. firine muhalifmiş 1 rın an 
, tıl~r. Rus onlusunun bu a d 1 ı h • • k f !j'ı 1 ar (Bat tara• 1 ınci eayfada) e gırıg or (B•s tarafı 1 incide) ıta arı 

man 
eç cek 

{Bo1t t•r•fı S üncu ••yf•d•) 

re bır hakıma d.ı. hat.nya ~Ü· 
yor Zira böyle anormal bir ,.. 
ıled çocuk a.ıındığı ızııman .. • •~·~f: ~t/~,J~ 26 Haziran gecesi .11alta tay- İyi malfımat alan Avrupa 

ij ~ıirui. ( Bq -.ıı ı ine• OAY'" yare meyılıın!arı bombardıman bu sabahtan beri Finlan.hyanın mahfillerinde bildirildiğine ö-
taı ,ı.ıı.an mUdafaaya lerdir. Günu:tz cer.:-yan eden ellilmiPtir. Ada üzerınde avcı Sovyet tecavüzlerine hedef teş- re derhal San·etler B'rliğıne 

~.~?'erı bu .;dunwı, oyala- muharebe esnasında münferit tayy;ırelerimizle düşman avm j k!l ettiğini ve Sovyetler birli - hücum etmek bahsinde general 
ıa; e~leri vererek, ka- bir düşman tank gnıpu Vilna ve tayyacıleri arasında cereyan e- ğinin Fınlandiyaya kar•ı has _ Keitel'in noktai n::ızaı1 Ribben-

.... -~,tl9'· haLt rı" ""' O · tak "· b' 1 tropunkiııe tercıb edilnıiştır. i . "- <l<.i6 • ,..... - 1 • uıa!ly mın ıı.sı,1wı ır ge- den muharebelerde ikı ngi!iz mane hareketı .. rde bu 1 unduğu -
Zarurıdir. Bu ~ebeple, dik açmaga· mu affak olmuştlli'. ta . d ...... 1 . A ·şt· B Söyleadiğine göre Ribbentrop 

. ll' i 'balll itler~ yyaregı uşuru müştür. vcı- nu kaydetmi u-. unun içindir ve Alınan haric;ye nezaretinin 
~ı,1 .ne de mütearrızın cep- Kara kuvvetlerimız bu grupla !arımız bir diL'UIUW bombardı - ki Finlandiya, memlek~ti müda- bazı eri<im &•;yetler Bırliğile 

n ık!erine ufak mikyas . sıyni istikamette harekat ~n man teşekkülünü yakaliyanık faa. Bütün askeri tetbirleri al- 1 muslihane bir hal sureti bu!
.llzlıaetmeai büyük bir ~hem dÜ\JIUan piyadesinin "tibatıııı B!enheim tipinde bir tayyareyi mıştır. mak tarafını iltizam etınişler-

~l(o,· ız değildir. J<esqıiı,'er ve aoııd•M ınukav.ı- düııürmüşlerdir. !)evlet nazınnın beyana.tını dir. Bu zevatın zannettiğine gö-
~ ~~a da. tut.unmak._.za- met röstermişlerdir. Br·ody ve Şimali Afrikada İtalyan ve müteak.ıp, mebusan meclisi bü- re: .... gu b l'rd O 1 - Sovyetler Birliği har-
~~"-' ra ı ı ı. yuzr L ow mıntakalannda cepheyı· Alman tayy·are!erı.. Tobrukun kiımete müttP.fikan itimadını b' ·· ·· k · · · -a.a rd k t•ı· mu ın onune geçme ıçın genış · ı~ - o usu, a - bilclırmistir. <?ti~ gırişmeden çekilme- yarmak maksa.dile Jti~maıı ta- şarkında. Marsa.lucb mevkiinin tavizatta bulunmağa riza göste-
~ı,,ı.,,~tti. Rusların Dinyes· rafından yapılan t:eı;ehhüs mu- şimaJinde ııefer eden düşman Düşürülen So~~t tayyareleri ı recektir. 

, """1a hattında muhare . kabil taarnua. geçen Kızılordu gemilerine hücum etınışlerdir. Lon a, ..:ti ıa:a.ı - !· ın.an- 2 - Diğer işgal altına alınan 
el · bte ıd· di L hti rady · •·· memleketlerde olduğu gibi Sov· 

·"· . en mu me ır. kıtaatının muk:avemetıle kar - 1ncrilı'z tayyıı.releri B'~gazı'yı' ya a o ıs ...... yonu So 
l
·""llda}' .. · d Lad .,. ~ ı.- yet topraklarının i.şgaliyle v-
'ılq a . tırerın en, . <>: mla.ımııştır. Hava kuvvetleri-'• b !i&' '?llnıoa a ş unı !Y ııuı;ı neş • tıfl ,
1
. ~ Fınlandiya körfezı k.,.. k ~ ombardıman etmişlerdiı. rıyatta Sovyetler taraJ:mdan yet harp istihsaJiitı azalacak -ı 

ibı.< il'1 da Leningrad istika- anı uvvet!erimize müessir Şarki Afrikada ~bra Tabor tır. 
~~ üzah 1''i.nlandiya topraklarına ve Mal 3 10 mil Almam se-

' 

1\1.. ~arruz tevcih edildigı-· m eretlerde bulunmwıtur. garnUonuınnza karııı duşm" an ı - yon n 
D..., ~"" .... moya tayyare meyda-'--.na '--- ferbe~ ed'lm'ş olması Alma-".'.~. ~,~ .. "UYUimuştu. Son ge- Düşman motörlü kıtalari.le ce- tarafından kütle ha.Jinde iki nü-• """'' ......, ' 

1 ı u 
k u» ""'le F' 1 · ııı yapılan hücumlar :snaliiında i..ktisadiyatı üzerinde çok müee-- 1 
• ~ ıı,,_ r, şimdilik ın enn reyan eden muhareb~!erde düş- cum yapılırut ve bu bücumlar - . sir olmaktadır. 
c ''"' "ı~-u-ını terketmedikle çarşamba gım" ü saat 13 e ka-dP.. ~"';~ - mana ağır zayiat verdırilmiştir. süratle püskürtülm~tiir, Bunlara mukabil general Kei-
e •d ı.::.."1ektedir!er. Bu cep · dar 20 Sovyet tayyaresi düşü -ı JJI~ .1.""l!ekiı.tın şu sıralardaki 'Kltaatımız seri bir mukabil hü- Galla ve Sida.mo ınınta.kıuıı- tel şu iddiaJan ileri sürmüştür: 

•. ' ~·-- 1 Ze sl . riıldıiğü ve bir tayyare ele fle - 1 - SovuetJer Bir""' ordu -
ı•· .,...,,t b ,. · ·rda çi:nldıg; bıJdmlmektedir. Ayni sunu terhis etıneğe hiçbir za. ,. i~L""ran, dig" er ceph&- cwn a ny cıvarıııda Pazen- mn garbmde kıtalar. ınıı .. tara. -ı ' .....,. 

ıı.l ı yoktur. Eğer u- nıys ı ıstı t e~r. Cer - fından Yl!Pılan müessir moka - man muvafakat etıru'vecektir . • 4lt m ı k ti · ı~ · radyo 24 Sovyet bombardıman ,, em" ·e erı C "" nautı mıntakasında Prut'u geç- bil taarruzlar sav.<an•de du-•n j B d · Alın · · d · • ... n, bir ta apılıısa .,_. ......--- tıı.•:vıı..resi tarafında.o bir Alman u or u ıse anya. ıçın aımı 
"'~~ :ı.rruz Y · mege teşebbıis eden dfü;manın tazyiki aaltılmı'°1'. • • bir tehdittir. aman bırak.ı1lrııa 

· ... ı~•-.,,e ı..,1;_us kuvvetlerini bu 'ddeıJi hücıınıl&n piiskürtül- !'!!~--!"!""~!'!!~..,.------ ıı=ına karşı yapılan bir hü- Stalin ordusunu tamamiyle ve 1 
.. ~ıamak maksadına --~ cUUıdan batıset.mekte ve bom - 'd te -...bilir. 1111Uştür. Besarabya eepbesinde birlerde işlemeğe m mü _ yem en nsik etmek için va-

""--J d te ddi botlard ,. __ ,_ bardıman neticesinde bir kaç kit kazanacaktır. Ve Almanya 
ııı~ or~usu, hava ordula- ~ ur u kuvvetleri Prut'un a t gam &.o m"""" - ı 
hl1~lu ve zırhlı birlikle- şark sahılindeki mevzilerini ıs- ~~ımı.:..filosımduı iistifade ya.ngı.ıı çıktığını ve 11İvil halk a-. ~~~~ed:.U=t!.~ mecbu-

h teşebbüslerine da- kı bir surette tutmak.ta ve neh- Almanlaruı Rumen liıruuıla- ra.&!-da yarala.nıı.n1ar oldugunu 1 Zaımedildiğine göre Amerika 
~l'\>tı er yerde büyük mu- ri geçmek iı;ın Jü.;;m.ıu t..rarın- rına bir miktar daha denizaltı -·J'.&"Dektedir. tarafından demokrasilere yapı-
"Of €r kazanmı~t.ır. Bir 'l:leısınkide üç hava tehlike i-
ir!::'erde, lıususıle Broui daı:ı yapılan hır çok teııebbüsleri g e t i r e r e k ka.ra.ı.ieniıde 

1 
ıa.n yardımın gıttikçe artması, 

'" harekit, bu parlak ııva.ffakiyetle püskü.tmekte- bahri üstünlü..k temin etmeleri retı verilmiftır. TuuıgoJaki Amerikanın harbe girmek ihti-
t İatbik edilmek isten- dirler. Skuleki mırıtah.sında mümkündür. Fakırt bu üstünlıik ;;ory"t topçuswıun da Finla dı- myı·a~~ e~.:'':"~~e~: 
'~Yor. Bu usulün Po ·· ablokanın tesirini a:laltnnyacak- ya topraklarına karlJI. ate§ aç-

' du:;man ilerlemek tı:.;c<l'•üsün - tı çu· k" tık So "·- \ '"'•malı: ıç' in henüz hazır bulun-'ır l'ansada, Yunanistan r. 11 u ar vyet uman- '"" b..ıdirilmektedir ......, 
ıı....._ ~k olmasının sebeple· d~ bulunmllŞl!a da oüyiik bir !arından Köstenceye petrol ""' -o · · madığmuı tasdilı: edibmwi ordu 

1 .-...ıek ti h fi! 1 muvıı.ffakiyctsızliğe uğrı>ın.ış ve buğday nakledilmiyecektıı-. v...ı~- .Tebliği ı eş~~~tirn.oktai nazarını tercih 
llıotor1Ü er a~f k 

0 ar~ Prut'u geçmege muV'lffak olan Sovyetler Birliğinin de .mev- He.s,. , -" ~a.;ı.J - .,u ak ,,....,,.,., 
ı. .._, ve z.ır 1 uvve cut bulunanlardaıı ı·stifad~ ede- B t rcih di- b' '--' ~ lı.i..""'liği yapamamaları, Alman ve Rumenler esir eİ'tiı ııam saat 22 de 11eşr00ilen yeni u e e ger ır SCucy ... 

..:llllTııai --"'-"-'-- · rek Baltık filosundan üdik işgal altında Dıılınıazı memleket 
ı..;.. an, .. na~•""''"' mi§!erdir. . tebliğe nau.ıım a........,ba h Ik .. ·~"-- .. -~ 

, ~~·q olmamİ.sı idi. Rm denızalt.ıları Karadenize g '- a ında gun g.,.,...,,,..., .osn ... -
~ '<tlıı h q Hava kuvvetlerimiz I'inla.n çirmeleri muhtemeldir. H~r : iı sabah saat 7 /15 de dört su.zluğun artmasıdır. .A.mlral 
~-a.oınışhr, ava ar- di,.aQ.a.Jd Alııı&ı:ı ıayvAre mey halde lııgiliz - So\-yet deniz iı;- ~vyet ..a.yyaresi PyterlWıti kör Darlanın takip ettiği siyaset 
'lı •r. Dönen maeera- ,. ~llJ er balde ttenller alıı.- dıı.nlanı:ıa ta.l:ı.ripkar .clarbf>ler in- birli~i Çanıtkka!e Boğazının va- faıni bombardııruı.n etmiştir. Fransadalti feci variyeti d~-

'1.:.~•tına yeni bir nizanı. dinni~ ve Memel'le '-:baun1Dl :ıiyPtine bağlıdır. Türkiyenin Hasar olmamıştır. Buııdan b1l.9- zeltmeıniştir. Komünist propa-
'llıı...~t R · -

1 
Eoıfazları kapatıp kapatmıya - ganda.ııı Fransacı.. artmakta -

-ı....: uıs teh!ıg errıı~ .,.Wiııde "" 'i(ö.;tenOf'de pe, c-.ğı malum degilJir, Müteha.'1- l.:a 20 ıoovyet bombardıman ııe- dır. !slah1 için sarfedilen gay-, 
"""1L akınlarına mıs- t'ol yu-klü ~ııen buınbardı- ı ._ t' · de nl lrmı tır - --'-• . e.tm.ekt.edir-.. .Mo- .. - sıs arm fikrine ~öre ı.ngilızl&- ıcesın yangı ar <.• Ş · retlere ragmen Avnıpada nuuı 
'l'i man etmışlerdir. rın So,ryctler Birliğine yapacağ1 öğleden sonra ayni şt hır 12 su! ihtiyaçtan 10 milyon ton 

' ~- .. ' ıbtiyaca l{llre ve ç ... .. ... h ulı on müe~sir yardım hava hıiP• m- Sovv.>t bomb·"~dunaa tayyare _ noksan olacaktır. Ot ve sarnııa-
b'.'l'WaıımııJct.adır. arı;amu-.. g-unu av~ m are , _ ~ 
""'llle....ı. h bele ,__,_ af !arını garp cephP.si üzerine tek- si tarafından tekrar 'Jmbalan- la her nevi yağ stoklan günden 
•ııı.. .. ~·~· giiodü~n a.- r......, ve tayyare d 1 tar sif etmektir. Mütehassıslar :\fos güne ııu.lma.ktadır. 

~l.._ıd 1, hııva taaHyet.- ya.lıı.n tarafı.Adaıı 7'1 ctu~1:an k 'd cek t __ .1 k • mıştır. Akı:a,ın sa.nt 8 de Poon·e ·-----------ıt. Alman t.aarı, zu- T '"'!aya .gı e .,,,gı ız as en 
ı,;."tı: tayya....si dilşürimn[:;tilı. &-ay- heyetinin harbin deniıe ait kı.•- civarına da bir kaç bomba atı!-
lc,llııııı lci bT1yiik sehirle - yarl'lerinıizden 11 .ıı L.at>t.uıe mıw i.lınıal etrniyeoeğıni ümit e- mıstır. ı:>or by ye Lovi• şehir-
~ na.aıann dövülmesi d !ar ııı::~ etınişti. Ruslar. il1< dönınemı!>lerdır. •yor · j !eri de bombardımo.n ..dilmi.ştir. 

i..~~ da tahmin etti- .:>ovye< - "ıruandiya hududun- Ta~~ m. · ı hıı.kkuula Atılan bombalardan biri bir 
~ ı Pru5Vll .,hırl,... da es.r edılen bir Alml.lli puoı.u Londra, 26 (a.a.J - Rt>uter: hastahane üzerine düşmüştür. 
s::~aıun Köİ:t noe U.. - <>eıu.4tir ki: Son Alnı.an tebliğ~rinde Bir yangın çıkmışsa da derhal 
· 'ıı v11llnak!a bu hareket So;yetler birlığile dh~ek tayyare kayıpları hıı.klnn<lıı.ki söndürülmüstür. Sovyet.ler tara 
~ lıt'ıni.ı...rdir. ra.kamlan tersine vC<"mek balı-
"~ ce_;;an eden mu : istemiyoruz. Mecbur cdiluıgi - sinde ku!!anılan Alınan usulü, fından kiralanmış olan mın -
· iat'.L~•~iıniyet temını miz için harp ediym-u?.. o - geç'21 svnba.harda lng:!tere mu- takada bulu.nan Ha.1k~ Ptrafın
"1ı~ .. -..ıu ettiğüıi sanan ten yorulduk. Niçin h' bettiği - harebe< ind~ de daimi surette <la So\·yet hava faaliyeti çok 
'1 ~.liatta zayıfa karşı ;nizi b.lmıyoruz. tatbik eeilm!şti. SalıUııyettar hararetli olmuş ve 20 Sovyet 
,.._..,r bav& hfıkimiyetı Cephenin bir yerind~ Alman- Londra r;:ahfillerinde bildiril - tahrip tayyaresi ciçar adalan 
ı ';,"?ıııı ,..,,..,,,,ir. Öbür '·r sar'"" 0 arak b·~ ... n· ,,. etiğine gö~. o zaman, bu ente- So 

""118 h ""fı'-"" "' ....,.. ~ ~ resım m.an<Nraııın gaye~inin ln- bombardı an etmiştır. vyet 
it.~ ava omulannı, reketi yapmı,ıar ve ağlı zayiat .,uiliz kU\Tetierinin Alman ha- topçusu da Finlandiya toprak -

L ·-;'"daki. muh~rebelcri .~ tcek vermi croir- Alınan 1 iman va kuvyetJerine verdiği zayi:ı.- !nnna karşı ate• açmıştır. Saat 
~"lt §Ckilde sındır· "·-p -~-'-- muhar·A.o .. we sev _ tı Alman halkından gizlemek " tı~'1:aridir Nitcltim '"" cıouCKM • -, 8 e kadar Finland:ya üzerinde "tar · teşkil ettiği sarihti. 

1 
~ ta, nisl>ede ağır kediltneden evvel .;; ciıer· u~an So,-y,..t tayy }relerinden 
ı,;,.~ilk ur. Hep iki ordu votka verıldi'7ini ıoövle.nı-'erdir. Alman milletinin gözünü bo- 1 h'I, ' ... ~ ' ~· ak h d · b 21 ı Finlandiya hava ku,-vet eri 
"" d kuvvetlere sahip- b' b yam - n.'usun a aynı mec u-
' e\' Cereyan eden ır aH muha - riyet bugün de mevcuttur. Fil- tarafından düşürülmüştür. Bun 
g"ıı. redeki savaşlar, rebeainde donanma ~ ın "'SlJl) hakilrn buglln Almaıılınn .-,;aı;.. !ardan ba ka dafi batın yaları 
,~ı, biı· mikyas ar· taVYarel·"'-'z 10 du··. m>n tay _ lı endi,esi hava kuvvetlerinin d .. ırter 0-'ular tı.-1 ~·"~ , ~ ' da 2 :"ovyet ta"vaı·esi uşür -j 
• 1it · "' ' - şarka göıııderilmiş olmasının, " 
•iıy0 1tııeydan mııharebe tayyaresi. düşüriilmüştlir. Tay - garııta Almaaı tedafüi kudretini müşler<.ır. 
' narca kuvv- tah y·aresı ··rmn• erdır . .,.~~-.------- ----· j 'IL"~~k "" - ..., ciddi surette azaltmadığı his:."i- ~ 

~"'tııt larctır. Bu harbin 8-,v.._ .....__... ..._~ ru v-ek' ... "-. Sinne""" sis -ı ını b k kanlı ,- s~- • ..,, ~ ~· ..... ,..,, """' tün oldugu-nu teslim etmekte-
~t ta' . u c0 luınıket etti tema.tik bu yaJan neşriyat ya-

'l'"'a Yın edebilir. Dört Londra 26 {a.a. J - Rusyaya pılmakta \'e bu yalııız gündüz dirl~an rad_yoları Ru•!ann 
<ni tııb~d::u~ he- gidecek olan fngiliz askeri hayatına !ıiı;ar etmemektedir. • nvıhtelif noktalarda, inkar edil-

''Yaıı 0 dev mu- heyeti bugii.ıı tayyatt ile hare- İngdtere üzerinde Alman ha rr.iyecek kadar müessir bir şe
)~ bir ._: dı ket etm~~tiT. Heyet Lızbon \'e \'a ts.arrıızi hareketlerini'.! <' kilde hücumlar yapt.ıklAnm da 

.• a,,., .. " •• ~;;,.~1~~.c:'ıım rda orlaşara. yolu · ıle gitm~kt&- nakikıtta olduğundan cok da- itiraf etmektedirler. 
~""1ı-. Jaoonyanıu dır. lıa b~yi.ik ni~ııette y~pılrlıgı hıR- Bir So\'yet g:.z·v.;iniD 

~n.;u~~.;:~rı~maaı halınde, Rm;yaya ı;idettk lııı;iliz ~ si de ,·eri!nı~ğe calı~•lnıaktadır. ıruıJ;ale;ı 
,~lıt M irtibat inkitaa Londra, ~ fa.a.J - Reu:er ~~~~ds:u~~:ı',;~0~~:rr:~ ~: Moskov, 26 fa.a.) - Prav-
r Y<ı1·1 cır Manş. cenuba diplomatik muhabirinin öğren- manlar tarafından büyük hır da gazetesi ''Barbar Faşistlere 
"~tııı~e he.ğlıdır_ Buz diğine göre Chıırclu11in Avam tayyare te~ekkülü tarafından yıldınm ı;;tir'atiyle ınukat~le 
'IJıııı'"'ll lle'.·kıyat, bu Kamaraı;ındaki nutkunda bahis ıcra ed.Jmi;; ve bu e;nada ıkı etmeliyiz .. ha~1·ğı albnda nı>ş-

rette bırleşmiş bulunduğunu 
ve aJçak dü$1Jlana karşı mille
tin kalbinde ne ateşli bir kin 
kaynadığıru göreceklerdir. 

Pa~ifik Okyanusundan Kar
patlara kadar uzanan büyük 
memleketimizin bütün işcıleri
nin, ne sağlam b;r bıld'<' malik 
olduğunu onlara göstereceğiz . 
Şimdi müttefikan !!'ll karar: 1-
mı.ş bulunuyoruz: Haln düşına
nı tepelemek. müstevli Alıruı.n 
sürülerini mukaddes vatanımı -
zın h udu tlarmdruı ko•·mak ve 
ill!lha etmek. 

Vatanımızı \•e hürriyetimizi 
müdafaa için bir tek ad"m gibi 
ayalı.lamn !anmaktayız. R•ı, 
vatanın selameti için ya.pılan 
bir m iicadeJed.ir Ru müe.adl'le e 
b;.;.tiin vatan<l:ı.ıılann di'0ıin•ıe 
ve arzulaı·ı yalnız gayeye l!lÜ.L.t;

veceihtır: 

lhti vııtsu: dümnaııı eznıe.k ı·e 
imha etmek. 

Sovyet milleti Hunh.>.r faı<h -
me k31-..ı kat'i ve nihai zaft'ri 
kazanacaıl'!ndan emindir Rü7. -
gar eken Mitlerin avenesi fırt! -
na biçecektir. Birinci derecede 
askeri tekniği ile keud.ı:ini bü-, 
yük Rus milletine lın - . tı.n ke.n 

Stokhtılm, 26 (a.•.) - lefa- btın<ıan bır k mahzul'!ar da 
ni ajan,;ından: te\'e'li..d eder. Ezcümle u aile 

ısvoç par!ıi.m.entosumın bu - daha zıyade inhitat eder. Çol'uk 
gün yaptığı toplantıdan a 
ll'i&ğıail.ki resmı ıe~liğ neşrediı _ !.addi zatında aite reisuıi çalış· 
mişUr: ııı:a"a evkcc:!eo. bir im ir_ A-

Alma ya ile Sovyetı~r Bırl:iğı nayı yuvıuımıı daha lıa;;a yap 
arasında zuhur eden rn.ıhar• be hır varlıktır. Şm.ıdi buradan 
do1ayısiyle haaıl olan isuanat 
vaziyet, muharebe bsricinde çocuğu aldığımız takdırile baba 
kalmak ve iı;tiklli.lini muhafaza iş.i daha ziyade serseriliğe vura
etınck isteyen İsveç tarafından cak, ana daha ıı.iyade havalana 
endişe ile takıp edilmektedir. Bu c.o:;;ır. Net.i.cede cemiyet o 
yeni vaziyet lsveç hükıimetini ailedell dıı.ha fa.zla aıı.rar ıı;i;re
bazı meseleler kar~ısında bırak- cektir. üstelik bu aynltştan ço-

mı~akika Norveçten bizlln cuk ta manen çok ıztıra.ıı duya. 
demiryo!!ıı.nmızdan istifade 8U- caktır. 
reti ile Finlindiyaya transit Bence bu husueda tututllOIJt 
olarak bir fu-ka a_qker naJcli · ın olan battı hareket, sosyal duru• 
Ahnanya ve Fml" ndiya taraf.uı 
dtLıı bizden müsaade istenmek- mu bozula.o o aileye yardı.m et. 
t.edir. İsveç hükiımeti hAk imi- melı: ve onu ref&ha ka\· .. tu;r. 
yetiıu koruyacak bütün tedbir- malı: yolllDu bulmak hd.ı.r. 

!eri almak wretiyle ve par1"men MURAD SERTOCLU 
tonıın tasvibi ile bu tait>be mu- ~ 

vafakat etmiştir. ı Yaman bir 
Eski Şehirde ilk 
buğday mahsulü 
Ebk~hir. 26 (a.a.) - Yeni 

yılın buğday mahsulü dün bor
~ getırilmi(i ve bu münase -
betle bir hasat bayramı yapıl
mışbr. 

Borsada VaH askeri komu -
tanı.ar, parti ticaret odam, Be -
ledwe ve halkevi rei& ,.., azalıı-1 
rmsn ki.ı üleriıı ~ tilt>Carlarıa 

~ile yapi!an ı... Mrellde 
'.Karagözler köyünden Mehtnet 
Duygulıı'nun buğdayı toprak 
ıruı.luıulleri. Ofisi tarafııı<la.ı sa
tın alınmıştır. 

Borsa komiserinin zirai inki
şa.fımw anlata:ı nutkundan 11<>n 
ra önde bando arkı:.da köylü!e
rimıziı:ı araba.lan ve kadı.o er · 
k<* köy gençleri ile yüzlerce 
halk oldutu halde ~ırr ~de 
!erinden ı:-eçiıe.-ek vaya gi -

dilmiş ve yeni buğday mera -ı 
simle bu MiJ.let ve Devlet aııba
nna teslim edilmiRtir. 1 

Silo meydanında vah muavı
ni zıraat miihendi.si ıe borsa 
komiBeri tarafından söylenen 
nutukları müt.eakıp mü~t&hoil -
!ere ayran iknun edilmi , oyun 
lar oynanmış ve MiHi Şefimrae 
hükumet erkanımıza karşı du
yulan bağlılık ve saygı hisleri 
belirtilmiştir. 

Akşam da halkevi tarafından 
bir köy gec.:si tertip ectilmi' 
tır. 

• 
,; 

Mnğh, 2ô (a.a.) - Dün sa
baha kart>• çok J;iddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Zarar ~ <>k
tur. Bu son yer ,;ar .mtısı ı' e 
bır hafta ıçinde burada duyu -
lan yer sarnıntısının ~y1&1 on 
be§i bulmuştur. 

---U-·----

Sııriy den ge
len Alm?:n ar 

mu tek·r 
(B•t t•rafı 1 •ncı uy!adaıf 

lara.k gene m.iJra alıe •ıroıOtJS 
yonundan ayni me...le SOl'W· 
mwı ve bu defa <ia: 
~Bu harekeLte bır 'htikiır -

!ıiyeti yoıctur. 

\;link11 yerli ına!la.r paarlan 
bile l>irer resmi mlıess= il<e11 
devlet eıı'e sledıgı haJd~ ,pc-ra
k.ende ..au;.>11<rd.-w yliA<lc 30 kıa

nuni l<ar ~ ektedır. aka.lak 
çı oğlu iwe u-.ci bir -
cı.r. Ona yüzde 12.5 da1ııı ki.r 
bırakmak caızdir.,, 

Suretinde cev~ 
lı:i bu ha.lele Sakal 

yfude t.2.5 nie -
ma1ı11nın kanuni ol~c-a.gı '~ 1hti
kir nıclıiyetinU~ görul n ı.) cce
ği ihsas oiuımu tur. 

Mahkelllle rjyaııeti bu mil 
'kız ı apur .a1 a .ô ı &,,. ıı e-
hern.miyet verme1ti" ber.:.b~ e
ıqag davtt.~·a mücss.ir st;:: :n\:nlif 
ve su<;lu ::>akalalc.çı o,,.uı:ı..ıu t.ea
bit <im ~ _)1'tO:t~ 

üst ı:ıste altı mu teıif cı -dolayı tc::.cıycslne uzum _, -
rck evveıa ıııa sen.; .! le 
sı~·asa :;ı.iı·gı.in ...ı..! \'~ 

750 lıra para cezası a .n I< ü . 
aıiyeti , vcrınedıgı tal .rde 
hapis cıezamnıı tahvili~" ve dlik 
kanının da 67 gün ka,p.1~ı.1rnnsı
na kar r veım..,.tir. A!ıc::ıl.: bu 
aıtıJ-tıştan dolayı ayrıca 21 
gün hap~i!1e karar \'uilmesi 
ı<:ap etti~inden ve bu ,'!;i ha! -
leı l ık. cezadan bıriu~ı ka!dı
nlaı ak )·..-:ı ~ue diğer cC"a)'·a i19.
e yapıln1a kanun .ııuktauı .. 
stından bulundu~u için iki re. 
r 'ik .cürgıin t:ezasının kaldın .. 
laı k b~ t lılri ola.'! 1>< 1 günün 
21 ı;üıı!ük lıa.ps ~. a ilave' 
si ıle 5 ay :!5 bün hapsıne, mev 
kufıyetını!l d~vaınına 7t'O !ıra 

para rezaJının veı·Uı ıcJıği tak
dird~ lıııpsıııe tahviıı.ıe karat 
b.<1..i;, ~• kcı;bettiği zaman bir 
karar öını..,;;hıin "Yenı Sabah,, 
gaı.ctesilc ~ıi.tııına ka:·ar \'erii -
rri-.lir. 

Ayrıca mahkeme k;ırarından 
olarak :şu mühim noklıı da mev 
cu,t ur ki o cl.ı malıkE·mc 'e bir

I .. ondra, 26 (a.a.) _ ... !iiqta- birini ... ~Lt'ıınkız ra~ınr ·veren 
kil l•'raıı:;ız ajan~uıın L;taıılıul .ı) at mlı,.akabe kombyonn hak 
muhabirinin lıild'"'"".ine gc1re hında ka·ıuni takibat yr.pılmaJı: 
Vichy lıii·~ .nc::ti Suriycleki l·u- ve a.ıt merc.imiil üık.<at nazarı 
mandanlardan d;ırt general 

tıı, n t.-hclidc uğrama- nuu ettiği Mosk0\"8.ya gi - bin ton bomba atılmış gibi gös rettiği b;. başın kalede sımlan 
1ıv'.llttur. de=ci< İngiliz heyeti, donanma terilmektedir. yazmaktadır: 

,,.,.\ıııı';,'11n. t .. minatına ve bava kuvvetleri mlim!'<!"ille- Halbuki o gece hakikatta bü I Fa.ı;iet Almanya, imzahunı~ 
'." ~ ıı. ııaflannd& bar- rinden ve ekonoaı.ik teknisyen- tün cenup sahili üzerinde aza- olduğu ademi tecavüz akt.ını, 

deği~tirmiştir. Muhabir Suriye- cc'h~dilmek üz.ere malı.:.;meye 
den hicretin devam etti,,~ini ve ver en nıporlaıın mliJ<leiumu

de,·let balınde tor-lanma~a b*' 150 kadar Alm~rh 1t·ılvqnın ır iğe tevdiine de llizum l'!İ)rü
la.lığımız günlerde Alınan ŞÖ - lstanbula ı;e!diğini il:i.ve etnıe'<- !erek kanır verilın~~uır. Müd-

rabıtamndan ve -ı.b'kerl<'ri~ · 
cesaret• ile şanlı harı: an'anesin 
den kuvvet aJan Kızılord ı fa
~ist sekillerini ezecektiı Mem . 
leketimlı harpcu Cenrenl<'rle 
carpı<nıak fırtmasını bundan 
el'Vel de ekk etmrtl. Daha 

<ı · d .. h ler-!en mürekkep ola.·aktır. · elli •- d ta bi~ sıkılmadan iblfil ederek bi-
1.·r yn.ıı_ f' NIP e - rı.ngı"'- heyeti·, ~" yakında mı · ,.a ar yyare uçmuş 

b"'ll 1: ""'11', bı f mem- ı..ıa """' ve be.sar ve za.ayia.t, yirmi toın ze taarruz etti. Gangster U· 
·:'h~b'~ı>ı bu le- Koak~vaya _lıarel<et ı;ıecek.Ur_. .kadar bombanın yaptığı ha.sar 

1 

sulleriııi itiyat edinmiş olan fa-
l~ll\a U&«'ine -d ima hür- 1ngilterenuı Mosko' a hu) uk ·c :ıa.yiatı geçmemiştir. şist ejkıyası harp il2n etmeden 
"1l ik Y1. i:r:inıdirler. o elçisi Sir St.ııtro.r<l Crıpp~,. 1'~- topraklarımızı istilii ettiler. Biz 

l'rıaı Yolu b' · 'kt' len Londrada goruşmelennı nı- Sovy~ mukavemeti 90k Qe'°1 bu barbi istem~ik. onlar <.eb-
"' ırıcı ır . ··- .. -~· a· f l<le .~:inliler tarafın- hayete erdirm.,.. ıız~u- .. ve Londra, 26 (a.a.) - Şark cep ren kabul ettirdiler. Şim ı. a-

'.....:::. lığı,~~h~lir. i muhtemel _ola;ak bır kaç .gune hesinde cereyan eden muharebe- şist sürÜ&ÜOün lıü.rn~e"mize, 
f~ ~---- kadar vaıı.ifesı ba§ina done - yi r:özleriyle gören kimselerin tamamjyetimİ7.e, iEtikJalir:'.;2e Ve 
~ cektir. 

1 
çarşıı.mba günü Alman radyo- vatanımıza uzatt gı kaıılı oen-

~ 11khr için Karadeaiıu\eki va.ziyet lannda anlattıklarına göre Al-1 çesini ezmek meı·zuıı balıistir. 
1liususi) _ Mec-ı Londra., 26 (a..a_) - Söylen- manlar ilerleyebilmek için çok Kudretli Sovyet dev~etınin bü-

•·9,1' llbu1 bir liyihaya_ digı-·ne "'Öre Kar __ adenizde_ki Sov-. oetin muharebeler yapmak mec tün kuvvetleriyl9 mıilecavize 
il"· • ~de olduğu gibı ı yet ffi~u diğer denizlerdelı:ı buriyetinde ka.l.ınışlardır. Ayni J b.ir yıldJnm darbesi bıdirmemiı; 

J \t. il&.. tıı• h.kUın genç- Sovyet deniz kuvvetlerine naza- 1 müşahitler Ruslann muanni - liizınıdır 
· ~<et~lmesi ve ça-ı ran daha zayıftır. Almanlar isej dane mukavemet ettiklerini "" 

1 Mağrur Hitler ve avEOesi, 200 
. "·"'"t.-davil _._ Kıınd•airıle 7 torpido muhri- Rwı """kaiben uıoullerinm 1- milyon nüfusluk büyük flovyet I 

...,. lıi, S*~. a cieııiııalt.ı ..... ... , aaıaları.ıı. tahmiıı ~en ;;,,.. railletiıı.ioı. - .ka.dar ıua bir ... 

valyeleri Ruı;yaıuıı .i sar- tedir. 1 dcııımunıili.k bu htii<uo.ın da tet 
ki~ini zaptetmek lesebbüsünel ,, kikine aynca el koy~;aktır. 

kalkışm~lr fakat Al=ııe.nd"' ka.Jan bir ka<: bin hıt~n ;-e pe.i- ============= 
NeYiaki ı.a.rı.fıııdaıı bıl"'tlk birj

1 
mürrlc askerin b:ır•kıarındaki 

hezimete uğratılmısla.Jır. Al- wn ta.katini sarf lı: Rus1 
nıan askerıerinin ce;.;, !lı rı Pey- hıdntlanndan öteye na:sıl k:ıç -l 
pus gölünün buzlıı.rı i.v,,.riude 1ıklannı bıı ·ııct pek bilir. 
donmuş kalmı~t.ıT. Napolyon ordusu tepeleıımıs \'e 

M:illet.iıniz, ba.şı ü.ııo>,-inde zu-j imha edilmişti. ! 
bur eden bır çolı: t.r·nnaların Mukad,le• yurdu, hürriyet ve 
hatırasını unutmam1>Ur Zama- l vatanın şan ve Ş<"refi uğrundıı 

ııında diiııyanı.n erı k , ır..tli or- döğii.,ınek irin sarsıııuu bfr 
dusu olım 600 bin · "it Napol enerjiye ve oeareı>e sah' ol.an 
yon ııa Ruı;vaya nası.l hüyül< .. 1lti 1i,... 'd.nuılenn 

wıldınlığını ve bu ordudan arta. ftl.ibf'ti ılı> bu "'" ··' · 

MEVLCD 
F.vw ki sene ayni hı..fta i~in

de vefat. MU7ikai h- 1aymı 
mira :-ıyı r:: ·rhu:n L!~ıstnfa Saf
fet Atabinen ve torunu Siva~ 
rı '>ıısJ l~ıı1zi Ci.1er o-Thı ~nf 
fet Çinerin rulılarına ithaf olun
r.. .. a.!i üze.re Hn.~it ar.1n o L1ci 
Cumartc-si .;ü ıii ikindi narrı.azı .. 
nı rnülealup B~ğazi~hdP Sıı.n
y~r eam=wJe mevlüdü ~crif o 
ktıııat.afiından aile ve dnstlan 
hü1'1nPt da.vı'.!t olunur~ 



1-

t 

.8a aıt 

H agat ve eserle1 

Bir tenkit münasebetne 
(Baı tanı 3 Uncu .. yfada) ı bile sathi ve alevsiz!,. bir a

beyan, ömür HPy, çoğu defa, ie- damdır. 
tifini bozmıtk . sıkır şıkır, kilp- Ve "Hilmi Efendi tekmil bu 

1ere binmek ve saire. • .,, Bunlar aczlerlle beraber pek cazip bir 
muhaverelerde yani şahısların tıp olabilirdi. Fakat Refik Halit 
sevıyelerıne göre konuşmaların- Hilminin manevi resmini kuv-1 
da olsaydı tabii itiraz etmez - vetli renklerle boyamamış ve 
dım!., iyice kabartmamıştır.,, diyor. 

Refik Halidi nemr üstadı ya- Hilmi Efendinin manevi rea-
pan lisandaki bu kuvvetli ta - minin kuvvetli renklerle boyan
\arrllflandır. ması için şehzade Kerameddin 

RAD YO 
27 Haziran 1941 

'tM Proııram. 18.4-0 Caz 
us Milz!k 19.00 IJctısad 
7.4~ Haberler 888ti 
8.00 Müzik 19.30 Haberler 
8.30 Evin saat 19.45 Koro 

* 20.15 Radyo 
gazetesi 

12'.30 Program 20.45 SoJı; 

12.33 Fasıl • §Srkılar 
12.45 Haberler 21.00 Ziraat 
13.00 Müzik takvimi 
13.15 Fasıl :l;l.10 Temsil 
13.30 Müzik 22.00 Saloll 

* 
orkestra.ı 

22.30 Haberler 
18.00 Program 22.45 MUzlk 
18.03 Fasıl sazı 23.15 Caz (P1.) 
18.30 Koouşma 23.25 Kapanıı 

Havas için edebiyat, avam i- Efendi iflAa etmemeli idi. Lüb
;ın edebiyat diye birfey yoktur. nanda muhteşem köşkte Hilmi 
.\ılemleketın bir tek dili vardır; Efendi asirdide sedr ağaçlan -
her fikir, her wey onunla ifade 

1 

wn altında Suzdil'le iki yüz 
edilir. Okuyucuyu düşündür - sahife işgal edecek platonik bir 1 

mek için mı\naları mutlaka ka- muaşakadan sonra Suzdil ve ===== 
musta bulunacak kelimeleri (te- rem olmalı, Hilmi Efendi şeh- · ~·------------·ı 
tabüü izafat) ile yanyana dJ.. zadenin kızlarından birile ev -
.r.cn ediplerin eserleri daha şiın- lenmeli, Seher de nitihar etrne-
4;den tefsire muhtaç birer Jı:c- liydi. j 
lime bilmecesi şekline girdiği Bundan sonra eserin üstilne 
Jçin artılı: yerleri yaymacılann j "Ferdayı garam,, gibi bir de 
fjportalanndadır. başlık konulunca o zaman Re-

BORSA 
26 Haziran 941 

Açılı7 ve l(.)panıı 

Fıızuliyi, Nedimi, Şeyh Gali- fik Halit nakıs tarafından mü
bi, Şinasiyi sevdiren lisanda tekamil bir edip olurdu. 
7aptıklan yenilik ve bilhassaj İzzet Melihin hiç anlamadığı 
-deliktir. "Basit, fikirsiz, ruhsuz. düşün-

1 
100 
100 
100 
100 
HıO 

St<-rlin 5.24 

Dolar 130.-
İsviçre Frc. 29.95 
Pezeta 12.9375 
Yen 31.1375 
tsvec kronu 30.7450 

Her İranlı Sadiyi, Hayyamı cesi bellisiz Hilmi Efendinin 
anlar. Fakat Nef'iyi, Süleyman ''namus telakkisi,. o derece sat
Nazifi, HAmidi kaç Türk anlı - hl ve alevsız ki, kızım zillerle 
1or? Karaca oğlanın, Yunus sahnede yan çıplak gorunce 
Emrenin, bütün bu kelime yı - 1 yiireğine iniyor ve ölüyor. 
ğın!arının üzerine tahtlarını ku- Bundan gayri "derin ve alev,. 
nıp otıırmalanwn sebebi en in- li bir namus telakkisi acaba na-

1 

Esham ve Tahvilat 

ce hislerini hali< diliyle anlat • sıı olur? ikramiyeli '7o 5 938 
m.IJ} olmalandır. Cenab, rtız • , • • • Sivas - Erzurum % ') 
gara: tzz,-• Melihe göre "sürgün 934 rr. il~ vır. 

Mtrva1ııtK 16~ mürqan son otuz senelik roman neşri - Hazine tahvilleri 

J9.20 

20.30 

' 

diyeceğine (kuş yuvalanwn yel- yatımızda T"ürk edebiyatına gir- % 5 938 24.-
pazegiJ deseydi bugün o giizel meğe layık görülebilen dört beş T.C. Merkoz barıluıf!I 126.- , 
şiir mahdut bir sınıfa hitap ~~ kitaptan biridir. Sürgün mu- '-------------·, 
dilmif olmazdı. Umıtulhlağa harriri bu sanat şubesinde se-

mahkfım edilmezdi bat edenıe muhakak büyiik bir 1 Askerlı"k 1.'1/erı· ' Zerrab söyleten Fikret de es- kabiliyete varabilir.,, v 
ki şiirlerinde bu lı:eliıne kuyun- Münekkit buna kani olduğıı 
culugun· u yapardı. Onu edebı - i"'" Refik Halidin günl' ille yazı- 1 

y~ Beyoğlu Yerli A.;ı,,,.,,.lik şu,. J 
yat tarihinin i<!ref stitununa !arla uğraşınası.na üzülüyor. besinden: 
hakkeden balkın eevivesine yiik Makale sahibinin son otuz 1 _ 337 doğumlula.- ve bu do 
ıııelerek onların his.sile w bi- seı>e zarfındaki Türk edeblya - ğumlul ı ı ••b· di 
raz da yıne onlann ll.ean.i14> yaz- tına ginneğe layık görebildiği ar a muame eye ...,. ı • 
dlgı' o;, ... erdlr, dört ....... kitabın llangileri oldu- ğer doğumltılano son yoklama· 

.,.,.... "'-"' lanna (l/Temmuz.1941 tarihin· 

YENı--SAl'lAB 

İyi Bir Mükafat 
- Slın k&ıele ~ msolı:efı bir cüzdan içinde bu1ıması ve 41an

bul. Emal:ye.t Müdürlüııanıın 22/8/1941 tarih Ye 81/17U7 numaralı llca
ınet tezkerem ile Vaş!nıtooda tanzim edllm~ olan 13109 numaralı Şl
maD Amerika devletleri pasaportuınu, President Jackson vapunmun 
31/7/1941 tarihine kadar muteber Bombay _ NUyork seyahatine ait 
bileti ile K. L. M_ kumpanyasının Bağdat • KalkUlaya ait tayyare yol
cu biletini 24 Haziran 1941 Salı akşamı Snmsundan hareket ettikten 
eonra Samsun - Ankara arasında trende ltaybettfm. 

Bu vesikaların yenilerini çıkaracağım ıçin hiç birinin hilkmil kal
ma.ını:ı oldujunu ilin ederim. 

Bununla beraber, bu evrakı 1/7/19-ll tarihine kadar Galalada Yol 
cu salonunun karşısında Tahir h ınında Gary Tobako KampiDiye ge
Urecek olan ııahsa 100 lira mükA Cat verttcğimi de bilcliririm. 

Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir hanında Gary 
Tobako Kampi.ni nezdinde 

lrving Curtis Gary 

Hangi Renk Sizi Mes'ut Ed ~r? 

Halit Ziya nesrine bugılnlrll ğıınu yamuuımı da memleketin de başlanacak ve ı Ağustoıl 
neslin değil hatta bizim ta- irfanı namına kendisinden rica- 941 de hitam bulacaktır.) 1 #. 

bammWilmüz kalmadı. Edebi - ya bııkkımız var. ULUNAY 2 _ Yoklama ayın tı>k gün-
yatta Alı hisıılyab ifade için ============ !erinde sabahleyin saat sekiz 

1 

anlaşılmaması 18.zmıge!ton keli -ı' DOKTOR -- buc;uJı:tan akşam saat altıya ka-
meıerıe yazılan bu eaeri sahip - dar devam edilecektir. Cumar . _ 
leri bile müdafa edemezlerken HAFIZ CEMAL tesi - Pazar günleri hariç). r 
bu vazifeyi hiç bir edebi mu- 3 _ Yoklama aşağıda göete- 1 

l'afakiyctleri görillmiyen ç6 - Lokma n Hekim rildiği üzere nahiye nalı iye ya-
mezleri DaAlll yapabilirler! pılacaktır. 

• • • A) 1 - 7 Temmuz 941 de Be-
yoflu merkez nahiyesi. 

B) 8 - 15 Temmuz 941 de 
Taksim nahiyesi. ı 

CJ 16 - 22 Temmuz 941 de Ga 
lata nahiyesi. 

lı:ı.et Yellb romandaki şahsi- Dahiliye Mlihıbasaısı 
)'etlerin tahlilinde de muvaffak Divaayolu 

o!amamıp. Hilmi Efendiyi llm••••••••••ıl 
hiç anlamamış ve bütün roına-

Doktor--. 

Bu sihramiz 

yeni " Pudra 
renkleri,, tec- 1 

übe edilebilirl 

IO Kadında 

9 u Fena 

Renkte Bir 

Pudra 

S.ullanır 

n·•,,,.. 

İstanbul Belediyesi 
Ilı. 

"""nlltı 
~in 

1>ecı.11 

1184.80 06.5il' ~ Cem-a!ıpaşa, lleJGillD .... ~ 
!ıklor bastabanelerihı Zeyneplimil doıuı"llfll" 
yıllık lbliyacı için alınacak 1110 kilo ze1 
320 kj_Jo zeytin tanesi. 

1580.00 114.75 HMelti, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zuıırevl 
lar hastahnnelerile Zeyncpkimil doğ\lrtl 
yillık ihtiyacı için alınacak 1700 kilo ıoıır" od" 

Tahmin bedelleri ile ılk t.f>minat miktarları yukarıda yazılı ıne'I 
daiye ıabn alınmak üzere ayrı ay··• açık ek$iltmeye konulmuşıtıl'· 
melel"i Zabıt ve Muamel!lt Müdurlüılü kaleminde gördlebılir. . ,# 

ihale 14/'l/ı9'lı Pazartesi gunll saat 14 de Daimi EıtcUll' ,.ıııl 
pılacalttır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplan ve 941 · 
Ticaret Odası vesika1 rıt ile ih:ıle günü muayyen saatte Da.ınll ı;nt' 
bulunmal•rı. (5170) .J 
Teknik. okula satınalma komısgo 
başkanlığından : 

Clnaı 

P:ıtates 

Kuru solu 
Nohut 
Toz ~iter 
Kuru itttlrn 
Mercimek (yeşrı 
K. fasulye çalı 

Yumurta (Adet) 
K. Barbunye 
Slrko 
Tuz 
Salça 
Limon adet 
Gaı ıttre 
Çay 
Y aıısı kadayifi çili 

Ekmek kadaylfi > 
Tel kadayif 

.ı<:aşar peynir 
Beyaz peynir 
Pirinç un\l 

Şehriye 

lrmik 
Makıırna 

Zeytin 

Zeytin YaA• 
Sabun 
I'irlnç 

;amRŞJr yıkama 

!J>arça) 

Kilo mlkttrı Tahmin bedeli 

10000 ı:ıtJO 
9000 f!O 

%500 8'0 

10000 ,ff1JO 
1000 ,so 
ıoot 

,_o;a 

6000 ısoO 

75004 1ııaO 
2000 360 
200Q 

""° 3000 165 

1200 
,ı, 

i4000 1'° 
50f ı,,S 

20t ı'4'1 
60& 1ıo 

GOO ıs' 

.ao ~ tSSS" 

2000 ,ıııı8 
2500 Jl,ı 

250 
.,o 

300 ıol 

500 1ıO 

1000 "° J500 eD' 
4t00 şı.O 

4000 ıF4' 
'IOOO ~ 

J'Dlı 

lOOC<ıG e? 
; 

Yt;dızda bulunan Teknik Okulunun 11141 mail yılı ibtlY"" .# 
karıda cins ve miktarı ile tahmin bedeli yauh erzak ve ç~.....ı 
manm _uç ayrı şartnamelerine göre 30/6/JHl tarihine rast.J.ıY811 ~ 
•İ gı!nıl 18 kalem erzak saat (10.30) da 10 kalem lturU ~ 
(10.45) de çamaşır yıkama saat (il) de Yükaek Mılhenditı "'j,ıl' 
basebestnde toplanacak olan komiayonuınuzde ilıaleoı yapılrDal< 
h zarf usulilo ok..ıltme,-e konulınuşlıırdır, ~ 

18 kalem kuru en.kın ilk teminatı (1041) Unı 52 kurUll •• 'f 
minin de (976) lira (28) kuruş ve çamaşır yıkamanın ise (fl~j 
kuruştur. İltekli.lerin tartnameleri görmek ve ilk tcmbıal 1" p, 
eksiltmeden bir rtın evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulUn"Jl 
ve eksiltme ııünü de GUmilşouyunda Y'illu;ek Jıılühend!s me1cteııl ,ti 
sine gelmeleri. TekJi1 mektuplan eksiltmeden bir ıaat evveline 

11 tt' 
buz mukabilinde ve-ılmiş bulunması lhımdU". Pootacla velı:I ol• 
me kabul edilmez. (4478) 

wn orta direği mesabesinde o
lan bu beytin böyle silik göriln
mesini muharririn bir muvaf ·ı 
fakiyetaizl:iği olarak kayde -
diyor. Refilı: Halidin eserinin\ 
bh.ramanına bililtizam verdiği 
bu mütevazJ hüviyeti anlamı -
yor. Bilini Efendi onun için : 

Ç/PRUT 
Cildiye ve Zührevlye ındtehassısı 
Beyoilu Yerli Mallar Pazarı lcar
.,.mda Posta t10kal!ı köfeSibde 
Meymenet apartmanı. T!!l: '3353 

D) 23 - 31 Temmuz 941 de 
Kasımp~ nahiyesi. 

E) 1 - 7 Ağustos 941 de Has
Fena rerikte bir pudra, yüzünöze 1 

kokunc bir makyaj manz.aras1nı ve

rir ve s1z.i oldugunuz.dan daha !atla 

köputb ile karı.W-ılmı.ştir. Bu saye ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
de pudranın saatlerce sabit kalına- 1 

"Baait, fikirsiz, nıbauz, ııllr
gUne gidi~in eebebi, manasız, 
bnaati, düşünce>Jİ bellisiıı, baba 
muhabbeti ve namus tellkl<j/ll 

Sahibi: A. c.m.ı.wn SaraçoGlu 
Neşriyat MtlclllrV.: Mactt Çetin 

BaeUtblt y•r: (H . ..._,,. QUrN>ytar ve 
A. Cetnalettm a.rı~:Jtlı..ı matbaası) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden 

( Hurda eşya satışı ) 
tsıanbuı Gümriik Başmüdürlül!ll, Sirkeci, Posta, Haydar- satiş 

~rillcıeri ile Başmlldfu-ltık l<lmyahanesı ve ilıracat gümüğünde bulunanı 
180 lira 5 kul'UI klymetlnde cenı'an 428 k~lem hurda eşya 2/7 / •9&1 Çar-1 
tamba günü saat 10 da 2490 sa.yllı kanun bükümleri dairesinde açık art.. 

tırma sureti.le satılacağından isteklilerln mahallerinde e§Yaları görerek sözü 
&~ ıun ve satte ytizd~ 7 .5 pey .:ıkçesinı vezneye yatırmış olarak Baş-
müdrüluk binas.ı.ndaki komıs-yooa muracaat etmeleri. (5137) 

İstanbul cumhuriyet muddei 
umumiliğinden 

Cinai 

Birinci Tosya 
pirinci 
Horoz truıulyıf'Si 

Nohut 
Sade Urfa yaiı 
Tuz 
Sabun 

Klloau Muh.ammen Muvakkat 

bedel teminat 

Lira kun.11 Lira kuruı 
3000 135_0 __ oo ____ ıoı--25_:__ 

800 
800 
400 
400 
%50 

200 00 
200 00 
640 00 
2i 00 

112 50 
50 

15 00 
15 00 
48 00 

1 80 
8 44 

189 4g 
&4 ı mali ytlına att ve m.('CJJ'lU muhammen bedeli 2526 lira 50 kuru$ w 

muvakkat tuninab 189 lira 49 kuruş olan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 
6 kalem enak açık eksiltmeye konulmuştur. 1 

Eksiltme 14/7/1941 Pazartesi günü s:ıat H de Sultanahmette ceza ve 
tevki! evi mti..diriyet odumda yapllacaktır. Buna ait şartname tatil günlerin
den maada bergun ceza ev; müdilrlütunde görülebilir. btekJllerin yazılı ıtırı 
ve saatte kanuni veslkalarile blrlJkte yazılı yerde toplanacak komisyona 
müracaatları. (5146) 

BOGAZİÇİ LİSESİ 
Müdürlüğünden : 

Lige ve orta okul t:ılebes! için 16 T<mmuzda başlıyacak olan tatil 
llanAI kurslanna ~ Isteil.nd• bulunan talebenin Pazartesi ve Per
aembe günlen saat dokuzdan on ikiye kadar mektep idaresine müra
caatla ilimlerini kaydettirmeleri lüzumu bl1dirllir. Kayıt işi on Tem-

mıu Perşembe günü saat on ikiye kadar devam edecektir. 

köy nahiyesi. 
F) 8 - 15 Ağustos 941 de Şiş Denizyolları 

li nahiyesi. 
G) 16 - 22 Ağustos 941 de Ke 

merburgaz nahiyesi. 
HJ 22 - 31 Ağustos 941 de l 

Kı$& hizmetlilerin yoka.iması. 

1 

yaşlı a~terır. Tenin.ize uygun renkte 

bir pudra intihap ebnenln y~ne 
çaresi, yüzilnün bır tı\rabnda bir 
renk ve diler taraftnda başka renk 

pudra tecrilbe . ..tmektir. Bu tecrlibe-1 
yi hemen bugün. sır.e parasız olarak 

•• "' temin •ttiti gibi pudranın cil- Devlet 
din yaglı ta:bii ifrazatını masa:etrne-

slne ve bu SUl"etle cildin kurwnasına tstanhul wehir haUarı vapurlarile para.nz. seyı.L.ilt hakkı "~~ 
\'~ sertleşmesine Ve btnnetice buru- Jtn dPC:iştirJ~ . ı.esine başlanırrftır 15 femmuz 19tt tarihinden jd ;.; 
şuklukların z.uhurune da mi.ni olur.! pasolar hU'~'Jmsti- .,,ddoıun9ca#ınd,n alAkat.!a:rlar·rı bu ıaribteJ'J Jeei 
Her vekıt kn>...tn. k6~tiyle karıştı- ! memi:ı yolcu, ytik SHVi..sine müracaatla pasolarını detıştırroe 

Bu il§n davetiye mahlyettn
dedir. Temmuz ve Aı'fustos ay _ verilecek y.-nl ve cazip renkludekl 

rılmı~ mqbur Tokaloıı pudrasını kul olunu. (5ı63) 

lrunmıt..., bir kaç e!tn zarlu>da I<>- Jl••••••••••••••••••••"'r" 
lan içinde bile mazeret yokla - Tol<alon pudrooıyle yapınız. l!u Yeni 
mııın yapbrınıyanla:rın 85. •Cıld renkleri (Kromoskop) ~bir 

maddeye tabi tutulacakları i!ar. edilen en son ve modern bir makine 
olunur. (9702) ı vasıtasiyle karı.şltrılmı§l.ı.r. Sıhr!miz 

bir göz, tam ve kusursuz bir ince-

Beyoğlıı. Yerli Askerlik şu-, likle renkleri intıhap eder. 1 
besinden: j Tene gayet uygun bu Yen.ı pudra 

nınizde yapacağı cazip te>:emmülü 

görlınO-z. daima kutuların üzerlnde--l 

ki Tokalon i.smiM: dikkat ediniz. Te

.nlnize uygun renk intihabında tered 
dut ettiğinizde !Qtfen lstanbulda 622 
No. posta kutusu adre.ine (Tokalon 

pudrası servisi T. V.) vAki olacak 
talepte- size memnuniyeUe, muhtelif 

renklerde nümunelik altı ufak paket 

Kısa himıetli ve orta ehli · ~yefi;nde aruk makiyajlı bir yüz 
Yetnameli olup ta esbabı sı1' 'ıi - 1 
ye ve saire dolayısile sevkedile- förunmiyecektir Toknlon pudrası, 
memiş bulunanlar 29 Haziran irntiyaili bir usul dairesinde «Krema 

941 tarihinde yedek subay oku
lunda bulunmak ürere şiındiden 
şubeye müracaatları i!5.n olu 

pudra gönderecegiı 

nur. (6125) (101!l3) 

Fatih Askerlik şubesinden: 

DiKKAT: TOKALON Krem ve Pudralarının yüksek kabte...,i saye
~nde k~zandığı rağbf't~cn istifnde etmek gayesile sayın müşteri.Jerimizi j 
iğfa~ edip sa~t~ mukall t ~lH. mallar satılıyor_ Hakiki Tok~lon müstahzarla- l 
rı bır garanti kuponunu havı olup hususi bir pulla kapablmıştı.r. Pulsuz 
veya pulu yırtık açık kutuları kat'iyen reddediniz. Pullularını ısrarla iste. 
yini<. 1 Lise ve daha yiiksek. mektep 

mezunu olup ta ehliyetname 
derecesi orta olanları 1 tem- 1 t b 1 1 kt •k t - 1 
muz 941 tarihinde bMarlık kı- s an u e e rı ' ramvay ve tune 
tasına sevkedilecekleri yazıla- işletmeleri umum müdürlügv ünden 
cak iken daktilo hatası olarak 
24 haziran 941 tarihli i18.nımız. 1 - Muhtelil cins celik tel ve galvawz halkalar mcl<lupla teklif iste-
da 1 Ağııstos 941 şeklinde ya-

1 

mek suretile salın alınac•klır. 
zılmış olduğıı intişar eden ilam- 2 - Muvakkat teminat ~6 ı'raclır. 
mızda g örülmi:ştür. Orta ehli- 3 - !steklılerin parasız olarak verilmekte olan prtname ve U.lesini 
yetnamelilerin sevk tarihi levazımdan alarak tekliflerini en geç 28/8/941 perşembe g(inıi saat 17 ye 
1 Temmuz 941 olduğundan ev-, kadar Metro Han 4 ünsü kat levazım mlldlll"lüğüne tevdi etmeleri l!zınıdır. 
velki ililııımızın hilk:mü olma..- (4960) 
dığı ve bu şeraiti haiz okurla- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
nn hemen sevkedilmek Ü7.ere 
şubeye müracaatlan ilA.n olu
nur. 

Beyoğlu Y abaoıol .As. ~ 
ai>lden: 

Son Yoklamaya Davet 
1 - İ&tanbul villyeti hari

cindeki askerlik '1}belerinde 
kayıtlı olup ta Beyoğlu ve Be
şiktaş kazaları dahilinde ika
met etmekte bulunan 1337 do
ğumlu ve bu doğumlularla mu
ameleye tlbi muhtelif doğumlu 
erlerin son yoklamalarına şu
bemiz binasında teşekkill ede -
cek ukerlik meclisi tarafından 

2 Temmuz 941 çarşamba gUnü 4 - Yoklamasıru yapbrınaya 
başlanarak 941 ağustos eonuna gelenlerin behemehal nüfus cüz 
kadar devam edeceği. danlan heraherlerinde bu-

2 - Yoklama cumartesi ve lundurmalan. I 
pazar günleri hariç olmak ü-I 11- Yoklamıuıın devamı mu""d 
F.ere baftaıım çift -"-1--'--'e -6~...... detlnee müracaat etmemif o- 1 
saat 9- dan 17 ye kadar yapıla- 1anJar hakkında kanuni en.anın 
cağı. tatbik edileceği il8n olunur. 

ll - Askerliğini sağlam ola-ı =========== rak yapmış ihtiyat erler ara-
sında sonradan b.aııtaiıklı ve 
lrıza.1ı bulunanlar da yoklama
nın devamı müddetince mlira
caatlan ve bu müddet zarfında 
milracaat etmemiş olanlann ay
nca muayeneye sevk edilmiye
ceklerL 

- Dl. Şiikrli Mahmat-
Gureba haslahane.i cild ve zU!ı
revl hastalıkları sabı.k lıeklml, 

her ıün saat 2 den 6 e kadar Be
yotlu lstikl!l caddea No. 99, 
Tel; 40916 

, ......... 
~ 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANı 
KEflOELER: 4 Şubat, 2 Mayıo, 

1 AOuotoa, 3 lk1M't.,..ın 
tarlhleri"de yapılır. 

35 , 
80 , 

300 , 


