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28 Haziran· 1941 

{ Cumartesi 
4 Onca Yıl - No. 1131 

1 

İDARE YERi 
Nunıosmaniye, No. 84 fııtanbul 

T8lgrat: YENİ SABAH tiıtııJı1lııl 

TELEFON: 20'195 

,_ G0NL0K SiYASi HALK GAZETESİ 
Her yerde 5 Kuruş 

/ Sulh Tavassutunda Bulunmadık -
Bu Hususta Çıkarılan Rivayetler 
Tamamile Yalan Ve Uydurmadır 

( ALMAN-RUS l 
- HARBt-.J 

i SVE Ç 

-~ Berlin de 
ayni haberi 

ı tekzMp etti Sovyetler 
yenimevzi- Londra. 27 (a.a.) - Rl·uter: 

Sovyetlere lınrp ilan eden r.racar ordusundan bir grup lere çekildi 
ı\~lm_a_n ____ R_;_u-;l Macarlar r--T--A-S_s_'lAlmanlar beyaz 

'- Piskov 
Ankaradan öğrenildiğine gö

re, Türkiye Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu, Alınan büyük el
çisi Von Papen tarafından yapı
lan ve 1ııgiltere ve Amerika 
Birleşik Devletlerini alakadar Donzig 

harbi Ruslara ajansının Rusyanın mer-
1 r-;:;iz adalarına hücum harp açtı bı·r tekzibi kezine yaklaştı 

• c.>strov 

eTorpez 

"vırebsk 

Srnolenslie 

(SOPU sayfa 5 ıütun 6 de) 

Türk-Alman 
muahedesi ~"ıebbüsü Almanya için her 

ttlde çok hayati bir ehem
~iget; haiz bir iştir. Şark. 
rtn emin olmadan Alman-
9ttnın böyle bir mücadeleye 
~lılnıası çok tehlikeli ola. 
Uİfird;, 

Sebep Macar şehir
lerinin Sovyetler 
tarafından bom-
bardımanıdır 

Sovyetler boğazlar hak
kında hiç bir talepte 

bulunmamışlar 
Moskova, 27 (a.a.) - Tas 

ajansının tekzibi: 
Sovyetler Birliğinin gfıya 

~: Hüse.~ln Cahid YAi.ÇIN ispanya, Norveç ve Ho- Karadeniz ve Canakkale Bo- ' 
- " ğazları üzerinde iddiaları ol-i 

landada Almanya için duğu ve gfıya Bulgaristanı 
rdular dövüşmekle meş- gönüllü kaydına işgal etmek niyetinde bulun-
gul. Erkiını harbiyeler duğu hakkında Hitler tara-

~ plii.nlanru tatbik ile meş- başlandı fından sırf kendi hareketinin 
)t,," Diplomatlar davalarını Ro 27 ( ) H be dogr" ulugun" u is bat etmek , I 
•VVetı dirm k k ak ma, a.a. - a r ve-

lçı en · e ve azanın rildiğine göre Sovyet tayyarele- maksadiyle ve hadiseden son- I 
~ 11 ~ir ittihaziyle meşgul. M · ra yanlış ve tahrik edici bir n.t b ri acanstan'da açılı: şehirlere 
•·""" u işlerin hepsi büyük ı şekilde ileri sürülen isnadları 1 "'r it taarruz ettiği için Macaristan 
~ etuıniyet içinde yapılıyor. Savyetler birliği ile kendini harp hariciye halk komiseri B. Mo· 

lı ~iler ve alclfımum halk b•lindı: '\d et,m..ı;... karn \ermi"- lotof 22 hr.zira.nda lrad ettjği 1 
lı; 'ıttı t:n uııık § •yler eıı tir. ·" ~ nutukta tekzip ettiğı halde, 
tı!.llıina çıkararak vekayiin Mıwaristaıun booıbanlınıa.nı bazı Türk gazeteleri Hitlcrin 
~"'1lla gfıya nüfuz edebilmek Budapeşte, 27 (a.a.) _ Stefa- Sovyetler Birliği aleyhindeki 

l!l!iyle m-gul. bu iftirasını iktibas ederek ll .,,., ni Ajansından: 
'ıı. Alman • Rus harbi mese• Sovyet tayyareleri dün öğle neşretmişlerdir. 
~ de bizlerin zihnimizi epey- üzeri Korosmezo _ Budapeşte Saliilıiyetli Sovyet mah
lıit tı:ıeşguı edebilecek ve cazip 

1 

hattında doğru seferler yapan fillerinin Sovyetler Birliğinin 
...._~ınan vücuda getirmek için treni mitralyöz ateşi altına al _ gerek Türkiye ile Boğazlara 
·~ hazırlayacak tuhaf bir mışlardır. yolculardan bir ki- ve gerek Bulgaristana karşı 
'ıa vardır ki merak ve te- şi ölmüş, üç kişi yaralanmış •

1 

takip ettiği hattı hareket 
~ ta~~islerini bol bol tahrik tır. hakkhinı.nda Sovyetler Birliği 

\1• "illin edebilir. Saat 13 de Sovyet tayyarele • aley e müteveccih bulunan 
~ likıa şudur: Türkiye ile Al· ri Kassa şehrini bombardıman bu menfur iddiayı şiddetle 
tL... ·:?a arasında An.karada bir etmişlerdir. Bombalar bir kaç reddettiklerini beyana, Tas 
,;;,"'UUk ve ademi tecacüz mu- 1 Ajansı mezundur. 
~'deıı:ı.mesi aktedildiğini dUn· ___ _..'..:< s:o::,n:u _:sa~y'..'..fa:_:5~•.'.'.:Ut~u:_n_:4:_.:d~e'.:)~===========~ 
% 19 Haziran sabahı haber 
~ 22 Haziran sabahı da Al
~ Ya ile Sovyetler Birliği a• 
•l~l\d.a harp başladı. Acaba bu 
~ alar birbirlerinden ayn ve 
llıiıJ.i aıııen müstakil iki lıidise 1 
·~ r, yoksa aralarında yakın 
tııi il UZa.k bir münasebet var 
ı~~r.? Lehde de aleyhde de bir 
~ Söz söylenebilir. Almanya 
Qei., Şu sırada muhtelif kombi
tili lllar mevcut olabilirdi: ln
llıı.~ lı.da!anna hücum etmek; 
lıar Yeye ve Filistine ihraç ya· 
~kak Şimali Afrikadan gele
<la. kuvvetlerle birlikte Mısır• 
t-,,{; ., İngilizleri çıkarmağa le
~ bUs etmek. Sovyetler ile har• 
~l(iı;'l<'rek Rus meaelesmi ~r
~!aan kaldırmak. Rusya ile ıt· 
)~ederek Hindistan üzerine 

ek. 

Güzel '' İzmit,, in 
kurtuluş günü 
--------·ı--------

İzmitliler bu mutlu günü candan tezahürat 
ve sevincle kutluyorlar 

1 
hürlerle kutlamakta ve bayram 
yapmaktadır. 

coşkun bir hayatiyetle gülüp 
eğlenmektedir. Bu sabahtan. 
beri körfezin yeşil kıyıları, mas- ' 
mavi seması, mor mor uzanan 
yamaçları bu büyük bayramın 
sevinç ve heyecanı ile doludur. 

(Sonu aayfa 5 Sütwn 1 de) 

Dünyanın emsali !!'Örülmemiş 
bir harp felii.keti içinde alev a
lev yandığı şu anda, hür ve m ÜS· 

takiJ Türkiyenin hür ve müs-ı 
takil bir parçası olan İzmit, 

~~~~~~~~~ 

Cephede 17 5 Al· 
man fırkasına kar
şı 165 Sovyet fır

kası var 

iki taraf da çok büyük 
zayiat veriyor 

Londra, 27 (a.a.) - Reuter 
ajansının askeri muharriri di· 
yor ki: 

• 6oınel 

Borsn<ı1 
• 
~ 

ı<•vef 

1 Temmuzda Beı·
linde tasdik 

edilecek 
Berlin, 'Z7 (a.a.) - Alman •i

yasi mahafili Türkiye Harici· 
ye Vekili Saraçoğlunun Büyük 
Millet Meclisindeki beyanatını 
dostane bir tarzda bahis me,·zuı ı 
eylemektedir. 

(Sonu uyfa 5 tütı.ın 5 de) 
~'VVVVVVV 

Başvekilimiz Fransız 
Nazınnı kabul etti 

Her ne kadar Almanların Sov 
yetler birliğine kal'fl taarruza 
başlıyalı bir haftadan az blı 
.z:ı. an ı:~Uı VP .hıı?"eJ>:i.+ lıak· 
kında resmi tebliğlerden bafka 
pek az haber alınmış olmasına 
rağmen Alman taarruzunun is
tikametleri hakkında şimdiden 
bir fikir edinmek mümkündür. 

1 
Eldeki malfuııata ve harekatın 
cereywı ettiği memleketin coğ
rafya vaziyetine naz.aran Lenin-

Almanların yenI ileri hanıkituıdan soma Sovyet • Aima.n 
hududundaki llri tanfın vaziyeti 

Ankara, 'Z7 ( a.a.) - Ba.!iW· 
kil Doktor Refik Saydam Fran
sa devvlet nazın B. Benoit Me<>
hin'ı Başvekilette kabul burnr-

grada. kar~ Finlandiyadıuı 
Kareli berzahından ge<;ılmek 
suretile yapılan hücumdan baş· 
ka .Alınanların şu istikametler-

HARP VAZi YETi 

Alman - Rus harbi 
Polonya şehirleri ateşler içinde elden 

ele geçiyor Lehler bu davanın 
masum kurbanıdır 

YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer 

de taarruza geçmeleri lıe!ılen&o 
bilir. 

Hii.len biri Ballı!< memleket
csonu tayfa 5 ıütun 2 llt) 

muşlardır. · 
Mi!Jii.katta Fra.ıısanın Anka . 

ra ıuaslahatgüzan B. Qutrv .ıt 
hazır bulunmuştur. · 

''Refah,, vap.urumu
zun batışı hakkında 

inoilterenin Ankara büyük elcisi hükOm~
tinin teessür ve sgmpa is'ini bildirdi 

. Lo?dra, 27 (a.a.) .-: Reute-1 dan d?l1!-Y'· Türkiyeye lngilt< rr
rın ~plomatık muhalıırı bıldırı- ~- nın bu:l'.Ük ~i!"lerini v(' derın 
yor· ., sempatiSJnı bildirecektir. 

~n~lteren~n Ankara büyük 1 l\falfuıı olduğu üzere Ref;,h 
elçısı, Harıcıye nezaretinden al- vapuru Mersinden hareketle ls-
dığı talimat üzeri_ne, Türk Re- ken<leıiyeye gitmekte ve ı::5 
fah vapurunun Mıh ver tarafın - yol' U} u ihtiva etmekte idi. Rı . 

İki büyük memleket ara.sına rafından işgal edilmiş, Büyük ! d~ h~ysiyctsizce torpillenme- tan gemiden 50 kişi kurtulmuş 
sıkı~ olan durumunu, Po- Harpte vakit vakit sahip deği.,.. sındekı kıymetlı can kayıplann ve Mersine çıkmışlardır. 
lonyayı bu harpte de kanlı ha- tiııen Prezemişel istirdat edil· J-::::_-
rekt.ta cevelt.ngfilı olmak baht- miştir. Polonyalı, harekat Rus ~ :==================== 

1 Fi RA 
~ıı. ihtimallerden askerlik 
~ .eJerinde söz söylemeğe 
lat.; h.iyelli bir müteha.ı;sıs sı
~it i~e bahsetmiyoruz. Alelii.de 
lıj ~ni gazete okuyucusu gi
)etıdıı.ııilıiüyoruz . Almanya Sov
lı, f{~ harp açmayı tercih et
'°'tııı. lgerJerine niçin ehemmiyet 
~I\ etliğini mütehassıslar ii.li
~ .,,e tahlilleriyle izah edecek
~llti e llluhakkak ki asıl haki· 
~elı;ı~ ,Yanından bile geçnıiye • 

sı.zılığına katlanmaya mecbur hinterlandına intikal edincıye 
ediyor. Dün paylaşmak için u- kadar muharebelere sahne, on
ytıf8.nlar, Polonya toprakların- dan sonra da hava ateşlerine 
da ve Polonyaya karııı savaş- maruzdur: Zavallı Polonya! 

vel Rusyanın hesabını görmek tesir yapmak iınkiinını bulmuş.. nıı~Jardı; bugün de, ii.lemşümul Taarruz ordusunun, umumi 
bir zaruret teşkil ederdi. tur denilebilir. ihtilif, orada çarpışma. zemini surette, üç grupa ayrıldığı se- Yüz milyonlar 

harbi 

muş, bu yüzden çıkmış. :\fesııl 
Rudur, meRul budııe. Bu bo~to -
ğa•lıkl:.r şimdilik şöyle bir tara
fa atılakalsın . Dünyadaki harp 
~ı ~illetlerin b~ün başka 

tdir. 
l1ı1ı~an!ar, Sovyetlerin dost
llti~ ve hallı; niyetlerine e
)<1"1 d e ğ i 1 d i 1 e r. Sir 
~it ırk~ınbinezonları en realist 
.. r ı.ıotil.şle mütalea eden Alman
~ıu..::.0skovanın hesabını pek iyi 
~u;::-"Ufııarw. tngınz adalarına 
~~ teşebbüsü Almanya için 
lııiıretal~e çok hayaU bir ehem
jtıilı oİın &.iz bir iştir. Şarktan e
~ hiı- ~ Almanyanın lıöy
ı..~~~ llıUcadeleye aWması çok 
ı;ııteJi Olabilirdi. Çünkü İıigi
~q~aruu istila teşebbüsü 
. ~. akıyet temin etmezse 

1.i~ (~ 'Rusya Almanyayı is
~t !:ibn en iyi bir fırsatın vü
k ~Q h Llduğuna hükmedecekti. 
"'1' lıo· alde, İngiltere ile kat'i 

l:ll!lınaya teşebbüsten ev-, 

Almanya bu İ§in de mahzur- Bizim lehimizde olması hiç bulmuştur. Polonya şehirleri zilmektedir. 
!arını elbette dti§ünüyordu. Fa- istemediğimiz halde Almanya ateışler içindedir. Elden ele ge- Şimal grupu, Volna, Vilna, 
kat Rusya ile ittifak ederek ile bozulnıuıı olan münasebetle- çiyor ve her emeli liÖ!len Lehli, Baranoviç mıntakasında iler
Ir.ık ve Hindistan üzerine yü- rimizin düzelmesine ve eski bu davanın ancak masum bir lemeler kaydetmiştir. Alman 
rümek parlak ve muvaffakıyet- dostluğun ihyasına sebep olma- kurbanıdır! tebliği, plii.nladığı harekat ya-
li bir macera teşkil etse bile ne sından dolayıdır. Almanyanın le- Limberg, Alman ordusu ta- (Sonu ••yfa s aütun 1 d•J 

Yazan : Aka Gündü LO 

İngiliz Adalan meselesini hal- hinde olması Türkiye tarafın- ----.:.--------------------
!ederdi, ne Sovyetler Birliğini dan vukua gelebilecek berhan
zayıf düşürürdü. Biliikis Sov- gi bir müdahalenin ve yardı
yetler Birliği daha kuvvetlen- mın önüne geçerek tekmil kuv
miş ve Almanya için daha çe- vetlerini Sovyetler aleybinde 
k.inilecek bir bale gelmiş olacak- rahat rahat kull11,nabilmek im
tı. Bundan dolayıdır ki su da- kii.n.ının temin edi.ıne.si hasebi
kikada. Sovyetler Birliği ile har- ledir. En büviık faydayı ise 
be girişmek ne kadar mahzurlu miıtefiltl•.~IJ": iz İhbJizler gör
olııraa olsun, bütün ihtimalle· miişlerdir. Çünkü Amerika 
rin en akla yakını, en az tchli- yardımını tanzim etmek ve ha
kelisi idi. zıriıldarıııa devam eylemek için 

Dünyanın en büyük karıı ve 
bava meydu., muharebeleri nlan
ca dehşetile deviJJll ediyor. Mil
yarlarca altın kıymetinde mal -
l".eme birer an içinde b rhava o
luyor. Malzemen:n ne chemmı
yeti var? Yansın, mahv<>lsun. 
Harp sonunda dünya fabrike la
rındaki Sosyalistlere bol günde -
lik verince yeni baştan insanla· 
rı birbirine öldürtmek için daha 
bol malzeme imal ederler. Almanya ister hesaplı ha.- ! g11.yet kıymetli bir zaman ka

reket etmiş olsun, ister velı:ayiin zaıırııııılardı. 

!erin, hem Almanlarııı, hem tn-1 dlr. 

RESMJ 
::=HARP::= 
TEBLİGLERI 

• 

• 

Atina büyük elçimiz 
1 şehrimizde 

' 
Büyük elçi otomobille 
ve Bulgaristan tarikile 

geldi 

Abnan Resmi Tebliği 
FIU:ırerin umumi ka.rargi.hı, 

zr (-.a.) - Alman orduları baş 
k:.umandanMmın ~: 

Şarktıı harekf.tın ilk beş gü- ı Bir kaç gün evvel Bulgaris _ Biz yüz milyonlar harb'ni dü-
nü, Sovyet oreula.nnııı merkezi tan yoliyle ve otomobille Edn:M. I şünmeliyiz. Harp meyd:ınların
• ·-- bil k tıze da berhava olan insanl:ı.rın kah~· ...-ya emıı& pıçuıe · ye gelen Atina elçimiz B. Enis raınanlıkları önun" de bu"Lu" ,_e-
re 'lıulunınuş olduklamu isbat J Ak dün balı . L 
etm~. Leınberg ve Bialistok aygen .. sa .Yanındaki şeriyet hürmetle eğilmeğe D't.-C· 
mmtalralannda, &wvet amzlei- zevatla ve uç otomobille Edir- burdur, Eğer ınsanlık denilen 
nin garbe doğru ileri vulyette neden şehrimire hareket etmiş- müşterek fazilet henüz yaşıyor-

bır va='ıfeleıi var :Muharipler kim 
ol.ırlarsa olsunlar, niçin harbe
derlerse etsinler, ölen beşeri
yetle ark, da bıraktıkları gözil 
ya>ılı , yiırcği kanlı sevgili ;1.iz 
milyonlarına karşı aynı dc·rece• 
de S<'mpati beslemek müsavi 
derccerle muamele etmek. B;.tUn 
mukaddes. varını yoğunu yur . 
dıında, <'Vlnde bırakan in"uıla r 
hakkın., ... akis gelen müt alea
lardan sıı.kınılmalıdır. Parmak
larının ucunu ateşe sokmayan
ların, bütün mevcvudiyetleri 
nı orta.sına atanlara karşı dil u
zatmak h•klan değildir. 

Bir İngiliz milleti tek bawıa 
çarpışıyor. Muharipleri takdlr ,.e 
arkıı.da bıraktıklannı takdiJ et
mek fazilet rorcudur. Bir Alman 
:Milleti tek barıma çarpışıyor. 
Milyonlarn ana, baba, karde.ş 
ağlıyor, Bunlara karşı ancak in
sanlık his1 ~rile mütehassis olma· 
lıdır. Bir Sovyet Milletleri :ı.ynı 
haldedir. Gayri muharirler! .• 
Kalblerin;?.in sesine kulak \'ef'İ • 
niz. 

sevkiyle kendili~ temin İşte meaı:l!l bu hı:'.Jnmdan mıı
edilmiş olsun Türk • Alınan hakeme edilirse, Türk • Alman 
dostluğu RusYeya karşı bu dostluk muabec:lenamesinin ~ 
teşebbüsün mahzurlarını azal. edilmiş C'lmasnıda daha derin 
tacak bir hadise olduğu göz.den b~ mii.na mevcut olabileceğine 
kaçamaz. Eğer burada. tesadüf hükmetmek ve bomdan daha zi
bir rol oynamışsa hem Türt· yade memnıın olmak pek tabit-J 

gilizlerin mti§tereken lehlerinde llillleJl,ıı ~ Y Al-ÇJN 

bulunan ve pek l4blt olarak 1 tir. 1 s' 
bir Alman ihata lıare~t:lne Atins. elçimiz dün ak§Bin ııe.:ıt . ~ Bu dünya harbi ~ sebepten ol 

c&onu •ayfa 5 •ütun 7 do) (Sonu H.Yfa 6 sütun e d•) /:;..., __ _.;....=.=====::::============:.= 
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1'ayfa : 2 f' E Nl SABAH 28 IIa,ziraıı 

HAZR yj YUSUF $EHi HA 
Ll i EN 
.@:.~ia Y~RAIC 

__ _,.. __ ._.,...._._ILE----------- ~nvan bir tır 
GUZfll •• 

.b.m:~mmm:;:J;:ma ,,_a::amm=-~ 

Asker 
a·ı f rine 
yardım 

mur a r ruf u; Ztrü co··ascriyu··e D:a:::t~le~~nu~::e ~ 
0-------- ı fiı l~rimizden birinin reSIJlal-

Den İzy o// arı, tasar.rı 1 te- u··raka • r~:,~~~~e~];;~e~~1i·dm
10

;~ 
ıs• tep ıHkadaşımın resminin al 

Yazan Muharrem Zeki KORGUNAJ._ 

-19- • J 1. f f ~-./ yo b da şu cümle val'dı: 
- Yusuf mu" Ne ~I isim .. ! ~!ardı- Fa.l<&t ~u- sefer~ Yeni aekil dün mın e en K·ap an ve ;J ıa- , ... •ı"yet• ı" .... 1 "( .) aefirımiz filan ·: d .. 
- Gü.ı<ıl, fakat ug.ursuz bir "çtima y.ecl i ağaç dıbı değil, ~ • ,., ., ,... · tııı "' 

isim. bir ı:ıere içi idı. Sabahleyin çıkar,Vekalete bildirildı lara ı"kramı"ye 1 Bu zatın rnernurıye ııl~ 
_ Ni in böyle ııtıylüyorswı, lıırken [da: Ver.ece 1 e •y r başka bir sıfatı, üııva.n. lt~ 

..,.,. ••h? - Yusufu P"M•1·yan kurdn lııtanbu! belediyesinin asker ismi yok -mudur? Ru cu~İ' 
'"'' -· - .,.... Fi~at müı:akabe komisyonu- okuduktan soıııra; insan ş~ 

- Çünkü benim felakete sti- aramağa gidiyoruz. Onu bulur- , ailelerine yardım hususunda ha- Denizyonan Umum Müdürltl ne halel gelmeden her süvarinin nun üç mühim hadiııe üzerinde bir muhavet"e.)'e şahit ola""" 
rüklenıneme sebep oldu. Kar -1 sak ölü ve;a diri olarak yakala- zırladığı yeni projenin bütün ğll, mutad seferler bo7-1ı!madan kömürden tasarruf yapabile<:& çalıştığı öğrenilmiştir. zannediyor: 
d !erim, bu ismi taşıdığım için 

1 

yıp getireceğiz. er J:ı.ııJde o oa- teferliatı hazırlanmıltlr. Bel&- ~niş mikyasta kömür tasarruf ğini bildirmeğe karar vermiş. 'ı Bunlardan biri züccaeiye işi-
banıı. fenalık yaptıla.r. navann vticudüne, sevgili kar- diye bu projeyi tetkik edllınek yapılmasını temin için bir for- tir. Alınan karara nazaran, ge- dir- Eskiden beri malfım oldu-! - Ahmet! 

- Karde~lerin sana ne fena- deşimlzin kokusu sinmiştir. Sen üzere Ankara.ya göndemıiştir. mtil bulmuştur, minin sefer kudttbJli ve tarife- ğu IU.ere hrimizde hissedilir 
1 

- Bang:i Ahwet? ı-1' 
!ık yaptılar? bu kokuyu alır ve artık bizden Anka.rada proje tasvip edlldiğt Bir müddettenberi !berinde !eri bozmadan yani vapuru gU-

1 

bir tröet vardır. Fiyat mürnka.- j - Canım, lıal\i şu falan ·~r 
- Daha ne yapsınlar! Öleyim şüphe etmezsin! takdirde derhııl tatbikatına b" ~an bu ınezvu etrafında bu ntl glinüııe saati saatine gide- be teşkUAtı, bu tröstün, neuret- rin sefiri olan Ahm~t yok ııt'e•r 

diye kuyuya, attılar. , ı Dem;•'erdi . .Bu büyük' yalanı lanaeaktır. ' . ı...__ ı rl ö b ceği iskeleye işıı.J etınd< p.rti.- - b' •-- · .., bah··'"l t enl ' 
- Tuhaf' ~y ..• Her halde bu· so"yler'·...,en dillen' bile do'·~·- Diver taraftan n"""'-'" '-:t- .,,....., .. van ma an nce, er 1 tiği Ulten..,.de zücaciye pı.ya- .,u """' en za ın m bir 

.,.., "' ._ ,... ....---~ ...., vapJJnlll mil başına ne kııdar le, her vapur için bulunan aza.. sasma. ha.kim o!nıağıı. c:alı.ştığı- tim izi haı:i~ temsil ~den r 
nun bir sebebi olacak... mıştı. HAia _kendilerini masum ikı etrafındaki h&zırlıklara kömür sarfettiği ölçülmüş, dl . mt köıııür istihWtindm ae ka· ııa ve fiyatlan tanzim ettiğine diplo=t olduğunu unııtntıııı' 

- Ben, Y &kup peygaıW>erin göstermeğe ça114ıyorlaıdL Bu •
1 

devam olunmaktadır. Aşlı:e- ai- yağıoıunlan yapılmıştır. dar az kömür ııarfedllinı;ı, bıı 1 mııtta.li olmuttur. Fiyat mtira • lıyu:. .· .ı. 
oğluywn. nu yap-•"a muvaffak ol~ .. " 1•- lderine Y • ııı param bUetJe az miktarın tutal'lnın "''-'a 50 •-~1ıe '"''-- d" · "' 

Ma · . yre ın flJI "' arış rı takdirde sadece zavallı Ya- wı.kliyat yapan vesaiti nllki!ye- ., "' ~ si sliva.ri ve makine daireeindeo f '-''--- d tahkikata ı ~ tik ha t . d ıı · k ~- u.ı.uu~ "'e"eede her v•punın beheı 3
-"" 1 "" .....,,.,u, un, şıııe ve ~ Bundan evvel Avrupalılar,..,, 

k f 1 d 
1 

bahtr beygı' ri için saat '-••na a ... ......,.n _an o- 1 - "adsız adamlar,, der e yu arı ır a ı: kubu aldatablleceklerini, AlJahı lerden biletler üzerine vurula- ~ çalışanlara ikramiye olarak ve- laeak malümııtı :111dıktan sonra - f.'1' 
- Ya:mp peygamberin oğlu- ve )<eyıdi vicclanlanRJ ald.atamı- eak Sur - charge'lerle U:miru>- ~~Lıt~~!!~·.· !bun geldiği rilecek, diğer yii7.de ellisi. de i· tröstün deft.erlerini tetkik et • Çünkü ~yadımız yok_t•:· J 

muyum, <ieQin'? ı yacaklarıru akıllarına bile getir- lıuıacakbr. ....., .........,..u darede JWacakbr. ı · tir. medin oglu Mehmet, Alınil'. • 
- Ev t, onıuı oğlµywn. miyorlard.ı. Biletle girilen eğlel)Ce yerle- İdare, bu ııetıceyi aldıktaıı Denizyollan idaresinin seııe -- ID.l§t~ci .iQ, ,..m_-t.o ilıtit.•-dır. lu Veli idi. Soyadlarıı<':ı )ıı~,J 
- Fııkat.karıleşlet'in ın öl- Faır..t 0 dereye n çin toplan_ rinden iııe biletler üzerine yapı~ sonra aIAkadar\an teblip.t ya- ilk kömür istihl8kinin 100 bin : ~;rl;,""çiment:flyat- I bütün kaldırıldığı du ;', 
<'.n.İ niçin iatedller? mışlardı? Vahşiya».e bir kııırar j tını_ cak pullarla yardım t.ehsi- paralı: geminin sefer kapesiteei- ton olduğu hesap edilmiştir. lannı 11ebepsi% yere yllkııelttik _ Abdülhamid devridir. •. , __ d·ll 
- tinkl.i bab«m beııi <,'Ok se- daha mı vereceklerdi? Verecek- .satı tahsil oJımacaJrtır. Pullar !eri görtllınü,t;tir. Dün, bunlar- bııne,, ~ski aile~rden cıeJ<U"'~ 

viyol'du . Onlar, bu sevgiyi kıs - !eri bu yeni karar ne olabilirdi? belediye tarafından tahettiril- l dan biri adliyeye verllmlştir. . ıçin soyadlarını hazfetnıe~~aJıl" 
k ruy3rl ... rdı. Bir ı;ün fevkalade Bunu, şimdilik k~ de bil meğıe ba9IM'mı,tır.' Sebze Ag" ır cezada Üçüncü hadise de çı.ıval ihti- retile onların mazi ile aıa_(!l~ 
bır rüya g:irdüm. Babam, riiya- miyorlardı. C!inkU onlan o de- kandır .. .Bir lı;ısım çuval tacir- rını keseceğini ~nedıY' Jııı' 
mı tllbir elti. Beniru çok yül:.ııe- rıı içine kardeşleri Roben top • Hava J/urumuna Hal., n ,. n !eri, yurt dahiline mümessiller Bıt suretle herhangi bir ~tjllol 
lcçt:il,:oıi, kardeşlerimin bana lıpn.ı~tı. Hepsi kulak kesilllliş • 1\ On beş bardak göndererek buldukları ';}uva\ları ...atanına milletine hizmet e :~· 
kulfllk eıit-cıekl<;rini söyJedi. l\ar Jer, meraklı< ,sabırıuzlıkla ~lı - · toplattınnışlardır. lstanbula gj- bir ceddinin ııulbllnd ıı f!{.''!::.t 
dc~lerim rüya.ıı:ıı ve babamın ta- van _gözlerini Roben'in ytizlinıe yanhm edeni r slahı ,.2 rap ~D bir ren boş çuvalların beher adedi- ı ni ııöy1iy~iyor. onunla .,_ll';ı 
binnı "ir.ııı<l.i r. beııi lıtüsbüt;ün dikmişlerdi. Onun söze b&şJwmı.- Y- ·..-- nin 21.0 kW'\19& atıldığı teablt edemiyordu. İ•in _garabeti lf 
kıskal'm!lğa La.~ladılar. Nihayet sını bekliyorlardı._ . Fakat Ro))en SUÇiu edilmiştir Halbuki bir ~uvalııı. i l ı1 

'
"·-·" T H K _,_.........._. · bıu un hemen h men ,yan ~·d·,. VU C iimü .,,.tadan ka ~.,...ga na.z'--dıkr• n°•'•""'0r, hır' "''-- · • ,.,_.,.,,_,.. 160 knrwu satılm••ı lbım gel • """ .,.. µ...........,. 'w ~ı ida • !- .. · · · · --L'- _....,... - - tanbula münhasır olll\J\Sl ,·.l ka~11' verdiler ve beni )<uyuya iti söze başlamıyorilu. Dört Piıı; Mihııl Çikvaşvilli 6.00(), geııel ·Dö resınau va- Dün bırıncı ııg:ır ceza WAUA&- m&ktedir ~· '" 

ttıJ Y ... __ ,.. · ,., A ş Leo "''ahum twısiDde '-'- yol '--· e''--" . · Zira gerek_ An,,adoluda. ,,. " or evvel U-füfa yiyecek gö.....,=, ı:ecun ı. . . n · n :..ıı t -~b cak ,,,.. ....,_.., ... u...- :ı.fiPr 
JlfaW<. ~a ~-ok meraklamnı:ı lakin bunu kardeşlerine söyle • 2.000, Orya 6xport 1.000, Malı- Ula mı aıra; ra meşlıuduoıın d.a'VIUW)& bakıldı ipıparatorluğun her taı · t' 

tı: meğe coıJarei edemiyen, bir da- ıp.ut Karamııneı 700, :t,Wuııut tedbirler düşfm6- ~ı:aı: ı::1~' nk'in~':~ lstanbul llil)AJ nayı' ~yp~dy~angı'd::1 ~~~ır:,!;~\li -•~ 
_ • 1 rb ,yı ~ır defa da l)a- ha da kuyunuıı ba.şına gitmek , ve Cihaıt~ ~ 700, ftHJ JJ'. 

na • ,1 tır mı~ıı.n? . imkanını b418.Qfı,y.an Yahuda; ~et KaraımaD"• '1~, Ma- lüyor da otuı:an N'ur:ıp~ =~ tı-

8
- • _. h • 

1 
kl porllarına bak.an guph rııeJl:jllı' 

Di,e sor~ '\:'usuf, l\ıa<l.(!11 an- nihayet '<lı!Yana.mayıp patladı: yer 'A. ~ 500, SiUeyman _., ~~--bul ru.t _dar&-J kare.k yolunu kesip paraıp eruısı azır 1 arı lar bir türlü bu ınuaroın 
•~- 500 MOl'do ~i 500 . BeJ.,..,ye -"'\.8.0 

1 
1 ıı.ı alm. ak su~! le Derviş .adll)- , i"inden çıkamıyo.r.'n.ıJh. ..~:" !attı: , _ -. !'!!ırada tonlarunalll1Zl. -niôn $.._. p.'......__.._ """'· v-.,...,.: de ---•· -'·"·t "-·"" daki •• ı.,. ....._..,._ ' " ,.,ı• 

· t ·"-' R ... _ " -- k ve """"""""""" ....,., ·ı·-·b- sın _. ..,....,.. Y•-· l ,,......, c,...,......,.eırl 194:1 milli fl&nayi birli.;.; ser- Cü... h · t .. · ... ı bı]>_,,ı :Biı ece, riiyauıda, yül<ı<ek ıs e,.,!ı o.,...ı. ~.e soyliyece - Vull di 300, '·Peter' il'. Ltd; k&rarlaştırmıştıı:, Bu )\,ıµıwıta. hut yap,ılnuştır. ' . . h-f d .. .. 1 rd,,. b ın unye ıoeJınıı .,ı . 'f'. 
bır !!'eı:Uc oturuyordıwı. Gökteu, • sen bıran evvel oyle de mer&l- · Ş aJ: 1sak &b Yuda 300 belediye riya.setrt:amfuıdan tet,. Vak'a yerine gelen bekçiyi gıın e,, .... ın a gol'llljn>ee . e, u- 1 ııol>:<anr teliıfi • etını~ 1 ı~ıııir 
başlarında ay vt> -g:iiıı_,.., Ql<)ıığu tan Jı:urtulalım. Zİuıtü 'Kınacı -25Q~A. S. Pa.trilı:~ kjlı:a.t Yl'-Pılmıı,k~r. lDJiiı, uı-' yı.uıırµklayarak döYdüğii lçiıı l~B'rl~'dalstan~ul Mt.ılldı .:;a 1 şükür bir soya<lına nail '#: 
halde pn bır ~ıldv. mdi . He":"1 Diğ~r sekiz kl3i, Y.alıudayı yoıı 250, 'Ticaret ve !Uıallt kon- Jahı h\IBuııwı.da atılacak ilk a- 1 de dava edilen suçlu "dün bi- ~ğl~~ ıgı ı ~·~ye \, '::i tir. Bu suretle h.a.sJ1)J w. ıı ı· 
bana ııecde .. etuler. -Sabe.lıleyın taıı..iik ettiler: tuarı ııoo, Koqo'Nib:o 300, Hik- dun Hll varidabnı ~k

1 

rinci ıığır ceıada unıhakeme e- 0 l!OOra .uncu a 1 j birniz tesbit edilmiş. ol•l/l· td' 
u~anl,11\!~ ~ ıy:•ıı ı bab_:ım~ IAJl - Yıılı.u!l nın ha.ld<ı var. ı;ııet Yener 200, M. Saıbk Afi- o!aca'kbr. Bu .makeat'a ~ifer 1 dilmiş ve .ke~- o gece . ~ ~~~:1~:1;ez :~~G!r~ii~ tiln ~~Qk_ratik .!:l~ıı.oJ<cı.ıe r 
~.~ıill;' S~'l(Jli . l eJt:J~İiıı.ı .'il • ~'..ıısı. daha leli gi.derei:, ~p 100, lbrehİfll Gö~ 150, IMr kanaate ııaaran da .µoarl bardak şarap , ıçti,ğl. Nurının ~kanhğınd.a toplanmıştır 1 oldugu gib. ım'l;lnlııulrı. Jııt~ 
, "~se.e ııı, ııw~. ve :-ııa- kafıı tuttu: Şükrü ve Alemdar yeğenl.-i 100, bir mü- olan H&I, if)anıııiıı.i ıJl.hi sarhoş bublunduğu sabit Toplantıda böyle bir ae~g:i : müsavat kabul ettik. ikk]' ;J 
hıb ı ıı. - n. · ~ nıak- Andoo .SeJtayıuı. ıoo. Jowf Nır beledi)'e ~t ml~eıı. gör~~ Yol kesıi>elt ve zorla rıl.n ekoııomik bün,·emWn reea _ yıınılsun Unvan! ı h~ V 

• lı ·~ n t t~U ey an- lamanıan bum 3.00, Mina."" Cem. al ııo ""r, a,..-.ıraJı: ınüst4kU b.ır ıdanı lla- pıu-ıı gıı.zp etmek suçundan be- --..- , 1 d . H k vnı 
b ld J k ı... .. .,.; - .,.., ·tin ''-"" etmek "'---' -"-- y.._ raet ~,_,.,.;. • -cak be'-- neli etrafında ha.Jkımıı.a btiyUlı · ernıyor:•"'.1 · . . _, a_ ııc.ı ya , un ır :11 ız ~n ma.. - ~ ..... ım, Hulfısi 25 ve aynca 200 lirayı e ~""6 ıazımaır. ne- e"'"""""'"~. ""' -"' lıi . irah ğ idi d 

w •mlıir k~r.jeşlıı.dir;_ Bız, Neft.ıli de ayni şeyi söyledi; a;t gören Setııık MlO li'°". lediye tiyaııetl bu hlUlll8ta e- çi Kemale yuı:nrukla vurduğun- r ııııı verece .. ine, bıı.nd~ ''an verı ıyorwn. ~ 
1ı' ız ~ finfuıtle egılece 1,_ tüt'-' •pm·"'-"'r ··• j dan :ıg lira,,.,... ceza.s111a ıoah dolayı kunılmaııı lıızım geldıgı· [ O halde kım pJ,u;;R 1 ~-ğ~. ' 'ın bu "yanı ·maey~ H IBeb nkide fd'derim. lard R rıl~kiln td>errüe.t (16125) ~ ~fr'" ~ ~J'8 aeiı- ldlm.iyetine ı:;;;; verilerek ser- .ne karar verllm.i,_tir. . Türk vatıı.nd~hi~ını lııJiz o:rııJ 
~ ı:. · )uı.ıısıa kardeşlerine 11 u . a 1<ruyor 1

• o- · l'İll\.İ'!ıe yaş JQeyYe ve eebi-.e- fi- best bırakılmıştır. lata.:nlıııI ~ı.suı~n. dlin de bir Unvanı vardır. HetkeS d !11' 
du_vurnn ! .. dedi. Giz ek için =İ 0:4lllJIUYOrtin.J•~;,._:'.'._ze 1 MAA-IFTI:!:' at14nOJ.n sıı.btlarıııı Na8lı Ş&- • ye"{lıgıınız $lhı 1.zmır ful!_rından "J>a.şa, bey, efendi, ;ı.i;:ı.. ıP' 
çok ~ ~· ı hal;lc J<ardeşle - · am ca.sere i go,,.~"'"'1• TT • Jtilde )tQttrola ka.rw "eqniıet:il'. B-rwyük bir .zelzele ~~l ~I? kapa~WI! lu~~ıııl~ dir. Framıado. her ~:ıllı'ırı dl~ 
ri rüyama vtıkıf olmuşlar; be- ycrıi_u. . nkü on ra Jıir teklif- ,Bu kqntrollar .......... ,de yap&_! .,.- . . . . gorlilmüııtUr. Sergi, ııglf'bı ıhti- I yö oJı;nası gibi biZ(!, d~ , tıe 'w 

• ·~ ı te bulunacaktı. Bu teklif üzeri- EkaHiyet mek-tepleri , ___ ,_ -,- .,.,..~ ıro. .. nM!U R.a.aa.t~. . . m_al, 26 Teınmll7', 10 Ağu~tos H . . ... ,.,i d'l'.,
1
. 

ni yol: etıueg• karar verını..,er. ııe hep»inİn kendisine düşman --tır. Dün yu ıııaatile 15 ı 2 da.ki- gµoleri arasında ~ıltp kıı.pa .' BaydH'. -~ll~:l'(t!R " .. i:Jıill. 
Av11i 11amande. iyi-bir t'üya ta- olacaklanndıµı korkııyordu. 1,8.- müdür ve öğr~tmenleri- · Her ka.za. ka~akamı ıı&bah- .__ 29 saoi""' g-e N>k -"iddetli ı nacaktır. rıne 1>1tedıgı uıı~anı ~eı ııııı" 

bir.-~i olan Malik, elini uzaitı. • · •-•--· lan Hi.! idareei ~fmdıııı !$- - •- ....,. .,... ,. 1 Fal< t b a~ ııı 
Yus: fon elini ık!H"ak . kin artık .Ö"leıueğe ıneeburc\u. ntn 12H._I . .._ &tıa.- bir zelzele .kay&ıdilmif*i~. Diğer tıı.ra(tan tıC'lii' fuarı a resmen ır a · ı il' ~ 

Zjra Ş m'un ile eftali, fazla M 'f V~~ akıtJl' bit plunan toptan .~~-,.. Merkez tistünün lııtanbllldan bazırlıklan da devıtm etmekti _ ıniyetle lmbııl ediltn b d.lf" 
- St'ni tebrik edermı, dMi. bekliyemiyecekletini bildirmiş- aan ' ıyet nnı al~ ve bu fıa..,.ra ~ -6700 !Plometre m-fede buluıı- dir. j va•ıdı>n malırum " etaı.,J_I ;ati · 

Sen, hakikaten yüksei<>ceksin. !erdi. ~~~.te!~ m.:5._~~~!:i kendecll~ zar:ı;!rlnim~Ul an-ı duğu ta.hm.ip ed.llJDektıedir. F14U bu lillP<l de 20 Am•stos- değildir_ iruıenalcylı ııu ·~ . ..il 
Bob:mın t'lhiri dr>ı°';'nıdur. Seni R ben b h'"· . . _,_ _,....,, le m~ kar h...,,.e "" e-

1 

. ,,_ 1 · · · · · ·'t <lıı ~· 
serb t btrikma.k · terdim Fa- 0 • er te ..,.eyı gıize ....,. hakkında verdiği llOl1 bir karan derek kendi roıntakas> dahilin- 20 Eylfil tarihinde açık kala - ..,ımı~ın r~~mın ""' ın 
kat k:ınl r'.tı, sen; 111ttthı.ka rak· dün lılaarif Müdıür!Uğilne bildir· de y"' İıebze ve meyve fiat:Jan.. / KTISAT eaktır. J oldu~J gıbı: rtJi!. 
öldürürler. iyisi mi, seni M.ıı;ıra Seygı.li ,lüirdeşlerim, diye mişbr. Bu ~ra 116zaraıı ekıtl ııııı normal pepkende ııııtış fi. I . . Fuarda. kurulacak 1' &nka- 1 .Filan menı.leket ı;efll·ı ~ 
g .u köle pazann:Ja sata - söze baı;ladı . Evvela lliııden şıı- liyetJneJ<tepieri müdörlıeP. ~ - atlannı bulacaktır. Bu fiatlar-1 skenderuna mu hım ma- sının pavıyonuııu ya~cak .. de- ~refl>a.hş efa4iro vüzerı>~ı v 1 
yım. V ti li.ııce kölelikt"'1 nu rica eder'. m ki, son k-ılimemi !erine bir vekil bırakmak şarti- ıa manav ve sebzecilerin sabfıl nifatura eşya.sı geldi kor~torler arasında ~ır musa- , taııatı ııeniyeden devi, 1 
kurtıı\ılr · ' 'HUn ana vMel- •ariedınciye kadar itiraz etm&- le iziıı,lerinden mifade ~ fiatlan kontrol edilecek ve ih- Sqn la>:Wı tıık derun baka açılmıştı. Bu mUsabakayı 1 ~ lıazreUeri; ~ 
tiği n yü. ~ mertebeye ylikı;e- ceklerdir. Res~ okullardan~ tikir <•a-"•·~ ba\rlnmla derhal ""'-"!~...'!~_,- manifeııtura ~ I dekoratör Veda.t Ar kazanmış- tabirini ko"""nk bi:t.• nr -~~ 
1. . ym S~, bır teklifte bulqnaca - ıi olmıı.y- •'--'"yet _,_._, _ _, zabJ ,__.ti tu~-•--->.+.- m.......,. lllUA""'""' a ~ tır li J-k "nr ı~ 
ırsın . - _..... _...__,...,.., ceza ı an ,.......,............ YBBl gelmi9tir' Bu manifatura ·-. tuhaf !:' 1'11<' ıHaca ""ılılfıt· 

YUAuf. bu teklifi kabul etti .ğım . Kabulb~rsekniz netuklli.li, et- öğretıııenleri d«ıı se~i lıııfı- • h -yasının _._:_ =n!Q -•-- ma.-1 BELEDi YEDE M.chnıe.L,. tiib 'ri de o kıı 
k .. 1 I k t lm - nıezsenız, utu.n onu§ an - na kadar izinlerinden istifade J .. ~ ma -, _...,.. "" 7 .,...., l 

·e o e o ara sa ı aga razı mız burada kalır. u yı ze,,. ... n - nifatı.ıra piyaıııı.ııını büsbütüıı rıp ge ır. ~ 
nldu. Kendisini muhakkak bir edeceklerdir. Reıımt olrull~ I" k bol bollııV.. "'ark~i uUphesizdir. Ve bu hak~ızlıg"ı, her ~._.:•" · ,.. ı k •- k sahi Hep•ioden taş yure" idi olan dersi olan öğretmenler 15 tem- SU u .-.n -..-• ~~ .. ~ ;;ı-,, 
to t•ııı< 'n ur...,ran ervan - y- ŞelırlmJzde b&zı tacirler, İli- Kaçak francala ı'mala" ta ön ayak olınıuıı lftıın ... •P bine n<lrlıl te,,ckkür edeceğini bi- Şem'un, hem kendi, beın de kar mwıa kadar mezuniyetlerinden l .1. Ege k adar 'd rek •--" ıır 

1 deııleri namına ~öz verdi: iııtifade edooeklerdir. ve ikoıal zınirden bildiri ıyor - enderunıı: ~ gı e """'~ tı'le mu"cadele matbuatta görmek rfatııl ;,.ıı' 
lemedı. L~ı~'"'" 1941 yılı 1!leytiıı malı m ı ile ~·' olmaga l!Y.ı• - Yemin ediyorum ki sö:rliııü kunılamı.ın JlÇ!lm.ıı. tar!bi oWı .,....,_..~. 1 uame esı m..,,._ hayretimizi celbedi..vor -)il, 

• • • h ' b. · 16 lemm"-A- v·-•.,·•en· ı....-·-da !fUlti .ıni!teha.ssıslann söyledik- başlamışlardır. . . Belediye, son günlerde sehir- mamalıyız ki ıı:ıalıkıiırı'.vel 1 ·_,ııı' ıç ırımiz kesmiyeceğiz! .._ _..... _... ın1· ı···'- · ~ ~ 
On ı.. rd ·, o Piin yı'ne top- ' J bulunacaklardır. !erine göre çok veri 1 0 ......._. , Ayrıca lıbsırdan. ve H.mdis -, de yaptığı teftiş ve kontroller iyet ke,.betmemi.ş hir 111n 1 

"" .. ~ Roben, geniş bir nefes aldı. tı M h ul h talık··-~-- Ze •--da da anif t thal"tı iP r. a s ae ıou.uu. Y· -.. n m ıı ura ı " 1 esnasında kaçak francala imali- bile '°"de ismile l\itılp ~ · cjll' Sağ elini aıl'zına götürerek bir- ti .. •·L-fü yt' d<':l1 çok · · l"'--A·-•·- akreditif - " " 
kaç defa öksürdü ve başlamış Açı.il fe e.kkür n mus........, ae m 1 ıçın a _......,,..... açı- ııiıı yeni bir şeklini tesbit etmiş ' hakkımız yoktur. D.:rııol<~P 

~~ 

A O. t. E.D2LI 

SENELiK 1400 Krt- 2700 Kl"f. 

6 AYLIK 750 • 14!r0 • 

3 AVL-ıı< 4-00 > 890 • 

1 AYLIK 150 :t 300 .. 

Yıl T A K V 1 M 1941 

Hl ."R 54 GÜN 179 AY 6 

1360 28 1357 

~mızia~ Haziran Haziran 
ahır 3 . 15 1---- Canıarte'ı •--~-ı 

CUMARTESi 
GUnOf 

8.46 
4,31 

Olıo 

<1.3'.l 
12,17 
Vateı 

lklı>dı 

8.3' 
16-18 
lmı.ak 

Ennl 

olduğu özüne devam etti: ınemnundur. lııcııJı:tu'. tir. sanlar1 hulmkan bir 
0 
~~ 

tığımı~:ı!}.~~kfu~~a~ ot-:2, lin~:eııı~~~=~. ~~ N ·,~ f N v ;A HA LAM iŞ' ıe:aç:ı!::~;~ı=:ı:e: : ı ~=~~~~ ~n':t j~-tırt+; 
mizdi. Onu fevkal8de kıskan - kava.o ile oğjum.uz Huseyın ("- !.J,!ff 1 çak francalalar imal etmekte- mok değildir: Bafka. ınetı' J'.r 
makla bera,b;er, severdik. O da Kazınıı.ıu.n ».iki.lı töreııleriı:ıe hu-l 

1 

+. lerdti arabacılara k:' ı•e.J'_JI 
zurlarile. _gtıref veren ııa.. yın mi- di.ı;,, ı:sunalrı şehir dahilinde 5 ve sonlarına hat•• ' ,-'•fi! ııi?~~ 

~h~~~~~ k --~ 
' 
Şeytana Uyup bır. karar verdi". erıınıze ve geleouyerel< teı ... M d m a~ ben· se . 0 . . ııu suretle bir .kilo rrancaıa. yı, , d b 1 '-b·,ıc iill,;ıı' 

... graıfla. saadetimize . )4tiıWı: e-ı a e nı 1 vmıy r gı- ' 1 er.e ,.u_unaı;uıra . <'!"", 
Yusufu yalnız babamız Ya.kup - den bütün ahbapl.anını?.a alenen 4;0 kurwıa satmaktadırlar. Be- larile sız., dıy<ırelc hıU<P lıı' 

~~. ter~~ıntr1:Ud~~~ka;~: teşekiltir ederim. dip te e~yalartml alayım bari 1 ~~~:ufı~~~~~n~a.~~~:~1~edc~ ı Sir~aine ·~ııen .. diyecl!k o ... 
Talıain lWJlktwaın '1f " ' ~ nız - _ 1~ .. di olacaktır. Onun bı'r yolcu ve t .nlon-'·-eaktır ı b Harun R-- - ~ """' · - Ba,na böyle lal!b1l 1 ya bir kervancı tarafından ku· ...,...,, .. l 

yuda.n çıkarılıp b.aııka diyara .. - f . Bir yaralama cürmiimeııhu- Suçlu Mehmet Erdoğan ise: Şehir band..osunun hakkınız yoktur! ~'. 
götürüldltğtinü hiç zannetm.iyo- at edelim. Vicdan emri, emirle- dunun ikinci sulh ceza ma.lık&- - Ben Gil.lizarı eskidenberi k-onserleri ee,•abını alırıumı. O .,,_ 
rum. Kuvvetle inanıyor ve söy- rin en ulu.su, en ımılqıddE$idir. mesiııde dün ikinci duruşması tanının. Beraberce seviııirdlk. bizde de erkeklerden "bll) •;.;# 
lüyorum ki Yusuf ölmüştür. Vic Robeı:ı bu sözl~ söylerkeıı yapıldı. Davacı Gülizar adın- Bu &rada bir çok eşya da al- İstao.bul şehir bandosu Neh- dıolardan da "bayan.. jlll_.k,ı' 
darumıza danışmadan ölüme ağ. lıyor ve _sözlerinden YWJ dö- da 38 ya.şlıı.nnda ve Küı;ükpa- m.ıştım. Onun oturduğu eve rin muhtelif nım.takalarında 1 nı il'gemek en büyük ııcJ""' 

kö rıi D t d kuz kardeş d,e aıı.rda oturan akçe pB.kçe bir ko~. Fa.kat son zamaıı- ~ 
mahkfun ettiğimiz zavallı lclU'de oo:ı~ ö:U:neo eğınjşl.er ağ- bayaııdı. Suçlu ise LAstik fab- da benden yüz çevirdi. ô gece halka verdiğı konıoerlere devam ııizliktir. _ qrd'f,. 
şimizin aziz ruhu, şimdi ebedi lıvorlar ~t -~ bi- tikasuııla ~lik ed~ Meh- aklılna geldi. "Madem\ri 0 artık etmektedir. Dün de Beşiktaş Bu mesele ı;niııafirıııe ;;.-ı r 
:~:~~ıı.;"a:!t u~:a~ıe: ribirlerlne belli ~emeğe ı:ah· n;ıet Erdogan adında bır -genç- beniıoJ.e .alak.asıru kesti. Gidip Abbasağa P&rkında baııılo bir !kmm ed~medıği ıçıo d .~ 
mektedir. Madem ki Qnu ölüme şı.yorle.rdı. Robm, -Onları tanı 1 ti. . 'ddiad eşyıı.lanıııı alayım.,, diyerek e- kooııer vernı.iJtir. ne ilteyi üstü~te ıı:o>t~ı'. 
mahkO.m ettik, hiç olm;ı.ma ce- - ""' bui""uyor ve A'yordu ki Barbaros türbesı'nı·n f-" :...ı 

M<Jllm 

12.00 
19.<IS 

l;03 
21.48 

6.25 
7.ll 

can evleriı:ıdeı:ı yanı!am::::!-:. Gö- · ı Davııcı G~ şu 1 
• . a vine gittim. .Eııya.larımı ver- rnilkellef bir yatak y;}P 

ğllslerine, ııank:I birer zehirli ..,... "' - · ıııedi. Kavga .Uik. Baw bir istiveıı ev sahibin. in "'~İl' 
eedini kuyuda hırakmıyl\lım. El hançer sıı.nı--..... - :M:keadlı~~.,..~:!llll likoeıı:- hiluı' B civarı açılıyor benziyor,· misafir, uıı&G~ 
birliği De çıkaralım, götürlip ,,_.. ınnı -at ....,....., ~ ge p gı- şey ıyorum. en onu vur .. 't' .ıı 

Eunl ki . ,,..,.. JjNet, Jruvuda llliinle mahkflm derdi. ,..~ vaJc'a ....,.,..,i madı.ın, yaralarlun. Eoıaııen o ı;e 1Jarbaros tlirbesi.nın etrafını!? emrı ışı ınce: . ._ >r. 
v tnl!enm görenıiyec~,.; bir yere etüklerl YuıılÜ"" _..,.._, ~- bi-"-"''-~oş olarak:";;:;Jdi ce biraz ııadıoştum. . 1 - Aman afendı~: ıe•ıl'P,. ,pı'. 

-
11 gömelim. V~t buldukça dJI, zi. ,... --.. -~ rucuuu" __,, .,,, ı açılması ~i.ne devam edilıneJcte- ' '" ı f_,t{-

..., ___________ • yaretine gidip vicdaıumızm U&· da bır&lraıııu1arlb. Oıı..u, ı:nııtıa- n 'bir ııeDep olma.dan üzerime Diyerek kendini müda.faa e- dir. :ı::ürbe ile deniz arasındaki 1 b~cet! Pide ~i iııe<> ~' F"' 
Jl//r O 1 K K A T hını hafi!letmeğe Ç9.lıııalun. Bu- ka çıkan"' detwmnek v~eri abldı. Benimle kaygaya tutlı§- diyordu. Duruşmada baıı §&- ı olsun da biraz da yıuıııı 

idi. Belki bu suretle Allaha. suç- ~k · in .bir aUrti.· münııselıetıriz ·h.itleriıı celbi lazım geldi ve . tal - llı.eak. . cfabrika.ıılle diğer ı nir elemek iıulunsıın- .. _. cY•nl S..bah» a 111iadorıı.., yuııor ııu ya~ meeburıız. O, suya b _ ,_ ,. ~,. 
ve ovr.ak ,.~•-.14'oin o<1•ı.nuı.ı iade! d~p ~ bir kedi Y.Jl\'t'USU !arını ~. icat etti ve Ilihayet hı- onların celbi ile s~Çlımllll tev\ri- ın-nn ıstım ... k muamelesi 1 B.u: .de kı.ııııca pir ~:,iti" 

.Mun...,.z ,.. b""llır•n ka•-•leı..,n- /1 Wijtldir. Sefkatli babamız Ya-- -Yahuda, tttrelı: ve ga.yet ba- ~ .ftlriıı ~ 'll&Pla- liııe..ka.l'Jlr verildi. Mııbak=.e -tamamlanmı~ır. Beşikta' ka- 1 vaııı k.i.fi. Faala t>rı;eY 1
• 

""" .ıotayı "oç ıw- ı ot llııôuıl kubun ~::..::ı kanieşi - zln bir -ıe: ,UU ·.ııjır surette yıırılleıdı. başka bir güne Ullk oluııdu. 111.kQlu ~ .7 teııuıu~ yıkılacak! yoruz. ·t.f 
odllmoz. mJ.4k, «Driııe ita- (.ılrilua-) tıJ:. UJ,IJJı 

• 
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y 
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~N_Y_A_H_A_R---::'B~İ --:H e r~=s a=b a~h tıiiiiiiii=iiiiHiiiiiiiiiaviiiiaiiiiiiciiiiıiiiilıiiiiiik iiiiBiiiiaiiiihiiiiiiiiiisiiiil eiiiirtiiiiii=iiiiiiiiiiiı 
t SABAH) iN' eO'IOK-slv ASf TEFRfKASI Acaba lı I m 

kkal d li k ollugor? 
tıa e önün e çe . ğe arşı B ir aJans haberi olarak 

imanın zaferi "Finl!~aın;e::;ş~vyet-Fln 
Y lhtillifı hakkmda mavi - beyaııı 

Alman hülıftmeti tarafından ya- bir · d km 

\ ı ı;• .- ...., Ertesi günü bir telgraf 

Alman -Rus Harbi 
iki tarafın hava orduları bakımından 

vaziyetin tahlil ve tenkidi 
azan~• pıldı""' -yı obnnatur. Lilzitanya . kıtap neşre ece il!.,, 

V' • Ç154örÇİI :::en :d~ear~ Ma;::_ı ık~ • ve .. ~;n~~~ ~:;:tan ıtibaren 
landa denizi cenubunda Alman Fin _ Sovyet münasebetleri bak 
denlzaltılannın dolaşüğı haber k b' b ' '-- k ' -'nı;ıı. "'·- ba .._ vıerildi . 1Jıi ticaret gemisi batı- . ında ır mavi ve ır .,..yaz ı- 1939 yıuı sonlanndo. başlı• V , .......,e olarak ""'" "'" alll'U- ! 

1 tap n-redilecekti' r y•n Avnıpa ha.rblnı'n devamı Uall : lnau Almanlara ait - .. - .. enin lılı. ;eJUı hwruııiyeti nldı. 6 lfa.yııırta diğer haberler "' "' - _, ,...,....... 
~ıun.ndanlıılı deruhde ' g-eldl 0 havalide denizaltıların Demek ki bir kitap değil iki iki seneye yaklaşıyor. Bu hAl" Emekli Hava Bnb. öç mlsliıın baliğ olur. Alman -

""~rı;o1 1ı genenlJer;n, kıt'a- ~ deYlUll edıyordu . İngl- kitap neşrolunacalmıış . bin zuhuruna talıaddllm t'den lara ait sahanın bir kı!<ml garp 
·~h...'V_e nerede baıı> ettik· liz amirall iğinin \ ıu+1.ntmadaki Bundan evvel de lngıhzler be- günlerde birçok siyast faaliyet- t J ten İngili:r.lerin t.eelri altmda 
0-Qııem-• nlar ih yu bir kitap., Fraruıızlaı san lere şahit olduk. Bunların en Bedri CELAS N kaldığına göre bu derinlilı aJtı 

'u.., "'erini ve 0 a telsiz istasyonu şu . barları Jıitap, İtalyanlar tunmcu ltitap, mühimmi ııüphesiz Alman - mlsll kabul edilebilir. 
\rt' Yal'dımı anlamıyarak tekrarlıyordu: ı Çi 1.1 · ı ır. · ıa ..,_. l R -ı.+•dır Çünkü bu akt • ~-t """"'-'ı"""ı .· 

an · t eQ"llıeınelerlni lntac; edl- 6 mayıs (saat 5) - Bütün n 1 er yesı ı p ne-şr., ..... "I er us ı--~ · p maksatlı bir tıarelıettir. Avrupa ,.,..., ....,,_ ""'w 
k ıııu ı. Britanva "'81Ililerine. Bunııılar- .dl. harbin zuhuruna >iebep göste- haritasına tııııulacak olunıa Burulan ~ altı sene fo\!Velln& 
n1Ie~'ı ~Ottı . dan uzaklaşmız. Limanlardan Acaba bu rengi.renk kitap. rilmektedir. Harp içinde de si- Baltık ağırlanna hiklm olmak- gelinciye kadar Ruııya dilnyada 
en b' ..._ ış manzaralar bütün sllratini:r.le .,,....iniz, ),fan- 1 lar niçin, ltimler için n~edili· yasi ve aakeri birçok hareket- 1 be .__ 1 ......ı 1 ... _ b en çok tayyareye sahip memle-

aııı" t' ....._ · .,-,taki edi yor? Bunları kim okuyacak? ler yapıldı . Şimdiki halde Av- a ra.,..r ısv..,. çen.., ıra - keW. Adet tıstilnF~'"ll bu sü-
ın .;: lkı,am ııstli müthiş bır !lln ortaeınd& bir yol p - Bittecriıbe sabittir ki neşro. 1 rupa, çimalde lsvec;, ~nubu - karalı: bir kan ı;enberl ile ve ...,~ 

ııi' ı, ııahit oldum. Mecruh -1 ~iı ~ açıklarmda deni - ı lunan kitap, herhangi renk- 4-'ll"kide Türkiye, garl' irer"·'" Danlmarlr&yı ıegal ederek Sov- ~m::;:;~ ~ot:~! 
ılar ı<Iİ- t;~~dı~ bir merkezi zi.. 6 M~ (ııaa.t 19.1>) - Lli:rl- 1 te olursa olsun, mutlaka ok uyu- lsrwya ve Portekiz hariç ~ - yet Rusyayı çevimıiş oldular. bu ıııevzufara gelebilir':&. Belki 1 
erle,"' ~~l<llın. Feci bır s~ett& 1 tanyaya. ırlandanın cenup su _ CWlllnu müdafaa ettiği davaya mal< üzere tamamile baııka Ruslar da bundan bir ııeııe parafiltçillük Ruslar ta. atından I 
,,, ~ ~,. "· yanmıış, oarçalan- 1 lannda denizaltı var. \ inandırmak için kaleme alın • manzaralar anediyor. evvel ilumanyadan BeMrabya - icat edilmiş sayılabihr Alman-
iıl ~.~lı1111ş, ölttm halinde bin ı 7 Mayıs (saat 11.25) - Bil- ı mıştır. Kitabın ihtiva Pttiği ve- Bu sütunlarda havacılık ha- yı aJdılar. Ve llOllJ'a Baltık de\I'- !ar da bunu tatbik ettiler ve 
)ıİlP j ~ tıısan Mervil ltiliae..tııe ! tün Britanya ~emileıine. İrlan- ı sikalar, o kadar mahirane seçil- hisleri yazarken son yaulanmın !etlerini birer birer idareleri Giridde bir şaheser ya,.attılar. 
~ b;ı:~tL Medhaldt- hasta da cenup sulannda denizaltılan. miştir ki, son sahifenin sonun- birinde !bakalım bu yaz hava- al~a ~o~~aJ' ~t ~u ha- Belıalım ~i biribirlerlne nP 
"'ıı 'it...,,, durmadan gelip gl- Son dalıikada Koninbev feneri claki (~) ke~esinid o~- 1ar nasıl olacak) diye slyıısl :,y~tm~e3;e: R=..:~ yapacaklar? 

ı-~- ~~ .\'l'iı& kapıdan bir me- 1 eenubunda işaretlendiler. Lüzi - · yunca 0 ıta ı neıı en ev e- barometı'enin düşüklüğüne i~a- 1 ~.A • .:.. dU BtNJG/ · 
e~ i11 •;.\'.U .aık sık ölenleri c;ı- tanya. vapurunun bu telgrafı al- Un yalnız harp ilan etmekte de- ret etmiştim. Bu dügülıl\lk yanın Alınan • ...,.....na spııe- Aimacl !erde h 1 
15kslt' ~~·~liiyordu. masını temin ediniz. • ğil, dilı;ım&n milleti yedisinden· sine sebep oldu. a.r llOD aeru> a 

rJ~ • O<lalardan biru;i limit- 8 Mayıs (l2) _ Saat onda yetmişine kadar kıbr kıtır doğ Alman · Rus münasebetlerinin Bulgarıstandan istifade ve 1 va .anayiini millileııtirettk Av· 
iY;0ıııo ""'"liyata. götürlumesl Cleor burnunun beij mil cerm •

1 
ramadığına ~rsinb. :':ı':ıe~~e:~~~y~~ had ııe- Y~oııla~ ve YUDillılııtanı i•- r=..r'."i=~~~ 

etııı-1 >l;.i nhiJne mahlıfını olan- ' bunda görülen bir denizaltı şar- Mavi kitap da böyledir, yefi- , Bu ı'ki bü'yük' devlet m"-··-- galti ı hlıdıı;t>lerl bıınabı takip et- , ~ herhan<ri bir icadı a.Jarak 
.ır .~ı ka do. gidly li de, beyazı da.. ~ 1 ....... 

.. rl~!j kt'Ji hafif yanlılarla Blit~ılıu .~;uıar mürselil- 1, Demek oh.yor ki biıtiin o ki· ıı..tlerinin e~ alacağı bu du- .Hulls!L olarü: Bir Rumen. =~<!!.~e mm~-~~r -~be· !!atin-· 
w,, 1

14
tün ınecrublann müt -·ı;• tapla.rın hepsi kendi ~- rum belli başlı şu sebeplerden ....... ~~ ............, ""' 

~l #' ,,',~a.p içinde oldn. _ lıları mleyhlerine varmıııtı. lngillz • I · ,....,... hareketine müabil bir ild Al- ı de fazla miktarda ya1>tıia1 . Bu\ 
... .., ..,_ ,__ - miralblı dairMinln 16 Nlsııııı ~ gi!re llaklıdırlar. i erı ge~.7"'·: man bareltetl yapılıyordu. Ve _. ... ~tt • '-•- hav•·"· .... - · harp ıı ~ '1 '•ı ~ -.t ~rıun ihll .;..~" hh da 1 Şu halde ortad hakR•• mü 1 """-40 vaziyet · _..,..,_, _ _.. '-·- •~ """- ---n ·;li •~ 1 Yerinde ıdi. Hafif 1915 ıar · ,,_; mu uraaın 1 a _, - - .,.,,.. -· ; gizli anlaşmalar da,.,.,...,,...; .. W'- mıntakaları semalarında gör . 1
',\ •;,, b· fi ııu satırlar vardır: I ıeamz, mlltecaviz kalnwnak· ı 2 - Siyasi rekabet; ealıyordu. Bunlann iki mAnaBI ..,.,_ve •--·dık . R"·'ar dıı tali·~ ı 

dert" ~. · ' .' ncan çay ve bir Bu harbin tecrübeleri göstel'- t&ı.lır ve bunu herkeA .iyice bil- 3 Hara! uhaJefet ı ... A .... tablfdl7 Biriııl u.... ""'" ...., "" •" .41 .,.,11h.l'or, ondan sonra . "''·~ .__._ ltıtab 1 - m ; 0~ • muaz- ve terbiye ile meşgul ~a.ı·-
.,,fı .. r ~•n b' ' mı şiir ki, süratli ~emıler zik- ""6' •~...., ın reogı ne o ur- 4, - tktısadl rekabet ve ıh- :ıaın. ış ortaklığı aıılarpn•m , dı- dır . .,_ _ _, __ d,._. ~e M>Vel ._ 

1 k, ır yolculuğa ı;ıka- ı z·o lı ba~"'•t --'A•-'- bı·r deni• ııa olsun onu okurnıı.k il!lemiyor. ti -A' .. ı ... _ .. ~ .,....,,..., "'"' _, ""' 
ı · •rrıyonı l · ı - "~< ""~"" y...,.ar, ,.en ııe re ..... ~ ve mııaz~m ıru.nyaya gönderdikleri avcı tay ·~ .•liyo . a:a genere l it hil m d kendilerini ' Sonra diyelim ki, okuduk bir k _ Rejım' farkı, m.ttCll.dele . . "" .baıarlık. Şımu aöv.. !:°"-ı.....;..,_ ,,,,. km. ııürat """" ı ~" ~tit. tılu. Ağır yaJ·alılar - a ı cu un an 1 1 " •- .~ ,, "--w•~u """ J-.-

eJl"~ '"'kkil ucu bucağı bu _
1 

kurtar .. bilirler. Yani meeeli tan.fa halı: verdik ; bundan ne 6 _ Bu harpten galip veya lıyebılınz k, bu ~etlerden tıklarıru biliyoruz. Ru Nti rnt 0 ıtı;;iıı' , hır Rıra amı ·llyat 8&· on dakika ile yıı.nm saat ara- l)Jkacalc? Öyle bir zamanda ye.- kuvvetli ~ıkınak wretile hiki- ~lar d_aba c:olı letifade et- za-mn yükaeJı sllrati idi Ba-
1 •arja 8mdaki tt>balüf eden intlzıun812 §IYOMU lıi g&& göre göre mua- miyet tesifıi. tııer., Çllnlrü R~ Flnlindiyıı- ı lıabm terakkiyatı nHıl tak ip 

.;ıl ~"•·k r uzanıyordu. Ora - ı fıuıılaJırrla yollannı değiştir · bedele.. yırtJbyor, lmuhtr yala- nın ızzeti ne!ıılnı kırdılar. Ru- edebildiler? !ngiltf're ve Ame-
bİ)) ~ •~r,~ e~ ac;ık hır kapıdan m~k suretlle tehlikeyi herfaıııf myor. Bunlar ve bunlara benzer se- many.1.y. ı dantlblar. Balblr. dev rihdan yardım almalan belrJe. 
ıı ... ır . afa tam kesilirken edebılirlt>r. Bu usul· d<>niY.alb- ,! "•--"•enlı knap ,._ıinin hilı:- bepler hakkında bin;ok tetkik- 1 ti kUstürdOI B / 

"' l;ı ·~.,;~ •• .,.., ler, yazılar ve sözler vardır. e ':"nı er una mu- ne-bilir. f'akat Japony• •ıı ıı h;·lll 
-"' · t~ı•.. !arın bulunduğu havlllive dli - l metini a.nlamak gerçekten ıııüş- B;• bahııi"•·ı·-•- _ •••-- ,_ ,__,____ kabil Al. manlar .Yugoslavya ve hareketi hava kuvvetlennın tar 

. ııv,.,. ' ' ı· "' kan ve kanlı ça· mil . . tatb.k et ' it"'..,'-."''-'-" ·. ~ --- ...., .........u ._...,...., , y atanı esdil fak t bun j 
· ~ı~ •1':lı . Dıı;anua büyük şen harp ge ermın 1 

·' ....,w· v~u yalnız coğrafi, iıiyıuıi ve askeri un~ . .er a a zı istihdamına mlleeı:<fr. olacak -11
: .. iô' 1 . altınııa çınlıyıuı 'ro.p tiği u uldür. Denizaltıların .mı· VwUo ınllııi ~fa"' ldna .anır, vaziyetler üzerinde biraz dura- mukabıl Finlllndiya, Ma~ - tır. Bugün mal%61De ll111:11ıılüfil 
·ı.e- ıt 'it ı~ va daJdıkları zaman ııilratleri r tan, Ruma.nya ve Bıılga.nııtanı Alınanları.n çGlt ~hindf.tlir. \ Jş "1 l ;~ ve ameliyatın de- İıek a.eağıdır ve onlar hı\n, 1ılm cJhtler... cağız. Çllnlrii havacılık ve hava kazandılar. Ntıl. 
ıal~ 1.,~j~ ılbin ediyord. u. ı bir düşman gemisinin takip et- .A. C. SARA ÇOÔLU harekatı askeri ve iktisadi ol- 22 Haziran pazar &aba.hı ilıtill Adett't ıı;;.,...n,.,_,.., . J 

t1•· ~· oir h~1 'G~ tiği ıırt i kameti tayin f'tmeden ""vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"""' makla berabf,t' ıdyll81 dunun- halde-ki mtithijj miicadelenin r -•wm.,;u ~ e ~yyo.re ı 
· V ·~~ ~ hücum vaziyeti almllk wn dere-f / da da lı:endini göstermektedir. vukubula.ca#ına inananların ka- • ,.asdlarile tıerabeı: mMdi ve m~ 
ı ı.,!ıı, '.' 1<· harbine avılet et- l't! güçülr ., HAL KEVL ":R Bugünkü coğrafi vaziyeti naatlerini hem de biraz enen nevf vasıfların büyük kıymetı 
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G uetelerln satırla.rı ar. 
&na gizleomi§ öyle fa.c >

alara tesadüf ediliyor ki, Jııııa ı 
bunlann önünde gayri lhtiya -
irkiliyor ve tc cBdr duyıışo• 
İşte bunlardan birine de diiJ, 
kil gazetelerde rastladmı . Beli 
sizin de gözünüze ~n bu h. -
benle, Balıkpuanııda bir ıı.. 
mahn 90 lulo sllı1etinde bir yli 
taşırken ayağlııın bir taQa tUı 
lıp dilııttlğil ve yülriln sikb 
albnd& eallp öldöğü bildirili 
yordu. 

Hadisenin tahlili 

B u şekilde bır kfl~ sat..ı 
hillis!L edilen lıidl8eyi jy 

celeyecek olUNalı biı c;ok ya 
lııı hareketler ve sakat karar 
larlo. karşila.şına_ RPı 'jeVck 
evvel bir hamalın 90 kilo yiJ 
le tinde yük ta.şıınasınJ m \is · 
ade etmek bir lıatadı•·. Bunu a 
likadarlara sordum Avr!Jf' 
do. tahmil ve tahli:ı-e ışleri.ı 
kullanılan hamalların 50 ıuı. . 
dan ağır yıilı: w~ım.ılıır . 
memnu•, olduğunu ııöylediln . 
Her baJde :tı.tanbul lx-ledıyeııi 
Din de milnıasil talimatnauwıtiıı 
de bu hususta bir madde YW· 
dır. Buna rağmtn bir hanım 
90 kilo yibi bir insanın taşıa: 
kabiliyetinden çok yüksele at 
aikleti taıımıasına miiAAade .. 
di~i nasıl kabil oluyor. 

Bir h<..mal deyip geçme

mek lazımdır 

u nutmamalı la:ıımdır il. 

bir hamal da biitün • · 
tandaşlaı-la ayuı hakkı haiz lıi• 
val.anda!}tır. Büyük T ür!< mı 
it-tinin bir ftınli . bir w.Yudur. f. 
cabmda vatan mıhlaf40 sııııL 
rol alacak ve dii§Dı:mın ~avtıt 
!erine karşı koyacaktır. BOJlı 
bir vatandll!)ın bir nit; yilıİİll 
den, biı· nizamnamenin iyi t.li.
bik . edilmeıneııi ve layıki,JI. 

kontrol edilm~ınes; yıiztindtı 
IÖnüp gitmetii acı ~·, günlk· 
tır. Ve .... ıa unutmamak lfızm
dJr ki o vatandaş ayni ıoama.ı6. 
bir aile rPl~ i bıdunu\'uı h ir çıı 

kimseler i geı;indiriyordıı. o
ölünıü bunları da f1:. ·1 bır vu 
yette bırakmış olacaktır. 

Yapılacak şa~ fi),-, ı~,1~ bu sıırabrda. yani Bütün bu ihtarlara ve tali - Metametik dersi hazırl&JIŞ'a.n eiyasf ve a.ıılreri 1 olarak haklkate çevırdi. Netice vardır. 
QJ' •• ı'y ,"l:ıi."'1Iı 0 nita cereyan eden mata -"""en Luziyanya mutat hareketler: hakkında ııö>J .x.•lemek belki Her ilı:i doııtumll211B h•.va ba-

•" ~'1 h "'6 '" 8-''-.. ·-~~ 1939 • ._ R ~ ~, __ ._. B öyle kü.;ük iluııaller " 
9 rSJ · ı b' . arbe ı.evkeden tlca.ret yolunu, bicbir zikmlı · &~ikfıaş .......,,,.,~: Allllan - WI ,,..,..tının ı biraz erkendır Biz yalnıs her ..,...tını alil:a ile takip t-dıyo -

d~:!ll· "'-~,; •dıseııin.i nakletme - yapmak.azın ve kendi azami Evimizde açılmış olan mate- Polonyanın bakiyyetüssüyufu iki devletin havaeıhğından biru ~ likaydi yıizümkn kur 
jf4' ~lty~' ... t'ğiz.) ı ~ratinin ancalı dörtte ile~ ile ; nıatik kurslarına 1/7/1941 tari- • Ruslar tarafından iııgal edile- . bahsederek harp vak'alarını ı- ------ • • , banlar vermek her hm,ıı" ta it 
C'el tiıı t,,ı llıınindek i transat- seyrederek takip etmekle ıdı. , btnden itibaren basla.'lacaktır. rek ilk semeresini vP.rmesi dün- ! cap ettikçe yine meıMJı. bakı . Çocuk Esirgeme Kurumu . esaüfe değer vak 'alarılıı -. Bun · 

ııe ~ a~. 1>ıllenmes i o ııene- 7 Mavıs ııaat H .10 •ia U 20 Kayıtlarını evvelce yııptırm1ş yayı iıdeta şıı~ırttı. Hattiı ade-1 mından tet.kilı. etmekle iktifa e- • 
1 

lan sadece "kaza,, deyip gtt 
d~ ı, ·,~ teıındüf eder. Bu ' denizaltiııı tarafınrlan Liizitar •• 1

1 

olan yurttagların bu tarihte E-1 mi tecavüs bir zeyli ile Avnı - deceğiıı. Zaten havacılık kara yatılı Çocuk Bav ıc ı .;:,ek doğru deiiildir. Alakada. 
·~~: .,.:ııur birkaç ıı.vdan- ya torpıllendl. Birinci torpil vimi.z idare memurlııtuna mü- payı, hatta dünyayı aralarında ve deou hareUtmda ba' rolleri ( Mürebbiye ) Okulu memurların biı han.ah, bu b-

ıııl ~~ ': talısi~ oltınmuıt- 1 geminin tam ortasına isabet e- ra.cu.tla derııleı-e devam etme- taksim eden gizli maddelerden ita etmektedir. d~r ağır bir yükü taşıt: n m~ if} 1 ı \ıı ti<>tn her ikı ı<ahllin· dere!< müthiş bir ınfilıilı husu- !eri ilin edilir. balıııedildi . Bundan eV'V'lll şu bil- H°"" hıw•: ıe!eı:..rı;:n':°~~a~:ı!:ıı ~ · -e.ıen beoıap sormahm ve tıı. 
ıl _; . ~lııın tİfa adam ta.'llyor - le getirdi. lkinci torpil birkaç dlııeler oldu: Buıı deııızıııden Ka.radenize &l gibi vak 'alaruı bir dalıa teker-
,..,• · ı, .ı it haftasında Nt>v-' dakika ııonra arlı:a t.anıfa lııa- Oeıt.irmen tatını ayal;ına Evvelki kı• Rus _ Fin harbi _._.,. r~_ ... _ .......... _, I riir etmemesi i~in k~ndilerint 
• . ...ıı •in.' ~1tere Live"""'I Ji- ı' bet etti . Lüzitanva bası tarafm- & v·'-' oldu. F-L·t ·-• ve umul- kadar bir hat .,._,trııe bu ber ........., ...... ~.. . r ,,,. ı~ · ·y- dOşOrmOş _, ...... ..,.. ı'kı' tarafın hava hududunu •-- 1 - ..._ me'-•·p ~-ı-.. ol . ı;.,;ır bir ceza veımeleri lazını -

~ 
ı~ 

il ,. 

l'iLı' <" .. ı.i . leinde İngı· ıı.. dan ifi1ndeki 11116 kiı,i ile bırlllı· ...,.. .ıuı: "'"" ~ ·~ 
'-' ı ">N>A .,... "'--•- madık bir seki, ' ide bitti. bit eder Ş'-aldo Finı•- ~'ya m- '-. (Orta. --'-tep m-.. unları I dır. Gönül ister ki bu i~ )apı~ ır; 1 ~uvu yolcu var- ı t c ı bunl ıı.rm 291 i kadın 94. 11 Haydarpa!fll Devlet vaunr • · uu • 11"' aa ,,..,.. " 1 l>J" '11ıhanp dPii'ildi . An- cocuk ve bebekti) battı. yollarında amelelik eden Meh- Alınanlar geçen ilkbahara harp ııabneııl olursa bu hat doğ- t~rclh edllir. ı 0 sun. 

~ Pil!: az miktarda 173 Bu vahşiyana hareketin bü- met bir vagona yllklemekte ol- chığrn Norveçi iııgal ederek gfı- rn ve biıiblrin mllsavl gibidir. 2 - Yaşı on ııekis•leıı a~ •!!!!"_M_u,..R~A!!""D_s_E_R_r_u_·_u_·L_u_ 
liiteıı: ve şarapnel var 1 tün dünyadaki alı:ııl müthiş 01. I duğıı değirmen taşını dliıı\lre • ya İngilizlerin bıı memleket !.1- Yalnız Karadenizi takip eden olmamak. 1 

1-ıf'\. 1 du. Birlfflik Amerika birçok 1 relı ayaiını ezmiş ve ağır suret- Jıerindeki ntıtıızuna. nihayet ver Rumanya a.razislndelıl ileler 1- 3 ·- Sıhhati bozuk ve salı.at ve sıhhat raporlarıle An karadı 
""-•tvorktan hareket et- ,·atanda~Jnnnı ka.ybetır>işti. Bil- ~ yaralaıımı§tır. Yarah Nü- diler. Bu ayni zamanda denfa tibarile de ml.ııalt ve bu arazi olınaınak . J Çocuk E.•irgeme kurumu g< ntc 
\tıı. ~-lotpilleneceği işaa tün memleket nefreti<> ~alkandı . , mune hastahanesine kaldırılarak ablukasına karşı btr yarma ha- kadar uzunluk verir ki bu bir Bu şartJarı haiz olan Bayan merkezine mektupla mii racaal· 

''<>ltraJan bu iııaanın ı sonu .. Y•• 4 sütun e ..,.1 tedavi altına alınmıştır. reketi idi. Filhakika bu c;ifte avantajdır. Buna mukabil de- lann 9JIJ kıt'a fototnı ıyi hal lan. 

::'ts~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı~n &ık ı;ıJc (anato· 

~ı,,.~ııı geçirmiş olma
bi . rı:_ıarııaıın nereoıi 

1 turlü hııtırlaya -
~I 
\,~ <l:ı. .ıı~ir? . 

.. koru. Kemii!ın oy· 
1 

"'nıad k ını . ~n boşuna 
, 

1 lıen de ııaşırmıya-
ııı,, . 

ı., ·~ ı.;,.._ >.erzevata ge
''lıi Y~IDek taayytin e
~:ı~~tibanı birka~ kli
,,~ ~rabilinw' mem • 
~n~ iş 1.enıine döner, 
~· b~ n .. serı kumanda -
4';'""' butün şaşırtır, kı
'~ı·n,' fırtına geçtiktEn 
·~,; ' kapı yoldaşlarına 

:~g~milıil
~ lıu derdi <:ekmem. 

\.."ı l~n kötü Wını 
·~" ı.;:~ta kalsa yine iyi. 
ı..~ı .. _lzar. Etmez.ıen 
~ıb;' ır. Ne edeeeğiıni 

'"i llla kardeş.. G.~en 
~i11ı .llı.adıy~a butlin 

. ~~~ cı~enıiştlr... Her 
\."'<ı~llıde kaldı. Ha
~t ~ natırdan yii
ıo .. Ir~n<ılt Un de oğlana: 
·~~ ta kendini u-
1%İq a~tır. her ta-
~lur~" demiş. Böy 
A.biiyı yaştan son
~oııı:ı laflar edilirse 

~~. ~~~~~ 
'ıJ Irı.~ ~elir ki ?.. Evin 

"ıı:ı h l\iuın.ın korku • 
<>toııa dömnüş • 

)erdir. Hae>dedeyi sorarsan pa
nayır yerlerinde gösterilen kOCIL 
ealıallı bir karı sanarsın. Her 
uerde bö•·le kılıbık erkek VIU'

dır. Fakat bizim evdekiler blisbil 
tün baııkadır. Rahmet olsun ca
nına paşa efendimiz de her lafa 
.. münruıip olmuştur,, deyi deyi 
azrayıl canını almağa geldi ise 
ağız alışgmhğile nna da "müna
ıılp olmuştur!,, dedi, işin içinden 
c;ıktı gitti... Bu gidişle bizim de 
yapacağımız odur! 
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arasi vermişti. Diğer mirasııılar 
Di!flldlıı hepsinden ziyade ben
gin eden bu ı hibe) yi feshetme
ğe c;alıp yorlardı. Avukatlar tu
tuldu. lluhakemeler oldu. Dil- • 
flkarın, babalarının meşru ka
nsı olmayıp sadece odabğı ol
duğunu iddia. ettiler. Bunu tut-

p_,_ Dllftlir lıanurıo!lendl turamaymca biran evvel mira-
Nadire hanımın oğluna peş- ııa konmak için babaJannı öl

keş çektiği Prenses Dilfiki\r ha- dlirdilğtinü bile ortaya attıle.r. 
nımefendi llıııınn sayılı ııengln- Dilfilıi.r tahsil görmiis bir lı:a
lerinden Prens Mohammed pa· dındı. Tek b~ bütUn hasım
aıaııın kansı idi. Jarile uğraştJ, davaları bza.n-

lhtiyar zengin ahrete gider - dı. Fakat artık Mısırda ka.lına
ken bu dünyadan tatlı bir batı- dı. lıılerini idare için lııkende
ra ile aynlınağı dllşilnmii§ gibi rlyede bir "daire,, teşkil etti, 
eon zamanda kendisine torun o- ~ dava zamanında koca
Jabllecek yaşta bir kadın intihap sının kendine sadık kalmı~ &
etmiş ve bu rabıtayı yalnız (pla- min adamlanndan birini tayin 
tonik) bir §elrilde bırakmamalı; etti; kendisi de İstanbulda yer
için bir yandan baharlı yemek-
lere, bir yandan da alı anberll leojıtl. Arada ltış mevsimlerin
kuvvet macımlanna devam ede de Mısıra gidiyor, işlerine neza
ede nihayet hlr gtln vazife ~ ret ediyordu. 
banı bir kahraman fedaltirlığl- Nadire hanım servete karşı 
le Diflkirın kolla.nnın a.nısmda meclüp olduğu ic;ln - altun ba
mahfazası yırtılmış bava dolu ba..<u olan - Mısırhlarla pek eaki 
bir kursak gibi söntlvermlşti . zamanlardanberi münasebeti var 
Paşanın başka lıadınlardım o- dı . Tesadiüün lİitf\ına nğra.malı: 
lan çocukları muuzam servet- tan başka meziyetleri ohn.ıyan 
ten Dllf1kln nıahnıın etmek i- bu adamları beşerin fevldııde 
çln davalar açtılar. Paşa, genç malılflklar gihi telfildd ederdi, 
karısına ııer'an gelecek mira • Evinde ortalığı hiddet ve şld " 
sından ~a Mısırın en mihı· detile kasup ka.\'Ul'an bu lrad:m, 
bit kısımlarmda birçok fedda.n ' - bütiln lsraflarmaı rağmen • 

bitmek, tükenmek bilmiyen bu 
ııervet yığınlannın sahipleri 
karşısında nazik, mliltefit, tat
lı dilli, şakıralı:, terbiyeli olur 
büsbütün başka bir şahsiyet 
kesbederdl. 

Kendisinde mevcut olan mezi
yetler, sanki alıcısına göre (de
po) dan çıkarılmış mallar gibı 
ancak o muhitte ortaya dökü
lllrdll. Servetin çokluğundan 
hayatın lez.zetini anlayamıyan 
bu milyoner bedbahtlann hepsi 
Nadire hanımı pek severlerdi. 
Ziyareti ııeyrekleşecek olursa 
h- eve lıaremataJarı gön • 
derilir ve hususi surette davet 
edilirdi. 

Nadire hamının, ııa.raya gi -
dip huzura çıkması seyrine do
yulmaz bir şeydi. Hemen biki
paye yüz sürerken: 

- Ah benim velinimet e-
fendim. Fakirhaneme kadar a
dam göndermek Sl\l'etile beni 
dlişilnmenb:e nasıl teşekkür e
deyim? Bu iltifatınızın şükrü
ntl nasıl ödiyeyim? Daha dün 
RA.ni kölenize söylüyordum. 
V ellııimet efendilerim beni u. 
nuttular, d!yordımr, .. 

Kabilinden bir girizıı;ab. ya • 
par. Ondan sonra derhal mııhi· 
tinde bir neş'e havası ~t • 
mak içi]\ o harilmlılds talllkatl• 

le bir vak'a anlatır velinimetin 
iç sıkıntısını defetmelı çare
sini bulurdu. 

Söz bilroiyffl bır kanş hotoz
lu eski çıraklann somurtkan 
suratlarından bıkan milyoner 
velinimetler için Na.dıre hanım 
hayabn eğlenceli bir faslını teıı
kjl ediyordu. Bunu o da bildiği 
için ihtimamla dağarcığında. 
sakladığı eğleneeli vak'alan sı
rasına göre ortaya ı;ıkanrdı . 

Zengin Mımrlı a.ih-ler, eski 
denberi ha.Ik içme karııp:nayı bir 
teiıezzill addederler, nerede bu· 
lıınsalar kOP.a!anna ~ekilmiş 
bir ipek böceği hayatı sürerler
di. Nadire hanım, onlan halk 
ile temas ettiren bir rabıta va
zifesini görüyordu. Bu vıu:ifeyi 
halı.kile yerine getirmek için 
Şehirdeki dedikoduları bazı ta
nınmış aileler arasın<!'\ geçen 
blidiseleri anlatıyrodu. Bu su
retle velinimetler halk seviye -
sine inmemek şartile her şeyi 
öğrenınlş oluyorlardı . Mısırlı 
aileler araııında da her yerde 
olduğu gibi geçimsizlikler, a
dam çekiştirmeler vardı . Bu iti
barla hiçbir tarafı gücendlr -
ıneden hepsini idare etmek 
hayli müşkül bir lş'tl . 

Bu suretıo 1iu muh~ 

ııara dekorunun içinde oyna -
nan riya, müdahane k"1Tledı~i
nln en kuvvetli artisti o olu -
yordu. Başkalannda yüzde bi
ri kusur telakki edilen şeyler 
bir kere bu dekorun ( erçeve
sine girince mazeret d~il hatta 
bir meziyet teşkil l'diyordu. 
Nadire hanım ic;in banknot oy
le bir pasaport idi ki o <-epte 
bulundukı;a har,.kiıtından kmı
seye he&qı vermek metburıyeti 
yoktu. 

Fakir bir adamın yaptığı her 
~Y affolunmaz hır cürüm teşkil 
edıyordu. Fukaranın evlenmL~e 
bile hakkı yoktu: 

Budala herif, kPnıiın i ge
çindirmekten aciz, basına bfr 
de kan almış. Deliğe gin>nıiyen 
sı<;an bir de kuyruğur.ıı. lraook 
bağlarmış. 

Hele c;ocuğu olursa: 
- Çocuk senin neı:İe? Ne ıle 

lıeeliyecek, ne ile büyüt~ek, ne 
ile yetiştireceksin ? 

Buna mukabil servetı olan 
bir adam en akla gelmez ah
li\ksızlıklan yapsa: 

- Yapar a.. Parası vaı . Derdi. 
Parası olduğu için her hakka 

sahip olan bir adam kazara 
fakre düşmesin! O zaman Na
dire hanımın dilinden kurtul -
masma imkan yoktu ; Nitekim 
damadı da öyle olmuştu. Bu 
mantık etrafında bıilunanların 
hiç birisine bayatta bir mevk i 
vermiyordu. Hatta kocl\8] i in 
bile: 

- Kapandığı muhitten sıllô-

nip 4;1Jıamıyoı. Gözünü maaş;. 
dikmiş.. . Ah! Ben erkE'k olma
lıydım! 

Kendiaınin b ı~bır zaman iy. 
bir i7.diva,ç yaptığına kani de
ğildi . HayalJ tekrar başlamak 
icap etse blisbütiin bıı~ka türlii 
ııerait altında doğacak , büyil
yecek ve evlenecekti. 

Zengin Mısırlılar ıcın il'li.. 
tehlikesi olmamllSI onh n Na
dire hanımın nazarında melelı
leı gibi kudsi kuvvetlere ı;ahif 
mahlt'.lklar ıuertebesiııe çıkar· 
ınıştı. 

Onun fikrine göre dünyada 
mevcut her ll"Y nakte tahvil e
dılecek, varidat temin ede<· elı: 
ticari bir mal demek! i. Biı 
erkek ancak kendi.•ine refat 
te-min edecek ııenırjn bir kadır. 
alınalı, bir kadın mutlaka u>n • 
gin bir kocaya varmaJı idi. 
Yetiştirilen evllitlar, ..engin iz 
dıvaı;larla ailesine servet getir. 
meli idiler. Bunun haricinde bir 
~Y yoktu. 

Nadire hanım, Dilfil<ar ha· 
nımefendlyi biUıassa bunun için 
takdir ediyordu. Kendi kendi -
ne: 

- Ne kndın! Ne kadın ... İh
tiyarı avucunun içine alıverdi . 
Milyonlara kondu, divordu. 

Dilfikann bu muvaffakiyetı 
onu ilclebcd perestiş edi lecek 
bil' mabud del'('ccsine ı;ıkar • 
mıştı . I{ndmın ihtiyar kocasın
dan sonra gcnı; bir delikanlı ile 
evleneceğini biliyordu. Dilfikar : 

( Arkıa>ı var) 
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YENi SABAH 

lada spor 
harekeleri 

Kula, (Hususi) - Kazamız 

Balkevi ve fabrika sporculan • 
run daveti üzerine kazamıza ge-

- A be, ben de ölecektim d d len Alaşehir kazası sporcuları velini, lı.:kailllll, ayni zaman a arasın aki münaka.ıp. entere • ile kazamız sporeula.n arasın _ 
be!.. zekasını kullanıyordu. Diğeri rC83.lldı. Fakat Sam.sunlımun da bir futbol maçı yapıldı. 

- Te hey! Hepten yolcu idi de okkasızlığı ile beraber usta- söylediği de öyle kolay kolay 
be!· lığını ve meharetini kullanıyor- yabana at.ıtır seylerden değil- Pazar giin~ saat 18 de yapı • 

Almanlara göre 
_ " ası sıyır .....-·- u. di. Elbıse ile. tutuşmuş olsalar, K la ulan li 'k' · s t R t t " N ı ttı bu ~ • .....,,. d · · · · ! lan ma<;ın birincı hn.ftay:ımında 

bc? .. Abe,beraberhızetmiştir, n~~~u~:;~;a~~~~:u!ı~~ ~~~!'~!~~~~~~i~irM~: ~:IT'.2~di3-3 ıeı:'. 1 ovye usyaya aarruz e dl\/ 
o kızan beb !. beKı;n<li kendine neler bütün kuvvet hareketleri boşa de maglup ederoı. L'-ynıa.kam Edip Kartal, Be-
yapmaz u ... gidiyordu. Lalcin, yağ güreşi b~ka jdi. ~ 1 • • " • d • ? 

- Uydurdu güreşi Tosuna Samsunlular, çıdlınyordu. Bi- !nce ve nazik bir güresti. Fev- 'Jediye Re.ıai Etaxı Polat, evimiz n e 1 ç ) n z a r u r ı 1 1 
be!.. 1 ribirlerile sınirli, sinirli konu • kilide ustalık ,.e meha.ret isti- spor .•ıbesınden hl~hE :!" ,'.Sünnet e 

- Bakalım ne yapacak sar -
1 

şuyorlardı yordu. çioğlu, idare heyetimlıden Ka • 
mada ?. - Yabu, bu İbrahime ne ol- Ne ise Tosun, hasmının altın- ı:uu Eke ve orta okul müdürü 

- Gördün mü nasıl bağladı du ?.. dan bir türlü kurtulamıyordu. Fahri Gillaer AJaııehir sporcu • 
At·rupa topraklannda muha· .... =-W'LP ._.. • ._.... yaya kaTŞı seferbe~ıı; · 

rebcler cereyan ederken günler ve muhalif cephe ..,..,_, 
arkadan hasmını?.. · - Neden lkamıyor?. lbrclıim, yine fırsat getirip 1 lar.ıııı ~ak ve almak üz-

- O kılçığa gelmemek için - Bak iıele. Bü.ııbütün aptal- küntclcmek istiyordu. re Ala<ıehire gitlDİIJ ve büyük 
geldi. Etrafımız ateşler içinde yazan : dır. ' t> 
kaldı. IU5t'iyyen sinir buhranı- Bahrı" ÖZDENlz Bu emelleri öğrenen 111 

be!.. nlı .di !aştı... Çünkü, Tosunu öyle paça bir neııe ı-;erisindo sporcuları Ku na tutulmıı.d&k Baı:ı askeri ted- !er de Alman nıilletinit'. 
birlıırle iktifa. eyledik. Çünkü - • • • - - - - n . • • deratını ve harp tallhiJll d Hakikaten güreıı heyeca 1 - Bir avuç çocuk onunla oy- kasnakla asmak, aarn:ııı ile h&-1 !ay getınru.ıeıwr. 1 

ve otuz kırık okka fazla bir pch- nuyor... sıp yenmek. ka.panlamak, ters 1 Alaçelıir sporculan Kulada 
livanla küçük İbrahim cenkleşi- Bunların vanındaki ve biraz kepçe ile dön:liirmek kolay de- büy'.llt bir .sempati ile karııılan-
yordu. evvel !Rfa karışan adam kıs- ğildi. üste de tehlikeli idi. lll.L~ k€'ndilerine kıızarun gereken 

tecavüzi harbe iştir&kimiz için ' su ~- 4db ~ :V ~· 1 na bırakmıştır. Ve 22 f" 
kimseye söz vermemiştik. j Bu mühım h~, (Führer) ı!' 941 pazar sabahındıııı ~ 

Yalnız tecavüz her nereden Alman milletine beyannamesı-ı Reich orduları, Rumen ·.ıı 
gelirse onu bütün' kuvvetimizle le cihana yayılmıştır. landiya kuvvetlerinlll ~., Sonra, hıLSmmın oyunundan kıs güluy<>rdu. Samsunlular, ı Onu, hini n b-;re Jdinte askı- yer len i"ezdirilmi.ııtir. 

kurtulduktan sonra, üste 0 has- yağ güreşi nedir bilmedikleri sına almak ve asırmak daha M~ çok heyecanlı ve intizam-
mına sarma vurmuştu. · · b · k 1 edi / · ıçın u ısı o ay zann yor • münasıptı. Çiınh.il 1'osun topukJ h ve ııamimi bir ha-va içerısin • ı 

red ,.e def için hazırlanmıştık: • \ Bu beyannamede hayretle o- U. R. S.S. Sovyet ıtıı>:'..ıll 
\'e her zaman bitaraf.ız. kunan ve mevcut anlaşmalara raklarma 2400 kilo~-~ 

Bu hattı hareketimiz, açıkça rağmen Alınan nıilletinin mev- niş bir cepheden sa'·Je ııı ıf 
istiklalimizin ve eını:ıiyetiı:nizin cudiyetini arkadan vuracak rna- ıruşlardır. 1şte dünyııllııı> ._, 
muhafazasından mülhem idi. hiyetteki esrarı askeriyenin ni- yük iki kara ordus!IJ'.l !lıl,; 

Hiç bu koca çam yarması 1 dı · · 1 
hasma sarma vurulur muydu!. ar · 1 ellemeleri falan bilmezdi. de '('~· 
Fakat, herkes görmüı;tü ki, To- Halbuki, güreş An'ldolu gü- Nihayet Tosun, küçük lbra-1

1 

Mııı;ta.n ~onra Halkevinde Ku-
sun, sa:rmavı sökün çıkmak is- reşi gibı kuru olmuş olsaydı. i hlmin paçasından ye.pı•tı. Can la 1 ı:ıııın A!w;nlnr 1 a .. ,aUaş 
tediği halde bir türlü küçük has Tosun İbrahimi bir elde yene- j hevlile olanca ağırlık ve kuv- !arı ~erefine veınliltleri çayda nu- 1 
mının altından kalkıp çıkama. . bilirdi. 1 vetile aarme. ile beraber doğ-1 t11klar wöylonmiş ve her iki ka· 
mıstı. İbrahim. hasmını öyle bir Tosun ne yapmalı di ?. Bu, rulup kalktı. za _ gE!ll.&.ligi arasındaki bağ 
bafrlavış bağlamıştı ki, kıpll'da- yağ güreııı idi. NeredPn tutsa lbrahimin bu, kalkışı mete- !ılık. · vgi ve aamimivet bir 

Ve bu giin gene öyledir. hayet fRşedilmesidir. demeleri başlamıştır. 
İnsan birbirine dargın iki 4a- Bunlar da: azzam cephe, şima.l;de...ı 

manın imkanı yoktu. kayıyordu. Kavvetinı istediği! zori idi. PerıvasıııW. Kü<:\ik ;te. kat ha akviye edilmiştir. 
Tosun, sımsıkı İhrahimin har gibi tatbık etmek imkii.nı yok- rahim, paı;amnı he.emının elin- Bu iefa da Ala.şehir .sporcula-

lusla ayn ayrı d08t ve ortak 0 • 1 - .so.vvyet Rusya tarafın- Rus • Fin harbinde 1)11-. 

lahilir. Ve bunlara ayD.i seviye- ! ~ kuçük Baltık meınleket- ı len, maamafih baŞ ıc,.,ldi 
de muamele ve bitap eyleyebi • lerınden Estonya, Letonya ve lan ~bur Manneru-;~ 1 
lir B iki. ttan b · · k ,. · • Litvanyanın işgal edilmesine diğ" i gibi azim ve meteı'~ f~ . u za ın, enCillll R üdaf' .. d 

manında boyıuıduruğa <Tirmiş tu. den bir dörıil.ş ve kacL\I b n A.laı;ıehirde bir maç yapma.k 
nin muanzıyle münasebeti kes! . us m aasına lUZllJ!1un an betmeyen ve vatanı il~ 
Onunla ~rüşme! derse doğru zıya.de Almanyarun kalbıne çev- man ayni şecaatle ~ ıl'tı 
ohır mu? 

0 o halde bu adam mu- riiecek bir plarun ilk tatbiki bük hazır bulunan FinJliC tl"J 
hatabının hilıriyetine te~vüz müniin verilmesidir. ıtarki Prusyadan 1'; (. 
trtmı.ş olmaz mı? Ayni suretle 2 ~ yugoslaVJla! Moskova· ve Karpatlardan cenu , 

bir öküz gibi usul, uslu duru • Sonra T0811Il, yağ ~nı masile kurtardı. üzere ~porcularını Alaııehire dıı· 
yordu. çok az ıliyordu. Belki bayatın- Tosun ve İbrahim k~ kar- vet mişlerdir. 

Güreş, acip bir şekil almıştı. da lıeı:ı kere yağ güreşi ya' şıya gelmi,lerdi. İbrahim, kaıç-
İbrahimin bu çetin hareketi yapını - va yapmamıştı. tıktan sonra, dönliıı gelirken 
herkee.i hayretlere dliiürmiiştü. Binaenaleyh. Semsunlulann çırpınarak hasmına karşı bir 

Atletizm grup birinci-
1i1< eri neticelendi 

son siyasi hadisede (Türk _Al· run :?-hnk ve teııvikiyle Alman- tSonu uvt• 6 •"':'.-

~~le feıts~~· oo:~. mantıkan D u·· y A HA Ra Koca Tosun .,_ ovnanıyordu. Toeun ü&erinde ııinirlcnmeleri nara ııalladı: 
"" "'-"- ""' ' S unl lard H da be• .A lıınıvJaıı bildiriliyor - Tür-

To un~ -L---''len· olan Sam· ...,...ıı ""' . ams u aa - ay ... ilik 
-· "~ b' · -n. 1 '- T -'arda d ··ı · kiy» atletıznı. grup biriDr · 

Sunlu tu .. c-plar, Tosunun bu hali ırı ouı," enere .. : osun, on.ı egı di. Kil-~~ B • .. · ıı· · · -'- .. ha f lerı Seyhan, İçel, Eliı;ıg, Ma • 
Zira kimseye filet olmak, bir V 

tarafın lehiıı.e hareket etmek, 
ne havret ctm;~ın•di. Küçük 1b- - u. yag guretJ1 ı~ ıyı ...,. çuk smına ena halde ainir • 

' ..,..... ··1 y '-'-'- Ka '--- '- 1 · ı· N---' latyıı., He.tay, Diyarbakır, Gazi 
rahim• n--" G!Up da böyle laa- gı ·· aııaaın uu.uıı -.ı ........ a. enmt~ !. crnuen tutsa bir illa•, 

""" il ·ı ı· d k Antep bölgelerinden 140 atle-
reket edebiliyordu. ~ r..:s.. nevra. ı e e m en urtulup gi-, . ıilu1 ldı j 

Samsunlu tüccarlar arasında Deyın<"<' Rumelili Türk lafa diyoniu. tin ı~tır· e yapı . 

sooleruıüze, uındelerimize sa
dakat.ıı.w.ik göstermek wianmı· 
za yakı§ı:nazdı. Nitekim öyle 
hareket edildi. 

•övle bir konn•ına oldu: kan~tı : Tosun, aya~a kalkar kalk- Neticede: lçel bölgesi 72 pu-
• ' ..,,, A 1 .,;;-..- - "' · .,,._ ak--'· anla ""ır· k"ye urup bı'n'ncıs· i ı Bizim asilane kararı.mu:, •~-~Bak hele, şü küçüğe .. neleT - ~a. aıu .. ---ya~ g~re-1 ınaz yıne ""'r "".,,.. oyunları- v " ı •· .' raki"~-···- bu"t"-'ugun""" ·u· m"""'u ... 

~idiı na başladı lDrah'ıni lrohmd }.;e.ıatya bölgesi 55 puvanla ı- ~~ ...,. 
ae yapıy10r?. "tt d d "il asıl · b' · 

1 
an kinc:ı.· Se•.ı.an böl=•i 15,5 pu- dafaa eylemek, ii.iık elduiumuz 

- Bizimki olduğu yerden Jo. - ıç " eg . gureş ı- tutma.ğa, kispet kasnağmdan JU .,- j hürriyet 'Ve iııtiklıUimbe lıı:imı!e-
pır-'~·am""or.. zim kara güre,tir. yakalamağ:a sa.v~yordu. vanla .ü<:iincl1 oldular. 
~J ., " - .. • d h t T Kar-._ ___ •- H · b. tik ti tizm h y:ı' mlıdahale ettirmemek ve va-- Büyülediler mi Tosnnu der - · • ı; gureşın e :ne are osun, ....,.,..,.,,.... &iireıı-te.• enuz ır sene a e a 

· • varoır.. olduğu gibi ikide birde rükU.ai vatı buhman Ellzıg bölgesi tanı sulh gibı nurlu bir •aa· 
sın ·.. ,., __ . _ ,- dBl:ten mıı.hrıım k.ı.lmamalt azmi· 

_ Bn afacan çocuk her b.lUe - UIUllill, gürei ranba:zlık varır gibi eğiliyor, ellerini ;yere her braıı.şta muvaffakıyet gös-
? P hli ded' •· k ltı.ı 1 b ' ıkl 37 ~ d"' d' dir. Bu merdçe programıınız, 

-• .,;;1- ed' 00· ı • .. ~ .,_ __ L, d • ~,,.; efil·""" elde etti. dünya ateşlere milırtağnt.k oldu. Bunlsnrı böyle konuşnı•u&rt • ..- ...,.ır.. ıı n ır y P.. re...., .wnw.ıme O&'"J .,,....yor • ....,~ • bizd d •. . 
na Rumeli Türklerinden ve peh ·- Bak amma, iki dirhemlik du 1 gu halde · e egışınemış ve 

li'~"lıktan n"ı"·an birisi kar··· adam. nasıı oynatıyor insanı?. Tosun, küı:ük iıallDlUll bu .,... Bir vnru•ta sev- milli müıi&fa•mrzı m-u PY· 
, - ~, ... '" 'il' rctimjıade- dahi asla kusur edil- ' 

(Baf tarafı 3 üncü sayfad•) 

Eu büyük cüınhuriyetin her ta
rafında, halkın en ileri gelen -
leri artık silii.hlı bir müdaha
le saatinin çaldığına hükmetti
ler. Artık Birleşik Anıerikada 1 
müttefiklere dost olanların eli- / 
.ne Almanlar aleyhine müthiş 
bir silah veril!ıili<ti. Amerika • 
nın mütereddit ve so~k siya
yaseti değişmekte idi. 

Afmanyaya harbi 

kaybettiren sebepler 

birşey yaptı Tosuna! mı .. e van ıgın up ru vuruyor ve a. ama lıir au-~ tererek ,., pu•a.nla or Wı - • 

tı: - Kuru olaıın da bıık, oyna- rişlerile aJdatmağa çalıi'yOr • d k be • \ 
-A be ne büyüsü be? .. Gör- tabilir mı?.. du. Şeytan İbrahim hal!INNo1 iği ızm ynı- memişti. 1!111 aciayi takip sden anlar-

müyor musun pehliva.ıılığı ?. - Güreıı dediğin budur... bu inceliklerini bildi~i için da-< ni de d.i !ııte bizim dürüst siyasetimi- da onun ehemmiyetini derhal 
_ Ne var ki? Pclılivaıılıksa, - Hiç l.: değil; sokakta el- ima tetik dunıyor, el vermiyor,'.l zin temeli bu derece sağlam i· takdir ettim. Bir taraf an nar-

ortada .. Tosun ondan çok ·istün! bise ile tutw:ısalar, Tosun, bir kol yanaştırmıyordu. Kiııpet~ (rrnıııJen bildiriliyor _ Ber- ken, sağdan, soldan gelecek bin aldığı istikamet görünüyor-
- Gönııediııiz mi çapra•dan elde İbrahımi altına alıverir.. kasnağını vermemek ic;in de gama azasının DlindaT köyün- manasız kasırg.alar, tazyikler, bir taraftan önümüze ders-

nasıl aşırdı ve altına aldı'· Dedi. dalına kaçak ve uzım dunıy•r- de feci bır hii.dise olmurtur. l tyalnız muvakkaten kayalıkları !er konu ordu. 
_ Bu bo kabazlıkdan b::~a Yağ gııreşi ile kuru güreş du. ( Arkaıtı •ıarJ Hüııeyin oğlu 15 ya.şmda 11.Ius döven dalgaların hasıl ettiği u- Gayet mühim ikinci fıre&.t 

nedir?. __ .....;.-'--------"----------..:.... ___ _,:;_ı tafa Kını.z Mehmet kıııı 20 ya- ğı.ıll:ular gibi geçmeğe ve dağıl- muvacehesinde Alman impıı.ra-
- Bak. sarmadan kalkabili- POLİSTE Otomobil çarparak -~.•- Meryemi k~<'mak iste-! mağa mahkümdıır. torluğu her türlü besireti, vic-

...- Kayalıklar, kolaylıkla yerle- d di !eri · berta f ede 
yor mu Tosun•.. ag" ır yaraland~ mıııtır. nn· den kımıldama""'ı gibı' (Tür' k an en şe nı ra • ı 

~· d' k k lk K k k b 1 ...,. rel< bütlhı insanlık ail...,üıi bir-- ~ım ı ırar ve a ar.bil.. ayna yapar en enz n Cağaloğlundıı. otııraıı Jbiı. Meryem razı olmayı:nca arala- bloku) da çelik siyasetiyle ye- J..at' med ni . b lta.l 
- Siz pchliyanJığı nedir • 1 · ı d mu( oğlu Fenni Şehremanetin • nnda mücadele başlamış, genç ~~ ıren e şıan a a-

mivorsunuz .. Sizin küçük gör • par aması ı e yan ı de Sultanıııahmut tlif'besi önüne iı.,ık yakaladığı bir taş parça- ~:nbe:~:::'J:~ mukaveme-j mıııt:ı: AlmanyQilln salahiyet ve 
dügünüz İbrahim .. çok vaman Taksimde Kuyumcu Jirayer; geçerken şoför Nunıddinin ida. sus ııı: .. ~n kaia.ıına kon • iktidar sahipleri zaferin tek 
bit pehlivandır. boş beruıin galanlanna kaynıı.k resindeki otonwı Ç&rPması ile a- duran" IMyni akan kız aer- 18 Haziran 1941 (Türk ·Al- ça?eei olduğunu ileri ııürdükle-l 

- Ne olsa cürmü kadar yer yaparken bır ga.l.,nun içindeki ğır surette yaralanmıştır. Ya- hal · ımüstür. • man mue.hecleei) "dostluk ve ri i~in Almanlar Belçika bita -
yakar.. benzin birikintileri ateş alarak ralı Cerrahp~ hastahanesine ademi tecavüz,, çerçıweııi için- raflığını çiğnemişler ve kayıtsız 

Ded ıer 1 .... d b Bı"r kadına yıldı- •e şanlı tarihimizin sa.yfalanna şartsız denizaltı harbine atıl - 'ı, 
İbrahiı ·m· bekliyordu. Tosun, par aını.ş ve ywmu en aşuı- kaldırılnu.ş ve suçlu .şoför yaka eklenmiştir. 1 IIll§leırdı. Bu suretle Almanyayı 

dan el "~ caklannda.n ağır su- lanmıştır. b 
sarma ve arka bağından kurtul- rette yaralarunııJtır. Yaralı Bey- Ceza verilen esnaf ve rıuı çarp 1mzaladığıınız bu !taze em- harabiye sürükliyen sebepleri 
mak için birkaç defa zorlandı. 1 oğlu hastahesine kal~ t J d niyet havası da etrafrm:ızdaki ve Almanyaya karşı bütün bü- 1 

Hatta, lbrahimi. sannasile ramvay ar an atlıyanlar hıııirtiaı bil.diriliyor - Ber- ateş ve tauilll hulut1arını §i· j yük milletlerin kıyamuıı kendi-
beraber oldugu· '"bi kaldırıp a- tır. Belediye zabıtasınca yapıiuı gama .lı:era-ın Koıııan na.hiye- male dog"ru sürükleyip o>i\tür - !eri hazırlamı~lardı. Harbin ilk 
vağa kalkmak isWi. Birkaç de- Çıragını çekiçlb kontrollerde İstanbul taraiındal IWn Cuma.köyünde Kadir miiştür. U:ııvakkat bi;-(ateş senesinde eğm Belçikay<ı taar-
h da dizlencli •·e dotTuldu. ı yaralamış 35 ve Üsküdarda 11 mutrtelif Man.tann karısı 30 Ylliiuıda faaılası) geçrren Avrupa kıtası nl7 rtn:cmis olAAlardı onlann 

İbrahim. hai;mıru dağıtmıya esnafın belediye talimatına mıı - Sıdıka uriada oraJc biçmekte bugün biroenbire bütün dün- galebesine hiçbir miıni olamı-
çaılşıyordu. Tosımun havalan- Çanııkııpıda kuııdlll'8.cı Ze- halli hareketleri görülerek hak· ikeıı. yağıınura tutulmuş ve 111· j yayı sarsacak büyük tıir (sürp- yac::.lttı . ii:ğer harbin son s~ne-
mak i~in yaptığı hareketlere nok: yanını la çıraklık eden Musj larında ceza zabıtları kesilmiş • ğınmak için bir palamut ağ-acı- riz) e uğramıştır. Harbin haıı· Bi de dt' kayıtsız artsız deniz 
dikkatini ventıı ti. Hu hareket- tafarun !una çekiçle Vlll'&rak tir. Tramvaydan atlayan 12 lti- l n& doğru ilerlerken kendisine langicındanberi bir büyük mu- altı harbine girişmis olmasa • 
!erinden istifade ederek binien yaraladJğı ıddia olunmuş ve ya-

1
1 şiden de birer liralık pe§İn para ! isab<}t eden yıldırımla feci au- amma halinde devam ede gelen !ardı yine !!,alebe onlnrtla idi. 

bre künteleyip havalandıra -1 kalanmıştır. cezası alınmıştır. / rette ölmüştür. 1 mübhemiyet çözülmüştür. Almanyanuı mağlup olma.sı-

caktı. "!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!:~~~,~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!~~!!~!!!!!~!!~~~!!~~~~~~~!!!!~~!!~~!!!!!!!!!~!!::!!!!!!!::!~;!:~~~ 
Tosun, son olarak bir kere = 

daha do!!rulınak Ye ay:ıklımmak 
istedi. Fırsat gelmişti. İbrahim 
hasmıaın d$ldığını hisseder 
etmeı. şimşek sürat ile künteyi 
taktı ve askıya almağa zorlat
tı. 

Fakat Tosun. kü•ıteyi yeyin
ce kasapbane<re bıçak altından 
kn~a!' boı!nlar gibi biııknbire 
toparlandığı ve künte ile bera
ber zorlanarak doğruldu. 

İbrahim, künteyi bırakmı • 
yordu. Ayak küntesile belki bir 
ş yapabilirim diye dunıyor : 
du. Tosun, basmmın ellennı 
~'lü. \'e !anca klJV\>etile hız. 
!anarak öne dojtru lmçtı. 1 

Kunıaz ve pek fettan olan 
lbrahim. haıııBının bu bozuk 
dli7.cn kaı;masından da istifade 
etmek y Jun buldu. 1 

Toııı.ııı, daha iki adım atma • 
mıştı. Derhal arkaınnclan kav
raG.ı, doğru adaıı. bir ön çen
geli takarak altına alıverdi. 

Koca To6ıın, bu manevra ile 
ll'krar lbrahimin önüne dÜ§ • 
miistü. TOSU!l, alta dü er dili • 
me~ derhal havalanıp ka.lkma
ğa yel ll'ııdi. . 

Uk.iı:ı tbrahlnı, hasmını ~ 
mane ile bağlıyarak bir aşağı 
sıyırrna.<We önüne çekip oturttu. 

TOSllll durmuyordu. İkinci bir 
havalamnaya teşebbüs etti. Bu 
sefer de hasmın sarmasına gir
di. Boğuşma o kadar heyecanlı 
oluyordu ki, ha.smııı. birisi lmv-

- "Dar ve dik merdivenler ı= H 1 KAY E =::;:;·=========- ==============il\ 
beni, gen<' dar ve karanlık bir ~I 

11 koridora ı:•kard~ar. Yüziinıe ı. 1-ka· yecı· iZ Hı·ka· yesı· ılk çarpan ~y. murekkep koku- r 
sundan ızıyilde, rutubetle aptes-
hane kokwıunun birleştiği kek- ' _ Yazan: Samim Yeltekin _ =.I 
remsi bir hava oldu. Soldaki o
da kapısının camından çıkmak 
isteyen aolgun bir ışık, bu ko -
ri<lorda, karanlıkla boğuşuyor 
gibiydi. !çerden gelen boğuk 
sesler, k pının buzlu camında 
titreyor, ar koridoru kapla -
yan kekremsi hava buraya 
bir hapishane ahzunluğu ve
riyordu. Odaya dalacaktım. 
kapı açıldı. odacı çıktı. Sor • 
dum: 

- ( ... ) şefi burada mı? 
- Yukarda meşguller, biraz 

bckleyınız ... 
Odacı tekrar içeri girmek 

istedL Kapıya elini daha uzat • 
mamıştı, kapı açıldı. önde bir 
kız çıktı. IBandaklası taşıyan bir 
delilı:anh kızı takip ediyordu. 
Kız, uzunca boyluydu. Biraz dol 
gun fakat mütenasip bir VÜCU• 

du vardı. Dağınık saçlan, ışık
la karanlığın mücadeleleştiği bu 
koridorda yüzüne, hırçın bir ifa. 
de veriyordu. Koyu, kopkoyu 
gözleri l1'Udı. Sonra, bu gime • 
rin derinle&tiği yerde başlayan 
mevzun bir burun ve bu koyu 
gözlerle mevzun burnu kalde
Jeyeıı hafif IM)yalı dnılak!ar.,, 

1ııııau&, bir lmıdııı karıiııımd:a bu· 

lunduğunu ihsas tkıcn. güzellik 
parçalarıydı. Mat yüzünde oyna
şan gölgeler güzelliğini süsle · . 
mek için takılmış siyah inciler 
gibiydi. Orta bir giyinişi vardı. 
Lakin, halindeki periı;a.nl.ığa ba 
kan, ona; "konsantre olmak için 
kendini bırakmı~ bir aktör çö • 
mezi,, derdi. Hareketlerindeki 
kayıtsızlık onu; aı;ne, fişne, ha
valı bir hizmetçiden daha piş • 
kin gösteriyordu. Adımlarım ka 
pıdan ıı.vırdı. Sonra sendeler gi
bi durdu. Sol elini kaldırdı; ok
şar gibi bir kadın şuhluğu ile 
odacının ağzını kapattı. Odacı • 
nın bir cinsi ferahlık duyduğu 
belliydi. Lüin, duyduğu ferah
lık, genç kızı göğsünden geriye 
doğru itmeğe mani olamarh. 
Genç kız dudalı: kı.Vlrdı; dar ko -
ridorun sonunda, Juıra.ıı.lıifa aQl· 
lan kapıya yürüdü. Su taşı. 
yan delikanlı onu takip etti. 

Göreceğim lciınseyi ic;eroe bek 
!emek üzere içeri girdim. Bura 
81 bir yazı. odasından ziyade, pa
nayırlardaki amıb4lcı. dllkk8ft. 
!arını andınyordu. GıınQ kızla, 
delikanlı biraı sonra geldiler. 
Kızın yllzüiı.l1 ydtıiDııa Qlllı ıbı 

' ' 

aı;ı~tıyorclu. Odadak11erin göz
lerınde arzulu bakıslar parla • 
dL 

Genı; kız, ele avuca sığınııyan 
bir yaramaz kad"" hoppa ve ha
vayi idı. Yerinde duramıyor; 
sanJıılyadan 111asaya, masadan 
sııdalyaya aıçrayordu. Arada bir 
içiııi ekıyor; sonra. Hamletten 
bır kaç cümle, Otellodaıı bir !kaı; 
tira.t pa.rçası tekrarlıyordu. Söz,.. 
!erinde hiç bir rabıta yoktu. Or
tidakı mıısanın başında oturn 
kirli pardösülü delikanlının yalı: 
tığ'r sigarayı elinden kaptı; du
dağının yanına iliştirdi. Sonra, 
pencerenin dibindeki masaya f1r 
!adı. Bu hareketleriyle, filim çe
viren bır artistten farksızdı. 
Şu cıimleler dilinden hiç düş

müyor; eılı: sık tekrarlıyarak: 
- Ben ejiyim.. .• Diyardu. Be

ni .ainlr he!ıirnine gösterseler 
ya! 

Y-ı.iziindeld gevşek ~ a
rada geriliyor. 

- &ıraya gıeleli zınııadan 
çıktını ben... Ba!ıııırmı bııgün ge-
- gelıd!. Gilc ~ Di
ycııdlı. 

JsimI ,l6rdDln.; çıl• ·- DU!!l""' 

diven baıımda, odacıya eğildim: 
- Bu kız !cim allahaşkın 
- Bilmiyorum mma! .. Gali • 

ba hik.B.ye yazacakını.ş... Dedi., 
••• 

Genç adam burada biraz dur
du. Dı~arda dondurucu bir so -
ğuk vardı. Camla.r terlemeğe baş 
lamıştı. Caddeden gelip geçen -
!er bclli olmuyordu. Etraf masa
dakiler 'kendi alemlerinde idi. 
B\tt'llSI .A:nkara caddesinin ikin 
ci S1l1lf kahvelerinden biriydi. 
Bu caddenin asıl .hüviyeti, irili 
ufaklı bu köşeletde çarpar ve 
taş masalarda ticmar kalırdı. 
Mevzuu aJelekser günlülı: hadise
lerde dolajlrdı. Bugün de öyle 
olmuştu. Genç adam kahvesin
den bir kaç yudum çekti, mga
rasını yeniledi: sözlerine ağır a
ğır devam etti: 

-"Genç kızlık ruhunun pem
be ufuklıı.rında dolaşan bulutla
rın başında gelen ııey ııöhrettir 
mııhaklı:ak... ŞOlıret... Ne cazip 
şeydjr o .. Falan artistin mimiği
ni filAn artistin jestini taklit ede 
rek lllbe toplıım•k . Elbise V&

ya UQ eekll değiŞ!iı:mek:te bir 
nbr ııalı1bi. olmak... BaııJnelan-

na benzememek .. Cinsi cazibeye 
sahip olmak ... Bir kelime ile ko
ketlik... Şöhret sahillerine git • 
mek için genç kızların gözlerini 
kapayarak kendilerini attıkları 
köhne tekneler değihnidir. • Hi
kayeci kız da bu teknelerin bir 
başka modeline kendini atnıış, 
altındaki rahnedar teknesi çok
tan bulanık suların girdapla -
nna sürüklenmişti. 

Onun, bu ~ürüklenişi, belld 
saadete kanışın ı:nara..zi aksüla . 
meli veya hayatı romanların di
linden ögrenmesiydi. Ne olurı;a 
olsun; yazı yazmalı:, kitap çı • 
karmak, herkesçe tanılmak ... 
Bu haleti rul!iye bazı gençler gi
bi onda da marazi hassasiye • 
tin delişmen rüzgarıydı. Hika • 
yeci kızın başmı döndüren, onu 
girdaplara sürükleyen belki de 
rüzgar olmuştu. Yazılarını ga - J 
zetelerin ilin sayfalarında neş
rettirenler vardı. Halbuki bu, 
güzeldi; üstelik gençliği vardı. 
Hikfi.yelerine sütun ayıracak bir 
patron elbette bulabilirdi. Ni - / 
tekim öyle olmııştu .. .,, ı 

Genç adam burada tekrar dur 
dn. Yüzündeki hatlar birden bi
re scrtleşivenniştL, hareketsiz • 
di; gözlerini karşısında oturan 
masa arkadaşlarına dikti. Bu 
bakışlarda ifade edilemiyen duy
gulamı. ezginliği vardı. .. 

IEiikiyeci kızm hikiy~ bit
miŞl:i, 

nın sebepleri, yıkıJışııııı'ıJI 
!eri, ne d üşmanlıı.r~ ıı 
luğu, ne menba ve ,.gı;ıj! 
noksanı, ne generall~ıdl 
tası, ne açık mücade 
rallerinin kabahati, rıt ~ 
fikleriırin zil.fı değihlifııJ
veya orduları alç~ 
ham edilemez. Yalıt1 t 
~ı bu iki cinayet <1;.ıı' 
gaftır ki onların 1ı.ez~1 • 
taç etti Vi! bizi kurt3' ~ I 
Callakk~ 
Çanakkale önünde~~ 

gemisinde gayet şı 
nakaşalar oluyordu- ,J, 

18 Mart hücumuoM 
ri mehafilde ilci fil<ir 
hüküm sürüyordu. ~ı'.1 
!ardan birine göre '",ıJI 
nn ve mayn tarlalM1 

13 
bi imkii.nıuz değildır. ııi<. 
le Boğaz zorlanır ve 
siz Marmaı:a deni:titt" 
lir. Bu cereyana g.öre,, 
vazifesi bunu tem-ıll .ı 

Ve filonun hareket.sif.İl" 
ması, hele ordu hı( I' 
dilmiyeu bir nisbette 
rirkeıı olduıh! yerd'-' ıfı 
teessüfe ııayandır. . 

ı•~.1 tekrarı zımnında aıı1 to'i',J 
irem nezdinde te~eb,ıiJi 
lunma.~ı için Çaııal<~~· 
mira! tazyik oJunuY "' 

Bütün bu esirler 'J 
görülen ıstırap "" eı;· 

. 1 .. T> bek ..-ibl mıra .r~o t'> • .. t 
değerli bir arlıı.mı 0'1 11 ~ 
memPk kabil dei: ld~ 
rall iğe • fi' telgraf ,i 
yeniden lıiic•ıma i?rı;(lf 
tinde oldu~nu l · clt 
rar vermirti. Bu t l 1 

miştir. Fakat bU 
bıı fikrin muhaliflrrı 
gösteren birçok işııre 
Queın J;;Iizalıeth ·de 1 ~ı· 
konfr""~nsta lın~•r ~·_;~ 
hepsi bbu telgra.fı aıJV 
cc.le eıııirlerı t 1 .., ~ 
mit etmişlerdi Frtıl'(< 
kumandanı Amtr:ıl 
Franı;ır, bahriye ııe.J· 
telgraf çckmla ,.e yet' 
cuma hazırlan!T!akl~ 
bH İrert'lt dnhn 1 I· 

gemi gönderilmr.siP1" 

Filonun lıil,ün er1'0~ si ve bütUn kumnıı 1 
yük ve mülıim kari' 
md< ü1.ere o!rl·<uıı~ eJ 
Bu luı.ran tatbik ctıll 
tüdü lılikelcrc ,.c ~i.J 
ğüs germe 'e ııasır6".J, 
ralın çektiği teıı-:rıı~ 

Amirallik ds ,;/. 
ıo · 

Gelibolu yanmaJ#'' 
yet şudur: 

Ge.neral Ham i1t ıı 7, 
katın dıırduğunu 'ol#., 
Ahiba:ba '&ikametl1~,.ı 
cumda birkaç rnctı1"~ 
ilerliyemıımektedil'· 'cf'.ı 
burada da Fransıı 
maruz 1ı:ald1ğı nııı 
(yani ba'l'ritet.ı# ~ 
tehdit ediliyoruz. • , -~ 
fikrimi 19Öyle hulil"' rl"' 

. (J 
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~a ARP-
~ VAZİYETi T 
e (8ıı9 tarafı ı ine: Hyftııda) 1 

'ti'. ak saydı!{! bu inkişafı, ovyet er 
• 

1 
""' Lıtbiy vı diye göster-

n il'. Y • 
1 

\ı:d:tebliği, Vil~a. ve Oahmi- eni meVZl• 
e lı:tıt'rnan zırhlı kuvvet:eri- /.6>re çekı./dı.Jer 1'11 ~ . lan geJikten cephe e- ~ 

;a• tıne daldığını, fakat . . 
~Phesinin, takip eden pi- _ (ll•t taralı 1 ~·· .. y:Uoaı 

· ~ durdurarak. 7..ırbh ıru.,,.I !erinden dıg"':ı şimali Polon':' : 
~ e ırtıbatını kt'Stifrnı ha- dıuı olmak ÜZ<."l"' haslıca ıkı 
z:rın~kte<tir. taıı.n'l!z inkışaf etmekt~ır. 131-

Hik • ~lı ~irliki~r. ha.lz bulun- rinc! ta.aN-u~ b&Slıe;ı. hedefi 

Vich 'il ki m ri (8n 
elçisind n şikayet 

lngiliz radyosunun neş· 
rıy.atını tam.m ediyormuş 

~ da BUtat.e ve /itil>; kudre-1 Len~..,( Oia·e>ı· •.ır. lkınn ta
v. Yanarak, yaptıklr.rı Us- &mızun neclefı tüe O"_kl)vadır 

!> ·. "Ynak bir ate:- sıklet Bun.lıu-de.n uıt41<1< '*>tr Kt) ef, 'dı-
ıneo ,ı , eıııe, "Ok defa •cephede 1 gı..r1 Ode<111 olmak İl.<e"I'<' iki ta
t~ ~ , ~P., a~ınak iku'danndadır- &rrll& daha y;ı,pıldığı z.ınnedil -, 
'z2 Jl~ ~ •ruket muharel>E>lerındeı ll:W)k;taıf;.r 
, ill", r llııntaka bu zırh ve ateş Alıuwı ~ . btı hed<>flere var
~aıı ~ı.J ~. lflı kolayca dıırm~az. dı.k.l&rı t..a.ı<.ıiı..,le ll.usl&rJn şid . 
e:ıı #'~ b~ıntaıca, daima bir ginne-1 detlı bir ııı.ııka vemet . .ı;östere -

Londra, ?:l (a.a.) - Alman 
kontrolü altında bulunan Pa
ris radyosu her akşam Vichy -
de saat ona oğru Amerika ııe
firi amiral Leahy'nin ikamet • 
gilhı öntinde İngiliz radyosımun 
v,,,-diği haberleri "'--nebilerden 
mıirekkep ~pların toplanıp 
dinlemesine müsade edilditin
den şikayet etmektedir. 

Radyoya göre bu dillleyicile· 
rin büyük bir kısmı yahudidir. 
Diğerleri Vichyde ikamet -eden 
550 kadar Rus, altmış kadar 1n 
giliz, yüz kadar .A..mcrikalıdır. 

ııs5'~ delmeyi defi ve tard çeltlen ı;a.lı.ıruıı ıyJ.ilebilır. 
• 17.lıranndadır. Müdafi AJ.manla.nıı. şiındid.er lııücum 

.. ıeıe ıdı~ ki, yalnız zırhlı lwv- ettıklerı ikıncı harp &.r.ıııınoviç 
~ ~ ır muharebe vaziyet.ioıi gtl';tdiuden ~<,;ınekt.e ve bili . 

uııtJll ' f •a~tan acizdirler. Muha- ~ ::lmo.len~ ve. Moü.o\'ay~ 
• 1!11 ~ , r ~nın ~il ve hamili p.iya- dot!r doı=Ut.edır. Bu :ırazı 
de ~ \ "t e '-'rhlı kuvvetlere refa- cenup ıstıkaıneti.nde Bıya.Wıt
birt'.~ ~I llıC<Jıkçe tcııebbüs sona toka kadıı.ı- .mlilıim ha.rekat ya-
1<~1 .~1~1llez. ~er Rus müdafaa pılmasına ve mo~_örl~ ~&Sltala -1 

:.,;~ ıı,b ~ı. cephesi yıtMhnoa, rın ~eaıoe m~ıttir. Pıpel 
taJlejr' ~·i atı . göaterebilmişse, va- bata.d.arı do!ayısıle. _Almanlar 
ıırııı' ,jıİ~ ~~ bır örnek teııkil ediyor 160 kıl~~etre genışhgı.:de . bır 

ıııii . .ı 'tı b· boş saldır.&n afacı.ıo.la-/ m~e uzenllde hıç bır ıle.n ha-
IY1.~ \ ır ders venı:ıı• olu.y.,.-, re.lreti y.ıı,pam~ar. Cenubı g3;:r-

f<J~I ~[ .tarartaıı, Rus lı:ı,r.a bıde Perzeını~! dil":. San ırmagı-
ubJ ı ı., ~rı bu ~ok tenelikPli va- na karJ~ .tıtbıı müd.Uaa hattı 
•"'~· 'ı~ liıiidalı.aıe cetmekle, n o!m~rugı ı~n burada Rus!a~n ı 

Pa ınuvaffakiyetlPr vıide- t hli-!"elı bır vaz:ıyette kalacaga . 
· 'lak met !la ı.~ . benzıyor. AlmMıların maksadı-

1 · rwı u.::ruıw- nuı L ' +.~k K' 
nı llılıat eı:liyor. Hav..a fi- "°"'" zap...,..,.., ve ıefe 
~ n, ınuharebe:ıin böyle \i ilerlemek clduğu anlaşıl-
' Cf'U,~r .ar:ı.e<.len :ıaafJ:ıa- mak~dı~. Almanların c~ııbu 
· kııra ile · ı:>rtalcJ>ğı gıı.T'bı ı~ttkametını:le tali bır hü

le i .iıı, ylik;;el< :.ka.bl'i- .,,..., yapmaları da muhtemeldir. 
llıa.Yi.i.z etıııı.iş olma.l4n ~r ne kada~. bu .~at Almanlar 

ıı.· J ~>n müsaıt r;öziiküyorsa da bu-
~i Ye T -· .. . • ;ııtıaki Alınan taarruzu kuvvet-

Ya ka LDVOW ~ ~1 d 'brr tuzda inkişaf edememiş-
. llıukab~ı da Rus kuvvetle tir'. Ruslar Perzemi.r"i istirdat 

~ ıııt d tedbırler almak,, ettıklerıni iddıa 'Cdiyorlar. 
.. ını~ ; lııretil:U ~ ~- Üçiincil hattın l>rut ve Din
el: (~ ~Sr oynak bır defı ve Y_ester ırı;nakları boyunea evve • 
ezıP1 ~,~~ ıı~klarını lıeb-J ı., cenabı Ukranya bilahare de 

ı. J tıı':'.~i edu · ~UR,. muka: Odesa ıstikamctinde tesis edil _ 
I~ " 'ııın 1 ' p~~l tn gerı mesi muhtemeldir. Fakat bu 

ge 1. ~tıı bir~ının etınıatir. m1n!akadaki Alnıan . Rumen ta 
. •ı"' %k ~.ephede, .h ha- arrnnı durdurnlmu.,."'ll benze-

e~JI ~ tıı%ir ~usaıt arazıde. zırh- mek!edır 
şııl '''vr lu. ku"."etler çok ~-c,r· l'.onet r.esmJ Tebliği 
. J. t l\u: 1 '1V<ıııtlıı.rı bıılac:ıl·- M koÖra, 27 (aa.) _ Sovyet 
ıl• , iı,ı ,, " ~~t ı , ıkıt;11- r~t :ruı.sı tarafından dün 

ı...: . : llcverlıgme. başarı- ak:ıam neııredileıı K.ızılordu teb
~ıı.,1Yı bir gfuiiil'ltt' dayım· u~ı: 
~· lıer iki taraf. için -de "Kıtala.rııuız bugün Minsk böl-

. ~ ... la mal olabılır. Al- gesinde büyük dü~an tank cü
~ ının, A}moın enerji- zütamları ile kanlı muharebel.e

' il!!- 'llava~lııffla da birçok re gırişmişlerdir . Muharebeler 
""""·""· ı:ı Ol'aya kovması me· devam etmektedir. 

~I u. ~ları, harekatın Luck istikaı;netınde ta.oklarla 
" ~ ıyıce takip etmek 1 bütün gün Y»Pılıı.n kanlı çar
°'~beıı· r. pışmalar lehimizde cereyan et

• •n cenup kısmında Ru- miııtir . 
te .\lınan kuvvetlerinin Çernoti istikametinde kıtaları
a~tÇtneye uğra•tıkları an- mız Prut nelınni geç,;nek isti • 

~~ b;d.~r. Bu cephede Ru- yen tlu.şman.ın şıddetlı hücum
r. İl l'uk kuvvetler yığınıs- lannı ~uvaftakıyetle tardet • 
l b· Unıen ordusu henüz mı!;lierdır. 1 

i 
1~ deneme hayatı "'e • Besarııbbya bölgesinde kıta -

~:~r. Antonesko, Ru- l~rımız. ~trdut boyundaki mev-
. 1 ~. U$Una yeni bir ruh zıleruu 81K1 b!r surette muhafa
l;~ltıe kanidir. İntizamın za etmektedırler. Burada Al-

1...' lı sayılan Alınan bir . manlarla. R.ıımcnlerin yaptığı 
~'<lııatıı.sında Rumen kuv : ' hueumlar, pııskıı:tülmüştür. 

l>~ lı.ıu;uilc önlerine, dı- . Skuleın ~~ ~ır ılcrı hareke-
l!th t, D.inye.ıte~ ve Din- lıne tesebbııs ı. den .du~man kuv

t~~llerıui aşa:ken, ibraz \"etlerı. Prut n.chrının sahılıne 
~lııı Dlaharet ve •ehanıet tardedil.nuşlcrdir. 

' .. ~aknyiin rPrcvanı 81 _ ı Hava kuvvetk>rim.iz Bilkrcş-
l:to]~~k imk~.,J~n elde le petrol .ounta.loasındaki Ploes-

ıı.~ ır. ı tı f!"hru'! ve Karadeniz üzenn-
,.>l ~diııa . dekı K nce limanını bom -

da ! • Maca~ıstan, Slıı· bardıman etmişlerıiir P ti 
'~ilttira~lva~larla beraber . . aki trol taııfiye • 

~. t edıyor. İsve< .. bu ha.nelen ale\'lec icındedir. 1 
lh. ·.0Praklarınrlan kuvvet · · · -''-· 
~ıne mu d tm• t' )1'111 Jllf"\~e 

' •ir t :'ll e e ış ır. !,'ekildiler 
11ı· ekerurdur. RusyR Mu ·kova, 27 la..a.J - Bu,giin 
~~ş~ r~ı rdıtla 14 ne~redilen bir tebliğde denili -

: adır. yor ki. 
ıs~, . . . Şanlai - v;ıııo - Baranoviç 
~ iz ıtın mın_la.l<as dl • imanlar agır bir L maı;l~lw •l" u:;ratılm~lır. Kı-
~ttrt J .. .. talarımız 26 Haıiran ıı;cccsi u , ş gunu yeni mevzilere ı;Pri alınmışlar-
~ dır. Bu yt•nı mevzılerde yeni 

itliJ. (Ba raf• 1 .ine •l bır h.art'ık<>t ıçin U.cemınü ey-
ti i /· d.iinya y gııı ·c 1 nuşlerdır 
~ ~ınd H ıı·· ~ımL- -• · .. ._ ı ~. ııa, e iken bayram yap- ava "" '-!rınua o..-n er 

.'.'.tU adetini müdriktirJer. 2ı la.a.J - Ka-
;<ırıu~eher Şeyden evvel göz şaya yapıl;ın. t;ovyet lıav:a. hü-

~. \ 1\ ~ı;ıdilt · ve cıımu aeti ınd~ 20 kışı ol-
!~, ~nına bu .saaD t nıüş ve 1B ı ;ıg-ır olmak üzere 
't ~l Ve MiJr >fi~ 1 v~ 41 JtjJ i y lanmış~r. Atılan 

~l\rk 1 
" ın 'e 25 -bQmbıı, fevkalade vahim 

t i~ıe Ordusunun ıtevgi ve ha.ııar vukua getirmiı;tir. 
~ tutuşup yanmak- Bili c nn i>ıaretleri 

~loş b B · , 27 (a.a.) - Gece 
.~~ lıo ayranıJarmı olallca Bükfilide "' alirm işareti ve
. . -Yecanla kutlulayan rilıoiştir. 
~ gc; Ve .. he.yı>cıuun ~eza- .KızılorduDun nmk&vemeti 
.~ k l'uzu akislenırken Moskova, 27 tıı.a.) - Netre-
'llt .. 18 ınılyıın Tiirkün dilen resmi tebliğde Borisof, Mo-
~i ~ncuıüJc ediyor ve di- gilof ve Bobrinski şehirlerinin 

~' . bombardıman edildiği bildiri] -
~ııo, öl ded. ğ rd .. mektedır. Dün bütün gün Sov-

deıJiğin ;e~/~~.; yet tayya~le!"İ . Vilna •. Brodski 
ooe ~ç Hıtikametinde ıler-* j leyen Alman tank kolla.nna sa-

k yıııu: tııa.rruz1arda bu.lıuıınuş-
Urtuluş bayramı, tardır. Almanlar bir cok tıı.nil 
kutıu olsun.. J .,kaybetmişlerdir. I 

tcörf<ıdl Bilkreş Ye l'l.oesti'deki ukerl 
1 

-~-
hedeflerin bombardımanı bü
yük lıaoarata sebep olmuştur. 
Köstence limanı da ağır hasa
ra ıiifaımştır. 1 

Kınnandanlar ve askerler bü
y:iik hir emaretle ı;arpışnakta
dırlaı·. 

'Zırhlı bir fırkanın kumanda
nı olan yi:i.zbaııı Mımdit bir neh
ri aeçmeğe ~bbüs eden bir 
Alman motörlü Birliğini top a
teşi ile dağıt!Jll§, bir'liğin yarısı
m mahvetmiş, altı top ve üç 
dumP.= tahrip eylemıştir. / 

ayyareci mı.'· !:ım Matlak 
bir hava muharebesinde üç Al- j 
man tayyaresi dü.şürm.iiştiir. 

Tayyareci mülazim Şiyan 
beş Alınan ta:yyııresi ile bir saat 
mücadele etmiş ve üç yara al
mış olmllllma rağmen tayyue-
si ile • üfak 
tur. 

Halk elinden geldiği kadar 
Jatalanmıza müzaheret etmek
te ve va.tarı muda.fii ·atıyle 
vazifesini tamamiyle müdrik 
&ulun.ınaktııdır. 1 

Crapps Mesk-18 
Londra, 27 (a;a. ı - .ılalAhi -

yetli mahfillerden bılıilrildiğine ' 
g:fu-e İııgilterenin Moskova ü
yük elçisi Cripps tayyare ile bu 
gun Londradan Moskovaya var 
mıştır. 1 

B. Crippoı ile ~z yetı a
zası muvasalatlarında.n lll!'<IZ 
sonra B. Molotov tarafından 
.Ubul edilın4ılerdir. 
Abnıuı l;ayyarelerloin .,ıı.k,ınlan 
Londra, 27 ( a.a.) - Vichy 

ajansı ~alden hareket eden 
Alman tayyarelerinin tekrar Le 
niıı.grada ve Kronstadt deniz 
üssüne taıtrrttz ettiklerini bil· 
dinoektedir. 1 

Bu sabaha kadar Sovyet tay
yareleri on dördüncü 11efa ola
rak Finlii:ndiyımın Abo lima-
ımıa taan-uz e~rvlır. ı 

Ayni ajan.sa göre ıki m tiir
lü Alınan grupu Minl;k isti
k,unetinde harelı:et etmektedir. 
Bunlardruı biri Estıınyanın Vil
aa şebo·ıısien bareket .etmiştir. 
Diğer Baronovigden gecmiştır. 

A' ' e göıır 

Londra, 27 ( a..a..) - .Berliııde 
~ııedilen NAmi tebliğde bildi
rildiğine göre '4Jırıan kıta.lan 
bıııurı cep.ut0lerde k.at'i ,neticeler 
ekle etmişlerdir. Bıı mü!Wıı ne
ticeler tafııi.l.itiyle ~a.l<:ında bil-, 
dirilecektir. 

.Ahııım!,... ls~ niçin 
ge.;·mek mÜ!IOUMJc i · lıfıllilerl 

Londra, 27 (a.a.ı - Vielıy 
:ıjansının bildir 11.'Uıe .göre '1>ir 1 
çok ~pıtır Almanları farka.la- 1 ruıdıı.n binini geçi rııtek için ts
vege müraeaata l!leVketmi tir.• 
!syeç a.yni sebeplerle bu teklifi 
kabbul etmiştir . .Bu 5elıeplerı1 n 
biri her iki tarafına d~ Rwıı!ıır 
tarafından mayın dökülmüş . o
lan BalW< Jieniziı:ıi temizlemek 
için kafi ırıikhrda Alman va. 
puru bulunmamasıdır. Alm:ın1'ır 
iddia ettikleri gibi denizallıla r· 
dan d<ğiJ maynl•rJ.ııı kork • 
maktadırlar. 

İsveç matbuatı Alınaıı tılcp
lerinin nazırlar tarafından ittı
fakla kabul edildiğine işaret el· 
.n:ıektulirler . 

İsveç hükumeti namuıa söz 
söylemeğe salibi_, ttar bir zat 
Alınan kıtalarını 1.ı.;;ıya.n tren -
lerin hududa azami iki günde 
vasıl olacaklarını yazmaktadır. 

İki tarafın knnt'ti 
Londra 27 (a.a.) - Haber 1 

verildiğine göre Alman - Sov
yet hududunda iki taraf kuv- ı 
vetleri hemen hemen müsavi . 
dir. Almanlar Finlandiya.dan 
Rumanyaya kadar beheri 15 
bin k~ilik 175 fırka tahşit et
nı.işkınlir. Sovyet mevcudu ise 
165 fırkadır. j 

Moskovada memnuiyetler 
:Moskova, 27 (a..a..) - MO&ko -

n.d& gece yarıaından sabahın 
aaat • üne kadar halkın soka.
ta ~ılıwı mıaefüm~tir. Ti
yatrolar ve ..ur elence yerleri 1 
de bu saate kad&c kapıı.ııuu& o
lacaktır. 

TENi s:ıın:ıın 

n ve T 
arlar uslara 
harp çtı 

(B.aı tarafı 1 inci sayfadıı) 

eve isabet etmiştir. Sivil ahali
den beş kişi ölm.üş, bir çok lrim
eeler yaralanmıştır. 

Saat 17.30 da bir Sovyet hava 1 

filosu Kassaya tekrar hücllDl et
mek istemiş ise de Macar tayya
re defi bataryaları Sovy<ıt tay • 
ya.relerini bomba hamulelerini at 
mağa vakit bırakın.adan Macar 
toprklannı terk etmeğe icbar 
etmişlerdir. 

Saat 16.15 de iki Sovyet 
tayyaresi Budapeşte'ye yaklaş
mn.k istemiş ise <le tayyare defi 
bataryalarının mukabele<ıi kar
ş.ı.ı;ıııda geri dö.nmeğe .me<'bur 
olmuşlar?ır. 

Maear Meclioıinde 
Buda.peşte, 27 (a.a.) - Ma

car bvaşvekili ve ha::rıciye na- 1 
zırı Bardossy, -bugtin mel:ıııııa.ıı 1 

meelisitı.de yaptığı 1ıeyanatta 
Macariııtanın Smryetıer birliği - j 
ne karşı harbe gireooğini bil -
dirmijtir. 

B. B&rdosııy, Sovyet tayyare
lerinin Kasa'ya yaptıklıı.n taar
rıwı kar.şılık tetbirler alı.na -
cagı.ııı beyan etmiştir. J 

Mebuslar bu beyanatı derin 
heyecanla karşılamışlardır. Sağ 1 

cenah, Macaristanda bolşevik . 
liğ:i teşvik eden demokrat par· 
tisinin kapatılmasını istemiştir 

Bediade DEm•eniye:t 
Berlin, 27 (a.a.) - Yan 1'88-

mi bir kaynaktan hüdiriliyor: 
Berlin '8iya.si mahfillerinde ışu 

• 1 

Sulh tavassutunda / Atina büyük 
bulunmadık elçimiz şeh-

Berlin de aynı haberi 
tekzip etti 
(Baş tarafı 1 inci ••)'fada) 

eden bazı teklifleri, İngiltere
nin Ankara büyük elçisi Kııat· 
chbull - Hugessen'e bildirmiştir. 
Saraçoğlu, bu teklifleri, Hitle
lerin Sovyetler Birliğine hücu· 
mrınu takibeden pazarte.~i gü
nü lngıliz büyük el~isini ka· 
bul ettiği zaman kendisine ver
miştir. Görüşmenin yalnız bir 
kaç dakika sür;ınüş olması, İn
giliz cevıdtının tereddüde hiç 
bir ııretle mahal bırakmıya
cak mahiyette olduğunu göster
mektedir . 

Amıdolu Ajansının Notu: 

Bu telgrafın ve ayni manada 
işaa olunan haberlerin haki -
kate istinat etmediğı ve uydur
ma olduğu, resmi mahfillerden 
Anadolu Ajansına. bildirilmiştir. 

Berliı:ıin t.ekzibi 
Bertin, ?:l (,a.a.) - Yan res

mi kaynaktan bildiriliyor: 
Almaı:ıyanın Ankara bilyilk 

elçisi Von Papeniı:ı, İngiliz bü
yük elçisine sözde bir sulh tek• 
lifi yapmış olduğuna dair ya- 1 
hancı menıleketlen:le ya.yılan 
haberlerin haltikata tamamıl& 
muhalif bulunduğu bugün 
hariciye nezaretinde yıWa.ncı 
matbuat ınüıneesillerine bildi -
rilm~tir. 

rimizde 
( Baı tarafı 1 inci a:o 

19.05 de otomobillerle şehrimi-! 
ze gelmiştir. 

B. Enis Akaygen ,şehrimizin 
ltududunda Yalovada bulun.an 

1 
v~ . ve belediye .reisi doktor 1 
Lutfı Kırdar yerıne vali mua
vini B. Rauf Deınirtaş, beledi-

1 ye reis muavini B. Lfıtfi Ak- 1 soy ve emniyet müdürü tara
fından karşılanmıştır. Sefir 
karşılayıcılıırın ellerini sıkmış 
ve bu ara.da kendisini karşı.la -
yan gazetecilere "memlekete 
avdetinden fevk&lii.de memnun 
olduğunu, fakat bu uzun eeya
utin kendisini yonl.uğmw, bi
Raenal.eyh başka bir zaman 
kendileriyle memnuniyetle ko
nupcıığıJıı.,, li!Öylemiştlr. • 

Sefir bir kaç r;ün şehrimizde 
istirahat ettikten tı0nra hükü
mete ttalıat vermek üzere An
lı.araya gtdeoelı:tir. 1 

B. Enis Akaygenin refaka
tinde bulıınan Atma ataşa.mi. ! 
lit.erimiz B. Seyfinin bindiği -0to- ' 
mobil şehrimize 9 kilometre me
safede bir kaza geçirmiştir. O
tomobilin arka kısmı hasara 1 

uğramıo, fakat içiııdekilere bir 
ley obna:ınıştn-. 

SuriymJe tnailiı 
ileri harekatı 

cihet ehemmiyetle kaydediliyor T~-.L. _ :Ahnan .Kudüs, 27 (a,a.) - Kudü.ıı 
ki, Soyyetlerin hukuku düvel ur.& --- aalihiyetıı l'll&hfillerinde ifşa e-
~aiı:k-leri hilifına olarak MacaT mualı • dildiğine ,göre eski AV\llltralya 
topraklarına yaptıkları nriiker- kur.ııu.y ba:ııJ<a.nı general Lava . 
rer hava akınları neticesinde (9 .. tJırofı 1 inci sayfa~•) rack, geperal Wilaonım emri 
Macariatarıın kenil.ini Rusya Salilıiyetli mahfiller bu beya-

1 
altında Snriyedelri müttefik kuv 

ile harp halinde addettiği hak· llatı tıunamiyle tasvip ediyor • vetlerine kuı:nanda etmaktediı'. 
ku:ı.daki resmi beyanat ü:aeriae lar. Bilhassa T!irk - Alman/ Müttefik kuvvetlerin amansız 
"müşterek dfuımıına karşı mü· doatluğuna ve münasebetlerinin ileri hareketi ka~ısında bezgiıı 
ca<lele,. de Avrupa cepheıBi sıkı- iyileştirilmesi i~ Bitlerin viJd bir h&le ~ Viclıy kıtala.n Alı 
laşmı.,Ur. tAwebbülışüne ..a.it kıaıml&r eltem manlann ı;ayri muvafık harp 

ugün Alman hariciy~ neza - miyetle kaydedilmektedir. wıullerini tatbik ederek Tüd-
1 retinde, daha son zamanlara ka Matbu.at Sıı.r~nıın be- ımüriin şarHmdaki -petrol yolu 

dar muhtelif p.artilere aynhnış yanatının ııtfil?im luırunlarını üzerinde bir karakolumuza be· I 
bııluwın A vr.upa .holşevik tehli- neşretmektedir. ~az bayrak taşıyan zırhlı oto· 1

1 kasine ka.Djı mücadele etmek Resmen irildirild:iğine göre mobillerle gelmişler ve 300 met· 
ü:ııere birleşmiş bulunmalttııdır. mnahede Berlinde 1 Temmuz- re kııdar yaı..•-~-ca İngiliz kı-

da taaaik edilecektir. ........,~ Almanya, İtalya, Macaristan, :talan kerı<lileriııe ka.rı;ı. hıç bir 
R anya, FWdaodiya ve Slo- IA He ~ ka- lharekette bulunmamış olmaları 
vakya Sovyetler birliğine karşı vrupa muna ITT&. rağmen birdenbire bütün 
doğrudan doğruya harp ha.\indt' I tı;ıple.rile ateş elnıQğe ba,şl&nı.ı~· 
bulunurken diğer bir çok mem- le hattt lar ve bir miktar zayiata sebe-
leketlerde gönüllü kıtalan teş . biyet verınişlerdir. 1 

kil etmek suretiyle Avnlpanın Ankara, ?:l (ffı.ı.şuııi) -,Av.' Askeri sözcü Tüdmür etrafın 
Sovyet Rusyaya karsı harbine •rupa hattında Bulgar hu.dudun- 'da muhareb~lerin perşembe ak· 
iştirak etmek ~rzusıınu izhar ıda:n &baeskTye ka"dar posta ve ı~.' dev~ etmekte oldutuııu •

1 

eylemişlerdir. ıy<>lw nakliyatımn, lı!öprü ')'a·1 llild.imıı4p. 
AJmaııuanın doetu oıan lııpııa :pdıııtcay.a kadar, .otoıtüııle temin iM~ru..;,,e ce.a....~ı-

y.aıun bı(ttı he.reketıne Berlin • edilınıısi d~kt.edir. .., • -.J L v,,; 

de husooi !Jir eJ;ıemmiyet yeril- ler.in~ ait tarife 
111el<tedir. İtıpanyııda gönüllü Btd • nrl ıı. -.:• 1 
kıta.tarı t~I A>luıamaktıadır, lffnarıstamıa komn_' cetve .n:'K'"l / 
Norveç ve lilıllaııd•da da bu böy 8 llW- Ankara, 27 CHusus1J - Vila-
canla takip eylemektedir. 1 nı'zmo ""r·~ı +nilh ., rl r· ıyet hususi idareleri 'ile beledi -ı 

Salahiyetli kaynaklardan öğ- Jll!i f\d 1l «Wlt yelerin ellerinde bulunan Uıkele, 
renildiğine göre, HırYabetanda Sofya, ?:l (a.a.) _ Zihinleri rıhtım ve geçitlerden alınacak 
Al.manya ile bolıJ,.vikfik arasın· 1 k.arıştınnak için koministler ta- müruriye i\cretle~.e ~t ced
daki ihtilafta yeni ·Avrupaya lfından sarfedilen gayretler kar- veller~ tarif~ formiillcrı Mu. 
iştirak etmek iııtediğini Alman 1 ı;ısında hiikİlmf!t bazı tetbirler ı nak&lat V~ki.letincc. hazırlım- ı 
yaya bildirmiştir. ı alnı.ıştır. Neııre~en. bir eınm- .ını;ı ve \'."ekiller beyetınl'.'e taııdık 

Sovyetler birliği hiç bir vakit me ifo, halk aldığı hır haberi ba.ş edllm~r. ı 
siyasi müna. sebetler tesis etmiş ka bırıne qı:tkletıned~ e~I Kumanyada kapalı 
olan Portekiz de Avrupanın bol mevs~ olup obnadlgtlll talı:ki.k h b 
şevilt;Jikten kı,ırtuJmak için al . ıetmege Ye re:ımen teyıt ediJm~ • Dl.Q 8 erat memnu 
makta olduğu tedbirleri heye . ;yen haberı:n yaya..ları ofuıe 13ülrreş, 27 (a.a.) - Stefani: 
canla takip cylemektedri. ı ihbar etıne.ge davet edilınekt~ · Bugünden itibaren Ruma.n . 

Avrupa tesanüdünün bu har-, :· Y~h~~ere ~!~Y:ı;-1e ~- yailı. a posta servisi diplomatik 
bine ~tirak için Fran.'18.da ınev- tir on e en m re · resmi ve tiCAr! muhaberata in . 
cı.ıt hareket de B"ı· ıı mal!Afi- · lu.sa.r edecektir. ı 
lillde ayni ııuretlc , ffiir olun - ' ı' • ı• f Rusaııi eşbaaı.ıı meınlelı:et i-
r.ıaktadır. n gı ız a yyare- Çine ve dışıua melttup gönder : 

Danimarka hükumetinin Sov J • • k I ıııelerı memnudur. Ya.lnız açı.k 
yetler birliği ile siy&Sİ milııPse- erının a ınlar.ı 1 kart p~J !l<'.muha.bereye mU· 
betJeriııi keseceğine dair dün s:ıad<>. edılmı~tır. Kartların me-

&yfa : s 

ec is iJ.5 günı 
t til yapıyor 

Çiftçi mallarını konıma · 
kanununun ikinci müza· 
keresi pazartesi günQ 

yapılacak 

Ankara, 27 (Hususi) - Bii-J 
yük illet Meclis: Pazartesi glll 
nü topl.ııntısında çiftçi mallan-! 
nı koruma kanunu ile ruzname-' 
tleki diğer maddelerin ikincil 
müzakerelerini yapacaktır. 

Yeclisin bu mfu:akereleri bı
tirdiği takdirde on beş gün son
ra toplanmak iiaere tatil yap
ın.ası muhtemeldir. 

Ankara., 27 (a.a.) - B. M. 
Meclis.i bugii.ıı. Şemseddin Gü -
rutltayıo başklLlllığırıda topla. 
narak ı'UZDlanede bulunan ve 
lstiklAJ Harbi malüllerine ve
rilecek para mli.kifatına &it 
kanun layiham ile Türkiyenin 
Buda.Pet<te panayırına iı;ıtirak' 
ınasraflarlDI kar~ıl ... ılik Ü?.Rl'e 
Mac:uistana gönderilecek 1111 
bin liraron tarih sırasını ~kı.t
mooen Türle - Macar kliringin. 1 

den tesviyesi hakkında Maca
ri8tan hükiımetiyle yapılın an
laşıaarun tasdikine dair kanun 
hlyihWYltln birinci müzakerele
rini yapınl§tır. 

B.M. Meelisi gelecek top • 
lantısıru çarşamba günü yapa• 
caktır. 

Resmi Hap 
tebliğ eri 

maruz ve binrıetice sırf ırüfa 
faaya az elveııi>11i ol~n Ç'!kın ala
nnda, te,eklrilt erinıiz. ktnVrl
li Sovyet kltalan tahaşşıitleri· 
ne raflt~artiır. Ru ~cııaitte, 
Sovyet errlus.u ve \'a .ı. uvvet • 
!eri ile çarpıijKJJa, d11. ı k ıu
dut mnbarebelerin,len itıb:ı.ren 
vukua ~lm~tir. Büt:iln cephe· 
!erde muzaffer kıtalanmız mü
hinı ve kat'i muvaffakiyetıer ~l 
de etmişlerdir. Bu muvaffaki -
yetler, pek yakında bildirilecek
tir. 

Donanma ve hava kuvvetleri, 
İııgiiiz tioaret donanmasına kar
'' ,..üoadelesinde muvaftaiciyet 
le de.·ıun ·etmh;tir. Bır de:ııiı.a.ltı, 
Mrika sahili.Wn garbiı:ı<.lc ce
ınıın .31.500 tonilato hn.r.ıiııde 
5 düşman ticaret gemisi b.ttır • 
ııuştır. Savaş tay,yarcl ri, bu 
gece, l~ilterenin ~ark sahili a.
çıklarında, ceman rn tonilato 
hacroinde üç ş.ilcp talııi)ı etmiş
lerdir. Taymis balicintle iman 
tesisatına ve cenubi Ingllkre
de bir tayyare meydamııa da 
ba•ka hava hücmnlım yapı im~ 
tır. İngıltere limanlarnıa 'Rlayn 
dökülmesine dC"l'am <'d ii'ım. tir. 
Dooı.ııınaya. menaup oo· fulıun 
mmzilli toplar n.t8f'Yııı>:ı. oMMıııı 
ıia düı,mıan 'V&pııriaınnı .b<Hnbar
ctıman etm içtir. 

Şimali Afı'ilı:ada Alman sa.t.-ıu, 
tayyırreleri, 26 ha.ziıııtn:I , Stii
eJ - Jlarani mıntamst.ıı• ~ -
!iz tahaniitleri11e ve TabıWr 
ciw.nnila hKva dafi sat.-ıryaıları 
ınevzilerine muvaffak iyctle hü
wm Ptmiçtİr 

Dün de Mat>:ş sa.tlıli üzerinıilıl 
ln~i~ ııa'·aş ""' aYcı tayyal'ele
riniıı ~üs eUikleri hiicum
la.r. düşmana büyük z:ıy:at ver
dirilerek t.erdedilmi..tiı, Hava 
,nuharebelerinde dafi batarya -
lan tarafından 9 ve doıııı.run.r. 
topçuSll tarafından 2 İngilız 
tayyaresi düşüriilmüstür. 

M.anşda iki İngiliz Sll\"ll<Ş tay• 
yare inin hücumw.ıa \ ~ rı ·an do 
nanmnya men~up bir rlenizaltı 
a cı.sı, bu iki tay~'llreyi de dti
ı;ürınüı;tür. }'APtığ'ı beyanat ;ıe f.s•.••c hükıi- Londra, Z7 (:uı..) - İngil.:& tınlerı Rumence, Almanca veya 

metinin F.inlandiyava Alınan tayyareleri muntazaman on altı İtalyanca olacaktır. Düşm:ın gece, Almanyanın 
kıtalarının ~~si~ miisnade gece Al.ın~y;ının mühim hedef- · ~ garbında ve işmali ga;•bisinde 
c·tmok kararı da hep böyledir. !erini lxırııbarrlıman etıı:ı ktedir- b , , b' nıutılelif noktalara az miktar • 

d .. l · k 1 · ·ı .,.,. ı ~t ı ır. Sivil h::ılk a.~~nıda az 
ıAlman hariciye nezaretinde! !er. Ruhr ınınt.ııkaıımılaki en- sara ya ICI ır ınfilıik ve y-.ı.ıır;•ıı homlıaııı 

denilivor ki: u' rı mer ez en ı e .no onya, 1 ··~-
Düs.<elrlorf, Bremen. KiPJ eı:ıiz 1 ~ 1 lta~1plar ,'lll'dlr. Bir cok mahal-

Bu suretle A\TUpa, bolşevlk- üsleri \'C Wilhelmhıı\'C!l ~iddet- p a Ut' e\'ler haran olmuş \:ey& 
ltğe kıır~ı mücadelede birleşmek h8.l'lllra nğrannştır. GIU't> aV"Cıla-

cim du~·0wmııu gö~eımiştir, Ji taarruzlara u_ğr •$lılıtlır. BillcrP0 , 27 la..a.) - tefani b daf' b: t 1 d 
Alman!:>ı1n i"1!41: nı ııd bu- ...., rı ,.e ava ı :ı arya arı Ut-

Küçiik ve 1 ta aı küc;ilk mil - ·· l\jıtwıından: nıan tayyarelerinrlcn ikisini dil· 
!etlerin de iştirak ettii!i bu harp lunan araziye de akınlar yapıl- G neral ıAntonesko Basarab- sürmüştür. 
gösteriyor ki bütün ou ırıillet • ırıış ve bunlar giini!az yapı- ya VP Bukovina ıçin yeni bir zı-
ler yeni bir Avnıpanın knrul . lan akınlar kadar muvaffak mi plan lıa.zırlarnıııt;ı.r. Bu pliın İhJyıı.n resmi tt>bliği 
masında işbirliti etmek istiyor- !muştur. M reb "'' av tı.y- aayesınde köyliilere ellerinden Roma, 27 (a.a. \ - İta!; m or-
lar. Bu içten gelen müşterek a- ya.releri Fra.n.<;anın qimaline t.ıı- alınmış olan era.zi iade edilecek- dııları umumi kararğahının 387 
zim Londrıı.nın t.,.ebbüsleri ileı arruz etmişlerdir. tir. numaralı tebliği: 
karşıla,ıyor. Berlinin siyasi ı Besarabya ve Bukovina hu - Şimali Afrikada Mihver tay-
mahfilleri Londranın bu teteb- M k ti f b' ' dutlannda mıınhasıran Romen' v rcle~i Tobruk mü"ta.iıkem mev 
büslerini ehemmiyetsiz bir te- os ov aua e 1 r er !erden mürekkep zırai mınlaka- kiindeki mevzileri ve ia~e tesı..a-
zahür olarak telakki eylemek- J !ar lhd ' edllecektir. ~ bu sa- tını bombardıman etıniı;;lcrdi. Av 
tedir. Londra., 27 ( a.a.) - Geçe ya- yede şarkta ırki bir ileri mania .ta,yyarnkrinıiY "Sidi Barrımı cı-

rısından sonra Moskovada ısık-1 vücuda getirilnıiş olacaktır. \'llrmaaki makineli vesaiti w 
lann ><Örıdüriilmesi.,.,. Jtı.rar 'v.,_ G<!neral Aııtonesko bııntlan kampları mitralyöz ateşi altına 
rilıniştir. Tiya.trol&r, lfl,klar sön- ' mi.da Moldavya köy mıntaka . almı~lardır. 

Nihayet Berlinin ~iyasi ma.h
f'..Jl rinde, heyecan içinde olan 
garetecilere decilmicıtir ki: J 

Bolşevikliğe karşı mücadele -
de biltiin .Avrupa memleketle • 
rinin tesaııüdüne tarlhimW!en, 
Avt'Upanın tarihinden iftihar 
duy.ırak şahid oluyoruz. 

dürme ııaatinde kapanacaktır./ lıınnda ikamet eden Yahudile . Humeane tipinde bir ıa,y;ı.~ 
rin derhal ıaakl:ı§tırılmaına dü~ıirülnıü~tür 

Resmeı vıınfedar olanlar harlÇ d:a. karar vermiştir. A,ynı tetbirı .Şarki Afrik:ıda G,aUa - Sicl.a -
olmak üzere gündüz hiç kiın.ae.J diğer mıntakalaııla ik&ınet eden ma nuntaita3mrln. du:;maımın 
Moekon.ya girmeie mezuı:ı de- Yahudilere de tatbik edilecek . ~nehrin\ gernıck i'qin yan.. 
tiklir. """· tJtı bir t~büs altinı katnm.tı';.: 
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Askerlik bahisleri RADYO 

Almanlara göre 28 Haziran 1941 
7 .30 Program 
7.33 Milzik 

18.SO KonUŞD<I 

18.40 ca.ı: 

Sovyet Rusyaya taarruz etmek 
7 .45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saat 

19.00 Konuşma 

19.15 Caz 
19.45 Fasıl 

20.15 Radyo • • " * ne ıçın zarurı "d"? ı ı . 13.30 :Program 
L~.33 Ttirkte 

gazetesi 
20.45 Saz 
21.00 Ziraat f Bar tarafı 4 ı.incü aayfada) 

.raileniz Rumanva sahillerine 
irauar imtidad etmektedir. 

Alman ordularının muhtemel 
taarruz ve ışgal istıkametleri 
rn Ukranya hububat anbarla
rını elde etmek ve Rumanya 
&sarabyaınm istırdat eylemek 
ve ( Lenınr;rad ı eski Petersburg 
baş >ıeh rııı ı tazyik eylemek ve 
O<lesa ı;. b. Karadenizde ilk mü
h im Rus lımanını isgal; Rus 
ter~n n~Jf·rinı ve deniz üslerini 
11.rkaılan çevirmek için (Kırım) 
y;mm adasındaki tarihi (Si
vı stopol ı a ınmek ve imkan 
df-!ı 1 ine 1! ı rerse (Kafkas) sahil 
yo iyle lBatum) petrol borusuna 
~acı mak ve c<tinliğine rağ· 
m u ı ~oıı c-azır 1 Bakiı) petrol 
ka) naklarına ı-adar ula<ınıak e
ınel ·ni her halde beslemektedir. 
But, ün haya, gibi görünen şey
ler 1 ir gün hakikat olmaktadır. 
(Fül rer) in cihana büyük bi.J' 
(ıı!ir ırizJ teşkil eden ıiu büyük 
kara 1 verme1Jinın sebepleri ne-
dir? ı 

Almanlara göre şunlardır: 
A - Bu iki büyük devlet ara

sında mün'akit · muahedelerdı
bir gayri samimilik kokusunun 
inth_::arı, 

B - Bir taraftan diğı-rinin a
leyhine w zaranna bazı hare
ketlere tesebtıüııün ı ~rtebci 
sLibata vasıl o!m.a.sı_ 

C - Alman 'işgali altındaki 
memleketlerde (komünizm) pro 
PR{lln<lıı..~ının eksilmemesi 

' 
D - Sovyetler tarafından ve 

rilmeııi mukarrer iptida! mad -
delerin esirgenmesi (Alman -
Rus) harbınin mukadder vuku - ' 

Su sporlarına ehem
miyet vermeliyiz 
Denizj bol bir ülkenin sahibi 

olmamıza rağmen su sporlan 
bizde bır türlü şümüllendirile
memiştir. Her sene bir kaçı 

geçmeyen yilzme ve pek malı- , 
dut kiirek ve yelken yanşlan- 1 

ile kapanan mevsim ne gençliği 
ne de bu sporun meraklılarını 

tatmin edememektedir. Deniz
ciliğin ehemmiyeti hakkında 
yazdığımız müteaddit yazıların 
faydalı olacağını ve f~dera:ıyo
nun biraz olsun bu ışe layık 
olduğu ehemmiyeti vereceğini 
tahmin etmiştik. j 

Fakat maalesef bu yıl da İs
tanbul su sporlıı.rı ajanlığının 
hazırladığı gemi program fe
deruyon tara.fuıdan bir hayli 
kırpılarak geri çevrilmiştir. 

Bir kaçı gec;miyen yüzme 
milsabakaları , pek mahdut kü
rek ve yelken yarışlan bu spo
ra kar.ıı kendilerinde yakınlık 
bulan gençliği tatmin eder mi? 

Sponımuza esaslı ve müsbel 
bir istikamet vermenuzın za· 
manı çoktan gelmiş, geçmiştir, 
Yazın bunaltıcı sıcaklarına 
kadar devam ettırilen ve fay· 
dadan •iyade zarar veren .ru.t
bol maçları yerine denızcılıge 
mevsiminde ba.~lasak ve layık 
olduğu elıcnııniyeti versek iyi ol
maz mı'? 

Federasyon tarafından kısal· 
tılıp su sporlan ajanlığına gön
derilen program bu sporla a
lfilta.lı klüpleri memnun etmemiş 
ajanlığın tekrar tanzim ettiği 
faaliyet cetveli federasyona 
bildirilmıştır. 

Bu mevzu üzerinde federas
yonla ajanlık arasında cereyan 
edecek olan uzun konuşmalar 
neticesinde belki esaslı ve arzu 
edildiği gibı bir su sporları prog 
ramına kavuşulacak, fakat kor
karız ki mevsim geçmiş ola • 
caktır. ı 

Budapeştede 
bir infilak 

Roma, 27 (a.a.) - Stefani A
jansının bildırdiğine göre Buda - ı 
pcşteye bir kaç kilometrelik me
safede bulunan Magy Tenteny' ı' 
de büyük bir infilak olmuştur. 
lnfiliik o kadar şiddetli olmuş - ' 
tur ki Budapeştenin bütün ma
hallelerinden işitilmiş ve sar -
sıntı hıs.sedilıniştir. 

nu tesri etmiştir. 
E - Hudutlarının emniyeti 

bahancsile ve hakikatte atiyen 
emelleri tatbik& medar olacak 
Baltık işgalleri ve küçük dev -
Jetleri Almanlara muhalif cep
he almak için teşvik ve tahrik
lerdir ki Almanyayı bu son ka
ran venneğe ve milhlik bir har
bi göze alına.ğa mecbur etmiş
tir. 

Artık söz ve netice devrin 
çarpışan en kudrctlı silahları
nınclır. Tasavvur edilsin ki yir
mi senedcnberi en >Ukı program 
!arla silahlanan ve hazırlanan 
iki devasa devlet, hııkikatte 
muhalif rejimli iki muazzam 
hükümct rakip ve hasımcan 
mevkiinde çok kanlı hır suret 
te döğilııeceklerdir. Ve henüz 
sönmemi~ büyük atesi maalesef 
çok genişleteceklerdir. Zavallı 
insaniyet, şimdi daha büyük bir 
bildirenin e<ıiğine getirilmiştir. ' 

Büyük muharip devletlerin is 
tcklerindeki samimiyeti. hakika
ti ve haksızlıkları kim tayin 
ve tesbit edecektir? 

plAklar 
13.45 Haberler 
14.00 Bando 
14.45 Türkçe 

plAk 
15.30 Daıu; 

müziği 

* 
18.00 Program 
18.03 Şarkllar 

takvimi 
21.10 lstkler 
21.40 Konuşma 

21.55 Salon 
orkestrası 

22.30 Haberler 
22.w Müzik 
23.15 Caz (Pi.) 
23.25 Kapa.n.IŞ 

BORSA 
27 Haziran 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 

100 t sviçre Frc 

100 Pe?:eta 

100 Yen 

100 İsveç kronu 

5.2025 

129.0950 

30.70 

12.8450 

30-9150 

30.5250 

Esham ve Tahvililt 
Turk borcu % 7 1/ 2 
933 Tranş !. 29.20 
Ergcıın °le 5 933 iira-
n>.iyeli A B C 19.70 

İstila, kital, esaret ve tahri
bata u.i;ramış mamureleri yeni-! 
den tanzim kılınacak dünya ha- , 934 ıı. iii vn. 
ritasında kim müdafaa ve taz-
min edecektir? Anadolu demir yolu 

Siva~ _ En;uruın C/l' 7 

:Kl.30 

nıüme.sil 43.65 
Bu ölçüs · , merhametsiz ci- ı·-------------.ı ı 

dal ve taksimde teııu- ·~ ~ . .ıl 
hak ve mukaddesat onilnde e
ğilir hakemler veya galipler 
meydana çrl<madıkra büyük 
orman yangınlan gibi önlerine 
kurtarıcı boş sahalar ve büyük 
maniler çıkıncaya kadar yirmin 
ci asnn bedbaht mahlukları de
vamlı surette yanıp kül olmağa. 
mahküm olacaklardır. 

Asker ailelerine 
yardım icin 

' 
Nakil vasıtalarına yapı

lan zamlar Kanuna 
aykırı mıdır? 

Asker ailelerine jardım için 
vesaiti nakliye ücretlerine ya
pılan zamlar 1 Temmuzda tat -
bik edilecektir. 

Fakat Manisa mebusu Refik 
İnce Meclise şiafhi bir sual tak
riri vererek bu zamları halka 
vergi tarhı şeklinde mükelle -
fiyetler tahmili mahiyetinde 
görerek ~illitı esasiye kanu
nunun 75 inci maddesine ve 
lll numaralı askeri mükellefi-

' ...... 
Si. 

Kllçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıt, 

1 Aluotoo, a lklncıt.,..ın 

tart hl erinde yapılır. 

Pazar günü yapı
lacak milli küme 

maçları 
lst<mlrnl. Futbol Aıamtğı .. 

dan: 

Feııa.rbalıçe st.edı: 

Saat 12.30 Feshane - Hereke: 
Hakem: Muu.ffer Çizer. 

Yan hakem: Necdet - Baha
eddin. 

Saat 15.30 Fenerbahce • İ8t. 
Spor: Hakem: Halit Ezgü. 

Yan hakem: Seli.;nJ - Feri
dun. 

Sa.at 17.30 Be.şiktaış - Galata
saray: Hakem: Ahmet Adem. 

Yan hakem: Adnan - Tank. 

yeti kanununun 31 ınci madde
sine aykırı olduğunu addet
mektedir. Bu kararın Dahiliye 
Vekaletince yapılan talimatna -
meye de muhalif olduğunu sual 
takririnde ı:ikreden P.efik İnce 
başka belediyeler için de fena 
bir misal teşkil edeceğinden en
dişe ederek Dahiliye V ekliletın
ce bu hususta ne tedbir alındı -
ğını sormaktadlr. 

l:M~ilıc ASI 
1941 iKRAMiYELERi 

l adet 2000 Liralık = 2000.· - Liı·a 
3 > 1000 • = 8000.- > 
2 > 75t > = 1600.- • 
4 > 500 • = 2000~ > 
8 > 250 > = 2000.- • 
85 • ıoo • = aşoo~ • 

80 • 
300 • 

50 :t = 4000..- :t 

20 • = 6000.- • 
Felıi.ketin sebebini ögrenmek 

için askeri makamlar tahkikat\ 
yapmaktadır. .. ...................................... .. 

'I' ııı ll I 8.ABAB 

iLE SABAH, ÖGtE VE AKŞAM 
l0.. / ' im IOma ıründe it~ ıl<fa mım'-maıı. 

di'1e rtıılı:i fır<alayuuz. 

Bir Müşavir avukat aranıyor 
Zonguldak belediye reisliğinden 

Yüz elli lira ay'kk ücretle bir m üşavir avukat alınacaktır. 
Diğer bir daire ile alflkası olmamak üzere çalışma&ı kabul edenlerin 

usulen belediye re.islitine müracaatları iliın olunur. c5095> 

Saatcı ustası aranıyor 
lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

İdaremiz Ayaz.paşa atülyesi için iki muvakkat saatçi ustası alınacaktır. 
Taliplerin 2 şe:r foto.ıra!, hüviyet cüzdanı, hüsnühal kAtıdı ve şimdjye 

kadar çahştıkhı.n yerlerden hüsnü hizmet vesikalarile birlikte en ge(' 
30/6/1941 tarihinde Beyoglunda Tünel meydanındaki idare merkezinde 
Zat i§.lcri Müdilrlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir. (5137) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ( 
Topkapı - Silivri yolu mebdeinde yaptınlacak şose, refüj ve tretuar 

inşaatı ile teovı.ye işleri açık eksiltmeye konulmuştur . Keşi! bedeli 5797 lir• 
72 kuruş ve ıJk teminatı 434 lira 84 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve 
Muame!At Mudlırlilğti kaleminde görülecektir. ihale 14/7/1941 Paurtesi gü
nü saat 14 de Dainıi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak~ 
buz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz ~ evvel VilAyet Nalia Mil
dtirlüğ'üne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarile ihale ~ü muayyen saatte Dairnl Enci.im.ende bulunma-
ları. (5222) 

~!LM~<A9 I Askerlik işleri 1 
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Şubeye davet 
Yedek piyade Astgın. Milinin 

oğlu M. Mes'ud (39946) adresi 
Fatih Fener Gülcam.i Mh. Ta
rağa sokak No. 10 da. 

Çok acele şubeye gelmesi ilan 
olwıur. 

• • • 

, 
/ 

Maliye Vekaleti Millt 
Müdürlüğünden . 

Fen memuru alınaca~ 
1 ... ~ 

Toprak tevzi talimatn:ıme:;inin tatbıki içın te.şk.ıl edilen l<•"l111 J."'g~f' 
larda çalışmak üzere r~rı memuru alı nacaktır. 'su ft:'n m~murtar1 

. 

lerdeki hazine topr<J kların.ın l<ad~tra l tahdit ve ıesbıt i.ıjler'nJ•? ı~ti 
olunacaklardır. ,r•~ 

Bu fen memurlarına l 75 lırayı ge..,·n ıt:mek i.J.zere 365fi nuııı ~ 
maa~ teadlil kanunu hük~i mll"rine göre al :.ıbilecekleri ücret veıtl 1 
ve yol masraflarından La.1kY. ı~Oylerdt" bulundukları günler k"i11 sr 
barcirah hükümlerine göre ·Lyah.-ıt yevın iy~ı ted?Y" ed~lecf'..cuı·. 1~ 
yahat yevmiyesi (150) kuruştan az oln>..-.uı<.t.t wı:ere uc-ret1n ıe• 
ettigi asli maaşın yüzde Jör.d,ildür. 

il 

Aranan şartlar 
.1. - ııAemurin kanunu hükümlerine gtr .. -e n1en1ur obnek )(: 

zumlu 5<)rllan haiz bulurun~k. 

"' ıı-

2 - Ya$ı 60 dan fa,Ja Jimamak, ırı~ 
3 - Tapu ve kadastro ff"n mcktebınden, na.tıa fen tatbikat ,« ı 

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Uın~tıP' 
dürlüğunde en az bir sene müddetle !en memuru ıuf"t.ı. ile u5 

edilmiş bulunmak, . . ,,P' 
4 - Memuriyet yapmı~ sicili itibarile biunebBdea istitad• 

ceği anlaşılmak, 

5 - Askerlik ile ıll1iği olmamak, 
NOT: 

Kadastro ve harita işlerinde çalıjm11 olanlar t.ercih edi!.irl<'" 

nı 

Aranan şartlar >' 
1 - Al8ğıdaki vcsıkalar bağlı olmak ıartile Maliye Vei<Jleıl 

Emliık Müdürlüğüne hit.ııoen istida, ,ı .,ı 
2 - Nü!us hüviyet varııkası, «s:sll veyahllt noıeroe veya re#' 

makamca musaddak sureti> 
3 - 6 kıt'a foto&raf caltı buÇuk dokuz eb'adında•. 

4
.,ti 

4 - Mektep tasdiknam.J veya şehadetaan1eaı. c.M.ll veya ınLI· 
bir sureti> . . . cııJ+" 

5 - Bulundugu memuriyetlere aıt vesaıkın aslı veyahut ~' 
dak sureti «tasdikli slcil karnesi veyahut ınusaddak sureei k6 ~ · 

S - Sıhhi durumunun her iklimde ve koylerde vazife ıwU' 
sait olduğuna dair hükUmet veya belediye doktorluiu repoı""· ,1 

7 - C. Müddeiumumı!'gindeıı mabkfuncy-etı olmadıtına .ı.,r ~ 
ka, c.istida zirine müddeiumumilikçe tasd.iltJJ meşruhat Y~ 
tile de olabilir.> 

8 - Hüsnühal kAtıdı, ,I 
9 - Askerlik vesikası, en.Ulus bül"i:yet YN"&kaa&nda ve,-

iateme:z.>, . ~· il' . e ".. ~ 
10 - Talip olan şohıs resmi bir daırede mustalıcleın " ~ıl' 

l"etlin alelOsul muva.takatlni gösteren vesika, cta.lebe miıtealU_)t 1, 
merbutu vesikaların o daire vosıtasile Maliye VeklLttine gQl)d 
halinde ayrıca muva!akatnanı~ye lü:z.uın yoktur.> 

11 - Aşajıda yazılı sckılde taahhütname, 

iV 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l• I 
ı • ı 

•l• ı 1 

ıa 

' 
1 

siıı~~~ğlıı Ylll'li Askerlik ~b&- Taahhütname şekli , 
1 - 337 doğumlular ve bu M~ VekAletiode toprak tev:ı.ı komisyonlarında bu- vııııı 1-;.,ıı' 

;• ı ' 1 • ' :•. Il ı 
• 

doğumlularla muameleye tabi ylnlrn halinde bu vazifeyı kabul edeceğimi ve en az 45 fİ)ll ı:f ti 
diğer doğumluların son yokla- den haber vermeden bu vaufeden istifa ettııµm veya bu •••~ 

1 i •! J 1 1 

Boldan aoğa: malanna (1 Temmuz 941 tari- kelliğim, yahut hızmetimden istifade edilmediği veya uıti ~ ,r 
1 _ Bir böcek. hinde balılanacak ve 1 Ağustos devamının caiz olmadıiı idarece takdir edilerek vazı!eme .~•I• ,... 
2 _Bir meyva • Rabıt edatı. 1941) de hitam bulacaktır. rildi!i takdirde komisyon mesaisinin sekteye uğramasl _.. t ~ 
3 _ Doldurmak. 2 - Yoklamaya ayın tek gün- olması mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ~ .~ 
4 _Asıl _ Rabıt edatı. !erinde sabahleyin saat sekiz ~art olorok beı yüz lira tem.mat vermeti ve lıwııuı için ıuıl<l<l tJ>"'::,t 
5 - Artist. buçuktan akşam saat altıya kıı.- ikamesine ve ılfim isti.hşallne lüzum olmadan, bu taabhd .,t' ,ı 
6- Tersi faideli bir hayvan • dar devam edilecektir. (Cumar- icraya vaz'ı veyahut hazineden alacaiun vana bu alacaktan ~ 

Hane. tesi, Pazar günleri hariç) takas ve mahsubu ve yine bu taahhüt:nıırneden mutevellit ~"',.,ı 
7 _Bir gıda maddesi • Bir 1 3 - Yoklama aı;ıağıda göııte- bir llıtllA1 için dava 'kını..,ine lüzum basıl olursa bu cıavanıı1 

e(JO' 
isim _ Riyazlyede kullaru- rildiği üzere nahiue nahiye ya • mah• .. melerlnce ruyetını kabul ettiğuni taohhilt ve beyan .O 
lan bir harfin ismi. pılacaktır: NOT : 

8- Sonuna K gelse süt veren A _ 1 :7 Temmuz 941 de Be- ı - Bu taahhütı.amo r.ot.erce resen tanzun olunacaktır. ~' >' 
bir hayvan olur... yoğlu merkez nahiyesi, 2 - Nulus hüviyet varakasındaki hüviyeti ve ıkametPI" j 

9-Bir hayvan _ Alufte. B _ 8:15 Temmuz 941 de len bulunduğu adrCfi taahhütnameye yazılacaktır. 1,,-, 
Taksim nahiyesi, 3 - Bu taahhıltiıameye, müleselıil kefil olarak resmi o• ~~ı 

YUKARIDAN AŞAG.IYA: 

1-Tahta. 
2 - Nefer - Vakit göı.-terir. 
3-Kıyı - Yer. 
4 - ha ve - Kuru ot. 
5 - Rumen parası. 
6 - Bir san'at erbabı. 
7 - San toprak - Bir iskambil 

kağıdı. 
8 - Tehlikeli bir böcek. 
9 - Kırmızı - Etrafı oluklu 
çivi. 

(Evvelkl bulmacanın halll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

lADAPAZARI 
2 N t ZIA Mİ S E S 
3 A Ll•ls İ •,t •Y 
4 FERT EK! B A 
S AK ili 1 1 Nı• Z iN 
6 Rl8IE Rl•l•ıAiSl-
7 T I N MIA MIA Kl 
8 AR s'AI•• F 1 IIR 
9. z E l•lo N IEl 1E 

ir"Veni Salrahın,,"" 
ilan fiyatları 

Kr. 
Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada saııümi 500 

ikinci " " 350 
Vçüııcli ,, ,, soo 
DördlineU ,, " 100 
Beşinci " " 75 
Altıncı ., ,, 50 

C _ 16:22 Temmuz 941 de veya ticari ve sınal ·nüe3SL-selerde memur ve müstahdem v~f" 
Galata nahiyesi, caret veya •an·atıa meşgul bir şahıs da iştirik edecektir. .-.ıJ' 

D _ 23 :31 Temmuz 941 de 4 - Taehl.ulnan"' yukarı~i metnı aynen ıhtıva etmeı ve ~l 
Kasım.paşa nahiyesi, 

1 
şarUarı haı.ı bulunma.zsc.l ınuteber değildir. (3i07 - ~ 

E - 1:7 Ağustos 941 de Has- ===================--'-";/ köy nahiyesi, 

F - 8:15 Ağustos 911 de Hayriye lisesi müdürlüğünde" 
Şişli nahiuesi, . ~·'' ~ 

G - 16 :22 Ağustos 941 de 1 - Okuhımuz leyli ve nehari talebesmden tatilde ı.1ro1ıil 
1 

... 
Kemerburgaz nahiyesi, devam edeceklerin kayıtları Pazartesi ve Perşembe gunlerı ~ rıt 

H - 22;31 Ağustos 941 de sında yapılır. Kayıt müddeti 10 TemmUL 1941 Perşembe gun~ , 
Klsa hizmetlilerin yoklaması. devam edecektir. .,,~ 

Bu ilil.n davetiye mahiyetinde- 2 - Bu kurslara devam edecek leyli talebemiz okuldo ~ 
dir. Temmuz ve Ağustos ayları !erdir. 
içinde !Jilfi mazeret yoklamasını 3 - Bu ikınAl kurslarına hariçkn de leyli ve nehzııri 
yaptırmıyanların 85 inci mad- olunur. 
deye tabi tutulacakları ilfuı olu- ~ .. ı .. -=m ... 11211;;11.::mm:ıııııım-. ....... _,-nur. (9702) 

tr- DOKTOR-~ 
Tevfik Akif Ayışık 
Dahllf H•stalıklar M Uteha.uııı 
Beyo~lu Parmakkapı imam a'.)· 
kak numara 28, pazardan maadı 
aaat 14 • 18 e kadar. 

Gece mUrac:aatları da 
edilir. Telefon: 43906. 

kabul 

Zayi i 
Beyoğlu askerlik yabancı şu

besinden aldığım terhis tezke
remi zayi ettim. Yen isini alaca
ğımdan eskisiılln hillmıil yok
tur. 

Biganın Cedid mahallesm
den 325 doğumlu Osman 

oğlu Hasan 

TÜRK l-Y E CÜMHURIYETI J 
ZİRAAT BANKAS~, 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayw: 100.000.000 Türk UraSL 
Ajans adedi: 265 

Zlrıtf ve Tlcarr her nevi b.:ınka mu•meteı ... ı. 

Pttr• bl ır lktlre;,,ere 28800 ııra ikramiye veıılyor• 

- ~' 
Ziraat Baakasında kumbar.:ı. ve ibbarsı.z ıasarruı b_.1Jl#f7 

az 80 lira& bulu~nlara se.aede 4 defa Ç"'kilecelıc Jr:ur'• ae v' 
p1Ana göre ikramiye dnlı\...'!icaCb.r ~ "1 

DOKTOR ••• 4 aded 1.C'lO Liralık 4.000 Lir• '1100 aded SO Llr•llk ~ ' 

HAFIZ CEMAL 
4 • 000 • 2.000 • 1 120 • 40 • "'°' 
4 • 200 • 1.000 • 11160 • 20 • ,1 

1 k H k 40 • 100 • ..000 • ; 
._Q ma n e im DiKKAT: tte&aplarıııdakl J''1'8lar bir sene içinde 50 ~ 

Sahibi: A. Cemalettin SaraçoOlu düşniyenlere ikramiye ç.ıktığı takdirde % 20 1auasi1!e ~- (f 
Nqrlyat Müdürü: M aoıt Çetin Dalılllye Kıiteh88Sl81 Knr'alar senede dört defa 1l Mart, il Haziı'aPt :P 

BattldıOı yer: (H. loklr Gürsoylar V• Dfvanyolo lül ve il Birlncikanau t&rilıleriııde ~· 
A. Cımalettht 8ara9"6lu matbaası) ·------------· n. •• aııiiiiımmİııİacmiiiiiiiliiiım;ıi;;;ıİıİİamMliiiiilıl_,... 


