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l<inlseyi. 
aı atmayan 
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1 ___ .__,ı 

1 insanlar okadar buda
•dırtarki düşman ağzından 
~•lcıın sözlere bile derhal 
'••nır/ar <>e kendi <>alan. 
"•1ları alehinde şuphelere 

ı be kın/ere düşerler. ---~an: Hüseyin Cahi<I \'.\ı..çıN 
L\ &! uharebeler oluyor, kanlar 
il WU akıyor, şehirler harabeye 
n çevriliyor, ~'akat bu mu
~rebeıeri sakın milletler arasın
\ • Ordular arasında, devlııtler 
;aıı_ında vukua geliyor zannet-
eyırıız. Harbin yalnız mıktan 

e;•t malıdut bir zümre aley
ı dE açılması artık moda ol
b~uııt~ır. Daha doğrusu ?>yle 
<lir tuınre aleyhinde açıldı~ ıd
k·a olunmaktadır. Bu zümre 
~~dir? Bu her memlekete göre 

l\"işiı-, Mesela Almanlar <:ıov
~;kr Birliğine harp açtılar de-

ini? Evet amma onların Sov
~lier Birlığini teşkil eden türlü 
~ ıı milletlere hiç düşmanlık
hit ~oktur. Onlar Moskova~aki 
\oil,.k~~ yahlJ(li Bolşevık şefmm 
~"':ıuiınu kaldırmak, dünyayı 
-...rdan temizlemek için bu 
~neti ihtiyar etmişlerdir. Bu 
~.an devlet adamlarının ve 
l:ıai /Olarının ilan ettikleri bir 

11kattir. 

İDARE YERİ 
Nııruosmanlye, No. 84 fftan!wıl 

Telgraf: YENİ SABAB hUntnl -
TELEFON: 20'19G 

Her yerde 5 Kurut 

Gamelin 
Hapishaneden 

kaçmış 

Vichv bu!ana mükafat 
vadetti 

A"k•ra Radyo Gazr'<•i 1 

f 

Yeni Avrupa harbinin başlan
gıcında Fransız ordulan başlru
mandonı iken Fransanın çi"\k
mesi üzerine başkumandanlık
tan azledilmiş olan General 
"Gamelin,, hapish11J1eden kaç
mava muvaffak olmuştur. 

Vichy hiikı'.lmeti enenılin bu
lunması için emirler verm.ı8, ted
birler almıştır. 

General "Gamelin,, in Fransız 
hezimetinden sonra öldürüldüğü 
yıı.hut intihar ettiğine dair bir 
takım şayialar çıkmış, lakin son
ra kendisinin tevkif edildiği ta
hakuk etmişti. 
~ ....... --- .._.----------·-

"Riga,, düştü 
Ankara radyo gazetesinin 

lı~en sene Sovyetl~r Birli~ 
ıa.ı andiyaya harp iliin etti&-ı 
~n o da Fin milleti aleyhinde 
fııl aıı~• hı~bir niyeti olmadı
lı; 1 te .ıin etmişti. Sovyetler 
ıil'lığj kapitalistler elinde zulüm 
l;ı~~ıı. ~ıı kardeşlerini kurta_r"
)il~ 1~ın k•ş vaı<ti o kadar bu
~· bir feJakıı.rlık yapıyordu. 
~di .~c Moskova A!nıan mi~e
~~ duşı:nan oltııadıgını bildU:
ltıı · O yalnız ınüsteb.'d ve mu
~ altkim nll?.i şeflerinin düşma-

rerdiği bir habere göre Baltık 
mıntakasınd-a. icrayı harekat e
den Alınan kıt'alan Letonyanın 
merkezi idaresi "Riga., şehrine 

lovyet _ A iman • Macar - Rumen - Fin Boğuşmasında son <>azigeti gösteren temsili harita girmişlerdir. 
...,._~·-~-'-~~---=--,~~~ _:__:__::___:___:_....:__:_=-~~~~~~~;--~~~~~~~~~--"'-~~~~~~~~-

~~lizlerin de Almanlııltletlne ·1······••0<1H9<ID<llMllKll:IU.•H•ıH1•H1•ıe••·_·ı·········· .. ş·IM•1M•HIHe•H1•ıe•ıe•f······ı·"""--.-M4-~ 
~ ·~ laltdir ve senıpat!clen baş- " 
l;jubı~ hiıılcri yok. Onl.ır yalnız iZ 
li~ erıznıi n.ahvetmek ve beşe
lıia f;\ı kurt.aı:mak niyetinde. Al: 
~~t,ılletinin de karRısındakı 
ı-,,t an ya.imi Churehill'<len iba
biıt!:ıbı-turüntiyor. Lcndran•n 
!il\ ıı • ÖOmbaı'dımanları, gcmil0-
l:!Ji batınlması vesaire hep 
isi~thıl!';n hesabını görmek 

r. 

·Temmuz denizcilik Bay
ramın şereflendirmele
ri kuvvetle muhtemel lıi:J~"ıvni Harpte biz de bu türlü 

ıı.:_~ "_ ışittik . Mtitte~i.kler;_n ~üş
)j'llıgı 'l'ürklere degıl Turkiye-
~-,nlış yo'.ı ve felakete sürük- • • d l k 
l~ı-h' olan İttihatçılara karşı idi. 1 merasım karada ve denız e par a 
11ı.'.:·~ıhnn vücudünü bir !<al- ı.i/d f , •t / h 
'ıi;""lar Türkyeyi saadete ka- Şeıt e es l 0 UllBCB 
~ıı:acakldltlı. ! ı Temmuz Deni7.cilik bay Galatasaray lisesinde to~la-

t~t,{ı neye k'.l.vuşturdukla;ını , ramı hazırlıkları ikmal edil- nacak saat 10 da Taksıme 

•. 

HARP VAZiYETI 
--'l'-..................................................................................... ~ı ..... 

Cenupda mukavemet şlddeJli 
Bu anda taarruz koltuğunun "Prut,, 
da büyük güçlükler karşısında kal· 

dığını görüyoruz 
YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer l 
na mecbur eden sebepler de var
dır: 

Kahve Tevziatı 
Yarın sabahtan itibaren 
bilfiil başlıyor. Tevziat 
numaralarla yapılacak 
ŞelirimlZde kahve tevziatına 

yarın sabahtan itibaren bilfiil 
f.aşlnacaktır. Vi!Ayet tevvziata 
ait bütün hazırlıklannı tamam
lamıştır. Tevziat için vilayet ta
rafından hazırlanan talimatna
me dün bütün kaza kaymakam-

FIKRA 

!arına tebliğ olunmuştur. Bu ta
limnatnamenin esaslan Ticaret 
Vekal~ti tarafından hazırlfinan 
talimatnameden alınmıştır. 

Halk kahvelerini vilayet tr.n
fından kendilerine kahve \"t·ril ... n 

(Sonu aayfa 5 ıOtı.on 7 de: 

llıu Ul{: Ferid Pasa ve &'vre t n:ıiştir. müteveccihen harekPte ge-
<l.ır~c-denar.1esi. ~s~lar o k~- I"uvvetli bir ihtimale gö- çccektir. Taksimdeki ~er~-
lıııd UdaJadırlar ki, duşman ag- re bu bayrama Milli Şefimiz sime saat J0.31) da lstiklıi.1 
~ an Ç•kan d:te bile derhal İsmet lnönü'nün seref ver- marşı ile başlavaP-8.k, deniz-
\!~ ıırlar Ve kendi vatand~ları - mo.-si ümidi denizcileri bu a- ciler tarafından nutuklar 
il~ 111de şüphelere _ ve k~nlere \akaya layı.k olmak hususun- söylenecektir. Buradaki me-

yedi gündür, iki büyük ordu 1 

çarpışıyor. Ruslar, tevcih edilen . 
darbeleri geri atmaya, vakit 
kazanmaya çalışıyorlar. Mey
dan muharebelerinin nerelerde 
vuku bulacağını, harekatın bu
günkü inkişafına bakarak, kes
tirmek müınkiln değildir. Ancak 
Rusların, tarihlerinden de al
dıklan derslere dayanarak, geri 
çekilmeleri muhtemeldir ve bu-

ğe~>ce~~:1°r<l~':;:~~~und_i: Muharı·p du"nya kar-
malarından, taarruza büyuk bır 

ih;~v~r;ı::ı~;:~1'~ al~a şışında Türk - Alman 

ayrı bir muahede yapıyor ve 
Alman - Rus harbinde seyirci 
kalmağı düşilnüyor. 

İngiltere Suriyede harp edi
yor ve karşısındakileri dü!;IIlan 
kclimesile tavsif ediyor. Fakat 
Vişi kendisini harp halinde te
lakki etmiyor. Amerika Yuna
nistana yaptığı gibi Sovyetlere 
de büyük yardımlar vadederken 
Almanya bunu hasmane hare
ket saymaz görünüyor. 

~n bler. Düşmanın ısteı1.· gı ~a- ' da ciddi çalışmalara sevket- rasime iştirak edenler, saat 
%·. Undan başk~ bi:~ey deı:,'.!- S miştir. Diğer taraftan, Mü- 12 ye doğr~. Be.şik~şa. gide-
l~D Ilır ın.,n . ıeke.ı ko.ayca m_ag- ~ na'•alat Vekili Cevdet Ke- rek şanlı Türk amıralı Bar-
'n ctınck ve mah :etro~k ıç•~ " rim tncedayı.nın da ı Tem- barosun türbesine çelnekler 
ı,.~~ın ve şaşmaz çare halk 1 muz ve Kabotaj bayramı koyacaklardır. 
l;ı'llt~~a nifak ve münaferet sak- 1 nıi:nasebetile şehrimiıde ya- Denizdeki merasime öğl~ 
~l!ıı r. Bunu hcrl;cs bılir, he_:- pı\acak merasimde hazır bu den sonra Modadaki Denız · s t 1 
"~r ~krar eder, fakat bu tu;ııaga . Junması da muhtemeldir. kulüp önünde başlanac:aktır. ov ye er 

lJ aına.n bırçck kı..~.ban -~uşe_r. • Bayramın tes'idi için bir Burada yapıl~~~ denız ya- · 
'11.i;'.J:'Umı Harp.le mu.ttcfikfoıın program hazırlanmıs, tabe- nşlarma .. ~~ıcumhurumuz 

l!ttı·gı, yalnız İttihatçılarla harp mistir. Prrıgrama nazaran mesı muhtemeldır. OS OV tt r 
~.kg, arnmızda söylendi d~rdu.

1
, ba:TaDJ, 1 Temmuz :::alı gü- Her sene bir. Türk vapu- erini kaybettiler 

\ltınat .1stanbul Lır k:re ışgal nü karada ve denizde tes'id runda verilmesı m.utıı:d olan Y 
lııUtea gır_ınce duş~anlıgın kınıe edilecektir. Karadaki mera- süvare, bu yı.l verılmıyecek- p1 --------G---.--ıı \ıkt 11eccıh oldugu meydana sime iştirak edecek kıtaat tir. Ankara Radyo azeteoı . 

~1. .. ~111111e l4N11111,11e11111111.~~-·111ıı_ı~1111.1~1111111 L-------------l 
l\u, fi:tinkü harpte de Almanlar parmaktır. Bugün eminim ki yer yuzunden, bınınden_ıçtinap .etse- İtalyan menbalarından gelen 
ı,~~ <U'J mağlup etnıeğe muvaf- yüzüne Merih ten bir ordu inse niz, karşınızda sıze halisane haberlere göre Karadenizde 
~lıılj olurlarsa Kr<:'mlin'deki ya- de faraza Türkiyeye saldırsa maksıı:tlarla taarrıız:ı hazırlan- mayn tarlalarile örtülü "Kös
~lırta BolF;evikler belki yakayı. ~eflerinin ilk vereceği beyanat mış duşııı.an yıne bir bahane tence,, limanını bombardıman 
llıuıı tırlar. Fakat Rus milleti Türklere karşı dostluk temina- icat etmeğe muvaffak olur. / etmiş olan Sovyet Rusyanın Ka- ı 
'ıt1 ı akkak teşrih ma~aJına ya- tından ibaret olacaktır ve har- Fiıılfuıdiyada gflya patlıyan 
l,...,:r. Ru~lar galip gele?ek olur- bin mes'_uliyetiı;ıi mesel~. biz ga- bir bom~ bilmem kaç kilome~- ı radeniz filosu zayiata uğramış .. ~;z- nazı şcflen belkı kaçıp zetecilenn tahrikatına yüklemek reden gelip de Sovyet askerlen- ve "Moskova,, torpido kruvazö
ilı.'11-011~Urlar; fakat cezayı. Alman istiveceklerdir. ni vurmamış mı idi? Sovyetle- rile diğer küçük bir vahidi 
~ey· tı Çeker. Almanlıı.r İngilte- Defalarca tatbik edildiği ve rin Finlıi.ndiyaya tatbik ettikle- harp kaybetmiştir. 
~~.ezecek olurlarsa Clıarchil yalanı meydana çıktığı halde ri bu usul şimdi o kadar ihtiyat- ''ENİ SABAH - "Moskova,, 
~ilra\ Sağ ~alır. l<'akat lngi~ ~- ayni propagandanı~ . bir türlü lann~ V~ _lhtirazlarına ~~n (Sonu uyfa 5 ıütun 1 dol 
d~ ı.. ~rlugundan taş tıı,'l i.ıstun- ra•;betten düşmemesı ınsanların kendilennın bagına gelmedi mı? 
tir~~az. Müttefikler Bertin~ ya'.İLız bir ııe)'.do .~ılmaz bir . Harpler milletle~ aleyhine
~lltj e~ olurlarsa nazi ııeflen sebat gösterdiklennı ısb.ata ya- dir. Harplere §eflenn hatalan, 
~at ikinci plan:ı. dw,erler; fa- rar. tniıanların elden bıra.kmar fena idareleri ve hırslan ~ebep 
4i 11:lınan milleti bir daha beli- dıklan birgey aptallık ve mu-

1 

olsa bile cezasını ve f~Ake~ d~
'"rı1-"ruıtamıyacak surette yere hakemesizliktir. ma millet çeker. Bir milletin 
li ı, .. "e parça parça edilir. j H:ırpler şahıslara veya baş- mağlfıbiy~ !e!Aketl~~d~n kur: 

. -' 

-

çagnlmasına daır emır henuz 

ısdcr ~~şti;;üsaid, kısa ve muahedesi 
(Sonu aayfa 5 ıUtun 1 de) 

Sovyetlere 
Amerika ancak 

bir sene sonra y~r
dım edecek 

Nevyork, 28 (a.a.) - B. Roo
sevelt, Sovyetler Birliğine yapı
lacak yardım hakkında dün ga
zetecilere beyanatta bulunarak 
bu mesele üzerinde evvelisi gün 
Sovyet büyüke!çisi B. Umanski 
ile görüşmüş olan hariciye müs
teşarı B. Sumner Welles'le gö
rii§eeeğini bildirmiştir. 
Amerikanın ne zaman külli

yetli harp malzemesi imal ede -
(&onu sayfa 6 •litun 7 de) 

-

Yazan: Aka Gündüz 
Bu harp; b.aşladığı giinden

beri her türlü tahminleri, mın
taka ve ihtisasa dayanan müta
lealan alt üst etmekle nev'i 
kendine mahsus bir mahiyet al
ııllştir. İttifaklar ve istilfilar, mü 
vazeneler klasik şeyrini kaybet
ti. Hadiseleri kısaca seyrede
lim: 

Amerika, İngiltere ile siyasi 
ve askeri bir ittifak :ıkdetme· 
miştir. Fakat İngiliz - Alman 
harbinde bundan daha geniş bir 
vaziyet almıştır. Yinı Amerika 
ile Almanya arasında ne ı>iyasi 
mürıasebetler kesilmiştir, ne de 
hıll'p halindedirler. Fakat Va
şingtonun Berline karşı tuttuğu 
yol tam bir muhasım ve muha· 
rip yoludur. 

Almanya Sovyetlerte sulh ha. 
linde iken Londra ile Moskova
arasında da.ima şiddetlı bir so
ğuk hava esmekte idi. Geçen 
pazar sabahındanberi Bertin 
Moskova ile harp ediyor ve fn. 
giltereden Rusyaya bir şiddetli 
sıcak hava dalgası akın etmek
tedir. 

İsveç bit raftır , fakat Alman 
ordulanna yol vcriyo•· 

~,~ akikat budur, fakat işin daki zatlara karşı yapılmaz. tulab!_lmesının en bırıncı çarem 
tııı;Pagandası millete karşı dost- Harpler falan nüma~, fa.lan azamı metanet, cesaret ve fe
lır~~~ınatı vermek, ııeflerm r.ıütalcaya hiddet edılip de on- clıkiirlıkla beraber .kulaklarıııı 
\ıQ1a Juıı sarsmak, ~~flı:r hak- dan dolayı. yöze alınmaz. Bütün düşman pro~asma tıka
~il':" •üphc d ğurmak ve ı:onra bunlar ancak birer bahaneden mak ve tesaı;ıUdü bozmamaktır. 
~ ol.ıoyııwııı L.o!4y~a Jw· I .ibarettiı:. Bahnnepjn birinden. ~ Qııılıl l"A1 0N ~ekııi ''lloskovıa:· to1plto kıımızörii J 

Japonya ·;çiiz.lü pa.ttın bir 
rüknüdür. fakat Moskova ile -

Bütün bunları göronün önün 
den geçiren bir Türk haklı ola
rak düşünüyor: Ben ki ittifalt
lanma sadıkım ve bu dal.ati
mi müttefiklerim de tasdik et
miştir. Ben ki sebepsiz ve lü
zumsuz bir harbe g;il'meği milli 
menfaatlerime ve insani <luy::;-u
larıma uygun görmüyorum. 
Ben ki harbe, ancak tam,ıır.i , e
time ve istiklalime tecavl.;: e
dildiği takdirde girmef'c ka
rar vermişimdir• Ben ki bu 
dürüst ve açık sebeylerin n.ıu
tıld bir neticed olarak Tiiı k -
Alman dostluk ve ademi c -
vüz muahedesini akdetmişin. ri. 
Neden benim bu hareketim - sırf 
Alman düşmanlığı yüzünden -
bazı itirazlara, tenkitlere u~'l'a
sın? 

Ortada şaşacak ve sürpriz 
snyı.lacak hiç bir hadise yok
tur. 

Ben bıı ~ibi dostlukları. itti
fakları meydana getirmeklp da
ha iyi ve iyiliği urmıma ~amil 
b'r hare1' 0 tte bulunuyorum; 
harbi köriıklemekten çel indi
ğimi isbat ediyorum, varsn• Av
rupnrl·•. d ıha doğrusu yarı 
rlJnyada 'ıc.rp dışı bir iki d"vltt 
kal~ın. Harbe iftirak etınekle 

(!oJnu aayfa 5 alitun 7 1~) 
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H z ETi YUSUF 
-----------ILE-----------
GÜZELLER 6 l Ll ZÜLEYHA 

Yazan : 1llha;ram Zeki 

-14- 1 

- ::-cv~ili karde&lerim, dedi. timalini aklımıza bile getirme • 
\'akıt ge(lımiyelim: hemen gi- d:k. Ağacın dibinde vez:di.~iz 
dıp zavallı Yıısufun cesedini ku- karan bozamayız! Bir., ıkı yıız.. 
yuda n ı:ıkaralıın. Fakat . yal~a- lü insanlar değili.,.. 
ı·ırım i>R, bu clnayetimiz yıne Cat, kendilerini biribirine ka
ara ıruzda bir sır olarak kalsın. tacak tehlikeli bir mürıakaşa · 
Bab,ınıız, Yusufun yine bir kurt nın patlak vermek Ü2ere oldu
tar.ıfı '•1'111 par<'.alanrl ığım zan-

1 
ğunu .. .. rek ara~"'- girdi: 

net.auı . Haydi, di.i.ştin peşıme... - Keı:ıdunizi alda.tmıyalırn. 
Yahnıla önde, diğerleri ark&-

1 
Belki Yusufu bu kervanın il· 

da olmak ÜZf're dereden çıkttılar 1 damlan değil de başkaları kur
kuyuoun bulunduğu tarafa doğ- tarnusbr. Evvela gidip b&k ... -
r;ı üerlemeğe başladılar, (',eyrek ltm. Ondan sonra ne yapacağı
saat k:ıdar süren !ı.azin bir yol- mızı diişiinelim. 
culuktan sonra kuyunun ba§ma \ Da.,n da yni fikirde buhınu-
ul t.l r. yordu: . . d - .. lü' 

Roben, vüru<lünü.n fult kısmınl - Kardeşimız ogru soy • 

'f'ENJ 8ABAll 

!&EH ; IR HABERLER 
• s ıma n ğl 

Uzun 
ekmek 

Beledjye bu ek· 
eklerin daha 

pişkin olduğu ka· 
naatine vardı 

1 ı·h . 1 k. ı k .. tıyaç arımızı arşı ama uzere 
piyasada bulunan diğer kağıtlar 

satışa çıkarılacak 

Almanya ile Sovyet Rusy11. 
arasında patlak veren harp yiı
zünden 1300 ton:a yakın Fin ka
ğıdı. memleketimize transit o
larak getirilmek üzere getiril -
diği Odesa limanında kalmıştır. 
Bunu na.zarı itibara alan kağıt 
ve mukavva itha.lıit birliği, bü
tün kağıt ithali.tçılannın i3fua
kile bir içtima aktederek b6.zı 
kararlar ittihu etmiştir. 

diğer nevi kağıtlann piyasaya 
çıkanlmıısı etrafında. görüşme-

1 !er cereyan et:ıniııtir. Bundan do
layı, birlik ith'.latçılann menşei 
neresi olursa olııun ellerinde bu
lunan kağıtların bir listesini bir
liğe tevdi eylemelerini, ve bu li&
telerde menşelerin& göre kağıt-. 
ları.n kilo ve fiatlarl.lll bildir -
melerin.i ietemiFr. lthalatçılu 
listelerini kısa bir za.ına.ııda bir-

---------
OKUYUCU 
DİYOR 

Franca a alamı

yormuş 

!stanbuld:ı Süleymaniye ve 
fa caddesi 16 muuarada o
turan kariinıiz Ali Vehbi 
ya:tA.!ığı bir mektu!)ta diyor 
ki: 
"Sıhhat Müdiirlüfü ve Emi

nönü hükumet tab"pliği tara
fından tasdik olunan r:ıpora 
müsteniden ölmek üze.re 
bııluoan hasta bir gence her 
gün 500 uam francala veril 
mes.i lazım gelirken Kantar-

ı hakkı tam olarak ver ilme
hatta tam olarak veı-ilme
melrte idi. 27 / 6 941 gilni1 ise 
bu talebimiz istihfafla kar
şı lanmıştır. 

llu1nuı 1!l il . 

-
1 . rı 

1 1 1 

Yazan : l:LUNA~ 
"'1111 Btın•lnn eok ""' •I yı<zd 1~ 

hır tak..-unde e•Jebi '"'11 • • 

yoks:ıllıığundaıı şikıişct ~ 
linl. Bu .ş; kiyetten ı:;o: 1 ı·:l nı• 
mua kılıklı bir iki haftalık g~ 
zete çıktı. İki üç nüsha "'"' 
haber aldık ki kapanmı,,\ar. 

- Sebep~ bitr 
- Pek çok. Evvelıi parıı 

ntiş .. 
Top atılmamasının yü7. ~ 

!erinden bırıncının bant .. ,. 
ması gibi; üst tarafııu soı~ 
ha.cet yok. F'akat yine ku 
yoruz: ,,.., 

- Mecmua satılmıyor. dl 
imiş? Bir çok k~niıı elerıJl 
görüyorduk. 
Muhatabım: .a., kuyuya sarkıtıp keskin_ bakı.t- yor, dedi. Gıdip Yusufwı bu 

tan ile Yu.~ufun ceııedm1 beyhu- kervan halkı içinde olup olma-

1 dA :ı.radı. Kuyunun dibinde bir dığını öğrenmeliyiz. 
§t'Y giiremeyince doğruldu. Te- Diğerleri de tasdik makamıo-
li'Jlı bir se11le: da başlarını salladılıı.r ve kuyu-· 

- A.1'\:ı.nmu.ı;mı. dedi. Kuyu- nun ba.ıp.ndaıı ayrıldılar. Kendi
nuu dibi avna. gibi görünü.yor. !erini göstermemeğe <;.alışarak 
Yuı;uf vok! kervanın konakladığı yere doğ-

lstan.bul belediyesi bir möd -
detteoberi uzun ekıruık tecrübe
leri yaIKD&kta idi. Bu. tecrillıe
ler neticesinde elde edilen nü
muneler belediye k:iınyahane -
si tarafından tahlil olunmuş ve 
raporların tetltik:inde ııııuıı ek -
meklerin yuvarlak ekmeklere 
nazaran daha pişkin olduğu 
görülmU.tür. Bu itibarla beledi
ye tedricen ııehrimizde uzun ek
mek imalini teşmil edecektir. 
Uzun ekmekler bir ve yarım ki· 
!oluk olarak imal olun&calrtır. 

Bu içtimada Rumanya, Maca.
ristan, İtalya ve Amerikadan 
gelen Jdğıtla.nn, i'ınl1ııdiya ka
ğıtlarından daha palıa.h olduğu 
için ve Finl&ndiyadan Odesaya 
geılmiş bulunan kiğıtlann da ~ 
nilz memleketimize muvasalat 
etmediği gö:r.önüncle tutularak 

liğe vereceklerd1r. j 
Diğer tarafta ayni içtimada 

Ahı:ıanyaya yapılacak kiiğıt si
parişleri için de, birlik kanalı 

ile Ticaret v e.k&letinden konteıı.
jaıı istenmesine de kB.l'U veril
miştir. 1 

Bir vatandaşın hıısta za
manında en büyük ihtiyaç 
ve hak.kının teslim, ve bir 
gencin tam manaııile hayati 
bir ehemmiyette olan lhtiya.
cının teınin edilmeai husueun 
da alakadar makam.lann na
zarı diltkıt.tini" celbetmooiıı:i 

. - Azizim, dedi. lıieclll ıı-

1 başında bir çok ~ııı.I ı: -~ 
Btuılanıı çoğu ücretle!'vıı I""'" 
alm~lar. 

Yahuda, sevincinden el çırptı: ru ileri •meğe baııladılar. ,..,...,._,..,,._,..,,-v...""""""""~""'""'""'"" 

- n'mek kardeşimiz ölme - Yusuf, o SJrada kervan sahi- Nakı'ller Tay:.n•"r 
miij, demek onu . kurtarmışlar bi ile konıı~yordu. Avak BCS· 9 . llJUi 
ba • ı !erine benzer bir ~ırtı İ§itti. 

.:_ Çok şilkür öyle olmuş. Başını geri çe;irip baktı. Çalı- Adlı.yede, Ticaret Veka· 
- Bari merhametli bir ada- !arın arkasına gizlenerek kar -

mın e!ine düşseydi. 1 deşlerini gördü. Hudutsuz bir le-tinde ve Vakıflar U-

Basma 
ihtikarı 

Maarif 
Vekili 

rica ederim.., 
.4.li Vehbi 

- Yusuf, akı.Ilı ve gtizıe\dir. sevinç duyarak fırlayıp ayağa mum mCldOrlüğünde ya-

~~~i :'"v:!=.~n:;~- , kalktı~ buradayım, ben bura- pılan nakil ve tayinler Buna mani olacak Dün sal!ah şehri-
U.vı Robenin sözünü kesti: d._yını! _ . Ankara, 28 (Hususi) -1ılııh· '-~birler BltnllJOT mize geldi 

YEN1 SABAH - Karii
mizi şikayetincle tamamen 
haklı görür ve bu vaziyeti 
ali.kadar ınakamlann dikkat 
nuarın.ı a.r.zederiz. 

_ Kcndu.ini ys.Jruz bizıe sev- ' Dıye bağırdı . Mal ık de Yuaıı- telif 00.let memutları arasında ttn:f· 

dtrell'ledi. Allah vere d,. kendi- fun ardı sıra ayağa kalkmış, nakil ve tayinler y~t:ır. ' Flat mürakabe bürosu, Mab-' 
sııu kuyudan çıkaran adamın e- ayni istikamete bakmıştı. Ou Bwılan- bildiriyorum.; rtıutp•pd• 36,5 kunıoa. aatmssl 
]inden ka.<:tu gelmese... Sonn. 1 lan görünce Y usufa sordu: . limngeleıı b•-anın metresini 
foyamız meydana ~1!t&"· Baba -1 - Bunlar kiı?dir? . Adtıyede 60 kıırUl>lL aa.ttığından dolayı 
mı'T.ln elindlln ve diliııdeıı kur "J. - Kardeşlerııu, YR sahip! Ba:ıı.ıresil' mahkemai ~ Jılehmet Ali adında birisi hak -
tul ma··ız. - Kardeşlerin ıni? ne Zonguldak ceza hillr!mj Uıt.. kmda zabıt .tutm~. 

B:ı ııi'.ızler, Şe<ft'unun yuın~ıı.- 1 -: Evet ya sahip. fi, Muş lnıktı.k bikiııt!iğiaM Kırk- Diğer tan.ftazı 1ıaama e&bşit)r 
yıuı kalbini tekrar . ta.oı bahne - . Fakat onlar seııi kuyuya 

1 
lanıli Kadastro bAlrimi A.YDi, Er- iıııda.lti ihtikar hareketlerinin ö-

!"etı." · '.e kıifi_ geldı: atmamışlar. ıruydı? · menak hi!dmliğine Edirne K.,. niine geçmek ÜZC('e yeniden bazı 
- Eğer hnla.~kannın elinden - Abmşla.r~. . , . . I da.atro h~ Muslıafa, Kozan brarlar alın•ııııtJr . .Pımırtesi gü 

kacıp gclınıe, razı _oı~n:z .. da, - Oahı.r aeruıı ölaıfai ıııte • eeza hAkiınliğiJ» Deıı!zK ııergu 
1 

ııüı:ıdeıı it:iban:ıı. piy&1adald Jı.oot 
olro.aı;anız da onu öldurunmı. ı miyorlar mıydı! bakjıilj Ethem. Ka.taınoııu- re- roll&ra dahıı. sıkı bir 11\U'ette beG 

y :.ı<b, f}em ·ı;n~ bu ııözle- - İstiyorlardı! .. . . ltıliğine Yoar:at. :ııı~~I ·la.ııacaktır. Bunun için de ls-
ruıe ~ok içerlemişti. Ona a;ğ-.oı- - O halde nlan ıııorüoce m- Na.fi, U,,a.k müd~ıwn~ tanbul Yerli :Mallar Puarian 
ıun P><Y•lll vermeğe hazırlaııı • ilin ııevind ? . l Sare.y ml\ddelumumiai Hikmet, müdürlüğünden lstanbulda. han-
yotdu. O rurada Zebelün.un ee- ı - Çün~ onW- benim kar ·i Aııka.ra hi.kiıınlıır- ~.ı.c.. g:iticarethande.rePuıııasa.tmalr. 
si yübeldi~ ~- "Eııo.M>im ki yaptık- ra memuru Fa.bri, Bın8a ha~- hakkının v~. bunla.nn ad-

- 4tc bir kervan, bır ker- 1 !arına pışınan olarak beni al · i liğine • .Ankıı.ra h~~~ ~alıaiıı, resleri sorulmuştur. Jıl"ıidiirlük 
van ! mağa; götilrüp sevgili babacı - Zongu.lda.k cea. hi!nmliğıne Su istenen malllmatı nı.lirakabe bü-

Eütün bakışlım, ~.belunun ğıma, k~El!lim ~nym_iııe ka - şehri hakimi ~vket, ~ h&.; ro3Ulla dün vemtlııtir. 
sağ eli ile iııaret ettıgı tarafa vuşturmaga gelmi'lerdir. 

1 
kimliğine Adliye h\lkuk ~en 

ç •vrildi. HPpsi bu· ağv.daıı hay· :Malik, eııefle ıı...nı salladı: umwn mlldllr ıı:uıavi.ni Nun, lıı-
kırdılar: 1 - Zavallı çocuk! Ne kadar ta.nbul sulh hlkimliğ:ine tırtanbui . PO LI s T e 

- Evet, bır kervan, bir ker - ııa.f ve temiz kalbin var! Seni .... icra memurlarındaıı Ra3iıtı, İs -
vıın ! !imden alıp öldürmek için gel- tanbul icra memurluklarına Pı- Belediye cezası Yerenler ı 

laaher, hemen iddiaya girdi: medik.leri ne malılm? narbap eski h&.kı!n muavini ~- Bel.etliye tal,imat.ı.ıı.a ria.yet et 
_ y,.min ederim ki Yu.sufu - Ha.yır, ya ııe.hip, ha.yır! biha ve hulw.lı: dokt:onı kmail mediği görülen muhtelif ~ 

bn kervanın. a~ınları kurt~ · Karqe'!lerim, artık bana fena- ! Zühtü tayin edil~ler., ile 8 şofijr, 13 ~rabacı.. 1 oto 
mışl:ı.rıJır. Gıdelim, 01111 ellenn-1 !ık _yapın.azlar. Babacığımın_ kal Ticaret Vekaletinde sahihi ve tramvay yürürken , 
dt•n alalım. biııı ebedıycn hasret ateşı ıle , . 1 atladıklan ı:;örillen 8 Jı;ifiye ce-

1 

MAARiFTE 
Maarif Vekili Ha.saıı Ali Yi1-

cel dün sabah Anka.r& ekıipre- Zam görecek 
~,:;:~~~:~ öğretmenler 
viliyet namına Vali ''ille Belediye-· İstanbul Maarif Miidtirlüğün-
Re;"' -··-·-'-'--''· _.__,_~ M._ 

- ~uoou.wauc ,...,,,....,.,,. ~e bu seı:ıe zam c-3,.....ıelc mual • 
arif Müdiirli Tevfik Kııt, Oni- ~mlerin sicillerini tetkik ettiril
versita Rektiril. Cemn Bi1ııel ve mektedir. 
4ostl.an ta.rafındası kar"11aııouş- y apiıan tetkiklerden. aıılaşıl-
tır. diğına göre bu sene ilk tedri • 

Maarif Vekili dün · İııtanbul ııat kadrolilunda 1890 öğretmen 
Maarif Müdürlliğl!Dde b.ir müd- 1 vazife g;öreeektir. Ayrıca bu se
dct ,meşgul olm~ ve ayni za,. ne ne kad&r muallime ihtiyaç 
manda Deoırl.et Matbaamna gide- olacağuım anlaşılması için bu 
rek, Devlet "Mathoıı-nın tabı iır husustaki rapodarı tetkik et
lerini tetkik etmiştir. . mel< üzere bir k~von lw.rul -

M"a:arif Vekili şebrimlııde mr muştur. Kadro yapılın.adan ön
kaç gün kalarak ma.arif işlerim ce h;r ~ m~ettişinin raporu 
tetkik edecektir. tetkik edilecektii. 1 
---o---

MÜTEFIERRIK 

lstanbul nüfus Müdara 
Münhal bulunan. İstanbul nü

fus müdürlüğüne Nüfus· tJmum l 
Müdür!Uğü ikinci şube şefi Mu
.rbarenı tayin edilmiştir. ' 

ikmal kurslarına rağbet 

Şem'un bu fırsatı ka<;ırmadı: yalı:IllJlZlar. Ben onları severim, İç .~car~ ~wn ınüdilr mu- za zabıttan kesilml~tir. Aynca 
_ Ellenıiden alalını ve he - onlar da beni severler. Sevm~ tv1nligıne ıç ticaret-~ meın~ tartıeı K.eilı: bulunan 54 ekmek Bir müddetteoberi Ankara.da , 

men öldürelim. Onun yaşııma~ selerdi, attıkları kuyuda.o. ı;ı - !arından Samet Agaoğiu taym te müaad~e edilmiş ve fırtn sa· bvlunan Vali muavini Ahmet 

Vali muavılıi geldi 

İkmale kalan Webenin tatil -
de kendi kendine hocalarından 
ders al.mala.ruıı temin edebil
mek için bu gibi talebelere Ye
killiğin açmağa karar verdiği 1 

kurslar büyük rağbet görn:ıll• 
ve ş,i.ındiye kadar l;>u kurslar~ , 
kaydolmak üzere 900 talebe mu 
racaa.t etmiştir. 

Kurslarda denı 'verecek olan 
muallimler mektebin esas mu -
allimleri okı.cak bu dersler için 
ayn bir ücret alnuyacakiardır. 1 

bizim için çok telikelidir. Çiln1ril karmağa y,elınezlerdi... edildj. ı bibi b&kk:wia. ceza zaptı tutul-· Kınık dün sabah şehrimize 
mutlaka ~ir kolayını_ bulup Jm. Malik ~ _sözleri içi. burkula Vakıflar Umum MOdür· mwıtur. J gelın.iştir. 
çar: kendısınf' yaptıgunız fen~- burkula dinlıyordu. Hıı.m ve za-. "ğ" d ,~ ----....:...--"-'----'''--....:...--------------1 
lığı babamıza anlatır. 0 vakit Jim kardeşlerinin yanına koş. IU 1J1' e , 

~~:e ~=~ !:~~~:n=~ ~m;:~ı.ı ;::~::==ı ~~= v~ ııı:: r:- EVDEN KAÇAN KIZ ' 
dan kı~in yüzüııe bakama- lendi: Kayseri mildürl.ilğüne Jılala.tya 11 1 
ytz. . J - Hey! .. Bnraya ~elin, deli- müdürü Hasan. Malatya.ya Mar- , 

Yahuda, şiddetle ıtiraz ettı: kanh18:r! ' - din müdürü ~il:-. M:a.rdine D t yanına kaçtı .dı"ye bı"r 
_ Hayır Şeın'un! Şimdi bu En o~de Şem un _o!dugu hal- Tanwı va.laflar müduru Am ta- 05 UOUn 

alçaklığı yapamayız. On';'_?ldür- de hepsı k~up geldıler. Malik.in 1 y1n edildiler. ı f k 
meyi; ancak kac;ıp geldigı za · , k?rı_ısına dir.ıldller. Yusuf, se- 1 genci dava etmişler.. a at ... 
man dilı}ünilrtlz. Hem de biz <>- .. ~,. n0.,11 zııı np zııılıvor; ! , 

1 n~. belki yabancılar tarafı.ııdaıı bilek.terini kurtararak karde§_.. Asker aı'lelerıne 
lrurtanlır diye kuyuvıı. atmadık lerının kolları arıuıına atılmaga 

' it d Ailesinjn yanından kllndtn-mı. o :ııaman kaçıp gelmek ih- ça şıyor u. yardım !arak kaçınlan reşid olmayan · · 1 Kardeşleri de göz kırpmadan 
,,.- ona balayorlar; fakat ağWal'ı.nl bir kızın annesi tarafından bir 
~ aÇ1p bir kelime söylemiyorlardı. d~likanlı dava edilere'k <'VYclki 

IYen i Sabah Malik, saJun bir ı;esle sordu: işi daha esaslı bir ~kle • gii.n geı ba.kluada oürmüıneş-
- Bu çocuk sizin neyiniz o- k . · I' hnd ,Ytlptırılmıştır. 

"""""A80NEl3E~ !ur, delikanlılar! bağlanma lÇln mec ıs i:· J\fal1keroe huzuruna PJkarı-
Şem'wı, hepsi namına cevap bir k •nunu müzakere 1» lan delikanlı yapılan so~lara 

~~ Eonobl verdi· 1 e1·mektedir . l •fÖYI~ cevap veriyor ve diyor-

:E::~,': 1
:: :rt- :! K,rt· mi~eı:.:.,:~,!ö~i:ru:..: Ankara, 28 (HUijUSİ) - Hü- du~ı:Ueni.aı adım ' A.hnı.ettır. 
400 • 800 • • idik kfım.et aııkM" ailelerine yard. >m Davacının mahallesinde otu-3 AYLIK 

1 AYLIK 
P P . • k ~ 

150 , soo • Bu sözleri duyunc._ Yusuf bakımından bir anun proJ ., rurıım ve inkll.r edecek değilim 
beyninden vurulmuşa döndü. Ba hazır~ş~ır · . .. ' ya.. hızları Bedia ile bir bu-

T A K V İ M yılır gibi oldu. Çünkü, o, kardeş- Pro.ıe h~leıı Meclis_ ene~- çok senedir sevişiyoı:ı-7'.· Fakat 
!erinden böyle bir cevap bekle- lerın~e. miiz:ı.lı:ere edılıne_ktedir. bP üz daha on yed.i<ıını bıtırc-

HI LIR SS GÜN 180 AY 6 mivordu : 1 Bu l~a ıle aııker ailelerine yar i med.i. Ben de evlenecek bir 

Diye kestirip atamadı. Çün
kü kızın kendine de haber ver- 1 
mediğini anlatmış olacaktı . Bu 
hal onuıı onuruna dokunuyor
du. 

-- Hti.berim var da diyemi
yc;rt~u. O zaman sevdiğinin 
s<:,.. • meydana çıkarmııı ola- f 
<:tl<U. Fal:at reisin bir kere · 
daha sorması üzer'n~: 

- Bana söykm"ınekliğıml 
teı:ıbib etmişti arrwm mademki 
burası mahkemedir, elbette 
söylemek lfwm ! 

Diyerek cebinden bir mek
tup çıkardı ve rei..ıe doğru u
zattı. 

Orta tedrisat kadro 
sunda nakiller 

Maarif V ekilliğiııce orta ted
risat kodro~uada şu tayinler 
yapılmı,br: \ 

Kastamoni lisesi Almanca 
öğretmeni ve baş mua~ni. ~
ruk Derin Zoı:ıguldak 1 ıseSl mü
dür ve Almanca öğretmenliği · 
ne, !z:ıı:ı.ir Maarif Müdürü Halit 
Ziy11. :Mnarif Vekiileti Telim ve 
Terbiye a.:mlığına, İstanbul Er
kek liseai tahliye öğretmeni Ra
uf Ankara Gazi llssei müdür ev 
tabiiye öğretmenliğine, Sivas 
lisesi müdür muavini ve tarih 
~oğrafya öğretmeni Zühtü Ka -
radeniz lisesi müdür ve tarih 
co···, afy11. öi!retmenliğine tayin 
~ .· ? 

ed: uuı!'Je?dır. 

Sait Kesler 
evlendi 

1360 1357 miymı· ? Sevgili ı.0....ı-'-'- Yu- ' lanacaktır Bunun · · ··---·-· bekli~ 29 ~ 
.:.._ Ben &izin kardeşiniz değil dun 111 daha eeıı.alı bir şekle bağ- 1 çağda ve meslekte <\eğilim. 

sufu n ıl inkir ~~'";uz? Projeni~ ön~üzde~ günler- ruz. ıçtn ~u~ ' -

c:;z:~ Hf~~f"I ~~an şf~= ~~:; E~B ~~;:;~~~!;;:.:~ \ ~~u-!::1: ~ i~ ~,S: 
- Bu kızın bana vazdığı son 

mektuptur. Bir daha almadım. 
Dedi. Mübaşir md .. -tubu re

i ~ 1 ?"di ve o :ı .şc&f.zı:c güz 
gezdirdi. Sonra yüzü hafif bir 
tt.' __ ııuınlc 81;11arak da\•acı ba
y!llla sordu: 

Gazeteci :ı.rkadaııımız Said 
Keslerle muallim Bayan ~:ı.i.- 1 ı ye Cünalın evlemne merasım
le!'i ün a.k · rıı Basın Birliği sa
lonlannda bir çok tsıoııınıı~ 
ı:-azl'tec!ler bıı.zır bulunduğu 
halde kutlanmı.ııtır. Yeni evlile-
re saadetler temenni ederiz. 1 

GQ .... 
8.46 
•.31 

A.kpm 

12.00 
19.45 

- Sen bitim kölemiz değil 1 Bir otomobıl çarpmasın· _ Yalan efendim! İftira.. ... 
misin? Seni bir bezirgandan sa- 1 da bacağı kırıldı ) Esasen polis bizim evi de ad-

öiil• lkJn~ı tın almadık mı ? Beş gün evvel Uıık da Yeşi.itultımbıı. reRlerini verdiğim bütün ak-
•.~2 11.3~ a .. nı elimiroeıı kaçma.dm mı? \ k • adap~ umarıı.lı evde o- rabayı da araştırdılar. Ora· 

12,17 16.18 v ... d Ywıuf, yalvaran bakışla.rıııı soturanagın-'ör ş'{;,_.,_,,_ '-'·- • !arda Bediayı bulamadılar. Kuı 
Yotoı lm'"k =r!~=n~~:"= 1 si~eıJ"24H ~ ';;;"u. kendi b~ını alıp annesinin ya-
2.03 6:;6 Ezani ti tıöylemoO'e davet etti.. / ~elıden Akııaraya mmekte oklu- uındanPekik&;çllll'8& ban~1:eb·:1 . • 

21 48 '.1. 11 Vauı; ...., • nıda Çember-··ta Ktlrk - nereye g ...... ı ır .. 
· · - Şem'un, yalan söylüyor ıı.. gu sı • ........, · Mad«nki bu kadar zamandlT 

PAZAR 

• 
1 ğil mi kardcolerim? Beni kucak- ) çüler ııokagı.nda Bedroııun ya • aUlkauıa Vlll'IIl1' elbet tlaDa 

-- O 1 K K "T - j Iayıı:ı, ~tli be.puuza ~! . nında çal~ 0ia.ı: Hali~ bi.ldimıiltir pıeceği yeri. 
cYenl a.~.~·. g~nd-rilen Y•<ılar °7Yıt:t ki: Sen lıizım k~ - lu~ ç~et ~ Yal Delilwılı bu eorgu brşıaıa-

Yt evrak nqr,.a: ı~ı n edin.esin ıu. mız Yusulaun; İşte seıu bağrı... m~-'-- Mıstph • da: 
•lu .. mu v~ br.ınl.ırın kav•olma .. n.. 1 DlJUl baaıyonıa!,, haydi karcJeo. r!-11 ~ ... ~ ..... ! - Haberim. yok! 
ıl•n dol•yı h•' b" moo.,Hyet k•b•I' >!erim, utandırın Şeaı.'uuu! sıne kaldırılmıt ft suclu totllrl 
tdllmn. j f ..ıı rioılM _.) yakalanmıftır, 

- Bedianın baha& ı:.erede
dir ? . Siz ondan ayn mımnız?. 
Kadın birdenbire şaşırdı: 
- Evet dedi. Bet lielledeıı· 

beri eııdan ayrıyız. 
- Bak bu ınekt'.ıp kızının 

yazliB mı?. 
Kadın baktı tudilc etti. 
Neticede anlaaıldt kı evden 

lıUersi.zee kac;aıi Bedia ıııevgi
.lielne değil meğer balıaeııua 1 
yanına kaçmı9! .. 

N1111! 1toe 8eğll mi?. ı ! 

Bilıetçinin Kaşını demirle 
yaralamış 

Eyüpte Dabaiha.ne caddesin
de !P-nmıci Hayıları.n çırağı 
322 doğumlu Asaf oğlu Ali Ça
kar Eyüp lııı.ttına işliyen 3004 
sayılı otobüste biletçi İıımail 
Bozkurt ile pa.rıı. yüzünden k&v
p e~er ve Ali İamailin k&- ı 
fln& bir demir vurmak mretile 
U.ındaıı nnJ.amuıtır. Yaralı j 
ted&-,i edi · su<;bı yaralan • 

1 
mJ.ı;<hr J 

- Bundan ne çıkar! ~-·. 
- Eğer yazılan bir 

ücreti peşin alınmış oııııı. !# 
bir şey c;ıkmıu:dı. Fakat datıir 
ikinci nüshası çıkmayan rır 
mecmuaıun bir e.iirü mulı,.r 
Jeri yüı kırk sekizin<'i ro ü• • 
çıkarak şiirlerin paraeı11ı ., 
alıı-Jarsa buna hangt 'erm9l 

dayanır? 1~~ - Kapanma sebepleri Y" 
bwtlar mı ? , .. rJ 

- Satılan malın kötiilüğı' 
de nuan dikkate alınalı. ~ 

_Tekrar yeni ~iy~t 
a<:acaksın galiba. ,;ı. 

_ Hiç öyle bir fikıinı Y ııJ· 
Çünkü muanzlarla ma ıtı_!• \Jll' 
re11ipde münakaşa. 2tnıege ~ 
kfuı yoktur. Fikirlerini !ıı !ıJ'" 
faa edenler bt!' sekter nıhı\e · 
reket ediyorlar. • . . !'' 
·_ Ne ise bu m"-'leleyı h1' 1iğl 

rafa bırakalım. Bizde yen',.,. 
müdafaa edeeecek bir <" ,)1 pi' 
nm Ya>ıamasının hakıki . sd:ı<! # 
ri bunlar değildir. Eıkbıyst 
mıne. yapılan Snobizmdir. 

- O da ne demek? ' ~ 
_ BobsliUik gibi bir .;e~ 

debiyat.. namına genı;icri t ı:ıi' 
ettiklerini iddia eyliyenlc•r,~ 
tUn eski kayıtları kıru:a~ ~ 
yorlar ve yerine h i<:. bır -~ıt' 
koyamıyorlar. Bunda kefi.Jı ;llY 
ni onları ancak bir .ven•11 1< gr_ 
me 'edebilmek şartile halcll 
rclıiliriz. Halbuki ~ir na' ,ff' 
söylenen söz.ter, san'llt ~erı;,,ır 
sinden tamamen hanrte ıı: ,,. 
yor. Mecmualan okuya c"!' ·ır • 
!anlar yalnız gazete muhıtr1~ ır !eri değildir. Mecmuayı . ha ..,ıciı 
kumalıdır. Halk ise ~nkın~ıl 
fakat bükümleri çok k .,; 
bir münekkittir. Bunla.rt ~ • 
yor, okumuyor, almıyor 
mua da babyor. . .. ti!"'. 

Size ufak hır ınısal f!<>f ~ 
yiın . Bwıdan çok seneler c·~;J 
(Ar Nuvo) diye bir W'.6 ~ 
edildi. Hatta Boğazi~i yııfl!ıı.W' 
dan biri de o tarzda yapı~ 
tır. Bir müddet herkesin aşı·~ 
da bu kelimeyi i~ittik. 
bunrlan kimin haberi vıır ! 11'_ 

Modern de öyle ol~u. il!'~ 
ına.nlarda herkes evını san~~ 
surette birbirile birl~rı dııf' 
iki sandıktan ibaret eşya ıie ;..ı 
durlular. Bugün herkı>s ı"
billilr avizeleri on aJtınc!de'~ 
kana. peleri, imparator! uk 
döşemeleri tercih ediyor. . ,;-

Bunu anlayan :Moderııcı 
8 

,
ğa.za.lar, yeni bir usul orta)' 
tıyorlar: eJO '.ı 

"Eskiden mülhem mod J'IO' 
yavaş yavaş modem de r M ~ 
vo) gibi unutulacak. O e "tfl 
eşya istilleri, kıymetini bı"ı,,._ıı: 
zamau kaybetmeyen şar~ eJ' 
!arı gibi evden eve teda vill 
~ek. ~ 

- Edebi mecmualardall 
sediyorduk. · ııı' 

- O da öyle. Yenilık ~.; 
şeyin saçına söylemek deJ!l eeıı'.
madığını idri.k eden ııı ;;iıJ" 
yaşar. Yoksa... Zavallı QOC 
nn paralanna yazık! .ff/111 

Ulfl '.:/. 

Yeni neşriyiJ 
KAÇAK . ı9'1.. 

'Kaçak,, tanının•, !ngil~~ 
harrirlerinden Sommenıt JllJ~ 
bam'm en cazip, en en~~ 
bir romanıdır. Bütün d tJJr 
!erine çevrilmit olan SoJll~~ 
Maugham'ın eserleri, 'l'ii ~ 
mize ilk defa "Kaçak,, ı1' 
ile girıni3 oluyor. ı;ı'.. 

"Kaçak,, dilinrir.a Nejat fi/! 
der ve Fikret Orgüp'üıı ~
yetil kaleınlerile çen.il~-•if'· 
Y"ti kıı.11.-mlerile ceveum-
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1 Her 

ens Ha·berteri PAZAR SOHBETi 
Şimdilik:=- :=
---== Bukadar 1 

~iman süvari ala-' 
muvaffakiyeti -.......__ 

~e rrı . . 
~it ıtraı yöz ateş· 

111da. bir nehiri 
l:eçtiler 1 

~a.a.) -D.N.B . .&. 1 

~ ,ur: 
~1~a Ukranyasmda 

l\i~ıı muharebelerde bir 
a1t~ alayı çok müşkil 

'liıal'ilz Yapbğı bir taar-
\iiııı etmistir. 
~n.in vardığı blr mev • ı 
~kiıktrt gidebilmek için 
~'!rli ır sahadan gec;me
~aı Yordu. 25 Haziran ak 
'~ ,..;dilen bu mevki ça
~1;1 ,,11lı idi. Nehire giden 
. '"! ·.ardı. Nehrin beri ta 
ı _~nırı 'ili ve tanıılıı:nn ge<:-
\aL Yh~~ müsait olmayan 
ıı,.;. "'arla çevrili idi. 
~ biınde bulunan köprü 
!'<,~ t>;tihkam ile mllda-
·ak u: Binaanaley taar
'''"a~Uvarj yapabilecek 

o a~abilecekti. Sü-
~ı ~·n~ya kadar dıl iki 

eı· ııu ıstihkamı dövme
~>.i ıynrdu. 

~~i ~iinü Rafakla be • 
iltihk·afi toplan ~ovyet 
\hıı . >ırnına ~İ(ldetli ateş 
~~ ;;aınıuıdn Abnan •Ü -
•k ehrı atlan ile birlik
'~ ~'<:ınek üzere ileri a

ı, '"lihklimın ateı;ıine 

Hindicini vapuru 
müsadere edidi 

Nevyork, 28 lıı..a.. ) - ~z 
m&bfilleriJ)e gelen malfımata_..s,ö 1 

re bır İngiliz KruvllJllÖrü ceaubi 
A.tlanbk\e 6.500 tonluk bir Fran ' 
sız Hlndlc;ini vepunmu müsade
re etmiştir. Kruvuör tayfarun 
vapuru batırmasına meydan ver 1 

.memıQW. 

Alm·anyada 
Vaziyete artık 

or.da mu hakim? 
Nevyokr, 28 (a..a.) - Vaşing

ton'a gelen haberlere göre Al -
man ordusu AJmanyanın harp 
siyasetinin idaresini Nazilerin 
elinden almış ve fütübat harbı
na gırişmiştir. 

Ecnebi kaynaklardan öp-e -
nildiğtne göre, Sovyetler Birli -
ğlne klll'Şl taarn.ıza geçilmeden 
bir gön evvel ordu tilesası na. 
zi partisine şiddetle muhalefet 
etmiştir. Nazi partisi Sovyetle
re taarruz edilmesine muarı.z ve 
biıyiık Britanyanın zabbna te . 
ııebbili; olunmasına tara.ftar• bu
hınuyordu . 

Hitler ordu rüesasının fikri· 
"" iştirik ettilllf ve bu euretle 
Almanyada iktidan orduya tee
lim eylemiştir. 

İogilia lo&Vll kunııUeri SuriyMe 

ıı.,~itralyöz ate~Jerin~ 
• tın ote salıiline var

'1' o ~ırıııklam bir halde 
'· ""''Yet · d · hil 2S Sal~ tahrip e\tiler ,..,,,1,. . pıya eHıne • 

ta ~dır. Sovyet piyade- Kahire, 28 ıa.a..) - lııgili.. 
~ kad ecbur etmı~ ve ~ok hava kllYVetleri Suriye'de ve Si
\iı: kö;• .. takip etmek su- · renalk'de 23 tayyare tallrip et • 
t '%<ıııı rubaşı. kurmuştur. mişler ve diğer tayyareleri de 
liıflti lı:~!'-Y~~ı~de Aıı:n - hasara uğra.tınıııJa,rdır. 

1 ı~ .. oııruyü g~ebıl • - ----

~:b ~::::.:am ıMİLLi PİYANGO 
... Q 1 

. ~ Yaralılar ı ---e---

~ ~l~~· ~;;&~:,~i ~~~~ Eskişehirde c, ekiliyor 
.~'% 11 ta''Y•N>leıi tııra -

, '" 11!-dımannında, 70 ki 
·ı,, · ··~·. 

Sabah 
Bizi memnun eden .,.,.,,.,,.,,.,,..,., .. ,,. •••••• , •• ,.,.,,.,,.,,., ••••• ,.,,.,., ••••• , •• 

bir tekzip Cennette Bir Gezinti 
S ovetler Bnğazıar ilz<'rin-

de hi~ hır iddiaları ol

madığını ı;,e<; tek •. ıp ettiler am- Es k • 
ma, nıhayet ettıler. ı 

Milli istiklal müradelemiı'.- ve Yeni Boğaziçi 
ıruz bir milletin toprnklanmız.. 
den biri dost olar:ı k yaşadığı- ı ' 

da gözü olmadığını . öğrenmek Ot bü o? V ? A ğ d k " ' · • blze inşira.h Yerir. Kara giinle- 0 ~ ~ · apur mu· - yaza a a ır cueını • Kılıç Ali paşanın camisi • Aşir 
rimizde bizi ilk anlı yan Sov- ı Efendının. b~ına gelenler • Koca Ragıp paşa ile Haşmet • Bebekler - Kara sa· 
yetıı:r Rusyası olmu•tıı. İstik- kallı herıfın ıhsanı • Ahmet Vefik paşanın kahramanlığı • Emirg"'n k" h lalını korumak ı ~ ın o ,.amanın , 

1
. Et . . . . . "' ve es ı a

en kudretli .ı,.,.ı<-tıerine göz ı • Rakı~ . ".md~nın çekı taşı • Telsız telefon • Esatırde Tarabya, Sanyw 
kırı:'.m~'!_~ ~a~ı lt'ovm.ıı• topr:ık ve ıncır koylü Hasan paşa • Çırçır Suyunda saz - Şarkıların lisanı 
büh ,Jüg\inu, şerefim ve millt nmııusıınu kurtarmak için iea- Ne zaman Boğazıçinln Rume- Davetlilerden Aşir Efendi ismill 
bında ölüm de dahil oldıığu bal- li tarafında bir işim olsa Tak- y AZAN de bir zata d" denize nazır bir 
de her fedakarlığı aeve ~ve simden otobüse binerek öyle gi- oda hamiarlar. Aııır Efendl eo-
göze almış bir milletten, hlilrilın derim. Nıçin otobilsil tercih edi- u L u N A y yunur, geeellk kavvuğunu gi • 
ranhk haklarile telifi kabil ol- yorum? Vakit kaybetmemek i- l 'I yer, yatağına girer. Tam uyu-
mayacak isteklerde bulunulamı- ç!n; Otoblls ııizi bağ kokularile yacağı ııırada lmlağuı.uı diblndıJ - '- k ste 

1 
k mestederek Maslaktan, Eınlr - ~1111 _________ bir haykırma '•itlr. 

yacagını aer e n eYVP om- """ sırUarmdan lııtinyeye indi- .., şumuz ,.., dostumuz Sovyetler e-· IJRfe uzun diye vapura bile ta- ı - Aııır! 
Rusya111nm bilmem llzım gelir- riyor, ondan sonra sahili takip hammiil edemıyoru>. Hemen doğrulur. 
dl ederek bir saatte son merhaleye Bununlaberaber ben geçen gün - Lebbey! 

.Tük toprak! d .. _, yetiııtiriyor. Ağaçsıs, çıplak tepe Sarı..-e vwurla gı"ttim. Hem de l - Yat! 
. r a;ın a Utuer, !erden .Boğazın zilmriid havuz· .,-geçıt noktaları, nüfuz mıntaka- !arını ;.,;n; duşun·· .. en ,,,,,..~,ı bir 1 her iskeleye ~aınak. şartile. - Pe~ efendim. 

1 
· t .,,-- -_,,.~ Eskiden Bo"--"'Pı· .....,,_. __ k~ .Aşir Efendi yatar. Arası y .. 

":~.ıs emek 18 milyon Türkle ' adam' lakaydisile uzUtan sey- j ı;-, ~-·,......, ~ döğiişmek ıeteıne~u başka bir -""•oreun~. Bunlar da '----- darm1'. Ondan ötetıı İnebolu, mn saat geçer. Tekrar bir fer-

man ıemezd K 
·-J ........... Bartın, Giresun ..... , <nn·bet aft. yat daha: 

aya ge ı . ~m11umus .IA.i;tiği patlamış bir bisikletli, ,..., .. - ~ 
ve dostumuz Sovyetlenn de mec; i "yürüme yapan azi.ml1 bob ırti1 yılınnııı. Şimdi Botaz, Ama- -ı Aşir! 
hulü olmamak liız>mclı ki Tllrlı: grupları 'görülüyor. vutltöyllnilen ~ıp Kilyosa - Buyur! 
ancak "öz ~~ efeııdi ola- Yolda maruf mesire ola.ralı: k&dar ııaanıyor. Mesafe mefhu- - Yat! 
rak yaıııyabıitr. ,, Biz bu hakkı- .. A uc.o.T... A.~ .... ;;.; va"dır ,..~ mu kahuadı kı ... Hcrlıee supur- - Başüııtiltıe. 

d 
~ .....,.......,~ , .,.,......,. • · yv- ge bilmecesı gibi ı~0t burada A.ı. Efendı' bütün' · geceyi........_ 

mı1.ı osta da düı,"tllana va kabul cnkluğıınıda. buraşa ökllıı ara- ) ~ ...,..... ~..-~lrmek i5!n .~~. döt\lır bıılarilAı gidiliı'dl. EvOe pathcan çat orada · le H-acıyat= gibi yata kallra 
tük, kan döktük. Hu: sııphc yok dolmalan irmik helvaları, ha- Tophaneyi g~en eamWni geçirir. Sabahleyin ev sahibi ge
ki bütün bu fedaldl.rlıkları, ııo- ı:ırlatılır ~e ha-ro.ıı baıı>nda i:uzu görünce Kıhçali Pıu;ayı hatJr - lir; ıniB&firmi uykus=luktan 
nunda yabancı bir. kuvvete can ,...,,vırm· esi yapılırdı. Bö'yle Jur ladım. (Lepant) muhaNıbeBiııde ııersem bir halde görilnce: 

Y"' §aha! muvaffaltiyeti üzerine - Havırola efendim, der. ,..,_ 
damarımızın tistünde llsler ver- gezintilerine bütttn ev balkı iş- k 1 .,.,, .....,.. 
mek içiıı , yapmadık. Çok Jıaıt. tiril< ederdL Ağaçlann altına aptan Jl6!ia tayın edilen ve is- celeyia rahataı11 mı oldunus ! 
sas oldnğumna bu noktada biz hasırlar, hablar serilir, üzerle- ı mi Oluçken KılrrA tahvil edilen - Aşır Efendi anlıı.tır: 
Türk!~ dos~ ıniltiefik ve d1i9 • rine ar~banın içine ya.yılan gil- Allpaşa camii yaptırmalı: istedi· - H&yır rah"tsıs olmadım, 

Bir teklif 

D ilnya harbinin bu velvele
li ve tehlikeli devrinde 

dlinyada sayılan pek u katan 
bitaraf devletlere mühim bir 
vazife düşmektedir. Bu vazife, 
harbe karışmaktan mümkiln 
mertebe tevakki Ptmek, arala
nndakl siyasi ve iktisad bağlan 
sılclasbrma.k ve harn muvacehe 
sinde~ yekvticud bir ·kütle te.;;kil 
etmektedir. Bu sayede baıbe 
kanı:ımaruış olan bu milletler 
lıendi heMplanna bilyük ibtifa.-
deler temin ederler. 

iktisadi faydalar 

B u istifadelerln ba.şında 
ikiısa.dl menfaatler ge

Ur. Zira. harb, bir çok mi11"Ce
.riıı iktısadi btlnyelerfnl adam 
alı:ıllı sanımı~ butunmaktaclı ... 
Harp içinde bulunan milletlerle 
ilttısadt mübadeielerde bulun
malı: hem son derece gliçleşm iş 
hem de tebllM!i ve emniyetsis 
bir lıal almı§br. Halbuki bitaraf 
lı:alan milletlerin arasında bu
gün bir çok gümrük minialan 
ftllaire mevcuttur i:i bunlar ik
tıeadl cephede serbest mübade
le yapmayı son derece güçleş
ttnnektedlr. Her şeyden evvel 
bu mWala.r kaldınlacıılı: olur
mı ve bu milletler M"A.sında ser
best dövizi& ticarete mtisaade o· 
lunw"M bundan hepsi !!On due· 
ee faidelenir. lıll\ınkün mertebe 
yekdilterferinln ihtiyaçlannı te
min et:m6k im'kAn dahiline gi
_.. 

Siyasi faydalar ~ .. diye bir şey tanıınıyorus. teler, miMerler, yastalar konu- ğ1 zaman Üçüncü Kunttan yer f"kat uyuyamadım. Ne :rnma• 
'l"İll"k lopraklal'I birbl-'--'- !ur. Aga~ çtan "vaca salıncaklar istemiş. O vakitler kaptan pa- başımı yastığa koylilllll: dışa.n-e......,.. -. şa1ar tamamen miistaJdl olduk- dıın bi""'·· '--'-'e ....... -"--ıyor 

ayrılmıu: bir büt\lndllr ve bu .lmrnlur. !ar · · kendi! ·~ KllLLLllll """"~~ toprakların i1stlinde ancai: ve Büyük eter.dl, hala hanım, 1 ı '§in erine ·4derya pıl- kendisine cevap verince "yat,. s iyasf fa.idelere gelince bu 
ııncaJt nurlu ay ve ytldıı: teme\>· amca bey gibi yaşlılar minder • ~~~h~~ :-~bııı~~ M01n-a_ 1 emrindi veriyordu. Bu hal bütün ~ daha mühimdir. :ı;ı. 
vüç edebilir. Bunım ötesi beri- kırde kih yan U21U1.an.k, kAh cak ki : __,, gece . evanı etti. Her kimse mu- fer bugün harp dışında bwıınan 
si; dlpkım~, h~ bağdaş kurarak 10hbet ederler- _ Derya __ ......... değil' -'?. zlp bır adam olac:ıJ<. Baruı saba· · milletler yekdii!<-rl«'rire ııdnm 

'"tur 1 ..., kengelin hıu.mılar -'---~ be .,......,..... •lll ha kadar gözUmü yumdurm&d&.. " _ ....... __ , __ ..,,__ .• . 
)"!>" , o mam.,.-r w olamu • UAW..... Y· Camisini deryada y&JJ81Jl! de- 1 Ev sahibi güler: 1 .......,. ....-.ı:"- ve muı,terek bır 
da. 

1 
ler, mabdllmlar. içlerine Şata • 

1 

mlş. _Efendim d Bunw kın- blok te!ıkil edecek olıırlaı'l'a, 
'rtlrk vatıuııııda, 8DC8k :t8 mil ret:!, Qdeli ahretliği, emektar u- Kılıı;all Pııaa, eammin bulun- t>burnudur. K'ayerık.çılar alnanbyı mütearnz kuvvetler bu kuvvet-

yon Tlir\ün ceııedl fu.,erinden ııagı da kan.ştırarak oyunlar Ç>- d"""' n hl ki belO. 

' 

geçmek ....... ıe bir lift te.ds edl-

1 

k~lar, çarn:ı~ iU.erinde I "<>" yeri doldurtmue ve binayı kürekle &....~edikleri için ye _ o a ya girmeği aGıa a"' 
lebllirdi .,.... - birdirbir, par.apiftl, eıdr almaca, oraya lrurdurmuutur. 1 dek çekerTer. Tıwı bizim yalınuı &Ulamıyacaklarndan netice i:tiba 

· lııyamet lı:opar .Acılı: hava her- Fındıklının BQıaı:ıs tariJıhıde önüne gelmce yedek ipini direk- rile harp tehlikesi bu milletler . 

kavram~ardn'. }ıAnmak iııtiyenler elı:siJc değil- daha gilzel bulunun. ml§BlDıs... ua.n m nı.r~~ yen ve • 
Bu eüi.unbuUa., lJwıdNı wvel dlr. Yemelı:ler yPnillr, kuzunun Kaba~ Be.,lktaı;, Sabpaz.. Aşır Efendi: yblı: btr hizmet yıı:pılmaıı olur. "' ~ •aı Yaralanmış, ym 

de hasara uğramış -

Kom.,.muz -.e dooıtumıız j3ov kesi aeıktırmıştıl'. Ateşin karııı- büyiik ehemmiyeti 'Yllll"dır. İlk ten aşırlmü için kayıkçı "aşır blolruııdan bellı:Wle ebediyen u. 
yetler Ru.ııya.nın ııoo tekzibi aınd" nar gibi lusannağa baır defa Bbanslılara "İncil,, burada. diye bağırır. Ondan sonra ~ .aiti~ olur. Oııtellk haıı> de 
bu bakımdan bbi memnun et- lıyan Jnımnun etrafında yutku- , olr.unmlllj. Valı:tile. buruın ismi ''yırt,, lrumandası "yed~k ~~ bic; bir yeni millete .ıirayet ed& 
mietir. Çünlı:li bıze aıılatmıır naralı. dolaııanlar kenarll tepsi- <Arnaoıı:olis = güm~ memJe: r ğe ~ ... demektir. lsmımz ~ miyeceğlnden insanlık bakımın 
br lı:ı kom.,.-ıa. bu. ),.lıik•ti 

1 

ye damlryan suyuna ekmek içi keti) ımış. Ben Fındılrlı ııımını oldugu ~ 11111 lt:endiniae alın -1 ~- da ede ...... _ 1 bü' 

de bilmünasebe ııöylemiş oldu- yalnız kenıilcleri kalmış, dolma 1 n lsta.nbulun bir maba.Hesl de- - Öyle ise milııude buyurun . ilk d 
~ 140.000) lln ile neler y&pll • ıfumm gibi, z&ten biı de baııb. tencerem yarıyı geçmiş, badem- mektir. Buralarını Boğaziçi ta.tı- da ben bir daha yatayım. Bu a ım 

t. ltnvvetıt-riniıı mo.z. 40.000 lira ıle btttiln is- tilr!ÜllÜD.e pek ihtimal verate. li irmilı: d~ andıran helva viri çerçevesine ııolunağa değ- ı eefer adımı çağırmak değil aya- ı lııı -ıı1n1an tikbalinizi, refahınızı ve aaadeti- ' dik. Bu gibi şeyleri rtvıı,yet ka- dümdüz bir ova h"llne gelmiştir. mes. Uzalttan cami şekline gir- ğımdan sllriikleseler kaUımanı! lk adım ola.ra.Jı:. mesela Sad:l- , 

Büyük ikraıniye 
( 46.000) Liradır 

· ~ ( mzi temin edebilinıUıiz. bilindeıı olsa da, guete sütunla- Ondan sonra herke< birer tara- miş ~ deniz ~pttğlinil andıran . Koca Ragıp Pa!!IL ile Haşm&- lıi\d pakhı imzalıunıs olup 
ın il<•l;],ıa.a. l - D .N.B. Milli Piyango 7 'J'e.ııomuzda nnda. ırömıek bile bizi rahatsız fa devrilir, Jmıı cıvıltlJanııın Ortalıoy camıelni lllı ya.pruı ' tin ara.sıııd" geçen fı.lı.ra da m.ıt- hiç biri harbe girmemiş olan 

,~o~iği~ ııyetli k:lıı"vnaklar- Es~ c;ekiDyor ... Bu ııe _ eder, yaralar ve gücendirir. ı ninnileri\2 yelpı12e fılbi esintlaini ~ut ağa DM»nda bir h~ hıırdur. Ragıp Pa~•dan para • Türkiye _ lren _ .Efgani•hın ve 
ı.~tl•ri e göre. gifü ha- fer iknınıiyeler bun Ragin hem 'I\lrlci:yoe cllmhuriyeti toprak- p.iseettirmiyen llmonatanısı h.aiff j ~bldlr. Sonraki tamir ve tec- J tlyen Haşmete paşa: Irak ıuasınd:ı'bu blok kolay t& 
... ~.... ıekıl.n mah.Jle- mu·----Ll'-, (10.000) lirahi: Jvı l<'lnde ypQt=n 18 -n.·on bir b&va teneffüs ederek i:ıızu- didini hesaba katmıyonmı Bö'yle im demi Ben """1 ..,...,,,...... .,. .....,. _,_ ~..., · - 0 ruı ş. efs edilebilir. Bilahare Mısır, 

ara devam etme.k- i.Jıramtyeler dl1rt tanedir. 8 tane Tlirk tek bir gaye uğurunda la~, dolmalar, helvalar hazme- Amawtkôyilıılln Alnııtıbur • j her vakit ııana para y~re I ~t bitıı (5.000) lirahk 60 tane (2.000) yaısı~ İatilrlf&lini ve ııerefini dllir. nunu dönınedikı;e lıakikl Boğaıı mem. Bir iş tut. • ı Filistin ve sulh tees.•üs ettikten 
llııı assa Hollıında'da. liralık "e tam 120 tane (1.000) her ne pahasına olursa olaım ' Şbııdl ~1iz a.nıb88il8 Ayaııa- içile Jraryıl~amıya,.~. Bura- ! - Ne 1§ tutayım paşam? I eonra Suriye de buna dahil ola-
4 !,r,aQ hedeflerı bom lirahll ilmmıi~ vardıP. , ~a kadar korumak ve lı[ilıt faY';L ~f' tahammül edebilir da valıtile Yaver,, beyın yalısı - Ne bileyim ben• tt ııilrii d bilir'. Bu suretle dünyanın bu "'ıa "Y~lar. 500 liralık ikramiyelerin mili· Şefi lı}aret etti mi bu uğurda mıyız! Aklımıza dokunur. Me- !""dı. ?"dan evvel kimin oldu- par~ kazan. . e ı kısmı her türlü harb t"hlikesın · 

, lll'da yalnız evler de- tarı lnı sefer 00 dan 150 ye çı • - ferdine kadar göle güle, ııe- ~u bilmJyonmı. Yallda geçen R'agıp Paşır. bir gün kayıkla den ebediyen masun kalabilir. 
·~l kanlm1'br. vine sevine ölmek. ve biıı de kendilerini ç<>lı iyi bil- eglen~i vak'ıılanlan biri Aşir Alnntıburnunu geçerken yedek- Ve bu mılletler a.raı·~"dakı' t. ı-

"'· f'r, mektepler ve B- ~,,_ W,,,,.;Q. .. ~ etiği . . tti " " . ·,.· ,,. ki Efendi ısfmlnde '-'- -··- "-~n . H ol ~~ . '""•~ • ııyua., • ...,_ UII' c;olı: ikrami- Dcıetl&Pımıa ve kom•nıft~-·a m.w a:anne gımız ı.,,.ınwr ,,.,. ......., .....,..,a. çınm aşmet duğunu farket- • "'--d 
'':r lıEdef·ıı tnahıyette oima • .,.. lt:atlLr olm•"' Eııkl...>.•-->e sizi .,..._~ I> mlinasebetııiz ""yialan tekzip gelen maooradır. 1 mJq: can mu.,.. elelerin kolaylaşm ;,, . 

J - ..,, .... ~" 8o"Y"tler blziın esiri komııuta- ....- y d y • . 1er de tahrip e • bekliyor. Bir biletle bu i:atara nnwıclır. Bu iddiamızın boıı iM- etmeleri bizi memnun etmi~tir. . ~ a bir ~şanı eğlenti ter- - Bu ne H~met? Ne y&pı _ sı yüzünden bir çok iktısadi is· 
~ iştirak edini.ı<. 1 lar olmadığını pek iyi bilirler A. C. SARAÇOÔLU tip edilir: Yenillr, ıçilfı-, herkes yorsun? tifadeler temin edebilirler . 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:;;~!!!!!!i!~~::::::::::::::::::::::::::::::~~======~~y~atm~~ak~üze~~re~oda.8~;ına;;~çeki;;;·llr~;~l!!!!!~!!!!~(;&;•n~u~N~y;t•~e;•u;·w~n~1~d;•;l~!!!!!~Jlf~U~R~A~D~S~E~~;R~T~O~G~'~L~U~ 
'•~ıt IQ.~ hamın, deınifıti. bu kırık dökük tafaili!.t ile oğlu- ' 
. ı."l'a ben de nııamak nu medhetmiş olduğunu biliyor-

yeterin doğrudan doğruya kara 
gözlen için olduğunu anlamıyor. l 

KOLE 
fendinin kain v:ı.ldeııi Nadire 

•tf>rh du. 
~ • uın pıı.ııa benim - Ne iııe sağ olsun da... Bu 

lııl:(.~~dı . Abli\k itibarile da iı.ilm olsun ... Ne Y.•payım 1 
~'.11 

1 
Jl hır adamdı . fa- Dilfikar gülüyor: • 

~.~CÖ>:i.imü ve gönlümü - Tuhaf söylüyorsun Nadi-
~ h~ l~ M 

•'ılı ı. aıııın: nı ·· yıe görmek ister. Sen •au ideta Faul Beyin ciddiyetlni 
1~ ~ •nırn , itiyordu. Yer re hanım. diyordu. Herkes ev

ı.,, lı-•ııı~dar hakkınız var. bir kusur gibi sayıyorsun . 
1ı.ti~~ınolsun Karun ka - - Hayır iki g&üın, lruW't 
·\~ \ ıı. Size r"ca ola- gibi aıaymıyorum . Fakat aı't>lı: 

<l<~a dcğı~ ~ul köls kocaman herif oldu. Eviennıek 
"<; zamanı geldi de goolyor bil .... 

· ııra .... b k b ' dah ~ '*~ · eozu 'l~ a ır Ben a kazancı ~ok bir mea-
l\. : ll"ın-ek Fazı !dan !ek sahibi oinıa.ıımı i<ıterdinı. 
'l.,,., Fazıl otuzu fera.b fa·ah geçti. 
'· "<liın t • h Di '•~a : dedi. Bu çocuk- Nadire anım , lfiklr ba -

.;~oı 1°.:'.?1~ı bilmiyorum. nıınefendiyi ıslııodlgi Nlrtayıı. 

.'la ki ~1sıUni bitirdi. Fa- getirebilınek iı;ı.n biltnn ıneha
" il., ladplardan başını a- retini kullanıyordu. Kendi ken-
~, ' e dine: · ç 'il rece ilm" men>.k 

eıtıde görmedim. - Göreyim ııenı N~dıre. Bu 
4'it llandık sandık ki - büYük ikramryeye ko~bilireen 

~·~~i Odasını gösteriniz &ana aşk olsUD dı}""'.,.~m ! di -
~ kıta.pçı dükkiınlan yordu. 
lı; ka~ raf raf kitp Çizdiği plimda muvaffak ol· 
: ~ vakıt 9iiylüyorum. malt için zengin kadınla tema

tli~İlıı !radar kitabı oku- sını sıklıı.stırdı. Bn fırsattan bir 
:\l~Yor r,et~' .. diyo- ~kasınıİı istifade etmesinden 
~ ~itab Anne! dtyor, in- korknyordn. Dilfikir banıme . 
~ 4 ı.. ~1 roman okur gı1ıi fendi sık sık Nadire hanıma 
l\ııa~layıp sonuna ka- geldiği için Fazılla tanışıyordu. 
1ı;ııı · lııınıara birçok me Gen<; adam ona "FranSIY rea-

1 tlll\ lrıUraaca t edilir.,, liııtJeri,, ha\lrmda hazırladığı 
~~Na~llııına ~rdim. Et- bir eserden brıhsederken Dilfl
,~~tıy a dn!mınıtu. Bir o- kar mev=dan ziyade gencln 
:\l>ıı:"'l 0r. not atıy. or; bir Jrumral dalgalı saçlannı, milte

"llıli)ıı\'ttruyor ; bır vey - na.stp c;ehresini. slyab. ırtlz)eriııi, 
r. Baline adeta ~ ooıJımım teWk edi -

'iita yordu. sa. sayıewgı. ıaman ter-
Yet tarzında olan temiz dişlerinh> yandan gelen 

\.Yazan: Ulunay Tefrika No. 7 J 
ziya ıle sedefi bir reı:ık alması 
~anc; erkek halJl'eti çelı:eu Dilli· 
lı:anu kalbinde bir gıcıkl..ma 
h1u.W. getiriy<»"du. ~ o aza
met duvarım y>l<abilse genç a; 
ruım~ : 

- Slı.t< ! Hi~ bır ııey i!Ö)'leme. 
Va.Jnız *'1ı •.r&hk tut. _ D.iş· 
""'m•ıı .ıl.(>'lini ııeyredeyiuı ! di· 
,.,r.,ltti. 

Ne.ıc:üı·e hanını , prensesin Fa
aı.la sudan çılı:ınııı bıılık gibi at
tP.ttlği nazarllll'ln mina.smı pek 
~iizel anlıyordu. Meseleyi anla
:ıwyan y&bıız Fazıldı. O, bütün 
bu verdtği. tafııl!Atın Dilfilı&.r ha
nım efendide ibni bir alaka u
yandırdığını zannediyor; ve o
dasına koşarak muhtelif mec
mualarda yazdığı ma.lmleleri ge
tiriyor ve yapbğı işin beğeni! -
mesinden memnun bir çocuk gi
bi neş'eleniyordu . 

Nadire hanını için hazırladı
ğı plfuıııı en mühim kısını Fazı
lı, Dilfikara unutturmamaktı. 
Oğlunun bir :resmini veremQj'ldl. 
Düşilndü, buna da çare buldu. 
Samiye evlendiği gün bütün aile 
resim çektirmielerdi. Fıızıl gru
pun yanında münferit bir vazi
yette dU1'\lyordu. Bir habra ol
mak ii2ere bunu Dilfikilra ver
di: 

- Fazıl bu resimde pek gü-

:;ıel çıkmış. Elim değııeydi , grup
tan ayırtaral< ayn bir resim yap 
bracaktım ! dedi. Bununla san.ki 
Di'\filı.ara: 

- Kadınım! Bızım oğlana. ba
yıldığmın farkındayım. Fakat 
sana onun yalnız resmini vere
mem. Onun hatırı için bizim de 
huzurumuza tahammül et! de
mi!! oluyordu. 

Birkaç gün sonra prensesin 
Bebekteki yalısına gittiği. za
man ilk işi. fotoğrafı salonda a
ramak oldu. Fotoğraf salondaki 
çerçevelerin arasında değildi, 
Prensesin yatak odasında tela
tin bir çerçeve içinde ve yatağın 
yanındaki masanın Ustünde du
ruyordu. 
' Bir gün evin önünde bir ara
ba durdu. Arabadan Dilfikiir 
hanımefendinin vekilharcı Şa
ban efendi ağır bir paket indir
di. Kapıyı çaldı. Paketlerle be
raber Fazıla gfuıderilmlş bir de 
mektup vardı. 
Hacı dede ile Duhter bacı ıkıl

daya ıkıldaya paketleri yukarı 
çıkardılar. Fazıl bir kenannda 
ufak bir taç buhınan mektubu 
açtı : 

"Fazıl Bey, 
"Kütüphanenizde ansiklopedi 

olmadığını gördüm. Bu noksanı 
bir hediye ile telafi ediyorum. 

Kabulü memnuniyetimi mucip 
olur.,, 

Asıl memnuniyet Fazıla aitti. 
Kalın ciltleri öpmek ıstiyordu. 

Birkaç gün sonra ana, oğul 
teşek.kiire gittiler. 

Nadire hanım, hır taraftan 
prensese karşı siyaset kullanır
ken diğer taraftaıı 'da oğlunu 
hazırlıyordu: 

- Gördün mü? Kadın dedi -
ğin böyle olur. Bu ne nezaket! 

Fazıl Dilfikann meziyetlerini 
takdir ediyor ve onu fikir ve i
llin erbabını istisnaı.ız surette 
~aye ed~n bir şalıhsiyet gibi 
teliikkı ediyordu. Annesine: 

-:--:- Evveldenberı tarihte böy -
le ılim erbabını himaye eden zen 
ginler varmış. Onlar olma.sa ne 
dahiler sönüp gid~t>klerdl. 

. - Sen de bir dahi olduğun i
çın Allah sana da bir hıi.ıni halk 
etb demek ... 

- Öyle birııey iddia etmedim. 
Fakat ilme merakı f'lanlar da
ima himayeye muhtaçbrlar. 

Nadire hanım: oğlunun bu 
vurdum duymazlığına hemen he
men isyan edeeek hale geliyor
du ; kendi kendine : 

- Şu oğlan tıpkı babası. Bi
raz da bana çekseydi ne olur -
du ? Dilfikar ilmin hamlsl imiş. 
HaJA bütiln bu iltifatların hedi· 

Fazıl, . annesinin düşündüğü 
gibi idi. Dilfikiır hanımefendi ile 
bir izdivaç aklına bile gelmiyor
du. 

Mektepten çıktıktan sonra ga 
zetelere . yazı yazmağa başlanuş 
ve kendisıne ufak bir şöhret te
mın etmişti. Bu ufak şöhret o
na pek ufak bir de cep harçlığı 
temin ediyordu. Makalelerini sil
tun doldurmak için yazmadığı ci 
hetle uzun tetkikler mahsulü o
lan yazıları gazetelerde, meemu
alarda seyrek görülmekle bera
ber oldukça bir alaka uyandırı
yordu. 

N~dir~ hanım oğlunun diplu
masıye ıntisaJıını isterdi. Böyle 
bır me".kı elde ederse eko.criya 
kıbar bır muhit olan o ruemde 
mutı~.a zengin bir izdivaç yapa 
bilecegıni düşünürdü . o ana ka: 
dar ana~ının hiçbir arzusuna 
"hayır ,. demiyen Fazıl memuri
yet bahsmi öyle bir red ile kar
şılamıştı ki, Nadire hanım biraz 
daha ısrar etse bütün otoritesi
ni kaybedeeeğini anlamışb . 

Şimdi artık ehemmiyeti yok -
tu . . Fazıl için düşündiiğü zengin 
lzdiva~ kuvveden file çıkacak
tı. 

Hem de ne zengin izdivaç ! Bü
tün tarudıklan parmak ısıracak
lar ; dostları, düşmanları hasetle 
rinden potlıyacaklar ; kendisi de 
arlik bu servet muhitlerinde bir 
seyirci gibi kalmaktan kurtulu
yor, milyoner Dilfjkar hanıme -

• 

hunımefcntli oluyordu. 
Daha şimdiden istikbale ai t 

projeler kurmağa başladı: 
Koca barlıanenin harem de-

15mlık kısımlannı ııiribirindt»ı 
ayırtarak, barem dairesini kira
ya verecek; selamlık kısmım ua 
kızı ile damadına tahsis edecek· 
ti. Kendisi oğlu ile berabeı ~cli· 
nlııin Buğaziçindeki yallSlnd: o
turacaktı. O, yayvan kol'aman 
binanın içinde bir iki adanıına. 
nasıl ol:Sa sokulıı.cal< bir kovul< 
vardı. Zaten Duhter ile koca"' 
S:uniyenin yanında kalacaklar'. 
Ağavniye izin vereck, Şadanı da 
beral'<:r götürecekti. 

İstikbale a.it proje yapan yal
nız Nadire hanım degildi . fii lli· 
kllr da artık Fazılı benim:"·n,i1 
gibi idi, genç adamı dü~ümneıl . ı 
dakika yoktu. Fazıl, onwı ;,.,u 
senelerden beri tahammi.:1 et~. ?i 
maddi, manevi mahrunıiv~ı.~ 
kefaretini teşkil ediyordu. · 

Müstakbel kaynana ile müs
takbel gelin biribirlerine açıl -
mak için iijarete bakıyorlardı . 
Fakat bu işareti vereeek olan a
sıl ii.mil, vak'anın büsbütün hll
ririnde kalıyor, Dilfikarla Na
dire hanımın aralarındaki mani
ayı ortadan kaldıracak ufa k bir 
harekette bulunmuyordu. 

Zengin kaclında Fazıla kuı·~ı 
olan temayül belirdikten sonra 
Nadire hanunla ölen kocası 
Prens ~Tehınet Paşa ile geçi rd;ği 
zaınaı ı aıt ha;;bihaller yapıyor 
ve: 

( A rk-a.~ı ıııır) 
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YENi SABAH 

=:= S POR=:;1=ı 

Buounkü maçlar 
Galatasaray Beşiktaşı 

yenebilecek mi ? 
İstarıbuf sporla da Fener· 

bahçe karşılaşıyor 

İbrahim, hasmına karşı fev-ı tamonu, Boyabat, Taşköprü, mek için bin bir manevralar ya
kalacle bir taktik almıştı. Fa- 'l'orl.at, Amasya, Havza, Yozgat, ratıyordu. Tosun da kuvvet zo
kat, ll:iralıimin ya kol, veyahut Sivas tarafları pehlivan yata- rile kendisini kurtarıyordu. 
kasnağı eğer Tosumuı eline geç-ı ğıdır ..• 1 Bir defasında Tosun, Ibrahi-
miş olsa muhakkak bir taraf· - Amma, siZde kuru güreşir mi ~'llpra7Ja bülferek bruıtırmış-
tan lıoardı. ler_ tı. lhrabim, ele geçti,;inden yüz.. Mill1 küme maçlarına bugün 

Tosun, ayni z:ımand~ ~ra: - Öyledir Biz yağ gllre~i de yüz mağ!ı1b;yettcn kurtul- Karuköy Fenerbahçe stadmda 

•• AR 
[ (YE N-İ SABAH) iN BÜYÜK SiVAS( 

ç a kale ön··nde ç lii 
·m ı z feri 

himin paçalarına göz dikmışti. bilmeyi:t... keçi kılından pirtip muştu. m:ıhalli olarak devam edilecek; 
Güreş bu suretle ve mukabil giyer öyle güreşiriz.. • l<'akat Tosun, h:ısmile altta Bcşikta.~l:ı - Galatasaray Fener "Eğer ordu Kilitbahir öniln· rv Yaz an.· -1 Gelibolu yanınadaSJ!ld3 ııl 
manevralarla ayakta epeyce - Bu, küçilk İbrahim nere- bir oÇOk uğrn~tı. İbrahime neler bahçe ile tstanbulspor takunla- de tevakkufa" mecbur olduysa bir muharebeye tutu.'<111 
sürdü. lidir? yapmıyordu. Domuz topu oyun rı br " 0" '· 1 -ı, .. ,' r, donanmanıu, istılıkamları bır lunduğu iı;in donanııı~ 

Bir aralık İbrahim. iri basını- - Dlliormanlı Pehlivanla· !arı mı :ılınıyordu?, Tilki kapan Gelecek haffta da şehrimize tarafa bırakarak Boğazlan zor- V • ÇÖrÇİ 1 yetlerinin garip bir s,....ı 
nı bir biçimine getirin çapraza! rın göbek bağladığı yerden lan mı vurm·"·ordu. Bütün bun dcpıa.ır:lııı )l:.f~~ ~- lıyahilip zorlıyamıyacagı· şu su- tlğuıı görüyordu. Alll"~~ 
girdL Bu ÇQk tehlilteli idi. Ko&- - Aferin bu çocuğa .• hem de I:ırıı-rağıncn Wçük tbrahimi bir ra takımlarının maçlarile bıı se- alin cevabına bağlıdır: 

155 
dediği gibi "18 Mart:'_,. 

koca Tosuna çapraza g!rilrrletı· 1 çok okkııs~. 1 türlü ç:ılıınıruı. getiremiyordu. nenin futbol sezonu kapaııınuı I Ordunun boğaz ml'dlıallne kardı, ilimdi onun kal1"'"' 
di • . 1 - Kaç okka var dersiniz?.. 'füsun, bir keresinde Ibrahi - olacaktır. Bu itibarla hug;iinkü doğru ileri hareketinde donan·ı bİ!ll;hadiııe zuhur etmişti: varB!u::tun" bu m""haıalıı,t 0

Hatti, bir an için Deh Ha- - Var altmış okka kadar.. mi kilnt.e!edi. H1U1alıı.ndırdı. Ata hutbol temasları milli kümenin manın en kat'i ve mü-.,ssir mü- nk merhalede: Ordu, 20 bi- wa 
fız, olduğu yerden b91lladı veı - Eh! ~t.e o kadar.. fazla cıı~ sırada birdenbire ters dö- seyirciyi tatıniıı. edebilecek son 

1 
dahalesi nasıl olabilir• Acaba ne yakın zayiat vererek Geli _ meşgul ediyordu. ~ 

sôylemli: yoktur.. nfip az kalsın ıurtı vurarak ken- k~alşmaları sayılır. boğ;ı,.ın ~ında ve münakalesl boluda karaya çıkmaya mu _ hücu,ma tekrar ~ 
- B ka' B k 1

• - Tosun kaç okka biliyor di yenil ti. FenerbahQI! _ İı;tanbulspor• emin bir halde mi k:ı.lmalı, yok- vaffak olmuştu. Vakıa bu or •
1 
~~1zro ~~~bek dt'. 

Hakikaten İbralıimin yaptığı. mttııun ?. İbrahim. künteden aljllrkcn sa münakalemizin ve muvası:ı - dunun ileri hareketi durm~~u. b! taa~a doaım, a tıV'. 
teh.ıkeıı ı . B.'.IJ. .ıı. "' - D6ksan var mı?. hasmına topuk cllemişti. Tosun Ge<:en hafta Allaya hiç te laıı:ıı.z.ın kesilmesine bakmıya- Fakat Lord Kıçner, Generoı l nurım b' k hafta içtıııl' 
gö 'Ci gövdeye gelme~ hiç doğ- - Tam doksan iki okka .. O· bu ani olan kllstcğe girince bir- rahat bir ga.libiyet temin ede: rak ileri mi gitmelidir?' Hamiltonun istediği kolorduyu b h': ır aç .. kıill 
r .s detildi. Iwakooagın anı.ı - bizim civann baş pehlivanıdır.' denbire öo'31mıştı. miyen Fenerbahçe bu senekı "Doruınmarun, ordu taarruz olduğu gibi göndermek istedi • ,:•tluc~~~ m;ı:?e1' 
k 0 antika oyunları vardı. A- Lakin, bu ya-' gü~i bize hiç i Bereket ver.sin Tosun, rr.k te,, milli kiiroe maçlarında Jiğlerde. halinde ikt>n ona yardımı, düş- -- , ·· ı-:...• DU t · ,,... an """uu e--L.ı 

- "' "" - k ' li gını. My ..,.,...,~. şınan a Elll olabilirdi Bizim b-· yıı.kt&, adam yenik diiııebiUrdi. uymuyor vesselam.. tik ve çevıkı bir adamdı Derhal gösterdigi tekni ve verım o- man bata:ryalannı susturmttŞ ı ıı.ltında bir ihrat hareketi da- kuvvetıerim;z son ctereı' , 
Nitekim de Tosuu. derhal ha- - Uymaz.. Bu, güreş beşim• t.?ns döı1iip yili.11 koyuıı yerel yundan çok uzak. ke.lııuştır. 

1 

olnuuıına rağmen, ümit edildi- iına en tehlikeli askeri teşeb- ti vasi idi ve güııcll" 
re.kete ge<'mişti. Fakat Tosunun dır. .. # yatıvermi.~ti. Buna yegfıne sebep eıaaı kad• ği kad:ı.r bilyük olmamı,tı. Si- blistiir. Bu ~~et Ge~iböıuda aı'ı:ıyordu. ı'en.muz ·"' 
harekete geı;mesile tbrahimin - İbi:'ahlmin ustası var mı?. İbrahhtı hasmına yetişeıne - roınınun en kuvvetli elemanla- pcrlere ve mitralyözlere karşı yapılmı~. .~rkler bır_ ıhraç doğru, filoya şimdiye~_.., 
eanraza alıp siltdfifü hıuımı - Vaı .. M~hur bas pehlivan di. Tosun süratle doğnıliıp:aya- ,.,,,,!., 'felih Fik t , • ., "" ti filouun yardımı pek ehemmi - hareketinın onune geçmege mu: sıp olınıyan bir lnkl.şJ-,11 br ı:~r'.a uçtukları görüldü. ı !ardan Deli Hafız ustadır. ğa kalkmıştı. !ki pehlivan yine gibi üç kıymetli futbolcusundan yeta.iz kalıyordu. Bununla be- 1 vaffak olmanuşlardı. Demek kı decektik. 

0 
Z8Jl'lanıı J<Y.ı 

!brahhn, çaprazla basmın.ı - Bizim Tosunu onun yanı- k=1111a.şnuı;l&rdı. malırum kalmasıdır. Bu itibar- raber ordunun ilerleyişini dur· bu kuvvet, eğer siiratle arttı- şebbüs etmek niyeti~ 
beş o adım sürdükten sonrıı. na verllek öğretir mi bu gi\rı:.~i İbrabion, baamını altta iyi la~ duran da bu çeşit müdafaa nlacak olursa onların ılerleme-4 muz harekatın bütÜJI • 
birdenbire çaprazı çember gibi ona?. idare eemir;ti. GörttlmUııtti ki, Sarı • LMiverdin enerjik yolları idi. ı sine de Tllrkler muvaffak o!a,,.1 nı tamamhyacaktıl<. o~ 
sıyınp topuklara indi. Ç(,\mel· - Bilmem, bir kere konWj!U· Tosun, lbrahlıne. altta da bir latanbulspor takımı kanşısın- "Dlişmanın bu derece şiddet- ;xnyacaklardır. ,Bu miilihua tan 

0 
tarihte Ege d'~nll. "'--" 

mi~ti. 1 nuz... · şey yapamıyacaktı. Yarım saa- da gayeııine ulıLqabilmesi için li m.ukavemetine bakılırsa filo-f ıl~, ~vıY_e, kıt aUınıım çabuk iniş olan düşman de 
1
, 

İb.--a.himin. hn.maneırraaı han· - Biz yab&ncıyız., biıo:i tanıştı te kadar altta hasmUo uğraııtı- bir hayli YOtulacağı ve hırpala· nun boğazı yarıp Marmaraya go~ t:ıkdirinde mu - karşı tedbirleri de slııv._fa 
kuli.le idi. Tosun bir. anda ve nrııa-w: ıneınnun oluruz. ğı he.lc:M; bir şey ya~tı. nac:ı.*1 muhakkaktır. Milli kil- geçmesi kat'! bir netice vermi- v.aff.ak olmak ümidi beslenebi· !arın ne derece tehdİIY,_.,, 
l>i!'11ia~k sırtüstii: d;"'ilP ye- Tl• " ·r Uste de az kalsın aldı,., künte m<' ~~cınrın1'1 Hk h~ftstlRl1nda yecek ve pek muhtemeldir ki 1 ıı~' • _,v . ~ ~~ ,.. ,,. a.f • ''"· JecPO'in; görmuş" olac,..,,J 
nikl- ·. ·,..u. Tosunla, lbrahimin güreş· ile· kendi yenileoektt, büyük bir gayret sarfi..., muv • filo geçince arkasından boğaz Al d · it f -..- Jı'° 

İb:ııhim, birdenbire sarma- devıu.ı coıyordu, dumelili Türk: Samsunlul&r, To!IUU, künteyi fakı;ctten :nııv~f "'. tekrar kapanacaktır. Eğeri man anız a 1 arı Ben mahdut bir l 
yı tr pul<! m kadar indirip lhr- ~ - Peki ııiu taıuştırayım.. aldığı zaman, yüzde ylhiı fuıtit- şan San - Siyah takım da eskı Marmara.ya geçen filo mühim- eder~ deniz taafruı~ ~ 
denblre cekti Toııwı; koca. göv-1 Dedi ve ııöderine şwılan ilil- ıenmııı idiler. Fakat, tbraııimin hızını kayhe~ vaziyeHedı · mat noksanından dolayı "tekrar Çanakkalede sını istiyordum. Y'alll ~ 

1 !Stanb ı rlul · hızı ! porlara göre TUrklerıu desilP oli!uf!u yerden bava an·'-ve etti• bilmedı1den bit' manevrası peh- u spo ar aynı geriye dönmesi mecburiyeti ha- İkinci merhalede: İtalya har- millıi:mınat fıkdaııJlldsJl 
clL Sırtüstü gidiyordu. - Güreş biWkta BOllra, ta. llvıı:nlannı it üst ediı> yllz üııtil muhafaza edebilmiş olsalardı 1 ıu ı olmaz ve (!Uşman mukave - be. , k ,. idi 1n ·ıtere b 

Bereket versin Tosun. çok nı9t:ırayım. sizi.. yere d"aürunce in.klsan ba~•e Fenerbahçenin bu •.ayıf vul· meti kısa bir zaman zarfwda gırme uzere • gı ' rıptır, işte küçük ır ~ 
- "" J- t' d 1 · b k ko- .,. ile ltalya arıwnda imzalanmak bu nok<-anın tavazı<Ulı 

zr•· · ye trHl: oldu<'iıı. d!'n Y'' - Saırdluııiuiar, Tcıauns )'&g gü- uğfaınışlardı. ye ın e gaye enne ça 11 ve kılırsa boğazın filo arkasın- ~". olan ,bahri itilaf biai, A,d· liyorum. Böyle bir ııoll1 
dırım sl\r'atiyle kendini topladı. rEll;ini iyice öğre .ği kurmuş-! Sıunsunlunun biri şöyle de - Iaylıkla ula!itn&kta ITT\çlük c;ek· dan ~ap~mıuııııın o kadar e-

1

1 nyatik denizınde tta.ıya:ıı filosile ınan himayesinde r;.ei, 
uo: " yıiziıstiı yere dtt.,ıh. !ardı. H4Jdk&ten bu, yat!' gü- mişti: mezlerdi. be~yeti olma.ı:: . işbirliği_,Yapınak üz.ere ~rt zırh tarlıuıı tara bilir ve~ 
Ve d'i(lmeaile olduğu yerden tı;- şi ~~T· t&. başk idi . ...ı.ı - T08U11; bu kli~tiğü yene - ~ _ ~J ÇatıŞ,kk:al~ekı ~k ordu- lı ve dört kruva.ıor gorıderm&- lar ortadan kaldırll• ""'wl 
!ayıp dört elli kac;maa v ıı.yaga ou. osun denilen .,._.ivaa miyecek !. sunun mııne~yatı ~azın Wl"" ye mecbur ediyordu. Ben bu mo- du lı.areı<ıı.t kaJıİ. JıV.ı 
kaliunAiu bir oldu. yıı.ğ güreşini öğrendikten sonra - Ben de. öyle göriiyontQL.,. Haftanın eıı miiJıim ve son !:u;maSl ';,e __fil<lm?Z.un İetıtnbııl seleyi Amiral 00 Robek'in 22 bLkti. llfayn fuayıcı ~J 

lbrahinı. haaının pe>ıinden baş pehlivanlar ıurıuııııa gi,.. - Baktlana., ne yapıyordu!. karı;ılaşma.sını Beşiırt.a.şla • Ga· on_Wl~e gorun~m .dt- e~em- Marttanberi Çanakkaleye de • pek ziyade tekamül eı:;;ı 
koıımuştu. Lakin, yakalıyama- uWıtir; Ve hır çok. gmeşleri V&l" - Hiç bt:ıim gtireııe benzcmi- lata.saray takımları yapa.cklr- mıyeti o~yacagını göstcnyor. Dizden taarruz fikrini tamamile Çı>nakkaledeki fılonuJI ~ 
dı. Tosun, daha çabuk davranıp dır. yor,. Bit çok hünerleri var_ dır. "tUı:'lediı-k m-ıoı.er şun- l terketJruş olmasına ve Gelibolu zayıtlanuş olmakla ııcrt',:;oıD 
kalkmıştı. ~ TosunUll, Adah Halil ileı Hiıı.l -,Kuvv ,ziyade meharet 940 - 941 lstnbul lig fl&Jllpİ· !ardır. _ harbini yalnız kara taarruzla- le tıır harekete kii.fi f<ıl'~.1 

İbrahimin, bu oyı:ınu da şah rancı ile, Koca Yw;uflıı. gill'eş- ~ ,. yonluğıınu elindeki c:enc kadro-! , 1 - Boğazı wı;lıvacak ola.n riJe in~ k&raı" verm olma • dı. Kefez mayn tarl~'.Aı 
esenli. Olur manevra değildi. !eri vardır. Sonradan ~ur - ·Bizim g:üreıı te. maharet sile hiG yenilmeden berl\bere bi- 1 fılo a.skerl harektiitın mu.va! - mıza ıstinııden kabul etıniştı.nı. rt;u;ı 'l<irklerm yanJl'ıı~~ 
Zaten kUçlik İb!'lıhimin hava o- ~ bir pohlivıın olmuştu. işi .. Likin, kuvvet şarttır.. le klma.kta.ıı. galibiyetten. galibi· fakiJtetin>_ temin edeoo!ı midir? Bu gemilerin Çanakkaleden çe- şıdı~e başladıkları ycııı.~ 
yun unda bir fevkaladelik görii- Sıraııı geldiği uunan okuyu- - Be.klana 1 Vıcık vw:ık yağ yete koşarak elde eden Be~ıkta-

1 
. 2 -: Jl'.~er f"~o ,bır muyaffs. - ~ kilmesi, onların yerine bazı rın muvasala ve nııııı-::, 

ltivordu. Bliyük: pehlivanlar culaı:ıma bu meraklı mookibe - içinde glı~ olur mu?. şın bugün çetin. bir imtihan ge,. ki.yetai.zl!i.,"e ugrars& (~uplıesız , Fransı.z. gemileri gelecek bile ol- ciddi surette tehlike)'t? 
parmak ıstMyorlardı. _ ,, !eri ya~cağım,, Şimdi geleHm - 'l'O&W>u, yat ~ya-~ Gireoe~ tabiidir. kı ?u vahi~ .olacak)_ orduda• sa artık geri kalacak gemilerle cekLi. . 

llt-li Hıüızın. kurduını ve soy- T03Un ıle•.lbra.hime; palım_ • Günden güne kııvvetle~en ve gerı kalan butUn harekatın fena Çanakkaleye şiddetli bir tamu; , ı11 
!ediği. söz yanına ~tı. ,Ken.· İbrahim, Tosunu mağlup et- ( Arkıiıııt ııı:ır) vazi •etini takvi;'Q eden Sarı • bir mevkie dôşmeısine sebep o- yapılması imkılnını ortadan kal- F · ş ~r saçmalıY~' 
dı kendine tekrar soylendı: 

1 

Kı ııeı takırn bugün icin Siyah Iaask mıdır?,, dınyordu. -- -:- ~ 
- A be bu kızan cin be!. BIE'i .. ,E·DIY.cDE! Sinema ve Tiyattolacda beyazın yegane rakibidir. Deniz taarruzu fikrinden Uçüncü merhale.: Uzun za - O sırada bah.nye iti• 
- Tehey! Hepten, bela be!. - · · ·1 · mani Miııt küme maçlarında da~ ------------ ınaDdanberi çekindiğiıniz hadise dunun (Lord FıschCr~•'"' 
Dedikten sonra,. yanındaki[ imar nriidürü An- sıgara ıçı mesıne bir eki pin y<>nmefe muvaffak ben de vazgeçtim ı de nihayet olmuştu. Alınan de- tiği g~yretle':İn ve,_??';PJ 

Caıgıra dönerek: olunacak olama<;lıp Beşiktaşı bu gün · ~ ni.ıaltıları Ege denizinde görüıı· gunlugunu hıssettıgı ~~ 
- A he, ust& be! Göıür mu

1
·- araya gı"ttİ İstanbul beledlyesı· ·ı·ııema Galatasaray mağlup edobile.cek Bu telgraf dikkatle tetkik e- meye başlaıwıılardı. Bunlardan. du. Yetmiş dört- ~~ii,ıii: 

sün ne yapar, bu ku&ııcu. be • . . 0 

1 mı• 1 dilmeğe değerdi. Çllnkü deniz - bir, iki, belki de üç tanesinin ğırlığı üzerine ço!<'i,;ııı 
_ Sonna be! Bu, ahretlik Belediye İmaz Müdürü An • ve tiyatrolarda sigara ıçilınesi- Su SOD b&ftalardll. çok J!;Üıel den hücumun tekrarı meselesi- Çanakkale civarında göründ"~; Parıste İngüız - !Ll~• · 

ne m iınf olacak tedbirler almak , -~ " ,- ~cro: heptm peblivanlığt yok etti karaya gitmiııtir. ve rakiplerine üstün oyunlar <;t- nl ortaya koyuyordu. Amlral haber verilmişti. Quen Elizabeth. muk.aveleııini m~ 0 
beL. tıiıar müdürü Nafia Veka.le- tadıt. kararak bütün nav.arları üzeri&- dö Robek hem müsbet, hem artık nihayet ciddi bir tehlikeye gul iken Lord li'iscııer 9ıJ 

- Ne güı.el tatbik ediyor bu, Belediyenin yaptığı teftişler rine çeken San - Kı.rmırJlıJap · menfi dellHeri ileri süriiyordu.. maruzdu ve Çanakkale dışında lik ve asabi inhilıi.l 
oyunları be!.. l tine muhtelif mı.ııtakalann tat- de bu işle vazifedar bulunan si- için bugün ga.yretlerine ulıı.şabll-1 F'llkat neticede menfi delillerde toplanan bütün filonun emniye- gô<'iilmüş, amıra1H![1.ıt 0ııı 

_ A be Haiız. sen yapabilir eilli.t pli.nları haklwıda izahat nemalan kontrol eden memur - m k ihtimalleri mevcuttur. ısrar ediyordu. Ayni zamanda ti artık iblil edilmişti. Diğer ta· m·ızlarına yüklendıgıO 
mi~in bu oyunları be?. vereeektir. !arın sigara içilmesini müss - Fakat bar.iz üstünlükler ~ eğeı: Amirallik dairesi emrede- raftan donanma Boğazlan açıp yet ".miş ve şalı,sıııfhw,; 

- Tövbeler olsun yapamam! ma.ha. ile kar§ıla<lığını görm.Üll'- ınin. etmeıenruı zıımıın. zaınan, cek olursa taarruz teşebbüsüne Marmara.ya gi~ler bile orada ;;der ız~ar ey!enı1ş. wıı'I, 
be' .. Korkuludur be!. H~rifd • Sahillere konulan • tür. Bu jtibarla merkezden gön rakiplerini bastırmalarına rağ girisıneğe de hazır olduğımu Alman denizaltılarını buhcak - ral, hacliselerın ta ,~ 
oğlıı birden yüklenırse uzenne' tehlike dubaları derilecek memurlar bir sineeıl\ ınen sayT çıkarmakta güçlük bildiriyordu. !ardı. Vakıi bu hMise, (yımi Al- fevkalbeş<:~ mesai .v.~t1er 
Yenilirsin be!. ı veya tiyatroda sigıı.ra ic;ildiğjni çekmeleri de bu ihtimalleri ar.alt Telgraf beni derin bir suret- man denizalhlaı:ının o sularda tevlıt ettigı meşakl<: . ııll' 

- Doğru Hafız be!. Belediye yaıı mevsimi eımasml görürlerse bu i1ti kontrol etın&- maktadır. ' te düşilndilrdü. Ben t&bü görünmesi) bizim harek~tm.ız den Adeta şaşkın gıb' 
_ Fakat bu yapıyor be!.. da açıkta denize girenlerin bo- ğe ıneınııı: emniyet memurlari - Bf'Şikta'!, enerjik ve sarf etti- ol&n.k taarnızun tekrarına ta- için kat'l bir engel teşkil etmez- idı. ' 

Hem de· biçimine ~ttriyor be!. ğulmaması için denizlerde teh· 16 Rineın& sahiplerini ce:ııalaDCiı-. ği gayretten randıman alabilen raftardım. Fakat şimdi vaziyet di- amma filonun faliyeti tahdit Amiral dö R.obektll 1/ ~ Th'"llhim gu··-· kurdu oo!. j rıuıaktır. l bır takımdır. Bu itibarla gaye - martta ve Nisand•tnndeıı fark- edilmişti ve Boğazın filonun ar- leden gönderdiği ıe,,, 
- Flent de .:m"" ku-'u bel., !ikleri mıntakaları gösteren işa- _ __ sın· e uı----u+o .,,;;,.1m. ~~e _ r· tı "' "" '" .....,.~- .,...,. ..,. ,L...,, lı: idi v 22 Martta Amiral dö kasından tekrar kapanması tak- husbül.iin ııaşırtroı~ · d$ı 

Tutturdu. yolu be!. ret dubaları koymaktadır. !erine konulması için beleeive1 mektedir. Hakkı ve Şerefin de&- Röbek'in ittihaz ettiği karar dirinde filon.un kıym~ti kısa bir kat'! bır ,,neticey~ k~ . .o 
- Boz.du Tosw:ıun glireıJini. Kı~ mevsimi esnasında çıka - alakadar kaym•kemlıklara, bir teklediği Siyah • Beyaz forvet • i!Wrine biz şimdi Jıa,Jı:a. bir yol zamana ınhısar etmiş olacaktı. etmek musaadeı;ı ıs! gJefr 

be!. nlan bu dubaların yeniden yer- tebligat yapını , r. (Sayfa 6 8Üttoı,. 4 de) takibine başlamıştık. Üç mü-' Artık ordu karaya çıkmış ve muyor ve böyle bir 1 
- N9.llll koruyor kendicau.nı korkuyordu. ıı 

görmüyor musun be?. Hep a-1 Ayın ıı inde vazı>eş, 
~ıklan gilreşir be!. İhtiyar ve hasta anacığından. ,= H j KA y E ~ çıktı, hayatına kanşınsklığınıa.1 tetkik ettik. LordalJı~ıtf' 

- Tosunu, böyle bir topuk başka kimsesi yoktu .. Hayatla- ,, · J i l, seviyendcn bir şey kaybetıniye- !erle benim artık · 1 i/'.I 
sıyırtma.sile falan becerecek rını bizuıt kaunmaya mecbur ş ç ı 7, ceğinc inandığın il.n, yaıpn ve nize geçmek üzer 
be!· ' ve ailelerine bakmak gibi şe-: &ı.; kazancın ne olursa olsun; gel. lede kat'i bir den ,~ 

- Bana da öyle gelivor be!. I refli ve ağır bir gaileyi, kud, seninle hayatımızı birlestirelinı ! taraftar olmadıgıııı1 •• J~iı' 
- Aferin bu kızana be!. Hep- ret5iz omuzlarında ta\llınıı.ya 'll'Jitlt:====================== Yazan: Bürhan Çöl Ok=' . Belki ınes'ud oluruz,, • ğ= medhalini nıLI~ 

ten pehlivan be! .. ~ altı sene mahkuın her genç kız gibi, o da • Ncbalıat i~tihkamlaıın bouıU' ,ıı 1 

sonra bu meydanlarda bela olıı- mütemadiyen, talihinden şikli.- büyük salonunda, si.ı:ara paket- birdenbire beynine sııplanıver- Düşüncelerinin hercümerci Sonra, bu kağıt par asını 0 _ dilerek Kefozdeki nı~ 
cak bu be!.. yetçi idi:. ömründe, ne bir gün Ierini doldurmakla meşgul olan misti .. Bir ara. arkad9.J!lan, omı içinde, o ma!ıud sabit fikri onu tomatik bir hareketle, kapatıl- nı.ıı temıziennıesi ffı~,ı 

- Kim yenebilir o vakit bu-j istiyerek gülebidliğini, ne de, işçi kızlar, öyle zama!l olur ki bu,karanlık düqiineolerinden u- yine kendi ı;irdabınl\ sürükliye- mak üzere bulunan sigara pa. ğumu izhar(-ttiJD,, •: ;!!'~ 
nu he!. bir gece, rahat ve kıı.ygusuz bir onun güzelliğini, içli bir gıpta ,yandinp ta: relc, boğdu; ve o, öyle bir an kt>tlerinden birisinin içine yer _ lü onun eııclişeler;_%ııj)) 

Dedi. uyku uyuvabilcli""'ni hatırlı - ile tasdik etmekten kendilerini - Ne o Nebahat. sen de mi geldi ki, şuurunun tamamen kı- )""tirdi. Ve sonra beyninin hum medim. Açıkça go b~ '-' 
Bl'r y---'· - da Samsunlular ' "' ı k ti " " d · "" Lord ~'!seher, eger ,ji1': ........._. yordu. Balıası kendiı!.i küçük alamazlar ve; iı.şıksm yoksa?. Bu ne dalgın- nan mu aveme onun e, ış malı uğultuları arasında, nasip- fal< ,, 
ddı oluyordu. İki tüccar asabi- yaşta iken, İstiklal Harbinde - Nebahat, derlerdi.. Sen, Jık böyle// önlU.,"ünün cebinden bir kalemle siz ömrünün, bitmez, tüken- bir kere muva.f '·ıs ·~ 
yellerinden deli divane olacak- ~ohit d" 0~üAtü. Üç yıl evvel de cidden, giizel bir kızsın!. Dı·ye tak., ıhrlarkeıı o '--yn;ni bir kibt çıkardı.. Ve şunrsuz mez çı·ıeıeri gibi. önünde. birik. daha ileri gid(~g bJ"'_j 
lardı. Tosıma ne oluvordu? "' .._..., y , h staiı - gu1 • ' ~ · tm h&relcetle, beynine saplan- yenıden zorlaıne.ys )., 

Yanındaki, Rumeliliye sor • ağabeyisi, uzun. hır a gı O zaman, o, bedbin duy a- bir kurt gibi kemiren bu fillrin 
1 

. r·kr· k .. ük. mış olan aigaralnrı, makinele- sanıyor. Dogru~.ı. 11ıı 
müteakıp ölüverince, annesUıe rının arasından sıyrılarak, tat- •-'--'-'-''-"--'·- bir an iPin mı, o an o garıp 1 ı, uı; ve şen ellcrile yirm;•er, yi,.,,,;•cr -

dular: bakmak vazifesi, tamamen ona Iı bir gururla okşanır ve i~inde, ~wuuu"""' ' befu kiğıt iWıriııde bir şekil paketlere doldurm~a ko~;tld'u.. degildi. ,_ 1J11 
- Ağam, affedeni.a. sen peh- kalmıştı, ümide benzer müphem bir k:ı- güçlükle kurtıııar&IL onlıtrıı. kar- ve bir ifıide..verdi._ • • • 1 Kefez mayn tar"" 1v 

livllll mısııı? mildanış duya.rdL. Fakat omın, şı: "Meı:hulüm olan erkek!. ı için ilk mlidafaa JıŞ, 
_ B· ,,._ Rumelili olur da peh · Kendisi, bir fabrikada çalışı· k 1 1. _ Aşık mı?!. diye haykırı- TesıWüflerin, hayatımızdaki milli.katımız üzeıine~, 

......., v ann--'' birlikte baha asıl hususiyeti, temi!': a P 1 ve · Sen eg· er evli isen dünya ve mübiın rollenn· ı· ın· ka· r etmek 
livan olmaz olur mu ağa be?. yor e "'5Ue ' fazilet sahibi bir insan oluşuy- vermişti. ' • mümkün· .. mn··d·ur· •. Ko"tu·· bı'r •---- şu~mcktupiar teati ı' _ Nerelisin?. yad:igi.rı. küçük evlerinde ge- Hayatında. ıııktığı yegi.ne er- ahret khdeşim ol!. Eğer be- ...,.... ... 

_ Abe, tam pehlivanlığın çinip gidiyorlardı. Fakat; ev- dU:,... kek. eli.. ve içlerine, derin bir kArsan ve eğer ka'.ıbinde iyi bir düf eeeri olarak. Nebahatin, Bah ~ • b . ı ı . 
......_"""" b•,;1.,,., - rd be 1 !eri ile, çalışmaki;a olduğu fal>- Bir gün, yarı çıplak kollarını. ııevgı' ve ~fkatıe bıılrtığı yegil- yuva kurmak için küçüeük bir şuu1"111lu kaybedecek kadar buh j 
"~ _.u...gı ye en · rika arasındaki biç değişıniyen sırasının. üstiindclti sigaraları .,.. arzu varsa, cemiyetin acı ve si- ranlı bir iinında yazıp ta, satışa nun m ._t" "',t1 

_ Nereeidk burıuıı ?. • t artık b·'""·-·· 1...,.,~..,,., pak tl da ne el'kek gözt1, ancak, acısını t ___ ._ . 1 d . . k k 1 
_ Abo bilmes misin be?. De- bu lıaya;, ona, ~~.....,. yer ..... ~~.ı;· e ere ya- hllJA unvtamedığı.; ~ yane ,.,..,..,..esı atına au:na ıs- çı arılaca olan sigara paket • 

11 
M 

] , be' ve canından bemirmeğe b8'la· ınış, dalmıştı. Aqama, hasta itti 0 ..., k f . b' ihti tihkar ve istihfaf ettiği, biz işçi lerinden IAalettayin biriıUne ~ 
ıonnan ··· ann-~~'"- """'--- yaptıra.bil a ·· an...., ço eci. ır • "·-•·- f b ·ka k zl k old - k- • • -•.nm \1ı'ııston •• _ DelionDall. neresidir? mı'1J.. Gençti .. sarışın bir gü- ~ =~ınc= · maile de tttremektan ,__,.,_, a· """"'"'' ııu a rı ı an arasın oymuş ugu o agıt. müe!IJ!e- =- ~ 

Ark .... ı.~-· kı-'---~· ınek için, '"'-"- bo,.,. bnlabile- A.,.,.,.... da d• sizlepi ~-·ud edebil-'- senın' müf.-"tiAlerm· den bı·rı' , B abalık m" ~ _ Tehey Balkanların ilatü zeldi.. a.....,.._ ~ b.........,.... --"'-' d,.;...iirl:n, k:ndi ken- lamııds. Y-Okııa. kmdWi de, kar- .., • ™ """" .,.. ~ sıne u s , ı ;ı 
be!. Kocıı. Balkanların be?. racak kadar, mütenasip bir vü- 'di:e~ .......,. __,nd& .., ""-···- gtiliinuıi- ltimı!elerin bıılunabileceğjni U· isabet etti .. ve zavallı Nebahat rine kize melfuf ın,~~,. 

_ Bu bangı· tat:af'tır.. cııdü vardı.. Hele, ~üçücilk du- r-- ..- -v~... nutma! .• Ve unutma ki.. bizle- ta; on beş giin sonra; hadiseleri dermeye lüzum go 
·stan üstü Tu dakla.nnın kenarlanndan hiç - Yarabbi, cİedi.. Ba sefalet Y'Jll, knilır gibi, .,......... en mu- rin de, gecelerini silsliyen ril. - yalnız vazife. Qer<:eYesi içinde muhtıra beniın Çan ..J1J~.1.• 

- Ta, Bulgari ' • b tebes dııJı Db kadar sftı:ecek? lı:addı9 tamıtıts ahlAld içtbmd yalar, lıep a;yni tatlı hUlyalarla ıııubak.em&ye alışmıf bir görü- kında.ki fikirleriıni~b ~ na ,.;.,, yakalan be' eksilmeyen \ıztıraplı lr - a:......, ·· .... ......_ ~_. ~·. , ayalı: "~'-'·-- '-··-_ ..... H&. .. Burası ~livan yz.' süm, güzel. yüzl1ne. asn bir ım.. Ve."?"" o AIDada, bu sefil dll· .,......,,, ....,.....,.... ~~~bu:.=-~~;ktmma şürı~~ olarak, fabrikadan tedir ve bu ka~ ... fll 
+ • .ıı.. dır' swıiyet ve bahar renkli göderi- gü:ftcelede b.ruuq kafııanda, altın& mı almaP cila uıı::oLL< ,,_ •v .,.&UUCN kowidu..:. sele hakkında Dl'I"":· 

~'öytedlr be!. 118, Jialıa dıırixı, daha cazip bir ant bir ıaılı: ~. lıahtııe bir e&ktı!. Bu,, omlll için. ne müt- IıtHr nasıl bir ilmttle ~ ol- M1111ibetla- blrbiı:i ardınca ge- zamna dair bütiiıı.(~'"''ı' 
_ Biaiııt de Ana.doluda Kas- ifada veciıdl.ı H&ttt, fal:ııriltaıım !rwqnn bibi, garl1J blı: mır. lıf!ı lılrUrlıetı-ıılım'* duğum bu kAğıt, seniıı k&l"fl!Ul (SO- lltlfl/Wll 6 ,,.,_ j d<!) le edecektir: 

• 
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1 etli mı:.- • .'.!.!_LİGLER.~ Sovyet sefiri hala Rumen Başvekil ı ._a:-;;ılann 1 ne ~ıkar 7 
l'akat harbe iştiralı 

l ı • ır. • IA d' d 1 etmenteklc ititikbal i~in '"k fay 
r;,,,'ttık" t·ı a'a .• le hııs ,_ a C .e er O u.yor İngiliz ha\.l tebliği cin an ıya a muavinin~n sCiz)e .İl mu ~-a (:.. e::;İ i dalı eyler ç:l;ar. Bırakınız. bir-

di u .e 
ııt at ' c.1ıı etnıt ,a-

, ın ya an hor Londra 28 (a.a.) - İngiliz ı bm •. i bo ;:;a..ıı}·rı.n dünya orta.-
. ıı co leeı-ğ q•d ıı, hartı Bir 'EOVyet fırkası hava ve dahili emniyet nezaret- ı Stokholm, 28 (a.a.) _ Sov- 1 sında bir iki tane dost ve :>1ılt 

tır· ıılur, ) !eri tarafından bu sabah ne~re- 1

1 
Bükreı;, 28 (:ı..a.) - lt:ıdor Bud:ı.pe~tc. 28 (a.a.) - Ma-. mutavassıtı kalsın. 

b · h .ı· ~ yet - Fin crberginlig-ine ragm-en •~~ · bildi · •ı llllUUl(·r ıne ıdPr, ırn a e-.ııuı dilen tebliğ: ajansı bildiriyor: car e • .,,~ aJansı rıyor: lşı:ıı bu bakımı--~andır ki '1a 
,_ , Sovyet elçisi hfilıi. Helsinkide S t b k t: · · '"u .,., u.ı '.:ııı.J.a.ı-1 u., rıltr- B ı· 28 ( ) D N B Düşmanın İn'"ltere üzerinde Başvekil mu.wini Mişel An- ovye ava ·uvve erının per rekct!erimiz.in bazı tarııflaı ., er ın, a.a. - . . . .,. bulunmaktadır. Helsinkide do- be ·· .. ük" ~ 

'tıı, ı ajansına ge!~u "<ıberlere · göre dün geceki hava faaliyeti yine !aşan şayialara göre Sovyet el- toııcsco saat H de radyoda bir ııeın gunu m en-eren yap..[ tcnht edilmclerine ehenını;,.,.t 

h 
toprağı fevva.:ı...ır •ır- Alınan kuvvetlen 26 Haziranda baz olmuştur. İngiltercnin gar - çisi hareket ettıg· -i takdirde ı?e-.,, nutuk söyliyel"t'k Besarabya ıle tık!arı taarruzlara bir mııkabe,- ve-rmiyonız ve bu Türk _ .AlnW.n 

.er ruı tak ,la beslen- ., a yaptı.klan muharebeler ında. cenubugarbisinde, cenu· çen Sovyet _ Fin harbıne gö _ Bukovin;ıyı şimdi kurtarmaklıı. le olmak ilnıtt Ma<'.ar haxa kuv- doı;tluk paktını akdetmeklo nı ıt 
. ,._. '•f"r, buna rr .ı a- e.;na..ıııda Sovyet hatlarının çok ~i ~ali~ ve Ingi.lterenin şar. ııüllü olarak iştirak etmiş bulu· meşgul olan kahramanlardan vetleri cuma sabahı Sovyct ara-ı laka iyi ve insani bir e'Pr \ ı. 

§U nıa!ızurl:ırı tevlid gerilerine nüfuz ederek Boşevik ın yerlere bombalar a· nıın ve bundan evvel Sm-yet bahsetmiştir. zisindeki askeri hedefler iimf'i. cude getinliğımize inanıyor= 
hoı t· · ··'·'arına büyük zayiat verdir- tılmıştır. Az miktarda yaralı kl da 1 . . Antonesco pazar günü Ru- ne pek müeıı."<ir akınlar yapmış-
" """"' ·-'·· Hafif lm topra arın n geçme erıııe mu ı d y ıl b ·· · ta ı• ·0ııya, Baltık memle- mişlerdir. T•m•mile tahrip edi- v..,wı·. hasar o uştur. men ve Alman kahramanları ar ır. ap an u mues.~ır ar-
oden l t L"t Bir d;;~"" bo b dunan ta. saade edilmiyen Lngilizler de el- ı·çı·n bır· dua gun·· ü olacao...,"' so··y- ru_ zdan_ •• sonra_ büt_iın_· ta. _yyarn_ le -
lı >e o'1ya ve ı van- len tanklardan ~ka birçok sağ- ................ d .... _,,,_IX1 arı·· Y· ı çi ile birlikte Ru~yaya hareket ~-< ıra kı lına~ı har kiı.la ak- lanı tank da ele 6eçirilmiştir. Bir yare.ııı uııunumuş ur. edeceklerdir. Jemi.<>tir. Rumenler iman ve rımıır. uslerıne donmü~lerdır. 

I;,;·' ·ı rııczsc de Litva.nya· yerde bir tek Alman topu 15 Sovyet resmi tebliği Finlandiya topnklan Alman- hak iıamma memlek,.tleıini mü- ' Ma.car başvekilinin sözleri 
.~' ckmanmayı üssü bı- Sovyet tankıru tahrip etmiştir. Moskova, 28 ıa.a.) - Sovyet !ar tarafından harekat üssü o- dafaa ederlerken Almanlar da Budapcşte 28 (a.a.) - :Macar 

• 11 k[l,, ·yanın eski hükü- Diğer bir yerde Bavyera dağ av- istihDün .. ~arat blirosAlınu -~,~~ğ edb·i!,?r: !arak kullanıldığı için Sovyet kurulma.Jçta olan yeni dünya telgraf ajansı bildid;yor: .. .. 
, .. .'"• Le.ıılng;radı tehli- cıl;-.rı bir dıişman zırhlı fırkasına , gece = .._ca .. . Fin! d" için kanlarını akıtmaktadırlar. Mebwı&n meclısının dünkü 

• ~iurur. · rastlamıQlardır. Cereyan eden taarruzlannı Minsk ve Lut.'lk birligının an ıyaya karşı - Hatip kfü.ee dllşmanlanna toplan bsı esnasın. da başvekil 
1 

.,. ~ , ..... .,. . d k b •-'·' harekata. giriştiği hakkındaki B-' -' "-·--'-tanı So 
tn 

1 ~ekilme, bir rok kıy- şiddetli muharebeler neticesin- ,,, ...... anıetin e, ~s aı..a.JUıkla- k&rşı memleketkıriııden uzakta ;u.u~. "''"''"'"' a vyet : aı imal b dan Sovyet beyannamesi Fin resmi le b rligı a da ha h ı hı ,.._.menin terkine, hat- de Bolşevik kuvvetleri dağıW - nmışlnın ş ve cenu un yap- mahfilerinde bahis mevzuu ol- Rumen topraklarında ölen Al- r ı rasuı rp a ı I 
•akın b ed b' k t ·ğt· edil ardır man kah~manlannın batı.rast- meveud olduğunu bildirmuıtir. 14,,. aya mec ur er. mı~ ve ırço op ı ınam · · maktadır. Bu müna.•ebetle bir • n 

,; •. ,,><ar, Finlandi.va kiirfe- iniştir. Gögus··· gö
0
!!iise yapılan Minsk'de motörlü Sovyet kıt- nı hürmetle anmıştır. Rumen Evvela meclis reis\ Sovyet 1 ""' ı to d.. •--'· Fin yük' sek memuru Almanla· ta ı · ta-"--dan h ru· 

"t tedariki fırsatını şiddetli çarpışmalar esnasında a an ve pçusu uşman '""'"" kahramanlan tarafından kaza · I .. ~are en . ' ..... ..,, . e.r r-
k t kküll. · k "dd tli rın bu kabil tedbirin aldıg"ın- ı li kuk dü ı k del hı'" '"·'" .,h""lle içın, baska memle dag- avcılarımız 100 den fazla eşe erme arşı şı e mu- nıliı.ıı muvaffakiyetlerin Runıan u u u ve aı erı .. - , 

, k bil '---·zJ d bul lar dan kendisinin malfuııatı bulun- f da ı b b rd 'ı· 'iiabına büyu··k arazi fe d';""'""" tankııu tahrip etmış· !er- a •44uu ar a unmuş yanın mücadelelerle dolu mazi- ı ın yapı an ... om a uımuıuaunluoar 
• i()n ' --- b' k tankı talı . tıni 1 madığın.ı sert bir lisanla. söyle- k d b tii l kette ha katlanmıs olmakla dir. ırço np e şer ve mıı; ır. sini ihya ettiğini söyllyen An - arı11sm a . u n m~ ~ 
; 

1
ugilnkü vaır.iyette bu Dig" er bir yerden bildirildigın-· e düşmana ağır 1'1lyiat verdirmiş- .... ,_. - tonasco Rumen analarımı mile&- duyulan infıale tercuman ol-

., ı Jerd" 1 Fiil mü.,.....e...,,mın sebepleri t ~ " Yetmediği anlaşıl- göre, bir zırhlı al.ayla takviye e- tr. Stokbolın, 28 (a.a.) _ Denya sir bir lisanla hitap ederek mem mu.ş ur. . . . 
1. • Qfuıünced~ki noksanı dilmiş olan bir Sovyet fırkası Lutsk mıntakasında, tank mu- !ek.etin vahdeti için oğullarını Mumaıleyh _Ma.~ mılleti n&-
·~ h~a Rus toprakların- diğer Bolşevik cüzütamlan ile 1ıarebeleri bütiln gece devanı et- Dagligt Aulehanda ga.retesi di- cepheye gönderdiklerinden do- mına bu tavsıf edilmez taarru-

~ •r kıRm ı tal r ile irtibatı kaybe+-' 0 ve çok kısa miş ve hıi.lıi. da devam etmekte- yor ki : layı kendilerini tebrik e•~fotlr. zu takbih etmi.~ ve meclisin ta-
•ı . ın ı ıye 1 ~ dır· . • --· il• Lu•-k ·-·'oda Şark barbarlıgı-na •- . ...,, bı"rl ........., ·ye1 .. b "--'·-·--' 

\I
'- ardır. bir mesafeden yapılan kanlı mu- uwvw v "' - - ""-.,.. zı ermı om ...... ,,.._ ..... ,an :r.a-' R ceph-ı· · b d gru· şimal cephesi kunılmu•turr. gö ı .,_,_ · ,,_, '·ı·~nlar, tahrip de edil- harebeler esnasında tJımamile us - nı cenu a o yar- • rar ren ere ve aı,.,,.,rıne wJ • 

1 mak · · dn~ ptığı b' Sovyet - Fin mücadel"si kök- T •• k s di · tir ·'ı e Ntikleıi hava mey- imha edilntiştir. Düşmanın bu ıçın ..,....anın ya ır- Uf • ovyet rmış . • ok t bb'" le ~--'-~"- · !erini basit siyasi ihtilliflerdan B dan ·· la "·~ t•ı az <:amanda lrullanılır muharebede verdiği ağır zırhlı, ç eşe us r '"""''"'-LU.ll.lış ve tın sonra soa a n ..._.~ 
. ıııa g ı· k R tank, top ve motörlü vasıta za,. düşman çok ağır Z&yia.ta uğra- değil çok daha de rinlerdı•n alanı kil dt>ıniştir ki: 

~<lı,ııa d~;~r~iraz ~:?::, yiatı bilhassa ağırdır. / mıştır. ı bir ş:ı,a1s!!;'!'ıasıı!';~ akııu dostlug" U "Meclis reiııi her türlli hu-
"•ar atacaklardır 1 Almanbnıı hava akı.ııları Besaralıy&'da, Prut sahiline kuku düvel kaideleri hilafına 1 

:~!;}~unun ~ınu-l~n Bertin, 28 (a.a.) - D. N. B. yerleşmek istiyen düşman kıt'a- FinlHelııdiinki, t28 rak(a.a,.) -;- Ll~dnl Sov~tler birliği tarafından ya-
..... ortme, oyalama. mu- bildiriyor: lanna Sovyet süvarileri t.ıarnız an ya okp arı .ilzenn el Moskova Sovyetlerin TOr pıla.n tavıııf edilmez taarnızla-ı 

•:.
1
• Yapııcagı-nı, ceı·eyan ı Öğrenildiğine göre, 25 Razi - etmişlerdir. Altıncı Alman piyal Sovyet hava uvvetlerı eh.,m - · · · • rı pek haklı olarak takbih et .. 
, •• 

1 
.... b" k ,_ tank d 1 b .. b ti tam miyetli akınlar yapmamışlardır. kıyanın hakıkı dostu ol- m;..,tir. Macar kr:ııı·vet hu''kı"ı _ 

t~~~er göstermektedir. ran gunu ırço .ovyet 1 e aayı u munase e e a -ı Resmi istihbarat idaresinin bil dug"undan bahseCİ"Or 1 _, ıı,_o nen, yC'hi muharebe Alman ileri harek,,ti için ehem- miyle imha ediJmjştir. Tuna ii-) d·rc1·- .. , meti bu taarruzlar. dolayımla 
:"'1 · · h · bul b" rl d kıtal ta · t ı ıgine gore saat 17 ye ka- S tl birli'·· ·ı " · ı._ :. yı ı.lırıw teşebbus·· le- , mıyeti aız unan •- yol ci- 7..e n e :ırımızın rsın e - Moskova, 28 (a.a.) - Tas<3 ovye er gı ı e ..... acarıııtan 

. t"kl . 1 rd dar yalnız saat 10 da Eleneas'a da h t ,,.,l"\ı~u eephe derinlikle- varındaki ormanlar içinde ileri- ı erı yen mevzile e cereyan ajansı bildiriyor: arasın arp hali mevcu ol • 
..,,.11'.:lü · · d ~--" !emekte olan Alman lut'alanna eden muharebelerde 200 den karsı bir hücum yapılmış ve iki duğunu beyan etın~ ve bu ııös-""'~L.. gu mev anwıu<r. , f düşman tayyaresi şehre sekiz Sovyetler birliği ile Türkiye 

~u,,__ll>ıler. iatenmese de, • hücum teşebbüsünde bulunmuş- .a7la Alınan ve Rumen esir e- . . . . arasındaki dostluk, Tiirk mille !eri şiddetle alkışlanınışt.ır.,. 
ıı:..:,·ı:etıer V(' hava filola - tur. Fakat şöhret kazanmış Al- dilmiştir. 1 bom~a atmıştır. B~r kisı olmuş ·tinin Atatürk idaresinde, miill- . 
"! ·"-··'· J'·un g·'-ek- man avcı tayyare filolarından Przemisl'den Karad"'1ize ka - ve bır kaç baraka ıle bir kaç iN • · ·· - d - akdi · ı ., ~ .... ..,,_ - '"'"" .. '··im tı takil millı mevcudıyeti için ,:ös- cavuze ugra ıgı t roo Rov-

u •.. biri harekete """miş bulunan dar uzanan cephe kısmında "e yııu 11' r. d" -· ·· ı inde d - ti · tam b" anl ''lıl ~1:-:ı.şlarııı mikyası .. - ....-· -- -~ -~ ter ıgı savaş gun er og - ye erın ır ayış ve \Jita-
~~ diyor, Ancak henüz Sovyet tanklarını keşfederek 9X635 (8- talan düsmanın Prut• } } h mııı:;~ur. railığına güvenebileceğini teınuı 
iı.~ rıtulıarcbesi mahi- bunlann üzerine hUcwna geç - ve hııdut üzerinde yaptı~ mü- ngi iz eyeti N isan 1920 de Biiyi.ik :\fillet eyledi. 
-;ıektc-dır. Rus ordusu- mi.ştir. B u r a d a k i S o v • teaddit taarruzlan tam bir nl't· Meclisi açıldıktan üç ıı;ün "°'1ra, Bütün bunlar, bütiln diinyaca ' 
_:ııı hııpalamak, yıµ. y e t tanklan 70 k<1d~r var- vaffakiyetle t:ı.rdetr"!işler ve Atatürk Sovyet hüküınetine bır mal\ırodur. 
""'" eli. Bunlar bu esnada. mevzuu- hudud v~ ·ı t tın kt Kı'ml d n m - kke e ~o~, inı ta.kip edeeeği- u ~,ıasag anı u a a er e ure P v mektup göndererek gı:nç Türk HiUer, Sovyetler Birliği ile 

1• uııı B k .k . . bahis büyük yoldan birkaç yüz bulunmu~lardır. Moskovada nasıl Cü;nhuriyctine müzaheret et- Türkiye anı.sındıUıi bu d0t<tlıı'"• 
'llıı. ,, ." u ço nazı ı~ı metre mesafede bultınan Alınan Sovyet hava. kuvvetleri 'rl ha ... -ıı ... "" kendini kaptırma k 1 d ? mesin i istemiştir. Sovyet hükiı- bo:ıınak için Sovyetler Birliğinin 
~enıek . ta:oe kı.ıvwtlcr !ara hücum etmek üzere bulu- ziranı:l.ıı. Şıı.nlai, Minsk mıntaka- arşı an 1 · meti yalnız iyi temennilerde bu gfıya Karadeniır. Ye Çanakkale 

lt 
.. 1.yı elde etmemek e-I nuyorlardı. Sovvyet tankları a- larında taarruz hareketleri ya!l Junmakla iktifa etmPmi.ı,"'lir. Boğadan üzerinde mutalebatta 
ı etler. ğaçlar arasında veya çavdar m1şlar ve dü.'jJlıan tank kolla- Radyo Gazetesi Türkiye ne zaına.ıı mil~kül bir bulunmuş olduğu yalanını orta-

,_ı•h-' i gibi MO>ikov&- tarlalanna saklanroağa vakit bu nna •iddetle h:icum etmi~ler- • vaziyette bulunmuşsa Sovyet- ya çıkardı. 
~ e,ı"l'a. n merkez cepl•.esı·, imadan Alman avcı tayyareleri dlr. Bir çok tank tahrip olıın- Moskova radyosunun verdi~ ı b" ı· ·· elin" t Hariciye nazın B. Molotov'un 

bunları UZ •• erın· bo bal b1·r habere go··re 1no-ı"liz heyeti j er ll"_ıgı ona. 1 uza. :mı.ıı ve 
ı'r\i• · ·· b"" ilk n e m ar ve muştur. " - iyyen sarih ve tamam beyanatta 

•Jin t .,'llle ~.?re, uy otomatik silfilılarla hücum et - ' 1 27 Haziranda bir tayyare ile k:ırsılığ':"?-a hiç bir menfaat gö 22 Haziranda bu hususta ka.t-
'>plan<lıgı sahalar- mış· !erdi. Birkaı; dakika sonra 1 Mll<lllr Tebliği Moskovaya gelmiştir. lleyete zetmeksızın yardım etnnştır. 1 -

, Buda,_te 28 (a a) Macar ı ·u tiri" G · d -'·'· t So t h .. ,_,_ ti l922 1923 bulunmuş olmasına ragmen ""t·du ortada, dumanlar içinde yanan ,.~ • . . - 1 ngı z se rıpps e •==il . vye uıo..wue . Tü k tbu tının Hitl tara 
tı ııı stınun merkezle en bir. tank yığınının enkazından baş Telgraf ajan.ı;ı bildiriyor: ediyordu. İngiliz heyetine bir Lozan konferansında Türkiye- f ~ m~ a edil 

1 
ber M~ı: 

~Ylik a.ıı ceplı_ esı d; bura- ka birşey kalmamıştı. Kendile- liği-1<'..rkıi.ııı!ıarbiyc riyasetinin teb-
1 

kara generaliğ bir hava vis ma- nln boğazlar& ait mü ta leootına 1 yalanın. an • ifti ~aı . u b».-.~ 
lıu ""vku ~ 'YSl hare- tini hücumdan Jn1rtannağa mu· reşalı, bir amiral ve bir de kaı:a tamamiyle müzaheret göster· kad. ~.e tın:::?:: a ,~~un': 

v,. r·>~. "'kelere kat't bir vaffak olan bazı '"!us tankJorı Sevyet tayyareleri tarafından ~l'.Jay d h'ld" mış· tir ar ure ısrar ey..,....esı " "' ~ 26 6 arih' de ıl ha " . 1- a 1 ı~.. · · şayanı hayrettir. 
'il ~ıı~· . . küçük bir köye çekilmişlerse de t ın yap an va ta- İngıliz heyetfni SoV)_'e~enn. ge- 1936 da Türkiye Alman - 1- Türk matbuatının "Türkiye _ 
'ı~1n eıııne e-elınce, Rtts ikinci bir Alman avcı filosu ye- arruzlanna mukabele olmak Ü• nelkurmay reıs _mua"."1', _a.mıral- talyan faşiııtl.iğinin tehdidi ü- nin hakiki dostu kim ve diişınanı 

Kahve tevziatı 
( B•ı tarafı 1 incf s.ayfad-ı) 

kuru kalıveeilenlen alacıtl:lır. 
Kahve al.mak istiyen her 'li le 
bağli bulunduğu ıı:ıhiye mü<lür
lii.,Ofuıe müracat edecek '~ bu
radan bir numa.ra alacaktır. Nu
maralar fi§ üııerinde nahiye 
müdürlüğün.Un resmi n1ührü, 
kahvenin alın cağı kuru kahve
cinin ismi ve alınacağı tarih ya
zılı olo.c..ktır. 

Kahve alacak ailelerin teııbiti 
esnasında nahiye müdür lUklerl 
muhtelif zamanlarda yapılnıış 
olan tahriri ııüfll.iil&rdan istifö<le 
edecekll'rdlr. 

Bele<lıye ve vi!Ayet halka k.ıh
ve tevzi edecek olan kuru ktı.' v,._ 
cilerin ihtiklr yapmamaları H;in 
lüzıım!u bü.tün tedbirleri ».lroış.. 
tır. Her kuru kahveciyP. veeilen 
kahve miktım vili'ı>~t t..ı.rafuı
dan teshil olunmu~tur. 

Kuru kahveciler lıerı,•ünltü 
tevz.iaU:ınru bir liste balirıd& 
vilayete bildireceklerdir . 

Belediye kuru kahveciler ~ 
rafınılan tevzi olunacak kalıve
leri devamlı bir kontrıı' tabi 
tutacaktır . J, vı-ler tık ~ık be
led 'ye kimyahanesınde tahlil 
ettirilecektir. 

Memurlara kahve tevziatı 
belediye kooperatifi tarafından 
yapılacaktır. Her daire i"ını.iri 
kahve alacak olan monıurlaıını 
te;bit edecek ve kahveler mu
temet tarafından kooperatiften 
aJ.uıara.k memurlara tevzi oluııır 
caktı.r. 

Şehrimizde buluna.n komıo- • 
losluklara kahve tevziatı vilayet 
taralınd;uı yapılacaktır. 

Otel.eller ve büyük gazıno sıı,.. 
hipleri aylık ve fiyatlar 1111 1:ıic 

liste halinde kayın. kanıhklara 
bildirecekler ve tevziat kayma. 
kamlıkların bunlara verecekleri 
ruhııatiy&lerle kwu kalıvecilez 
tarafı.uda.ıı y pılaca.ktır. Bu par
tı!Pre tevzi ohına.cak kahve milr.
tan 550 çuvaldır. 

Atr;;k~ Sovyatlare 
a , ~ bir s.,ne s nra 
yardım edebil ek •~ l{ ın.•rkezi sayılan ti.oerek bunların üzerine de bom- zel'e daha ~ok miktarda Macar h~ ve hava daırelerı r.eı~ mua- zeıin.e boğazların yeniden sillh· kimdir.. meıoelesini incelemeııl 

ııltıaka~, de:ıi~ kı_yılaı1na b~ yağdırınışhrdır. tayyareleri Cuma sabahı Sovyet vınl~r! v~ protokol şefi ıstikbal landırılmasını ıstediği vaktt daha münasip ol.m.o.ı mı? 
)l,,_ a?Jfesı, bır taraf- Bombalar Sovyet tankl,'rının askeri hedeflerini müessir suret- etmıo!erdi 1 S 1 1 < B•ı tarafı ' inci ••••••> • "'"" " te bo b rd tın" lerd' B -- . ~ r. -. . - .. . . ov.yet er birliğu bu ayn.i vıu:i- Amınolu aj:uısımn notu: on0 sıı ·"-- k•....,, da B. "'>~~ 

t.'u4,._ nya.dan h_8reket e- tam ortas1na düşmüş ve gerek m a tman e ış ır. u eti M tre k nf ~.,,. ""'"' -.,.- ''"""~ ·~ıııa""ıı ~erılmıştır B __ u or.- tanklar gerek köy toz ve duman hedeflerde yangınlar çılıımış ve Sovyet kuvvetlerine ka"lı ha I Y uhafon =tın. 0
t. eraıısında w. 1 _Sovyetler Bir~ hariciye ko- velt hangi maddenin bahis II11!V-

. <ııtn Yanın 26 tumen_ı, bulutları altında kaybolmuştur. hasa.rat kaydedilmiştir. rekctlerimiz Bukovına dagla • m aza e ış ır. ırusen B. Molotov tın metni bıze zuu olduğu tasrih <c-dilmedi,;i i~m 
,.. ı.. 1 da ~una ya kın bır Bu mulıarebe neticetiin<le Hududwı birkaç noktasında nııdan denize kadac devam et-ı Daha geçenJeı·de, Faşi•t Al· Tass ajarua t'1ra.fından verilen bu kadar unuınü bir sual" cevap 
··~~.1'.1ıdugu temin edil- mQ•bur Alman hava avcı filosu Volok ve Toronya mevkilerinin mektedir. ınan asker siirüleri Türkıyenm nutkunda bu hu.sllb<I. daır mcv- veremiyeceğin.i söylemiş ve bazı 

"' ı b ~ k•~'•ında Sovy ti te Alman _ Rumen k11vvetleri emniyet sahasını istilfi ve hu . cut yegiı.ne cümle ı;uJur: roaddelen·n ıın· ·"-de azami rand-~· k ca 5 u propag-an- nwı cem'an 46 Sovvyet tankını -.,-. e er a ş açmış- ....... tıı~a ... Ulaga sokulmak is- tıı.Jırip ettiği tesbit edilmiştir. 
1 

tardır. TaraflI!llild.a.n top ateşiy- kendilerine t('vdi olunıtrı vazife- dutlarına yerleşerek _hiç sıkıl - Sovyet - Alman paktın& r.a- nıan haddine varıldığını ve di-
'tııı'"ları hakikat diye _ ~-- _ le mukabele edilmiştir. ı yi ifa ediyorlar. Düsrnanın mu-· mada.n Çanakkale ~gazını. kont yet edilmediğin" dau· ıthamlıı.r ğer bazı maddelerin azami rand-

~t 
11 

ek •le caiz değildir. Sovyet tayyareleri Cum~ ~- kabil taarruz teşebbfüıleri püs- . rol eden adaları ışgal ettıkleıı tasni ederı Hitlerın bu~ünkü nut- manının ise belki 6, belki 8 ay 
'!tledikoe hakikati is- Rıınıanyad:a lnı:iliıt. ve Rtl5 nü yeniden Macar havaların<la kürtülmüştür. 1 v_a.kit, Sovyetler Birliği, yaptı- ku da. keza bır yal:.n °..., tuhıik- veya bir :ıene sonra tenıin edile-
~~ ~ kabil olaraktır. radyo!ıı.nnı d.İı1 k :va-k görünmüşlerdir. Fakat hiçbir Tuna ağzında. harehllt cere _

1 

gı deklarasyonla Türkiye bir te- tir. 1 ceğini kaydetmiştir . 
• 'lıt,'ı U taarruz kolluğıı- edildi yeri bombardımana muvaffak o- yan etmektedir. 

a b"" Bük:reıı, 28 ( a.a 1 - Bu sabah lam d c Alın h k t 1 alar T ln f ,_ u_yük !!"üçlükler anıışlar ve tayyare e i ba· an. Rumen ""~ uvve - o k'k ( e a göre ürkiyenin, gıl- - ~1·11• .. ıerı"n Surı'ye• 
• ~aı~. " ne~redilen bir enıirna.me ile Ru· al . "d n a 1 a •· ,.. "Yıı· -•u:;ını görüyoruz. tary anınızın ateşi karşısında !eri taarruz harekef .,r ,ne Rı · tel'e i!P çok d tana miimıaebet-
r •t, u_ <'u buragı-, olma- men vatandıı._"1arının dli.,\nau ya- ka.(mak mecburiyetinde kalmış- detıe devam ederek. Ya,. Buzu, ! !er idame etmekle beraber Sov- -1.::--ki 24 saatlı"k 
L llld ni İn•füz ve Rus radyolarını din 1 k 1 \.E:-·ı;ı,.,_ ır. Eğer, esasen 1 !ardır. Galas ve l{östence mıcıta a arın • ı yetler Birliğine karşı haam•ne 
.:.~ket k:ıbi!iyetine ma Jcmcleri yasak edilmiştir. İt"alyan. tebliği . • da sivil halka bombalarla \'(' olma..•a bile gitgidp artan bir va- faaliyeti 

L"'' ., Bu emir hilafında hareket e- B EDE · :"'ı'·b''11'UJ ordusu oyna_ k_ · Roma, 28 (a.a.) - İtalyan or- mitralyöz at sleı-iyle hücııın • · !ll ~ıyet alir gibi olması yüzünden 
< ermek kt dret denler serıan mahkema edilmek dul u ınu· '· iıhmı 388 den ve bazı bombardımanlar bir huzursuzluk hasıl olm"'tnr. Vichy, 28 (a.a.) - Bayrut.-

~ 'lı1obı·ı· d '- laınk~ üzere divaruharbc veı·ilccektir. arı mı ~ararg n ~ ta.tı bıldirildiğint> göre düşma.-tı~ .. ırse, ogur ı Rwnaıı:vuda r~ıho ·r. >a '1 I numaralı tebliği: yapan diiı;mnna karsı hava 'io- T •• k s t Binaeııaleyhk Von Papt"n'in 24 ·._l'lıt_ ~ı;ur_e: ve yıpratıcı Mo.;!rnva. 28 l:ı ;.. 1 l _ J~pon Malta üzerinde cereyan eden tünlüğünü ele alma<;a muve.f·ı Ur re ovye Kafkasy-.ıya doğru Alman lata- :~~tS~~~e~a:!t:m:ı te-

~
...__~labı!tr '······-- . b"u"yu""k ekisi B. Tateko\•a ,r,',n _hav_a mulıa_re_bele_n_· esnasın_. da av fak olmuslardır. !arının Türkiyeden ge<;mcsinı te- ~· .,... 1n 

· """vvvvv-vvvv-· 
1 

1n liz 26 Haz.iranda lir Sovyet tay- • f" ı • • min için Türkiveye Gürcistan ıle merküz etmiştir. gilizler bura 
öğleden 8onra B. Moictoru zi- tayya_re er.~nıız dort _gı lay- yıı.resi ilk defa 01 ~; ak Bükreşin 1

1 
Se }f eflfl) Kafka.~yada m.fu."lümanlara. m.,.,_ dan imale doğru ilerlem"ğe ı;a-\r'1etl r yaret etmiştir. yareınru duşurmLL,lerdır. Tayya- b" 1 k" t ·· '·! ·ı lı;ıv. orlar. "'·-'ın u;rnalindeki 

1 J e . . 1 1 relerimizden ikisi üslerine dön- bir mahallesi üzerine ır <aç ~ un opnu arm verı mesı vadı ..,...... ,. 
~·ı ,,, lngılızler Al 1an a ·ın mü·ı m~mi. !erdir. bomba atmağa muvaffak oımuşı kabul etti" il" yeni manevralar ç"virm""ıa - rlo:'i"larda ~ol< şiddetli muha.re -

L•ıq af, 1 ınc' ,.,ıada) • I 'dJ I j . . . fakat mühim hasarlar yapama- • den endiı_,e edilm~ktedir. boler ol~aktadır. Fransızlar 
"! vaı:örü (29001 t . ba'ega ı ı ·a ar a bu· Şım.ılı Afrıkada Tobruk cep- mıştır. Bu üç ta.yya!"Ctleıı ik .si Sö.~·lerıdiO-ine n<.zaran. B. fi>. mevzilerini mu:ıataza.y,. muV&f-
'1t~hrecind b tonı- llırıduklarını söyl•1vorlar 1 hebinde bilba.ss:ı.. fa:ıliyet ~Ö'<te- avcılar tarafından du""oürülmü..~- r fak olmuşl"rdır. ~.Iıtı~lre1·k e - e>; ıme , ' ren topçumuz dli~manın bır mo- y " y·· k• den Tür.kıyE-nıo RUB . Alınan ıı.'' l l ' dort tane Londra, 2 (a.a. I - Bahriye törlü kolunu tahrip etmiştir. tür. ur ı ıı ..... harbinde tanı bir bitaraflıktan İngilizlerin Şam'ın CPnut>.ın -

,.,, 0ıı ve selm tane nezaretinin tebliğı: 1 T 
1 

. . .. . k Bu son günlerde hava muha- ~ çıkarak her anı::f bır surett.., 1- da Ka.taııa ve Hermoa da ;la -
n·ıe mücchh~z dcs- Gıiınsby i ·mindeki ıwi:ıonun a.ı:?'are erımız mu.~tan em rebelerind& 130 So,·yet tayyare m::uı da\·asına müzaheret etııre- r'ndaki taarı·tı;darı Ft-ansız ku'f' 

~~'Yade kürük bir hafta sonunda Alınan pik~ bom mevkıı bombarcliman ederek yan si düşürülmüştür. Bunlardan sin•n Ingiliz - Türk dostulğun~n ~tteri tara.flndan tarded !ll* 
~·ıj;"UlebiJerek yepyeni b:ı.rdımaıı tayyareleri tarafın- gmlar çıkarmışlardır. 32 sini Rumen avculan ve hava Bitaraftır ve kim- r.ıhuna uygun du~mıyeceği r..u,.. tır. 
1.~~ !tüı·.:ıttcbatı subay dan Tobruk açıklarında batınldı Mihver tayyareleri cereyan e- müdafaası düşürmüHlerdir. Biz • f ~ d tü Aras'a il.ah etmi~ olnJ.a>ll Cebelidüııızda vaziyet Fran -
' "'~ii>.ere (22!il kisidir. ğı anla>;ılmıştır. Ölenlerin yakın tlen bir hava muharebesinde al- üç tayyare kaybettik. Senin OprB{!ll:. a 

1 

mul.temeldir. .uzla.r için. gü~!~tir. Tek 
1 ta~ <36) milden fazla akrabalarına haber verilınişlir. tı_ lngıliz tayyaresi düşürmüşler- 26 Haziranda iki Sovyet des- "ÖZÜ yoklur Bnnun ıçinda- ki her halde Al bit Fransız ta.bur.ı. bütüıı mu -

ı..'.~n llkkuk edl"rse Sov- Griınsby 1933 de iuşa edilmiş dir. .. . . .. troyeri Köstence önünde gözük- 11 manman propagansının eseri o- v:uıa.Ialan kcsilmi.\; olnıa.-;ına 
,.,ıı,1 ehemmiyctli bir 990 tonilatoluk bir gemidir. Duşman Trablus ve Bıngazı u- müştür. "Moskova,. destroyeri Lond.ra, 28 (a..a. l _ Mtiııtakil lan . ı;iıya Tiiı Htyeı:;" deniz u.s- rağmen iiııtiln iugiliz kuvvet -
~ ı~ı. ler. Sovyetlenn Almanlar mutatları veçhi.le zenne hav'.L akınlan yaım:ıştır. batınlmıştır. Diğeri de muhte- Fransız ajansı bildiriyor: !eri elde etmek hugusundaki Rus !erine kar · ı barp etmekte ve 'L hu ~eminin bir eşi mübaleg!!"alı iddialarda bıılunarak arki Afrikada Galla · Sıdama mel olarak Alleara uğramışbr 1 1n··"'· haricıye nazın R E- miitalebatına İn..,.; 1 terenin mü- •ıdddli bir mukavemet göster -
,,, '0ııı Ysnıı·n,ıe di<'••r mıntakasında muhare. be eiddet· . t .. - ~~ T "" k .., _ cuma günü Tobruk açıltlannd& 

1 
d tm k Düşman bazı nokta.Iara Para- 1 den'in öğleden sonra Tür.lı:ıye zaheret vadinde bulunrlu~a m~ktedir. 

"l.t l"uvazörleri daha bir kruvazörle bir petrol gemisi e .. evam e e tedir. şütçiller indirmiştir. Bunların · büyükelçial Rüştü Araa ve Sov- dair ı:ıkanlan haber Londrada ~r-!"!!""!""---~~'!'!""~--
'tı oak.ova,. merhum batırdıklarını ve bir ağır kruva.-

1 
~:m_tayyııretınişll.~ Gondar'ı ekserisi yak&Iaıımıetır. yet btiyiikelçlıai B. Maıakı ile şiddetle tekzip edilmektedir. Büyük r;;ı~ili~yl<' vakı ol n ıau

tııd mülilkatlıırdan binn; mı. 
ma.J.ıfillerde atfedilmek ı teni • 
len marıalar Türitiye resmi ma.h 
fillerin<!~ ciddiyetten ari sö.ı.ır 
olarak telilkki edılnlı ... ti'" • 

:"'lıi ~na,~sinin "Ya· zöre bomba isabeti kaydettik - ı m an e • r~ Londra., 28 (a.a.) - Almıuı- yaptığı mülfilııatlara. pek büyülı: Ana.dolu A,ianatnm oıotu: - ! 
~ nakli etmaHınJa !erini ilıi.ıı etmişlerdir. Halbuki t Rumen resma tebliği lann 28 Haziranda biteıı hafta ehemmiyet verilmeltteclir. Tllrkiyenin ta.m bitarafhktan 

. letııııil etmek ür.e- hakikatte yalnız Grimııby bat - Bükreş, 28 (a..&.) - Alman - içinde İngilter& WleriDde yap - Bu hwıııta sıkı bir ketwnıyet inhiraf etmesi ihtima.li üzerin . 
'1,ı::ı,_ ;(iinderilmi• ve mıştır. Grinwby'nin mürettebe- !1 Rumen umwnt karaqıi.luıı.ın tıklan taarrmiar u ehnımiyet muhafuıo ediliyorsa. da Londnı.- 1 de yüril.lümı tabMi:nltt ff t~ı 

~t etmişti. 1 tı 100 kisi idi. tebliği: li ()Jmutl:uı- aın siyasi m~illcrindeki oı.iii&- , tere Hari,iye oazınnın Türkiye 



d 
t 

hı 
b 

ol 
k 

r 

d 
dJ 

\ 

~\ 

y 

I 

JQta: 8 T'ltBI SABAH 
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- ...,...,. Davacı Tapu idaresine izafet,. .., 
ce...- •o-o -11od•l ler-1ıtıglln Gelatııııııray Jıa)eııln. ı. wkill 1l'Yllkat Nüzhet tarafın- ÇtMı ....._ ..,.._., 

.... _,_ .._,_,,_.., __ ,__,..,_,.. de nel:lc&ve ....,.~_,,- Ben • ................. ; .....,. ............... ~;..........,.- Kırmızıhlir ~h:fiaıardaki dan Aram Boğo.&yan vekili O. / _, a. •• t 11uı1; •- =· esasen ııamicu olma.- gibi gol ka.çırı:ııa rekonı kırar- hannes A.vafyıın ve mimar Kap- llN "" "" ıı... 
arkadaş.lan da Nebahati, !arsa bu maçı bmnmalan bek- ril Vira.m Şabuh ve Arosyak ve Tlllkal 1100 l{ı. 825~ 82.50 A. oblltıne 

(B•t taraf• 3 D11eD oayfadaJ ! Eınirg3.n çarşısından geçerken "saman altından sn yürütmek· 1.eııeme3. Ağapin aleyhlerine açılan ferağ Beyaz sobun ı7oo > 658.75 49.to > > 

Eski ve Yeni Boğaziçi 
- Efendim, geçen gün it ııiiıil. odun tartmak iı;in kullanılan çe.. le., itham ederek ondan, taıDar •1 harcından mütevellit 1260 lira· Arap sabunu 2200 > 781.- 58.57 , , 

ile para kazan demediniz mi? ki ta§ım fener gibi parmağına men yüz çevirmişlerdi. İnsanla,. Ati t• B. T. nın tahsili davası zımnmda. mah- Soda 8000 > 337.80 21i.33 , , 
Bendeniz de emriniz veçhile pa- takar, sallıya sallıya yokuşun n Ve cemiyeti, hiç denecek kJV 8 ızm uu rup kcmeden 1260 liranın yüz yedi Süpürge bUyilk 5250 adet 879.38 65.95 > > 
ra kazanıyorum. ı başındaki evinin önüne kadar dar az tanıyan Nebahat, yeni bir lira altmış üç kuruŞ masarifi. 1 - Şartoame ve numuneler! ınucJbince yukarıda cins ve nılltf"'

1 

• • • götürürdü. Ertesi gün oduncu - iş bulmak için bir hayli dolaş- b, , 'l 'ki • muhakeme ile birlikte müddei· z:ılı 5 kalem malzeme açık eksıltme usulile sab:n alınacaktır. ıcıl 
Küçuklüğüındenberi ne zaman lar hammaliye vererek çeki ta- tı .. ·- Her akşam yorgun ve ümit- 1 rıncı 1 e rı aleyhlerden tahsili zımnında 1 2 - Muhmruncn bcdcl.or •. muvakkat temınaUorı. ek•ııtm• f" 

lkt gilöem kendimi oyun • §lIU tekrar aşatı indirtirlerdi. Biz eve dönü.ştlnde; kendisiniı 3/121 940 tarihinde ve 39. 353 saatleri hizalarmda ya»lıdır . ~• 
eakçı dükkAnına gidiyorum zan. Bir de mahalle bekçisi Hasan insanlan biraz daha tanımış, lstanbul 132 pu"8Dla birinci, No. tahtında verilen hüküm \ 3 - Eksiltme 7/7/19~1 Pouı.-tesi ııunti yukarıda yazılı ı;aatıetd<,. 
ıoederım. Bebe-Jin eski iımıi iske- ağayı tanının ki karşı sahilde göbekli patronların genç kız ve B111'8a 52 pnvaııla ikinci, Koca- müddeialcyhlerden Beyoğlunda 1 taşta levazım şube8ındekı olw. «•m;syonunda yapılacaktır. ıtt· 
le m.ı.nasına gelen (Şile) imiş. olan Kanlıcada birisine birşey kadınlara karşı iltifatlannın eli 48 puvanla üçüncü oWn Sa.kızağacmda 5 No. da mukim 1 4 - Şartname ve num•ınel<r oozt. B•"Çen şubeden paro>ıZ 31.,.atu ~ 
V<ıktıle bir servi ormanı ile çev- söylemek imerse deniz kenarına iğrenç mahiyetlerini sezmiş ve · Buraa, Kocaeli, Kırkla.reli ve Kapril Viraın Şabuhun mezkiır 1 ~ - 1steklilerın eksilir<"' ıçın tayın olunan gün ve saatlerde ~ d 
nlen bu koyda av ilihesi Diyon gelir istediği adamı çağırır, se- nihayet, cemiyet denilen bir ku- İstanbul bölgelerinin iŞ.irakile adresi terk ile meçhul bir yereı veome parosile b!rUkte me<kur komisyona muracaatları. (4970l 

un bir mabedi varnuo. Bebek sinJ pek giiml işttirirdi.. Bekçi ru kafa gibi dişleri sırıtmış bu j tertip edilen atletizm grup bi- gittiği ve halen ikametgahı ha- ,. • • 
bahçesinin olduğu yerde Damad Hasan ağa telsiz telefonu daha haris topluluğun iç yüzünü, bü- rincilikleri bugün Ka.dıköyünde zırasının meçhul bulunduğ\ı ı;e- \ 1 - Paı;aba~ fabrıkAmızın yen. inöa olunan binaya naldı d0~ 
lbra.him P~anın (Hilmayunu pratik bir surette kullanmanın tün çıplaklığile daha yakından! Fenerbahçe stadında yapı.lmJş.- hlrle bila tebliğ iade kıhmmısı le iedarlkine !uzum h"sıl olan te•ı•at ıevDZlmı kapalı zarf uw1il< 
i.bad) sarayı oldugu- malfıındur. yolunu bulmuştu. görmüş taıumıştı. tır. , üzerine mezkfır iliının mumai- ""'Ye konmuştu,.. Alınan teknik --"-ler •unlar l h ul 42 ı &bek zamanla olacak yavru- Yenlköyün aıııl ısmi Vagnl- Günler ilerledikçe açlık ve """""' w ey e us ün 1 inci maddesi-! II - Muhammen bedclı 10.930, 54 hn 'f< 7.fı ınuvakl<at ~ 
laınL5Lır. Poyraz alan kısmına köydü. Rumanyadan Vagnıli sefalet de artroı:ı, nihayet evde, dır: ne tevfikan ililnen tebliğine ve lli'adlr. 
(Büyük Bebek), lodos tarafın.. Ulahlardan .birka~ aile buraya satılacak bir s~yler de ka.lına -ı 110 metl6 min!alı: ilAz: için de 20 gün müddet ta. ı ru - Eksıltme ı5n/1*1 ... ıı gwı;ı ..... ı 11 de Kabetavta 
d a bulunan şehitlik dağı. kısmı· hicret etmişler ve tesis ettikleri mıştı .. Yine, böyle, bir iş pe!}in- 1 - Jeba (İstanbul) 18,2, yınıne mahkemece karar veril· şubemizdeki° alım ıuımısyonıında yapılacaktı.r. 
na (Küçük Bebek) dedikleri gi- köye keneli kasab~.la:-:ırun ismir>i de beyhude yorulup, ınkisar ve 2 - Sudi, 3 - Kadri (Bursa). miş ôlduğudan mumaileyh Kap-, ıv - Şartname ve müfredat llsteai ııöoü geçen fUi>eden parıı~' 
bi (Cici Bebek), (Kaka Bebek) vermişler. Sonra sonra Yeniköy nevmidi ile dolu ruhunun azabı 100 llletre: rilln işbu iliinı.n neşrinden itiba- nabilir. , 
d e derler. Şimdi gelin de kendi- olmuş. içinde evine döndüğü bir akşamı 1 - Muzaffer (İstanbul) 23, ren 20 gün müddet zarfında V - Mtınakaaa:y,ı ıırccekler muhurl" teklıf ınektup!ıırını ~~J 

'nizi oyuncakcı dükkiinında san- Tarııbyaya gelinc•e· "Ralyo- üstü, kapılarının önünde topla ·J ;Undarc_ezıru (İııtanbul) 3 -ı mahkemeye mürica.atla turuku vesailde % 7,5 giı....ame parası makbuz. veya banka temlııa.t ..,.ıı~ 
:mayın. nos toplarını ı< "B 

1 
şan mahalle çocukları, ona, çok kanuniyeye tevessfil etmediği 1 ihj.ıva edecek ka-h aartıarını 1·bale•un· 0· -•-~ı·-- ıaalinden !>İt f 

Bebek koyunun bir şöhreti de " ewe,.. a yemez., acı bir haber vermişler .. ve kom 200 Metre: takdirde haklwı.daki hükmi.in ı evveı meı:kür ko;;;;~on ba·"·-•·g·uı· • -··'·b~uz mwu·~,..~,"-~- v--ıl'~ 
sonra da "Asel nemihııred,. top- 1 - Muzaffer (İstanbul 23, k b' k t'' ed - bi "-·~ 1 ~ _...~ g ·~ • ·-~ ~-(fünyanın hiçbir tarafında mis- lan şekline sokan yakıştırı~ı ı;. şu kadınlar, onu muztarip bir es ı a ıyet ecegi r nu=ıv :rundır. «Ol!~> 

11., menendi bulunmıyan (Lüfer) san mütehassısları Tarahyanın çehre ile karşılaın.ışlardı. 2 - Cezmi, (İstanbul) 3 - sı mahkeme diVllllluı.nesine asıl- ,J a.vıdır. İstanbul eblikeyiflernin (tarabiyye) den geldiğini söy • Annesi ölmüştü!. Ve bu ha· Turhan (Kocaeli), m.ış olan mczkür kararın tebliği ==================== 
bu merakı eskidenben mevcut- !erler ki yanlıştır. ber kaıııısınC!a, teslimiycttmıı 1500 Metre: makamına kaim olmak üzere Ordu Hasta Bakıcı HemtireJef 
tur. İkide binle cıva ile parlat- Tarahyanın ilk ismi esatiri daha çok isyanı andırıın ruçkı • · 1 - Rıza Maksut (lstanbul} ilan olunur. J 
mamak için zokalarını gum·· "" • nkalrile sarsılarak, ann,,,.inin 1 • 

4•20•8 ; 2 - v~ Dcmır ~1stan- ı L A. N Okuluna Aı·d Bazı İzahat V"" OkıJ ' 
...., bir vak'aya temas eder. (Altun >iıul) 3 Gali (Kocaeli} ""' 

ten yaptıranları bilirim. Eski yapağını) almak üzere Kafkas· cansız vücudüne sarılan Neba.- ' - P • 1staabuı Asliye 1khlcl Hukult K t K h l ~ J padişahlar bile tebdili kıyafetle ya sahillerine seyahat eden Ar· h~tin, ooa .. ca_n vennek ister gi·'ı ~ ~~t (İstanbul} M; Bô,kinıligiJıcreo; ayı Ve a U ~artı&rl 
halk içine karışarak lüfer avına gonot'lar birçok vukuattan son- bı boş ve umıtsız .~ırpınışı, kom 2 _ Remzi (İstanbul) 3 _ Re- Milli Müdafaa VekiL!eti tan, ı - Ordumwıe hpbakıcı ve bemıPre .,etifiirmek 
çıkar~~ş· .... _ıt~ MReca.a.MıuEft Ekdi: ra avdetlerinde Tarabyanın ol- h dekadınlb. ~1.~nınk gözld enndeİm bel- cep (Koca.eli} 1 fındıuı Kasımp~da Pehlivan M. M. V. t:ua!ından 1939 •eııosinde •'1lınıi olan haıtabakıcı 
rem eyın .,...,...., ı en duğu yere ~ıkmışlar ve seyahat- ır o um a ar ııe• 0 uş- 50ll Metre:' k~yusu sokağında 10 No. da mu- okuluna bu sene rle :;o laJebe ıılınocaktır. Okula gırme1c arz 
gayet keyif erbabından olduğu !erinden getirdikleri her derde tlL. ·· . 1 _ Şeref (İırtanbul) 16 09 6 kim miltekait YiiLb3lJI Mehmet lundukları malıallln valil.Wne, kaymakamlığına veya asker 
için lüfer mevrıiminde her akı;llm deva i!Açları buradan denize Ara.dan .bir.~ geçtL-.. Ne- 2 _ Halil (İııtanbul) ' ' Tevfik aleyhine açılan ve evrak dilekçe ile mtlracaat ed"""klerdlr. 
balığa çıklll'DllŞ. Bir akşam Sul- dölımil.şler. Bundan dolayı bura- bahatın, bır .ogle vakti, soka.ı;t& 1 Gülle atma: ' 1 esmanından müte\·ellit 1251 lira 2 - 8438 sayılı kanun mucıı.mc. bu okuldaıı _..,., oıacal<IOt• 
tan Aziz de ma.beyıncilerinden ya evveli. Farmaki\ıs ismini ver caddenin bır ~.alın&. dig".r 1 _ Veysi (İstanbul) 12,29, 'l:l kuruşun tahsiline talebine olup tekaüdiye alaeslt1ardll', ılı 
Nevres Paşa ile kıyafetlerini mişler, sonralan havasının gü- tara.fuı.a geçnı~ ~ ıken, hır 2 ~ Jeba (İstanbul) 3 _ Ve- dair olan davanın yııJ?ı!an du- 3 - Mezun olanlar altı sendlk mecburi hhmellerlnl ordu """';il 
tanırunıyıu-.ak bir şekle sokarak zellığinden dolayı şifa manasına den~ıre .başı döndü., ktı.lakl~- dat (Bursa). 

1 

ruşmaaı sonunda meblligı mez... sinde ,..pacaklar; ondan "'"''" arzu ederlerse memlekettelcı. ııııtUP 
lüfere çıkmışlar. Recai Efendi- gelen "terap., demişler. Tara!>- da, ıtfaıye çanını andıran, bır Disk atma; burun 1 Kanunusani 9M ta.ri· teıeı<Jd!Uer kendüorine açık ol:ıeıtktır. f 
nin gayet sert ve tiryaki ıneşreb yadan sonra gelen Kireçburnu tak~ sesler uğuldadı .. Haya~ 1 1 _ Yavru (İstanbul) 37 33 rihinden itibaren 3424 kuruş ma- 4 - Tubo!l mUdde!i 3 sene olup bu muddet içinde okurJora ·~ 
olduğunu padişah bildiği için Bvğazma. en fazla medhaline >:gane van .olan aoıı baba yadı- 2 _ Nejııt (lsta.nbul) 3 -~t sarıfi muhakeme ile birlikte lira barçhk verilecek •e iaşe ve ilb .. ıan tamamen okula a.it oıac•~ 
Nevrı::s Pw;ıa,ya efendiye sata.ıı- nıar\!Z bulunan bir yer;dir. Va- r;ırı ev~ı ... alevler içinde ya- (Bursa) , kendisinden tahsiline dair 5/6/ 5 - O!tuidan mezun olanlar, berem kanunuoa ıı!k'e 20 lire ,..ıı masını emretıniş. Paşa: pıı.raan asırlık çınarları görüyo- narken, gordü; ve 'lt"lıklar ara- Çekiç a.lına: 1 940 tarihinde verilen hüküm d1m beıılamak üzere r=ll§ olıı<:aklar ve bu miktar gltı!Jtçe çoi~ııt 

_ Na.sıl beby baba? demiş. rum. sında yere ymoarland:ı ve bayıl- 1 _ AJaeddin (İstanbul) mumaileyhin gösterilen adresi aman dı>bi iqe, giJodirme w bannma orduya ait olacoktır, 
Vuruyor mu Gümrük emınlerinden birinin dı.._. 23 75, 2 _ İıınıa.il (Kocaeli) terkettiği beyanile bili tebliğ 6 - Okul ı5/Eyl01/1941 de tedrisata beşlıyacaktır, 

_Recai Efendi kaşlarını ~at- hayrat çeşmesi etrafında tam _Bugün ~daha ,......,...,;. 3 '...- Fuat. (Barsa), 'ı iade kıhnım•sı üzerine H. U. M 7 - Okula kayıt ve kabuı ııarllıırı §Unlardw: 

mış, cevap vermemiş. Nevl'eb Pa. ~~~tı~n:e~~~~ var. Buraya değil mi?. . •r~ ~ ~~ (İstanbul) 50,35, ~~:c'eUZ:~m~!° k~n:::=~~~ı::~ ~~ Türkcye C0mhw-iyetı \elxıasmdan olmak ve Tark 

ııa ısrarN etmiş: . (Sami Kara velin kulagı" çın- H~ genç dok1:'>~- • 2 - Hasan (Kocaeli), 3 _ Ser- tebliğine ilii.n iı;in de 20 gün B - Sıhhati yerinde &lmak ve dıuınmı her lldimde vaz.11.e 
- eye cevap verıruyonıun. 1 mın bu ınüffik aesı ooa bütün .n.. (İstanbul} müddet tayinine mahkemece kıv ..ıı. bulunmak <bunu her l>anıti bir hastahane sılıhl IMı•etı 

Sen tutanuyorsan kabahat bizde lu.ııın.) Kireçburnu "Ağ~tılı feliketiiıi. unutturacak kadar .,,..,y•~--=•- =•<=: 1 -- ve-''-·· oldu"''.vı 0 - tayın· ~ ' mi 1 / H.aaıı.n pehlivan,,ın doğduğu, ya-

1 

w..... :: "'=- ·~ •"""9 6~ ~ bit ettı.melt ve evraka ba~lanıok 16ı:ımdır.> 
· hut büyüdüğü yerdir, tatlı geliyordu. 1 - Sellin (İatanbul 166 ı dilen iııbu müddet zarfında mah· C - Okurun yaşı on alt•<laa -tı ve yiıml ikiden yuDt' 

Efendide yine cevap yok. Sul-ı &ki Taru:imatc;ılann Mesar _ İçeriye giren doktora~ . . 2 _Dümdar (İstanbul) 3'_' · kemeye müracaatla turuku ka- caktır. 
tan Azız sa.raJ<aya devam etme- burnu, bağrı yanık Rşıltların Yann taburcuyum değil mı? Münir (Kocaell), ' nuniyeye mür:ı.caa.t etmediği D -: Kendisi, anıı ve bauas it!et elılkMMn olmak eBu v~ 
11.İ için Nevres Paşayı tekrar u - Doktor, dedL .. Uzun athıma,: takdirde bir nüshası mahkeme- - ettirilerek evraka ~.> ) duıttüğünü Recai Efendi gör - fuı:b~~=di~ =- -Evet, Nebahat.. Fakat, ne- 1 _Muzaffer ·(!stanbul) 6 62 ctivanhanesine asılmış olan mez.. E - En ..z orta okul tabaillnl bitlrıniJ olmak celeme 1ıT>tı~•o;i, 
ınüş. Aldırmamış fakat paşanın: le (Sarıyer) dedikleri köye gel- reye gideceksin?!. 2 - Çaroğlu (İstanbul) 3 '- kfı.r ilfunın kesbi k&tiyet edece- muva!.!ıık olmak şarttır. Veya bu dtftCede tahsil eördülfu>U ~1>81 f 

- Biz de buı;ün birşey yapa- dik. Sarıyer demek, su1ar de- .. s~ o:ıu, hakikaten ~ - Kemal (Bursa). j ği ilii.n olunur. tasdik0 •rne veya bunun ta9dılı:li bir -..ıı muamele e'll'akm• ol<l<'1".), madık. • i~ ~ra.b k~utan mü- meldir. Vaktile talika arabalara durdü .. Nereye gıdecekt! .. Bu- tlç adnn: ı L A. N , F - Evli veya niı;a.nJ, bulunmamak <eVVelce evleıUp ıı<#"'/ 
ıı;a.rc~ ~umun bugun de deni- binilir, dere içinden toz sisleri nu, .. kendisi de bi~!ordu ... ve 1 _ Yavru (İstanbul) 13,39 j İstanbul Asli İk.iııd Hukuk kocası ölmüı; olıınlar kabul edilir.> Buna aıt medeni hali 1>!Jdltif 
sın di~ı;u .k':'rll~u ! 1 arasında Çırçıra gidilirdi. Hün- bugune kadar da dwnınmemişti. 2 _ Kemal ·(Bursa.) 3 _ M:ünır llikimJlğlndeo ye ..,.rak keza eklenecektir. ·f> Dedigını ışti..'lc~ dayanama.

1 

kara gitmek için yokuşu tırman- O esnada, kendisine fe.z1& yakın (Kocaeli) ' j : G - oıcur •ıhhi sebepm, dışında oltulu Mrıdllli!ııden w~·
1

~ı1 ıruıı: . •. . mağı gözlerine kestiremiyenler laşrmş olan Seyfinin, sıcak ne- Sınlda 'attama~ _ Davacı İs~ ~terdıı.rh· krune zureti ile veya diller lmlba!l ııebeplerl;ı okuldan ı;ı~,,.ıı 
-;-- Y..aba]ıat SC'.'d~ değil, seıım vasıta deği5tirirler, kadife pa- feslerini, kulaklarının dibinde 1 _ Halit (İstanbuO 8,18 gı _tarafından muddeıaleyh ~ senelik mecburi !ılı.metini yapnıadıiı veya tamamlama<htı v•Y"' . 

gı'bi Z<;vregı. lliıtilme kujkırtan !anlı eşeklere binerlerdi. I hissetti .. Seyfi., emniyet telkin 2 _ Cevdet (İstanbul}, 3 - ı yogi~ Aynalıçeşmede Emine sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde ta!ıokkuk ettıril.,....ıı ~' 
" yanı~ kara sakallı herif- Dere içinden sola sapan yohın eden bir seele fısıltı halinde: Münir (Kocaeli), 

1 
caınıı caddesınde 59. numaralı masraflarını tamamen ödıyecei\ne ve göoterdiğj veolkalımn 1•""'"' 

te ... dedlk,en sonra kayıkçısına: tam köşesinde merhum Müşir - Doooğru, diyordu .. Anne· Balkan bayrak: evde l_larikliya ~~ybine 17çılan ru oldı$ına dair noterlikten tasdlklı ve ket!IU bir taabhü.tnan>< ·~ 
k... yalıya, emrını ver- , Fırat Paşanın babası (İncirköy- nin yanına! 1 - İstanbul 8,:l5,l; 2 _ 7500 üra.ru.n .talı.sili ta:ıe~ınden 8 - Yukarıdaki ~er:ıiti haiz olan okur, okula imtihansız 01'' 

ılliş. lü Hasan Pıışa.) nın köşkü var. meGençbkı.z,ır· uzun-h.ayretU tiı· l·e~ gizleye - BuMrı::ı::-L .. •-L..- ........ _. 1 !°!i'~t;~::ıleyg~ı!Zy: <d~ektirYukanda"' ma~~-•- mucl'"'~ e·-~·nın mu--ı 
Edesi gün ü bir yaver Reeai dır. yen · ..__ .... nmumı. ._... - . . . • .., ~ ~-~ .,~ ~-

Efendiye kı= bir kese içinde Yüz on yaşına kadar yB31yan - Aaaa, doktor dedL halbu- tinde bölgelerin a.ldığı puvıuılar arzuhalinin ikametg~ terke- !erden, vi!Ayet veyo kaza merkezlerinde oturanlıır bu maka 
!lıııan getirnuş: bu koca askerin ben ihtiyarlık- iri ben, artık yaşamak istiyo- !IUJl)Brdır· derek Fransaya gıttigı beyanile kerlik ırubeleri vamtasile evraklarını doirudan dojtruya 

1 
rum!. lstanb~ 132 ve Fransadaki ikametgfilıı da hastahanesi baştabibi ve okul müdürlüğüne göoderilecektlr. 

- Efendim! demlv, bunu si- tan bir ipek yumağı gibi lıem - _ Elbette yuıvneııksın Ne- Bursa 51 :ınalfıın olmadığı şerhile iade e- 10 - lfüracaatlann AtuslOll llMl nihayetine kadar son 
ze dün al<şa.111 lUfer avındaki beyaz h&1iııi hatırlanm. En bü- -,-,- dikli·· b'ttetkik. ı ı e ın.ımdır. (kanı. sakallı herıf) gönderdi'· yük zevki tam yolun köşesine ba.bat.. yaşıyacak ve YB.fat&eak.- ' Kocaeli -ili gı ı aruı:şı mış v sın da!. Kırklareli 1 davacı vekili ikıı.ınetgfilıı. meçhul 11 - Okurlann kaoul edildlltlerl ve mektebe har..ıt.t 

• • • tesadüf eden yüksek bahçesinin 1 Bu suretle An.karada yapılacak bulunan müddeialeyhe ilanen 
Rumdihisarı Türklerin en bil- kameriyesinde oturarak gelen ge Genç doktor, bu ldrırsh: in- Türkiye atletizm birinciliklerin- tebligat icrasına karar verilme-

yük vfer ıit> delerinden hıridir. çen çarşaflı, yeldirmeli genç. l ..... _ ...... , sini talep eylemiş old"'"'~dan 
Bö guze.. ı hanımlara ;-Pet etmek ve za daha ziyade yaklaşarak, ılık de bu grupu .... ....,.,,... temsil e- . ...,_ 

yie \lap-.ıı la gPçerke" ona üç .,.... - ,_ b' 1 decek · mahkemece bu cihet muvafık 
dö 80 .. z atmaktı. Kadınlar ihtiyarlı- ve yuın\Mj.... ır sese: tir. .. . . . "rt satırhk bir zafer destanı - gorlllm.üş ve dava a:rzuhalının 

.. ğına rağmen hfila gözü röplük- - Nebahat, diye g1ll~.. .. .. • 
11-0y!emekle iktifa edilemez. Yal- kalan bu • Benim annem senin de annen 1 ' (20) gun muddetle ilanen terli-
nız bu kaleleri yıkıp yerine sa- te asırlık horozun ka - d~I midir" ' Askerlik işleri ğine mahkemece karar verilmiş 
ray yaptırılmak ;st.enildiği za - nat sürUmesine tebessümlerle 0 zaman,· bu.. guze" 1 -"""-;-, ve dava arzuhallnin. · · bir. 8ureti 

b.... k k I mukabele ederlerdi. ~·6~ d hk divanlı ma.n .,_..,0ııımu apara : iri yeşıl ve giiml oıözlerinden y Aııklırlik e ma eme anesıne ta-
- Bııraqı padi!l'llnn malı de- Hasan Paşa, Büyük Reşit Pa- ~ saadetinin müjdecisi ola~ sio~~ğlo erli !iillbe- li.k .kılınmıştır. M~aileyh Ha-

ğ;'.<lir, !Junı.ı;ı m~nı .:ketin, insa- şayı pek güzel tahattur ederdi. iki damla yaş kaydi .. ve o, ıs- rıkliyanın (201 ~ z~ında 
ı..iyel.n "'' tarilıin malıdır. Ben Çırçır suyu bir llemdi. Cuma lak bakışlarım, kumral sevgili- 1 - 337 doğumlular ve bu mabkeı;ıeye . b'7 di~ec;egı olup 
de buranın bekçi~i v m. Ben ölil· Pazar, saz çalar, bil tün şarkılar sinin ta ruhıma çiviliyerek başı- doğumlularla muameleye tabi ~t:nadıgını bildirınesı iliı.nen teb
rüm und~ıı som ıı. ka l<>ler yıkılır! kafes arkasına kapanan kadın - ru mes'ud bir teslimiyetle onun diğer doih:ımluların son yokla- lig olunur. 
diyerek yıkıcıları döve dÖve kıv !arla sedl.erde oturan erkekler ara • d dl malarına (1 Temmuz 941 tari-

.,nı makamlar tarafından keTıdilcrlne bildirilecektir. , 1 
U - Kabul edileceklerın okulun bulunduj!u Ankaraya l<ll~·t<' 

ve okulda tekrar yapılaca...ıc sıhhi muayene netıcesi bastalıklaf1 _,.ııt1 
edeolerln memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol ~ 
di!erine ait olacaktır. c3837> 

=======================~ 
Hayriye lisesi müdürlüğünde" 

ı - Okulumuz leyli ve nehari talelıeoinden tatilde ikmAI ~' ı 
devam edeceklerin kayıtları Puartesi ve Perşembe günleri saat 9 ~ .. .,e 
sında yapılır. Kayıt müddeti 10 Temmuz 1941 Perşembe günll• 

devam edecektir. 
2 - Bu kurslara devam edecek leyli talebemiz okU!dn J<.•

1
' 

!erdir. ,ııt 
3 - Bu ikmAI kurslarına hariçten de leyli ve nehari tııl çmın Alımeı Vefik PUJ;<a mcr • s1J1dı~._ bır parula hizme!ini g;ö • gögsUne aya BUrluın Çökk hinde başlanacak ve 1 Ağustos ============ 

huma Türklüğilm ııa.m.ına bir fa. rürdu, Hasır fesli, sıvn potinli, _ 1941) de hitam bulacaktır. dan sakatlık derecesinin tayinı olunur. 
tiha yollıur.:ık v=fesini yerine dar pan~~u .Jx:Yl~'.· ~~~ Bisikletten kendini ata- 2.- Yoklamaya ayın tek gün- ve ayni zamanda 941 ihtiyat yok ~ 
i,clirdim. harelenm.ış kirpikli gözlenn.ı su- . !erinde sabahleyin saat sekiz laması için müracaat etıniyen- =======================/ 

Fetıhtc,n evvel İsparodis ı'smı·- zerek: rak yaralanmış buçuktan akşam saat altıya ka- . lerln bir an evvel şubeye müra- ı LAN ır- h 11 
• Anadoluhieannda Ayazma dar devam edilecektir. (Cumar- · caatlan ehemmiyetle il8.n olu • '' • S baı !ı·" 

ni taşıyan Eulirgar..a, Dördüncü Ci.mı aıjkm lçıdim oldum caddesinde 18 numarada oturan tesi, Pazar günleri hariç) nur. Esas No. 
194ı116 enı a 

1:.ıı..ad ı.a.ıafından Revan emiri derdlııil.k p ~-~çed . l kte 3 y klam •••"'-' .. * llilnFdatelnh: Sulh lklnei Hukuk Hlklm· ı "ılan fı'yatıarı~~ 
1iirgilne oğlu Şah Tahnıasb Ku- •""" en evıne ge me - o a -~a goste-
lu h · !la Feridun Bey bahçeleri şarkısında bard!lk bardak su iken frenin tutmaması yüz;ün - rildiği üzere nahi•'e nahiye ya • Beşiktaş Askerlik şubeırin-
ihsan f."().ilrlikten S• nra bu iaım içerler. 1 den kendisini yere atmak sure- -pılıı.caktır: den: ELEN lı Sıımatya, Tramvay istas- .·J 
ve·1J<:li. 

1914 
deki Büyük Har- . •. tile yaralanmış ve Beyoğlu ha&- A - 1:7 Temmuz 941 de Be- Lise ve daha yüksek mektep yonu kar:ıısında polis /'{f 

b
. od , . ""-. • Denlime viluf değil caruın tahanesine ka.ldırılınııJl:ır. yoğlu merkez nahiyesi, mezunlarından orta ehliyetna • Kemal yanında, Bubk n>aktu o1anJı '..I 
·n un iııhvı.cı .c.uuırganın heDi handan bilir Şuayp og·ıu Ha•ım' bı'_,,_,_..,e B - 8:15 Temmuz 941 de meliler 1 Temmuz 941 de hazır- ..,, ~--~ I'.; meşhur knrUbUt,u m~.hvetmi><lir. . ..., ~.... 1 Taksim nahiyesi, Boiaziçi, Rumeli yakası, eski Bil-. Birinci sayfada ı;aPV"' 1-' 
Rogamı en 'ı<'refli mevıtilerin - gazelinde de boyunlarını büke- ' 1 C - 16:22 Temmuz 941 de !ık kıt'aaına aevkedileccklerin • )'ilkdere, cedid Yenimahalle, Ka- :1 ikin . " ,ı 
den biı i olan bu giUel köy ha- rek ellerile kalblerini gösterirler.• R A D y O G- 'ata nahiyesı·, den bu tarihte hüviyet cüzdanı yıkh.,... yolu, Pazarbaşı caddesinde: ..., .. cı .. " " 1 ıı 

be h:ı.li · - • Ço ki - j '" ve diplomaları ile şubeye müra- yeni aı:ıo numaralı tahtında kayık. , uçuncu ., .J 
ra rıı '"mı~. cu ugu • merki -- ı''-··- de ,_ . ....._,.,__ D - 23.·31 Temmuz ""• de es.atlan eheınmı'yetle ilan· olu- D" d" .. ' 

b 
· b ·ı ~ - h tı .L ~ ....,.., a~..........,11 ~ haneyi mü1t.emı1 evin 1/1/935 den 'I or uncu ,, 

1 
' 

mun enı :ıg auıgı a rattan ·ı ,,. __ ,, ..... _ ı L 29 H · 1941 1 Kasım"°"" nahiyesi, J hi~bir $Y yok. Hidiv İıımaı'l Pa- §U mı ıne.........,...,.I azıran .. ...,.. nur, 7/2/936 kadar iıgalinden dolayı Ho- Beşinci " ,, " 
· E - 1 :7 Ağustos 941 de Has- * . . . ./ şa'lln muhte ~m yalısının yerin- biizz.amı okununca kalkıp tali- 8.llO Proııram 18.03 Radyo ca. köy nahiyesi, Kartal askerlik ımbc8indeo •• zine tora.!ından aleyhinize açılan Altıncı ----Jf',f 

de ycltu esiyor, Boğaz.ı;:inin en kaya binerek deniz kenarına 8.35 Müzilt: orkeslruı F _ 8 :15 Ağustos 941 de ,,.. ecri IIWil davasının dav•tiye ve '~- "=Y, 
gıizel parkını içine ahın koca- doğru çeker giderlerdi! 8.45 Haberler ~.DO r....ı ııazı Şişli nahi•>esl, Şubemizde kayıtlı 337 doğum- IP7•P kararının ilAnen yapılan tebli -

man hnvu•larla süslenen o mu- UJ,UNAY e.oo Mlla!!ı: ~.ııo Haberle.- G _ lfl:22 Ağustos 941 de ~{~ı!u ~~n myo~=.~~ la l'UL'meıı bulunınadıi>= son du- pm•• DOKTO~ ~_ı 
azzam malikaneye başımı çevi. 

1 
_ _. __ s.so Evin .... 11 18.~ Mü2ilı: Kemeriıurgaz nahiyesi, ruamada 3/8 hissenize dü= C59J drr 

rıİ·p bal:amırlım. Vaktile billıası;a vvvvvvvvvvvvvvvwvv-., ~ * :ıo.oo Konuşma H - 22:81 Ağustos 941 de ~ın!?:fd!ayyap~c=~~k:l: lira (55) kuruşun dava tarlhi olan HAFIZ CEJYJ~,..ı 
talyad:an .?- tirilen bahçıvan • i fi" D O K T O "" u.30 l'J:ognmı 20.15 Şarkılar Kısa lı1zmetlilerin yoklaması. %8/12/939 a kadar % 5 faiz ve % ıo H il' 

b M G 
"·~~ • ta R nn okula devam ettiklerini gös- Ü ti k··~ ili' " ' 1 L k e ·;ı. OS}O aJ~onun nzım 12..33 Şerk'1ar ILOO Ziraat Bu IJAndavetiyemahiyetinde- • ere ve·~· ve masar ntu .. ··ıı:I)- o man . 

ettiği . çicek aksamı ~ i ~ d 1 ".,,vfjk Akif Ayı., ık 12A5 Haberler tııl<'rimJ. dlr. Temmuz ve Ağul!ltos aylan terir fotoğraflı vesikaları ve bü- menin 2/5 n!n uhdenize tahmiline 
vabaru oUar P.ra.aında bogul • , 'il 13.00 Türl<ü ve :n..ı.o Kadınlar ...,_... bil• t ı.ı._ tün erlerin niüus hüviyet cüz • tem7lzi kabil olmak (!zere 1215/9il • .! 

m
• u•. Kurumuş k=-•-a••·-da "ay- / Dahi.! Haot•hklar MUtehau.a• .,,....,.,e • .. ma.zere YO.......uıasını danları ile istenilen günlerde D:ıhillye MUt.ebııi" n..aA UAJ - ... nvun havnaln ~ tının ani 85 in j tarihinde karar verilmekle teblii rna 

Beyo~lu Parmakkapı imam •>· ., -u yap Y ann C mad- hazır bulunmaları ilan olunur. kın;lar ötüyor. 13.llO Xmıuama 2uo ltlllzik deye tabi tutula.caklan 1lAn olu- kamına kaim olmak üzere on beş 1 Divanyolıı 
E 

. k ak num•r• 28, paurdan mudi 8 Temmuz Salı, .,..,_ müddeUe llfln olunur. ı-. ... ıı:;ı••m•fll 
r.ıırganda kuvvetile tanınrmş """ 14 _ 18 0 kadar. 13,46 Radyo :12.30 llaberler mır. (9702) 10 Temmuz Perşembe, "~ a; 

hır Rakım Bey vardı. Akşamlan Gece mUroeutlaro oa k.oi>ul oı:lteatran 22.tıı Spor * 12 Temmuz Cumertesl, 
Ecyac"<Ö) meyhane.sinde kafa. • .ııır. Telefon: "3908, * ıservl.ol ~ ukeltik pbeıııiodmı: 15 Temmuz .Salı, 
~·ı .at!clinden f"-'la tütsülerse 18.00 Progrmn 22.!ıa Kapuı.:ı 812 illi. ~ ihtiyat sakatlar - 17 Temmuz Persembeb. 

• 

Sahibi: A. Camaleddln 8ar•ço61u 
Neşri7at Müdürü: M aelt Çotln 

Basıldığı ye~ ( H. Bekir Gli 
A. Ccmaledd~r> Ser::acotı:ltl 


