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GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESİ 
Her yerde 5 Kuruş 

~~"i::~ i'Mi'iii Şef Ankarada 
Doj~usıınu •Öy.~er::ek 1_~} 1 y alovadan avd:t eden Cüm-hur 

%ım zrlzr'ie ne tluıunece6t-

m_izi 101'.rıyoruz-, Bir .iddi•, reisimiz merasimle karşılandı 
bır lekzıp, ve bır leyıt kar. 
ıısındayı•. 

___ _J Ankara. 29 (a .a.) - Reisicümhur. İsmet İnönü bugün An· 
. . . . , karay:ı dönmüşler ve Ankara garında B. M . .Meclisi ~isi ' 

Yuıaıı : lliise.1ın (\ıhıcl -ı .\L( !N • Abdiıllıalik Renda, Basvekil Doktor Refik Saydam, vekıller, . ! C. H. Partisi Genel Sekreteri ve genel idare heyeti ilzalar.ı, 

T a.ss Ajaru<1 ıııhayet hare- • meb: ıslar. vekaleller erkanı ve milli müesseseler umum mu
kete geldi. Ve Almanya i diiı'leri ile nıevki ,.e merkez kumandanları, emnivet direk
tarafından Boğazlar me- törü ve garda bulunan kalabalık bir halk kütlesi tarafından 

sele.si dolayısiyle Sovyetler Bır- : sel:imlannııstır. 
lı!;i aleyhinde ıföa edilen teşeb- • 
bhsü tekzıp etti." Sovyet ajctntil· ~, •• ,. ..... - ...... •••••••••••••••••ııııııııeııııııı ... • 
nın teminatına göre Sovyetler 
Birliğinin Karadeniz ve Çanak· 
kale Bo'<azları üzermde muta
lebatta bulunduğu iddiası Bit
ler tarafından uydurulmuş ap 
açık bir yalan ve irtiradan iba

IA'LMAN-RUS il FEVKALA?E AL~AN 1 
~HARBİ 1 - TEBLIGLERI 

rettir. 
Ta•s ajan<ının tebliğatı buna 

münhasır ltalsaydı tarafımızdan 
iliı "" edilecek büyük bir şey o
lamazdı. Fakat Sovyctler Bir
liği Türk matbuatı tarafından 
bu münasebetle izhar edilen in
fial ,.e ~c..adüf ün ve bunun hala 1 

Almanlar Mins-1 Almanlara göre 
ke durmadan bir haftalık 
taarruz ediyor 

-
idame edilmesinin hayretle 
karşılandığını da sö!lemekt.:- Sovyetler Ruman-
dir. Çünkü ajansa gore Harı- 1 b 
)e Nazın Molotof 2'.l Hazir.ın- yaya azı para· 
tih ve tamam beyanatta bulun- T 
da bu hususta kat'i surette sa- ı. cütçü kıt'alar 
mu•tur. Tass ajansı .. bu nokta· indirdiler 
da vanılmaktadır. Çu l''<ıı Ana- •ı 
dolu ajansının pek doğru olarak ':Moskova, 29 (a.a.) - Sovyet 
ila.ve ettiği bir nota g.öı:e So"'.· ı istihbarat bürosu tarafından 
yetler Birliğin.in tekzıbıne dehi neşredilen tebliğ: ı 
olmak üzere bahsi geçen nutuk- ı Düşmanın motörlü unsurlar•, 
ta Boğazluda üs talebinin a- 28/29 gecesi ve 29 sabahı Minsk 
ıılsızlığına dair hiç bir sarahat J ve Lutsk bölgelerinde nüfuz tı>
ınevcut değildir. Gene Tass A· şebbüslerine devaın etmi>;leı" 
jansı tarefından tebliğ edilen ve fakat tank cüzütamlar•ı.a çok 
bizce mevsuk diye kabul edil- büyük kayıplar kay'1Ptliren 
ınesi tabii olan ilk haberde sa- kıt'alarımız tarafınd'ln hr-r veı
deee Sovyet · Alman paktına de geri püskürtülmüşl~rdir: 
riayet edilnıe<iiğine dair itham- Minsk ve Baranomiç oôl;.;esiı: I 
lar tasni eden Hitlerin bugünkü 

( Sonu $;ııyfaı 5 aUtun 4 tle) 
nutku da keza bir yalan ve tah· 

harp bilançosu 

Sovyetler 4 700 
tayyare kaybet
mişler ve 40000 
esir vermişler 
Berlin, 29 (a.a.) - Alman 

baskumandanlığının tehhği.: .

1 

1 

Harktaki tehlike tehdıdıne 
kaNıı harekete gecen Alman 
kuvvetleri 22 Haziran saba~ı ı 
saat 3 de düşman kııvvetlerının 
müthis talrnidatının tam orta
sına abıarak ileri harekete geç
mi8lerdir. Şafaktan itibaren 
Alınan hava kuvvetleri Sovyet 
hava kuvvetlerıne taarruz et • 
miHlerdir. Düşmanın adetçe 

c s ~ nu aa y f a 5 sütun 2 de) 

Dünkü Futbol Maçları 
Beşiktaş Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı 

Fenerbahçe istanbulsporu 5-0 yendi 

1 FİN - SOVYET 1 
---HARBi 

Alman· Fin 
ordularının 

taarruzu 
Mareşal Mannerhaim 
ordularına hitaben bir 

emri yevmi neşretti 

" Bizi esir etmek 
isteyen düşmanla 

çarpışıyoruz., 

Helsinki, 29 (a.a.) - Mareşal 
Mannerheim bu sabah Fin as· 
kerlerine hitaben a•ağıdaki 
günlük emri neşretmiştir: 

"Kıs harbimiz elim bir sulh 
ile ne'ticelenmiştir. Sulha rağ
men memleketimiz mütemadi • 
yen düşmanın işkence ve teh
didine mllruz kalmış ve tecrim 
edilmiştir. Başlangıçtan beri 
diişman devamlı bir sulh iste
memiştir. Aktedilen sulh bir 
mütarekeden başka bir~ey de
ğildi. Bu mütareke de şimdi ni
hayet bulmu~tur. Düşmanımı
zı biliyorsunuz. Bu düşmanın, 
yuvamızı, imanımızı, vatanımı· 
zı imha etıneği ve mille
timizi esaret altına almağı i~
tihdaf eden emellerini de bili
yorsunuz. Şimdi karsınızdaki 
düşman ayni düşmandır. Şimdi 
hudutıarımıxı tehdit eden teh
like aynidir. Ortada hi~ bir se
bep yokken, düsman şiddet kul
lanarak masum halkımıza hü
cum etmis ve memleketimizin 
üzerine ·bombalar atmıştır. 
Memleketin istikbali sizden ha· 
reket bekliyor. 1ı!illelimizin 
diişmanına karşı açılan hu mu
kaddes harpte sizi, beni takip 
etmeğe davet ediyorum. Eğer 
Fınliı.ndiyanın istikbalini temin 
etmek için kudretli Alm<111 or
dularile silah aıkadaşlııh yapa
rak düşmana karşı cesaretlr bir 
haclılar seferi a~aısanız kah · 
ıanlııanlur1 ı ıT. ,,, .l"dı ıarınaa tek· 
nır dirilecek ve yıırılıaşıııızda 
bulunacaklardır. 

Silah arkada~larım , beni ta· 
kip ediniz. Kareli ahalisi, tek· 
rar ayaklanıyor. Finlandiyanın 
yeni ferı i bizi cağırıyor .. , 

(Son!.' aaıyf11 5 ı ütun 5 de\ Ffalıiııdiya Ot'dıısı<ııuıı ba11.·u ıııaıııurnı Jlfare§'111 ,,f<111tıerlıeirn. 

rilrtir denilmekle iktifa olunmuş
tur. Bu kadar mübhem sözlerle 
bu kadar esaslı hır meselede 
Türk efkarı umıuniyesinin tat
nıin edilebilme.sine ve Rus dip-
1.oınasis:nin şetef ve n '"'.ınım 
temizlenmesine .Mos.;.ova nasıl 
intizar e-Jebilirdi? Binaenaleyh 
Türk gazetelerinin gösterdikleri 
tee!<sür ve şikayet karşısında 
hayret etmekten i$e Türk ef
karı umumiyesinde husule ge
lebilecek fevP.rana hiç ehemmi
yet verilmemiş ve nafile yere 
naho~ tefsirlere yol açılmış ol
masından dolayı nedamet duy
mqk Jaha doğru olur. 

• 
RESMİ 

- . ı -ı _________ -----..,.. .... ,_ 
J_j_H_A_R_P_V__..A_Z_i Y_E:..-.,T_ı_ ..... Tass Ajansı bu tekzibin mu

kaddemesinde 'fürk - Sovyet
ler münasebatının küçük bir 
tarihini yapıyor. İki memleket 
arasınd '\ki dostluğun mubteli1 
safhalarını ve Sovyetler Birli
ği tarafından muhtelif ta~ihl~r
de verilen dostluk delillennl 
lı.atırlatıyor. Bunu bildiğimiz 
içindir ki Türkiyenin harici. po
litikaıunın en esaslı prensıple
rinden biri Sovyetlerle hakild 
ve samimi bir dostluk idame et
mekten ibaret olduğunu her za
man olduğu gibi şimdi de tekrar 
etmiştik. Son hadiseden bahse
den bir ecnebi gazete, Türk mat
buatının yirmi senedenlıeri ilk 
defa olarak Sovyetler aleyhin
de yazı yazdıklarına işaret edi
yordu. Demek oluyor ki Türk
ler de Sovyetlere dostluklarının 
delillerini daimi surette ver
mekten geri kalmamışlardır. 
Türk gazetelerinin yerinde han
gi memleket matbuatı böyle 
mühim ifşaat ile karşılaşmış ol
aaydı, nisbetle çok daha de· 
rin ve şedit aksülameller gös
termekten geri kalmazdı. Biı 
Rus dostlarımızın şu dakikada 
çok mühim ve hayati meseleler
le meşgul olduklarını bildiğimiz 
için diğer işleri bir dereceye ka
dar ihmal edebilmeleri kabil o
labileceğini gözden uzak tntma
ınıştık. Bu düşünceye arada 
yirmi senedenberi haleldar ol· 
ınamış dostluk hatıralarının da 
inzimamı kalemlerimizi bir de
receye kadar zapt.eden bir 8.mil 
teşkil etmişti. Rus komşulan
.ınızın da pek ıua takdir edecek
leri veçhile dost telakki edilen 
bir memleketten gelen hiç bek
lenmedik bir hiyanet, daha de
lin bir yara açar. Bütün bunla
ra rağmen Türk matbuatı ıı.s
gari bir protesto ile iktifa et
tııiştir. 

Dün T8B8 Ajansııun bu tek
ııibi intişar ederken Berlinden 
de l'esmi bir tebliğe dair bir 
telgraf geldi. Buna nazaran 

==HARP== 
TEBLİGLERİ 

• - • 
lııgili~ ı-csmi lcblitii 

Kahire, 29 (a.a.) - · İngiliz 
Orta.şark umumi karargalııııın 
tebliği: 

(Sonu ••yf.;a 5 sütun R ' 

Maslak yolunda 

Dünlcü futbol maçla rıııdıııı bir görüııiı1 

Yine büyük bir 
müsademe oldu 
Dün akşam geç vakit Mas

lak ile Zincirlikuyu arasında yi
ne pek feci bir otomobil kazası 
o!ınustur. 

Milli küme maçlarına dün j 
Fenerbahçe stadında kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde de -
vam edildi. İstanbulspor, Fener 
bahceye nazaran futbol kalite
si itibarile pek düşük bir oyun 
çıkararak 5-0 gibi mühim bir 
farkta mağliıp oldu. Galatasa· 
rav da Besiktş gibi kuvvetli 
rakibine zaman zaman bütün oy 
namasına rağmen birçok fır
satların heba olmasından ga
libiyete ka vıısamadı ve sahadan 
1 . 1 berabere ayrıldı. 

Hitlerin Boğazlar meselesi hak- : 
kındaki fişaatı tama.men doğ· 
rudur. "Zamanı gelince bunları 
yalnız Alman değil, resmi Sov- 1 
yet vesikalariyle de isbat etmek 
imkansız değildir.,, J 

Doğrusunu söylemek lazım 1 

gelirse ne düşüneceğimizi şaşı
rıyoruz. Bir iddia, bir tekzip, ve 
bir teyit karşısındayız. Führer 1 

bu kadar mühim bir iddayı orta
ya atarken tabiidir ki onun doğ- 1 
ruluğunu isbat edecek bir va
ziyette bulunmak icap eder. 
Sovyetler bu kadar kat'i bir tek- 1 

zip nesrederken . hak~k~tin der- j 
hal isbat edilebilecegını ve bu- 1 
nun üı,erine bütün bütün küçük 
düşebileceklerini düşünmek icap 
eder. Almanya şimdi delillerini I 

Sarı kırmızılaıların Ankara -
daki berabere neticelenen maç- ! 
larında hükmen galip gelme 
ihtimalleri bu maçın ehemmiye· 
tini bir kat daha arttırmıştı. 
. Galatasaray• bugün Resiktaşı 
mağliıp edebilselerdi milli kil· 
me şampiyonluğunu alma ümit 
!eri her zaman için mevcuttu. 

Fakat siyah beyazlılar dün
kü beraberlikle bu ihtimalleri 
silip süpürdü ve milli küme şam 
piyonluğuna da hiç yenilmeden 

(Sonu aayf':I 4 sütun 4 de' 

Asfaltın bu kısmındaki vi
rajda iki otomobil büyük bir 
:·ıddetle musademe etmişlerdir. 
i.Iı.sademe neticesin1e otomo
b:ide bulunan yolculardan biri 
cok ağır diğer bir yulcu ile şo
fiirlerden biri de ehemmiyetli 
rıırette yaralanmışlardır. 

Yaralılar süratle Şisli hasta
hanesine kaldırılmış ve şoförle
rin ifadeleri alınarak tahkika
ta başlanmıştır. Hadisenin tah

göstermek dakikası huliıl edin- kikine nöbetçi müdd~iumumi 
ce ilk iddiayı tekrar ediyor, muavini el koymuştur. Yaralı
bunların resmi vesikalarla isba-1 !ardan birinin hayatı tehlike
tı imkansız olmadığını söyliiyor. -d;;ed;;ı;;.r;;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Fakat bu isbatı zamanı gelmek • -, 
şartına talik ediyor. Mantıkan 
Rus ihanetini isbat için şu daki- Okuyucularımıza 
kadan münasip bir zaman ola
maz gibi görüntir. Fakat tabii
dir ki Almanların da daha mü
nasip bir zaman beklemek için 1 

kendılerine göre bir takım se
bepleıi mevcuttur. Onların mü
nasip görecekleri bu zaman ge
linciye kadar biz ne yapacağız? 
Zannediyorum ki mesele bu ha
liyle bir mahkemeye arzedilsey
di, Ruslar daha kuvvetli bir 
mevkide görünürlerdi. 1 

Tabı makinemizın yeni bi
namıza nakli dolayısile ga
zetemiz bir iki gün müddet
le başka bir matb'l.ada ba
sılmak mecburiyetinde kal
dıffeından altı sütu.1 olarak 
intişar edecektir. Bu müd
det geçer geçmez tekrar es
ki ~Pklile intiııar edPceğini 
lrnvdeder ve okuyucuları
mızdan özür dileriz. 

llti~yin Cahid YALÇIN · '--•·---------

Alman - Rus harbi 
-~--~-~,·-~~~'--~~ 

Almanlar kuvvetlerini Macar, lspan
yol, Slovak ve Hırvat ordularile 

250 tümene çıkarabilirler 

[imehli Gen;;:~N~emal Koçer l 
Swr muharebeleriyle Alman yayı bırakarak, ateş ve ölüm sa

kuvvetlerini uzun zaman o.va- çan Alman zırhlı kuvvetleri ve 
layamayan Ruslar, ana yurt hava filoları öniin<.ie, yer yer 
için bir siper olarak kullanmak çekilmektedirler. 
üzere, yaptıkları bir siyasi ham Rusların bu mülhak topra.k· 
le sayesinde, ele geçirdikleri Po- !arda büyük kuvvetlerle muba-
lonyayı ve Letonyayı ve Litv_an_· ____ c_s_._""_•_•Y_,_•_5_••_t_•n_ı_d_•_ı_ 

İngilizler Şamın İlk Amerikan 
şimal cephesin- mcfr~zesi Lon
de ilerliyorlar dra yolunda 

Kudüs, 29 (a.a.) - Askeri 
sözcü demiştir ki: 1 

İngiliz ve Hür Fransız kuv -
vetleri Suriyede dinlenmeden 
Uç haftadanberi yaptıklan ileri 
hareketi sonunda büyük bir mu 
kavemetle karşıl:ı.şmışlar ve 
Beyrut istikametinde ancak a
ğır terakkiler elde etmişlerdir. 
Maamafıh müttefikler Şarnın 
50 kilometre şimalişarkisindtc 
ve Şam • Humus yolunun yarı
sında bulunan ve sevkulceyş e
hemmiyeti olan Nebek şehrini 
işgal etmişlerdir. Hmus, Trab
lus, Şam, Halep demiryolları ü
zerinde anahtar kıymeti olan 
bir şehirdir. 

Şaın'ın 20 kilometre kadar 
§imaligarbisinde Cebeliml'Z&r 

(Sonu ıayfa 5 ıUtfıoln 1 de) 

Vaşington, 29 (a.a.) - Bah
riye nezareti tarafından bildi • 
rildiğine göre küçük bir bahri
ye silahendaz müfrezesi Lond
raya hareket etmiştir. 3 subay 
ve 60 askerden mürekkep olan 
bu müfreze Amerikanın Lond· 
radaki muhtelif büroları ara -
sında muvasalayı temin ede • 
cektir . 
Şu cihet te ilave ediliyor ki, 

Londradaki Amerikan bürole.n 
çok genişlemiş olduğundan ve 
dağınık bir halde bulunduğun • 
dan müfrezenin orada bir miid· 
det kalması lılzım gelecektir. 

Müfreze ayni zamanda yan
gın bekçiliğini de yaparak esa
sen işleri fevkalade cok olan 
elçilik memurlanııı bu sahada. 
dinlendirecektir. 
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l!!ayfa : % YENİ SABAH 

ZRET İ YUSUF 1-Ş El-I İR HAB ERLE 
-----------fLE-----------

p GÜZELL ER GU Z ELİ ZÜLEYHA 1 Hava 
Kurumu 

Kahve tevziatına 
bugün başlanıyor 

'P.ızan Muharrem Zeki KORGUNAL 

-15 - Halk tarafından 
Lavi, <:eınundan daha ileri gi

derek: 
- Biz, dedi, on bır kardeşiz.. 

Onumuz buradayız, birimiz ba
bamızın yanında... Sen bizlln 
kölemizsin ! Yüzümüze karşı ya-, 
lan söylediğin için seni ayakla
rımın altına alıp çiğnemek iste
rim . 

Yusuf, kuyuya atıldığının er
tesi günü kendisine yiyecek ge
tiren Yahudaya yalvardı: 

- Bari sen söyle Yahuda! .• 
Yalrup peygamberin en sevgili 
oğlu köle olabilir mi? 

Yahuda, Yusufun haline acı
mıştı. Onu hemen kucaklayıp 
bağrına basrnağa hazırlanı -
yordu. Fakat o esnada, kendile
rine zelil bir istikbal vadeden 
o meşum rüyayı hatırladı: 

- Hayır, hayır!. diye bağır
dı.. Sen, bizim kardeşimiz ola
mazsın.. Babamızın en sevgili 
oğlu Bünyamindir.. Sen, aslın, 
neslin belirsiz bir kölesin ! . _ 

Yusuf, ayrı ayn yalvardığı 
diğer kardeşlerinden de ayni 
cevabı alınca meyus bir halde 
ellerini sema.ya kaldırdı. Kalbi
nin ve vicdanının bütün safiyeti 
ile Allaha yıılvardı: 

- Ey Ulu Tanrım! Sen şahid
sin ki bunlar benim kardeşlerim 
dir. Fa.kat beni inkar ediyorlar. 
Kıskançlıklarından ne söyledik
lerini bilmiyorlar! Onları affet! 
Zalimler ve günahkarlar züm
resinden ey leme .. 

Kervan sahibi Malik, bu a
cıklı sahneyi gözleri y!IJ}ara ya
pra seyrediyor; o anda bin ars
la.na bedel bir arslan kesilip on
ları parçalamamak için kendi
sini zor tutuyordu. Yusufun 
kumral saçlarını okşayarak: 

- Üzülme, çocuğum üzülme! 
Allah büyüktür!. 

Diye onu teselli etti. Son on 
kardeşe döndü: 

- Şimdi ne demek istiyor -
sunuz? 

Şemun, sesi bile titremeden 
cevap verdi : 

- Kölemizi alıp götürmeğe 
geldik. ı 

- Fakat ben sizin kölenizi 
çalmadım, kaçarken de yakala
madım.. Şu kuyuda buldum .. 
Yoksa siz onun değil dirisini, 
ölüsünü bile bulamazdınız. O, 
benim nasibimdir, nasibimi ve
remem. 

- Sözünüze inanıyorum. Kö
lemizi, kuyudan çıkarmış olabi
lirsiniz .. Fakat onu kendinize 
:gıaletıneğe hakkınız yoktur. 
Kölemizi almadıkça buradan 
bir yere ayrılmayız.. İcap e
derse cenkederiz, kan dökeriz. 

ııı:alik, bu kadar sert bir ce
vab alacağını ummamıştı. Me
seleyi çirkin bir hidise çıkar -
mad• n halletmek lazım geldi -
ğini düşündü: • 

- O halde, dedi, köleniri ba.
D& aatm.. Mademki elinizden 
kaçınış, artık ondan size ha
yır gelmez .. 

Roben, Şemundan evvel dav -
ranarak ileri atıldı: 

- Ver elini ya Sahip! . 
Malik, elini vermeden evvel 

diğer dokuz kardeşine sorou : 
- Bu alış verişe BİZ de razı ,. 

Yeni Sabah 
-

ABONE BEDELi ~ 

mısınız, delikanlılar? l t be •• l 1 
Hepsi birden gürlediler: yapı an e rru er ı N d .., f k j 1 · f • 
- Razıyız! Razıyız!. d evam e diyor Um ara agı ma aQ ıge l 
Malik, Robenin uzanan elini J J 250 yakaladı: Türk hava kurumu genel e 'V Q m e ig 0 r • g 7 a mı 
- Fiyat istemeden evvel an· merkezi, ha.va kurıunıma teber 

lat bana ey yiğit! Kölenizin ku- rüatta bulunan hamiy~li va - k h 71 k a lınacak· 
surları nedir? 1 tandaşlara takdim edilmek ü- a ve uruşa 

Roben anlatmağa başladı: zere yeni madalyalar yaptırt • ı 
- Kölemiz yalancıdır, hile • mağa karar vermişti~. Bu ma- ,--

kardır, itaatsiz ve hırsızdır, üs- dalyalar, ilk olarak bm adet Halka kahve tevziatına bn-
telik pek ahmaktır!. gümüş ve iki bin ade~ de bronz gün ba şlanacaktır .. Halka sıra , Umumi 

mağazalar 
Malik, sualini ikiledi: halinde hazırlanacaktır. numaralan dağıtmak faaliyeti 1 
- Ya meziyetleri nedir? İhtanrulda Tiırk Hava kuru- bıtmiştir. 
- Kölemizin hiç bir meziyeti muna teberiiat kaydi büti.in hı- ' Herkes elindeki fişe göre men-

yoktur .. Zaten bunca kusuru o- ziyle devam etmekt.dir. Bilhas- sup oıdtığu kazauaıü kıırukah-\ 
lan bir kölede meziyet ar:ımak 8a ticaret VP sanayi ~r. ~bı. ha- vccilerden ilk olarak 250 şerj 
abestir. Hakikati bil ki ileride va k:ır..ımuna teberni lıustrnun- gram kahve alabilecektir Pe
bi7.e lanet okumayasın ! da fıdcta biribirlerile vanş et- rakende kahve fiatı 284 kurııs 

Malik, bir Yusufun, bir de mektedir. Bundan clolavı hava < lduğundan 230 gr4ınlık bir 1 

Robenin yüzüne baktı.. Acı acı ıruruıuu İstanbul merkez he • pnketin tutarı da 71 kuruş o

Teşkilatı yeniden 
tevsi olunacak 

gülerek kendi kendine söylen - yeti her akşam toplandığı gibi lacaktır. 
di. t,,berrüatı kabul eden komıte - Temmuz ve Ağust0s ayları 

İlk defa, bundan iki sene ev
vel Mi!t'Binde umumi mağaza
ları kurmakla işe başlıyan u
mumi mağazalar Türk anonim 
şirketi, bu tecrübeden sonra 
teşkilatını genişletmek üzere ye
ni kararlar ittihaz etmektedir. 

- Çok !iliktir ki en adi bir Jer de oevamlı şekilde faaliyet- tevziat'"" da bilahara ba.~J.ana-
köle namı altında bir fazilet te bulunmaktadırlar. caktır 
timsali satın alıyorum. 

Sonra şiddetle Robertln elini ------------·------------
sıku: 

- Bütün bu kusurlarına rağ
men kölenizi satın alacağım. 
Söyle bakalım fiyatını ..• 

- Elli Flori .. 
- Elli Flori mi?. 
- Evet, ya Sabip! Bu, çok 

yüksek bir fiyat değildir .. Ya 
sen ne veriyorsun!. 

- Hiç bir meziyeti olınıyan 1 
bir köleye elli flori verilmez ..• 
Yirmi flori bile çoktur. Fakat, 
ben aranızda ikişer flori pay e
debilmeniz için yirmi flori veri
yorum. 

Roben, hiç ısrar etmeden bu 
fiyatı kabul etti ve parayı aldı. 
Şimdi Yusuf, kervan sahibi Ma
liltin meşru malı olmuştu. Ar
tık onu .Malikin elinden hiç bir 1 

kuvvet alamazdı. 
Lakin Yusuf, kendisini iideta 

bedava satan kardeşlerinden bir 
türlü aynlmak istemiyordu . 
Hıçkırıklarını ve kanlı göz yaş
larını tutamıyarak ağlamağa 
başladı: 

- Allah aşkına bu alış verişi 
bozun! Beni götürün, gözlerimi 
oyarak, tırnaklarımı sökerek, 
diri diri yüzerek öldürün, fa
kat köle diye satmayın! Ben, 
hür babanın hür oğluyum; hür 
kardeşlerimin hür kardeşiyim! 
Öldürmeğe kıyamazsanız, beni 
gene kuyuya atın .Orada hür o
larak öleyim; son nefesimi hür 
olarak vereyim. . Yapmayın kar
deşlerim! Bu en büyük zulmü 
reva görmeyin bana!. 

Yusuf, boşuna yalvarıyor; 
boşuna ağlayıp kanii göz yaş -
lan döküyordu. Çünkü kalb
leri taş kesilen kardeşleri, bu 
feryadı işitmiyorlar; geldikleri 
tarafa doğru ağır ağır ilerliyor 
ve giderken akl ıkları parayı 
paylaşıyorlardı.. 

Yusuf, bu sefer de Malike 
yalvarmağa başladı: 

- Artık aenin kölen oldum. 

Yen" sene 
vergileri 

Birin c i taksitlere 
ait müddeti bu 
akşam b itiyor 
Y Pni ına1i senenin kazanç ver 

gileri ile yeni yapılan amların 
birinci taksitlerinin maliye şu
belerine yatırılması i~in mü
kelleflere verilen müddet bu 
ak~am bitmektedir. Bu akşama 
kadar borçlarını ödemiyen mü
kelleflere yüzde 10 nisbetinde 
bir zamla borçları ödettiri!e -
cektir. 1 

Diğer taraftan karneye tabi 
tutulan mükelleflerin de bu ak
şama kadar maliye subelerine 
müracaat ederek vergi karne
leri almaları lazımdır. 

•• uça 
--o--

Yoklama usulünü 
kaldıran kanun 
tebliğ edildi 

Mülki ve askeri emeklilerle 
dul ve yetimlerin üç aylık ma
aşlarını alabilmeleri için her 
altı ayda bir defa yoklama yap
tırtmak mecburiyetini kaldıran 
4056 sayılı kanun Defterdarlı
ğa tebliğ edilıniştir. Bu suretle 
bu maaşların ibdasındanberi yA 
pılmakta olan maaş yoklamala
rı tarihe kanşm1ş bulunmakta- ! 
dır. 

Yelkenli 
motörler 

Yangın tehlikesi
ne karşı tedbir 

alacaklar 
Mıntaka Lıman Reisliğini, 

petrol ve müştekatı taşıyan 
yelkenli ahşap motörlerde, her 
hangi bir yangın tehlikesinin 
önüne geçmek için şu tedbirle -
rin alınmasını aliıkadarlara teb
liğ etmiştir: 

Şirket, Mersinde mevcut u
mumi mağazalardan başka yeni 
bir hububat ambarı Yticuda ge
tirecek ve bu ambar yeniden 
inşa olunacaktır. ' 

Bundan başka lfun.isada da ı 
Ticaret Borsası yanında bir bü
yük umumi mağaza yapılaca.k
tır. j 

Umumi mağazalara malını 
bırakan tüccar ve zürra aldı
ğı bonolardan mal bedeli gibi 
istifade etmektedir. 

asma 
satışları 1 - Bu gibi yelkenliler, Di· 

zel ve Semi Dizel motörlcri ile 
techiz edileceklerdir. 

2 - Makine dairelerindeki a· İktisat Vekaletin· 
teşin veya kuvvetli hararetin, ! d -
motör ambarına sirayetini ve en gelen emre go
binnetice bir iştial vukııunu 1 t • J d 
menedecek şekilde basit bir böl· re anzım o un u 
me ile tecrit edilmiş bulunacak- İstanbul Yerlimallar nazar
tir. Bu bölmeler 2 - 3 milimetre lan müdürlüğü, basma satışla -
kalınlığında bir espestos ve bu- nnı, lktısat Vekfiletinden ge
n un üzerfrıe saç le,·ba konul- 1 len emre göre tanzim etmiştir. 
mak sureti ile yapılacaktır. Yerlimallar , 1stanbııJ ve Kadı-

3 - Ambarların havasını köy mağazalarında teksif edi-
tecdit için tecdidi hava tertiba- len bu satışlar halka saat 9 
tı yapılacaktır. dan 12 ye kadar yapılınakta-

4 - Gerek tahmil, tahliye ve yalnız dörder metrelik basma 
gerekse nakliyat müddetince verilmektedir. 1 

çıplak ateş ve sigara kullanıl - Diğer taraftan toptan olarak 
mıyacak ve sintinede toolanan satıcılara Kayseri basmaları 33 
gaz ve benzin teressübaA:ının kuruş 10 paradan ve Nazilli bas
makine dairesine akmasına mey maları da 35,5 kuruştan veril
dan verilmiyecektir. mektedir. Bu suretle pazarlar-

Bu tertibat yııkarıda evsafı da olduğu gibi bütün memle -
tayin edilmiş motörlerde abnma- kette de perakende olarak Kay
ğa başlamıştır. Kontrol netice _ seri basmasının metresi 36.5 ku
sinde bu tertibatı atmadığı gö- ruş ve Nazilli basmasılllll met- 1 

rülen mevadı müştaile yelkenli resi de 33 kuruş otuz paraya 
ahşap motörleri seferden men- satılacaktır. Bütün basma sa.
edilecektir. tıcılanna birer kart verilmekte Yeni kanun mucibince bu su- 1 

retle muş alanlar, nüfus cüz. - --- -------
ve bunda satış fiya.tlan göste
rilmektedir. Bunun haricinde 
fiyat isteyenlere bir daha bu
ma verilmiyecektir. 

danları ile maaş senetlerini a
lıp mensup oldukları malmü -
dürlüklerine mi.iracat edecek -
ler ve yeniden kayit yaptıracak 

!ardır. Ağustos sonuna kadar 
muamelelerini ikmal etmemis o
lanlar maaşlarını alaınıyaeaİr -
!ardır. 

Daima sana itaat etmeğe ve sa
dık kalmağa mecburum. F akat 
merhamet et, izin ver de arka
lanndan yetişeyim; beni bir köle ------------------------- H A !_l<'=:V LE RI 

Konser gibi satan kardeşlerimle vedala
şayım; onlara hakkımı beli! e- r"-
deyim; ki ilerde pişman olduk
ları zaman "Yusuf bize hakkını .. SARHOŞLUK BU YA 
heli! etmedi., diye üzülmesin
ler; hayatlannın sonuna kadar 
vicdan azabı çekmesinler. On

Once ahbapça içmişler, 
ları çok seviyorum, ya Sahip, 
çok seviyorum! .. 

' Şehrmıiıııi Balke\indea : 
30.6.1941 pazartesi günü saat 

21 de evimizde bir k o n s e r 
verilecek.tir. Davetiyler ev ida
re memurluğundan tedarik e
dilir. 

Program: 
l - İstik lıll Marşı, 

30 

TAKYiMDEN 
.~~İll YAPRAK 

Ciamlen 
Yazan : ULUNAY 

Dünkü gazetelerde bir haber 
okuduk: Hezimete uğrayan 
Fransız ordularının eski baş 
kumandanı Ga'IDlen., mahbesin
den kaçmış. Eğer bu haber doğ
nı ise hezimetten mes'ul G!ı.ıp 
obnadığı tedkik edilmek üzere 
tevkif edilaı general, firariyle, 
divanıharp karşısına çıkmağa 

oesa.reti olmadığuıı gösterdiği 
gibi dolayısiyle Fransanın lı&
zimetinden de mes'ul olduğunu 
itiraf etmiş sayılır. Pek uzun 
seneler Fransa.da bulunımlıır bi
lirler. Şahsi emelleri memleket 
Jaı.ygnaıınıın fevk.ine çıkaran fe
na bir idare Fransayı için için 
kemiriyordu. Ne sağ cenahın
da, ne sol cenahında hayır kal
mıştı. 

Millet, halılarında. bulunanla
ra karşı o kadar emniyetsizlik 
gösteriyordu ki harp ilan edil
diği zaman kimsede nefsine iti
mat yoktu. 

Sonunda galip de olsa, mağlup 
da olsa böyle heyecanlı anlar
da yüreklerde bir hamaset, bir 
şeha.ınet fırtınası kopar; çelik 
nazarlar uzak ufuklara dikilir; 
herkeste zaptedilmez bir coş -
kunluk başlar. 

Fransada. öyle değildi. Umu
mi seferberlik ilan edilir edilmez 
memleketin üzerine derin, ma
temi bır veis, acı bir teslimiyet 
çökmüştü . 

Gazeteler, bu melili, bu bez. 
ginliği tevile çalııılyorlar: 

"Millet, harbi biiyiilı: bir va
kar ile karşıladı ! .. diyorlardı. 

Fakat hidiselerin içinde bn
lunanlar bu ümitsizliği pek 
güzel anlayorlardı. M""uthiş bir 
rical kahtı vardı.. 

Jofr'ün, Foş'un, Klemanso
nun, Puvankare'nin yerleri bom 
boş kalmıştL 

Parlamento entrilı:alanna bo
ğulan Dala.dye'ler, Reyno'lar İ8 
için ehil aramıyorlar, adam için 
mevki arıyorlardı . Başkuman

danlığa getirilen Gamlen böy· 
le fırka ihtirasından kopan fır. 
tınaların öniinde sürüklenen bir 
şahsiyettir. 

Bir tarafta Majino hattı, di
ğer tarafta Sigfrid hattı ile 
beyaz harp başladı. Resimli 
gazeteler, bilmem kaç metre d&
rinliklerde sıın'I güneş banyo
larından bahsediyorlar, müs
tahkem hücrelerde re.sim aldır
mak için harita tedltik eder gi
bi pozlar slan ümeranın resim
lerini neşrediyorlardı. Majino 
hattından her gün opar!örlerle 
düşıruııuı. yemek listesi okunu
yor: 

- Bizde bu akşam, dana ros
tosu, patates ezmesi, erik kom
postosu, peynir ve kahve Vlll'. 
Siz ne yiyorsunuz?. 

Diye gülüşüyorlardı. 
Halbuki bu hafifli!rler yerine 

kuru ekmek yemek ve jşin i»
risini düşiimııelc icap ederdi 

Fransız mareşallerinden bir 
Bazııine vardır ki tarih isminilı 
yanına şöyle bir kayd düşmU.
tür: 

"1870 - 71 harbinde Metz mü
dafaasına memurdn. Acziyle ve 
hodbinliği ile memleketine hi
yanet ederek şehri teslim etmiıı 
ve idama mabkfım edilmiştir. 
Cezası müebbed mahkfımiyete 

tahvil edildikten sonra msh -
besinden firar ederek İspanya
ya ilticaya muvaffa.lr. olmll!t" 
tur." 

Gene "tarih tekerrürden ib&· 
rettir,, mi diyelim! 

ULtJNAY 
TDrklyı Ecnebi 

Malik, güzel erkelkerin en 
giizeli olan genç kölesinden bu 
lfıtfu esirgemedi. Ona, hiç dü

sonra döğüşmüşler, niha
yet gine barışmışlar 2 - Söz (G. S. Reisi Hayred- vvwvv-.,,..,_,...,,..,...,...."""...,..,ww.,,...,.., 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. 

1 AVLIK 760 • 1460 • 
1 AVt. IK 400 • 800 • 
1 AVLIK 150 • 800 • 

TAKViM 
HIZIR S6 GÜN 181 AY 6 

1360 30 1357 

Cımazie l- Hazi rafi Haziran 
ilıır 5 1941 17 

PAZARTESi 
G DnOf 001• ikindi 

1.46 •.32 8.35 Ezaıni 

4.31 12,17 16.18 va .. tr 
Ak .. m Yattı lmak 

12.00 2.03 ,.25 Ezani 
19.45 21.48 2.11 Vasati 

-- D İKK AT --cYenl Sabaha a gönderllert yazılar 
ve e.vrak neıredllain ed ilmeain iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaaın-

ditn dolayı hiç bir mecuflyet kabul 
edlknez. 

1 

1 

' 

şünmeden izinverdi. 
Yusuf, zailin avcı elinden kur- Evve1!d akşam bir sarhoş- ne girmişlerdir . 

tuıa.n bir ceylan gibi koşınağa l~k v~ a:ıı olmuş, fa.kat ad- Etraftan yetişenler ayırmıya 
başladı.. Kuyunun az ilerisinde 

1 
!iyeye ıntikal etmeden ve kim- kalkmış ve polis devriyesi de 

kardeşlerine yetişti: sı;_ye bir ceza terettüp etmeden yetişip karakolun yolunu tu-
- Nereye gidiyorsunuz, diye hadi.~e kapatılmıştır. . tunca: 

bağırdı. Beni birer birer kucak • G:ilnle;den cumartesi. oldu- - Hep kabahat şu ~-
layın, öpün, koklayın.. Ondan 

1 
gu ıçın i!ri . ~adar bır olu.p da işte .. Yoksa ben sa.na el kal

sonra ayrılalım; birbirimize 1 s~lı ve ~ç.kili _bır ~azınoda bır dınr mıyım, Sen benim canım 
hakkımızı helal edelim. Ben si- ı mudd.et ıçın eglenın.ışler ve s.on- ciğerimsin .. 
ze hürmet ediyorum, siz de bana ra biraz çapkınlık etımek uze- Diye yekdiğerinin kollarına 
şefkat gösterin!. re çıkmışlardır. Fakat soka- girmeğe başlamışlardır. 
Şemun, hızla geri döndü. Bo- ğa çıkıp ta nereye gidecekle- Karakolda büsbütün can ci-

ğnlur gibi ağlayan, gözlerinden rini kararlaştıracakları sıra- ğer kuzu sarması haline gel-
çeşme gibi YaJJ akıtan zavallı da: miş ve sorulduğu zaman: 
Yusufun göğsüne şiddetli bir - Hayır oraya gitıniyelim, - Sen davacı mısın?. 
yumruk indirdi. Yusuf, kendi- buraya gidelim. Kinıd o 
sini sırt üstü yerde buldu .. Ak- - Yok.. Ben oraya gitmem. benim en ~yü~~~!fu:.? en 
lını başına toplayıp kalktıktan Mııbakkak şurası olmalı. Hem birinci alıpabımdır. Bir kaç ta
sonra karcle')lerinin hayli il er- benim dediğim yer daha temiz- ne vursa da ne olur? Onun 
lemiş olduklanm gördü.. Bütün dir. 
kuvvet ve kudretini gırtlağında - Ne demek? .. Benim söy- vurduğu yerde güller biter .. 
toplaınağa çalışarak haykırdı: !ediğim yer kirli mi? Sen beni Demişler ve gene kolkola gi -

- Hakkrm helal olsun! Sen midesiz mi sanıyorswı?. rip karakoldan çıkmışlardır. 
de helal et Şemun ! Ben sizi u- - Öyle sansam ne çıkar? - Elbette .. 
nutmıyacağun, Biz de unutma. Derken iş çığırından çıkmış Diyeceksiniz değil mi? 
yın beni kardeşlerim, unutma- ve iki arkadaş sokak ortasında Tabii arabacılık değil ya bu 
yın beni! Unutmayın beni!. sille, tokat, ywnruk birbirleri- sarhoşluk! .. 

(Arkını var) \...--------------------' 

din Narinç). 
3 - Ouvertüre K.alifen von 

Bağdat (F. A. Boieldieu) 
4' - Arie aus der Unbeken-

ten (V. Bellini). 
Keman ıolo (Müfit Ya!tı). 
5 - Souvenir (F. Drola). 
6 - M.editation (J. S. Bach). 
Piyano Solo (Vedat Çorba-

cı). 

7 - Çhopin 
Keman solo (Şükür Ertüzün) 
8 - Canzontta ( Tscha-

, kowsk~). 
9 - Serenade (Chuberht). 
Flüt salo (Saki Şarl). 
ıo - ıcozart. 

ll - Periler dansı. 
12 - Csardasseries (Caz). 
13 - La Paloma (S. De Yra-

dier). 
14 - Tristesse (Chopin). 
15 - Crepuscule (Eduardo 

Bianco). 
16 - Poema. 
17 - Dolor (Eduardo Blıı.ıı

co). 
18 - Kıymetin (Ah.met Otuz 

biroğlu)_ 
1 

Yurtta Sabah 
Bir şehircilik 
mütahassısı 
getirtilecek 

}_danadan bildiriliyor - Be
lediye meclisi dün fevkalade 
topl.antılanndan sonuncusıırııı 
yapmıştır. Bu topla.ntıda, nok
sanlarının ikmali için vilayet 
makamınca iade edilen l!Ml. 
mali yılı varidat ve masraf bi.it
<;esi üzerindeki tetkikler göz
den geçirilmiştir. Neticede va
ridat ve masraf bütçesi 608 bin 
345 lira olarak kabul ve tes
bi t edilmiştir. Bu bütçe ile be
lediye reis muavinliği ibdaa e
dilmiş araroz için konulan 5000 
lira tahsisat 9000 liraya <;ıka • 
rılmıştır. Şehir imar haritaet -
nın tc,·sii ve bir şehircilik mü
tehassıı;ı gPtirtilme!<l kararla~
tınlmı~ m;u;raf bütçesine 30 bin 
lira ilive edilmiştir. 
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Malta adasına hücum 
eden ltalyan tayyareleri 

zayiatla püskürtüldü 
Kahire, 29 (a.a.) - Ortaşark 

hava kuvvetlerinin tebliği: 
Malta: İngiliz avcı tayyarele

ri, dün sabah Maltaya yakla • 
1 

şan Savoia 79 tipinde bir tay· ! 
yare ile Macchi 200 tipinde mü
teaddit tayyarelerden mürek • 
kep mühim bir düşman hava fi. 
!osunun yolunu kesmişlerdir. 1 

Cereyan edl!n bava muhare • 
b~sıillm:nd«:. 6t.'.Jl.facchi tayyaresi dü-I 
şur uş ur. 

Diğer bazılan da o kadar cid· 
dl hasara uğratılmıştır ki bun • ı 
lann üslerine dönebilmeleri ih
timal haricinde sayılmaktadır. 
Savoia 79 da hasara uğramıştır. 
Tayyarelerimizin hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Suriye: Hava kuvvetlerimiz 
tayyare meydanları ile düşman 
mevzileri üzerinde hücumlarına 
devam etmişlerdir.· Dirzorda 
bombalar büyük hangan çerçe
?eliyerek etrafına düşmüştür. 
Meydanda dağınık bir halde bu· 
lunan P<>tez 25 tipinde mütead· 
dit tayyareler ınitralyözlerle 

kurşun yağmuruna tutulmuş • 
!ardır. Şanım garbında motör
lü nakil vasıtalariyle topçu mev
zileri de bombalanmıştır. 1 

Libyada: Tamet tayyare 
meydanı üzerinde muvaffakı -
yetli bir hücıım yapılmıştır. Yer 
de bulunan tayyarelerden en a· 
9ağı üçü yakılmış ve bombar
dıman tayyareleriıniz avdet e
derken tayyare meydanının 

bir duman tabakasiyle örtüldü· 
ğünü görmüşlerdir. Trablus 
garp ve Bingazi limanlarına da 1 
hücumlar yapılmıştır. Trablus 
garp da mendirek üzerine tam 
isabetler kaydedilmiş ve bir 1 

çok yangınların çıktığı görül· 1 

ınüştür. 26-27 haziran. gecesi 
donanmanın da iştirak ettiği bir 
hücum esnasında Trablusgarp 
limanı dışında bbulunan büyük 
bir ticaret vapuruna tam isa
bet vaki olmuştur. İspanyol rıh· 
tımına da müteaddit bombalar 
isabet etmiştir. Bingazide hü -
yük yangınlar çıkmış ve atılan 
infilak bombaları mendirekler 
ve kömür depoları civanna 
düşmüştür. I 

Bu harekata iştirak eden tay
yarelerimizin hepsi üslerine dön 
müşlerdir. 

'llırvati!.tan"1 posta mu\ıısaJıı.sı 

Zağrep, 29 ( a.a.) - Stefani 
ajansından: j 

Posta muhaberelerinin tekrar 
tesisi için Hırvatistan ile Sır

bistan arasıııda yapılan müza -
kerelerin taliki dolayısiyle Bul
garistan ve Tifrkiye ile muhabe 
rat b1ından scınra Macaristan ve 1 
Rumntıyıı yo?u ile yapılacaktır. 

" Her geçen gün teh
like bize daha çok 

yaklaşıyor ,, 
Dublin, 29 (a.a.) - De Va

lera, dün Clare kontluğunda En
nisde bir nutuk söyliyerek İr
landanın tehdit altında bulun
duğuna işaret etmiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

- Her nereden gelirse gelsin 
herhangi bir hücuma Irlandayı 
müdafaa etıneği ahdettik. Bu, 
bitaraflığımız bakımından bir 
vazifedir. 

B. De V alera dinleyicilerine, 
böyle hareket etmenin kendi \ 
~enfaatleri icabı olduğunu ve 
sonuna kadar memleketin mü-1 
dafaa edileceğinde kimsenin 
şüphe edemiyeceğini hatırlat -
mış ve bu düşüncenin yalnız 
hükumetin siyaseti olmadığını 
ayni zamanda bütün partilerin 1 

ve halkın ayni fikirde olduğunu 
herkeşin bildiğini söylemiş ve 
nihayet sözlerini şöyle bitirmiş-ı 
tir: 

- Her geçen gün tehlikenin 
memleketimizi daha çok tehdit 
ettiğini görüyoruz. Henüz va
kit varken balkı sükunet için- \ 
de lazım gelen tedbirleri alma- 1 
ğa ve müdafaa planlannı ha· ı 
zırlamağa davet ederim. Çün· 
kü harekete geçmek için hücu
mun bir emri vaki olmasını bek-1 
!emek cinnettir. 

Moskova, 29 (a.a.) - Molo
tof tarafından dün İngiliz heye
ti şerefine verilen resmi kabul· I 
de Cripps'le Molotof tekrar ko
nuşmuşlardır. İngiliz heyetinin 
azaları Sovyet ordu, donanma 
ve hava kuvvetleri şefleriyle Al· 
manyaya karşı yapılan müca-1 
delede Soryetler Birliğine ya· 
pılacak en seri yardımları gö . 1 
rüşmek üzere şimdiden temasa 
gelmişlerdir. 1 

Almanyamn petrol st.oku 
azalmL5 

Cardiff, 29 (a.a.) - İktisa
di harp nazın B. Dalton bir nu
tuk söylüyerek demiştir ki: , 

B. Hitler'in Baltık ve Orta • 
şark memleketlerine ve Sovyet -
!er Birliğine karşı yaptığı hare
kat Almanyanın zayıf nokta
sının petrol olduğunu göster • 
mektedir. Almanların elinde bu
lunan petrol mevcudu muayyen 
bir raddeye inince Almanya 
harbe devam ede.miyecektir. 
Almanya, Sovyetler Birliğine 
kan<ı giri.~tiği harekat esnasın
da da kiilliyetli miktarda petrol 
sarf edecektir. ==== 
POLIST!E 

Yık-ık duvardan 
dü~ en çoc1Jk 

Cibalide oturan lllustafanın 
oğlu 4 yaşında Yılmaz yıkık du
var üzerinde oynamakta iken 
kazaen yere düşme neticesinde 1 
başından hafif~e yaralanmış ve 1 
hastahaneye kaldırımlı~tır. 

neşretti. a çe erının no san arı ne er ır iş temin etmek, işçiye ve memu-
"Tass,, biraz da iyiliğe kar- ra muhtaç müesseselere işçi ve 

şı k~ik görmüş hıı:-yırhah, dar- Yazan : A. Hilmi YOLAÇ memur tedarik etmek olmalıdır. 
gın bır komşu edasıyle Sovyet: t 1 
ıer Birliğinin 1920 yılındanben Mevcu müessese er 

nf t ·· Her büyük şehirde parkları havuzlan daima evlere yakın 
Türkiyeye "hiç bir me aa_.g<;>- halk mahalle arasında yapılır .. Kü • 
zetmeksizin yardım ettıgını,, ve çocuk bahçeleri ın ve k ,,. V akıa halen 1stanbulda bu 

gibi işlerle uğraşan müte
addit hususi müesseseler var
dır. Fakat umumiyetle bunlar 
sadece hizmetçi ve işçi acente
leridir. Faaliyetleri doğru dü
rüst ve kafi derecede mazbut 
değildir. Hakiki ihtiyacı asla 
karşılayacak vaziyette değil· 

!erdir. 

ve biz Türklere dost elini daima memleketin akciğerleri gibidir. çükler evlerinden ço uza,.. yer 
- h ı ttıktan nra Bu bahçelerde büyükler, anne- ı !ere aynlamazlar. uzattıgını atır a so alı lstanbulda halen beledivenın· 

Tür. k tel · b. alana ler, babalar otururlar, hava r-1 , 
gaze ermin ır Y ·a · ı bahçeler miidiirlügu" ··ne bağlı bir inanarak neşnyat yapmalann- lar, yorgunluklarını gı enr er. d 

dan şikayet ve Türk matbu- Çocuklar da bahçelerde ve açık ı takım çocuk bahçeleri var ır. 
k" d t havada münferıt veya mıişterek Bu bahçelerde kum havuzları atını "Türkiyenin haki ı os u h . 1 yoktur. Küçük· !er küreklerile 

k . a·· kı.mdir' me- oyunlarla oynaya oynaya iıylır· 1 
ım ve uşmanı ·" k bu bahçelerde oynayacak kum 1 · · ı · da t edi !er. Sıhhat ve kuvvetlerini aza.-

se esıni ınce emege ve • nırlar. bulamadıklarından ya yerdeki 
yor. * Evlerimiz oer zaman ve . her çakıl taşlarile veya toplarile oy

yerde sıhhi değildır. Evlerin ızbe nuyorlar. Bu bahçelere birer Bu mühim noksan yüzünden 
işsiz kalan bir vatanda~t, kendi· 
sine çok güçlükle iş bulabil· 
mekte, bunu için dünya kadar 
vakit kaybetmektedir. Bulduğu 
iş de ekseriyetle kendi kabili • 
yetile imtizaç etmedi~nden bu· 
radaki çalışması tam verimli 
olmamaktadır. Netirede hem o 
vatandaşın kabiliyetinden tam 
manasile istifade edilememekte 
hem de o vatandaş bulduğu la· 
lettayin işi çok defa iyi kav· 
rıyamadığında '1 yapamamakta
dır. Bu suretle her iki taraf da 
zarar görmektedir. 

Evet, hakiki dostumuz kim, 
düşmanunız kim? .. Bu suale ce
vap verebilmek için bir kere ha· 
<liseyi gözden geçirelim: Alman: 
ya Devlet Reisi, madde tasrıhı 
suretiyle, ortaya bir iddia attı, 
dedi ki: 

"- Bay Molotof, Sovyet 
Rusyanın Çauakkaleden ser• 
bestçe geçmeğe kat'I surette 
muhtaç olduğunu ve bu maksat· 
la Çanakkale Boğaziyle Kara· 
deniz Boğazı sahilleri üzerınde 
bazı mühim üsler işgal etmek ıs· 
tediğini söyledi ve Almanyanın 
bu hususta mutabık olup olma
dığını sordu .. ,, 

lşte akan suların durması la
zım gelen a~ık, sarih bir iddia .. 
Ve ileriye sürülen bu iddia, ya 
tekzip edilir, yalı ut kabul; orta
sı yoktur. 

"Tass ajansı Bay Molotof'un 
22 Haziran tarihli nutkunda, 
"bu hususta kat'iyen sarih ve 
tamam beyanatta bulunmuş 
olduğunu,, söylüyor. Halbukı 
gene "Tass,, tarafından o zaman 
verilmış olan nutuk metni mey
dandadır. "Anadolu,, Ajansı
mızın da bir notla tavzih etmiş 
olduğu gibi mevzuu bahis nutuk
ta bu hususa dair mevcut biri
cik etimle ~undan ibarettir: j 
"- Sovyet - Alman paktına ri· 

ayet edilmediğine dair ithamlar 
tasni eden Hitlerin bugünkü 
nutku da keza bir yalan ve tah-

riktir.,, * ı 
"Tass,, insaf etsin; karşı ta

rafın ıddiasını, Bay Molotofun 
hiç de tamam ve sarih olmıyan 
yukarıdaki beyanatını karşı -
laştırsın, sonra da kendini 
Türk matbuatının yerine, elini 
de vicdanına koysun ve bir hü- I 
küm çıkarsın .. 

Acaba "Tass,, bizim yerimiz-
de olsaydı: 1 

- Türkün dostu kim, düş
manı kim? .. sualine acaba ne 
cevap verirdi? . 

, . . "AP.ACOGLU 

Zayi 
Nlifus cüzdanımla birlikte 

askrrlik tezlif'l 'f .... .,i "Vİ et• im. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi
u;n hiikmü yoktur. 

1.1.24 <lo[junllu. Sü.rn1f:ııenin 
Kcıncrli T~öyiind· ı Dıır.'ttttı 

Sofn-0~il11 

ve karanlık köRelerinde hava • veya ıkişer beton kum havuz· 
dan, güneşten mahrum olarak lan yaptırmak çocukları çok 
yaşayan çocuklara acımamak el sevındirecektir. 

Büro kurulunca 

den gelmez. Hava ve güne~ ço· Bir kısım Okul bahçeleri de 
cuk için ne kadar ehemmıyetlı- Maarif Müdürlüğü tarafından i -
dir. Çocukların yaşlanna I dare edilmekte ve bu okul bah· 
göre oynama şekilleri de dcği • çeleri yaz tatillerinde okul yaş
şir. Bır yaşından okul çağı olan larındaki çocuklara açılmakta -
yedı yaşına kadar çocuklar ek- dır. Bu bahçeler de öğretmenle • 
serıyetle bahçelerde bır kaşeye rin nezaretleri altındadır. An -
çekılerek yalnız başlarına ses • cak bu gibi bahçelerde girme, 
sizce oynamağa çalışırlar. Bu çıkma, oynama sanki okul za - · 
yaştakı çocuklara en iyi ve eglen manlarındaki gibi muayyen saat 
dırici oyuncak kum havuzlan .

1 

!ere, yoklamalara ve çocukları, 
dır. Temız kumlarla doldurul • istekleri haricınde verilen ve gö~ 
muş ve sık sık değiştirilen as . terilen oyunları oynamağa mec· 
falt kum havvuzlannda küçük· buı ı ııtulmu~ıa:dır. Demek ıstı-j 
ler kumlar üzerınde çörekler, yorum ki çocugun zevk ıtıbarı- Böyle bir büronun tessüsü bu 
pastalar yaparlar. Ufak yap · le ferdiyetı, karakteri. lıürrıycti itibarla son derece faidell 
raklardan a!?:aç dikerler, kumlar alınnuş sadece sevkedilir bir t 
dan tu .. neller, ko"prüler açarlar . makine a ıne ge ırı ş ır. ım-~ b ı· t· 'imi t· ş· ı neticeler vermeğe namzettir. ş• 

dı b b h 1 b. d k siz vatandaşlar buraya müra· Küçüklerın· bu oyunları sessiz u a çe ere ırer ra yo o -
1 • f k' klara da caat ederek yapabilecekleri işi, olur. Onların muhakeme ve nıu- nu acagını ve a ır çocu 

b. 'k· a· k h it er'lece tahsil derecelerini, istiyecekleri hayyelelerı· üzerinde tesir yapar. ırer ı ın ı a va ısı v ı -
- · · t ı d ·· ·· u F·ı asgari ücreti yazdırırlar. İş ve. Küçükler bu havuzlarda bir Mi· gını gaze e er e goruyor z. ı · 

mar gibi çalışırlar. Yaptıkları lıakika bu çocuklara yapılan her ren müesseseler de hangi evsaf
tüneller yıkılır tekrar yaparlar. iyıliği teşekkürle karsılarız. Fa- 1 ta adam aradıklarını yine ayni 

kat beş On bahçede beş On eo büroya bildirirler. Bu suretle Açık ve güneşli lıa va da bu balı-1 ~ -
Çelerde kumlar üzerinde oyna . cufra bir kahvaltı vermek bir İ· ihtiyaçlar çok pratik ve kolay 

yı·ıı·k olsa da pek mahdut mahi bir şekilde karşılanmış olur. yan bu yavruların sinırleri kuv· • 
vetlenir. Fikirleri açılır. Sıhhat- 1 yetı haızdir. Birçok vatandaşları memnun 
!erini kazanırlar. Kum çocuklar Çocuğu şuursuz, isteksiz ma- edecek olan böyle bir müessese
İ"in en iyı· bir oyuncaktır. Tah· kine gibı kullanıpta biraz ek- nin kurulması hususunda sayın 
' mek peynı·r vermek yerine da vali ve belediye reisimizin te-ladan, tenekeden yapılmış olan -

oyuncaklar her zaman çocuk _ ha oerbest bırakılırsa ve sadece şebbüste bulunacağını ümit e
ları eğlendirmez. Çocuklar bu 0 • onlara müşterek oyunlar oyna •

1 

derim. 
yuncakları istedikleıi şekıllcre mak için oyun bilen öğretmen - MURAD SERTOGLU 
sokamazlar. Çar çabuk kırarlar. leı mümkün olduğu kadar ço - """"'""'""'""~"""'~vvvvvvvvvv 

cuğun arzularına ve isteklerine 

1
. ' 

Kum çocuğun avcu içinde iste • uygun oyunlar ögreterek çocuk- zmit in 
dikleri şekillere girer. Onun için !arın hareketlerine fazla müda· 
dır ki çocuklar kuınlan çok se - hale etınezlerse daha iyi ve fay. 
verler. Nerede bir kum yığını dalı hareket etmiş olurlar. Rad· 
ô""Örf'cf'l( otsaJar orav'l üşüsur- yoya gelince: Bu sadece bir 
!er. Ve saatlerce kumlarla oynar lükstür. Çocuk bahçelerinde sıh· 
!ar. Okul çağına girmiş büyük bi ve terbiyevi bir kıymet ifade 
çocuklar ekseriyetle oyunu tam ı etmez. 
manasile oynarlar, koşarlar, Hlilasa: 
sıçrarlar. Ve birlikte türlü tür -
lü hareketli oyunlarla eğlenme· 
ğe çalışırlar. Yabancı memleket-, 
!erde kum havuzu olan çocuk 

1 
bahçelerile büyük yaştaki ço -
cuk bahçelerini bir birlerinden 1 
a)'lrmağa çalışırlar. Çünkü bü • 
yükler daima küçüklerin kum 
bavuzlanna musallat olurlar. 
Cok clcfA. l·ü.•iik!erın nvunları
nı bozarlar. Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi büyük şehirlerde bu 
ıkı türlü çocuk bahçderini bir 
bırlerinden ayrı olarak tesis et 
mek daha faydalıdır. Küçük yav 1 
ruların çocuk bahçeleri ve kum ı 

<.• 

1 - Bugiinkü çocuk bahçele· 
ri çocuklarla beraber apartıman 
kapıcılarile dolmaktadır. Çok' 
defa çocuklarla birlikte gelen 
ana ve babaları oturacak yer bu
lanuyorlar. Yanlarında yavvru
ları olmayanların bu bahçelere 
alınmaması zaruridir. 

2 - Bugünkü nıevvcut çocuk 
bahçelerinin münasip yerlerine 
beton kum havuzlan yaptırıl -
oıak ve ı(erisıne konulacak ne
hir ve dere kumlarını sık sık 
dei;iştırmek icap eder. 

(Sonu sayfa 5 •Ütun & d•) 
wepı 
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Kurtuluş Bayramı 
muazzam tezahü

ratla kutlandı 
İzmit 28 (Hususi muhabiri

mizden) - Şehrimizin düşman 
işgalinden kurtulduğu günün 
yıldönümü, bugün muazzam te
zahüratla tes'it edilmiştir. Me
rasimde valimiz Ziya Tekeli, 
vali muavini İsmail Vehbi Ber
kin, askeri erkan, komutanlar, 
emniyet müdürü, belediye reisi 
ve on binlerce halk bulunmuş
tur. Ebedi ve Milli Şeflerimize 
kohraman ordumuza olan min
net ve şükran hisleri belağatle 
ifade edilerek aziz ı;ehitlerimi
zin hatıraları yadedilmiş ve 
merasime son verilıniştir. 

z 

K 
( Yazan: Ulunay 

E -
- Çün kii Prenses Dilfikarı 

ııevmiyor•ım. Bence izdivacın bi· 
rinci şartı mütekabil muhabbet
tır. 

Nadire hanım, henüz yaktığı 
sigarasın• tablada ezer gibi bir 
hareketle, ~(mdüıdü. 

lıJr,blr fark görmedim. Babanı 
mtsleğinin en yükse·:< mertebe-
8ine !:>en çıkardım. Bütün mu • 
l'afaflıiyetlerinde ben amil ol
llum ... Fakat sözüme dikkat et. 
Babanı sf•\'T':liyordum. Sevdiğim 
~ey eliMtie bir kozdan ibaretti. 
Karı kocalık arasında muhab · 
bete o kadar lüzum yoktur. lz. 
divaç bir ~irketten başka birşey 
değildir. İnsan sevmeden de ev
lenir ve beralıt:r yasar. 

le nasıl emniyet ediyorsunu.z? 
- Ne olabilir ki? 
- Ne mi olur? Her sey olur. 

Memleketlerinde milyoner olan 
gran düşeslerin lokantalarda bu 
!aşık yıkadıklarını; prenslerin 
kumarhane garsonluğu ettikle
rini, kontlann sokaklarda kura
biye sattıklarını görmedin mi? 
Dünyada en güvenilmiyecek şey 
servettir. Para bir hedef değil
dir, belki bir vasıtadır. 

- Kadınlar kendi hayatlarını 
tanzJin edCnıiyorlar. Ben genç, 
yakişıklı bir koca isterdim ... Fa
kat olniadi. Hayatımriı. en güzel 
senelerini yası;a küfvilm olmı
yan hlr adaniıa körlettim... di
yor, Nadire hanım da: 

- O! Buna çoktan hak ka
zandınız. İıişallıih lst.ediğinlz gi
bi size layık bir zevciniz olur. 

Cevabını veriyordu. Dilfika 
tın meseleyi açmamak hususun
da ısran Nadire hanımın oluorta 
Fıizılı ortaya sürmesine mani olu 
yordu. • 

Bu tereddüt bir müddet de
va etti. Nihayet bir gün Dilfikar 
hanımefendi öyle bir sual sor
du: 

- Nadire hanım, Fazıl Beyin 
benim hakkımda ne düşündüğü
hıi anlamak isterim. 

Nadire hanım, içfnden taşan 
Jıı.emnuniyet fıkırdısını elile bas· 
tırır gibi bir hareket yaptı. 

- Aman efendim, dedi. Fazı· 
hn size karşı otan hissiyatı hür
met, m.innet ve Vfikrandır ... 

- Hayır. Ben daha samimi 
dtişliii.cesiui anlamak isterim. 
Mesela ba:na koca olmak ister 
ıni? 

Söz bu vadfre dök'lildükten 
aonra artık her ·lklslnln de dü
ııUıldUklerini ibham ve telmih 
Perdeleri altııida ııa.klamal&rına 

lüzum kalmamıştı. Nadire ha • 
nım: 

- Prenses hazretleri, dedi. 
Ben çocuklarıma gayet sert bir 
terbiye verdim. Benim yanımda 
her düşündüklerini olduğu gibi 
söyliyemezler, çünkü buna mü
sade etmem. Fakat sizin buyur- . 
dıığunuz mesele o kadar şerefli 
bir tekliftir ki bundan mütehas
sis olnianıak kabil değildir. Her 
halde Fazıl bunu iftiha.rla kabul 
eder zannederim. Şimdiye kadar 
iltifatlaıınıza daha başka türlü 
ce\-ap vermemesi de her halde 
hürmetinden dolayıdır. Yoksa ... 

- O halde sizden bir şey rica 
edeceğim. Buna d8.ir oğlunuzla 
görüşünüz. Yalnız bu teklifin 
b e ıı i m tarafından geldiğini 
ona anlatmayınız ... Vadediyor • 
sun uz değil mi? 

- Emredersiniz! 
Nadire hanım, yalıdan çıktığı 

zaman neş'esin<len sarhoş gibi 
yürüyordu. li:ollaıııu açarak bü
tün Boğazıc;ini ihata etmek ve 
haykırmak u;tiyordu: 

- Bunlann hepsi, hepsi, hep 
si benim!.. 

•• 
Halbuki şimdi bütün bu güzel 

hayallere elveda demek icap edi· 
yordu. 
Oğlunun verdiği red cevabı 

Nadire hanımın bütün projele • 

rini altüst etmişti. Kendi ken· 
dine: 

- lhtimalı yok, cliyoıdu. Se
neleraenberi beklediğim bir eme 
lin la ha kkuk edeceği anda gü
rül gürül yıkvmasına dünyada. 
tahammül edemem. 

Her ne pahasına olursa olsun 
Fazıla bu izdivacı kabul ettire
cekti. 

Ana oğlu arasında ikinci mü
lakat daha şiddetli oldu. J\r2u
suna muvafakat ettir'tle<l~n Fa
zılın yakasını koyuvenntl< i.ste
mediği için llda kapı•ını kilitle· 
di. 

- Oğlum, dedi. Geçen günkü 
görüşmeden soıi.ra zannederim 
ak!ın bas1na geldi. 

Fazıl annesinin tabiatını bilir· 
di. Büyük fırtınaya hazırlandığı 
zaman evvela söze gayet sakin 
bir eda ile başlardı; o da ayni ta
vırla cevap verdi: 

- Anneciğim, ben öyle aklı 
kah gelir, kah gider adamlar • 
dan değilim. Daima aklım ba • 
şımdadır. 

- Orasını bilmem. Fakat her 
halde geçen gün aklın başında 
değildi. Zira böyle bir nimeti tep 
mek için insan deli olnıalı. 

- Ben deli d~ğilim. Fakat si
zin nimet dediğiniz bu iz.divacı 
Jst.emiyorum. 

-Niçin! 

- b'azı!, dedi. Ben hayatım
da hiç kirı3eyi sevmedim; hatta 
babanı bilı>. 

lki lıikırdıyı bir araya geti
remez, pısırık bir adamdı. Şim
dikiler gibi e\ lenmeden evvel 
görseydim ve onunla e\'lennıek 
bcniın reyime kal81lvdı herhal-
de evlenmC2.dim. · 
Düğünümüz oldu. Baban du

vağımı açtı. biribirimizi öyle 
tanıdık. Aman yarabbi! Ne ka
dar aciz, mahcup hir adamdı, 
bana ilk söylediği söz: 

"Nadire hanım, isminiz ne • 
dir ?,, oldu. Belli idi ki muha · 
Yereye başlamak için ona evvel:i 
ismimin sorulmasını ':ğ-rctmı~ -
!erdi ve zavallı adam bu suala 
ı~a hcubiyetinden olacak ismimi 
de ilave etmişti. Belki bir baskq 
kadın klrıtır, cevap vt•rınez bir 
takıın soğuk yapmacıklar ya · 
pardı. Pen derhal şu ce ahı ver 
elim: "İsmimi biliyorsunuz da 
neye soruyorsunuz?.. oıına şöy
le br mukabele bekleaim: "Bun 
lar bir takım söz bahaneleridir. 
gizi ı:üyletmek için mahsus böy
le yaptım.,, Banu baban söyle
medi, beceremedi. Kıpkırmı7.l 
kesildi, kabahatli gibi kem küm 
etmct':e başladı. Bu 11ei2 böyle 
bütiin ömrümUzce qebam etti. 
Hayatı ile yokluğu ~rasında 

- B~n bunu yapacak yaratı
lışta değilim. 

- Alısırsın. 
- Fakat niçin bunda israr e· 

diyorsunuz? . 
- Çünkü alacağın kadının 

birçok meziyetleri var. Hem a
sil hem de .... 

- Zengin değil mi? 
- Evet zengin... Bizim bu 

va~iyetten r,ıkmamız i~in mut
laka senin bu i1.divaca muvafa
kat etmen Jfızım geliyor. Hali • 
miz (Ok kötüdür oğlum. Biz fu. 
kara düştük. Ben evi tamir et
mek içln ağır faizlerle borç al
tına girdim. Bu broçlann se -
netlerini sa.rrat artıK yenilemi
yor. Y.ıtkında her şı>?imiz hac?.e· 
dilesek. kaklııra döküleceğiz; 
belki de dileneceğiz. 

- Fakirane yaı<arız. 

- Ona yaşamal< denmez. 
Ben fakirliğe tahammül ede -
meııı. Eliıni uza.bp alacağım ka· 
dar yaklaşan bir serveti zorla 
kendimden uzaklaştıramam. 
Prenses Ojlfikiınıı milyonları 
emrimize amade._ 

- Aman a:mıeciğim. latikba-

- Bence para hedeftir. Va -
sıta sen olacaksın. Sonra far
zedelim ki prenses Mısırdaki a
razisini kayhetsin.(ele Relen ıfü 
ğün bayram) onun mahzııtla -
rmı da o zaman dUşUnUrüz. 

- Geçen sefer eize söyledim. 
Serbest değilim. Bir kız seviyo
rum, dedim. 

- lı.d.ivacın onu sevmene 
mani olamaz. Beni şimdiye ka
dar sizlerle konuşulmasını mü
nasip görmediğim tarzda ko
nuşturma. 

-Anlamıyorum. 
- Anla.şılınıyacak bir şey 

yok. Sevdığini yine sevmekte 
muhtarsın ... 

- Nasıl olur? 
- Demek ben söylemeden au-

lamıyacaksın. Dilfikarla evle -
nirsin. Sevdiğin kız da me~ 
sin olur. Şimdi anl.aaın mı? 

- Aman anneciğim. NamWJ
lu bir aile kızına böyle bir leke- • 
yi nasıl konduruyorsunuz? 

- Şimdi beni çileden çıkara
cıı.lı:sın. Bu nanıııslu allt> lı:u.ı -. 
aa ue getinıcek? 
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Yazan: Sami Karayel -------- - ----a::m29_J Beşiktaş Galatasaray ile' ç kk } •• •• d r" k 
- l~te kouuştuk ya. lbrahi- cak o gün büyük orlaya güreşe-i hiıo yetistirdi derler. Usta .Ha- 1-1 berabere kaldı Fener- ana a e OllUn e çe ıge afŞl 

min ustasına verelim çırak onu. bilirlerdi diye iddia t'dersem o- . fız olmakla .be.raber, Toswı uzc- bahçe 1. Sporu 5-1 yendi • f • --- - - -
--Bakalım adam kabul eder kuyuculanm mübaleğa ediyo - ı riııde İbrabunın hakkın çoktur.

1 

ımaillll za efl 
mi!.. runı zannetmesinler .•. Bu, böy- 1 • • • .. (Baı tarafı 1 ınci s11 ~·. 1 

- Olmazsa, para veririz.. . ledir. Hergelecinin Kırkpınarda bu- muvaffakiyetten mu\-afafkıyc- 1 Yazan . girişilen hareketin muvaffaki-
Böyle olduktan sonra neden • • • yük ortayı kurtanna.~ı ol~uk?.'- te ko~arak ulaştı. ı ,-- , --, yeti için yeni bir tedbir almak 
kabul etmesin.. 1 Güreşten sonra, Samsunlular, mühim bir kazançtı. Çünku, )". Balı~: 5 - t Spor: O 1 

1 

•• .
1 

zaruri görülmeye başladı. 
- Belki o vakit kabul eder. Tosunlarını alarak Deli Hafmn .Kırkpınar güre"leri Tür kiye im- lstanbulspor oyuna ~k gay: ı V ÇOfÇI "Her şeye rağmen birkac: 
- Eğer Tosun yağ gtil'C'>ini yanına gittiler. Tosun. Deli Ha- parAlorluğu güreı;ı müHabakala- retli lıaJ.;ladı. lnsaydlanın g,erı • baftadanlK:ri artık anavataıı fi-

öğreııirse yaman olur.. fızın elini öptü. ı :-ı"ın umumi bir mii~'\bakası i- oynatarak esa.-Jı bir müdafaa 156 lomıızun kuvvetini azaltmak bi-
Dedi. Meseleyi Deli Hafıza anlattı- d1. Bıırada ba.~ kurtaran pelıli- sistemi tatbık ediyordu. Bu a- ı 7 j başlıca deniz harbi sahne~in-
Böyıe olmakla beraber Sam- !ar .. Deli Hafız UJ!ta, Ç'.>k munis v;.ııların dereceleri taayyün et- ı-ada sarı li.ciYert kalede ara (Muhtıra) gizlidir: ı de vahim tehlikelere sürükliye-

sunlular, Tosunun mağlup ola- bir damdı. Sonra, Tosunu be- ' miş bulunurdu_ sıra Mirmeğe muvaffak olan ı Çanakkaleden son gelen ha.- ı bileceğini yazmaya mecburdum. 
cağına kani değillerdi. Küçük ğenmi~ti. Fakat. Her nedense bu güreş- san siyahlı fon-etler bir iki l berlere bakarak, bundan sonra 1 
İbrahim, ne olursa olsun Tosu- Tosun bir kere zeki idi. Son- \ere ~tirak edemeyin Kırkpına- müsait vaziyete gird.i.lerse de j harekatın idaresi tarzına dair Çanakkalede muhakkak 
nu yenememi. ra, kaba pehlivan değildi. Çe- ra kadar g;clemiyen bazı mühim aceleleri yüzünden netire al& - , benim mütalealarımı böyic res-1 

Hatta, Samsunlulardan biri vik ve tetik idi. Güreşe eli ya- pehlivanlar bu müsabakaların madılar. mi bir vesika ile bildirmeye lü - ı mağlup olacağız .. 
Rumelili Türke: tıyordu_ l•tricinde kalmakla hi<;bir va.- Yavaş ym•aş hızlanarak gay- zum gördüm. Bana biidird.iği- ı 

- ~ğaın, lbrahim, Tosunu Ne var ki, yağ güresini bilmi- , kit kıymetlerinden binıey kay - retini arttıran Fenerbahçe for-
1 

niz tasavvura göre bö~le bir ve- "Dün ak.şanı, Çanakkalede 
yenebiTecek mi?. yordu. Yani, Deli Hafız, Tosun- t.-tmezlerdi. veti kaçan bir iki müsait fır - si.kaya lüzum vardı. Siz Çanak· Amiral dö Robek'in gönderdiği 

- Bu vehlivanlıktır .. belli ol- dan bir şeyler çıkabileceğini sez- Mesela Çolak Molla, hasımla- sattan sonra Niy~zi kale önün-, kale istihkıi.mlarına ordunun 1 bir telgrafa yazılan cevabı ta-
maz.. Görünüşe bakarsanız.. mişti. ı rını hep Kırkpınar haricinde d.e r:raimde~ a.ldıgı pasla Fene- yardımı olmaksızın filo ile yc-

1 
rafımdan tasvip edilmek lir.ere 

güreşi İbrahim yapıyor. Samsunlular: mağlup etmişti. Çolak Molla, rın ilk goluııu yal?tı. . niden hücumun doğru ve faydalı 
- Ne yapanıa. yapsın .. Tosu • - Hafız usta, şu hemııerim.izi Adalı Haini Kırkpınar hariein- Bu sayı sap sıyah~ar! bır 1 mı olacağı kanaatindesiniz. l bana göndermişsiniz. Bu telgra 

ruı yenemez.. yetiştir. de ve müteaddit kereler mağlup hayli gevşetti. Bund:ı.n ıstifa.Je "Çanakkale harekatı hakkın- • fın esas manası şudur: Filonun. 
- Bu, yağ güreşidir .. İnsan Dedikleri zaman: etmişti Bu sebeple Kırkpınar eden sarı lacivertliler oyunda da kah hususi mükalemelerle, artık mevzilerinden çıkamıyan 

kendi kuvvetile iki dirhemlik - Peki, fakat biribirimize u- güre<Jl~rine kat'i na?.arla bak _ bariz bir üstünlük te~inine mu kah küçük notlar halinde mü • ordudan ayrı olarak istihkam-
yerinden gider.. zağız... makla beraber hariçten yetişe _ vaffak oldular. Rebıının ortası- 1 nakaşalar yaptık. Fakat benim !ara karşı yeniden taarruzunu 

- Yenilecek mi diyorsunuz" - Biz, Tosunun harçlığım ve• cek veyahut Kırkpın~r- güreş - n.a .ı::üze! bir kafa ~onduran kad muhtelif vesilelrle izhar ettiğim amirallik meclisi tasdik edecek-
- Dedim, belli olmaz.. bakar- yiyeceğini temin ederiz. Al gö- lerine her nasılsa i,.+ırak etme- rı ıkincı, hemen bıra.z sonra ~a mütalesları tesbit eden resmi ! tir. 

baska t.. l.. 1 tü" r. Seninle köyun·· de çif•Amk •· ıı tına sınız · uru 0 ur.. ..., miş olan pehlivanlar tarafından Naim üçüncü go erı a ga ı bir vesika mevcut değıldir. "Şimdi size bu husustaki 
- Sizı·n asıl kanaatiniz!. H ··tsü·n Yal ı ff k ld ı De bu 00

-yapsın. ayvan gu ··· n z bir pehlivanın güreşe davet o- ~uva a o u ~· vre . 'F "Şimdiye kadar ha.rekatın mütaleanıı kat'i bir surette bil 
- Yağ güreşinde kaııaat ol- sen ona bu güreşi ö~ret!. lunacağı variddi. kilde 0-3 Fenerın lehıne bıttı. muhtelif safhaları hakkında rı- dirmek benim vazifemdir. Ça . 

maz .. Meharet güreşidir. Görll- Diyince, Deli Hafız: H 1 . . Kı k d b.. !kinci devre Fcnerbahçe la· za ve muvafakatınu· · bildirdi!hm .. _.n lb h" h" k" d" l " k' h d 1 erge ecının r pınar a u- .

1 

- · b" - nakkale istihk8.mlarına bu tür-nu9~ ra ım, a ım ır. . a ın - Paraya ne hacet, am o - yük ortayı alması onu tanıyan- ınaı_nile hakim oynadı. ~{aglu ı- ı doğnıdur. Ben daha ziyade si-
bir ters oyunla. yenilebilir. pun .. Biroe de yiye.-ek ekmek 1 ları sevindirmisti. Artık Herge- ?'etı ~abu! eden sarı sıyahlılar yasi bir istifade mi.ilfilıazasile lü bir taarruz muhakkak mağ -

Dedi. var... Çiftte beraber çalışı- 1 . . b-"yük hli ısteksız oynuyorlardı. hareket ettim ve Çanakkalede liıbiyetle neticelenecektir. Bu 
Samsunlular, ağaya tekrar rız .. Elimden geleni yapanın.. ve~z.a:!~~~ir~eğe kşla· ı Bu arada istanbulsııordan sı- elde edilecek muvaffakiyetlerin har(ckel 18 Martta muvaffaki-

rica etmişlerdi: O da benim çırağım olur. tı - rasile Muzaffer ve Faruğun ııa- siyasi muvaffalciyetlere yol aça- . yetsiı.Uğc uğrıyan harekatın 
- Bizi Deli Hafızla Intfen ta- Dedi. mış ·. katlanarak sahayı terketmeleri - "'"h a.s ile · süre ıe · tekrarı olacaktır. Bog" azları zor 
t G.. l d T De _Delı Ha.f.ız, Kırkpınarda ya.p- Fenerbah•enın· bu""sbu""tu··n ı·.0ı·nı· cagı m ..... az ını rı " - • ruş ınnız.. .ureş er en ııonra, osun • tı _ 1 d h mi 1 " , re tabi oldum. Fakat ben açıkça ı Jamak yolundaki her teı,cbbfuı 

- Güreşten sonra... il Hafızla ve küçük lbrahim ile gı son gures er e ası. arı .e kolaylaştırdı. Naci dörCliincü Vl" muvafakiyetsizliğe malıklı.m -
- İsterse para da veririz .• To Ererçeye beraber gitmişlerdi. berabere kalmıştı ve yıne bır Rebii de beşinci golleri atmağa fikrimi de söylem.iştim. Bu fi-

~ ·· · · -- · A~ık Tosun, tbrahı"mı·n samın· 1·ı ı muvaffakıyet kazanmamıştı. muvaffak oldular. 'Iac bu Ş"kı· ı. , kir şudur: Çanakkalenin yalnız dur. Dahası var: Çanakkaledc·. 
sun yab gureşını o~nsın.. n " " ' donanma ile zorlanması pratik bir tarruzun muvafafkiyetsiz -

Dediler.. arkadaııı idi. Tosunu İbra- (Ark.ast tıar) de 0-5 sarı lılciverdia üstünlü- - ula 
Güres ayakta devam ediyor- =========================== ğü ile bitti. \ bir hareket olacağı kanaatinde , ligi bize temin cdeccgi um n 

du. Samsunlu, lbrahimi, ellerini , 1 G .,___ 1 değilim. j istifadelerle kıyas kabul ctmi -

Ş 1 Beşiktaş: - • .._.y: · yecek derecede büyu··ktür. 
ikide birde yere vurarak dalıp Ose nşaatJ İkinci karı;ıla"mayı Beııık· "Ben daima, şimal denizinın 
hürun~ ediyor, İbrahim, kaça _ tasla Galatasaray takımları yap bizim filomuz için hakiki hare - "Benim fikrimce biz artık Ça 
mıı.k gf~teriyor, hazan da fırsat Nafıa Vek aletinden : tıla ket sahası olduğunu ve diliıma - nakkaleye mahvolmak üzere 
bulursa bileğinden şiddetle ya- ~~ç büyük bir hızla basladı. nın bizi orada bir bozguna uğ- başka gemi gönderemeyiz. Ya-
kalayıp çekiyor, fakat, yağlı ol- ı - Siirt villyeti dahilindeki kurWan • Siirt - Haydar köprüsü yo- Ve sarı kırmızı forvetler üstün- ratabileceğini ve bizim orada kıa clyevm o sularda bulunan 
duğundan İbrahim, bir manev- lunuıı makadam ııose inşaatı ile klrgir kuru dere ve Haydar köprüleri lüğü elde etmekte gecikmedilP•. kat'i bir zafer kazanacağımızı 1 harp gemileri umumiyet itiba
ra ile kendini kurtanyordu. i.ışaatı 380.000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zar! usulile ek;,ıltıneye Mehmet Ailnin a~ıktan sürdüffeii şiddetle beyan ettim. İşte bun • rile birinci sınıf gemiler değil-
GUre~ hiç ense enseye ecre- çıkarılmıştır. 1 topu mükemmel bir şüte tahvil dan dolayıdır ki ben deniz kuv- 1 dir. Fakat eğer birgiiıı lıeklen-

yan etmiyordu. Çünkü lbrahim 2 - Fk>iltıne IB/7/9U tarihine mtisadif Cuma günü saat 15 d• Naha etmesi Beşiktaşa korkulu anlar vetlerimizden bir kısmını çeken medik bir hezimete u~yacak 
yanaşmıyordu. Samsunluya en- Vekfileti şose ve köprüler reisliii el« iltme ve artırma komi<Yonunda :ra- geçirtti. Top kale direklerini Çanakkaledeki ta.arnıza ister yal olursak bu gemiler bizim tefev-
sesini vermiyordu. pılacaıctır. yallyarak avudu boyladı. Mu- nız ve ister kara kuvvetlerıle vukumuzu temin edl>cek ihtiyat 

Deli Hafız, kahkaha ile gülil- 3 - Eksiltme ıartnamesl ve butıamütelerrl diğer e>"rak Nafıa VekAte- kabil taarruza geçen siyah be- birlikte yapılsın dört aydarıberi lan teşkil etınektedi.-ler. Ça _ 
yordu. Artık, keyfi yerinde idi. tı 1<>5e ve köprüler reisliğinde görülebileceği gibi 19 lira mukabilinde so- yazlıalr san kınnızı kalede pek fena nazarla baktun. , nakkale istilık8.ınlan ordumuz 
Çırağı , tam manasile güreşi se ve köprüler reisliğinden alınabilecektir. müt.>ssir olamadılar. 1''akat Ga- Akdenizdc deniz kuvvetleri -1 taraf ·- ı d ·1med 
kavramıştı. Bir kara kucakçı 4 - Eksiltmeye elrcbilmek için ısı..<lilerin eksiltme tarthinden en az Jatasaray kalesinde karışma - . mdan i,,.,.~ eı en ev-
gürcşçiye ne yapmak 19.zımsa üç gün evvel bir. istida ile Nafıa Vekaletne müracaat ederek bu gibi işle - sındn istifade eden lfakkı Be-, nin tahaşşüdü O kadar gayri 1 vel Marmara denizine sokula -
üstesile yapıyordu. ri yapabileceklerine dair cbli1et ,· esikaları almaları ıiızımdır. 1 şikta.şa sayı kazandırmakta ge- mahsus bir surette yapıldı ki. cak gemiler vahim tehlikelere 

İbrahim, bütün güreR haya - 5 - ı.teklilerin ticaret odası ''es i kası ile 18950 lira lık muvakkat te-
1 

ci.lanedi. I şimal den;zinde bizim icin vazi- maruz bulunacaklar, lıatta bu 
tında böylesine çatmaınıştı. nıinatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tari!ab dairesinde hazırlaya 1 Ayağında top bulunmıyan I yetin hangi zamanda tehlikeli o 1 teııebbüse ba•ladıkları zaman 
Doğrusu güç bir şeydi. Çapra- cakları kapalı uırflan ikinei maddede yazılı saatten bir saat e•'Velıne ka- ı Musaya kasdi bir tekme kondu- , labileceğini takdir etmek bence dıı. muvaffak olsalar dıt ayni 
şık bir haııımdı. Böyle bir gü- dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup poı;- ı ran Şerefi hakeJTı oyundan çı-ı mü.~kiildür. Diğer taraftan Ak- tehlikelerle karşıl.,.~a•_aklar -
reşi idare etmek güçtü. ta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mühünıu.ı zari- kardı. Bu vaziyet s'ya'ı beya~ denizde (ve Çaııakkalede) filo dır. 

Güreş beşhyalı Uç saati geç- !ar kabul edilmez. "3767 - 5242,. {Sonu sayfa 6 •ütun 1 de) her takviye edildikçe o ha valide (Arkası oor) 

mişti. Tosun, İbrahimi nasılsa "!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~~!!~~!!!!!!!!~!!!!'!!!~~~!!~~~~~~~~!!~~~~~~!;!?1111!!1:~~~~~~~~~~~ bir çapraza getirdi. Ve sürme- = - --- --- ___ __ -_ 
den ol~~ğu.yerde_ çamaşır bü- ı Kompartimanda altı kişi idiler. 
~er ~bı kosteklıyerek yenmek Üç kadt , üç erkek .. Biraz açık 
ıstedı. . .. ıneşrep olup, hepsinden çok ko-

.. Fakat İbrahmı, sıyrılıp don- nuşmak hakkını, diğerlerine de 
du. Ve T.?s.1;1nun altında kaldı. sempatisiyle kabul ettiren Nec
Tosun, kuçuk hasmını tekrar la, karşısındaki en genç ve es
altına almıştı. mer erkek arkadaşına, bir sı-

Tosun hasmını,. altıı:ıa alı_r ra inci diş göstererek gülüyor .. 
almaz bu, sefer yıne k~nteledı. Bu gülüşün doğurduğu tatlı 
Ve_ a.s~ya B:'dı . . 9<>k saglam ol- anlaşma, esmer delikanlının i
dugu ı~!n .. bır kun::e .dolduı:u.şta çinde bir fırtına koparmış ola
h~zla kuçük lbrahimı asabilır - cak ki, ince, siyah bıyıklarının 
di. . süslediği gergin dudaklan 

lbrabım, a~ş duruyor v~ kıvrılıyor, kız söyleniyor: 
a~ırmağı beklıy?rdu. Tosun, ku _ Dört senedir, her yaz de
çuk has~ı:ı~ı 1-untesı:e alıp as - nize girerim, fakat bir türlü 
makla ~ır an bekledi ve aşırdı. yüzme öğrenemedim. 

lbrahım, ?a~ının aşırma hı- yanındakilerin, taze ve çılgın 
zım beklemışti. Asıl topuk el.le kahkahalarını ,artık ilk gençlik 
me bu sırada olacaktı. Kçük devirlerini arkada bıraktığı için 
~r:ıhim, bu ~e~er topuk elleme biraz hüzünle dinleyen, Sua~ 
sını ta~ tertıb'-1!.de yapmıştı. rüzgmn çapkın sürtünüşlerle 

lbrahım, topugu neler çelmez açtığı eteklerini örtmek zahme
Tosun, klıbı, kalıbına kıçının tine bile katlanmıyarak; es
üstüne düşerek arkası üstü u- mer bıyıklı delikanlının içini 
zandı. _ • gıcıklamaktan ideta zevk du-

Tosun ~~glup ol~.uş?ı. Kara ya.rcasına ihmalkarlık gösteren 
kuca~ta böyle maglubıyet ol- güzel kıza cevap veriyor: 
~dıgından Tosun kalkıp İbra- - Evet, •rkekleri yüzmekten, 
hıme salmıştı. yüzmek öğrenmeğe hevesiniz 

lbrahim, hasmı_nı. itiyordu. kalmıyor. 
Der~en cazgır yetıştı. Tosunu Hep gülüşüyorllır .. Hayır, yal-
c;ektı ve: ruz bir kişi güliiıiyor, ve derin 

. -: Pehlivan açık düştüıı-. ye- derin içini çekiyor, bu, Suadın 
niksın._. karııısında oturan "Hicran., dır. 

Dedı. Zaten Floryaya gitmek için, 
Tosun itiraz etmek istedi ise lokantada karar verdikleri za

de haklı değildi. Yağ güreşin- man bile Hicran mahzundu. Bu 
de"bir pehlivan oyıınundan çö- gün altı arka~ eğleneceklerdi. 
zülüp kıçının üstüne düşerek Bu, gönülden gelen arzu ile ka
göbek açılırsa mağ!Up addolu- ra.rlaşınıştı. Fakat, Suadla. Hic
nurdu. ran, biraz da onlan kırmaınk 

İki pehlivan, meydan yerin - için kabul etmişlerdi. Acıları 
den uzaklaştılar. Samsunlular, vardı. Ağlamamak için gülmeğe 
aııabileşmişlerdi. Fakat, Qıı.kh 1 çalışıyorlardı. 
değillerdi. Yağ güreşi böyle ! Suat, Neclıi.ya yukanki tarizi 
idi. yaptıktan sonra pişman ve büs 

Karakucak güreşte bir pehli- bütün müteessir oldu. Çünkü, 
vanın iki omuzu ve kürek ke - Hicran da dış cephesiyle, onla.r
mikleri yere vurması ve değme- dandı. Ve işte bir kaç aylık 
si mağlubiyet için şarttı. karı koca olan onlarla beraber, 

lbrahim, Kırkpınar gibi peh- Suadın eşi olarak Filoryaya gi
Jivanların ayırd oldukları bir diyordu. 
yerde büyük orta güreşinin ba- Fakat, Hicranın iç varlığı 
şıru kurtarmıştı. O zamana gö- diğerlerinden ne kadar başka, 
re Kırkpınarda büyük ortayı bambaşka idi. Hii.leti ruhiye ve 
kurtarmak fevkalade mühimdi. düşünceleri arasında ne büyük 

Bugünün başpehlivanları an- farklar vardı!. 

tr= HiKA YE ===========================~~..-::.=:.=.:.~ 

il K Dl 
Diğer iki çift bir kaç hafta 

veya ay için birbirlerinin otma
ğa karar verdiklerinden ,geçe • 
cek saatleri, mümkün olduğu 
kadar kahkaha ile süslemeğe ça 
Jışıyorlardı. Hicranla Suat, bir 
senelik yalnız hülya ve şiirle 
geçen müşterek bir hayattan 
sonra çok insafsız maddi sebep
lerle birbirlerinden ayrı yaııa
mak mecburiyetinde kalıyorlar • 
dı. 

Çünkü Suat, küçük maaşının 
bir kısmını, annesine ve kardeş
lerine ayırmak mecburiyetinde 
idi; ve elinde kalan da ancak 
Hicranla kendisinin yiyecekleri
ne ve kiralanna yetiyordu. 

Göz kamaştıracak bir lüks ve 
fantezi içinde tanıdığı Hicranı, 
Necla ile Leylanın karşısında, 
şu demode rop ve mevsimsizli
ği göze batan çanta ile kal -
masından kendisini mesul tutu
yordu. Hakikatte de böyle idi. 

Hicran, bütün benzerlerini 
gıpta ettirecek kadar bol para 
sarf ve tedarik eden bir kadın· 
dı. 

Fakat, Suadla tamştıklann -
danberi, otomobile erkeğinin 
kolunu, eğlence yerlerine kır -
lan ve daracık odalarını tercih 
eden Hicran, arkadaıılarının 
bütün ayartıcı sözlerine kulak 
tıkamış ve Jükslerine baş çe
virmişti. Çoraplarında dikiş yer 
!eri, elbiselerinde solgunluklar 
vardı. Fakat Hicran bunları o 
kadar tabii bir katlanı~la karşı
lamıştı ki Suad bile, yenilerini 
yapamamaktan duyduğu acı -
!arı unutur gibi olmuştu. Bir 
acne, ilk gecenin kuvvet ve kud
retini gevşetmeden geçmişti. 

Onlar, tabiatın sükfın ve gü
zelliğinin, bütün canlılığı ve 
çeşitli renkleriyle eridiği, mor 
kıyılara köpükierden dantel iş
lenip, koyda bülbüllerin şarkı 
söylediği bir akşamda lstinye 
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tepelerinde birbirlerine gönül a
cılarını dökmüş ve ıtitırabın kop 
maz bağlariyle bağlamnışlardı. 

Evet kalbleri elem ve acı ile 
birbirlerine açılmıştı. Onlarınki, 
ancak birleşerek tam olan iki 
kırık hayattı. Suat, o geee, Hic
ranın acılraını, lezzetle içilen kes 
kin bir içki tesiriyle yudum yu
dum içerek dinlemiş ve te:;elli ye 
rine de kendini zaman zaman a
vvunurken şu cümleyi söylemiş
ti: 

- Mürebbisi ıstırap olanın 
zevki Hicrandır. & 

Evet, Suadın ıstırap dolu ha
yatında, yegane zevki Hicran 
olmuştu. Ne büyük bir tesadüf 
tü ki olgun çağında da en bü
yük tesellisi, hakikaten hicran 
mefhumunun kendisi, Hicran 
isimli bir kadın olmuştu!. 

Suat, o ana kadar, dertlerini 
yalnız musikiye söyletmiş olan 
ve şifasım da gene onun zehrin
den bulmağa çalışarak talebe
leriyle avunan bir öğretmendi. 
Kadın alakalarından ateş gibi 
korkardı . 

Hicran ise, vefasız ve zalim bir 
kocanın elinde, çocukluk dene
cek kadar genç çağının iki u -
zun yılını erittikten sonra, ade
te yıpranmış ve ezilmiş bir ruh
la, bu ıstırap mengenesinin kıs
kacından, kendine elini 1ızatan 
bır doktorun aldntı ~ı sözlerıne 
kapılarak kurtuldınn zannetmiş, 
fakat müthiş bir uçuruma yu
varlanmıştı. 

Kendine geldiği zaman da, 
güzelliğinin diz çöktürdüğü er
keklerin uzattıkları dolu anıç
lara vt.i cutirl~ıı bırakrr. ı• _a , 
midesi ve gençliğ i onu mecbur 
etmişti. 

Konforlu apartımandan, şam
panya şişesine, otomobillerden 
eğlence salonlarına koşarken, 
dostlanrun tertip ettikleri bir 

kır eğlentisindc, İstinye koyun
da, Suatlı tanımı~tı. 

Sarhoş arkada~larının nes'e
sini bozmamak ıçin , içer gıbi 
görünüp onları kemaniyle o
yalayan Suadın, mahzun ve 
ayrı hali, o gec'), hakikaten iç
k len zev!t n.1'-ı...ı...t · ...ı . ra Sü'J. Ct ı· 
dağını ıslatan Hicranın ruhu
na işlemişti. 

Onun uır aralık nemlenen göz 
lerine kendi bu 'iulu bakışlarını 
o kadar kuvvetle daldırmış ve 
içmeden sarhoş olmanın zevkini 
o kadar içten duymuştu ki; he
men cı · tesi glin, apartımanı da, 
v J J. ı. ı ı ·\. t ali , ı.... .;;ctıne 
bırakarak bir kaç elbise, bir 
kaç parça bilezik, yüzük ve eş
ya ile Suadın odasında keucline 
gelmişti. 

Suat mektepte iken, o, dara
cık odalannın işini bitiriyor, 
küçük lokantada yemeklerini 
yiyorlar ve kendilerini haya
tın ü~tünde bir iileme terkedi • 
yorlardı. 

Bu maddi hayat, üç ay sonra 
biraz bulutlandı. Suadın bir ıs
tırabı varclı. Hicran bunu öğ
renemiyordu. Nihayet Suadın 
kitap arasında unuttuğu bir 
mektup eline geçti. l çi sızla -
yarak hakikati öğrendi: 
Suadın Anadoludaki annesi 

b,ıısta idi ve pnra istiyorlardı .. 
Hiç düşünmeden, bileziğinin bi
rini tanıdığı bir simsarla sat
tırdı ve o gün postaya parayı 
verdi. Öğle vakti zoraki bir 
gülüşle kendini kucaklayan Su
ada posta makbuzunu uzatırken 
söz söylememesi için de ağzını 
dudal<lariyle sıkı sıkı kapattı. 

Bir sene içinde, hazan ev kira
sı ve hazan da diğer an! ihtiyaç
lar için, bilezikler, kürkler ve 
satılabilecek şeyler birer birer, 
ve çok kere Suattan gizli olarak 
Simsarın elinden geçmişti. 

İşte bugün de arkadaşlannın 
ısrarı ve daveti ile Filoryaya 
giderlerken, artık devamı imka
nı olnuynn bu hayatın çok ya
kında kopması ibtiınaliyle Suat 
ölcsıye üzülüyor, Hicran da, o
n.a t .1 a z ac ı ve ı ·ecek ~r-k ii U.e bu 
işi nasıl yapacağım düşünerek 
kıvraıııyordu. 

D1nyolarda müsaid bir tesa
düf oldu. Suat, arğerleriyle de
ni?..de idi. Hicran kumlara u
zaııınış ve kendinden geçmişti . 
Birden yanında bir bomba pat
lumı.; gıbi zıpladı. 

-Maşallal1 Hicran hanun 
efendi, siz de buralara gelir miy 
dınz? 

hu, H;cranın, Suada l",e!cNii 
zaman terkettiği, fabrika şefi 
idi. Yanına oturdu, ona uzun 
uzun teminatlar verdi ve artık 
bu sefil hayata katlanmanın ma
nru.-ızlığından bahsetti. Bir kaç 
kere oııu susturmak istiyen 
Hicran nihayet ani bir kararla 
"Peki!., dedi ve giyinmek için 
yürüdü. 

* Kompartimanda beş kişi idi-
ler, iki kadın, üc; erkek Filorya
dan dönüyorlardı. Suat, Hicra
nın bıraktığı küçük kağıdı, içi
ne damlalar inerek okumuştu. 

N eclıi, ar kadaŞına biraz hak 
verir gibi konuşuyor, Leyla da 
"bu hayatta en mil.nasız şey, 
ciddi aııktır,. diye felsefe yapı
yoıdu. 

Suat, çıldırmamak için ölü
mü isteye isteye Sirkeci ga -
rına kadar gelebildi. Trenden 
inerken erkek arkadaşları kolu
na girmeğe mecbur olmuşlardı. 

Yere ayak basıp daha ken
dinlerini toplamadan, Suii.dın 
ellerinden kurtulduğunu, bir 
kaisırga gibi • gelen Hicranm 
da, kırk yıllık bir hasretmiş gi
bı onun kollarına atıldığını gör 
dül~r. 

Necla hiç durmıyan çenesini 
açamıyacak kadar şaşırmıŞ, 
Leyla sahte felsefesini kafasın
dan silnıi şti. 

Etraftakiler, banliyö treniyle 
gelen bu büyük hıwretliye hay· 
retle bakıyorlardı. 
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rebeyi kabul et:miş oldııklarını I' • 

~n ~ki~~~= Almanlara gör& bir 1 Italyan resmi fı Almanlar Mins'ke 
:ı::ağl:~~~~ haftalık harn tehligı"' · durmadan taarruz 

Alman-Fin 
ordulannın 

taarruzu 
te~bbüsleri karşısında ezilmiıı, }' 
lıütiln memleketi, her aeyden JıJ;Ja"çosu Roma, 29 (a.a.) - İtalyan or edı"yor 
önce, Alman kıslraema kaptır· UllCUf l1 dııları umumi karğahının 389 
l'lık1arı ()rduyu esir bıralmıı§iar· {Baı -.ırı 1 ım:ı aoyfaoia) numaralı tebliği: 
dı. Belçikad& ve Fraruıada da, kuvvetli üstünlüğüne rağmen Ya.itada 28 Haziran g,ıecesl 
Polonyadaki kanlı derslere ..,.;r_ Alman hava kuvvetleri 22 Ha- İtalyan hava teşekkülleri hava 

• ..,, zirandan itibaren oarkta hava 
men, hatalar tekrarlanmış, müt- üstünlügun··· ü kazanmışlar 'l'e üslerini ve Valetta limanının 
:~ ~ ilkbahar karlan Sovyet hava kuvvetlerini ezici tesisatını bombardıman etmiş -

Bugünkü muharebenin ye- bir hezimete uğra.tmışlardır. !erdir. 
nilmez kahramanları motörden Yalmz havalarda cereyan eden Kl&mpedn'da adayı bombar
kuvvet alan ordulardır. Motör, muharebeler esnasında avcı aty dıman eden bir İngiliz tayyare-

uh be · hlamu• ona ka yarelerimiz ve dafi bataryala -m are yı zır .. , - si defi bataryaları tarafından 
ada h d !dırım sur.. 'a nmız 322 Sovyet tayyaresi dü· 

r ve ava a yı • ""•ürülm. u''ştür· . 
ti vermiştir. Piyade, elindeki si- şürmüşlerdir. 22 Haziran ak- ~ 
Jilıiyle, bombasiyle, zırhlı kuv- j şamına kadar yerde tahrip edi· Şimali Afn"ka'da Alman tay -
vetlerin zebunudur. Piyade, hü· len tayyarelerle beraber SGvyet yareleri Sidi Barrani ile Sollum 

dalgalarını kıracak yam· hava kuvvetleri 1811 tayyare cum • arasında İngiliz makineli vesa-
zırhı delip tahrip edecek bir a- kaybetmişlerdir. Ayni gün Al
teş desteğine dayanmalıdır. Bun man hava kuvvetleri 35 tayyare itine taarruz ederek bu vesaiti 
lar, piyadenin kendi ağır siliihı, zayi eylemişlerdir. ta.hrip etmişlerdir. 
tank dafii toplar, zırhlı kuvvet Hafta ortasında cereyan Düşman Bing:ı.zi ve Sirte çö -
ler, def ve tarda iştirak eden eden harpler lünde bir mahalle hava akını 
hava. filoları ve doğrudan doğ· Berlin, 29 (a.a.) - Alman or-
ruya tümen topçularıdır. dulan Başkumandanlığı Şarlı: yapmıştır. 

Alman yarma kuvvetleri, harekatı hakkında, bugün bir- Şarki Afrika vaziyetinde bir 
ruhunu gene ayni kaynaklardan biri ardına aşağıdaki fevkaliıde değişiklik yoktur. 
alıyorlar: Zırhlı makineli ve tebliğleri neşretmiştir: ı !!!!!~~""'!!!!!!'!~~=~""'!!!""'!!!""'!!!!!!'!"! 
motörlü kütleler ve hava filola- l _ Şarkta.ki tehlike tehdidi-
n, cephenin muhtelif yerlerin - ne kaı-şı harekete geçen Alman 5 - 26 Haziran 1941 de kı· 
den saldırıyorlar. Çöküntüler kuvvetleri, 22 Haziran sabahı talanmız Baltık sa.hasında cür-

etlı. bır' yur" u"yüşl· e Duna nehri
yıkıntılar, gedikler açılmasına saat 3 de düşman kuvvetlerinin 
yardım ediyor ve esas kuvvet 1 muazzam tabşidatımn tam or • ne varmışlar ve bu nehri birçok 
bu yoldan derinliklere dalıyor! j tasından ileri harekete geçmiş- noktalardan geçmişlerdir. Du· 

Bu parlak denemeler, büyük 

1 

!erdir. na burg §ehri elimize düşmüş • 
zırhlı kuvvetlerle ve hava filo- Şafaktan itibaren Alman fi- tür. Bu ilerleyişe mini olmalı:_ 
Jariyle geııiş bir cephede yapı.- !olan Sovyet düşman üzerine için düşmanın ümitsiz mukabıl 
dı. akınlar halinde taarruz etmiş- taarruzlarla yaptığı bütün te-

.Alman ordusunun büyük bir lerdir. ~ebbüsler askerlerimizin kah • 
Siklet merkeziyle, Minsk, Ba- ... t lru u· ramanlığı karşısında kmlmış-Düşmamn ..... e çe vve ı 
ronoviç, Pinşk hattında.ki yar- üstünlügu" ··ne rağmen, Alman tır. 
ma hareketi, Alınan teblig"lerine 6 ~ Alman deniz üstü ve de-hava kuvvetleri, daha 22 hazi- ı üsl. • d 
go··re, ı'nki•af etmektedir ve en h nizaltı kuvvetleri erın en ~ randan itibaren şarkta ava adar ·de 
yakın bir zamanda muvaffakı- üstünlüğünü kazanmış ve Sov _ ı cür'etle uzakl&P8. lı: e_ _ -
Yetle tetevvü~ edecektir. Bir · . bir rek Sovyet donanmasına. a..,şı 

~ yet ha va kuvvetlerini eezıcı erd bul 
hususi habere göre de Riga hezimete uğratmıştır. Yalnız 1 bir çok hareketi e unmuş-
Alınan kuvvetlerinin eline dlla.. h !ardır. Şarki Baltık denizinde ...,. havalarda cereyan eden mu a . ynl müştür. bir Sovyet destroyen ma a 

Bu haberler doğru ise ve Af. rebeler esnasında, avcı tayyare- batırılmış ve Maksim s;orki 
man orduları doğuya doğru yar- !erimiz ve dafi bataryalarnmz, Kruvazörü ağır hasara ugratıl
mak muvaffakıyeti gösterdikle- 322 Sovyet yayyaresi düşür • mıştır. Alman denizaltıları iki 
ri halde Rus şimal ve cenup müşlerdir. 22 Haziran ak.ı,ıamına Sovyet deııizaltısım tahrip et
ordulan birbirinden uzaktg ve 1 kadar, yerde tahrip edilen tay mişleı:dir. Alman hücumbotları 
ayrı a;n ıki grup halinde bıra- yareler de beraber, Sovyet ha - iki destroyer, bir torpido ve bir 
kılınış olurlar. Şimaldeki grup, va kuvvetleri, 1.811 tayyare denizaltıyı batırmışlardır. 
yarmanın inkişafına göre, şi- kaybetmiştir. Ayni giin Alman İki Sovyet destroyeri tara-, 
mald-ın taan1lZa geçecek Alman hava kuvvetleri yalDız 35 tay- fından Köstenceye karşı yapı
- Fin kuvvetlerinin de müdaha- yare kaybetmiştir. 1 lan taarruz teı;ebbüsü sahil ba-
leleriyle sıkıştırılmış olacaklar- 2 - Şark Alman ordusu 22 taryalan tarafından akim bırak 
dır. haziran sabahı geniş bir cep- tırılmıştır. Kısa bombardıman· 

Rus tebliğlerine nazaran iler- hede hududu geçmiş ve tabaş- dıın sonra Sovyet destroyerle
leyen taarruz kuvvetlerine ağır şütlerini bitirmekte olan Sov- rinden biri berhava olmuş ve 
zayı'at verdirilmiş ve bu kuvvet- yet ordusu tertibatının ortasına diğeri sür'atle uzaklaşmış -ı 

dalmıstır. Hudutta tesis ettıği t 
!er birı;ok yerlerde geri atılmış 

1 

kuvve'tli istihkamlar kısmPn ır. Al 
veya durdurulmuşlardır. ı 7 - 26 Haziranda, man 

Esas Rus müdafaa hattı ne- daha ilk günde yanlouştır. Sov· hücum arabaları Kovnonun şi
residir? Ruslar yığınaklanm yet ordularırun şiddetli mukabil malinde iki gündenberi devam 
nerelerde yapmışlardır? Haki- taarruzları en ağır zayiatla akim etmekte olan müthiş bir tank 
katen ~ilerlemede bir yarma kalmıştır. Alınan hava kuvvet- mrydan munarebesini zaferle 
mahiyeti var mıdır? Yedi giin- !erinin bu muharebelerde şanlı bitirmi~lerdir. Birçok taarruz -
lük muharebelerde Rus ordusu bir hissesi vardır. • !ar çevrilmiş ve imha edilmiş· 
ne raddede hırpalanmış, esir ve 3 - 23 Haziranda düşman ta- tir. 2ıJ u en ağır tipten olmak Ü· I 
malzeme bırakmıştır? İşte bir arruz kollarımızın başlarına zere 200 Sovyet tankı, 150 den 
aual serisi ki bugiin için cevap- fevkalade şiddetli mukabil ta- fazla top, 100 !erce otomobil iğ· 
ııızdır. arruzlarda bulunmuştur. Düş.- tiııam olunmuştur. 

Rusların sımrlara kadar bü· mania boy ölçüşen Alman as- 8 _ Pripet ba.ta.klarımn ce· 
yük kuvvetler sürdüklerine ina- keri, muzaffer olmuştur. Bü- nup mıntakasında harp, bil- ı 
-•--··. tün Sovyet teşebbüsleri püs- hassa güzid' e teşekküllere karşı 
"""~ kürtülmuş·· tür. Ve bunun i~;" de Alman başkumandanlığı da ,,... yapılmıştır. 
benilz bir Tanenbergden bah • I cepbooin bazı .mıı:~da Lembergin garbında en kııv 
eetmiş değildir. Bir yarma, bil- aıddetli ve kanlı gogus goguııe vetli ve en modem istihkamlar 
yük kuvvetlerle Jı:arşılaşmadığı çar:mıııııuı.l& oimuııtur. . ııebath ve kahramanca taarruz- 1 
takdirde muvaffak olabilir. Rus Grodno kalesine ta&rruz edil- !ardan sonra işgal edilmiştir.1 
mrhlı kuvvetleri ve hava filola· mi§ ve şiddetli bir muharebedeıı Şimdi kıtalarımız muzafferane 
n da nziyete müdahale etmek- aonra kale zapWilmi!ftir. Lemberg üzerine yürümekte· ı 
tedirler. 1 Düşman bava kuvvetlerinin dir. Lembergin şimalinde Al-
Rwı ordusu, yüksek hareket' 23 haziranda da uğradığı za- man zırhlı tümenleri harp e

kalibiyetiııe istinad ederek açı- yiat fevkalade ağır o!Jnu§tur. derek Lucka doğru ilerlemeğe 
lal'!. delikleri tıkamak üzere ih- Ayni giinün ak§3Jlll bir evvelki devam ediyorlar. 
tiya.t Jı:uvvelterinden ietifade e- günden beri tahrip edilen Sov- Diğer mıntakalarda olduğu 
debilecektir. Ancak, bütün bu yet tayyarelerinin sayısı 2.285 e gibi burada da hava kuvvet
tedbiler ka.t't müdafaa vıı.rfyet. baliğ olmuştur • !erimiz keşif hareketleri ve içer 
lerinde bahis mevzuudur. Brest Litovsk kalesine Al- !erden mütemadiyen akıp gelen 

Müdafi, tedbirini b:asmııı ha- man topçusunun malik -0lduğu düşman kuvvetlerine karşı yıl
ftlketine uyd~ mecburiye. en kuvvetli silihlarla taanıız ma.z taarruzları ile ordumuzun 

tmdedir. Muharebenin devam ve edilmiş ve kale elimize düşmüş.- muzafferane ilerleyişine yardım 
inkişafı ile vaziyet aydmlanmı• tür. etmektedir. 
olaca.lrtır. Düşmamn bu son kalesi de Düşmanın zayiatı kanlı ve 

Alman ordusuııun doğuda bu· 24 haziranda. hücumla alınmış- müthiş olm'uştur. Birçok düş-
lundurdMuğu 1S7;;_ takiimeninıR. ltaı- · tır. \ ma.ıı tankları btahrip edilmiş -
yan, acar, ,.,v ya, umen, tir. Yalnız Bu no civarındaki 

Hı h ~" 1s Alınan ilerleyişi Vılno ve 265 Fin, rva.t, a•ı.a. panyamn muharebelerde tank ve 42
1 vereceği imdat kuvvetleriyle Kovno'ya varmıştır. Ayni gün si en a.hr çapta olmak üzere 

250 tiimene ibl...., e ı ecegı 4 _Alman ilerı· harek·'tı·nı· dur- birçok top iğtinam olunmuştur. 
•;; ed b'l .. 

1 

içinde bu iki şehir de alınmıştır. -.,-

ııöylemnektedir. ~ 9 - Almah ileri yürüyüşü 
Haçlı ve haçsız iki mezhep, durmak için Sovyet ordusu sa,. Bialistok'un şark sahasında iki 

cilıanşüm1ll bir harp &QllllŞ1:ır. yısız tanklarla taarruz ederek Sovyet ordusunu tamamile iha· 
vil · j gerilerimizle irtılıatımızı kes • F-eaaeıı Rusya, se · mıyen re- 1 tasına müncer olmustur. Düş -

jimini sil.8.lı kuvvetiyle korı.ıma- mek veya üzerine kapanacak O· manın bu çemberi yarmalı: için 
yı öt.edımberi derpiş etmiş va lan çemberleri kırma.k teşebbü- günlerdenberi ya.pi.ığı ümitsiz 
ordusundan hiç bir ı;ey esirge- sünde bulunmuştur. Fakat Al- teşebbüslere rağmen çember 
memiştir. Büyük Harp Rusyası man hücum arabaları, tank da- her saat daha ziyade daralma.lı 
çoğu ıı1!8.hsız 10 milyonluk bir fi topçu teşekkülleri ile birlikte tadır. Birkaç güne kadar bu 
ordu çıkarmıı1tı. Boieevilı: Ruıı- harp ederek, hava dafi batar • Rus orduları ya teslim olacak
yanın bu EhliBalibi karşılamak yalarının ve hava kuvvetlerinin ıar yahut da imha edilecekler • 
için ayni 1tuvvete müracaat e- yardımları ile muzafferane tu- dir. Merkez cephesinden Alman 
4!1.eceğini düı;üneııler çoktur. tunmağa muvaffak olmuşlar - yaya karşı taarruz etmek için 

İngilizler Şamın 
timal cephesinde 

(B•ı tJır•fı 1 inci •yf•d•) 

silsilesi boyunca muharebe de
'98m etııııektedir. Burada karşı
lıklı iki ordu sevkulceyşi ehem
miyeti alan tepeleri ele geçir -

,mek veya müdafa e1mek için 
gayret etmektedirler. 

dır. Diişmanın mııarzem yeni tahşit edilmiş olan bu birçok 
tanlke.n da keza Alman a.ske - Sovyet tümenlerinin akıbeti iş
rinin kahramanlığı ve sili.hları- te bu olacaktır. Bu mıntakada 
mızın evsafı k3.I'§!sında nihayet harbi piyade tümenlerimi2.le mu 
mağliıp olmuştur. hafız kıt'alan yapmaktadır. 

Bu dört giinlük muharebenin Alman hava kuvvetleri imha 
sonunda imha edilen Sovyet edici taarruzlan ile kara kıta.
't:anklarımn sayısı 1297 idi. Bu- !arına baha biçilmez yardımlar
nun 1.200 tınü ordu teşekkülleri da bulunmaktadır. 
ve mütebakisini de h&'Yll kııvvoet. 10 - Bialistok havzasının 
1eri tahrip etmişlerdir. her iki tarafından ilerliyen AJ. 

(ll•t tarafı 1 ine! ooyfada) 

de, piştar zırhlı unsurlarla il
tisak peydaaıııa gayret eden Al
man piyadesi ile şimdi ~ddetli 
mııharebeler cereyan eylemek -

Mareşal Mannerhaim 
ordularına hitaben bir 
emri yevmi neşretti 

tedir. Kuvvetlerimiz AJman pi- (llOf torofı 1 lnel uyfoda) 

yadesine muvaffakiye:I'! muka- Sovyet ha- ııJıınlan 
vemet etmekte, birçok noktada 
mukabil hücumlarda bulunmak- Helsinki, 29 (a.a.) - Mmı 
ta ve düşmana ağır zayiat ver- istihbarat merkezi tarafından 
dirmektedir. dün akşam saat 22 de bildirildi-

Lutsk bölgesinde, şiddetle mu ğine göre, Sovyetler Birliğinin 
harebeler devam etmektedir. 27 ve 28 Hazirandaki hava faa· 
Hava kuvvetlerimiz, Alman liyeti, Laponyada ve .Finlandi. 
tanklarına şiddetli darbeler in- yanın cenup ve şark rnıntaka • 
direrek düşmamn geriye püs-
kürtülmesine geniş mikyasta larında bazı yerlere ve ~imal ve 
yardım etmektedir. Bu bölgede cenubugarbi sahilleri açıkların
düşma.ııın kayıpları ve bizim ka da.ki adalara. karşı küc:ük bava 
yıplarımız tevazzuh eylemekte-! kuvvetleri tarafından yapılan hü 
dir. SGvyet - Fin hududunda, 
topçu at~ müzahereti ile bir cumlara inhisar etmiştir.Birkaç 
QOk taarrıızi ~if hareketlerine ev yıkılmış, muhtelif kereste 
teşebbüs etmiştir. Bütün teşeb 1 depoları harap olm~ ve bazı 
büsler püskürtülmüştür. Düş - ormanlarda kü~k yangınlar 
man hududumuzu geçmeye çıkmıştır. Sivil halk arasında 
muvaffak olamamıştır. birka<: yaralı vardır. 

Bütün diğer bölgelerde kıta-
larımız, düşmanın ilerleme te -ı "-!"..!!.!!-_•_ "!!"'!""'!!!""'!!!~""'!!!""'!!!!! .. ""'!!! .. !""' . .!!~. 
şebbüslerini muzaferane bir bardımanlann daha buyük bır 
surette durdurmakta.dır. 27 Ha isal:ıetle yapılmasını temin et -
ziranda Finlandiya körfezinde mektedir. 
bir düşman denizaltı gemisi Brest'e yapılan hücum Gnei· 
batırılmıştır. eenau muharebe kruvazörünün 

Londraya göre Jıa.rlHA 116)-rİ 

Londra, 29 (a.a.) - Rus hu
dudunda harbin bütün fiddetile 
devanı etmekte olduğu malUnı· 
dur. Ruslar Minsk'i müdafaa 
iç.in büyük gayretler sarf etmek 1 

tedirler. Rus' tayyareleri de Ru
manya şehirlerine !:ahripkfır hü 
cumlar yapmakta.dır. Rwnanya 
hükUmeti, şiddetli hava bom · 
bardımanları yüzünden Bükre· 
si terketmiştir. Ploesti'deki pet
~oı kuyuları Rus hav~ ~uvvet: 
lerin;n başlıca hedefını teşkıl 
etmektedir. Rus tebliğlerinde 
görülen iti< lal ln giliz milletine 
gittikçe daha ziy:ıde itimat tel
kin etmel•tedir. Kendi toprak -
!ıırı ü1..erinde üstünlüğü muha
faza etmrkte olan Rus hava 
JcuY"\Tctleri rtii~mana ~idOetli dar 

1 
beler in(:rnıektcdir. 

<;ok ağır hasara uğramasına se
bebiyet vermiştir. İngilizler Al· 
man hava kuvvetlerinin iki cep 
heye d2.ğılması üzerine Jıasıl 
olan vaziyetten azami derecede 
istifadeye çalışmaktadır. İngi
liz hava kuvvetleri bu suretle 
düşmana gittikçe d\t.ha ~iddetli 
darbeler indirecektir. 

Sovyet - lraıı münasebatı 
Moskova, 29 (a.a.) - Sov -

yetJer Birliğile ile İran arasın
daki münasebetler dostane ol
makla devam ediyor. Binaena -
leh !rana kar!'! Sovyet tehdit • 
ll'rine dair Almanların uydur . 
d•ıl·•arı hikayeleri tekzibe bile 
lüzum yoktur. 

ille Rıuı esirleri 
Berlin, 29 (a.a.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
BoLşcvik esirlerini yüklü tren 

ler. Rumen hududundaki istas
yonlara gelmiRtir. BoL~evik as· 
kerlerin başları ustura ile traş 
edilmis bulunmaktadır. 

lngiliz lıava kuvvetlrri taar· 
ruzalrına muntazaman devam 
etmektedir. B. Churclıill'in be· 
yanatıncla i1.ah ettiği nolitika · 
nın tatbikatı neticesi olarak ln- Bu askerler toprak renginde 
giliz ta.yyareleri, Alroanyamn I keten üniforma giymektedir. 
Rusyaya ~ yaptığı harpte Bunların ekserisi Sovyetler Bir 
Alm..'lnlar için hayati noktalar liğinin Asya kısmından.. lfoğo
!A:~kil eden yerlere karsı gecen lislandan ve Türkistandan bir 
Pazar gecesi hücunu.. gc~miş . kaç ay evvel Sovyetlerin garp 
Jerclir. M:üşa.hiUerin intibaına hududuna getirilmio;lerdir. 
göre. Almanların Rua cephesin· Macar Reımıt tebliği 
de uğradıkları layyare zayiatı Budapeşte, 29 (a.a.) - Ma-
Büyük Britanyanın hava üstün- car ordusu genelkurmayının 
'""';;"Ü tah~;~ edildig-inden ev· ._- ~ tebliği: 
ve! elde etmesiııi temin edecek Bilahare gelen malümata gö- . 
tir. Havacılık muhabirlerinden re Sovyet hava kuvvetleri, 27 
birinin telgraflanna göre 27 Ha Haziran gjjnü Nagybangor ve 
ziranda Alman avcı tayyareleri.. Talaborfalva'yı da bombardı -
İngiliz hava hücumları netice - man etmişlerdir. Bombalar ha
sinde büyük zayiata uğramış · sarı mucip olmamıştır. Cumar
)ardır. Alman bava kuvvetleri tesi günü krtalanmızla Sovyet 
nin büyük bir kısmı şarkta kıtaları arasında hududun mü
meııgul olduğu cihetle yakınd-ı teaddit noktasında ateş teati e
Almanya üzerine gi;~düz a.kın· dilmiştir. Düşmanı takip eden 
iarı yapmak im.kiuıı hli"1! ola . kıtalarımız müteaddit noktadan 
caktır. Gündüz hücumları bom· hududu geçmi.ı;tir. 

~· ....... ~""'!!!!!"!~~~~!!'!!!!!!""'!!!! 
man zırhlı ve motörlü tümenle-ı edilmesinden sonra ılaha pek 
ri Misnk mıntakasın~ varmış- çok artacaktır. 
J.a.rdır. Yeni bir büyük muvaffa Alman hava kuvvetleri Sov-
kiyet hazırlanıyGr. yet bava kuvıretlerini kahir 

Harbin son .safhaları bir mağlubiyete uğratmıştır. 
Berlin, 29 (a.a.) -Alman baş 7 günlük muharebede, avcılar. 

kumandanlığının ~ark harekatı sav ... tayyareleri ve hava dafi 
hakkındaki fevkaliıde tebliğle - bataryalrı trafından, ya haava
rinin mabdi: 1arda ya yerde 4'700 Sovyet 

11 Sovyet Rusyya karşı ilk tayyaresi tahrip etmistir. Bu 
harefıt, 22 Hazirandan 27 Razi- rakama nazaran Alınan kayıpla 
rane kadar geçen kısa müddet n ehemmiyetsizdir, ayni müd
zarfında, daha ganaimi takri - det zarfında hava kuvvetlerimiz 
ben dahi Gaymak imkanı olma- 150 tayyare kaybetmiştir. Al
Jl}B.kla berber, çok mühim ne - man tayyarecilerinin ve tayya-
ticelere varmıştır. relerinin faikiyeti ezicidir. 

DiL5mana verdirilen fevkalfı Alman ordulann1n bütün şu-
de ağır kanlı zayiattan başka, helerinin misal teşkil ede.:ek iş 
ilk günlerde 40 binden fazla esir birliği sayesinde imha veya 
aldık. zaptedilmiş büyiik miktarda 

Ganıı.im arasında ~imdiye ka- tayyare, tank vesair malzeme 
dar 600 den fazla top saydık. rakamları, diğer taraftan, Al . 
46 sı 52 tonluk en a~r tipten manyanın şark hududu üzerin -
olmak üzere 2233 tank da ya deki tehlikenin vüs'ati hakkın· 
tahrip edilmiş veya zaptolun - da da bir fikir vermektedir 
muştur. Bundan başka çok bü-
yük miktarda tank dafi ve hava Her halde, merkezi Avrupa sa,,. 
dıı.fi topu, makineli tüfek, tü· hası, neticeleri hesap edilmez 
fek, otomobil vesaire de alın - mahjyette olacak bir ;Rtilldan 
mıştır. Bu rakamlar, saatten son d•ınkacla kurtarılmağa mu
saate fazlalaşmaktadır. Gana- vaffak olunmuştur. 
im, halen muhasara edilmiş va- '.Alman milleti, şeci, Prlerine, 
:r.iyette bulunan Rus oniulannın hakikaten, en derin te;ıekkürle
teıılim olmasından veya imha rini borçludur, 

SlıJfa : 5 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

( Boı tlır•f• 1 ı .... ı uyfodo) 

Suriyede bütün bölgelerd• 
mlhalli ileri hareketler yapıl -
mı~r. Ve muharebe devam et· 
mektedir. 

Habeşistanda: Şimma'dan 1-
lerliym İngiliz kuvvetleri 26 
Haziranda Demıi şehrini zap -
tetmişler ve 600 ltalyan "9 500 
Afrikalı esir almışlardır. Le • 
kenıti'nin garibnde bareklt '8-· 
yanı memnuniyet bir tanda de
vam etmektedir. 

Libyada keşif kolları fJl.&li
yeti olmuştur. Tobnıkta. ka}'de 
değer mühim bir rıey yoktur. 

Rumon119 .umi tebliği 
Bükreş, 29 (a.a.) - Alman -

Rumen cephesi umuml karar
gahının resmi tebliği: 

Sovyet Rus ordularına karsı 
harekô.t Bükovina dağlarından 
deniz kıyısına kadar devam et
miştir. Alınan ve Rumen teçek
külleri her tarafta vazifelerini 
yapmışlarc:lır. Düşmanın bütün 
mukabil hücoın teşebbüsleri ge
ri püskürtülmüştür. Tuna del
tasında harekat hfila devam et
mektedir. 

Alman - Rumen hava kuvvet 
!eri memleketi himaye için ha
rekata ve taarruzi teşebbüsle -
rine devam etmiş ve düşman ü
zerine faikiyetini teyide muvaf
fak olmuştur. Düşman Y assi, 
Buzdr, Galatz, ve Köstence böl
gelerinde birkaç bomba hücumu 
yapmış ve sivil halk bombalan
mış ve mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

Maamafih hasar ehemmiyet -
sizdir. 26 Haziranda düşman 
Bükreşin bir mahallesi üzerine 
birkaç bomba atmağa muvaffak 
olmuştur. Falı:at mühim hasar 
olmamıştır. 

Son günlerde hava muhare • 
belerinde ve yerde 32 si Ruıneıı 
tayyaresi ve hava dafi batarya 
lan tarafından olmalı: üzere tak 
riben 135 Rus tayyaresi imha 
edilmiştir. 3 tayyaremiz kayıp
tır. 29 Haziranda Köstence a
c:ıklannda 2 Sovyet torpito mııh 
ribi gözükmüştür. (Moskova 
torpito muhribi batınlmış ve 
diğeri muhtemel olarak hasara 
uğratılmıştır.) 
Düşman memlekette birkaç 

köprü ve civarına paraşütc;üler 
indirmiş fa.kat bunla.rın ekserisi 
esir edilmi,tir. 

Cocuk Bahceleri 
' ' ( Baı tarafı 3 Uncu ı:.yfada) 

3 - Mahalleler arasında boş 
araa. ve viranelere da.ha ucuz 
ve temiz birer kum havuzu ve 
çocuk bahçesi il8.ve etmek sure -
tile çocuklan ve ailelerini ço -
cukların oynamaları ve eğlen • 
meleri için uza.k semtlere götür -
meğe mecbur bırakmamak dalıa 
ameli olur. 

4 - Aleliımum büyük balı -
çeli gazinolarda kiiçiikler için 
birer ufalı: kum havuzu ile biri
.iti oyun aletleri bulundurmak 
sureWe anne ve bahalann daha 
rahatça otumıalarmı ve çoculı:
ların da. baba ve anneleri otu -
rurken onların ya.mnda hareket
siz oturmaktan veya çiçeklere 
mııs&llat olmaktan kurtararak 
arka taraftaki çocuk O)'Wl ye • 
ri.rıden .itıtifade etmelerini temin 
etmek Jjrımdır. 

5 - Alelumum çocuk bahçe
leri sıhhi ve terbiyevi şartlan 
haiz olmalıdır. Bugünkü bahçe
ler sadece sıhhi dir. Bunun ter
biyevi hedeflere ~ olarak 
tamamlanması ve hepisi bir el
den idare edilmesi faydalıdır. 

6 - Alelumum çocuk bahçe -
lerinde çocukları ani olarak ge -
len yaz yağın urlarına karşı ko
rumak veya terlemiş çocukları 
rüzgil.rsız daha mahfuz bir yer
de dinlendirmek için sundurma 
yaptırılması. Abdesti gelen ço -
cuklar için birer, ikişer abdest
hane inşa ettirilmesi de bu gilıt 
bahçelerde daima göz önünde 
tutulmalıdır. 

7 - Baz;ı büyük şehirler de 
yazlar için bu gibi ba.hçelerde 
ufa.it ve za.rif kulübelerde birer 
barda.J<lık ı,ıiŞeler içinde temiz 
si1t te aa.tarlar. Susaını.ş çocuk -
lu bundan. çok istifade ederi.er. 

1stanbul'un çalışkan değerli 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar'dan yukarda saydığım 
bu hususları na.zan dikkate al
malarını fpmen1ıj eder~ 

A. Hilmi Yolaç 

Arabaya binerken düşüp 
kolu kırıldı 

Arnavutköyilnde Ayazmaüs
tU sokağında oturan 60 yaşında 
Mustafa kı.:ıı Hanife atlı bir a
rabaya binmek isterken mu
vazenesini kaybederek yere düş 
müş ve sağ kolu kırılmıştır. Be
rayı tedavi hastahaneye kaldı • 
rılmıştır. 
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Dünkü Yüzme Müsabakaları! 
Büyüklerde Galatasaray, Küçüklerde 

Beykoz 
İstanbul su sporları ajanlığı/ 

tarafından tertip edilen mevsi
min ikinci yüzme yarısları dün 
Moda yüzme havuzunda büyük 
bir intizamla ba~antdı. 

kazandı 
Küçükler aıa•ında yapıları mü. 
snbakalarda da Beyko7. 77 pu· 
vnla birinci, Ualatasaray 65 pu
vanla ikin!'İ , Be~iktas 28 pu 
vanla üciiııeii gelmişlerdir. 

Alııwıı tekııik ,1clicler: 
100 metre serbest biiyiiklcr: 
1 ~ Sabahaddin (Galatasa-

Yl!;Nİ SABAH 

Üz el 
1 

Sağlam 
Ve iştahlı! 

KAŞE 

3U 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNİR ~e BJ<~L ağ-rıları ile soğuk 
algınlığından ileri gl'len \iicud KIRIKLIGI, 1'TEZLE 'e. GRİP 
hlll'ltahkları D E R M A N kaşeleri!<> derhal ge<)Cr, ıcahınd:A 
günde 1 - 3 kaşe alınır, lıPr oozalıaııede bulunur. 

l\füsbakalara 92 sporC'u işti -
rak etti. Küçlikler ve büyükler 
olm~k üzere iki sınıf vüzücü a
rasında yapılan müsaba katarın 
büyükler kısmında Galatasaay 
75 puvanla birinci, Beykoz 57 
puvanla ikinci, Fenerb.ıhçe 13 
puv~nla üçüncü, Beşiktııs 8 pu· 
vanla dördüncü olmıJslardır. · 
~ ...... ~ ...... ~ ......... .....----

ray. 2 - Nejat (Beykoz), 
100 - )$p , l.Jrst lıiıııiikler: 
1 - Ali ( r'cnerbahce 1.9.1, 

2 - Vedat (Beykoz), 
100 "" lre kıırbaijaı:ı/111a l..ii

<;iikler: 
1 - Tarık (Galata•aray), 

~~.~~:'.~ .'.~.'.:::.J' Maliye Vekaleti Mi ili Em 13k çO KÜ 
1 

Dünkü futbol macları 
' 

1.38.2, 2 - Ahmel (Beykoz), 
100 meı re lcıulxı~'julrı mu bıi· 

yükler: 
:i:~:::=1:ı~~1:oğ~~~~~~eye"et:ı:: ,,1ÜdÜr1 Ü ğ Ü nd an 
diğer doğumluların son yokla- ıı... al ı nacak (Saf tarafı 1 inci ıaytad;ı) 1 

takımı bir hayli sarslı. Hemen 
üç dakika sonra da Salim f)f'k 
sert oynadığından ayni şekilde 
taltif edildi. Birinci devre bıı 
şekilde 0-1 Beşikta~ın galibi -
yeti ile bitti. 

1 - Yusuf (Galatasaray) 
1.2.[ ieni Türkiye rekoru 2 -
İsmail (Beykoz). 

malarına (1 Temmuz 941:_ tari- ı ren memuru 
hinde ba5lanacak ve 1 Agustos / 
1941) de hitam bulacaktır. 

lkinci devreye her iki takım 
da onar kisi ile çıktılar. Şerdin 
eksi1<Ji~ini zaman z.;ın1an h ls:-;e
dea siyah beyazlılar temkinli ov 
nıyar'.1.k bir sıfırla !!'alibiyet i 

·ellerinden ka~ırmamağa çalışı
yorlardı. Zurnan, zaman parlı
yan Galatasaraylılar Be~iklas 
kalesinde tehlikeler yaratırken 

100 ·nırtı·r s1tlüstii ll·üçii1.;,ic,-: 
1 - Necati (Beşikta~) 1.33.1 

2 - Zeki (Beykoz), 

100 ı11ctrc s;rtiisl iibiiyii.kler: 
1 - Fuat (Beykoz\ 1.2.9.4, 

2 - Kemal (Beyko7.), 
i!.00 metre sı-rbf~t l:iiçükler: 
1 BPdri (Beykozı 3.4.3, / 

2 - Tuğrul (Beykoz), 
400 metre serb<"'t lıiiyiikler: 
1 - İbrahim (Beykoz) 6.5 

2 - Sadullah (Galatasaray), 
1xıoo '"'!!"'" kıiçiikler: 
J - - B~ykoz takımı 5.21.4 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı kiiçükten SA
NİN diş macununu kullan
mıya, SA-11\İN di:; macunu 
ile günde üç defa dişlerini fır
galamaya ahştırınız. G~rlıiiz 

~·etişmelerini t.emin ebnış o
lursunuz. 

~;;,,,_~~----~~--
Eczanelerde, büyük itriyat 
mağazalarında bulımur. 

Şükrünün ortaladığı topu ka -
paıı Hakkı iil: mcıreı!Pn dı~arı 1 2 
atn•erdi. HcmPn bi ı ar. sonra 
}larlıyan sarı kırmızılar hbli

CTalafaRaı:ıy takımı. j 
l\ıııe rıll«matur: -- Or. Şükrü Mehmet -
l -· Bekir (Galatasaray) 81 Gureba ha. ;tahanesi cild ve züh-

tün kuvvetlerilc ~i~·ah beyaz 
kaleye yüklendiler. Mehmet A
linin uzaklardan savurduğu top 

2 - Ziya ((}alata ~aray). ı-e ·. r hu .;talıkları sabık hekirni, 
--"---- -
Sahi hı A. Cam.;ııltıddin SaraçoQlu 

kendini Beşiktaş kalesinde bul Ne,, yat ~Ilidu rü · Mac" Çetin 

du. Ve maç bu şekilde 1-l be- Basıldığı yer: 

her gün saat 2 den 5 e kadar Be

yoğlu 1stikliil c:addesi Ne,. 99. 

Tel: 40916 

2 - Yoklamaya ayın tek gün
lerinde sabahleyin saat sekiz ı 
bucuktan ak~am saat altıya ka
dar devam edilecektir. (Cıunar
te6i, Pazar 11:ünleri hariç) 1 

3 - Yoklama a~ağıda göste
rıldiğı üzere nahi•·e nahiye ya -

1 
pılacaktır: 

1 

A-1:7 Temmuz 941 de Be
yoğlu merkez nahiyesi. 

B - 8:15 Temmuz 941 de 
Taksim nahiyesi, 

C - 16:22 Temmuz 941 de 
Galata nahiyesi, 

D _ 23:31 Temmuz 941 de I 
Kasımpaşa nahiyesi, 

E - 1 :7 A~stos 911 de Has- 1 

köy nahiyesi, 1 
F - 8: 15 Ağustos 911 de 

Sisli nahivesi, 
- G - 16:22 Ağustos 941 de 

ı Kemerburgaz nahiyesi, 
H - 22:31 Ağustos 9-11 de 

Kısa hizmetlilerin yoklaması. raberlikle bitb. Ebüzziya Matbaası 

--------~··--------------. IBursa Birinci Noterli~ine 
""' • • • • J Bursa Cümhury :et Halk Pa l'ti~i ida. 

Bu ilan davetiye mahiyetinde
dır. Temmuz ve Ağustus ayları 
içinde lıiLl mazeret yoklamasını 
yaptırmıyanların 85 inci mad
deye tabi tutulacakları ilan olu-

B O G A Z 1 Ç 1 L 1 S E S 1 re heyeti reisli2:i ile nlün'akit ve 3 
Şubat 94.0. tanh ve 362/363 say ı lı ile I 

MüdürJüg"' ünden: Burı;a Bırınci Noterli&:ınden musad. 
d&k mukavele mucibince Bursa 

nur. (9702) 

*· Lise ve orlw. okul l 'ı le-besi için 16 Temmuzda ba.:;:lıy:ı cak olan tatil Halkevi ijin tesis edHen An1plifika-
ik1na1 kursliirtııa i.:jtir~k 1 teı:inde bulunun t• lebenin Puz~ı r te.s i ve Per- tör ve Hop4n·1ör şebekesi ni akit ve Beşiktaş Askrı'/ik şıılır.•iıı-

şembe gJnl"'ri SGıüt dokuzdan on iki.ve k<:ıdar mektep idcu·t·~ınc ınür.n- nıi.ıteahhidi Bay Necati Güdenden 
caatla isin1leıini kJ.ydettirmeleri lUzuınu bildirilir. Kayıt i~i on Tem- 28/6/940 tarihinde te .,; liın •lınmı-:;tı. 

den: 
Lise ve daha yüksek mektep 

mezunlarından orta ehliyetna -
meliler 1 Temmuz 941 de hazır
lık kıt'asına sevkedileceklerin -
den bu tarihte hüviyet cüzdanı 

muz Pcr~eınbe &i.inü sa~t on ikiye kadar de\':.ım edeccktır. J\fukavelenin altıncı n1 .. ıddesine gö ı 
r~ teslim edildi~i taı:ı hten il.ibaren 

l .. __ l .. s_t .. a_n_ .. b __ u_ı_ .. B __ c_I_c_d __ i.;y_c_s_i __ I_l_a_~_n_I_a_r_ı __ ( ~~;.~!~~~:~~;~~~e;~:~l~:~~~~ ve diplomaları ile ~ubeye mıira
caatlan ehemmiyetle ilan olu-
nur. 

Ke:iu. bedeli tlk teminoıt 

1802/92 135/22 

bıldirildi~inde nıumaılC'vh en çok 
be.ş gün içinde bu arızaya el ko

Bf"şı k ta . .-ta spor caddes ı ni n pazı biııd - ... yarak normal müddete 1 .. ı.ı h t"decegi 

" .. h ız. as ından Vi~~eza~e p~r~{ı~a kadar ı ve malzeme işlemez biı· h. Lı ldc oJdu-

kendisınt" 10 .Nb an 941 de bi r pro
tes to çekilın ı ş fak;ıt t stınbu lda \er
d i ği kanuni i ka nıetg.:ihında da bu. 
lunup kendisine teb1i&" imki;ını hftsıl o lt-ııı kı sm ı n ı n kaldıı ım ın._,aatı. gu fennen tahakkuk edcr-.e yerine 

3764/12 282/31 Fılo1yada çift tenis kortu in ş.,alı. yenişi ni koyacağı ,.e bundan doJ:ıyı 
Keş.ıf bedelleri ile ilk teınin;ıtı ı11iktarl ~ rı yukarıda yazılı işler ayrı 1 hil·bir talepte bulunmıyacağı ve aksi 

A)1 I_ açık_ eksılhneye ko~l1 .nnış.tur . Kc~if ve şartn~ırneleri zabıt ve ıııua - hulde idare heyeti i~bu tamir \'e bek
me.J#.t mUdürlüÇU kc.ıletn i rıde &oı-ıilebtıır , ihale 7 /7 /941 Pa~:.ırte~i günu lenıeyi mahfuz tenıincıt a kçes inden 1 

sa.at 14 de Daiın1 Enl·ürncnde vapılacaklır. Taliplerin ilk teınınat makbuz mütC'ahhit hesabına yaptıracae;ı \·e 
\ıe ya nıektupları, ihule taı·ihındetl h·~kiz gürı e\•\·eı Belediye Fen işleri tem inat akçe!'i yetişmeUiğ:i ta' ;.di rdf' 

ol;ınıaın1şt.ır 

Binaenaleyh 
Bursa, t t;1nblılda 

Burı-ud~ resınt 

Yeni S;ıbah ı::,a-z:e-

telerile: iliııı ediln1ek ı;urC'tııe kendi
sine iblLöını rica edl'rıın. 

• müdurliı~'J.ne nıürac:ıutlu alat'iJkları feıınt ehliyet \'e 941 yılına ~it ticaret fa?:la"ı için nıumaileyh Bay Ne<.'a t :. 
odası '<'~ik ;ı i.ırıle ıtıale 1 L.nü rnua yyen aalte D;.111111 Enc:un1ende bulun - ye:- rlicu h<lkkını muhafaza edecegi 

27 H<ıziran 19"1 
C. H. P. Vil.iıyet fdaro Heyeti 

Reisi 
maları I. ı zundır. 114990., 

• • 
lstanbuı Beledi_veshıde tap ve ih: ı r olunup bf'ı.1yi ı.stimAI Ka rtal hu-

1 
su~i l\Iuh;.1sebcsine v~·rllmiş olan tahsild;ır ma kbuodarından 780801 - 780900 
No. lu mli:..buz cildinden 780801 - 780888 No. ya kadar 8tı v<ırc.ık dipkoçani
le ve 780889. 780900 No. ya kadar 12 varak a!cul ve l:.? varak dipk()(,.·anı ve 
827301 den 827400 No. ya kcırlaı· gayrı n ı lbtnırıel 100 vara k asıl ve 100 va-
rak dipl:oçanını havi olarak iki cilt makbu.l: bir çanta 
tur. 

ithıde zayi olmuş 

yazılıdır. i şbu les istltın tesliminden 
ı;onra gö!'tereceği arıza mumaileyhe 
yazılı olarak ihbar edildiği ve krn

NURETTiN 0GÜNÇ 

V:lki talep üzerine Hukuk U~ulü 
I\-'luhakeMeleri kanununun 142 in('İ 

disinden bu tesisatı yapm8kta istih- maddesinin dördüncü fıkrası muci
dam etti.!i elektrik mühendisi Bay hince nanen berayı teblii ilk çıka
Sami yol masra!ı ve ilcrt~tı Halke. cak nü .... '-.hada ne:]ir ve ilıln edilmek 
vinden verilmek suretile müteaddit üzere İstanbul Yeni Sabah gazete
defa Bursaya gelerek el koydueu si id:..rehanesine tevdi olunur. 
halde tesisat yine işlemediği cihetle (Bursa birinc:ı noteri) 

Müstamel dı9 koçanhırla g<.ıyı-1 müstaml'l makbuzlar karşılığı vukubu- :~;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
lacak tahsilat ve teslimatın hükmü olmıyacağı cihetle bunalrdan herhangi 

bir parçasını b\llunların ve kullaıııldıguu görenlerin Belediye tahsi.1 mü- 1 Devlet IJ 
1
.
1 

1 t 
dülüğüne, Karta( huru.,ı muhosebe meolıurlu.ıiuno, en yakın Belediye tahsil Denizyo arı anları 1 

ıubelerine veyahut Ernniyet memurluklarına malümat vermeleri ilô.n olu-
nur. (4537) 

Tehmitt 
bedell 

2250' 00 

225 00 

400 00 

40 00 

ilk 
teminatı 

168 75 

18 88 

30 00 

3 00 

• • • 

Beşikta~ta SinAnpaşa mahallesinin tramvny caddesin. 
deki polis karakolu binası enkaı.ının satısı, 
Eyüpte Evlicebaba mahallesinde Uçşehitler :P.tescitte
pe sokağ;nda 14 numaralı evin satışı, 
Fatihte Hüsambe;y mahallesinin Gemiciler sokağında 
68 inci adada 18 numarataJ numaralı ve 68 metre 
murabbaı sahalı arsanın ıatışı, 

Fatihte Şehremininde Hafızpaşa soka.tında 89 cu ada
da 2310 harita numaralı ve 19,83 metre murabbaı 

Muhammen bedeli (4050) !ıra ola 6000 adet kömür küfesi (14/7/1941) 
Pa1artesi gün il saat ( 11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından 9ç1k eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (303) lira (75) kuruşluk muvakkat temi.· 
nat ve kanunun tayin eltii:i ve ·aikle birlikte eksiltme .e:ünü saatine kadar 
komJsyona mUracaatları lA~ımdır. 

Bu ise ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5098) 

İstanbul C. M. U. liğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evlnin 941mali yılına ait 250.000 kilo ekmek ih

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

arsanın satısı. Muhammen bedel 113222511 lira olup muvakkat teminat 2416 lira 87 ku-
831 00 17 J3 Cihangir yangın yerinde PiırtelAş mahalleslnin Cl- ruıtur. Eksiltme 717 /941 Pazartesi günil saat 15 de İstanbul sultan ah met -

han&ir caddesinde 33 üncü adada 42,07 metremurab· teki ceza ve tevkif ivi müdürlüğilnde yapılacaktır. Talipler buna ait şart .. 
baı sahalı arsanın aatışı, nameyi tatil günleinden mada her &ün mesal saatleri dahilinde n1ezkür 

852 80 26 40 Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Nurlkaya çıkmazın. ! müdürlük de görebilirler. .. 
da 44.10 M. murabbaı sahalı arsanın satışl, İstekliler kanunl vesikalarını havı kapalı zarflarını eksiltn1e saatinden 

Tahmhı bedelleri ile ilk teıninat miktnrları yukarıda yazılı gayri men- ı bir saat evveline kadar mezkO.r müdürlükte toplanacak komi.syon reis -
kuller aatıhnak üzere a)'t'ı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 1 llğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri, 
Zabıt ve I\.fuam.ellt kaleminde &örülebilir. tbale 7 /7 /941 Pazartesi günü Taşradan gönderilecek taahiltlü mektupların posta gecikmelerinden 

aaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ==b=ir=m=es='uli=·y=e=t=k=a=b=u=l =e=d=ll=m-:e:::y::.ec=ei=l=il=i=n=ol=u=n=u=r=. ======="4=6=9=7::"= 
veya mektuplarilı lh.U. StinU muayyen saatte Daimi Encümende bulun- . 
malarL ( 4989) 

Tahmfn 
bede il 

1394.3 u 

13515 ., 

vooo 00 

ilk 
teminatt 

• • • 

llKS 171 Haseki. Cerrrahpaşa, Beyoilu Zührevt hastalıklar/ 
hastahanelerile ZeynepkAmil do&-umevinin yıllık ih
tiyacı için alınacak sekiz kalem kuru erzak, 
Haseki, Cerrnhpaşa, Beyo!lu ve Zührc\·i h .;ı.s t .J lık

lar has:tahanelcrile Zeynepk,mil do&umevi11ın yıllık 

thtiyncı için alınacak 9321 kilo sadeyağ, 

1011 68 

671 00 Karaağaç mües.-.~satl buz fabrikası ve soğuk hava 
mah;.enleri lçln alınacak 15000 kilo .. t mayl amon-
yaK. 

T ·ı~mln be1eUori ile ilk teınlnat Miktarları yukarıda yazılı mevaddı 
a da Y.f: sn tı,r al ı rı- .ıai.. üzere ayn ayn k&J>illi zarı usulile eksiltmeye konul
ınıt~tur . .Şartn.ı:- e1eri Zab:t •e ~furırrfıı!1At ~1il1Urlü.fii kalt'minde görülebilir 

Hayriye lisesi müdürlüğünden 
ı - Okulumuz leyli ve nehari talebesinden tatilde ikmAI kunl.arına 

devam edeceklerin kayıtları Pazartesi ve PerjCJllbe günleri saat 9 .. 12 ara
sında yapılır. Kayıt müddeti 10 Tem muz 1941 Perşembe e:ününe kadar 
devam edecektir. 

2 - Bu kurslara devam edecek le,yli talebemiz okulda kalabilecek-
terdir. 

3 - Bu ikm3l kurı:ılarına hariçten de 
olunur. 

leyli ve neha.rt talebe k::ıbııl 

İhale 7/7/941 Pazartesi günü saat 15 de Daim! Encümende yapılncaktır. 
Taliplet·in ilk teminat makbuı. veya mektupları 941 yılına ait Ticaret 
Odası veaikalan ve kanunen ibrazı llzımgelen dlğer vesaik ile 2490 nu
mnrah kanunun tarifab. çe,7eslnde hazırlıyac:ıklan teklif mektuplarını 

ihale günü saat 14 e kadar Dain'ıt Encümene vermeleri 1.lzımdır. 
(4991) 

1 
Toprak tevzi ta li?lHttn ame!ii i n ııı t : ı~bı ~- l icin lf'}kil edil l·n k i>~n isyon

larda ça l· ıncak üzere f.en n11:ıuu ru .:.1l ı n .. e.ıktır Bu fen nı cın 11flur1 köy
lerdeki ha 1.:Jne topr .. ı, ı·ırırın 1-:ctd. , , .ı l ı 1 .ii t \ 'f' tc-~ldt i " l t•r! nJ-~ ı~ tihckıın 

olunacuh hırd lr. 
Bu fen ll"emurhır1n :ı 175 li rayı et c-ın f"'k üıere 3636 nu rnar ~lt 

ma 3ş tP:ıdııl ka · unu h lı . ~ ınl.,.rır. e g4 re ,.labilerekleri ücrel \"elil"'cCk 
ve yol n1usraJlarıntlJn bcı. jkıı kÖl l erdf' bulundu kl a rı günler ı r;in de 
harcirah hükı ınler i ne ;:öre 11;cyJh;•t yc..,,nı iyl"· l ted.ye ed:le~e ıt ''r. Se
yahnt ycvıniyes i ( 150) kuı u ~ L·ıı az. ol nıanıak ii 7 t'ı·e ücretin tt:k.Abü! 
ettiı:,i asli rn ~' '"'~ n yüzde dörd lldur. 

il 

Aranan şartlar 
1 - l\Jer ·in k;;ınunll hlıkum'erine .c;tö·,·c ıneınuı· olma!.:. içtı lü- ' 

zumlu ~ at ıl .. rı h ..ı iz l1uluııtnük 

2 Yaş l 60 dan fa .la ıı maonak. 

:ı - Ta pu ve kada -t ro f,.-n 111cktrbindcn, n::ıFiaı fen li.ıtbili:at ınek· 
tebinden r ezun olmak V"y :ıt-.u~ ı,,. cı .. ~ relerdc \"C' V~ H<.ırita Un11.1nl f\lu. 
dürl il~ünde t''l az bir sene mt.ıddetle fen m ur· $1!.atı i.le istihJ.aıı 1 
E.>dıhn i ş b .. Ju n ~ı J. k, 

4 - :\Ienıur ; yet yap.n şs a blcıh itiboarııe hi ıru•tinden i tlfcıd.! e:lıle

ccği an i ş ılr1nk. 
5 • .o\ kedık le dijl i oltı·amak, 

l\OT: 
ıta i$1crınôe ç..,1ı,n11a olanlar 1'-r<'ih edilirler. 

111 

Aranan şartlar 
1 - Aşu;.~ ıd=t.\. , \ · esı:{Jl :ı.ı ba~lı oJ rı-. :ık ş<ırtHe l\laliye \"ck!ıl ... ti 1'.tı1ıt 

Enılıik l\ıtüclürlügüııc h;tuôı~n b.tida. 
2 - Nüius hü\"iyct \' arrıkası, cc.ı:-U ve_vahut noteıTe veya re"ıni bir 

ın.ık ı c::ı ınusaddilk l'Ureti• 
3 - 6 kıt'a {oto::,l'~ı{ «altı buçuk dokuz eb'adır, d J. '>. 

4 - l\tektep tasdiknaın:? veya ;;tehadctnarn.t"'.;i c -11 \ "Pya nı tlS'.HIJak 

bir sureti 
5 - Bulunduğu n1en ~ ı.yetl~re ait ve.iaikin a~lı veyahut ınt..1 dd

dak sureti ctasdikli sıcil ~·J··~e~i \."eyahut musadduk sureti k<İ.ridir.a-

6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köyl~rde \·azife ifa.;111u :nü
Setit olduguoa d :ür !ltıktı nı ~t \·~ya beledıye doktorluj:u raporu, 

7 - C. 1\Iüddeiumuın : ı ı,:inde-:ı. mahküıniyeti olınadıiıtliJ. d;,ir ~esl

ka, «istida zirine n"luJt..lciunnımilikçe ta~dikli mes , uhat veriln1Pk sllrc
tı1l' de olabilir . ., 

8 - Hi.h::nühal k~~ıd:, 

9 - Askerlik \'C ·ik.1s', cnuf•ıs hii\"iyf' 11- \·;; r.ık.,,,ıııda vars:> ayrıca 

i~ten1cz•, 

10 - Talip olan ç;ahıs resmi bir daiıede nd.blt·hdeın i.:.{' bu dai . 
renin alelü~ul 111U\"<ıf::ııtrıtirH gösteren vc:;ika, ctoılı·~ ınlileallik i~ti.da. \"l' 

nıerbutu vesikaların o daire vasıtasıle J\1aliye Vl'kA1etine grinctedlnıesi 
halinde ayrıca muvafakatrtarııeye lüıum yoktur.-. 

11 - Aşağıda yazıh şckılde ta.1hhiıtn;11n1.•1 

iV 

Taahhütname şekli 
l\'laliye Vek3.1etinde · toprak tevzi komisyorılarında bir \·aLife,ye ta

yinim halinde bu vazifeyı kabut ertece::;ımi \'e en aı 45 gün C\·- ·elin
den haber vermeden bu vazıfcden istifa ett;j::im veya bu vgziieyi ter
kettiğim, yahut hizmt-tiınden istifade edilnlediği veya istihJamımın 

devamının caiz olmadığı idarece takdir edilerek \ azi.fcme nihayet ve
rildiği takdirde komisyon mesa.slnin sekteye uğraıuası sebcbılc h~!iıl 

olınası mümkün ve rnuhtcmel zararlara karşılık n1aktuan ve cezai 
3art olarak be~ yüz lira temırıat vermeg.i; ve bunun için hakkımda dava 
ikamesine ve il3m istihsaline llizuın olmı;dan, bu taahhütnamenin 
icraya vaz'ı veyahut hazinf"'den alucat;ım \"il r:-;a IJu alacektan deH.ı1en 

takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnatnedcn mütevellit her h·ıı ' ' 
bir ihtilAf için dava iknmeı:;ine ltizum hasıl olurııa bu davanın Ankı:n·a 
mahkemelerince rüyetiru kabul ettiğimi taahhüt ve beycın eder;m. 

NOT: 
ı - Bu taahhütı.am~ ı:otet·ce resen tanzün olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüvıyeti ve ik~etg3.l"u ile ha

len bulundu&,u adresi taahhütnameye yazılac.J.ktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteaelsil kefil olarak resıni daireltrde 

veya ticari ve sınat müesseselerde memur ve mü.stabd(;m veyahut ti
caret veya san'atla meşgul bir ı;ahıs da istirlk edecektir. 

4 - Taahhütname yuknrıki metni aynen ihtiva elnlez ve yukarıki 

şartları haiz bulunm=1m-u1t1e1b1er•dıeııiğiıilld1i1r ••••• (13141917-•4
1
9
1
2
1
3
1
J•• .. 

Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğünden 

Taahhüt gerisi 24679 k!lo matbaa k11·pıntı klı/lıdı 11 Temmuz 1941 
Cuma günü saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat temi· 
natı 18.51 Jirad1r. Şartname muhasebemizden verilir. 

tsteklilerin ayni gün ve saatte idaremizde müteşekkil komisyonda 
hazır bulunmaları lAzımdır. (5122) 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 

ı - tdare mecmuasının Haziran 1941 ayından başlamak üz~re Mayıs942 
aayesine kadar 12 aylık nilshnsının şartnamesine göre basımı 16 Haziran 
941 gününden itibaren 2ı stın müddetle açık elaıiltmeye konulmuştur. 

2 - Mecmua en aşağı S, en fazla 10 forma olacaktır. Lüzumu halinde 
ek olarak 40 formaya kadar ayrı kilap halinde illvesl ,yapılacaktır. Ek for
maların bedelleri de mecmua formaları gibi olacaktır. 

8 - Her nüshanın baskı bedeli 3600 dilr. 
4 - İhale gilnil 7 Temmuz 941 Pozartul 11\inüdlJr. 
5 - Taliplerin % 7.5 hesablle 197 Uta teminat akçesini ihaleden e""el 

mal sandığına yatırmaları IAzıındır. 

6 - Taliplerin ihale eüntl olan 7 Terrunuz 1941 Pazartesi giinii soat 1~ de 
vilAyet binasındaki eksiltme ve arttınna komisyonuna ve şa.ı."a~ ın<·yi Q.:.."'! ... 

renmek için de ber gün villyet dc.ire müdürlül!ilne rnlir::ıcaa ..... _Lı. (-.td•J> 


