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·-
Türkiye ve 
Almanya 

SURİYE--

Yakında 
harp sahne· 
si mi oJacak 

111ziliz h/Jlriirneti 4ifrlUt 4 duat ntaamele$igh bizim 
at luğamu:nı ..., ınalı.a&lıe

\ ~İ2i kazanın.,tır. Falud 
' Q lıiç bir zaman Alman 
.,il!efu.e lcarşr dilpnan ol-
"'•ınızı icap etmez. İngiliz gazetC~..!i'l 

\:---- '" - ' derhal harekete 
~Q' Irıiseym <Jahid YALÇIN geçilmesini istiyor 
fN.. l:iadolu Ajansı, yarı resmi 
~ Das Relch gazetesinde ı ı · ı · 1 Be rar ınarur bir ~teei ?· ng 1 iZ er yrttı 

lı.i ~~an "Dört yol agzında. Tiir-1 ./ 
bi~e başlığı al~mda yazılın~~ petrol depolarınr 
ttr tııakalenın h ülasasını teblig ,. 
d '· Makalenin münderecatın- b b 1 d 1 ' · 
r:~ evvel başlığı üzerinde bi- om a a 1 ar • 
... durduk. Çünkü bir adamın 
~a lhentleketin dört yol ağ- ! Vichy, 4 (a.a.) - Ofi ıı.jan
ı.._da bulunması muhtelif isti- sının bildirdiğine göre, 4 İngilic 
~etler takip ' edebilecek bir 1 bombardıman tayyaresi bu. sa -
, az;~ete gelmiş olması mô.na- l bab. er.kenden Beynıta hucum 
0ltu ıfade eder. Ayni zamanda etmiştir. Petrol depolanruı. bom 
ğu~enberi takip etmekte oldu- balar atılmıştır. Bir depoy.a isa
'll hattı hareketi değiştlrebil- bet vaki olmuş ve b:w binalar 
~ek ihtiınalinin mevcudiyetini [ yanmıştır. Bir Fransız suba.yı 
lıo anlatır. Biz kendi hesabımıza I ile bir Fransız eri yaralanmıştır, 
~e dü~ümııiyoruz. Bizim i~in Pa.riste yapılan mühim bir 
k bir yol tutmalt ve ııimdiY~ ' . içtima :a.r- takip ettiğtıı:Üıl ist:lkametiı Pans, 4 (a.a.) - D. N. B.: 

lı:etmek mevzuu, baheola- "Lesnouveaux Teınps., gauıe 
~· . Türkiye kendi milli ve <Sonu aayıa s ıvt"" 2 11eı 

il 
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Uuk diyarı 
~~~--~~--=~ t 

ı fôrklyede asla~ ekmek butıranı 
diye bir şey olamaz 

Mesele iki haberden çıkarı
lan yanlış manadan ibarettir 
Halk pasif korunmaya hazırlanalım 

derken zoraki bir sık.mbya uğradı 

Valimizin 
ŞehrimUde be.z1 mahallerde 

bulunan fırınl&rda halkın tale
bini karşılayacak lı:adlU" ekmek 
hultıııa.maınası yttslinden dün, 
belediye ve vil&yet tarafından 
derhal alman tedbirler netice&n 
de stlnttle önlenen, mevw ve 
yersiz bir ekmek sıkıntısı ol • 
muştur. 

Buhnı.run sebepleri belediye 
tarafındıı.n em.tıe teUtfk ohm -
1bJli ve buhranın b8şladığı salı 
gıınt1 alqıa,muıdan it:lbuea. bele
diye bittlhı ,fırmları ıııkı bir kon 
trole tAhi tutm~. 

Beyanatı 

t~ti menfaatlerini düşünerek --------------------------------

~~;t~uşold~~~~~~ Harp karşısın- \Eski Alman Macar Başvekili) Buğday mübayaası · 
1 Yol da tut~ar bu-

~~ ve~: da Amerika 1 imparatoru ı Romada hakkında bir karar 

Belediye tarafından buhnuıın 
sebebi hakkında dün akj8.Dl 
edinilen kanaate nazaran, buh
ran atisin fırmcıl&n. bir ka~ 
~ -eı 4. günlftk un ihtiy~
Mmıı birden vennesi ve bu un
la.mı b&2' tmıı'2la.r taııı:fından ııı..~tihap edebWr bir tstidatta ı, d u·· n o·· ı d u·. ' ;;:"'"'11nek kendi telô.kkimize 

~0re YUnJı~t.ır. 10 Hazirana ka-
ıu 4:!ens haber verdiği makale-
.,.,!1 :Serlln sıyas' r mahtıJlerind.e dar kat'i kara ... l"'r i i 
·ıır,., ı Cena•e merB!l m ~Ye hakkındıılti dostane ı- alınacak '"' 

Mussolini Başve
kili istasyonda 

karııladı 
dı ..... "'.dan dolayı lr.ıyret uyan- sade olacak 
~"11_Ş olduğunu 'da bildiriyor. Londra, 4 (a.a..) - Times ga.- Roma, 4. (a.a..) - Macar S... 
ıı.ı.!,~erlyor k1 bir Alman ga- zetesinin VaşingtondıJı:i muha- -'oom. 4. (a.a..) - Stefatıi vekili ve Harlclye Nazın Bar-
d,,:::sının Türkiye hakkında biri bildiriyor: ajansından: dossy bugün saat 9 da. Roına-
~~e bir lisan kullanması Al- Birleşik Amerikanın bıı.zı Eski Kayzer, bu sabah saat ya muvasalat etmiştir. Batve-
ılit ta için alışılmamUJ bir hal- mabfileriııde zannedildiğine gö- U.30 da vefat etmiştir. idi garda. Mu;ı,;olini, Kont Ci-
~ ~. e ~imdiye kadar orada bi- re, balen Atlas ötesinde h&ki:m ı Ceııaıe menıslmi ~· parti umumi katibi ve di-
~1 n:.lı.c.ıı, hat ti. ha..,_ l kar&rsızlık buhranı 10 ha- Doom, 4 (ıı..a.) - D N. B.: ğer lılilrii1IY't azası taraf'nıdan 
Ut bir meslek takip edilmiıı- zlranda bir sureti halle bağla • 1 Sabık impara.tonın <fıifilı me- ~·· 
~ ~aleyh dört yol ağzın1'. nacaktır. ra.simi Pazartesi sa.babı Doorn Kral, M-.r ıoazınm lıBlıel eU1 
~ ıtıış bir memleket ,.arsa o- Reisicümhur, kongre şeflerim tatoeımwı kilisesindeki bahçe- Roma, oi (a.a.) - Stefam a
tı.ıj da Almanya olacağını ka- gördükten ve hariciye nazın de y&pılacaktır. Mü~veffanın jansından: 
fi .. ~~k zaruret kesbeder. De- Cordell Hull ve İcar ve İare di- vasiyeti mucibince merasim Ka.pitolu ziyaret ettikten son-
~ olıı.cakııa Almanyada (Sonu .. yıo 5 ıütun ~ de (Sonu .. ,,. 5 ıütun 6 ~·> ra Macar hükilmet reisi Quiri-

ııa g<'iecek demektir. """!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 nal sarayına. giderek kral ta-
J.ııı_ı makaleye gelince, bunda = .. rafından kabul alıınmuştur. 
~a Tilrkiyede çekilen iktısa- hik m~vkiine koymıı.ktn-. Bu ide- Alınıll\ya bizimle dostane mu- Ba:rdossy ile heyetin diğer '" 
ılit >.orIUklar tasvir edilmekte· ali kabul ettikten sonra onun nasebetler idame etmek isterse 1 ..zam bundan sonra kral tarafın-
111ıı· Bunun da sebebi lngiltere- ı samimi ve hakiki fi'liyatına doğ. buna biz itiraz ve muhalefet e- ' dan öğle yemeğine alıkonul -
ı...' Türkiye mahsulabnı nak- ru yürüıneğe çalışıyoruz. Tak- dece!< değiliz. Alman milletine muşlardır. • 
~ekt iınkfııuuzlıklarla kar- 1 litçiliğin şiddetle aleyhindeyiz. kıı.rııı takdir ve sempatiden hıl§- .: , ,...,...,...__.__. _________ _ 
ıı;-ımas1 imi~. lngilterenin Binaenaleyh bu büyük prensip- ka bir hissimiz yoktur. Yalnız 
ca~eketimizden yapacağı ibra.- le memleketimizin hususiyetle- Nasyonal Sosyalist ideolojisi
lıatn Şarki Akdenizdekl barp rini ve kaplarını telif ederek yü- nin aleyhindeyiz. Fakat bunu 
U"-eketıeri dola;ısiyle sekteye rümeğe mecburuz. Biz, Alınan tamamen dahili bir mesele ad
le~rayıp uğram .. clığuu ~en- inkılô.bı gibi milli hakimiyete ederiz ve siyasi münaeebetler
d. de en salllhiyetli blı- makam- arkamızı çevirmiş değiliz. Bilil. - den ayn tutarız. Nasıl ki komü- ı 
ii;"1 sormuştum. lngilterenln 

1 

kis bütün ruhumuz ve kalbimiz- nizın ideolojisini de kabul etme
if 11aaaı taahhüd\erini tamamen le ona karşı teveccüh etmişiz · diğimiz halde Sovyetler Birliği 

RESMi 
=:HARP== 
TEBLİGLERI 

tn aketrnekte ve mübayaatıru yap- dir. Bazı fedakarlıklar yapıl- ile samimi dost bulunuyorus. İngiliz Resmi Tebliği 
n·• ta olduğu cevabını aldım. ıruşsa realitenin tahmil ettiği Fakat Nasyonal Sosyalizm Kahire, 4. (a.a.) - Orta Şark 
~naenaıeyh makale muharriri-
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zaruret dolayısiyledir. Yolu-! beynelmilel münasebetler saha.- İngiliz umuınt karargilumn teb-
-.-?:.1.. noktada. yanlı~ malilmat muzda ilerledikçe prensiplerimi- sında kuvvetten başka bir bak ği: . 
,.,;:_<uJU. 'ş olacağına hükmediyo- , zi daha ~ünıullü tatbik etmekle tanımayınca bizzarure ondan Libyada vazıyette bir değioik-
. -ı bahtiyar olacağız. 1 çekinmek ve korunmak mevki- tik olmaınıŞtır. 
ı..Yllharrir Türk ve Alınan in- Türkiyenin kuvvetli, mütte- inde kalır12. Nasyonal Sosya- Habeşietanda İngiliz subay-
""lpla ynJ hit ve clisiplinli bir memleket ol- 1izm hız' i kendi d;;oündügu" .. bir ttı. nm birbirlerinin a ..., !arının kumandasındaki HabecJ 
tn "'kki ediyor. Bu hükmünü şu ması, balkın iyiliği için çalışma- Avrupa nizamına cehren sok - cengô.verleri tarafından iQgal e-
~eaya istinat ettiriyor: sı, istiklfıl ve sulh istemesi de- ınak isterse bütün varlığımızla dilen Debareclı'de kanlı çarpaş-
~ .'I'ürkiye garptaki model ü- mokrasiden aynlm:ık değildir. mukavemet ederiz ve istiklali- malar olmuştur. 
d ı:,ınc kunılmuR biı demokrasi İngiltere ve Amerika da kuvvet- mizi müdafaada tereddüd göe- İtalyanlar tarafından iki defa 
t eğ.ıHiı. Türkiy'e kıl\'velli. müt- lidirler, müttehittirler ve disip -

1 
termeyiz. geri alınan şehir şimdi elimizde 

Jhıt ve disiplinli bir memleket- Jinlidirler. Gaye bir makine itti- Alman milletinin Türklerin bulunmaktadır. Düşmanın bu .. :j Burada halkın İ) iliği için haclı vücuda getirmek değil, yüksek vasıflarını her zaman ımıntakadaki tazyik! cenupda da. 
Jiıı •~ılır. En büyük arzıısu i5 tik- hürriyet üzerine müesses bir takdir ve tebcil etınesirfe teşek- hissedilmektedir. Göller mnha-

;;ı~. Türkiye sull1 i~er.,. disiplin kurmaktır. Garp de- kür ederiz .Şu halde Alman rebesinde şimdiye kadar alman 
li ~u noktada Alman muhar- mokrasilerinde bir çok mahzur- milletinin Mein Kampf'ı oku- esirler cema.n 5772 İtaqa.nla, 
l:'~~lc aramızda ~ok esaslı bir !ar bulwıduğunu biz de biliyo- dukça ne kadar üzüleceğini dü- (Sonu .. yıa 5 ıUtun 1 dal 
0rıiıı i'ıtilifı var. Türk ve Al- ı nız. Fakat hangi rejimde mah- şün, rek biz de müteeesir olaca- ,...,..~~""'""'""'""'""'"""'~"""'"""' 
~n inkılapları birbirlerini,n_ a~- zur ve kusur yoktur. Bizim Bü- ğız. HAR p 
ta otınası &öyle dursun , bılakıs yük Millet Meclieimizin cephe- Alman muharririnin temas r __ , 
.,_~antabana zıttırlar. Evet, sinde hakimiyetin millete ait ol- ettis!i gayet ciddi bahisler ara: 
~~tı)'.e demokrasiyi yani milli duğu yazılıdır. Ve bu bizi Nfu3- sında "yamıı kendi n>enfaatinı VAZ.IYETı• 
ı::"'ınıyeti garpteki modeline yona! Sooyalizm inkılabından düşünmüş olan,, lııgi!tereden 
""llarn ta t b k 1 kat'i surette ayırmaktadır. \ bahsetmesi pek c:ocukça oluyor. 
tak k 1 mamına mu a ı 0 a- Muharririn Türk - Alman si- Kendi meilfaatini d"•ünmiyen, 
Ilı. urııı:n.anuştır. Bu garp de- ..., 
dı>okrasileıini beğenmediğimiz- yasi münasebetleri hakkınJ:ıki 1 başkalarına iyilik etmek için 
...._n. onlardan ayrı olduğumuz - ı fikri şudur: uğraşan bir milleti muharrir bi
Zi n ?olayı değil, memleketimi- "Almanya Türkiye ile dost- ze gösterebilir mi? Bizim İngil
~ &ılayaai ve tarihi tekô.ınülünün luk mün~~tlcri ıdaınesini ;,... ' tere ile yaptığımız siyasi ve 
'tııi P rtııdandır. Bizim hedefi- temektedir. ArııUa. menfaat Çal'- iktısadi anlaşmadan lıl~ bir ııi
:ııe~· ıneınlekette halkın hakimi· pışınaoı olmadığı Ankarada ve kô.yetinıiz yoktur. İngiliz bll
~renııipini tamamiyle tat-_ Berlir.d~ teslim edilmektedir. kfuneti dürüst ve dost mua.me-

Alman milleti Türklerin yük- lesiyle bizim dostluğumuzu ve 
"\ sek vasıtiannı her zaman takdir muhabbetimizi ka.zıumu~tır. Fa.-y u SU f l

• ı e 1 ve tet:~il etmiştir. Bu takdir ve , Jı:at bu hiç bir za.ııan Alınan 
hayranlık menfaatlerin çarpış- milletine karşı dUşman olmamı-

z- ı mamıı.sı esasına istinat eden 
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ıın lcap etmez. ~nunla. d~ do_st 

U•• ıeyha karşılıklı münascbetlcte şekil, yaşamak en büyük eıneliıni7Jdir. 
. bayat ve resanet vermektedir. ·Bu gayeyi temin l!:in en birinci 

Ya kında neşre baş, r::;.r 
c-.i•nıız bu tarihi tef "h>
l>ıı2ı ZetJkle /akibed· i. 

'i.ıden eminiz. 
_J, 

Bugün Almanya yalnız kendi çare Almanya hUkO.metlnin 
menfaatini dUşünm(lş olan 1n- bizi rahat bırakması, bizlmle 
gilterenln mevkilni alınış ve o- hiç meııgııl olmamasıdır. Her 
nun piyasadnlr! yerini işgıı\ ı;c1e- bald~ dü!J'!"anlık hareketine te
rek bu vatiyetin scmereleruı • eebbila bırlın tarafımızdan gel
den !stiCade .tn>eğt. b•oJamı1- 'miyecektlr . , 

-
Jlil.se1in Cahid 'k'ALÇDI tır-

Mide meselesi 

YAZAN: ~ 
Emekli Ge11erwıl 
Kemal Koçer 

Yirminci asır lıa.rl'lerinin 
"mido meeelesi., olduğunu 
iddia edenler vıı.rdır. 100 yıl 
önce, İtalyanın nllfusu U, 
tng!lterenlıı 24, i'r.uısıuım 
38, Mınaııyıımn 38 ve 927 
de Po!onyaninki 28 milyon
du. Bir asırdaıılıeri ''Franııa 
mııırtesna, bütün bu memle
ketlerdeki arbDl göze çarp
maktadır. 

Ludendorf, "Ha.rp, bir 
m!Deti'n Jq&.Ylf a.zmiııin ha-

Cloıw u)'fa 4 ıütun 4 do) 

T esbit edHen yeni ustıl 
ve fiyatlar 

(8onu •yfa 6 WtMR 1 de) Yali Doktor Lutfi KırU...ı 

• 
Havagazı lşçiıeri 
Hak Kazandılar 
Hükumet ücretlerine zam 
yapılmasını temin edecek 

Ankara, 4. (Telefonla.) -
Toprak Mıı.hsulleri OfiaiDiıl ı,.. 
tigal mevzuları aruında bulu -
nan buğday, çe.vdar, arpa 
yul&f müba.yaalan ile fiyat 
prtlanna. ait kararname ile 
buğday 'ille çaTdann tanrim ve 
ııatışıanna ait kararnameler htl 
kilmeqe Ilga ecU!mlt ve bmı)a.. 
rm yeri~ Ofisin ~al ID8" -
ıı:Wan aruma -r.Jiiın .u.t 
edüoo mımr - mahılltu da lltl
ra etmek iUıere bu hubub&tm 
tanzim ııartıamu tabtt eden iki 
~--·- b .. den 'ti'-- . Ankara, 4. (T~oola.) - 1.s- · lanna ?.aınt y> pug, h1 ·!-. z <vaı> 
men 
........ yete= :n,~ .. ;ir. ı .._..n tan"··' H•:v•......,, ElA'-'-''- ·- 1. , .. IAll u. ~- va.ı..ı-ı.a. ,...., ettigıni ileri ?W er.-;.c ~ lı..crine 

Bu k
u'"""'"'"""'e g"-' bir " ..,_...,,,,.., __ •. .,._.._ Tllrlr. Ano- ' ----, ~~ ..- .....,..._........., ~......,,~ j z:ı.m )'~pır!ı<k L0 f.<'T'l~nl' • 1 ç \'ali 

ma.n veya iatasyondıuı 3 kilo _ nim §irketlyle l@çtleri arasında ı Lütfi Kııdarın riy.ıaHırıde bu-
metredeıı fada uzak olan mü,. _çıkazı ___ llıtilifl_· __ a_r,_llrk __ et_m_eın_u_r_-_____ ıs_•_n"_ .. _1_ı._s_...,_'u_n __ 3_ d•_>_ 

Ali 
(86nu ıo.yfı 6 llllwı 1 eh\ 

Al k 
Emekli General 

man orsan 

gemileri 11hsan' a son 
nasıl çalışır ? 

Tuzak gemilerinin 
gizli tertibatı 

Tuzak gemileri, e!:seriya gizli 
tertibatla. silfilıle.ndınlmlf, yük 
veyahut yolcu vapurlarıdır. 
Bunlar çok ağır bir şekilde te&
llh edilmiş olmakla beraber gö
rün~eri zaranıız ticaret gemi· 
!erinden farltaızdırlar ve ancak 
harekete geçecekleri zaman mas 
kelerini indirip Biliblarını mey
dana .;ıka.nrlar. 

cevabı 

=[~ Yazaı: Cevat Abbas Gürer~ ·-
- 2 -

Kanunun haricinde ve vicdant 
kanaatlerinin lıilMında hiçbir 
.zaman hareket etmemiş olan 
İstiklil mahkemelerini her tür
lü isnattan tenzihe bile lüzum 
görmem. ÇilnkU emekli general 
"emirle,. hareket ettiğini söyle
diği İstikli.J. mahkemesinin Ak
§ehirde baklannda icap eden 
t8hkikatı yaptıklarını ve fakat 
kendisini celbetmemekle celadet 
gösterdiklerini, ayni husustaki 

mütaleasının iki cliınlesı ııra,;ın
da bariz tezada düşerek e&aı;eQ 
hakikati itiraf ediyorJ.ar 

Evet emekli general?. Mahke
me sizi mabkilm etmedi. ÇünkÜ 
tecziyenizle tekevvün etmiş millf 
kudret ve kuvvetin zafa uğra • 
dığı ümidini düı!manlara ver• 
mek istemedi. Va.ziyetinızi öf
renml'mi tavsiye buyrduğun .. 
saylav Bay Hüseyi:ı Rauf; yas-

( Scnu 9ftyfa 4 ıdt.un 5 del 

1 - Kurbanı tusa.k gemisini 
böyle görür. Korsan vapunmun 
avlıya:uminin süvarisi. dür 
bilııle zaman konıan ge-L----------------------
m!sini bitaraf bir bandıra taşı. 
yan maswn bir 9ileptaı t.ıırlı:e- -~ .... 
demez. ;;:ı;.ı~=:=: 

2, 3 - Bu mllddet zarfında. 
korsan kadar yanına yaklaş

< .. nu uyfa 8 oiltu~ 1 de) 



ANLATAN: BiR GAZETECJ 

'l1-
- Teeeklı:ilr ohınur nezaketi- ' 

aıze. bay: diye alaylı bır cevap 
rerdi. Ohalde, arzu buyurulur
aa odanıza teşrif ediniz!.. I:laıı
talıktan yeni kalktıgınız için ~ 
halde ıstirahate ihtiy..cınıs olsa 
gerektir!. Maa:mafih bu akşam 
nekahet devrindeki hastalar i
çin oldukça kuvvet verecek bol 
yemeğimiz var!.. 

- Merı;i C&libe !. 
Fiiliakıka ko~kte l<Almıya ka

rar vermiştim. 
İtiraf ederim iri beni bu ka

rarı vernıeye sevkeden sebepler 
arasında bilhassa Kera.mi beyin 
gelme:oi ihtimali e:n kuvvetli i
mil<ti. Yalıuz Calibenjn Ameri
kada meı;h ul bır hayat gec;irmll 
olan bu kardeşini fevkalade me
rak ettiğim veya ana, kız ve o
ğul arasında. ne cereyan. edece
ğini yakından gör:mek fııııa.tmı 
kaçu-ınaroak istediğim için de
ğil.. 

Belki garip bir his olarak, fa
kat ı;iddetle duymaya başladı
ğım kıı;kançlığa benzer bir duy
gunun da mühim surette tesiri 
altında bulunuyordum. 

Evet, her ııeye rağmen Calilı&
ye karşı zıifım büyüktü. 

Hastahanede letarjjk uykn 
halınde bulunan madam Kagli
yarinin ııarfettiği o söz, şimdi, 
zıhnımde fevkalide k:uvvetlen
mi~ bulunuyordu: Keraminin 
Calıbenin hakiki kardeşi olma
dı" fikri! .. 

lf~te Erenköyünde o gece beni 
alıkoyan en mühim sebep bu 
idi. 

Fatiha hanım uzun seneler 
adeta mefluç bir halde yatak -
!arda yatmış olmQBllldR.O. lı8sıl 
olma bir hassa.siyetle ikide bir 
de çocuk g!bı o~a küsmek 
adetindeydi. . 

Calibenin Keram.i yilzündeıı 
sarfcttiı":'i acı ve do.kwıaklı sö..r 
1 er Fatiha ha.ıuruın bu küskün -
!ilk illetini billias.~a. harek&te ge
tirmişti. 

Kaılıncağız artık taş olmuıı 
ı;ibi ardı araa.ı gelmez bir sii -
kut içinde, yatağında, yalnız ö-1 
nüne bakıyordu. O ııekilde bir 
inatla onun gözlerini hiç kaldır
madığını gören uyuyor za.ıme -
derdi. 

Bu alil kadıncağmn artık ko
n uşnıasma. ümit ve ihtimali kal
madığı içtn kendisinden müsa
ade dileyerek hemen odama. <:&
!rildim. 

Ve bu yalruzlıktan billst:lfa.. 
de düşünmeye başladım: Acaba 
Fatiha hanım oğlunun köPe 
gelmesini niçin i8temiyordu !. 

Kerami bunu lı.isaetmemil 
miydi? .. 

Buna rağmen, diğer taraftan 
pek yalan alıikası olduğuna fÜP
he bulunmıyan madam Kagllya
rinin o esrarengiz ve tehlikeli 
hastalığı da çık.tığı halde, ~ 1 

rami bu davete gelecek miydi?. 
Ben Calibeye hilyan kadınının j 
hastalığını haber verdiğim 'l'e 

n"6n Keraıninin geleceğini un &-

diğim halde Calibe de bana lı&.y-
li manaJ.ı görünen garip bir em-
niyet var gibiydi. 

Bu da benim şüphe damarla-
rınu tebrik etmeğe Wi ! Şu bal-
de, şayet Kerami gelecek olursa 
gayet dikkatli olma.ya mecbur -
dum. 
Diğer taraftan, madam ~ 

liyarinin sayıklarken söyl · 
o garip sözler şimdi büsbütilıı 
eheınıniyet almış bulunuyon...'u. 

Kadının söylediği sözlerden 
mühim bir kısmının doğru çr 

-
r "' Yeni Sabah 1 
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ABONE BEDELi 
Türkiye EcnWI 

SENELiK 1400 K"" 2700 Krf. 
6 AYLIK 760 • 1460 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • 800 • 

TAKVİM 
5 Haziran 1t41 PERŞEM&I! 

9 Cema:ıtlyetevv•I 1&80 
23 May .. 1'57 

Gün 160, Ay 1, Yıl: 9+1 - Haır iti 

Gün .. Öll• tkindi 

8.61 4.35 uı lhaft1 

4.29 ı:ı.ıt :ıe.u v-u 
AkfA"' Yataı , ....... 
12.00 2.01 uı ı....t 

ı.a.J'T M..J'I 2.ll v ... 

-- DiKKAT .... 
•Yeni SaMh> a liln4erilen 1"Zllar 

...,. evralı: neşred.Wıln 9ClıJmu& i .... 
o&ıınıııaz ve lılml9ao ~bo'"'--... _ .~ ... •,. bT1 M ..... ,1 V.,... 1• .. lı•·T \ hı 
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kışı bem meraıı: 'ft neyecana 
dÜ§Ümliltü: 

Ca.Iibenin ana. tarafından lvad 
oğullaruıa ınensuıı oldıığuıııı ilk 
defıt öjren.iyordum. o tvad o
ğullan iti arkalarında, etrafın • 
da ölesiye ihtiras kavgaları ve 
cınayetl.ır vuku.a. geMliği an.1.aşı.. 
lan şeametli bir define lıikAyesi 
bıralanı§lardı. 

Kerami bu define .lıikiyesinin 1 

kahra.mşnlarından bıri değil 

"""; ~ 1 mıJ-· 
Zihnimde, bu dofine hikayesi

ni açıktan açığa ve doğrudan 1 
doğruyıt bizzat Kenmiye a.çı:nıı.
ya karar verdim. lain hakikati· . 
ni ancak bu suretle meydan& çı
karmak .kabil olahilirdi. 

Bana hayret veren noktalar
dan biri de şu Kagtiyarinin ga
yot mühini olduğun& artık şüp
hem kabııyan o 8'Ylklııması es
nasında bu define ıııeaelesine a.
it hiçbir söz geçmemi§ olmasıy
dı. 

Filhakika bu esrarengiz genç 
İtalyan Jrndınmın gerek Kera
mi ile ve gerek Calibe ile pek ya.
kından alikadar oldıığıına şüp. 
he yoktu. O kadın, biç şüphesiJI 
bu iki kardeşi pek yakından ta.
kip ediyordu. 

Fa.kat hakikatt.e asıl takip et-
tiği kimdi! Kenmi mi, Calibe 

'? mı ... 
Bu kadtıı Calibe7' nereden ta

nıyordu ! 
Kendisinin ııöyJediği sözler 

fevkalide garip ve karanlık 
değil miydı !. 

Bu kadm, Calibe olduğun& 
şimdi tamamııe hilbnettlğim o 
Türk kızı içjn: 

- Ka.nmı om..m. bnının tesi
rini atarak ona gitükqe yak! .. 
şıyoniınl .. 

Demiyor muydu! •• : 
İhtimal kı, bu kadın ta A

merika~n bu esrarengiz va.z\
fe ile ortaya çıkarıhrıı§, ora<IJ 
yine kendisinin o garip t!birile 
(karunı hissetmelt) BUretiJe K&o 
ram.iyi bulmWj, omuı vasıt:ı.ııile 
Callbeye yaklaşmış ola.bilirdi .. 

İşte bu noktada tekrar dehıı&
te düillllelrterı kendimi a.Iaınıyo
rwn: 

Zira., eğer · lta.tyan kadJ.. 
nının letıırjlk ~Ullll esnSBında 
sayıkladığı sözleı' Calibeye ait 
ise, O ?akit, Calibe hakkn>d a 
bana da gelmiş olaıı şüphelerin 
bir hakikat o!nwıı lUmı geli -
yordu. 

Kııgliy&ri, kendisinin yakiaf
ma.kta olduğuıı_u ııöylediği bıa 
Tlirk imanın bir ilHl ~ 
söylımıemiş miydi!. 

Calibe = bir ölü! .. 
O esrarengiz ııeinlde aranılan 

ölü Calı'be miydi!. 
Filhakika, bu ıııilt:biş meaele 

içinde be.zı ciheti« §İmd.İ az çok 
aydınlanıyor gibiydi de: 

Medyum ttaıy.aıı kadını b. .,jn.j 
ettiğini aöyledJb o meçhul 
Türk klanı sırf kanının hassa
larile hissetmektıe olduğunu söy 
!emek teyidi. 

Halıikaten, Bebekte Nadire 
Hanımın evinde, ıunca.m Haeı 
Beyin uyku haliııile ooylediği o 
garip eözler anısında, benimle 
lı:onu'°1ğunu bildiren Simavb 
Şeyh Bedreddin (Dammo Kag-
1.iyıl.ri ismini iJk defıt lelaffUE 
etmemiş miydi! .. 

o sırada bu kadının da kendi 
kanından olduğunu, yedinci 
ceddi •.amanında hıristiyan ot
mu.~ bulunduğunu söylediği de 
mutlak surette lllı:ılda idi. Şu 
ha.ide, mantıki ııillıile, birbirini 
tutuyor gibiydi. 

Kagliyari de ayni kandan ol
duğu için Calibeyi kanı vıı.sı ta.. 
sile h.i.s ve keşif etmiş ola.bilir
di' 

iŞt.e burada ıihıırn duruyor
du: 
Eğer biçare Bahta.<roı·'un söy

lediği gıl>i hakikaten bir ölü a.. 
ranıyoraa ve bu ölü hakikaten 
Calibe idiyae o halde ... 

Zavallı Ca.libenin llobeti ne 
olaca.ktı ! . 

Ca.libenin ve bepmizin?. 
Yoka, Calibe, ,..m bu ara

nan ölll işte bu tvad oğullarının 
meçhul ve şeametli ck>fineleri i
çin mi aranma:lrta idi!. 

Fakat bu defineler .bu kadar 
kıymetli mi?\ 

Yahut bu ilefh:!er ~inde 
bu kadar kıymetli bir §eY JDi 
var! 
Hır ıı.ıda, böyM 

bir ._. - ~ ııe ifit. 
mi§tim. 

Caljbemn hekibter bir ö'lll 
olduğuını dilşiiıı=+ i9e insanı 
deli edecek adar garip bir 111&
.. olıırdıı.. ~ lıöyle İlle, ll
ca.lıa c..ıo. ... ,, 1 i bllmbw' 
,.~.\,'~'14!' .. 

, " 
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1 
Beyker mağazasının ı 
ayakkabı ihtikarı 

tahkikab 

Vergilere 
yapılan 
zamlar 

iaşe müsteşarlığı ı - o K u Y U c U 
gelen kahveleri o 1 Y o R K 1 : 

satın alıyor 
Fiyat müııı.lı:abe komisyonu 

kontrollerince fazla fiyatla. ayalı: 
kabı ııattıklan tesbit edilerek 
müddeiummnillğe verilen Bey
lrer mağazam sa.bipleri hakkın • 
kında ilk tahkikat açıldığını d,a.. 
ha önce yazmıştık. 

Mağuıı. sahipleri bu ayalı:b
bılann esasen kendilerine de 
ma.llyet fiyatlarının yll.ksek ol-1 
duğunu söylemekte ve müddei
umumiliğe bu bııımııda f&tura
lan ibru edeceklerini bildirmek! 
te idiler. 

DUn iflıı tahkikatmA el lı:oyall 
milddeiumumt muavinlerinden 
Fethi Seıaiye alihdarlar ta.ra.
fın.dau bul faturalar ibraz edil
miş ise de daha li1zımı görülm
lerin de ikma.li için ilrl gün b -
dar mehil verilmiştir. 

Eğlence yerleri 
tarifelerine tesir 

ediyor 
Muhtelif al.kollii içkilere son 

yapılan zamlan.n şehı,imi.aı;le eğ
lence yerleri tarifelerine yapa
cağı tesirler iktısad mildürll!ğü 
tarafından tetkik ohm.maktadır. 

lktısad müdriilüğü tarafından 
ııon a.hnaJl bir karara n:ı.zann 
bu tesir tarifelere aııeak hiildl
metin kara.rlaştırdiği zam nis
betinde ola.caktır. 

Diğer taratdan li1ks sınıflar 
müatesııa olmalı: i.izere eğlence 
yerleri tarifelerine küçük bir 
zam yapılması kararlaııtınlınış.
tır. 

Memleketimize gelen 40 bin 
çııvallık kahvenin iaşe mü.<;te · 
şarlığına merbut Ticaret ofisin
ce satın alınma.sına karar veril
diğini yazınıştik. 

Ofis, kahve ithalatçılarına 

yüzde 4 kar vermektedir. Ta -
cirlerin, teklif edilen bu kan az 
buldukları söylenmektedir. Bi
lindiği gibi Brezilya kahve şir- 1 
keti müdıirü Anka.raya gitmi'-J 
tir. 

Alakadarlarla tem'.!Sll geçe- I 
rek bir karara. varılmasına ça
ehşnıaktadır. Zira, 40 bin çu -
vallık partinin 30 bin ~uval kah 
veııi Brezilya, kahve 9irketin11 
aittir. 

Bir ohnyucum"4" 
zun şikayeti 
Ka.rilerimizden Mehmed 

Özkan diyor ki: 
"Aboneai olduğum gaze

tenizden on beş gün zarfın
da. ancak beş g~te geldi. 

Bunun da. sebebi -öğrendi
ğime göre- ~nin istas -
yon şefine vertileceği yerde
yoltla, okunmak üzere katar 
memurlarına verilmesidir. 
Bu yüzden gıı.zetel?rim ba 
zan hiç gelmiyor, bazan ad
res kuşağı olmadan bıiyük 
bir tcelıhürle ve fersude bir 
hale geliyor. Gazetelerimin 
muntazaman elime vüsulütıü 
temin için bu husu:ıa. posta 
idar~sintn na.uırı dikkatini 
celbetmenizi rica. ederim. 

Arg'ltlw.11 istasyon şefi 

Ahmet Hqım C B m i i C İ 1 O r i H tıasıtasiıc .\fe~.med 0~1w.,, Hava Kurumuna ya- ihtifau hı:~~S:!ı1:!Hb;-d~~~~; 
Pllan feberruler Diin, büyük ~ Ahmet nazan dikkatine =~el~~ a.~~aetan~~~~ 

. Haşimin ölümünün sekWnci yıl norma.! zaman ve ~ekilde al-
7',._ .. B-- K..,,...ımda...: dö'nümü olması münaııebetile Sıhltat ~ içtimai Mııavenct 
"',. -~ mıısını t'fillin için poııta ida-

Şehriıııizin lıa.ınzyetli ve yurt değerli f8.İ.l'İ.n Eyilptelı:I ma.kbe- VeA:dleti Hıui.ut 1>e Sahiller resinin dikkat na.zıırına. ar-
aever kereste tilecarlarmdım :resinde Eyüp hal.kevinin idaresi S'lhltot Umum .MiW\lrlü.ğiin- zed.iyoruz. 
Bay Aziz Karhan bundau bir altında menıaiın yapılmı§tır. , dEm: _ AGık mektup -
müddet fllVVel T1ir1r. Hava K- Meraıııimde Haşimi sevenler __ ._,, ........ 'da.re Bay O. Beniceye kasaba.-
mun& bet yüz Ura teberrli et- ve edebiyatçılar bulunmu' ııal- . Anam= ....,_..,. ""'!'ıye ı - nıı:da diğer bir biiyi bulunun-
mieti . .Mmnaileyh bu. defa da rin makberesine bir çelenk vu'ı 81, Slhba.t __ ve İçtimaı Mua_ ven_ et caya. kadar (Yeni Sabah) a 
Jmnım ywııeejıw ~yüz elli ll- m müteakıp ~ l!alkE'Vi reilı1 VekAletinin. 81511941 h.rihli. ve l_olan ihtiyacınızı abone ol
ra dalı& ,atırmak suretile tebel'- Sahap Efe ve ııair Salih Zeki sicil 8426/149 sayıl\ ~...Urlerine mak suretile temin edebi-

rtı yeldlnunım yedi yils elli liraya .Aklayın birer hitabede buluna- tevf;kan ı 611941 tarilıındcn iti lirsiniz. 
ibllğ ehwlftir. Bay Am ~ rak f&irin haya.tuıdaıı. ve şiir =~-------
bADUı bil vatanpavaane hare - sahaeında!d .ız kıymetinde b&reıı muva.kka.ten kapablmış 
keti k:ıınıın erUmnın .silkran1a - bahsetmiışlerdir. ve bu limanda gemilerin sıhhi 
nnı mtMtp otınuııttır: .Bundıııı muameleleri mezkt\r tarihten 
~ ~taıpnda Rumeli C*I itibaren liman riyaseti tarafın-
desinde ikamet eden Bayan N-.. Vali ankaraya dan görülmeye başlamışbr. Bu 
lı!de At' ı1• Gehtede Ktid<!#l gı"tti limana gelecek ve bu limandan 
kapıda Makaramlarda oturuı hareket edecek gemilerin sıhht 1 
Ba.y Hamdi Özm. ve J"a.nga.lt>d& Vah ...., Belediye Reisi ~ dı 
Erga ... ,, ca~'!'e berlıer - Lfttfi .Kırdar di1n {liqwnki tnın- muamelelerini yu\<and~ a ge-ı 
Hk .-..ııay Gaı:pia jle refibm le An1Earaya gitmiştir ... Dol{tor 

1 
çen memuriyete müraca.at edip 

Baya Guı>ia ııHD:ı nllıan }'Cl-- Lfltfl Kırdar Ankara- >Jy-.retl\ yaptırmalan ·ve ta.kat bn me -
sUklıl:ıriı>l Türk Hava Kııruma- hakkında bir muhabiriıni.ze Şii. murluğun sıhhi' resim cibaye -
n& ~etmişlerdir. Ku.rwn iah&t:ı.,, venniştir: . .. tine salahiyeti bulunmadığı illn btı .. - Bay ?e Bayu}ara •-'--- muhtel"' --'"'" " - ~ .. ya. "" VINI- olunur. bırer. .:..:.-• ............ vermek ... 

.,......_ ,_ yet ve belediye işleri lıakkın<j& k 
~ _m.+zlıelede 'bulunmuo - vekAletierie tem&aiar ya.pmıılt Seyahate çıkaca 

~ gidiyonım. ~atım 3 öJhoetmenler 

Milli Setin imzalı 
fotoğraflan 

Sivas, 3 (Huı;usl) - Milli 
Şefim.izin .imzalarile Cüro.4uri-1 
yet HA!kevlerine hediye buyur
muş oldukları fotoğrafileri şeb· [ 
rimiz Cümhuriyet Halk partisi 
kaza idare heyetinin partideki 
ocjaamm ııeref mevkiine törenle 
talik edilıniııtir. Törende kaza 
idare heyeti reisi eczacı Şevket 
Çubuk.;u kıs& bir hitabede bu -
!unmuş ve törene son verilmiş
tir. . 

Ağırcezada bir gün stirecektır.,, 5 ... 

beraet kararı Çöplerin imhaS1 ihale eri<~ o:!:~N:1..:ı!~.~~· HALKEVLERI 
'l'lirıııniıı tahkirden dolayı bt- olunacak ay!Arını müsaade almak suret.ile 

rincl ağır ceıada uımrufen. mır Çöplerin denize döl<1llınll8i işi istedikleri yerlerde geçirebile • 
ha.kemesi yapılmakta. olaıı Kil'- belediye tarafından mflnahsa ce.klerdir. 
kor 1ı:m J:li"'lıetin di1D. dıınıt - ya ile müteahhide verilecektir- Y ainız bulundukları yeri ter-
ınası niJla\retJenmlş ve kazar Y a.Jnıs bu defalı:l mttnah • G k<ıdeeek olan bu gibi öğretmen-
tefhiın Jphwnıp. · aylık olacaktır. Belediye bu !er o mahallin Maarif MUdilr • 

Okuıuın ka.ramamcye g6re mllddet est3J!l.nda çöp bnnlan- lllğüne gidecekleri yerlerdeki 
ElizaW. iımad ,,. Wdla olunaa nı inşa edebOeoeğini zıuınetmel<- adreslerini bıralı:aca.klardır. 

llllÇ ııilbut baıın.ıe görillemedi - tedir. • ztm· Türk- İsveç ticaret 
~ın· ,,_ .__,..., __ karar veril - M sın n tan t 
ı; ......... ,_...,....., ıwçarşı 1 . anlacması 
miftir. M~sının. ta.ıııı.tmi halt- Y 

iKTiSAT 

Almanlar incir 
alıyorlar 

kında har.ırlanan proje be&edlye An.karadan &'eten haberlerden 
tarafından ya.tına& tattıilı: ola- anlaşıldığına göre Tllrk - İsveç 
nacaktır. H&J. haline tfnıt olu- tılcaret müza.kettlerinde tam bir 
nacak çarşıya 6 bahanıtçl. dük- anlaşmay& vanlmt~r. Anlaşma 
ıranı da UAve olnna.caktır. buı;iinlerde imzalanaeıtktır. 

Al!D!ln!ann İmıir ve baftli- ı· kı • k 1 e f t e c .• sinden 350 bin liralık incir mli- , __ 
bayaa e•v•-.•l<Ietl haber vecil-1 

mektedir. Almanlar ~ıca yils -·----------------

2r;: ~~~=~ı Pigan~o. bay_iliği g_apa~ bir 
r.a!:';ıZ:ı!~-~~~1~: emeklının cuzdanıle bılet-
hurda iııair vardır. Alıııaıılarla / • • • f • [ f 
bir anJetnıaya ~ takm: erını ıçe mış er. 
de bu hurda ıncır 8'otu da ven-
yecektir. 1 

Söyierultğıne göre A im!l!lbır, 
hu incidıwden halı:ik1 kahveye 
yakın bir nefa.sette JWıve imal 
etıneın.lirler. A!nıanyada yal
nıs ba İıf ile ırıeteu1 3 fabrika 
buhın.dıığıı hl\be-r verilmektedir. 

İtalya.ya balık satıyoruz 
Son güıılcrde tt:alyaya yem. 

den halılı: satılmağa l>a.<jla.nmış
tır. ltalyaya satılan bu kollsel'
velik balıkla.rm deniz yolile sevk 
ed.lleceği a.nlqıhnattadır. 

Altın fiyatları 
Altın fiyatla.n mı.meğe baş- ' 

l&ınıştır. Her günkü sukut, 15 -
20 lnmıt &nı•mdadır. DUn de 
bir altının fiyatı ll&.4.0 lira idi. 

Dün ikinci sulh r.eza mah- de satılm:uuı.ş bileti bıılundu
kemesine sıcağı sıcağına işi&- ğundan derhal geri dönmüş ve 
nen bir ltıleftecilik vak'ası gel- yakın bulunan Ahmetliye mev· 
miş ve iki !fUÇludan erkek ol~ı kiine gelip karakola lı&ber ver
tevkif edılmiş, henüz genç bil' miştri .. . 
ya.,ta olan kadın ise serbest Yapılan tarif ve verilen eş· 
bırakılmıştir. kal üzerine aradan çok geç -

Bu vak'ayı okuyucularımıza medcn suçluları yakaalyıp şi-
kısa.ca yazıyoruz: kilyetçi ile yüzleştiren polis; 

Eski bir emekli olan ve ha- bir za.bıt tutularak hadiseyi 
len aeyyar şeki'lde mi111 piyan: müddeiumumiliğe aksettirmiş
go biletleri bayiliği yat>an Al~ tir. 
Fuad adında bir zat evvelki Sultanahmed ikinci sulh ce
akşam Sofularda Ahmediye za.ya verilen dava dosyası "" 
ınevkiinin ilerisinde Halıcılar suçlular mahkeme huzurunda 
semtine giden ve bir takım lruımen itirafta bulunmuşlar• 
yangın harabeleri arasından vıe hüviyetlerini (Hıuıaıı Yıl -
geçen yolda ilerie.rlı= bir<!en: ma.z) ile (Belltis) diye te.shit 
bire öniln.e biri erkek, diğen ettirınilleroir. 

Halide Edibin 
konferansı 

1 - YILl"dımııeverler cemiyeti 
namına evimiz salonunda 5 ı 61 
19il ~be pPıü (Bugün) 
!!af.l (17.30) da. Üniversite :ıı;de 
biyat Fa.kültesi ,profesörlerin
den Halide Edip tarafındl\ll 
(Tllrk kadınının milli vazifeleri 
ve gönüllü hasta bakıcılık) mev 
zııunda bir konferans verilecek
tir. 

Bu konferansa bıitün yurd -
daşların gelmeleri rica olunur. 

2 - 6 Haziran Cwna ve 7 Ha 1 

ziran Cumartesi aksamları sa-ı 
at (21) de Tem.sil şu!x-miz So -
fokl'm "Kral Ödip., isimli ( 5) 
perdelik trajedisini temsil ede
oektir. Bulunmak iı>tiyenlerin 
davetiyelerini büromuzdan al· 
maları rica olunur. 

Geçen Cumartesi tehir edilen 
temeilin davetiyeleı i 6 Haziran. 
Cuma. gitnkü temsil de muteber-
dir. ' 

Zararlı böceklerle 
mücadele 

Sivas, 3 (Hu.sııııil - Vilayeti
mizle Gürün. Su.,-ehri kazaların
da meyve ~aı;larına miı:sal!at 
olan ve ayni zamanda ımeyvelcı'i 
mahveden ve ağaçların kısa bir , 
müddet zarfında kurumalarına 
sebeb olan Aşı kurdu ve Hipar- 1 
tomat tırtıllan ve diğer zararlı j 
böceklerle vilayet ziraat mfulür 
lüğü mücadeleye başlamıştır. ! 
İliç ve malzemesi ziraat müdür
lllğünce meccanen temin edilen 
bu faideli iş bahçe sahipiE'rini 
memnun etmiştir. 

• • 
l çki M ese/esı 

Yazan: ULUNAY 

Kadın mebuslanmızdıı.n ~ 
nin içki aleyhindtı verdiği nut 
bir çok dedikoduya sebep old~: 
Lehde, aleyhte .ııö,Jeı söyJenılı· 
yazıl8.l' yazılılı. Anketler yapıJdl
Mes~le bunuııla kaldı ve )laliY 
caktır. İru;an ıarı içkiden af 
mak çok güç bir mesele.lir ~ 
rihiınize bak :ak olursak JI 
fermanlar, ne elvalar, ne iı1>'. 
deler çıkanlmamıı; ve hiç bitiSl 
de bir iı;e yaramaınıııtır. l~s~.:;, 
!ar !renklerin (Vice) dedik "' 
kötil iptilala.rda.n kendileriJU ~ 
!ay kolay knrtıuaınıyorlar. ·n 
iptilalardan bilha.sı;a içkı ~
başta gelir. Şarabın tarihı ın ~· 
lar kadar eskiilir. MüMlüman_lı il 
ta dini tekayyüdlere rııiro~D o~ 
ne geçilememiş, At'&p tarıhı .1' 
meviler ve Abbasi! r :ı:amaıunf ~· 
halifelerin sarh!)!lluğuna ait ı 
ralarla dolmuştur. til 

B<-n şahsun itibariyle k~ • 
iptila haline gelen ıçki düııJ<U~ 
lüğünün a.leyhtanyun. Bah~• 
otuz senedir içinde hulundııg~ 
matbuat hayıttında ne pard ~· 
zekaların bwu. kurban e<lıl 1 

!erine şahid olduğum için aJeyb· 
tarlığını hazan da. hwıll!Dlet dır 
recesine çıkar. 

E~ki ~irler, . rumuz oıarsi'f• 
meypereet g6rünür\erdi. lla 
yam ~iirlerinde her tikri ~ 
ile terennilın etmiştir. Esk~,.hi 
vanlarda alkıynfuneler, bcng....-
deler ayn birer fa.~ıl teşkil e.ıet' 

'd &' !er. Bunları rumtJııdan tec~ 
dip hilve hilveııine doğru o 

0 kabul edersek biltiln eekilefl 
her zaman - Amiyane tabir ne . 
zom oldukla.nnı kabul etırıelI 
icap eder. . . 

Nef'i o tomturaklı lisanıyle 

Merha ! Jl.'y oıu miııayı ıııcıti 
• • yakut reıılı 

IM-rl gdsüa · ııitı 
ı.ı çarlu bi de~ ' 

Diye bıi.deyi öyle bir tlUIV~ 
der ki in.."alll(I bu p_.ışvenin ar 
ebed humarı ol.ınıya.cağıııa ın 
naeağı gelir, . 

Eııki şairler hıktmıiyyatı ~ 
anlat.mağa şarapla ~ _Ai· 
!ar Ruhi, meııhıır terkibi beuu 
ni: 

Sa.aman lıki Jdm ~ "'-~ 

Bb ehli ıı.riıl*tılı&oız lllfflt.İ 
~ 

diye baıılu. 

Ter klbi beııdlerde bu girlzg'.11~ 
kullanmaga sebep ileri geri B?Y 
Ienecek ııö:alerin kailinin içkJ)"t' 
müptela otmaaına ba.ğışJanınl;". 
için olsa gerek. İl)ki için ı:~ ~ 
rekkepler alatümış, ne kagJ 
doldurulmuştur. Hoşa gid: 
fıkralann çoğu bu meyzua bit 
mas eder. Pek ııariflertndeıı 
ikisini kaydediyorum; 

Rumelihiaarmdaki ':"ki seıı; 
taşi teıkk:esı tıeyhı NAfı bıı.b6'/ 
canlardan biri: 8tJ 

- Baba erenler! demi,.. NC 
sene üzüm bereketti oldu. 
ya palım ? . "" 

- Oh n_e ıl.l~ .. Konu konı.,Ur 
dağıtınız!. . 

Bir kaç gün Aonra tekı-ar a'/ 
ni sual: 

- Bıı~ erenler! ~onu k~: 
şuya dagıtbk. ıtnuyor. I{ 
tüklE'rden fışkınyor. t 

- Sokaktan gelene tl'eÇt.11 
verin ... 

Aru.ı biraz ı:-eçmiş: _ . 
_Baba erenler? Biz dagıttıl< 

ça bereketi arttı. Koyııca k ~sr 
kacak kalmadı. Ne yapalını 

Nafi baba düşünmüş: . 
- Suyunu sıkın. demi~. ktJ$; 

!ere doldurun. Bak:ılmı A.il· 
ne gösterir!. 1 Abbaı>i hükümdarlanndal 
Hirünnürreı;id bir gün ~ir E~: 
Dellameyi huzuruna çagırt.rı~d• 

- Senin hakkında ha 
şer'iyi tatbik edeceğim. uJ!l 

_ Aman efendim. Kusur 

ne."._ Ge<;en gün bir şiirini o_k~ 
dum. Şar'lbı ve snrhoşlu~ıı oy P 
taf\'vir etmişsin ki bunu ıçotıY~ 
adam hiçbir zaman neşvetıı ti 
hunınrını bu· kadar mükenuıı 
bilemez. O halde mutlaka ~"" 
şarap içiyorsun. 

Ebu Dcllame düşünmüı;: 
- Efendimiz. demiş. Bu lıll,,[ 

ta kendimi müdafaa etmekli~· 
me müsuade eder misiniz? 

GOmrOk ve inhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

kadın olmak ll:ııenı iki kişi Dinlenilen !l&hltlere, tutulan 
~hn•ftır. ı.apta. nazaran bu w~ sabit 
'();ce aldirıo etmemis ise de göriUdiiğünden Haaa.n. Yılma
bwılanıı kendisine doğru g• an tevkifile mevkufen muha
difim garün~ ituruınııamJ l'e kemesinin ieraama liizıım gö. 
taın o anıda kadın biraz geride rilhnlla ve Bellıislıı. ııeriıest bl
kalara enet Derleyip sa.at rak>Jmasııylıı bir mahzııı· ol
iiOHU\11 'N ka.dm da yııkllll"' - madıjnıa. Qz-ar verilmiştir. 
Uıı. tanı bir h~ ile &- Bu ııuretJıa loJef..,.,; Yıhna -

- Söyle .. 
DükkAnlar saat 20 de _ Yazdığım şiirdeki içki uııı: 

kapanacak virinin bu kadar hakikate .. ııııı_ Giimrilk ve fntriaertar Vdti.li 
R&if KaradmU. ctıı. de t.atkik-I 
!erine dewun etmiftir. Vekil, io.-
1ıiııari&ra ait mi' 'rrie met 
gul olmaıt. allb.cleriaıdaa ia
hat almıştır. 

Dünkü ihracat 
Dllnkll ihraca.tın yelı:iBI 120 

bin linıdlr. Dllıı, !taıyır.ya 
x- .... ~ııtıııe ,. ... - · -~ . -

~ ...... - -~ ' •'™• ild9· .. 

lindeld ~ bpıp bq - ;~ ~ ı,ı1~ 

ı.qıllDlt........... .ı: · 1. 

- ··-,_6.. 

. ...•) . vafık olduğunu nereden biliyor 
Sivas, 3 (Hıısuıoı - ~eledi- sunuz? __.. 

yeye milra.caa.t ederek dükkiln 1 J 
ve mağa.za.larnı muayyen saat - 1 • • t 
!erde a.çwp kapanmasını istemiş Y enı neşnya 
olan tüccar ve esna.ftıı dJlelJeri p rd hne 
ha.ft.& içinde tıop1aıııın ııeledt.yıa e e ve sa 
41Dt"11Mh'h• mfi•terııa --- Bu güzel V& ()a{O, qan'at ıtıtı/J' 
.mtkln ..,. mat-lmn. -"* 311 ımuasının C:il) sa.yılı luuı;inıA ;~ 
~!:r.;.' t •• ._ .... • h~.~ lntl4ar etı 'j\:iw • .,. 
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19.U VEl'tt SABAJl 

1 

acı şkı 
Her - Havacılık Bahisleri ---

• 
ın işafı M a'tut amiralın, Amerika 

i 

Yazan: AIURAD c.'ERTO(iLt 

~e,rşey mahvolmuştu, genç zabit An-/ 
.. ~ııın kim olduğunu oğrenmişti. Bu • 
·~~· •Yet ka··~ısında yapacak şey yoktu \ hava kuvvetlerinin gitgide 

büyük roller oynadığı görülüyor 

da dahil olduğu halde bü
tıiıı Fransız dostlarını kızdıran, ı 
liikin ~abık dü~nıanlanııın du-. 
d~kl~ı·ın>ia da bir istihfaf tebe~-, Ha rblerde 
sumu uyanclırınaktruı ba.';ka hır 

Tefrika No. 40 
1 t4J~n::. biiyiik bır heyecana ka-' tanınmı~t.. Bu va,iy~t karı;ı~ın

'~;ı,u_, Cenl"tın sö,J~rini dik- da kazaya rızadan ba~ka elin
ı'lııı ~ dınliyor \'e hıkiı.yl'niıı F<J- d<•n ne gelirdi• 

U lıekJiyordll, nk ~a,.~kınJı" Ve Jıpypcan da-
l'tıj . (~ r<J~nbıre aklına: "Yo~~3 lülrn.ları gectılth!ıı sonra Ct\'dd.I 

'-ııı.ı el hakikati öğrendi, benim koııuı;tu: 
Olduğumu bıliyor da mah- - Bunun ~imdiye kadar na.ıe" 1 

~·n nu bövle konuşuyor?,. farkına ,·nr~mamış ol<luğunı 
'" li g(']di, Ev~t, bu ihtimal ha- 1 l.akikaten ı;rrip, tevC'kkdi sizi 
'"'at l'ep bir tanıdık yüze b<:nzcti -
~ :en . Variddi. Türk zabiti ycrdtım. Şimdi sorabilir miyim 
~l$ının hakiki maksadını araba? Yaııımr, hangi maksadla 
)~'"ll1ııek i~in U>gafiil gö~tt:ri- Hokuldunuz • 

t Olabilirdi. Anna artık heyecanını ycn- 1 
~l misti' 

t l't devam etti: j 
- Siü iildümıek i~in. 

1,~ lluJunduğum mli~kül Va>".i- - Çok alil! Peki bunu şim-
~~ı anladığım zaman iş işten diye kadar neden yapmadınız? 
r,~'llıı~ bulunuyordu. Ht'r tara- Teşebbiisünüzü neden tehir et
~, !!atılm t t tiniz? Görüyorsunuz ya artık 
~an · ıı;ti. ş c 0 zaman fırı;atı ka~ınm~ l/ıılunuyorsu
llaııı ef olduğunu öğrendiğim a- nuz. Şimdi sözüme iyi dikkat e
lıııı l.ı.bancasını çıkardı. Hak- din. Ycrinizt.len kat'iyen kımıl
\i dıı. ne hükün1 verildiğini bil- damıyacaksınız. Evinizden bizi 

1 1iiY0tum.. Bcllu beni derhal öl- gozetliyen a.rkada,ıarınıza kati-ı 
,.,,l'l~eklerdi. YahııJ ela esir ola- yen i~aret \'eımeğe kalkmaya -
'"'!tuta caksıruz. Bunu yaptığınız talc -
l\ıı . Caklaı-dı. Ben bittabi bi- dirde ilk önce sizi vuı mağa mec 
'Şıkkı _tercih edivordwn. Bu bur olacağını . Kuşçular köyiinde 
ıı.r· da bir fırsat zuhur etti. Ye.- yapmadığım şeyi burada ye.p
~ın elinden tabancasını kap- makta teredüd etmiyeceğim. 
lı.. ' \r ıuı. ef yere yığılmış, bu ani Cevdet arka cebinden süratle 
·~keti tabancasını (ekmişti. Anna: 
llıi~ - m karı;ısında diğer kcr - Beyhude teliş ediyorsunuz 
~· !)ar da ~a~ınruşlar, sin.mis diye cevap verdi. Evde bizi gö
oı~ ı. li'akat tam bu f'ırada ne ııetliyen kimse yok. 
~biliyor musun? - SözUnüze inanamıyacağım 

ı,_, na kat'iyen cevap verecek i~in beni mazur görün. Komita-
....,~ette cılar peşinde kazandığım tecrü-

b:ıtnı dC'ğildi. Eğer gün beler bana Rizleri çok iyi tanıt-

tesir yaptığı ~iipheli olan oon 

1 
beyanal.ı yalnız Fransız clvdla
rını kırmak ve düşmanlarını 1 
güldiln:nekle kalmadı, hatta 
bazı h:ılisüddenı Fraııımdar bile 1 
bu haksız ve yerı,iz bühtanlara 
k ö p U r m ü ş olacaklar ki 
Fransanın Ankaradaki büyük 
elçiliği başkatip ve müsteşı\rı ile 
ikinci katibi istifalarını verdiler. \ 

Bu istifa zımnen: 
- Başında bu kadar abuk sa- ı 

buk konuşan bir zırtullahi Kir- , 
maninin bulunduğu devlete hiz
met mi edilir? den ba.şka ne ma-ı 
naya gelebilir. 

Amiral Darlanın Türk va
tanperverini eınirle hareket e- 1 
deıı köle menzilcSine indirmek 

1 
istiyen o münasebetsiz pata
vatsızlığı Fransayı seven biz 
Türkleri ne kadar incitti ise 
Ankarada vazife gören iki 
Fransız diplomatırun as!Hi.ııe 1 
protestosu da o derece müte
hassis etmiştir. ·ı 

Acaba zırtapoz amiralt nutku
nun, başında bulundugıı hü
kfuneti yabancı bir memlekette 
temsil eden münevver ıki Fran
sızı istifaya sevkedecek dere
cede fena tesir bırakmış oldu
ğunu i~dince yine, yapt..ığı ga
fın azametini idral< etmemİ!j mi
dir, dE.>rsiniz? 
Hoş! Bunu idriik edecek lta

bilıyettc bir kimse; o mahut 
patavatsızlığı edı>r mi idi?. 

A. c. SARAçoaLu l 

'* Asma allında yağ tüccarı o
kuyucum Antepli Bay Naci 
Aksoya.: 

Amiral Darlanı t:n veciz su
rette siz tasvir ve tavsif buyur
muşsunuz. Görüşünüzde çok 
isabet var. Tebrik ederim. 

A. c. s. 

~b IUnış olsa ve küçük idare tırdı. Şimdi Jlimbayı da söndü
'~k aaı o kadar zayıf bir ziya n><:eğim. Hareketinizi hiç de -
o~~asa idi, Cevdet mutlaka ğiştirmemeğe azami surette dik 
ble .' büyük tahavvülü fark kat edin. Arkadaşlarını?., belki 

l'dı, de içlerinde Yanef de vardır. "-====,......,==-===="" 
n.. Vaziyeti asliı. fark etmemeli, G k 1 d · · 
""il~ zabit devanı etti: şiiphelenmemelidirler. özünO aryo a emırı· 
~. İınkanı yok talırnin ede- Bunu söylerdek sol elini uza- ne çarparak yaralandı 
'•n. O dağlarda. ,ıusu arka- tarak küçilk idare lambasını ela Hali<: Fenerindl- Mira !ay Kii-
1._1,d11 kalıad:ı.yılık eden komi- söndürdü. Genç kız hi<; kımılda- zımbey caddesind oturan Meh 
."Ot lil'I mıyordu: med Girid; odasında dolaşırken 
l"ıi n birer köşeye gizlendik- _ Aldanıyorsunuz, evde hiç düşüp karyola d~nıirine gözilnü 
~da bir kadın· üzerime a- kimse yok. Görüyorsunuz ya si- çarpmış ve ağır surett<> yara -
~ tabancamı elimden aldı. z.e ıtaat ediyorum. lamnıştir. Yaralı Cerrahpaşa 

Askeri hareketler de tabii Yazan : 
hadiselere; hava vaziyetlerine 
ıı<:k benzerler. Yugoslavya ve Emekli Hava Bnb. 
Yunanistanıu i~galile netieele- i f 
11en hareketlerden sonra ortalı- Bedri CELAS N' 
ğa nisbl bir sükiın iinz olur gibi ~~ 
oldu. Gerçi Llibyada bazı hare-

1 
ketl.,1• vardı, onlar da çölün sı- ı· rolti yapıyordu, Malta aıla& da 
ca klığmın verdiği rchavetler yalnız kalmış olmuyordu. 
gevşedi. Fakat bu sükunetin çok· Bazı mütalealarda Irak - llu-
devam etın.iycceği malümdu. riye - Girit ayni planda o!Qu

Hava vaziyetleri de böyledir. 
Garptan şarka gelen depreııyon
laı·, havanın sükünetini bozar, 
fırtına ya,,önıur ve kışın hazan 
kar yapar, R<>nra hava sükunet 
bulur, açılır Pibi olur. İste bu 
ni<bi sükündur, buna alrlanma
malıdır. Arka.qıııdan bora takip 
eder. (Garbe doğru seyredılirse 
bu boraya tesadüf edilir.) 

İşte askeri ve siyasi aüld\n 
da böyle bozulur, evvela Irakta 
dahili hareketler ve sonra İngi
lizlerle muhasaıoo. başladı, bu j 
siyasi ve askeri hareketlerin Av
rupa vekayiile alakalı olduguna 
şüpllf'ıniz yoktur. Nitekim Al· 
manlar da Suriye hava meydan
Janndaıı istifade ederek Iraka 
yardım etmeğe başladılaı·. Bun
dan evvelki yazılarımın birinde 
bava stratejisi bakımından !ra
kın ehemmiyetine işa.ı-et etmiş 
ve mihver devletlerinin Mısır 
hududuna dayan.malan ve aske
ri ticari ehemmiyeti haiz Sü
veyşe yaklaşmalarile !rakın e
hemmiyeti hır kat daha arttığı
m ırıikre1miştir. 

İşte bu veçhile dünya nazar
ları Irak ve Suriyeye çevrilmiş 
iken Giride hava baskını ile ta
arruz başladı ve bu b~..::nnlan 
paraşütçüler ve nakliye tayya
releri takip etti. 

.AJu1enizde Girit .adasının de
niz ve bava üsleri bakımından 

çok büyük lliemnıiyeti Tardır. 

HattA evvelce İngilizlerin şinıall 
Afrikadalıi ilerleyişlerinden son
ra elde ettikleri iliıtünlükte İtal
yan adaları bir gedik teşkil e
diyordu. Bu defa da Girit ayni 

ğundan ve bunlardan Irak hare
keti muve.ffakiyetle neticelen
diğinden şimdi nazarlar Suriye
ye çevrildiğinden balu;olunu
yor. Her ne olursa olsun Girit 
hareketleri mihverin ve Irakta
ki hareketler de hıırilizlerin le
hine neticelenmiş gibidir. 

Hava kuvvetleri ağır basıyor: 
Bu son Avnıpa harbinin muhte
lif cephelerinde kara orduıınnun 
motörize kuvvetlerin hava pi
yadelerinin harekata t;!f<ırleri 

inkar kabul etmez, fakat hava 
kuvvetlerinin de daima ~ğtr bas
tıkJa.n görülmektedir. 

Yunanistanda 100 avö tayya
resinden lıaı;retle bahlMO<blırken 

Girit adasına taarruz başlar ha~ 
lamaz İngiliz avcılarının ada.yi 
terketmeleri Giridi sonuna luı
dar mudafaa edeceğiz dıye söy
lenen sözlere rağmen tertıbatin 
aJmmadığı veya alına.ıru..d.tğı fik 
rini vermektedir. 

Giridde hava meydıın!&nııın 
veya meydan itUh~na elveriş-, 
li arazi bulunmadıgındaıı bah
sedilmesi bizi iknaa klif' değil
dir. Çtinkü havadan işgal edile-1 
rek kulalnaeak meydan bulun
duktan sonra böyle bir meyda- \ 
nı evvelce hazırlatıp m\ıdafaa 

t-tmek daha kolaydır. Böylf bir · 
meydanda dfuınıan bomb&Nı
manı altında tayyare buhıııdur
mak bellci mümkün olma.z. fa
kat düşmanın ıırtıfadE:Bin(· marn 
olmakda mı mliınkün olmas,. Bu 1 

•son ve orijinal hareket bızt· ımeş 
hur bir ata.lar 11Özl1nü hal.ırlattı. 
DaP.daki gelir, bağdakiru kovar. 

Paraşütçüler ve nakliye tay-

1 y~ıerı: t Bava ya karşı aktif 
milda!aada; bombardıman tay
yarelerine, para.şütçU!ere Ye 
nakliye tayyarelerine karşı alı
nacak tedbir ve tertiplerin ay
rı ayn hususiyetleri Hıl'dır. Bu 
üç şekilde yapılacak tasrnızlar 
ekııeriya birbirlerile rnezcedil -
diğinden bunlara karşı müdafa
anın pek kolay Ye b:u,it bir i~ ol
madığı anlaşılır. Bombardıman 
ve pike bombardımanlarından 
evvel biraz bahsetmiştim. Mı
ıurda yüksek rütbeli bir İngiliz 
hava subayının dediği gibi pa
raşütçülere karşı tedbir alın
mış ise de pek o kadar tehlikeli 
değildirler. Nakliye tayyareleri
Je gelen askerler ve bu meyan
da top ve tanklar tabiidır ki 
teblikelidirlt>r. Buna mukabil 
para.~ütçüler ha.va piyadelerinin 
dağılmaıınaları için e.lçaktan ve 
muayyen yerlere atıldıkları hal- ı 
de bunları kolayca imha etmek 
mümkün değildir. Sabahıu ilk 
ve gündüzün son saatleri onla
ra yardım eder. Buna mukabil 
nakliye tayyareleri muayyen 
meydanlara ve düzlüklere ine-

1 
bileceklerinden meydanları kuv
vetli tutmalı ve düzlükleri tay
yare inemez bir halde bulundur
mak maksadı temin eda. 

Denizlerde: Geçen yazımda 
tayyarelerin donanma ile dost
lukları kuvvetli, düşmanlıklan 
nahoş olur demi~'tim. 

1 - Bismark zırhlı~ının batı-
1 rılmaııında tayyareler ilmi! ol-

muştur. 1 

2 - Girit muharebelerinde 
1ngilizleıia gemi kayıpları dost 
hava müzaheretinden mahrum 
düşman ha.va tesirine ;;t:lıun ol
dukları içindir. 

Netice: Hava kuvvetlrn ağır 
basıyor. Kuvvetli zırhlılara tay
yarelerin bir~y yapamıyacakla
rı haJtkindaki fikirler art.ık kıy
metinden dlişmek üzeredır. Tay 
yareler batırıyor, batırmak i
çin hazırlanıyor. Bunu böyle 
görmekte idik ye görüyoruz. ~ll<l~· da hemen söyliyeyim ki (Arka&• var) hastahnesine kaldırılmıştır. 

~~ 1 talında. tabancayi elim- -------------------------------.,...--------------

~%~1Una.zdı. Fakat elime ya- • 

"' biıimle istişare etmenizi talep ı~ gı zaman tabancanın nam
'nu göğsün<' dııvadı. Kur _ 1 

~fit· alı: için tt>tiğe dokunmam 
llııuı r.~lirdi. Fakat bu takdirde I 
)a n da ölmesi lil.zımdı. Bunu 
be~~ım ve bir saniye sonra 
Jııııt ı. ~rıni elin kollarıma ya
ı. · 1 1llııı, beni sımsıkı tuttuk-

Sonraları. Lord Fischer bu 
husustaki noklai nazarını harp 
komitesinde açıktan açığa izah 
etmekten de çekinmedi ve bu 
hal vaziyetini garip göster -
mekle beraber ve tereddüsüz 
teyit etti. , 

DÜN HAR 1 
· edt>riz. Böyle bir teşebbıisl.t' 

ordunun ve donanmanın trun 
1 hır 8.henk içinde hareketi temin 

olunmak lazımdır. Belki Kilid
bahir istihkammı elde etmek ii
zere askeri bir hareket, deniz
den bir taarruzdan daha. a.z za
yıata mal olacaktır. Mühim
mat, tayyare ve o:ııayn tarayı
cılar hakkında yakında malü
mat alacaksınız . ., 

;:"nı h' . 
~· ısııcttim, mahvolmıış-, 

lıa.Juu kadının kim olduğunu her 
)~l'ıl e llıerak edersin. Böyle bir 
bit ke, bir komitacı yatağında 
lıi in~ııın bulunabileceğine bel 
tQiıı llna[ vermezsin. Fakat c
~~ G! ki sözlerim bakıka.ttir.1 
~l de bu kadın çok genç, çok 

1 

'lılıııı hır kadındı. Bazı çizgileri 
~ ılan hfıla çıkmadı. 

(;.,ZI Vdet genç kıza yaklaştı. 
el'ı.ııi onun gözlerine dikti: 

"ııı~ llu_ kadının kim olduğunu 
'ıQn a 0gıendiin. Komitacı Di-
~ ltn kız kardesi Anna imiş. 

~p ~det birdenbire irkildi. Ga
~İlıı •r tedai ile bütün vücudü
~n~ldığını hissetti. Kar
~~e a artık heyecanını gizle
lı~ nıuvaffak olamayan genç 

dık katle bakmağa başladı : 
~~ok garip. Bwıa hiç dik
~·~ «'mıştim, Demek ki sizsi-

fJ(!ll 
9ııı. 1 ~ kız cevap vermeden ba
ltqli ('.ll'di. Mahvolmwıtu. Haki
\ak •nlıar edebilecek kuvveti 
• •Q;ıd -
%tin ıgını hissediyordu. Cev-
~"•lı birdenbire kalkmasını ve 
~e~ ~l kendisini tevkif ettire
tıyı~ ;ıısettirınesini bekliyordu. 
~~. h a, llıademki artık biliyor
~i " ~ka türlü hareket edemez •e b· 
'ııtııı<l(l ır komitacı için bu bal 
~~t d ılerdi. Ya öldürecek, ya
~ a buna teşebbüs ettiği m
,e,.,~ Yakalanarak ce1asını çe-
'· \j t>.. . • 
'~lıtı; 4

U lŞll\ başka tarafı 
~~na talih yfır olmamış 

larafından Jaha C\'Vel 

Diğer mesul salahiyet sahip
lerine gelince onlardan hi~ biri 
bizden ayn düşünmiyorlardı . 
Hepsi Çanakkale harbine olan
ca şiddetiyle devam taraftarı 
ıdi. 

Nazırlar ela ayni kararda i
diler. Harbiye ve hariciye nazır
ları çok hararetli ve çok ümit
li idiler. Başvekil bu meseleyi 
tezekkür için bir heyet topla
maya bile lüzum olmadığı 
kanatinde idi. Ben de fikrimi 
gizlemedim. Çanakkale taarru
zunun bu kadar taraftar bul -
muş olmasından memnun oldu
ğumu izhar ettim. Yalnız beni 
endişeye düşüren bir nokta 
vardı: Bütün bu hararetli ta
raftarların kat'i karar verilin
ciye kadar ,harekete ge<;ı!iuci
ve kadar kanaatlerini mııhafa
Za etııneleri ... 

Bu ittifakın ve bu vahdetin 
mnası ne idi? Bence şudur: 
Zaft>rin dimağları ışıklandır
maya başlaması. Bütün zihin
ler Çanakkaleye ve onun arka
sındaki şehre lazım olan ma
nayi ve ehhemiveti vermekte 
idiler. Rusya tarafından 6 mart 
ta teklif edilen lnıreketler ha
la tatbik >ahasına konulabi
lirdi. İtalyanın, Bulgaristaııın 
Rumanya \'e Yunanistanın va
ziyetleri dikkati çekmekte de
vam ediyordu. Bundan dolayı 
herkes hareket etmek, her ça
reye baş vurmak, kara ve de
nizde gayet geniş miky-<1.sta bir 
taarruza ge<;mek azmini izh~r 
ediyordu. Fakat heyhat... Bır 
ay g~ kalarak izhar ediyordu. 

Acele taarruz 

Çanakkaledeki Amiral Car
den'e çektiğım şu telgrafı bli
tün harp komisyonu ii7f!:sı tas

. i 1 ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S İ Y A S i T E F R İ .~ A S 1 • 

·-----
İstanbulu elde etmek için Ve nihvet Vıs Amiral Car

den'den rururallığa gelen cevap 
şu idi : 

15 mart 1915 İngilterede mücadeleler .. "Vaziyeti gayet iyi anliyo
rum. Çanakkale medhalindeki 
istihkiimlara şıddetle hucum 

Buna intizaren harbiye nezare- etmek, bir ateş tabakası altın
tinden derhal iki Avustralya da mayn tarlalarını temizlemek 
f'!:'kası. bakiresinin . Mondrosa fikrindeyim. yalnız rüyet şart
gondenlınesını ı.stedık. Bu el~c !arının yolunda olması Jamn
bulunan Fransız kuvvetlerıle dır nk fırsattan istifade ede
birlikte 59000 kişi demckt.ir. 2!l ceı'i;m.,. 

Anıirallıktan Vis Amiral --Va zan . ·-
Carden'e ( • l 

11 Mart 1915 • • • 

İhtiyat ve basıret tavsiye e-~• Çorçıl 
den ilk talimatının ve bunun 
neticesi şimdiye kadar büyUk 133 
zayiata maruz kalmıyara.k iler
lemiş olmanızı büyük bir tak
dir ve hayranlıkla karşıladık. 
Bununla beraber eğer muvaf
fakiyet başka türlü elde edile
miyecekse neticeye varmak i
çin gemi ve iruıanca zayiatı 
göze almak Jil.zımdır. Çanakka
leyi gec;mek mevzuu\lahistir. 

ı;unda size mliııaht>rete hazırız. 
Bugün tatbik etmekte oldu

ğumuz pliinı kırıp yenisini ika
me hususunda mütaleanızı bek 
!eriz. 

Vis Amiral Canlen'deıı 
Anıirallığa gelen oowp 

• 14 mart 1915 
Bu g~iş, bütün harp hW"ek5.tı- Amimllığın mütaıealarına 
nın akıbetini tayın edecek ve tamamile iştirik ediyorum .. 
bütün harp üzerinde derhal te- Muvaffakiyet için kat'i ve şid
sirini gösterecektir. Bunun için detJi bir taarruzun zamanı gel
hava vaziyeti iyı olunca der- diği fikrindeyim. Fikrimce bü
bal, her çaptan topların ateşile yük mikyasta bir askeri hare
Çana.kkalenin dar sahasıııdaki ket derha. !başlamalıdır ki fi
bütün topları at.eş altında bu- Jo Mannara denizine girince 
lundurınalıyız. Bu top ateşi al- muvasalası temin edilebilsin. 
tında ihraç kıt'aları islihk8illl- Çanakkaleyi zorlarken uğrı
ları yıkacak, mayn ayni ateşin yacağıınız zayiat büyUk olabi
himayesi altında temizlene - lir. Şimdi diğer harp gemileri
cektir. Bu harekat bütün istib· run iltihaka hazır bir vaziyette 
kamlar yıkılıncıya ve civar bulunmasını ve taJı:viye mü
maynlerden temizleninciye ka- himmatının milmkün olan sü
dar tekrar oluna~aktır. ratle yola çıkarılmasıru talep 

Sizi tazyik etmek istemiyor ederim. 
ve sizin kanaatinizı öğrenmek Amirallıkte.n Vl'i Amiral 
istiyoruz. Fakat acaba böyle <Jarden'e 
bir hareketin zamanı gelme- 15 mart 1915 
miş midir? Boyle bir neticeyi "General Hamilton salı ak-
istihsal için, hatta ı;;ayanı esef şamı oraya gelecektir. Kendi
zayiata katlanmamız ic::ıp etmıı . sile büyük mikyıasta bir ;ıııke
se bile yeni bir plan tatbiki busu ri hareket için a:nlaşabilirı,1niz. 

nncu fırka - kı 18 bın k:işıdcn Amirallığın filoya gönderdi
fazladır. - :iki nısandan evvel ği iki telgrafın mahiyeti son 
vasıl olamaz. derece mühimdi. Bu telgraflar, 

Anladığımıza göre siz mayn Çanakkaledeki amirala şu cihe
tarlaları arasından küçük bir ti ihsas ediyordu ki, eğer Çanak 
yol ayınp çanakkale istihkam- kaleye gayet şiddetli bir hü
larını kısa mesafeden fılo ate- eumda bulunur ve bunun ııetice 
şine tutmak ,emelindesiniz. Ke- sinde ağır zayiata maruz knlır
z:ı b.1:' harekatı. bır t:ı:r.aftan ıs- sa, yahut bu taarruz akim ka
tihka.m ateşlerıne, dıgcr taraf- Jacak olursa mes'uliyeti Ol'Un 
tan zayıf \'e seyyar sila~lara 1ngilteredeki mafevkleı"ne ait 
karşı muhafaza etmek uzere olacaktır. Onun vazifesini ve · 
saffıharp gemileri ateşini kul - önündeki dilı;manı düşiinınek
}~ak niyeµndesi~ ~unun ten başka yapacağı iş yoktur. 
ıçın pek. muhtem~dir ki uzun Veni bir Amiral arar.ıyo; 
zamana ıhtiyaç hasıl olacaktır. 
Fakat bir kere de bu iş yapıl
dı mı kısa mt.'Safedeki istih
kiı:ınları harp harici kılmak ıe
tiyorsunuz. Bundan sonra, da
ha ilerideki istihkamları ve mil 
yfolerin temizlenmesi işini ta
mamlıyaeaksıru?.. Eğer mak
sadınız ve hedefiniz bu ise bun 
lan biz tamamile tasvip ediyo
ruz. Bizim derhal talebcmi>. der
hal ve zaman kaybctmctlt-n 
hareket etmenizdir. 

İstihkil.mların büyük sıliı.h
Jarını tahrip etmeden mayn 
tarlalarında bir yol açabıl<'CC
ği;llz' zannet.meyiz. Bu türlü 
bir harel<ete giri ınıeden rvvd 

Büyük taarruz için her şeyi 
hazırladıktan sonra iki gün i
zin aldım ve Fransadaki İngi
ilz ordusu başkumandarunın 
kararga.Jıına gittim; neticeyi o
rada bekledim. Henüz kararga
ha varmıştım ki, Amiral Car
dcn'dt>n Amiralltğa gelen bir 
telgraf bana gönderildi. Bu tel· 
grafta amiral hastalandığını 
bildiriyordu. Amiral, hareka
tııı idaresini Amiral dö Robcke 
tevdi olunmasını istiyor, bu a
miraltn bütün anla.•malara vc 
muhaberPlere vakıf oklugunu 
ilave ediyordu. 

(Arka~ı v:u) 
vıp etti: 
~~ ' • •• """ •• ""'"•~ - " ~ • • " ;..> f 

Sayfa : ll 
==: __ es 

Şimdilik===
--==Bu kadar! 

Harp ne vakit 
bitecek? 

Ş imdı artık teredclüd !.':• 

meden hubin gel~"Jı; 
sene bugüne kadar her haldd 
bitmiş , hiç olmazsa nihai saf
hasına dahil olmuş bulunacağ.• 
na lıükmedebiliria. 1 

Bizi bu kanaate göttlreıı -
hep, muharip taraflenn gıu:ı 
"a.ziyetlerldir. ,1 

Filhakika 1n~.iltere mütem;.
diyen ticaret gemisi kaybetmek· 
t.e<lir. Son bir ay içinde Almıuı 
tahtelbahirleri, korsan gemik~ 
ri ve tayyareleri yarım milycn
dan fazla İngiliz tic~ret gemil'i 
ba.tirmı~l•nlır. Bu nisbet bi 
sene daha devam edecek olurı.a 
İngilteı..:nin daha beş aiti mil • 
yon ton gemi zayi etmesi ic:.p 
edeı ki bu hal gerek gıda., ge-. 
rekse Amerikadan temin ede
ceği malzemt itibarile lngilterı
)i çok mü•kill vaziyPtte bıra.kr.
caktir. 

Almanlara gelince 

A imanlara gelince onlaı ı 
da vaziyeti mütemadi

yen güçleşmektedir. Almanlar 
kendilerile birlikte nüfusu 400 
milyonu geçen Avrupayı besle
mek mecburiyetindedir. Berekt-t 
mahsul zamanının tekarrübii 
imdada yetişmiştir. Fakat b.ı 
yaz elde edile<"ek mahsul bu yih. 
milyonları geçen halkı ancak 
dört beş ay gcçindirebilir. O 
zaman bütün Avrupada taıiht 
misli görülmemiş bir kıtlığın hu 
aule geldiği görülecektir. Bu va
ziyet karşısında harbe de\'ar.1 
etmek Almanya için son dere<:o 
gü~ bir iş olacaktır. 

Yapılacak ş1y 

B u vaziyet karşısında iki 
taraf için de yapılacak 

şey harbi mümkün mertebe ~a
buk bitirmek. önümüzdeki mii
sait aylarda rubai rolü oyna
maktır. 

Mevcut emareler Almanyanın 
bu işi başarmak için yakında 
mühim hareketlere tevessül e
deceği hissini vermektedir. Di
ğer taraftan İngiltere de hare
kete geçmeden evvel Amerika
nın mutlak ve tam yardımını 
temin maksadiyle büyük bir 
nerji sarfetmeğe başlamıştır. 

Bütün bunlardan çıkan netı

ce, harbin ~la •Annedildiği gi
bi senelerce sürmiyeceği, sür
atle sona ereceğidir. Zira, U• 

zun bir harbe iki tarafın da. ta. 
kati yoktw". 

MURAD SERTOGLU 

POLiSTE 

Divardan düşüp 
başını yardı 

Gala.ta:aa Çıracı .ıoka.ğın la 
Ayşeye ait bulunan in~•atta a
melelik eden Ali, duvardaıt dü -
şerek başından ağır surette ya 
ralanmış ve Beyoğlu hasta.l' a -
nesıne kaldırılmıştır. 

Serhoşlukla dü§ii.p 
yaralandı 

Biiyükadada otuM.n Kazım . 
Beyoğlunda Galib dede cadde 
sinde ~ok sarhoş bir halde ge 
zerken düşüp ya.rala.nıms ve Re 
yoğlu hastahanesine kald;rıl . 
mıştir. 

Kt:ndi makinesinde ko
lunu kestiren işçi 

Ferikö);inde Barutlıane cad· 
desinde oturan ve Şişli Ka<lif• 
fabrikasında çalışan Mahmua 
bir kolunu makineye Kaptırarah 
kestirmiş ve Şişli ha.stahancsı· 

ne kaldınlıııı§tir. 

Tramvaydan atlarken 
direğe çarptı 

Yedikulede Hacı Molla 
sokağında oturan tesviye -
ci Cihad Karayaz !mra -
hor caddesinde tramvaydan a
ğır surette yaralanmıs ve Cer
rahpaşa. hastahanesine kaldırı

rak teda\'i altına alınmıştır. 

Kıyma makinesinde par
maklarını kıydırdı 

Fatih Hoca Üveys ın.'l.halle · 
sinde oturan 13 yaıµndaki Ba
haeddin Ülkü kasap dükkanın
da elini elektrikle müteharrık 
kıyma makinesine kaptınp par
mağını kestirmiş ve teda\ isi 
yaptınlınıştır. 
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5 Haziran l• 

meselesi' l!.m 1 e 1 
(Ba.1 tarafı 1 ir..ci say/atla) 

kiki bir tt-zahürüdür., diyor. 

Hafız daha bir nara bile at-ı Nihayet Hafız perdeyi yırttı Bu badirede de ı;ildiilen dava, a ' o ceva 
mamıştı. Fevkalade sinirlendiği ve söze b:ı.şladı. çUk İbrahim.in istikb:ılde bi!yük ~ak kaygusundan doğuyor. 
görülüyordu. Güreş ayakta sıkı - A be, hepten yenildik be?. bir pelilinn olacağına kanı ol - Avrupanın hcmCR her mem- -JBaş tarafı 1 iıtci sa,11/c.da) r v, ~ehcsinde beyanatta ve müna-
bir oyun kapma boğuşmasına - Tehey! .. Hem de çırak us- muştu. leketi deniz a•ırı ktlrc parçala- dıgınız gıbi o zaman henüz n~ kıışalarda bulunduğunu! söyle-
mÜ11cer oldu. ta beraber yenildik be?. İbrahim, hakikaten itina ile rL'ldan ge<;inmekte ;di. Şimdi, başvekil, ".e. ne de İcra Vekilleri\ di. Bu ifadeyi hattı hareketine 

Hafızın daha ziyade hızlandı- - A be ne uğursuz iş bu ağa- kendine bakıyor idnıanlarlill bu yollarda çıkarıl:ın cng-elleril Hcyetı rcısı bulunmuyorlardı. nauran calibi nazar buldum ..... 
ğı ve hasmına karşı daha ziyade !ar be!.. muntazam yapıyordu. kırmak hedefe v:ı.rnımun en O tarıhte:, Bay Hfu;Pyin Rauf 1-fadund~ gelen bazı evrakı 
hamıleler yaptığı görülüyordu. Çırağı İbrahime de dönerek: Deli Ifaf:z, daima büyük gü- emin çaresi dive kabul edilme!'- TürViyc Bilyük Millet Meclisi ~cpheyc, cepheden geleni 1XL1du-

Nitekim ~ok ge<;medi. Hafız - A be kızan! .. Ne diişuniır· re~lere ,giden bir pehlivandı. A- tedir. reis vekili idiler. n:ı aynen tebliğ ederek itimadı 
hasmına bir çapraz doldul\'.lu ve sün be?.. radan iki ay geQmemişti. üs- Biltiin b·r Avrupa :arım ada- Şimdi muhterem karilerirn.ılo mütekabil hislerini r.~hnedar et· 
sürdil. Yilrük Ali, alabildiğine • klipte büyük bir güreş oldu. sında tesis edilen nizam da, mc- h<;P be~aber E'.be<'J! Şef Atatilr· J mek .tarzı hareketi de, ayrıca 
u.;tu ve nihayet bin müşkülat- - Ayııi küntecazı ben de ye· Deli Hafız, çırağını yaııına a- selenin hill.i.ne doğru geniş bira- lrnn, Turk ncsıllcrıno m kıdde • calibı nazar buldum. Meı:ıela, 
la çnprazı sıyırarak hasmının dim be!.. !arak doğruca Üsküp yolunu dnn atın."\ya i•.ıkaıı vermemi.tir. ld: P ol•rak bıraktı~~ nutkunun 1 Şeyh Elvan aa.ğının ziyaı hak-
altına yatabi!di. tuttu. Usta ve çırak Üskübe BiJik;q bumda büyilk bir müs- cnıeo! .i General Ali ınsan Sil.bis 

1 

kındaki muhaberatın aynen be-
Hafız Jı:ı.snunı altına alır al· - Eloğlu bu be! .. Gördün I!'lÜ geldiler.. ' tclılik kütlenin ıztırapları arttı- hakkındaki yazılarını okuya- şinci kolorduya ve beşinci kolor-

ınaz künte!cdi. Fakat, künteyi n:ı.sıl dinıend.ir.ınedcn aştı 1ı:ünte- Yolda gelirken Deli Hafız, ı rı!nu:tır. Anupııya hayat te-
1 

Jım. dudan yazılan bazı raporların 
bi!"Çôk kereler tazeledi ise de yi be?, • hep Yürük Aliyi düşünüyor- miıı -eden vıısıtalar b~tırıldıkça • -- 1 

• aynen cepheye yazılması gibi, 
bir tUrlii h:ı.<:.."'llillll kalçalarını du. Hergeleci de Kavalalı Kara harp sonu clıı. bu bahtsız camia-ı "Burada tilmünascbe 'bir buna ragmen mezklır lııidisenin 
cbğıta.roadı. _Anıma ben ağladım mı be? Meh:ınedi :ılbinden çıkarını - ya bir refah vadclın,iyecektir, nokta~'i kaydetmeliyim. Ortlula- rıcs l'liyelini, beşinci kolordu 
Hafız künteyi boşalttı. Sar· yordu. burıı.da kim.senin şüphe2i yok- nımzdan birinhı, ikinci ordunun kırmandanına tahmil etmesi ve 

may.ı. gc~li. Burada da hasmını - Çıkannm bu !azığı Yl!."1ik H~ecinin elin Kavalalı tur. kur:ıar. nı clycvm Şurayı As- m!i;;:ırünilcyhtcn cepheye şi-
bJsam;ıdı. Boğuşmak çok.silr _ Aliden be!.. Mehmet geçerse onu h~men biri Topvekun"• lıarp bu"tun·· bir ketr1ı ~idl~ındBaı:ı .Şevki Paşa haz-, .kAf;ett1e bulunması şinıei iı.miri-

elde yeuec kti. O derece hirslı , • re eri . ınnci ordum112un yewe <ahili telif c).eğildir. 
du. Sc d '---· • Ka "eh ıidi. , muharip mı..::nleket h:;yat kay- kumandasını Maltadan gelmis Tevhidi Efka"r e:ıızt)tesinde 

Hafız, Iıasmını on beş yirmi - n e ....,,.gını ra "' · nakla1'11U!1 kurutulm ı iatih- ıa !•·- p · ·ct·k -daı<ika kadar altında tuttu ve metten çıkarmıya ı;avaı; be!. J Deli ifufız da ayni hırsla ın.~-1 o n ''=n · aııa~ vemuş ı ı · neşrettirdiği menakıbi meyamn-

b
- t·· 

1
.. Dedi liıldü. Deli Hafız yokla çırag· ına daf ediyor. İhs.'lD Pa.~anuı. kendisini divanı da :Mütareke tarihinden bir gün 

nefes aldırmadı. Ali, ır uru ·· Beslencmiyen bir harp, h be k da · ı ed , .. _ 1 
B 1 zormu tu: \ feJ"'·etıere su .. _,,,_,

1
.)_bilir .. ou·n- ar a r 1133 en n~.. evvel Uusul cenubunda (Sı'rkat) 

Hafızın altından kalkamıyordu. unun üzerine kC>y aı aba.sın· 1 ...,. ,..,,,, ~ • 

Ali kalk da ko 
- lhralıiın, a be kız:ı.n ne dii- ef'al ve harekiıtı."!daıı dolayı or· da esir olan Dicle gruııunun se-

Ncden sonra ""<;3. ile a- . · nuşmalar 1~·1adı. Artık 1 ku·· -pı.....ı-ri hın· t.e•land '~"0 tır d k daııl - klaşt ··- ..,...,. ..ın.u··,,,,...,,,n be' '·. ~ . ...;~·· .,. harb.iıı d,e-,..tin-i u um.an •::nndan uza· ı- bebı· ftOa-tin' ı· de yalnız o zaman 
bilili. F:>!tat, Hııfız bııdavarak Deli Hafızın öfkesi ge;mi;?ti. · .,- ,-·-- · ·· u ~ ..... .....," im • "" = ·~ noçasını hasmının elinden aldı. Pehlivanlıktı bu .. Yenmekte var- ak · en! . .__ rı ası lazım geldi. Fillı:ı.k Jca, grup kumandanı olan [şimdi 
,,.. İbrahim susmuş.. ustasına artımı· ı tiy C\", cıu.uıın Ali İhsan Paşa, ordunun inzıba- şark cephesinde fırka kuman-
Gürcş tekrar ayakla başladı. dı, yenilnekte... düşüncesini söylemekten utan- kaynaklar.na bll1} vurmak ıztıra- tını ve ida:rei uınumiyesini ~ık· danı imiş 1 Kaynıakam lsmail 

Güreş kız~ıştı. Hafızın açıl- Deli Hafız, İbrahinıin gözleri· rındadırlar. b' -'- d" r.---k t"' dığı besbelli idi. Güreşe ba~la- nin dolu dolu olduf;'U.llu görü . mıstı. Hafız sualini tekrar et- mazh ır y,,.,. 11.§w""" snre ·'-" Hakkı Beye atfetmesi de bu ka-

1 eğilıl. · rd 
0 

.... t"d tı mişti. Her te~ccülı et+ı"'i istikamet bir attı hareket takip etti. Me- rakterine daldir. 
cb~ e:ibi d ı. yo u. nu llZlln u en ve ıs - - -'·' d da <' .. , , '-- '-·-an ne du··şun·· u··yor tezat_,- y•••tan bu··yı·ı·k ordu, s""' or usun madun kumun-

Huhiaıı., güreşin üçüncü saat· raptan kurtamıak için gülerek: - " "'' ıu.o • ı .,..... ~- dan! Dicle gurupu [ 7 9 43 18 22 Ali h b' A be lbrahim hli nlık sun be? .. Söyle be!. artık pi~gahına diltilen deni%Je- arı, m3.fevk kumandanlara . • • • • • 
!erine doğru ' aamını ır - ' pe va . H~eci, niha~t şunları ri ~. nerede yakalarsa, bas itaatsizllğe .sevkedecek vaziyet- ın~i alayhrla avcı alaymd:ın] j 
çaprazla ~. Ve derhal tır bu ... Daha nel<!T göreeekain ı&öylemi~ti: mını yenmek mecbııriyeUeTincl !er ihdas.etti. ME!lielii., anb&rlan- murekkbeeptı. Bfunlardan başka, 
küntcyc geçerek Hafızı ll.Stı ve kı:ııan be? .. Kızma be! .. Yalnız _Usta, Ka~a "Ahmedı' diwu"- d.. .. lli' A.kd .k. nın mevcaıiunu, günleree haber aynca fınci ırkadan 13 ve 14 
durdurmadan -:ı.şrrdı. Kara Mehmetli na'Sll ortadan • -~ ..., uı:mnı' r. enizin ı 1 ka.pı- Uncü ala) l:ı d ı ı I k 

il 
. . H d tı •• ı...racga,,.., eli d'. .. be 1 1 nüyor.ım... sı, bu ya:ı: harekıi.tının iki önero- vermiyerek, ve haber verdirnıi- . e 'idi. [fütarea okwncda 

0
b:ma .e-ı 

Hafız yen mıştı. em e p- "tb-ı.~"'.: . .J.:....blllfı unbu -"~;~rle - Ba'ialım Üskübe gelecek li hedefini teşkil ediyor. Hayat 

1 

yerek. umumi ~ buhranı hü- sır " rı · " en ır gun 
kı çırai:iı gibi yenilmişti. Herge- •<LD.llum ... ı.u-" """"'"' . 1 ı;aJıalanna iletrn bu iki ııehraJıı kümferma olduğu bir ı;ırada an-, evvel, (13000) kisinin esir ve-
leci, ustasnnın sırtiiııtü yere ge- diner ta[nmdan değ!Mi. Onım mı ... lru l' h !' ' a,..,,,ak ~ •·-mın can d•-arını sızın anbarlanrun mevcudu kal- rilmcsi, 50 kadar - topun ziyaı, 
!ip yenildiğini gördüğü -zaman içi yanmıştı. Hayatında. bir aa• = Y~~ hlr l~t~· dalıa yer- k~-parn~ ~İşte harbi k;;tlu bir ı madığını ve aclık tehlikesi bu- hakikatte kendi.sinin hal ve va-1 
gözlerine in3namadı. O, usbası-' ha yenilmemeğe azmetmişti. ? sonu- gu··turen·· plaı" ı! 1 lundugu" nu bı.ld;.,.di. ziyete muvafık olmıyarak ver-
nın dun .. yada ,·-"-ı'yecegm·· e İbrahim kendi kenı.line d;;,,,;;_ sen·· ~ •• _ ~-, nUllll ..,.- - A '00 usta, eliıne ge<;erse Madım kıımandanl:ırın itaat- digi b.ir emirden münbaistir . ..,,. 
k•ni idi nüyordu: o-••ft• Allalı bili·r.. Denizlerde muvıı.ffakiyetin sizlik ve vazifesizligı"'ni tervic ve te bu hal, Musul vil;iyetinin zi-
. · Yenilm ek f ·~ .rAmini, hakim bir donanmadır. aı · ta tti H lb k. M"t Hergelecinin gialeri dolmuş- - ez ç ena şey- Dedı. "- te§vik sistemine dahil olarak, 

1 

Y nı ın ç e · a u 1
• u a-

tu. Elinden gelse kıçkıra bıçkı- dir ... Ne yapıp yapıp ga4p gel- Hafız, çırağının bu düşünce- Deni2altı faaliy~tıeri, haannn ordunun itaat ve hissi vazifesile rcke olacağı mallmı idi. Grupa 
ra ağhya.caktı. Fakat ustasının: 1 melidir. Yoksa, aya,,.iuıa kislıet ,.ın; takdir etmi,ti. 'Osk:übe gel- ikmal Solunda emniyet..izlik oynıyacak kadar entrikaya müs- (Kiyare) mevziine çekilmek için 

- PehliYan eğiama.z! giymemelidir. ;.: dikleri z,p.man Kara Mehmetli de ~kv~ :r.ara~:ftıkervr. Fııklaat, :::_h- teit okluğu kanaatini hasıl et-, dil'ektif wrilseydi, İngilizler 1 
Sözü, onu bu har.eketinden Nihayet köylerine geldiler.. Yürük Aliyi de orada buldular. 1 eyı goze ......... an r, .... t- tirdi. grupu esir değil, mıığ!Up bile e-

menetmiş bulunuyordu. Herg1)- J İbrahimde güreş aşkı mağlilbi· Usta ve çırak sevinmişlerdi. ta Akdenizde ~yrüoef.,rleriııde Ali İhsan Pa.şanın ma:hsüs o- demezlerdi. ı;ı ~nci fırka d11 
leci yerinden kalktı. Aklı başın- yeti üzerine söneceğine büslıü- Hasımları l :ikübe güreşe gel- devamdadırlar. Takviye akıp lan evsafı farikasından b:ışlıca- \ iltihak edebilirdi. 'Y"ıitareke ol-
da değildi. Koş;:.rak ust,.,,mın tün arttı. Daha ziyade ihlinls· mişti. !{azıklarını çıkaracaklar- gitmektedir. !arı şunlardı; duğu llllman eeir olan sekiz pi-
soyunduğı.ı yere gitti. landı. Ve ~cndisinı ~daha ziyade Uı. sıç;.,ıı:r,;ntahz thaazıl rılıklkaurırnngörednu, En küçük karlemeye karlar bü· ı yadı ed alba'?zdı eldek lı~J.unFurkve Mfuil-

Deli Hafız, y..nıldik~ sonra, ıtina etmege haış aaı. Nihayet, gi.'reşlcr başladı. tık • ..,_ ar ' or tün ordusuna, ehemmiyetli ehem su a 1 e a ""· a at ee 
yerine gelmişti. Soluk soluğa i- Deli Hafız, korkmıtştu. Belki J!iireş deste olduğundan küçük Afrika ve tAsya yakalarına bil- miyetsiz her işin ve her kara- bir düşünee m.ant.ığa galebe ı:al-
di. Rengi bembeyaz olmuştu. çırağının hmıı lı:açabilirrli. llağ- İbrahim kisbetini giyip kuıı.n, yük kuvve lerle atlamak muvaf rın ancak kendi tarafından ve- mışt.ır. 
Hırsından bı.yıklannı diflerinin lilbiyet tesirile alısilbbnele uğTar dibine .;ıktı. İbı'flhiın hua gel- fakiyetlcri elde edebili,.,,.,, kı· riWblleceğini telkin ederek, bü- M<'nakıbinde, Dicle boyunda-

güreşten soğuyabilirdi. ~•a bir k-u h8 ...... .,, gi!>i, ol- taları bi?birine emniyetle bağla- tün ordusunda, "alnız kendisi· ki bütün muvaffakiyat ve (Ta\'-
arasına almış yiyordu. Halhukı' !b-ı..'- hi'"-'- l'nAii- ....., ~ , ·-- mış "e harp m•'-anı·zmu•nı ı·· d) · t' f' nuwı.ı """"' --...,, duğu yerde duramıyordu. Bir an • ""' - ,- nin sahlbi kudret olduğunu zan- zan ın wan ı ııtte ı, ftefsin<" 

Hcrgelecide .·.!!! s:ıda yoktu. 1,..,,.. tte daha . ad !etmek üzere m obalar da tdiıı- · h--·"I i.oti H af'- k' 1 Usta.'IUlın paçalarını stl.ktü. Kis- kuuır~. nbaso~!~ '-•ladızıy el evvel.meydana çıkıp Kara Meh . 1 nettirmek. Büyüklerine mıite- 1 ...... ....,.,. ın..., r... ıtr muv ıa ı-
be . . • d ık rdı Yağı ezıwSıne a ...,, . meiin ensesinden yapışmak is- mi§ 0 ur. fevvik olduğunu herkese isbat yeti nefsine ha.arederek neşri-
nı tinpeşt' :,a,rı~e ~!~. a · ·[--Deli Hafız, çırağının bu ha- tiyordu. (Arkaoı var) .Asri hb~rplcrde m

1
odtö_r çok etmek endişesinde bulunmak, yattan maksadı, efkar\ umunıi-·-------------------------1 ınıihim ır unsur o uguna gö- büyüklerinin gerek resmi iş ve yeyi iğfal suretilc şöhret ve mev 

Deli Hafız, tek lil etmiyor - re, ilk dli3ilnce yilda en az 14 gerek hususi hattı hareket nok- ki temin eylemektir, M hiTin 
du. Ali, bir kttntede ve :diklen - ı s p o A ı milyon ton benzin t arikidir. tainazanndan itlbarlannın dilij- menakıbini ~retmok, milletle 
dırmeden biTılenbıre ~ştı. Akdeniz kıyıları, mavl Nil boy- kün olmasını araŞtırmak. fuha- tefıı.hilr hislerini idame eder ve 
ŞQm değil, tıpkı çırağı küçük _ Jarı çok verim temin edebilirler. rebe noktainazarından t.ınbirde lazımdır. Fakat tarihin m.-s·uı 

_ lbnı.hlm gibi yenilmişti. &ı iş Ancak, harekat ilerletilmedikçe isaeet ve asapta kuvvet ciheti!(\ edeceği zevatın harekatını me-
ne de çabuk olmuştu. Bir 1:ürlü • ··tbo 1 a t . harp cihazına dür.en vermek ko- kendisini teeri.ibcye fırsat bulun- fahir meyanmde. zikntt.mek, ta-
mukabele edanem.:,;ti. U va n 8J !ay değildir. Musul petrolleri 4 maınış olmakla beraber bu hu- rihi lekeler ve ahfadı yanlış loa-

Hafız, sinirinden yartlıyacak- milyonla bu ihtiyacı karşılıya- susta anlaşılan karakteri şu idi: naatlere sevkeıler. 
tı. En ziyade çırağından utanı- maz. "İştiha, yerken gelir!.,, Herhangi bir ademi muvaffa- General (mareııa,l) in [yann 
yordu. Usta, ~ırak yenik olduk- Hak . 

1 
, ı , b k 'd , la T~hüs daha ötelere, hatta kiyeti behemehal madununa zevale kadar Musulu terkedinlz. 

tarı hal~~ gilrC'l. }'.erinden ayrı~-t em erımıZl"'ı·ı u 81 yı Ayı'kı'le bı'lml?- =ıgin kaynaklara doğru da veya mafevkine yilklenıek imkil- Aksi halde esiri ha~psiniz] em-
dı r ..... öylülm ılc hember o· il götürülmek zaruri olur nını daima dfu;ilnmesi. lruıan Pe.- rini aldığı -za.ıruuı o müteazzım 

küz al'8.basına binerek yola çık· lerı' 119 yerı'nde .+tıtbı'k etmelerı' laAzımdır Akdenizden Büyük Bri'tanya- şa. nfk ve nezaketle muamele-tılar. Hıç kımsede neş'e yoktu. ı JG nın bel kemiği geçer. Yalı!ız den daha. ziy.ade ~ert ve resıı:i ADL/Y EDE 
Araba sanki bir cenaze götü- Manş müdafaası, bu t.askınlık- muarr.ele ile ıstiJıdam olunmagı 

rijyordıı. Deli Hafızın ağzını bı· '.Avantaj bugünkü futbol kai-T--A.vantaj kaidesi bu kadar !arı önlemeye yetmez. Ameri- ı lüzumlu gösterir. 13 
çak açmıyordu. Saatlerce yol al- deleri içeriııinde inkar edilemez 

1 

mühi molmakJa beraber neden- ka J{ızıl deniz ikmal yoluna 1 Ali ihsan Paşamn tabiat ve 
dilar.. ki Ofsayd kadar komplike bir se lıPndisine nazariyatta yani yeniden 50 vapur tahsis etmiş- ahlakı hakkında erktnıharbiye. 

Köy ağalan da Deli Hafızın bahistir. kitap cayfalan araaında fazla ti. Milyonluk orduların harekb- reu;i olup istifaya mecburiyet •

1 hatınııı llavdıkları iı;lu bu.ey Şimdiye kadar yapılan bir bir yer verilmemiş, daha doğru- tın intikal ettiği sahn~Ierde is- hiMeden Kay-;1akam Halit Be-
,o··yıı·y,~;yorla-'·. Hafız, hatırlı k lard ı 1... k di · . tihdamı bahis mevzuu olursa, o ym· (bilahare Kastamonu mebu-- ~~ = ço maç a; sporcu ar onun, su en sıne mtlnasip bir köşe 
bir damdı. idareciler olsun zaman zıman: tahsis edilm~ir. zaman, Hoverin dediği gibi, 40 su olmuRtur) garp cephesi ku-

Yeni bazı temsillere 
bizzat iştirak edecek 

- Ah ha.kem, bu avanbj d:ı Bunun niçin böyle yapıldığı _ milyon tonu harek<"te ~çirmek mandanlığına verdiği 20 kanu-
ke..ilir mi! diye feryadı baat- nı münakaşa edecek değiliz. gerekir. nusani ~ taıfüli reıomi bir ra-
nrlar. Oyuncular da keza!. Bizim münaka.şa edeceğimiz Almanya, merkezi vazıyetin- porunun bazı fıkralarını aynen 

Hemen her müsabakaclıı. yüz- taraf; avantaj kaidelerini layı- Jen istifade ederek, Avrupanın, arzedeceğlm. Halit Bey Harbi 
leree . defa tcır;arı~an bu k~- kiy~e bl!mediğiıniz için bir çok dört bucağına ordula,· kaydır- Umumide, Irakta da Ali İhsan 
Iımenın, hakıkı manasını şü- magdurıyetlere sebep oluşumuz- makta güçlüklere uğm.ınadı. Bu Paşa ile beraber bulunmuştu. 
mullü bir ı;ekilde kavramış ol- dur. Jıarbin Çok umk hed·~!li olduğu Bahsettiğim raporda şu cümle
saydık, mu~akk.ak ki her_ııozis- . N:ısıl ki dünyayı disipilne e- nu tasarlıyanlar, o dı·~irmenin ler vardır: 
yonda aynı nıdaları yükselt- den kanunlar dahilinde zama _ suyunun nerelerden geldiğini de ... Kumandanım Ali İl:ıs::.oı 
mezdik. Iler hangi bir oyunu nın mecburi değişikliğine ve Fe- derpiş etmek mecl :ırivelinde- Paıın l:.azretlerinin geidiği gün
idare etler: hakeı;n de ı:min bir nelerin verdiği tecrübelere gö- dirler. Afrika yaknsındaki or-

1 
d nheri madun kuınandaııların 

Şehir Tiyatrosu komedi Mh- lısanla soyleyebılirız kı; ancak re hakemlere ba?.ı halılar tanı- dula.r gerisinde denizler engel- izzeti nefsini ve sevk ve vazifesi-
nesiftde bıınd:ın bir kac hafta bizim kadar, yani Iayıkiyle bu nıyorsa bu avantaj kaidesi i~in dir. Aayanın derinllkl•rinc do.- ni lııracak muam eler Yıttıması 
ev\'el (Kan) piyesinin baıı ı:olü- kaıdeyı benınu;ememekte vo de hakemlere vasi salahiyetler lacağı kabu !edilen ordular da ve cereyan. eden muhareb-attan 
nün fllm rejisoril bay Vedad ekseriya da ihmal etmektedir. verilmi~tiı·. hareket üslerinden uzak, takvi- mı.ıste n buyurı.ılmuş o~rıı;':ı 
Ürfi tarofında noynandığı ve .Şunu bilhaSEa tebarüz ettir-, 1-~eselii: ı ye ve ikmalden mahrum ka- veçhile cepheye !:arşı madun!'. 
eserin bü:ıo11k w muvaffakıyet mek isteriz: Ilır gol vı.ıkuund:ı, hakem da- Jacaklardır. Deniz, muazzam or- hi'58Cttirecek d recede gayriına-
kaz:ındığı hatır! rdadır. Hay' Bir avantaj, gol kadar mü- ha evv~I ceza sahası . dahilinde dular için hayat yolları açar. kul lıir muhabere kapısı açması, 
Vcdad Crfinin vaki oınn bazı ıı· d b. topu elıyle oynayan b üc~ ı'llerde mukadderatlarına benlik kokusu hwedilen müta-
da·-etler" h"urın" etle bu eseri •e- ım ir. Lüzumsuz yere ır çok . ır oyuncu • ~ 1 . . . 1 .. ' ~ ' d'.d .. k ı · ı ·· bak alcyhıne penaltı vermez terkedı·ıen orduların fıkibeli hus ea yarı ma gırıemesı, mıı tın 
hl·r cı·vannda d,• uç sinemada u u ses eny e musa ayı · takdir 1 ti t' - · h " durd r • '· ta ·ı k Çını·· ku·· burad k' t ran oldugun" a şahı'di. Hab sıs· - • •e 1 rm.e.t et ıgı eeıı c t krar etmeı;i hakiki bir aij.ka u m ..... : ve avan J arı es- a ı sayı mu e- k h f 1 mek her iki takımın ruhi haleti berdir. tanda sa.vaşaıı imparetorluk or- ararg.a ının. nu. uzunu aza t-
uyandırtıııjtlr. 1 üzerinde göze görünilr değişik .1 Hakikatte futbol kavaidi u- duları 13 bin mil uzaltl:ırdan da -mnk istcilığını ışrab eder bır 

Memnuniyetle haber· aldığımı- Jikler yapmaktadır, mumiyesinin ahkamına. bina.en getirilmişlerdir. Bugünkü hare- h_a~tı hare~et !JUıip etm~i. be~i 

• suçlusu I 
Bundan bir miiddet evvel 3i

lenin Kumbab'.1. mcvkiinde bir 
ııl:ı..cak yüzünden kavga ettik! Fi 
ı;ıroda başına sopa ile vuran 
'l'evfiki bıçakla l:albi11dcn y:ı.re· 
lıyarak derhal ölümüne sebep -
l:ı.n Ali o~lu Ahmet Gi.Uün bi- 1 
tiııci ajj1r cezada movkufcn go
ı ülen muhai\:cmesi dll.ıı nc!.ic.:c· 
lenmi'}tir. I 

Ahmet Gülün bu katil fiili sa
bit olup 18 1!Cned.<ııı eırı:alnndı
rılmlll!ı liızım gtlmiı; ise de dıl 
Tevfikin Ahmed Gıll'e tahrik.l
miz sözler sarfettiği \':' b:wın 
sopa ile vurduğu; ııyııi 1.aınand 
cinayet tarihinde Ahmed Gü.l'!ln 
18 yaşını bitinnenıiş hatundu - 1 

ğu d,kkat ııa.ı-:ı.ra alınarak 3 se- 1 

ne hapsine ve ölü 'l' \•fikin ba
hası Mııstafoyn 500 lir::ı tazmi
nat oo&mesine kaı-.ır 'erilnıiıj
tir. .. 
arısız.ı Jllı ı me 

kasdile y r laya-

paşa hazretleri, s;..~-,
geçerek Nuseybinc f(itııllıl 
general (mareşal) wn 
kerei resmiye ile muh f!ll . 
iki zırhlı otomobil isted'· \ 
lann himayesinde A ·r 
(elyewn Müdafa.a.i Millhoe, 
Jeti müsteşar muavini J\i · 
~.adır) beni Musulda bırı': 
Nuseybifte gitti. A,.o;:ıir 
hük rımetln nilfuzu m 
d• kırdı ve bu hali gö 
vıcdanı aızladı. Muhafizsd 
tnrikilc gidebilirdi ve yııl: 
varı alarak çölden ,.; 
Halepte İngiliz gener 
şahsı için treni malısUS 
Ve yolda hakarete ınartıı 
ması i~in trene mulıafız 
meaini talep etmeği de 
dı. İcabında hayatının '::fi 
tının muhafazası için şerv 
!iyi unutan paşa hazret 
ahUlkıııa misal olmak üze!! 
ladaki vekayii zikrettim···· 
ku:mandaıınna hoş gö,rı·LlL· ..- .••• 
Çünkü: hırsını tatmin c 
ve meddahlığınıis. bulunıtl 
Millet, milli orduyu teıı~1 ve zaferler kazanan bÜJ ~. 
mandanlar gibi necip 
hüsnüniyet sahibi reh 
kumandanlıı.ra muhtaçtır. 
ittihadın ve ahengin ooıU 
na, şevki vazifenin ten 
hiıdi.m olanlar, d.ihi o~,. 
zır birer §Qlısiyettlrlcr. IJY, 

kilen emekleri bildiğİIII··· 
len mücah<lede muvafft 
arzu ettiğim için, - n:ıJJI 
ve mukaıhlesatıma. k 
gıaraz ve ıvnzı tahtında .. ...ı 
rak - bu 'lllaruzatıma cuııc 
tim. İraııda, Kafkaşy.Wa ! 
müddet yaverliğini yapan 
di birinci ordu harekat .

1 miidüriiJ Binbaşı eeını . 
son günlerde bana (iyi W 
İhsan Paşa harekfıtı ınil9 •. 
bidayetinde Anadoluda b~.., 
nıadı. Maltada bulunduğu 1' 
du. Akıi halde mutlak 'll. 
bir harel<et takip ederdi] 
Karakterini pe kiyi bileli 
Bey doğru söylemiştir .. 
Haktan [M5.rı serma didcY'l 
bim güneş göstermesin) 
niyatında bulununmı.,, 

4-tc muhterem karileriD'. 
melıli General Ali İhsan S8 
Musulu nasıl verdiğini ve . 
!izlere sureti dehaletini ve ~lıi 
hayet generalin İstiklal Jl"'j ıı 
deleııindeki hizmet por 
Ebedi Büyük Şef :Atat 
çolk miiaamahakiir aı,'Tslll~~ 
kendi erk:lnıharbiye reisı~r 
porundan öğrenmİ§ D"' 
Milli tarih.imize geçmiş 1;ul 
bu veııaık üzerine emekli 
r:ıl Ali lhsan Siibis ha._. 
be:iuc artık söylenecek ıor 
Bii• kalm~tır. 

Durııa 31 mayı:; 19 11 
C-e\'lld A~bas (JC 

Yurtta Sabah 
Çeşme sahille 

de bir ceset 
bulundu 

lzınir ( Y rni Asır) re fili 
den - Ceı;nıe kaZ:JJilnın 
lıövü mıntakıısında Tckn ~ 
salıllinde bir ceset bulunııı 
Bunun ,bir hnfta evvel b·'~ 
r(lk d nıze atılan bir ru:rn ol 
anlaşıl~19tır. 'I'anınmaz. bil'~ 
le ı:;elmış olan cesc<l;;ı iiZS . 
~iyah elbise, Pire Jimq.:ı.;nd",~ 
rafa dağılan \•e g~nıiycıı ~J 
larımızd:ın bir adet 50 ktıf , 
hınknotla bir ad t bin ruJ:ı 
nıs parası bulunmuş ıı:ıJlsı~ ı 
vlyethıi tesbitc yarar ı. tl' 
.ğula tee:ıdiif edilmemi~ ı .. 

s·vasta et 
ucuzladı 

Sivas, 3 (Husus l - I3 
C'lıc\imeni ı;chrimız"' sat~ 
ta olan kuzu etinin 35, ~(.t 
etinin '10, sığır etinin SO ~ 
da etinin 20 kurw 0ct?,. 
satılmasına kar r wrmllitı / 

Ticaret odası Jı 
• 

za ğöre bay V edad Ürfi bu A vaııt:ıjın karakteristik va- ı ve 12 inci madde; mucibince .. bn- katı cihan lıaritaalrı lizc·ı inde eu:ıden duşundurdu ve mi}t.eessır 
ay içinde Şehir Tiyatro&U ko- sıflarını ~ylece hülasa ettik _ rada bır cı:za vuruşuna bük _ pergerle de incelemek imkansız etti. Mu~meliltını imkan nisbe
medi salın inde (Kaaırga) ad- ten sonra bu kelimenin ihtiva metınek lazım sade, hakem a- gibidir. Facia, cihanşümıildlir. tınd.<: tadile .;alıştım. F":k.at yun' 
lı bil.yük eseri de oynay~kt.ır. ettiği manayı değil, futbol ki- vantaja istinat ederek bu golü Harbin neticesini büyük E'nerji bUyuk bır farlı. gormedını. 

r;a ''tçeleır•~c~· 
C Z85il Si'-as 3 (Hususi) - c;J~ 

Kumar oyn3clığı ve evine bııl: miz Tica.nıt ve san~yi ~ 
matlığı için kentlisini eve alına- bağlı kaza mümcs.,il ~ ·~: 
<lığından karısı Hayı;;anusa muğ nın ~41. yılı bü~dari . 'fı ~ 
bcr olup ertesi sab:ıh volunu ke Vekaletınec tasdik edile• ol< 
serck bıçakla ağır surette yara- • <lerilmL•tir. • ' 
Iı.ya~ Onnik oğlu Artinin b~ı~- rar verilmişL'r. Ancak bU ~ 
cı agır cezada mevkufun. ~.oru,ı- seler Rebep Haygannşıırı ~ 
mekte oıru: mulıakeıncsı dun sına kapıyı açmu.rna;;ı 0ıuşv,,;r 
karara. _bağı~.'.ştır. zanın 14 s~n(> 8 11.yıı inrtir!lJI"'.> 

Bund:ın bıı..7ka ~erli film re- tab d k. • tarif. · · ah t S"'ar menba!arına ve yenilmez sinir · · · · · · · · 
J
. isöriim üzün nezaretinde bir ın a ı resmı ını ız e - ...,. . meğ'e çaJı.şalını. Hatıra bir sual gelebilir: kuvvetine sa.lıip olanlar alabile- Ahlakında mündemiç teferrüt 
sahne kültürü varlığı da!ra ya- Billtassa işaret etmek istedi- - Acaba gol muteber olma - cektir. Ve bu harp daha yıllar- daiyesi, hJrsı şöhr~t. fartı haset 1 

ratmağıı ~heyetin, ııehrin •· · ktal d b' · şudur· yıp ta penaltı Pekilse dalla uy ca sürecek, bütün beser kütlele- son derece bir hodbı'nlı'k saı'k•- J 
muhtelif yıulık tiyatrolannda gımız no ar an ın · "' . - ~ ı - Avantaj ofsayd gibi gun olmaz ~? ~ kitap ta ri bu ıztıraplara katlanmak ız- sile baş olmak istediği, mumne-
vereceği bazı temsillerde de 1 penaltı ve favul, yahut firlldk bunu amır değil mı? tıranna düşeceklerdir. Kat'i la undan ve madun kumandan-
bay Vedad Ürfi, gene ınnumi gı·bı· futbol ka.ı'delen· ı·re'"'"'"e - ÇHaünk. yır... h. . m dan muha.r beslııe gelince ı ·f k . ,, • ~ ey e , ar yanında nı a cuyane sözle-
=lara hürmetle ve bir iki _.,. _ akillı yerJ""mı·ştir. İfrat - u P• uı ır defa v- '-' Ati tikte · • ~k v ya A · d · • ..........,. ...,.... -,. ...., an mı, ..ıuu a e s- rın en istidlfil olunuyordu. 11 
defaya ~us olmak .üzere~- ile Wrltini ayırt edemediğim.iz olmuştur. Ceza vuruşunun gol yada. mı? Bunu kestirmek im- inci fırka kumandanı . . . isti· 
zı pı;y~nn ~ rollcr~nde bı~- anda, avantaj hakemin ve o- olmaması ihtimali binde bir bile kiınsııdır. Fakat, muhripler, ne faımı i§lttikten sonra bana mah
zat ıı-o;unceek:tir .. Sıı:n at iilemı- • yunculann baıpna bela olan ve ol.sa mevcuttur. Bu itibarla. ha- de ola, ana yurdlarından kuv- rcmane şifahen [Ali hı.san Pa
mız ıçı.n hakiki m: ~r ~e- lıazaıı takımların haklı ve hak· kem kaideler hililfnıa fakat vet 1Lllnıll<tadırllU'. Harp t.e bel- IJ3.Dln Maltada iken hil8sı için 
~·o:: t=~~'".!:ı,.!'~.:-; ı ııız galıöiyet veya mağlubiyeti- yerinde bir. karıırb- ıı:ı.yıyı kabul ki buraı.rd_a..ı;ıona erecektir. F17J Ferit Paşaya mekt;u,Plar yazdı.· 

ır •. u,-~.......,.. l ni tayın. · eden çok miilıiııı bir edip cezayı veremez. kat, acaba içtim.at ma.raz tedavı ğını ve alenen İngiliz mandaııı-
~~ imildir. ~ (Boyfv. 5 ~ 7 de) ediltcelc DUru.r?. . ,,.... • · ı nıit.abuliçin10 tıerceJı. ndimu-

Onnıguı oldurmı:!< k~sctı.ı.e ne ve niha:yet tahrikin ve 1 
Hayganuşu yaraladıgı sı.bıt go- hevvüre teşvikin 1'9.:lın t:ıtfY,:; 
~düğünden 18 seney<' mabkfı: dan ya.pıbnasına bina~ tl~e 
mıyetlne ve bu !<adının ken8ı te birinin tenzili ile fl ge 1 
karısı oııı;.a.ııı dolayısile de bu ay, 10 gün mchpuşiyetiJle ,..i 
cezanın dortte bın kad!l.r art - Hayganuşa 100 lirıı. t, 
rılal'U: 22 ııe.neye ibllğıııa. ka- ooeınesine kal'llr veilıi>-



J 
Bonuk Oiy n 
'Yede asla k 
anı diye lr şey 

olmaz S •y .... •·etı , _ ....... ı r 
tdl . 

~~~ Yakında harp 
boer Qmaıı ım ıılabltınet h . . 

._.-...., 111t1vcuı olduğu ka.I sa anesı mı 
- ofbe ~ 

__ ..,_.,. t ecı-ıı tenıar ım i~ olacak " 
r. Üfle bwıtara ~ • 

,!ıı.ıa unlan ltullanına -
""dit Udı;ıtlr. Ba "'8&fyet , ... illro1' 1 ı ... ı ""Yf•d•) 

~_.unlannı :aatan tınn- 1 si V\ehJoQıen dün general Wey -
. ~ imal edenıemi,..er- pntim da iltirakile yapılan iç
l.lı hrıı.tıın diğer bir sebebi timalan ve Surıye hadiselerinin 
'!ıı l.y lc;lnde yapıluatı tıln inkitefmı tetkiX ederek Fra.n -
laııı lla.eif korunma te<"ril.besi- 8&llUl miiırtemleke iaıparatorhı
laı a.ıuıııu gayri mU&yyen ğunu kendi aillhlan ile mlida
~ı üzerine halkın ihti- faa edeceğini yazmaktadır. 
~ almak arzusudur. , Suriye b.Adiseleri dolayıei:le 

· de '1.r ınakıı.nılar bu iki / Fransız hilkümetinin gec:ıeıra.l 
r 

0 
naun itibara almış - 1 Weygandla miiz&kerede bulun -

~ fisden aldıkları unları magı faydalı görmüş olma!ll 
tı•ct lladile aataıı fınncılar 1 ıt~et tabi!dır. Çünkü Weygand 

"t a derhal takibata baş - şimdi şirnt.li Afrika.da Fransız 
ır. murahhası olduğu evvelce de 

ı:Q \' albain izahatı Suriyede fevkalade komiaerlik 
' .:....-tıcL, ihuııranı hakkında Vali ve etm~. 

d~~ lıeişi Doktor Lfi.tfi Kır ı Vichy mll&akereleıri Ruriyeyi 
, .. _.., ... 'l>llııir'u tzahat.ı venni~ir: bir İngiliz hücumuna kal"fl mü-

~ korunma tecrübe&i. gü- dafaa etmek içın ıcap eden as
rlı buJunmak 11= .ile keci ve siya.si tedbirleri tesbit 

ı.~ınck alma.'< istiyen hal- ! eylemek ma.ksadile yapılmakta
li.ı\ f •nı için 3 günlük unuıı dır. Ya.kın Ş&l'kta İngilizler bir 

iti; 1ıın1ara tevziini lüzumlu , talum entnkalar çevirdikleri ci
'k · İstanbulda yevmi çı- ı betle Fraruıa l&kayd bir vaziyet 

tilıı~ek miktarı aynidir. Bu te kalamazdı. Bugün yalnız Fran 
--·-.. k faıJalığın teclbirli dav saya ait olanı müdafaa bahis 

'!:ı ~ fazla ekmek almak is-ı ınenıau değildir. Fakat ayıu za 
d atandaşlanmızın ihtiyaç manda hemen hemen her gün 

ıuıı: karşılıyacai;ı tabiidir. yapılan İngiliz t&hrikleri1'e ni-
• L tla eskiden olduğu gibi hayet bir cevap vermek mevsuu 
Oq' ıııtıntısı mevauu b&his bahMıtir. 

_,, .... ~'·. Maaı:nafih habenıiz V~ hükiııneti \ıe bil -
•-~'1:''1la 1 bildirilen pasif ko- ha.sa B . Rooiıevclt bilmclidir ki 

f l!cruhe,ıi için halkın \!İtll l Avrupa ınılletlerinin tesanüdü 
~a teiilş ı:östemıNıine gittikçe da.ha l!lkı bir hale gel

l'et°0ktur. Çünkü tecrübe mektedir. Fransa bu tesanüt 
~il b~r kaç saat devam e- çerçeveııi 'dalıilindokı mevkiini 
l(,~eıtıne göre hayatın nor günden güne sağlamlaı.urına&.. 

tı bozuJmıyacaktır. tadır. 
i ~I "°"'- ._..___._____ Sariyeıı.in ix"aJi yemnd& 

·~~~ ~a~ kor !.in n mı' - Londr!'.'"°~ Da.il)' 
11! ~ • !t , 1 lf .Mail gıızeteıııi ba4 ıııakale.ıWıde 

ğit rı nasıl calışır ? di~~~i~~ h~u neden gecik-
en 

1 
ı tiriliyor? B. Hit!er, o, hiı: vakit, 

llıt 8 •ı t•••'• ı >net Ny.fod•) kaybetmiyor. G!iride sahip olur 
iQ•~e. nıah ualann kapak- olmaz B. l.fUMOlıni ile g~ 

1 
~"'tikrek. yalancı kaman.- ! ğe gitti. 

'\~~klı a~ılan kutular gibi Hıidiaelerin cereyanı, milııtak-
, 1tQ ~ dPvrilel"('k toplar. tor bel Alnıaıı darbeainln Suriyeye 1 1 nıııı:·an ıar·ı meydana çıkar. müteveccih bulunacağını g&. I 
~1 • arıııı l"('Sim1"re 15 san- terdığiıle ..,._ eden ıtaute so-j 

' '\ 
1k kı<: topunu gizliyen 1 nıyor: 

•ııı'a (13) görülmektedir. 1 Ne kadar tayy!U'e meydanı-
\!; k ve iKkele<i.•ki ikişer mız var 1 tyi müd&faa · rn ha 

1 ııı. l!antiınetrelik toplan va Wıl.erimiz var mı? Hazin Gi · 
'P"Jana çıkarm~k için rit ınaceramndan ~ri bu Btlal
, 'l:ııi 1 borda kapağı (C) j !erin ııonılmMı içtinap edil~ 
kiıt~lır. Kaptıuı mevk iinde bir hal almıı,ıtır. Bu 9ua.llere ve
•la;:'-"ni~ uzun çaplı bir rilecek cevap "ı;ıarki Ak<!er. iz . 
g,,'' loptan başka, müL~ den çıkanlacak mıyı;o •,. suali. 
\' tı at ~li makineli tü- nin de cevabını teşkil etmf'l<te. 

•e e 1'l• ldak (G) de vardır. dir. 
'<lo kı~ kaHaralıırı üzerinde Bu mıntaJcada buvük bır b.a-
''· k.,varı1an yerl"'tiril - va kuvveti bulundu.rulmaaı l'l-
~ ., .

1 
. . aeındir. Alınıınyanın Suriyede 

· "<t ~ · ·nu en aynı T.am&n - harekete geQ'.llek üz.ere gecik • 
e:t rJa taşırlar. (H) ve bel- miyeceğini tahmin ediyoruz. &ı 
~ 1 açık den İ7.lere mayn riyeyı elde bulundurıruıdığınuz 
l:; b 1'ıuak gemilerinin ço 1 taı:dirde Kıbnsı mub:ı.faza. et!e

' _..,.,.,, 'r. V il' ke~if tayyaresi de bilmc.'lliz şüphesizdir. IJu hayat 
~ e_ bu tayyar,. kısmen sö meınet meselesinde Vichy'ye 
'l~ lıır halde geminin a.n- 1 müzahir olanlanu verdikleri 

_' "'lt. !!:ı>.lidir. Vakti gelince temina.t.ı kabul edemeyi7. Darlan 
~ 0·•l-ı.s1J~ anbardan çıka - İngiltereye k~ düşmanlığını 

ız,. indirilir. açıkça beyan ettiğindffi beri, 
~ } ' - ~ ' ~ - ı Vichy'yi gücendirip gücendir-"e l . d .. k .. memek bahsinde daha ziyade 

ı~l sın llD U müteredwd kalamayız. Suriyede ) 
•'t:ı l şıddetle harelıet etnıekliğimiz 1 

. i1f.i l()plan t~sı lir.ımdır. 
t:..; ~~a Suriyeye girmek için 00- pla-
~- 1'tı 1 rumız var mı? Varsa tatbikini ' \.7" -~, 4 (a.a.) - Büyük neden geciktiriyoruz• 
~ ~~ 1CCliai bugün Refet Maamafih biltiin dikkatim isi ı 

{>ra başkanlığında topla- Suriye ve onun bir devamı olan 
~~ha u, bahriye ve jandar - Kıbrı~ üzerinde toplamak da 

ı i"'l~ ve memuı-lan hakkın- doğru değildir. Çünkü Ciridin 
~lılı Un altıncı maddesinde- ~- •ibi irin '- 0 ka hedefler de 
ıu11 'l•me altına alınmak,. ,,,... ' """ 

ıi~ tefsirine ait mazbata- vaı:~. 4 (a.a.J _ Daily Ex
lıı 'aç eylemiş ve Almanya- pressin askeri muharriri Morley 
lıltabedllecek Türk mallan- Richads şu suali sormaktadır·. 1 

.' .\.ı:.-ıl Klcring hesaplann-
~ ~ rnatlubat.ına yapı- İngilizler niçin, Almanlardan 

\
. \ı."~~ikllk ile Türkiye • evvel Suriyeyi ~gal etmiyorlar? 1 

r •a a Muharrir. kendi sorduğu bu su-
Cıf; 1'&$ında bcari muba- a.le ııu tarzda cevap vermekte -

~in ltıüteda.ir hususi anlaır- dir: Bir general darbeyi indi- I 
% ~ti olunan notalarla recek zamanı kendi s·~melidir. 
'iıı · talya ticaret ve sey- Buna ~•"on general \Va\•el ka-

.iıtt ltıtıahedesinin temdidi- -
ı >.notanın tasdiki hakkın- dar hiç kımse doğru cevap ve

~;"'llu recek bir vaziyette değildir. Bu, 
~Jı:tl'ıll ıı layihalarının bilinci belki de dilf,llllanmın ha.ı-ekette 

e~· ~tir etini yapar&k Uuıvip bulunduğu zaman alınacak bir 
:'il~ · . karardlr. Bir ordu kumand~ru . 

lif, to lLillet Meclisinin bu- en münasip muharebe meyda-
'"..'lf l>lantısmda birinci mü- nını da seçmek hakkına malik-
&v . S'iııliııi Yapmış olduğu ka- tir. Bu meydan. acaba Suriyede 

~ · 'ııJıuı. arasında TUrki -1 midir. yoksa Filistlnle Suriyeyi 
., \'t aııya arasındaki 4 ve ayıran tepeler silsileııinde mi

\ı~ oı 94.ı tarihinde teati e-

1 

d1r ! Bu hususta karar alma 
."'lltıııarı noWann tasdikine birinci sınıf bir tabiyeci olan ve 
~\lıı laYiJıasiyle iskan ka- muharip kuvvetlere kumanda 
·""'ııo 39 uncu maddesinin J eden general Wilsona a.ittlr. 
-._~ i . rt kanununun onuncu Filistinde senelenıe evvel mü
ı.i'l~ıtı tadiline ait kanun 1 dafaa tertibat.ı ald.ık. Şimdi AJ
.'~llıi da buhmmakta idi. manlar Surt)"!de yeı-letmelt ia-

. telecek topla.ntıaını tiyorlar. ı 
rliııii yapaaktu 1 BelçQla malaarebeleri ..,.. = 

l'i'JNI 

' T e 
._.,-----------=."\'Harp karşısnda 

Ankara aberlerı 1 . Amerika . 

Hak!imlerimiı:in bU k!Ü
A:wrW:ii\ dayi Ycıyı\dle ve yer\nde 

• • .... &le e \eri lazımdır Resmi 
Tebliğleri 

--- *B•f tarafı 1 inei sayfada) 

Buğday mübayaası :t:~~;*:~r: :::.0A~:~~;E 
!osu başkumandanı amiral Kmg ganaim alınmıştır. Bunlar a-

h kk d b• k ·ıe · tir ~ınd& 14 tanlı:, 7 zırhlı oto -

a ın a ır arar 1 

~~~~r<~.f~,ta~ =~~t:~~ı0n:m:: 
1 

kil vam ediyor. Fransız ajansı bildiriyor: Irakta. kıtalanııw: Musulu 

2 - ..,._ 4 ünoO oayf9clo>) 
Y9t fuıerin~ ..,_ ııııığıub!.-
li tesir icra edıeıı suıvıta}ııı 
diaime göre iMelilUeri vv ım
dW? 

- Evet, ıwarıtaj eM8el1 İOO&o 
llği itibari le OOtlı başına biı
varbkbr. Bir takımın moralini 
borma k için o takıma menıwıı 
oyuneu!arın ellerine geçirdi&
leri bir iki fıraatı yok etmek k&
fidir • ( 11"1 aırafı 1 inci Nyfada) vl!cude getirilecek olan yerler- ~e~nın Londra . büyük işgal etmişlerdir. Bağttadda. ll 

bap& yerierinın ve ekip m&h&i'. de mtibayaa fiyatlanna 0,50 ku e?sı .. W~t'ın V~a haziranda zuhur eden ciddi kar 
leı·inin ::el.veıllerlnde &;österilen ruş ilavesi ııuretile. B: Samsun donU!ln gı~de . e~ esrarlı bır gaşahklar üzerine Irak hükfı
aatın alma fıyat.larından Top - vilayeti dahilindeki Ofis teşki- mesele mahiyetini almaktadır. meti dün örfi idare il&n etroi4 ' 
rak Kalı5ulleri Ofisınce na.kliye ı !atında orta. Anadolu fiyatları- Bazıları Rudolf Hesıı tara - ve asayışı" iade e_vıe-•·><~. 

Avantaj geniş m&ııaıııiyle du· 
9iinülürae, hwıus.yet ve zaraf&
tini. k&,}'beder. 

- Neden diyeceksiniz? Meıı..
le gayet basit: 

Çünkil avantaj kesilmekle de 
· · · B k 1 k ' 25 · · • · . fından yapılan Sullı şartlarını ~ ucretleri diı§ülecektir. u nı:. - na . u":11J santim ıı .. '!eeı .. u. -ıa ·.zıpapıamay,{gs ıuHJıı:-ııl"ll İtalyan Besmi Tebliği 

!iye ücretl...-ı Ofisce tesbit edile retrle. C. İstanbul, İmıır, Ay- • ba kims 1 . Am rik Roma, 4 (a.a..l - !t:ılyıw. er-
__ .._ 3 - · te'"- ·'· ı dı B Kocaeı· ·ı· ti ger zı e er ıse e a 
~ ve a.y ıçın mu ""' vuı. - n, ursa ve ı vı &ye e- h be irınedi.. takdirde 1n duları umumi kar&rgıi.hımn 364 
eakbr. rindeki Ofis t.eşkilltına orta A- ~ .g harbe~ t - numaralı tebilği: ı 

Yeni kararnameye göre, Top- 1 nadolu mübayaa fiyatların& 1 iP. er~ bir akgi!iver~~- Dün gece tıı.yyarelerimi~ Mıtl- 1 

o takım lehine bir vurw; ven ı. 
miş oluyor. Fakat bu nüfuzlu 
bir görii.şle kıymetsizdir. 

r&k Mahsuleri Ofisi buğday a- j kuruş 75 santim satım ilavesi f gı =n !rdiğini bey z - ta ada.suun tayyare limanla.nnı 
labileceği yerler ve buğdayları ıruretile yepılacakt.ır. Ekmek ma u _g .. t an ey- bombardıman etmişlerdir. ı 
alacağı fiyatlar şw:hır: ihtiyacı için yapılacak mısır ıııv l lemekG ~~ bu ·-'-·'· Şimali Afr''-0 ..ı. Tobrttk üe&ü-

Zira bu harekete sebep ohu 
diğer ekip oyuncuları derhal 
yerierini alarak, hücumu tarrl 
etmek için kendilerinde bir ca..ı
Wık buluyorlar ve hasımlanmn 
kıymetli pozisyonlarını bOl!lCloık
ları için memnundurlar. 

•--• u- fi ti d ·· aze...,..,.- se.r~....., ma - ~ Seyhan, '-Y"• Antalya, ,,.. - tı9ı ya an şu ur: Mısır mu- lcul he 1 tın rlar Ve ne karşı hava b,!)ınbardımar.ları 
+.v, Gaziantep, Urfa, Mardin baV<>Aa• için alım •-killtı bu - sed P erakaraşok Yiihi.0

. · h' Lim d· •·· b ._,, 75 ıun'- d ~- d ti. iU an a anc ç m m a- tecdid edilmlııtir. an .... ı a. , 
vilayetlerinden 7 kun!f san- an V& sonra an vucu e ge -

1 
diseler odlayısiyle böyle bir taryalara ve demirli bulunan 1 

tim, bu yedi viliyet haricinde rilecok olan. yerlerde mahalli ah t• ıla'-'~n• YMI- gemilere isabetler vaki olmuş -
.kalan ~ vil&yetlerden de 8 mübe.yaa fiyatlarına 50 santim ııey 

1 
9 ın yap .,...,.,..,~ tur. Bir vapurda yangın çık - Bu itibarla avantajlara ye -

rinde hükmetmek bilgili v" 
tecrübeli bir hakem için hı,r za
man Uiuındır. 

kuruş 50 .-ntim. illvesi sııretile bulunacak fiyat- y<>~r Ameriı.a. 1 jnjn mışt.ır. Tolını.kuıı şarkında hli-
Ofia, bililmımı vil&.yet!erden la.r. Yukarıdaki maddelerde ya- ~ oumıı. ıığnyan diğer bir vapurda 

çavdar alabilmek saliihiyetini zılı fiya~. Ofis teşkilatının Nevyork, 4 (a.a.) _ Nevyork da yangın çıkanlmıştır Sollum 
haizdır. Ofis tarafından ça.vda-

1 
bulundugu yerlerde vuku bula- Herald Tribune gazetesi şunlan hav"sınd& avcı ta.yyıı.relerimiz, 

nn beher kilosuna mütesaviyec cak ~ra aıt olup buralar- yazıyor: ~ ·• ıın Hun-icane tipindeki 
6 k~ V«ileoektir. Ayrıca, O- dan gayri mahallerin ihtiyaçları B. Winnant'm Amerikadaki iki diL~mıı.n tayyaresini düşür -
fiain upa eat.ın alabileceği yer- karsılaınak maksadilc yapılacak vazifesinde esrarlı hiçbir nokta müşlcrdir. Torpidolanmızın en
ler ve alım fiya.tıan da şunlar- satışlarda, sat.ış Iiyati, mev· yoktur. Londr&daki Amerikan daht.ı ile düı;manın hir boınbe.r
dır: eudu en müsait Ofis merlı:ezin- büyüıq elçisinin memleketine dıman tayyaresi dilsürillmüştür. J 

Seylaan, lç.l, Antal,ya. Hatay de teslim edilm~ kaydile bu gelmesin.in yegine esaslı sebebi 3 Mayıs gecesi dÜjnWı. Binga-
viliyet.ıennde beyaz arpanin ki- merkezin sat.ış fiyabdır. fl.ooıoevelte vaktin geçmekte ol- ziye kaışı bır hava. 'l.kmı y.a.p -
!OllOl 5 ı.ruru. 75 santim, siyah J Ofis. ihtiyaç mahallerince ta- duğunu, ıxn.acnaleyh Amerika- 1 mı~tır. 
ve çakır acpanıa kilosu da 5 lep eıiilen maddeleri mahalline nın harekete geçmeği daha zi- Şarlı:t Afrika.da garnizonlan-

1 kl1rı1' 50 lil&lltim, bizzat naklettiği takdirde sat.ıv 1 yade tllik edemiyeceğini söyle- ! mır:la &&yyar kollarınm. her nok 1 
Bu viliyetlerin haricinde ka - yıı.pa.n merket:iıı fiyatına, n&klt-

1 
mek arzusudur. Winıuıt, Reisi- tada &nudaııe mukavemet etroe

lan diğer vil&yetlerdeıı de be - ye ücretini de ilave edecektir. cümhur nezdinde bu hwmsda I ğe ve yorulmak bilmiyen faali- , 
yu arpa 6 kuruş z.ı ııantım, si- 1 ~apdacak satışlar, ynkanda 1 ll!rar edecelctir. yet gösterıneğe devam etmek -
yalı ve çakır arpa .ıa 6 kuruşa bıldirilen eııaalar dahilinde bu- Her dakikalık. te&hhürün be - tedir. Galla ve Si daıno muıta
alıwıcaktır. Ofisin yıılı\f sat.ın lwıo.calı: fiyatlara malın teslim deli nnk .;;,, ödenecektir. A •

1 

k&sınd& Omo . Bottego nehri ü
alm&k üuıre bütilıı viliıyetıerde edileceği aya ait Ofisin umumi 1 merikan ~Üetinin büyük ekse- zerinde topçu faaliyeti görül -
ııalllıiyeti vardır. Bu yuı.lflara masra.f hissesinin ilave.si sur~ 1 riyeti hazırdn·. Bunu y~pılaıı müştür . 
nıiitaıaviyen 6 kuruş ~ santim tile elde edilecek fiyatlarla ya-

1

1 iıttihaplarla anketler de göster-
1
. Alm:ııı resmi tıehtiği 

fiyat veril-ktir. Satın ıı.lına - pılaeaktır. miştir. Herkes Alma.ııyanın ga.- , Berlin. 4 (a.a.) - 3 Hnzira.ıı 
eal< ınahl(lt.ıı.r için de Seyhan, l!."'kmekten gayri ihtiyaçları Jibiyetine mii.ni olmak için ln- tarihli askeri tebliğ: J 

İçel, Antalya, Ha.tay, Guian - karşılamak üzere yapılacak hu-
1 

gilteı-e ile yapılacak i.şbırliğinin Donanma ve hava kuvvetleri 
tep. Urfa ve Mardin ,·ilayetle - bubat satı.şlan bulunscak fi - bütün neticelerini kabul etıııek- ı Mayıs ayında da Büyük Britan- ı 
rinde 6 kıı.rwı 25 88lltım, diğer yatlara, malın teslim edileceği tedir. yaya karşı ticaret harbine mu
vilayetlerde de 6 kuruş 75 san- aya ait Ofisin umumi ma.sr&f Wina.nt da, harbiye ve bo.lıri- vaffalnyetle devam etmişlerdir. 
tim fiyat verileeeklır. Mısır için hissesinin ilaveei sur~tile yapı. ye nazırları gibi, Rooseveltin lıfıı.yıs ayı zarfında düşman 746 
de yalnu: Sa.ın~un vilayetinde lacakt.ır. nihayet harekete geçmek kara- bin ton kaybetmi.ştir. Bunun 
7 k~ 25 ııa.utinı, diğer vilii.yet Toprak Mahsulleri Ofisi tara- nru vereceğinden şüphe etme- 479 bin tonu denizalt.ılar, 215 
!enle do 7 ".<uruıı fiya.t teebit e- fında.n yapılacak un sa!J.\ıları, 1 

mektedir. Fakat çok geç kelma. 1 bin tonu hava kuvvetleri ve geri 
dllınoiftir. bu unları imal J&iıı kullanılacak 1 sından korlcna.lı:tadır. kalan !<ısmı da dlğer harp ge- ! 

Topra.k Mah .. ılleri Ofısi, hu - haı·mana verilecek hıJbuba.tın Amerika. h.Ulunın Wmayütli 
1 

mileri tarafından batınlmıştır.

1 bubııt tanzım satıfını şu ~ekil- ı bu karar hükümlerine göre ta- Nevvork, 4 (a.a.) - Gallup Mayınlardan ınütevetllit düş _ 
de yapıwıı.lrtır. Ekmeklik ihti - yin oluncak sabş fiyatlarına Enstitüsü t&rafindan yapılan man zayiatı bu hesaba dahil de-
yacı için yapılacak mısırdan gay 1 imal için yapılacak masrafın anket neticesu:ıı-e Amerikal~la- r ğildir. -
ri hububat sa.t.ışlarının fiyati A: ilavesi suretile baliğ fiyatla icrai rın yüzde 52 sı, İngıltereye gon- Dün ve dün gece hava kuv- 1 
Ofısin a.haı ~kıl&.tı ve atiyen olwıaeaktır. derilen harp malzemesıne Ame- vetleri, kuvvetli himaye altında 

--------•-------- rikan gemilerinin refakat edip 
1 

sefer eden kafilelere yapılan 

Havagazı işçileri hak kazandılar1 

3 - Ne zaman a.vantı>.jı kes
meli? 
Düşünecek olursak, üzerınd" 

durulacak ehemmiyetli bir nok
ta da budur. Ne zaman ve ne
rede akın yapan tarafın lehiM 
de olsa ooza.yı vermelidir. 

Bir ınieal ile bunu izah eJt>
Jiin . 
• F:ırzedelim ki A ve B adli iki 
ekip maç yapıyor. A takımı sağ 
dan bir a.kın yaparak ha.smını 
tehlikeli bir pozisyona düşürü • 
yor. Bu esnada B takımının mu
dafllerinden birisi, topu •Üren o
yuncuya yeti1Crek ceza. sah&><ı 
dahilinde mil:tlıİ.\' bir yumruk, 
yahut kuvvetli ve ':!edit bir tek
me sıı.llıyor. Bıı zaman yumru
ğa hedef otan oyuncu yerde -
'dir. Geriden gelen arkadaşla
nndaıı biri hemen topu kapanık 
kaleye doğru yollanıyor. ı Ara
dan bir kaç saniye de ol"a kü
çük bir zaman geçmistir.) belki 
!!imdi ayni akıbet bu oyuncu -
yu da beklemektedir. l,te bu 
esn~ derhal oyunu ı1·mlur -
malıdır. Şu misalden anlaşıldı· 
ğına göre avantajın yegin~ 
tatbik edilmediği yer, çok tehli · 
keli ve şiddetli ayni zamanJa 
kasden yapılan bu nevi hareket· 
l<'rin vaki olduğu zamandır. 

füınun için hakl'm arkad9.;Ja· 
rın bu ince farlo her zaman gö• 
önünde tutıınelan icap eder. 

Oğm GtiNE\' 

Pazar günü 
I B•ı tarafı 1 inci ıayfad•) 3 - Geçindirmekle mükellef 

luruuı viliyı;t ha.kem grupu ş~ bulunduğu nüfusun sayısı 6 
kararı yennış ve karar R~mı dan yukarı bulunan işçilerin 
Garetede neşredilmiştir. ayda ellerine geçen safi ücre -

etmmnesi sualine "Evet., ceYa- baskınlar esruı&nda İngiıtere
bını verıniııtir. "Hayır,. diyen - nin doğu sahili civarında cer.ıan 
!er yüzde 40 ni.abetindedir. Hiç 21.100 tonluk beş vapur babr
bir mütalea yürütmeksizin "ha- ınış ve diğer beş şilebi de ciddi 
yır .. diyenler de yüzde 8 dir. Bu surette hwıa.re uğratmı$lardır. 
cevaplar Rooseveltin son söyle- Uzun mea&fe bombardıman 
diği nutuktan evvel verilmiştir. tayyareleri Faroe &dalarının 

Gallup Eııstitüsünün işaret ı garbinde bir ticaret vapuruna 
ettiğine göre, harp başlad.ığı bombalarla hücum etmişlerdir. 1 

Rekor kırma dene 
meleri yapılacak 

Bu karara göre, 'lirketin mali tin ilk 40 liraya kadar olan 
durumu hakkında defter ve he- kısmına safi yüzde 12, ikinci 
saplar ıizennde yapılan incele- 40 liraya kadar olan kısmına sa
meleri gösteren rapordan za- fi yüzde 6 ı:;o den 100 liraya 
rarla kapandığı_ ideli~ edilen kadar olan · kısmın:ı da safi ytiz-
1940 _yılının, bilikıs kar~a . ka- de 3 rusbetlerinde zamlar yapı-

•zam= yani 21 ay en1el yapılan Vapura. isabet kaydedilmiştir. 
bir anket Amerika halkının yüz Burula.n başka, Tyn ve Hum
de 84 ü Amerikan harp gemile- ber mansaplarında lı:8.in liman 
rinln harp dışında kalması le- 1 teeisıı.b da bomb&rdıman e- ı' 
hinde ı-ey vermişlerdi. dilmiştir. 

Şimali Afrikada, Tobruk ö
nünde hafif topçu faaliyeti kayd 
edilmiştir. Bu gece düııman ke
aü bulutıı .. ·dan istifade ederek 
az miktarda tayyare iko Schles 
wig Holsteini bombardıman et
mişqe de ha.sac hafiftir. Avcı 
tayyareleri iki İngiliz muharebe 
tayyaresini dt!şttnnüıılerdir. 

pandığı anlaşılmış ve ışçılere Jaeak ve bu suretle işçilerin ay- • 
~ ?.'ap~lması hale uygun gö- !ık safi kazançlarının bu nis- Esk'ı Alman lmpara-
rülmw,tür · • . bellere göre arttırılmasından 

1 - Bekar olan veya geçın - .. b'. .. tutar ük im d ld" 
dirnıekle mükellef bulunduğu ~un aıs ucret -· 1 y. se e- toru u"n o" u 
nüfusun sııywı 4 ü ıuımıyan sıruıı tevlid ~ecegı vergı şartla-
işçilenn ayda elleorine safi ola- rı da n_a~ ıtibaı-a alınarak her ( aa

1 
taraf o ı inci a;oyfaôa) 

ra.k geçen ücretin ilk 20 liraya 1~ 1 .':1cretinın. gay:ısafi tuhn ı çok -de ve pek mahdud miktar 
kadar Olan kısmına, yın· e satı 0 _ ona go~ tesbıt edıl~ek ve ış- -

1 k lar 0•bıt da zevat.ın i0tiralı:ile yapılaca.k-
Jarak yuz .. de 12 ve ikincı· 20 li- çı erın azarıç ı - ve mu-ı • 

kadar lan k fi ayyen hallerde olacaktır. tır. Bununla beraber Almanya-
raya ı.;nuna sa dan bazı heyetlerin gelmesine 
yüzde 6, ve -10 tan 100 liraya l ---o--- intizar edilmektedir. 
kadar <>lan kısmına aafi yüzqp ı' k b • • ! Wılhclmiıı hal ter.u.-i 
3· Mısır a ınesı Beılin 4 (a.a.) - Vefatı D. 

Kömürden alınacak 
resim 

Önümüzdeki paz.:ı.r günü Fe
nerbshçe stadında atleUeri:-:ıız 
rekor kırma denemelerı yupa
ealclardır. A.şağlılalı:i isimleri Yli
r.ıb atletlttin iştiri.Jı. edeceği de
nemelerden iyi netic<.'ler alınacıı
ğı tahmin edilmektedir. 

200 metre: Muzaffer, Cezmı. 
4 x 100 Bayrak: 
1 - (Raif, Vlndmir, E~rf'/, 

Rıza). 
2 - (Ha.lil, Kostan tin, Ga

lip, Ahmet) . 
4 X 100 bayrak (Kadiııhr) · 
1 - {Selma, Hale, M'!l.cide, 

Jale). 
K Ill. Balkan Bayrak : 
1 - (Cihat, Remzi, Kıi.mu

raıı, Ferid. l 
2 - (Hüseyin, Adnan. S&

za.i , N. Ergül.) 2 - Geçindirmekle mükellef J N. B. a.j:..rısı tarafından bildiri]- · 
bulunduğu nüfusun sayısı 4 - • t•f tt" miş olan Almanyanın . ~ hu-
trn 6 ya kadar olan i*çilerin ay-, ıs ı a e ) kümdarı imporator ikıncı Vıl-
da ellerine :;afi olarak geçen h~lm 27 tkincikiının 1859 da 
ücretin. ilk 30 liraya kadar olanı Kahire, 4 (a.a.) - Reuter;_ dog"mugtur. Bahası prens Guil-
kısnuna safi yüzde 12, ikinci 30 Mısır kabinesinde taililit ya- ı lauıne, 'validesi !ngilte<"e Krali-

Ankara, 4 (Telefonla) - E- ı 
reğli kömür havzasındaki ocak 
lerden yilzde olarak :ı.Iınan n is-

1 !erden yilzre olarak alman nis
bi resim yüz de 1 e indirilmii -

_tir~kara~~ (T~~r~~aı _ A- I Fenerbahçe Galatasa .. 
çık olan Adliye Vekii.leti Ceza: ray karşılaşıyor liraya kadar olan kısmına safi pılınak üzeredir. Nazırlar baş- çe~i Viktorianın kızı prenses 

1 

yüzde 6. dO elan 100 liraya ka- vekile istüalarıru vermiR!er ve j Viktoriadır. ve Tevkif lsieri Umum Müdür
lüğüne, biriÔci Adliye müfetti
şi Baha Ankanuı tayiııı Yüksek 
tasdika iktiran etmiştir. 

dar olan kısmına da ~afi yüz- bııi;vekil kral Faruka iiltifuını Vilhelm 1877 den 1879 a ka
de 3 takdim etmistir. ı dar Bonn üniversıitesinde hukuk 

öğrenildiğine gore yenı ka- ve siyaa! bilgiler tahsil etmiş - ı 
da İn~liz kuvvetlerinin yapt.ığı bine yarın ayni başv~kilin riya- tir. 1882 ye kadar impllrator - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!~~ 
ilerı yürüytil}ü ve neticelerini setinde te"ı..iı olunacak ve Saadi luk muhafızları birinci piyade Hohenlshe 1894 den 1900 e ka· 
gözon.ind.> tutmak li.zımdır. Na- .,.. alayında ~ rütbesile bö- dar, prens de Blow 1900 den 
ziler l;u yürüyüşü durdurmak ve Waft partileri l'.ine hlikiı - ilik kumandanlığı yapoınışt.ır. 1009 a kada, Betbmann Hol · 
için hemon hemen hiç bir şey mete iştirakten imtına eyliye - Villıelmin büyük babası bi- vvez 1909 dan 1917 ve kadar, B. 
yapmadılar. Çünkü ordumuzun ceklerdir. Waft partisinin hilii. rinci Guillaum 9 Mert 1888 de Mihaelis ve kont Iİerling 1917 
har.ırlannıış müdafaa mevzile - kabine dışında kalması kat'iyen 1 vefat etmiştir. Ağır bir hasta- de, prens Max de Bade ise 1918 
tinden mümkün olduğu kadar bir harici siyaset meselesi de - 1 !ıkla musap olan veliabd, üçün- de hep ikinci Vilhelm zamanın
uzakla.şmıuıını ıı;tiyoriardı. Bun- ğil fakat aırf dahili siyaset ıne- 1 eü Fredrick emle ıı.hta çıkmı~- da ba.şvekillik etmişlerdir. 
dan baı,ka. İngilizler Suriyeye selesidir. ll'iabaldka Waft milli sa do. yüz gün sonra luuııterden 10 ikinciteşrin 1918 de salta· 
girdikleri takdirde Suriye hal- btıırflmete iftiraki kabulden ev- . ölmü'1:Ur. nat çöktüğü lll1'ada Kayzer Vil-
kının alacağı -.ui.yeti ve bu ha- Bunun üzerine prens Vilhelm hclm HollaJtd&da Memer<>ngene 
reketin diğer memleketlerde ya- ve! umum.i seçim istemektedir. 15 Haziran 1888 d& Almenya iltica etmış· ve orada. 28 ilcinci -
pabi~ teeiri de 1-aba Irat. H&thılld diier puöler &e<:imin imparatoru olınuııtıır. teşrinde saltanattan feragat be-
mak lizımdı.r. harp zan:ıenınd•n !"Y&Dl arm fmparator lldn<!i Villuılm, sal· y&nnamesini imza.la.ııııştır. 

Bunda.ıı maada geneNI W-.vel ohmmfı ftkı!xKkditler. twtı ern•=dıı, 10 Kart 1890 Sabık impıı.rator Almanya -
Süvenin yahıı.z IU'k tthOi:M Hlll'"-_., dM& 8 .-..... _...._ tarihinde ı.til& ede prena Bia- dal!. ayrıldıktan sonra Holla.nd& ............... _.ııd, -aeıı.. - ;,-- ----- --~H bir ~ı. ı... _,_,, ,_ .. _,_._? it Doo to 
;:rJ.. ....,..de' ..:k; ı• • • o w ftbi Kah' ıia ---..ı ;;.;;' ; g_; ö!;:: =~ ~ ~~aaor su-
AJ Ç' ' I' . ' ~ 171 t pi -n' ı 1 • . t8W <lllll ~ e lıııwtar, ,._ 01mii~ti\ 

Haber a.ldlğımıza göre Fe
ııer~ı;e ve ~tasaray birin
ci, ikinci. üçüncü ve tekaüt ta.
kımlan bu pazar günü Fener
bahce stadmda ka~calı.lar -
dır. Geçen haftaki maçın re -
van.şı şeklinde olan bu nw;ta 
Galatasarayblar arasında Gün
düz ve Fenerlilıer ~ Me
lih de oyııayec&ktır . 

DAVET 
KaiU"loöy apor lnıliibii ,_ • 
mi k11ltipl~"11.: 

Kulülıümilz F«.,.;rbahçe ku
lübü ile h"yeti vekile ve bed 
terbiyesi karerile biritAstir-'! 
ve Fmerba>u;e 
ol ıı-JJ,..-l~:laıı İitltlin 
KadıköY aporeu &sal8nn )'8ni _ 

kıı.yıtlannuı yaptınnalı.rı 
I~ Fenerbıı.hçe 1eııı,ılilı: irul1t ~ 
bürıe nıürıte••t'•n rie~ "hınor. 
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Dişlerle, 
Sağlam ve güzel 

Dişler de 
~ANüN 
Diş macunu ile 

temin edilir 
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DİREKSİYONU DUR 

rT. iş BANKASI"\ 
Küçük tasarruf lordu 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

Hasta Bakıcı Hemşireler 
Okuluna Aid Bazı İzahat ve Olı 

' 

t.marnı kayden 93582,:S Lira miktarında ınaa mti:~emilftt kO~k ve ahır ve 
al#ımhk ve mutfak mahallinin tanıa:nilc are7jnin ku:k hissede on bir his
l!Wd (binalar ahşaptır) bınamı bir buçuk ay muddetle ilt·ık arlt.ırmaya kon
D1uştur. Satış tapu sıcil kaydına göre yapılınaktadu·. Art· rrıaya ıirmek is. 
tiy( LjG) Jira pey akçesi verecektir. Milli bankalarını:1.dan birinin tcmi
uat n1ekWbu da kabul olunur. Biriknıt) büttin vergıltrle bt>lediye resiRlleri ve 
nkıt icaresl ve tava bedeli ve tellAHye rüsumu borçluya aittir. Arttırma fi:&rt 

a.mcs· 2/6/1941 tarihinden itJbaren totkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk 
itleri .st-rvisinde açık buhmdurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve fl:lir lü:ıumlu 
.,.al\\mat ta şartaam.ede ve takip dosyasınd~ vardır. Arttırmaya girmiş! 
olanlar. bunları tetkJk ederek .wtılığa çık.Arılan &oYri menkul •hakkında 
ı.er v~ı Oı;:i-enn1tf ad ve telikk.i. olunur. Birinci arttırma 28/7/1941 tarihine 
ınU-~dif Paz~rte~t Cağaloglunda Jıt6in ~andığlmıı;da saat 10 dan 12 ye ka
dar yapılacaktır, Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
terc::hun alınması irap eden gliııyrl menkul mükelletiyeUle Sandık alacağını 

tamarıl"n geçmiş olma.ıs:ı ~arttır. Ak.si takdirde son arttırarun taahhüdü baki 
Jralmak ~artile 13/8/1941 tarıhlne mü:;adi! Çarşamba güni.i. ayni MRhalde ve 
ayni ~aıı.ı.te son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttırnr.:\n üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit obnıyan alıl

kadar1ar '"e irtifak hakkı ~hiplerinin bu haklarını ve hususile Cııi7 ve ma
sarıfc da· iddi~lar111ı1 llAn tarihinden itibaren yirmi gUn ic;inde evrt:ıkt müs-ı 
bite1cr le berüber dairemi:te bildirmeleri 18z.ımdır. Bu 5u.ret1e hakları!)'. bil. 
dirıE"rni:ş olanlarla bakları taou :sicillerile sabit ohnıyanlar .ı::atış bedelinin 
peyl<tsm:ısından hariç katı_·lar Daha ta.zla malılmat .. almuk isti yenlerin 
13U/~l dos)a r-:o. sile ~nd1Jl;ım1ı hukuk ı.şleri ervisine mi.lracaat etn1eleri 1 

Dişlerinize çok dikkat ediniz KEŞi D~LER: 4 Şubat, 2 Mıyı., 
1 Aiustot, 3 1 kincltefrln 

t•rlhlerlnde yapılır. 

Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Ordumuza hastabalucı ve bemşinı ~ üze<• ,.,; t 

M. M. V. tarafından 11139 •enesinde açılmlf olan twı.tabalucı ve b rl 
olı:uluna bu ııene de 50 talebe abnacalı:tir. Olmla girmek anu .,.ıe 
lundukları mahallin valilltine, kayma&:amhp:ıa veye aşkerlik fi 

hiz.umu ll~n olunur. 

• • • 
DİKKA~ 

F.n111l.vct Sandığı: Sandıkton alınan gayri menkulü ipotek göstermek is
ti,-enlere muhammlnlerimiz.ın Jıt.oymuş olduğu kıymetin % •O nı te<·a\'uı. et
ınenıek uze~ ihale bedeilnin yltrı!'ıına kadar borç vermek ıurehle kolaylık 
g&.<~rm•ktedir. (4326) ! 

Eti bank uw.um müdürlüğünden: 
B~nkamu:ın, 

A - Ereğli ltönıürleri i~ldmeııi, Zongulda> 
B - Garp linyiUeri i~Jı.!tmcsi, Balıkesir, 

C - Mahrukat büroau Ankara, 
D - Eretli kömürleri iolelmffi, 
Kok ve ihrakiye sen;'llerl Ankara, ı~tanbul, 

dl'.aradeniz 
hmir. Mersin, Ereğli, 

ı 

Yukarıdaki müe&ese ve ıiervislerinin, tc:ış kömüni, linyit, kok, Briket 
1.aıl1 maddelerinin alım v~ satımından mütevellit bilODlUlll mevcudat, taah- 1 

bOdat ve maUubatı bütün hulıı:uk ve \'ttaibile ,.eniden teşkU eyloedigimlz. f 
Mahdut mes"uliyetli 1 

TÜRKiYE KÖMÜR SATlf VE TEVZi MÜEUHUI 

.ftrm3$na devredilmiştir. 
Alikedarlarm ı Haziran l~l tarihinden itibaren: 
1 - Her cin• taş k~mürü. kek, briket He lal1 maddeleri için FOB ola-

tak yapılacak talepler miless"HeDin merkeıine: 
ADRES: Atatilık bulvarı 21/!3,Yenişetılr Mühen<lillu bi<lill blnıw. 

Ankara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak rnüclt<'Ullaruı •kisi ıılbJ, •Gwı> 

Jln:ri~i ioletmesi> Balıkeılr, adresine. 
3 - Mahal.'.! ihtiyaçlar ile <Taş kiSmürü, kolt Jrilmürö, linyit>, ihrııkı. 

yel1k kömnrler için o mah.J.\deki şube veya aıttntalarımı:u ctBtanbul>, tz
B'W", Zonauldak, Mersin, E.re.fli •Karadeniz> de tube ve depolarımız oldutu 
Slbl mubtebf ,ehlrlerd<: ocent.<.ıhır v:ırdır.> 

4. - Mahrukat. kanun•J mucibince evvelce lntlhap ed.ilmif w mukaTc
ı..i b<nQz hitama ermemiş •~ntalanmız ile diler müaiehllklerin Ankara 

& - Taı kömürü, linyit, bt·Jket, kok ve tall maddelerinJn thl'llf'ıı:ı·h iale-
riM müloo.llik hu.usa! Jçın Ankara merkezine • ~ ' , , • 

Yukanda.kt adreslere müracaat f'tmeleri rica oh.ı.nur. Merkez, ~be ve 
depolırımııın telpaf adreoleri: M.Uırukat. (3000 - 4257) 

Muhterem halkın nazrı dikkatine 

ISTANBUL TELEFON MUOURLUGUNDEN : 
Umumun konU-1n,astn;:1 mah~U$ tf'lc:fonlardaıt yapılacak müka\lpme ile. 

retk'Mnde bir def,.t::iklik: yoktur . .Eelc.i"i gibi bir müklleme yalnız yedi buçuk 
lıuruştur. (4318) 

İstanbul Defterdarlığından : 
&.ımumucuda muhabere alayı anbarınd.a m~cut 54 k.alen1 köhne mal .. 

ı.emc \-e e,ya: 16/6/941 Pazarteei gLinü ~aat 15 de Milli Emlak müdürlü
gündc müte~~kki1 koml!ıyorıda acık arLırma ile aaWacakhr. Muhammen be-
del ( 139) lira 31 kuru.ı, ı.,nıınat.ı il Jradır. Failiı izahat için Milli Emlfk 
d(ırdüncü kalemine müracaat. (4208) 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Eınmön(l ıneyddnının Yenicami arkasındaki kıamı yollarının ln~asa açık 

e-k. ilt:n<'ye konulınuştur. ı<"!1;if bedeli 2953 lira 67 kuru.c: ve ilk teminatı 221 
lırrı 53 kuru~tur. Keşi! \'e ı-artname Zabıt ve Muamel~t Müdürlügü kalemin
d ı:Ortilt-bilir. ihale 20/6/1941 Cuma günü ~at 14- de Daimi Enctlınende 

ya1J1lacoı.kt:r. Taliplerin ilk teminat makbuz. veya mektupları, ihale tarihin
dt"fl 8 g\in e\.'\"el Belediye fen işleri müdurlügüne müracaatla alacakları fen
ni ehlirt-t \'e 194 ı yılına ıit Ticaret Qjası \"esikalarile ibole günü muayyen 
sae1tte daimi encümende bulunmaları. (4323) 

fstanbul Deniz komutanlığından 
Den z li 11 ~inin birinci ve iknici sını!larile Deniı: Gedikli okulunun 

bır.nt·i !il.Jnıfına talebe kayıt \.'e kabulüne 1 Haziran 941 tarihindf-n itiba
ren ba\}anacak 10 ;\ğustos 941 tarıh;ne kadar devam olunacaktJr. 

i~Uttıbulda bulunan uıteklilerin Ka~ımpaşada bulwıan komutanlığımıza 
ta;irad;ı bulunanların ınah!ılli. wı.kerlik şubelerine müracaatla!"'ı. 

(3749) 

Üniversite Rektör/iiğiinden 
F-kultelerle diş tababeti ve ecz;..cı mektebi son '\Jnıf. talebe~inin as

kerlik ikmal imtihanlart 5 Haziran 1941 tarihinde ba hyacak, 16 Hazi-
ratı ok amı sona erecektir. 

A1i.kadarların tı..lim taburu Jıt.omut.anhlına müracaoUaı·ı. (4267) 

ARLON 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve ıahip
lerini fa.Şırtmaz. Israrla ARLON 

saatleri arayınız. 
Deposu: ------• SAATMAN 

Sı..;: · .ınh m cıbaıt hon 
J· ~an bul 

~ en üst.ad clokforlann bile sebeb ve ıooıışeini bıılanıadıklıı.n 
bir hastalığın, ~ iltilı&lıından ileri geldiği pek ~ok 

tecnibelerle a.nla§ılını~tır. 1941 İKRAMİYELERi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 1 adet 2000 Liralılı: = I000.-

3 > 1000 > = 1000..- > Günde 3 defa cli~lerinizi fırı,~layarnk 
2 > 
4 > 

8 > 
35 > 

80 > 
300 > 

750 
500 
250 
100 
50 
20 

> 
> 
J 
> 

> 
> 

:.c: 1&00.- > 
= 2000.- > 
= 2000.- • 
= 3500.- • 
=.000.- > 
=== 6000.- ., 

DIŞ MACUNU 
RADYO 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 5 Haziran 1941 

7.30 Program 1 18.40 MUillt 
7.33 Müzık 19.00 Konuşma 

7 .45 füıberlor 19.15 )ı[tlzjk 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
8.00 Milıik lU.30 Haberler 
S.30 Evtn saat IU.46 Müzik 

* Procraın I0.16 Radyo 

Yoklamaya davet 
12.30 
12.33 
12..45 
13.00 

MUzik 
Haberler 
Müzik 
MUzık 

ıazetesi 

20.4/i Jılilzlk 
Fatih askerlik şubesinden : 13.15 

12 - Haziran 18 den :!O sine . ls.3o 
kadar bütün rütbe (piyade) ter. 

Jl.00 Konuşma 

2 l.10 lılüılk 

21.211 Xomqma 
ll.40 )(U:z.llı: 

ll.30 Haberler 
:ıı.45 MUzılt 

13.25 Xapan11 

1 - Yedek Subay yoklaması, 
2 Haziran Mı den itibaren baş
lamıvtır. 20 H:a.z.ıran ~1 gilnü • 
ne kaday devam edecektir. 

2 -- Her yedek subay yokla
maya bizzat gelmek mecburiye
tindedir. 

a) Rahatsız olup gelemey~ 
halde olanla.r (mahalli hük\I. -
met tabibin.den musaddak rapo
rı. bağlayacaklan tıaahhütlU 
mektul.ıa. !IUbe defterinde ka
yıth olduğu sıra kayıt numara
sı v .. rütbe Ue sınıfını bildir -
mek şartiyle şulıeye göndere • 
cektir. 

<Mesela 6. ·10 gibi. ı 
3 - Hiikflme, memuru ohıp 

ta ber;zyı vaz.iflı @Ube mıntalav 
sı haricind, olanlaı (tavzif e
dildikleri emrin sureti) serl:ıe8t 
meslek sahibi olup ta Haziran 
ayı zarfında hariçte bulunmala-

1 n mecburl olanlaı (bu mecburl
yet:t bulundukları mahallin em
niyet müdürlüğU veya amir
lerinden alacakları vesikalar) 1 

yoklamalarını kerre dahilindeki 
vesaiki mektupla gönder)llek 
suretiyl" yoklamalannı yapa -
caklardır, V esaiksız gönderilen 
mektuplaı makbul değildir. Ve 
yoklamayı. gelmemiş addedile
ceklerdır. 

1 

4 . Mektupla yoklamalannı 
yaptıracaklar bizzat yoklama
ların. yaptıracak subayların 
getirecekleri aşağldaki vesaiki 
de taahhütlü mektupla gönde
receklerdir. 

5 - - Şube mıntakası haricin
d~ olup ta yoklamalarını yap
tıracaklar istenilen vesaiki bir 
dilekç• ile şube başkanlarına 
müracaat etmek suretiyle yap
tırabileceklerdir. (Maliye mü
fettişlerine) aittir. 

18.00 
18.03 

Mü:Uk 

* Procrarn 
Mtızllt 

13 - Bu yoklamalarda aşağı. 
daki vesa.ik ııaıllariyle birlikte 
tasdiksiz olarak beraberlerinde 18.80 Ziraat 

takvimi bulundurulacaktır. 
a) Terhis tezkeresi, 

emri veya diğer askeri 
tekaütı.-----------.... ------.. 

llUreti. vesaik BORSA 
b) Niifua cüzdanı, iki adet 

1 Haziran 941 fotoğnı.f. ı 
c) Hekim, eczaeı, dişçi, vete

rinelerin (diploma ve ihtiaa.s; 
~ve kapınıı 

vesika) suretleri, j Londra 
d) MUhendiı;ı ve kimyagerle- N"'"'orlı: n-.lar 

1 -lifi 

rin hangi §ııl>f.de ihtİ8aala.rı bu- J Ccı.evre lsvlçre Frıı 
lunduğu. (Su, elektrik, yol: ilfilı) Attna Drahmi 
vesaiki. Madrld Pezeta 

H - Halihazır mahalli em- Yokoham:ı Yen 
niyetler tarafından tasdikli ika- Stokhotm ISY!çre lı:roa 
met senedi. 

lkrimlyeli % 5 1953 
Ergani A, B, C 

G.2{ 

132.20 
IC.2025 

12.US75 
11.187/i 
3-0.Hli 

lU8 
15 - Her emı.f için tayin &

dilen günlerde yoklamaya ge- 1 
!inmesine riayet edilmesi T. C. Merkez Banlı:. 

16 - Temmuz 940 ./e &.ha Hisse senedi 110.75 

evvelki senelerde yaş haddine ı ~,,...,.,.,.---------..,.--
uğrayanların nüfus clizdanıa- 1 iiii (u· · L u •c ._ 1~ 
nna yaş haddine uğradıkları • RA A'ı.r 
kaydedileceğinden şubeye mü- .J. ""~d> ,_. 
racaatları.. , 3 5 -

17 - Yoklamaya sa.balı saat 1 2 4 6 1 8 'J 
8.30 dan 12.30 za kadar öğle- l 1 1 \ ı 1 • 
den sonra 2 den 18 e kadar de-
vam edileceği ilan olunur. 2 l• : J J 8\ 1 

* Yedek subay yoklaması 
Bıokırköy As. Şu besinden : 
1 - Her sene olduğu gibi 941 

senesi içinde şubemizde kayıtlı 
yedek subayların yoklaması Ha
ziran bidayetinde başlıyarak 
yirminci cuma gününe kadar 
devam edecektir. ı 

3 ! 1 i • • I 
4 1 : 1 1 1 1 
5 •I ı •i ·l • I 
6 ., 1 i • i 

1 1 

1 1 

ili 
1 1 

7 1 ,il i• . ! 1
• : 

8. 1 1 1 il\ ı 1 
9 1 1 ı • . 1 1 I:::!I 

Soldan sağa: 

Soldan sağa: 
1- Bir çiçek ismi. 
2 - Kör - Ağacın bir kısmı. 

dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
2 - 3433 B&Yılı kanun mueiblnce "Mı. M::uldan roezun olacaklaJ 

crup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun ol:"".nlar altı ıeneJ::Uı: mecburi hizmetlerini ordu )1 

ıinde yapa<:a.klar; ondan 90nra arru f!derler~e men1lekett.i'kL bli~ 
teşekküller kendilerine aıc:ık olacaktır. 4' 

f. - Tab&il mi.iddeti 3 ~ene olup bu müddet içındc okurlarJ 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve JJbasları. tamamen okula ait oJaC'li 

~ - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 Jir<l ;; • 
dan başlamak üzere maaş alacaklar Ve bu miktar gittikçe ('ogaı.ıcs 
zaman dahi iawe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

8 - Okul 15/EyHll/1941 de tedrisata ba~lıy•<aktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ~arUan ııunlardıc: 

1 
A - Ttil'tdye Cümhurlyeti tebôlasından olmak ve Turk 1,-ktf'I 

lunmak. • rtl 
B - Sıhhati yerinde obnak ve durumu heı- iklin1de ,·azife ıt'I" 

sait bulunmak cbunu her hangi bir bastah3ne sıhhi heveti r~pt)rU 
bit ettirmek ve evraka bağlamak lftzlmdır "' 

C - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukıırl 
caktır. tc 

D - KerıdisJ1 ana ve hebası iffet ehlinden olmak •Bu vaJJ'! 
tıeYallc ellil"llerek. evraka bağlanacaktır.> . ,ıı': 

E - En az orta okul tahsilini bitirmi.$ olrnak .-clcıne imtıtı 
rouvattak olmalı: farltır. Veya bu derecede tahsil gö"d.lğ\ln\l isll"1,~ 
tasdikname veya bunun tasdikli bir SUreti nıuamele f"vr;ıkınn ek~ 

F - Bvli ff7n nişanlı bulunmamak •evvelce e\·lenip t1 . 
kocasl ölmüş olanlar kabul edilir,, Buna alt n)edeni hali bilrtirır 
evnk keza ekleneeeklil". ,..J 

G - Okur ~hhi sebepler dJşında okulu kendiliginden ter~~ 
tenme sureti ile veya chler inzjbat1 sebeplerle okuldo.n çı~a· 1

1.J 
aeneUk nıecburt hJı.metlni )apmadığı veya tamam~madıt:ı .'·t'.v<ı"_' 
sebepler dqlında okuldan çtkarıldığı takdirde tahctkkuk eıtirı1~·: 111tC 
:masraflarını tamamen ö<liyecei;ine ve gö!'terdii,i \."esikalarırı t"''\·c'' 
ru oJdUl'una dair noterhk~ı tasdıkli ve ke!Uli bir t.ıuıhhüt11an1ı? ı? 

8 - Yukandak:i ş.er3Jti hai:t olan okur, okula in1Uhan~ız ol~ 
edtlec-ektir. . 1 ~ 

9 - Yukandak:i maddelf•r mucibince evrakının n1uanı<'t~ı:ıf1. ~ 
lerden, vi.1A,et veya k.aı.a ınerkezlerinde oturanlar bu m;lkJıl':.!a.J 
kttlik ıubeleri vasıtas.ile evraklarını dogrudan doaru.va .~ni<:#.fot 
bll.!tahanesi ba,tabibJ Ye okul mildil.rlüğtine gönderilt"Cektlr. r: 

10 - Mür&caatların A.gustos llMl nihayetine kati:ır j:nn3 t 
lhın1dır, 

11 - Okurların kabul edlldlkleri ve ınt'kttbe herek<'t 
•Jni makamlar 1arafından k~ndilerine bildirHe<:ektir. tJr / 

12 - Kabul edlleceklerin okulun bultınduğu :\nkar;ıy;ı kS• 1, 

ve okulda tekrar yaIMlaca.c sıbh! ınuayene neticesi hastalıklJ1 :.;avrı 
edenlerin memleketleTJne git.inek için maı::rar edecekleri yol ıı~ 
diler!,... ait olacaktır. c38S7> 

Garp Linyitleri işletmesindcıı: 
• Müessesemiıle müşteriler ara~1nd:ı Liny_it kömür.ı ..:atışl.,!~~fJ 
yapılmış olan muka\.'eleleL'den n1ütevellit. bilcuınle h~kt.ınnıızı l t)'t!O~ 
hinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TORKıYE ı< _. 
TIŞ VE TEVZi MÜESSESESi» ne deYrctti&i•ni:ıi YC nııı~_l 
karşı olan \"ec.ibelerimizi de bu mües,.~niu ıam<-11nen tekablıll 
i!An olunur. (3005) (4259) / 

• 

Eti bank malırukat bürosundll::· 
Mües~e5emizle müşt~riler arasında yapılnu: olan rT'!ukaYeı('Je ~ 

te\'ellit btlcümle hak1arımızı l/6/1941tarihinde kurulan \'e ır:e.rit_,~tı 
da bulunan «Türkiye köınHr !lttış ve tE'\'7.İ mües~;ec:e:-.i ne de' r,; pıt"11 
müşterilerimize ka~ı ola!1 ,·ecibeJe,.imizi de bu nılıeşs~:-cnin tai11 
büt eylediği il~n olunur. (3006) (4~6~ 

' 
Ereğli kömürleri işletmesind~~· 

Müe:-se;semizle ınüş~ıiler nrasında Taş kömür(i. :;vk kLJJtı~crJl. · 
ve tali maddelerinin satı~ları hrık1' .nda y«pılınış olan rn:.ı.r.:•ı,·clı:' ıctt-1 5 
!:!\·cllit bilcümle haklarımızı 1/6/19-41 t<ırihinde kurul, rı YC_ 111er5,s' 
rada bulunan HÜRKIYE KÖMl;R SATIŞ VE TEVZi MüE 5 

p 

devrcttiğimiz.j ve ınü~teı il~~rimize karşı olan \e<.:ibelerıınizi del"~'~ 
oin tamaınen tekııbbül eyledii:i illin olunur. (3001) ( ,,,,. 

~ 
6 - Gerek mektupla gerek 

dilekçe ile müracaatlarda nü
fus cüzdanlarında 940 yokla
masında yazılmış şube defter 
sıra kayıt numarası ve rütbe 
ile sııufının bildirilmesi 18.zım
dır. (Mesela Yedek Top. Teğ, 

2 - Yoklamaya nüfus cüz
danları askeri ve ihtisas vesika
lan, ikişer adet fotoğraf ile 
bizzat gelmek esastır. ı 

Sıhhi durumu uygun olmıyan
lar ve yahut hariçte bulunan -
lar taahhütlü mektupla şubeye 
müraca:ıt ederler. 

3- Ekmeğe ve yoğurda katı- fl'•---------------ım•ıtılll.,... 
4-~u~~ğn:ı~ak. j TÜRKiYE CÜMHURİVc.Tİ J 

•1160 gibi.) 
7 - Yoklamaya gelmeyenler 

ıısuline tevfikan mektupla yap
tınnıyanlar 1076 numaralı ka
nuna göre (50) lira cezaya ta
bi tutulacaklardır. 

8 - Haziranın 2 sinden 7 si
ne kadar (Kimyager, levazım, 
veteriner, e c z a c ı, tabib), 
sınıfına ait bütün rütbe subay
ların yoklamaları yapılacak
tır.) 

9 - Haziran 9 undan 12 si- I 
ne kadar (Top, hesap memuru, 

3 - !htisasa talluk eden (Mü
hendis, kimyager doktor .. gibi) 
Me$lek ırahlpleri ihtisas vesika
larının tasdikli benzerlerini 
şubeye vermelidirler. 

4 - Bu sene yaş haddini dol
duracak olanlarla beşinci ve 
altıncı dereceden malUI bulu
nan subay, askeri memurlar da 
yoklamaya tabidirler. 

5 - Bildirilen zaman icinde 
(20 haziran 941 cuma güiıüne 
kadar) voklamasını yaptırma
yanlar hakkında gerekli mua
mele yapılacağı ita nolunur. 

nakliye, istihkam, oto) sınıfına============== 
ait biitün rütbe subaylann fill.•BI 
yoklamaları yapılacaktır. 

DOKTOR -"il 
Tevfik Akif Ayışık 10 - Haziran 13 ten 16 sına 

kadar (muhabere, süvari, de
miryol, jandarma, hava, ölçme, 
harita, imam, adli müşavir, s~ 
nayii harbiye ) sınıfına ait bü
tün rütbe subayların yoklama.. 

D11h ilf Hastalıklar M Utehaıı•ıı 
Be;voCılu Parmakkapı imam so· 
kak numara 28, pazardan rnaad1 
sa.at 14 • 18 e kadar. 

Gece mUraeaatları da kabul 
!arı yapılacaktır. e-Jillr. Telefon: 43905. 

11 - Haziran 16 dan 18 ine l•ıiıiiıııııiiııiıiııiiiıiiilliıiıiııııııiıı-•ı-• 
kadar (deniz makine, deniz gü- =::::::=::::======:::::==:= 
verte, san'atkf.rlar, muamele Sahibi: A. Cemalettin SaraçoOıu 

memuru), sınıfına ait bütün Neşriyat Müdürü: Macıt Çetin 
rütbe subaylsmn yoklamalanlBa11ıdıOı yer: (H. Bekir GUrooylar •• 
yapılacakbr. A. C.nıaıcttln 6araç.o01M matbauı) 

5-Bir nida. J 
0 S 

6-Ba.sit - Adada yapılır. Z J R A AT BANKA 1 
7 - Bir nota - Bir hayvan ye- r' 

meği. Kurul~ ı.aribl: 1888. - &!rmayeoi· 100.000.000 Türk J.irıısL 
8 - Bayat değil · Bir göz rengi. Alan• adedi: 265 
9 - Hisse - Erkek keçi. 

Y1Uaından a.şağt.ya: Zlrat ve Tlcarl hor nevi banka mu:ameıeıerl• t 
1-Vapur - Bir renk. Para blriktlrenlere 2880G lira ikramiye veri.tor• 

2 - Üye - Bir isim. 
3 - Kanun projesi - Otuz gün. 
4-İnanış. 
5 - Ten;i zaman - Sıhhat. 
7 - Öldürmek. 
8 - Para saklanan yer - Bir ra-

bıt edatı. • 
9 - Balık turşusu. 

(Evvelki bulmaca"'" halli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı. 
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Ziraat Bankasında kumb<iiıralı Ye ihbnrsız tas"-rrU! besB
1 
a.~ 

a:ı 50 lirası bulu..-uınlare senede 4 defa çekilecek kur'a 1 e ,,,_r' 
plAnn göre ikramiye dağn 1 ·:c~,ur: 

6
.o00 ı 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 ~ir~ 11100 adcd 50 Llrarıl< 4.soO ' 
4 • 500 » l.OIXl s 120 » 40 » ,J.!JD 
4 • 2so • ı .. c:ıoo • ıı 160 • 20 • ,1 

40 • 100 • • .000 • . ur•d"" _.r 
Ol KKAT: ı-:e~t.pl:ırındaki pcır;;.l~r Loır şene içinde 50 -ottlee"r 

' ·l ,·~· ~, 
dilşnı!yenlere ikr:.ırnıyc r,ıktığ· t:.ıi;:dirtle ~ 20 faılası.: c 

11 
~ 

Kur'alar senede ı]ijrt ılef!ı. 11 Mart, 11 Haııral'• 
lül ve 11 Bili.ucl!·~ınu11 tarıU?triıule ~el;!JcceJ.tİl'• 


