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~ ve İtalyan dııwlet 
IS.leri arasında. Bren-

h nel'l:le vuku _._ =,. 
. alı• a g~m......-

ve·•1nda İtalyan ga:.uze.ı.ıte/Ell<e-E>- J , 
y· rdikleri malfunat diltka

•ta(ı 'lldır. Bir gazeteye göre 
t. A. <l<lkeri görüşmelerden 

· ilan vrupa kıtasının sulhu
. etınek de mevzuu balı&- . 

!)·. 
ıger b· 

~0r. lk_ ır gazete bunu teyit e
"h 1 sı:r nihai zaferi kazan
~ y· beklemeden Avrupada 
~uııı;:Pnı:•k imkanı bubmup 

1 
-~ bdıgıru tetkik etJDiller. İki - enel lloskovada ~--- 8cMıyet anha 

"v~i~,;~~~~~~:,,~ Surı·yede Y · t d:l Mol t f 

u aba a itiberen 
11 ek_m_e_k_ç_e_ş __ is_i_e~ğişti 
1 Buğday stoklarının takviyesi için hasad 
zamanına kadar ekmeğe güzde 30 arpa İ 

ve güzde 20 çavdar katılacak 

~~~~~~n!t~~ ... .!~~ .. ~P~ 1ı edılmı~: tip ekmeğin vnsı fbı-nıu tamami ~ le haiz old ıığu 
Hükfune~ 6 Hııürnn 19"1 tarihindeo iti- feıııui tahlillforte '"11bit oJmu.,tur. 

1ıaıea yeni b da laıdar ımueğe yüzde SO """ M .. JUleketın bir çok mıırtakn.lannda ralnız 
~ve yüsde %0 ça.vdıor ~ 1-_.. arpadan yapılmı~ t"kmek Jeuiinıeı.te olıl~ığun
~- dan bu tedbir sadece buğda~ isnlılak ..ı. .. : 

~ıı. tedlıir, Jıalk.ın ve milti müdafuam ek- ll'JlltaJaLla.n itiradına hitap etmektt"d.ir . 
m.eklik iböyacııu tam wı -ttaın bir t.emieeta Yen; tip t>kmek hakkında alakalı nıakıun-
bıı,ğtanwh maıısadı öe al11ın11,tır. ıı.rc. icabedeıı tedbir wı tttti pler almnııı,tır. 

gOrij .~Ikınması meselesinin u• .~a• DJS an a 1 • o o 
Yo, ~nı~ olduğunu kabul _ 
•n ~agı yukan en mühim • t iğtişaşlar 8 1 • ~ınq ga,.eteteri ayni nokta ya zıy·e er 1 nem 1 • 

,~ ~'~~c~;~=;~ d:::r:~- ÇOk nAzik Alman askeri h_al- geıı·yor ? • .'I a •• 1 ·e Miidiirl • 
ı< ,,,~ir it el bundan evvel de ge- a ... 
o# •.:"'!,, !.ı" Yan gazetesi "La Tri- ka ateş açtı. Pire- I 
i•" · laıı ~hver Devletlerinin sulh ıiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliiiiiliiiimmiiiiiiiiiiri 

. ' AJ.akkında malfunat ver- G. De Gaulle de bir bBut lgladır Dolaşan rivayet ı .. - • 
e;,,. ~ •n ~a:ya ile İtalya. tn- vapuru a ırı I •• • ıH k ~ t Ank J t b J ,.,.. , Sanra enizden ~ıkardık- H yf idi U ume ara ,,ıı "1ı;ka arttk blitün Avrupa a aya ge li bKır· ab~!.~8;.~) öjı::ı:::ımet_: 1 teeyyut etmedi 1 ·, s an u Ve 

.• ~ h~a sahip olaea.kları ...,.,.-~ v 

, .. ~ ~ e •uıh leri albnda.ki ülke- gilft Alman poö.c urları T 
::: ~~n~~iıne:~~~ :: ar: Fransız tagyarele- :&~;!!~~"~ . Alm~n - Sovget :ıs.- 1 z mir de eş ki 1at1 ar Kur d u 

Yabilirİ de harpten geri dur- ri Erdiin'ün mer- lışl]ınıa ateş açarak aralarmda ken paktı Jıaben 1 
ı ~ ~ haı-;r. Harp o zaman Av- Jı i • b b l'ad kadın vıe çooıık da buhınan bir • 
r "'- ~Pa ı olmaktan çıkarak ez nı Om B l ~ kimseleri öldürmüljl"'.. - de tekzip edi/ıgorı .. .. •• • 
' ~~~~~~~r;emtc':~:aı:: şJ;~!!·~~y:=ı: :.. ~~~: _aern,5ıa.a._>~BWec Naı.- \ Bu Mudurlukler Halkın Yıgecek, Giyecek 
,,6" -:"'llt, d: Ve ıtanihave devam e- nen.! Dentz bu akşam ııaat 20- le · ,,..,,_,Aft,.,~- treni Alına rihteo ga.zeteeiıım Berlın mu - j j 

'i~"rdu. - de Beyrut radyosunda Y&km ~71 bo!jll.ltm~a ~-bildirdiğine göre Sov- T 7 v k ak l . • d Ed ki 
e 1' lıııllıiiıuı;; 11'.lül&.katını müteakip Şark Fransız subaylarına ve t lhnt'I§ olm:'B o.un iiz&. yet biriciye komi-.'i lıloiotıofu• ' I' e .l Q QC ş erını are ece er 

~ ll\ev ltalyan guetesinin (Sonu .. ,ıa s •i""' 2 t1el <kn• aayfa 6 oüwn 2 •el !&o•• .. ,ı. 6 ... _._ • <t•I f Ankan., 5 (Telefonla 1 - 'l'\-ı -
1~ ifŞazııa avdet e<lerek ev- • cattt v~. ~·tter teaki-

ıtııı~~ı~1~,.,,:ıı;~~n t~~~ Japonlar ingilterede Iskenderiyeye :ı=.~:.ıe:r~~~~;! Bayanları yardım 
~~~~~a::tü;k~~~~~ !Pa_r""--nto açılınca hü- ılbüyü·k· bir hava :.:~t:~~:r; ~~~...: vazı·tes·ı ne davet ~ bö ıcap eder. Vakıa 23 Fırkalık bir Çin or- _,... karar vermi.ş, bu hU8UAt.ıı.ki Ve-
"1 Olııı Yle bir sulhun müm- dusunu bozduklarını kumetden ıslahat ya~- 1ı killer heyeti kaı:vı J:ıugımm.o 

.tö~'ı ıçin \'Ücuduna lü- ucumu itibaren meri,.ıie ~rmişj;ir. tı·r en Şart tahakkuk et- söylüyorlar 1 ması isteAeCek I .. -'i -- Kuamameye göre i• mö-
'1,~en" ani İngilizler Alt· Tokyo, 5 (a.a.) - Bir Jaf>on Loodra, 5 (a.a.) - Reıtterin in 1 

M k dlirleri, bağh oldukları vaa,ıetr 
r:;;;ıııaır{'karı.1mıımı~br ve c;ı- menbaında.ıı Domei ajansına parlimeııto muhabiri yazıyor: sanca büya za- !ıere 'fer.ilen iaı!e ~ yapıl-

nıııeını ~ k?laY ~iriş gibi (Sonu »yfa 5 süt"" 7 de) t•...., NYf•_ 6 ""'"" 7 d• 1 yiata sebe~ oldu :ıaa.sında vAllnln doğn&dao dot-
~ın e edir. Böyle olma- r- ruya Jlll"dlmcı@1 ~rdır. 

h~b~;p~i~~~u~:ı:tle~: eı·r Hezı·meıı·n tarı·hçesı· l ı.~~~~y!a:jhava~c= m!~e~~-K~l~~ı· '~Iha gorünmek istemelen 1 yap>kxuştır. Tayyare dati be.- lstanbulda: Bir ia.se müdürü 
~nu Pek zıyade ihtiyaçları 1 taryaı&rı ateş a<;mışlardır. Şehir 400 Hra ücretli, iJti muavfo 3Hl / 
l\ıa"a anJatmak balnınından \;---'--- yük. --'- inflllk ve y~ ı.. " lıQı - ~ """' ~ lira ücretli, ll<i raportör 170 liral 
"" oı r. Görülüyor ki ne • i gın '"-balan a.tılmıstır. Bu htı- tı su .....,, ücre i, 1 memur 100 lira iic -

~etiee ~Mihver Devletleri Alman taarruzu başlıyor ! (lUDl insanca büyük zayiata se- retli, bir daktilo 85 lira ttcretli. ~a ede etmi" gibi dav - bemyet vermiş ve bu yüzden Ankara: Bir iaşe mfulürü 300 
~ıı 'eh.!ıı;;-_ıhtaçtırlar. Bunun fazla inııan ölmüştür. Yarabla- lira ücretli, bir mua•in 210 Ji-

,1.)e!e .. 1 kendi efkarı u- rın adedi henüz malum değildir. ·~·· b. 70 ı 
.'"il l'ıtıı tat . bu . 1 ' şiddetli safhasına gimı;o ve Al- ra u .... -n;uı, ır raportör l iı :ı 1 

. iba mın mec rıye- 6 Hazı' ran .,,, Bir çok evler yıkılmıştır. (Son• NyfaS •i.tun 3 de) 
~~ i ret olduğu kadar Av- man zırhlı fırkaları IPeroııne) - --~--- 1 

l~ketlgaı altında tutulan den (Amiens) ve (Roy~) üze- . f 1 
l 1e az e11n efkan umumiye- rine ilerilemeğe lııuılamışlardı, 1 R E s M ıı;ll'"ı Şefle Ef oan 
~- Çok kazanmak ibtiya- 5 Hıu:iran akşamı, o gün bas- 6 Huiraıı sabahı Alman ta- · lfH 
~~!) lamış olan Alman taarruzu en (Sonu sayfa 5 9'.ltw" 7 de) -9 A R p ==: 
.\Jıııaıı heınen bütün Avru- t;. kralı araısnda 

Diln Halide Edib bayanları yardıma 
leşvik için bir kol(ferans verdi 

~-"%,.02'.anın hükmü albnda başta başa bir matem hava.sı 1 hepsi Almanyanın ihtiyaçla- T E B L '-'LE R İ ~ lı ·•a d b k Ankara, 5 ( a.a.) - Reisicüm-
c'<!ı ir iş a u anca as- kaplamııı bulunuyor. Halk aç- rıru tatınin için kullanıldığı ci- bur lsınet lnönü, 27 Mayısta ıı.~a he gaiden ıbarettir. Al- tır. Muhtaçtır. Hakikaten azap 1 betle başka memleketlerin aç 1taıva.n 8-nİ Tebliği d t Ef . · kı · ı ·11· .iıiııkü ımnr~raıaııta. bulıınanlar: Köşede Halide J<.:di p 

u1 r gı·rdigı" · rde bı·r Ro · 5 ( ı ttaly os ganıstanın istı :ı 1'11' ı 1 ıııu·· ye çekmektedir. Ve hundan dola- kahnalan bah001na Alm0~y• ma. ' a.a. - an or- Y d Se B !ar t '' stevU 1 kt k ı 1 ~ - .. d 1 1 k gah 365! bayramı münasebetiyle majeste ar ım ver ayan s-ı 
,<tlııı llıı.tır ..J ma Alan ur- yı müstevliyi mes'ul tutmakta- şöyle böyle doymakta ise de ı u arı um! umbı·. arar ' ının Efganistan krahnıı telgrafla tanbul şubesi faal 8.zasından (Sonu uyfa 4 ,;tun a del 

•ı .\v · aru manya dlr. Sesi çıkamıyor, çünkü Geıı- harbin uzaması ve neticeııın numara 
1 

te ıgı: b · ı · ·· ·ı h ==::===============:~::=~~~:;::::::::..:::: '''• tupanın du··şmaıudır , ..... Nyl• • _ .... , •l te nk enni ve müşarunı ey 

profesör bayan Halide Ed;p dün 

., y · • """ af muttasıl uzakl•o•rak bir felake- ~ .. ltl\...":l'de . düı;man muame- taponun ~it ve ins sız yum- ....,... ~~ de cevaben mütehassiııane teşek 1 
1 

Ba ·dada h · t~~·'rk ıçın ufak bir fırsa- ruğu en ufak bir cürmü bile te yürür gibi hissedilmetii bil- HARP , vürlerini bildirmi~ler<iıt ı f J K R A tı do··rtgtü·r.· akim olmanın l}Rt'• 
ı ıt q, etın suçludan başka bir cok masum- yük bır yeis tevlit etınektedir. _ 
:-a e.ılıııd esi kafidir. Bu ıann kanı içinde boğınaktadll'. İşte İngiltereyi Mısırdan çı- • • • ' ıı Vekiller heyetinin • 1 ~Samim iolmak; 2 -Mil-

ı' t huyu··k" Almanyanın ne Bu b pta son h be !arak karmag·a muvaffak olmada VAZ YET 1 } • k li birliin kumıak; 3 - Yabancı 
1 ıııeı..· zortuktarıa pen- a en a r 0 n 1 1 d- k- t 1 t yı omşumuz .... •ı.e olduğu tahmin edile- Rumanyada manalı bir nüma- Avrupada sulh tesisi pliinının i AU

11
karala 'U

5 
(a<J.ap.) BntcralS'l'e- l.e8irlere kapılmamak; -i -

~ lıtı yişin patlak venniş olduğunu tatbiki etrafında görüşülmesi, , f }d Mektep açmak. 
~tri'n:va istila ti"" ı ' duyduk. Norveçten başlayarak ancak bu ahvalin tahmil ettiği Deniz hakimiye- lcillen heyeti bugün ~aat 16 da ne es a 1 Büyük hayaller kiiçük küıne-

ı.tıı ~ halk et gı mem e - bütün garbi Avrupa bugün bir zaruri bir isticale hamlolunabi- Başvekalette Başvekil Doktor lerin silindiridir; ona kapılanlar 
~ u~le hoı_n vatanperverlik noktada birleşmış bulunuvorsa lir. Çünkü Führer de Duçe de l tinde hava huv- Refik Saydamın riya.~etinde Yazan: Aka Gündüz mutlaka ezilırler. 
~~~~tın b ıı;-ışmağa mecbur o da müstevliye karşı ayni nef- pek ala bilirler ki kurmak iste- vetlerı"nı"ıı rolü 1 haftalık toplant: .>ını yapmıştır. Rahat nefes alan temi? ruhlu, 
, I~ i bir aıı a kendisine çok i ret ve husumet hisleriui duy- di!<Jeri Avrupa nizamı çerçevesi 1 v~ - - - - ~~ • -~- •• ~ -~ iyi komşumuz Irak halkından bu 
~ ıla.Jı ~ husumet se- ı maktadır. Buarada en büyük bir ıçınde biı sulh yapmanın imkanı Al J 1 Biz dernemi.ş mi idik: Bağda- dört ~a şarta dikkat VP riayet 
~. :aru a ıhdas etınlşt!r. Av- garibe olarak yalruz Fraıısadı.. yoktur. Avrupa milletlerinin is- YAZAN: manya İ e 1 da hakim olını>k çok zor bir iş- e<lecegı kuvvetle umulabilir. 
~ı lızuıı tet ve ıstırap içınde- Alman enıellerıne canla haşla teycrek ve Almanya ile gerçek- E11ıekli Generıııl ' tir. Bunu kehanet satmak için Bununla beraber yine tekrRl' 

·;f ll<!faı asırlardan beri bu bi=ıetçi bir hükılmet görüyo- ten anlaşarak ve dost olarak ya- Kemal Koçer • t• t dememi.5 idik. Tarihi çarşaf, etmiş olalım: Vaziyet bu mer-
t%ı1ı: et ve mahrumiyet ruz. Halbuki bizim bildiğimiz pabilecekleri sulh ancak her bi- yenı ICare çarşaf önümüze serip bir göz keroe iken dahi D1ğdada hakim 

IŞti, Bütün Avrupayı I Fransa bu vatanperverlik cere- rin.in hakiki hürriyet ve istik- ltalya.nın hatırı sayılır bir daha ge?.dirdiğimiz için demiş olmak yine kolay değildir. 
\. 1 y&lllllln başın.da gelmek ıcap ~- lallerine hürmet esasına istinat 1 hava ordusuna sahip bulun- anlaşması idik. Çünkü yeni ve hakiki vıLZiyeti 

/ f 
1 

derdi. Maamafih bütün zabıta edebilir. Bu ise Mihverin işine rnasına rağmen, Akdenizde Tarih bizi, biz okuyanlarımı- sağlama bağlamak g~rektir. 
ı ~ll .. SUf ı· ıe tedbirlerinin ve propaganda gelemez-. Onlar Avrupayı bil- İngiliz dona..oımasına karşı zı aldatma.mış olduk. Memnu- Ve çiinkü ortalıkta bir garbi 

faaliyetinın ~ıddetine rağmen dikleri gibi tanzim etmek ve e- gösterdiği faaliyet mahsu• Almanya bize kağıt ve nuz. Zoru yeneıniyenler çekilip kara yel fırtına"' esiyor. Bunuıı 

li 1 
Fransa.da da müstevlilere karoı mirleri altında tutmak dava.sın- değildi. Hatta Cebelüttankla k' d gittiler. İyi komşumuz nefes al- oralarda da bir kum ve ~öl ka-

e h 
~ dad 

1 
._ ımyevi ma deler veriyor d B f · d · h 

Y a gizli bir husumet için ıçin yan- ır ar. "'tedikleri kabiliyeti, Silveyş arasında seferler y.- 1 ı. u ne esın aıma ra at ve sırgası meydana getirmeı;i ilıti-
makla ve arada kendisini hafif- hürriyet ve istiktalden feraF..ati pıldığı da ,·aJ<idi. Almanlarla araml7da imzala- daima mes'ud olmasını samimi- mali kuvvetlidir. İyi koın.,umu-

'•t,r~lc~ çc bclli etmektedir. Avrupa milletlerinin gönül rıza- Süveyşi istihdaf eden ha- nan yeni ticaret anLı~nrnsı dün yetle temenni ederiz. n tavsiye ederiz, bu fııtınayı 
\ >ııı, , cı neşre luışlıy•- Almanyanın ve !talyaıun için- siyle kabul etmelerine im.kan rekatın sı.rf bava orduları alakadarlara tebliğ "-iilnıiljtir. Bugünkü dünya, macera tak- ön!rrr.ek için kendisine rahat ne-

•ı o., t 'h" .s dek" ş·k· ti d olmadıkça ne yapılsa kimseyi 

1 

dinamizmine dayan"·.-:-.-1 son Bu anlaşna. hususi takas esası litcilerine hiç yüz vermiyen bir fe:< aldıranlarla iş ve fedakaı-lılı:-
lı.. te.,, arı ' te, ril<a- ı ı aye er en ve memnu- al 1 """~ - . 1 tı B 1 h. ld H . - - 1 '«I,~ _ "''.e tal<i~d•ceji- niyeWzliklerden bahsctmeğe datamıy~ .. zevahird.en i~- hfıdis<.> gösteriyor. Ciride ha- ~erme yapı mı§ r. un ar, 10, ma ıyet a ı. akıkı maceralar birligi yapsınlar. Yoksa.. şte 

u"'•niz, lüzum gormiiyoruz. IBtiliı Pdi- ret k3.lm e ;;ı:, oınacnaleyh hırı va yolile kuvvetler indirildi H· 3,5 milyon lir~lık konten- bile içten içe 8't~mtı!.r f',E'<'.ire asıl o >aman milli istiklal bir 
len memleketlerin yiye<"ek ve şeye yaramamağa mahkümdur. ve h&kim İngiliz armadalan jan muhteviyatı ile ayrı ayrı üç dururi:en düzme<·esi lıay,ii hay- güz yıı prağı gibi rüzgara katılıp 
giyecek maddelerine el koyarak Hİ!be}'in Cahid YALÇIN \. ısonu oayfa 4 •ut•• 4 .ı.ı ..1 anlaşmadan ibaı·ettir. di yeı·e !'erilir. uçar gider. 

_ ı sor.u uyfoı 5 sütun 5 det ========================= 
• 
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Zaftlh kızın bu dsece garip •de Calibe ile J<acy JUU'Şlya ayni 
~ mütlllf DRtkadderatı ~ ziyafete devanı ettim. Bir mülk sahibi-

zıhnim, ciddi ve şuudn bi.r !I&- Calibecin bana birkaç defa 
kilde dii.!flindüğüm zıımıı 0 , bir miru oLınak i.stediğlni hatırhyo- , nin şi kiigeti 

Calibeniiı hemen her zaman ı um. Koruma kanunur.:ın biz ev 
tiirlü almıyordu Samimi mi idi, lıilmiyoruın. sahiplerini kira.cılarına karşı 
o kadar ~. o kadar hayat Fakat ınüdalıalesi para elim&- zam yapmaktan menettiği 
dolu, o ka.dar norma! ve bütüa di. malfununw:dur. Bizler sulh 
~er insanlsra benziyen .- ta- . Nihayet bira fena halde bey- za.manında. aMığmıız icarla 
bii . yaşıyan _bir ınsan hali v~ nıme vuruncıya kadar iı;tlm. azıcak ge<;inebilirken şimdi 
ki ı;ısan, deli Qtın~dıkca, ~ ~ B~ esnada Calibeye neler söy- her ~ birlra.(} Lliııa te.reffll 

l gıbi masum, mesut olmaga I&- lıedıgımi bilmiyorum. Yalnız tey- ettiği halde ayııi iratla nar 
f yık ve mısli nadir bulunur der&- :ae ile beraber Calibenin beni güç sıl geçiııdiğimiz bir bilinse 
~e :-Cki kıza a.sJ& böyle bir ib- hal ile odama götürdültlerini ha- bu memıııriyetin derhal kal-
time.li konduramazdı.. yal meyal hatırlıyabiliyorum. dınlmaısı. ıµ,ım gelir. Filha-

Diğer .taraftan, Calihenm, ... Odama girer girmez sızınL'jlm. kika memlekette bazı açık 
zan hakikaten yaıııyan hır o1u- Fakat gece birdenbire garip gözlüler (buıılann kısmı kül 
yü andıracak garip, kıı.rankk, bir gürliltü ile uyandım. ti.si ~ıyri mtislimdir) kendi 
esrarengiz ve insana şüpheler Baııun kurşun eibi ağır bir akarlanıu çok fam., f:iyatlar-
lveren fevka!Ade kederli anlan halde idi. Yatağımın iizerme so- ıa kira!adıklannı işitiyortl%. 
da yok değildi. . . yunmada.6, olduğum gibi uzanıp Bu gilıilerle ne komisyonlar 

Fakat ben onun bu tedirgin ııwnışıın. ve ne de beledtyeaiz asit. 
haJ'.erinı, annesinin. ~ünlük Beni uyandıran o kadar aea- başa çıkamazlar, a.r:ada ne o-
tab.ıatından gehne ıçliliğe ham- yı"p bır" .m •• mtu" ı·di ki bel---1-.. - - ~ lıınıa bWın gibilere oluyor. 
ledıyordwn. yerimden fırlamıştım. Odam zi- Her esnafa zam miisaadeei 

Ancak, her ne olnrsa olsun, flri karanlıktı. veriliyor da bizlere neden ..... 
günlerce gözlerimin önünde e& I Bal}ım fevkalide sersem ol- rilmiyor? Acaba. bir .v sahi-
reym edip durmuş feci ve müt- masına rağmeıı, aklımda daiına bi olmak kabahat midir? 
h_iş . hiidiselerin bütün esran tehlike fikri olduğu için gözüm Bu Tilrkler ticaret işini hak-

/ §lllldı Calibe ve Aınerikadan 11&- I hemen odanın pencerelerine g;it- itile beceremediğimiz i<:in eli-
leı bu garip klı.rdeşi üzerinde ti. mizde ve avcumuma bulu-
toplanmakta idi. 1 Ka1'111ılc bahçeye be.kan cam- nan para:ım.zla bir ev veya 

Onun için, o gün Erenköyün- !arda. gördüğüm IJl6Y beni tit- apartmıı.n alaralı: gec:inmek 
del:i köşkte bu ana, kız ve oğlu retti: ııe;resine baş vuruyor ve bun-
ilk defa bir arada göreceğim- ) Gayet büyük, ııimııiyah ve , Ja.nn getirdiği yüzde 6 veya. 
den dolayı so~ derece lıeyecaa 1 gözleri iri larllll%l at.eş parçalar 6 buçuk gelirle amal< geçine-
lıi& etmekteY'fun. . .. .. rı gibi yanan garip ve korkunç biliyor idik. ŞiıDdi. n.e bu g<>-

Tıııı ben böylece denn_d~- bir hayvan ca.mlara tırmanıyor, lirle geçinmek kabil midir? 
cele: ıçınde dalıp gıttigım bir sanki içeriye girmeye uğraşı- Halbuki vergilere yeniden 
sırada odamın kapısı vurularak yor gibiydi. ıldı -
sıçradım ... H. elecanla: 1 Bu gan·p mahl"'-·- k~~·- zam yap gını göriiyortl%. ""uu ~~ Şu halde mademki bizlere 

-: Gınnız ! ·• . gözlerinin bana korkunç kor - • zam yapmak müsadesi elinde 
Dıye seslendim. kunç, adeta ateşler'!açarak bak- lik içb' 
İçeriye teyzenin elinde koca- ı tıg"ını görUyordwn. em ve akar namına h. ır 

il · di- · · h& -~ • şey kalmıyacakbr. Bu acı 
w :ı.n bi; 1!J>Si · e gır gını Y- Birdenbire bütün tüylerim hakikati ~ etaımiııi bek-
retlc gord11!11· . . ürpermişti. Yatağın üzerinde le · 

TeY_ze, hala bana., kendisi~ t dehşetle geriledim ve hemen e- nınBoetancıda &ığdad cad-
yaptıgım hakareti unutmadığı- ! timle ceplerimde tabancamı a- desinde 425/2 No . .lıı ha-
nı gösteren bir tavırla dargınlık radım. Bu kara tüylü iri hay-
gösterın~~e idi: ~ hayr&- van camlara homurd~e.r&k yü- ~ ~~~ey:ilf~;'; 
tımı gonınce .• yuzwn_ e bakma- zünü sıırup'" .. durmalrt•. ııaııki i· 
d ct b eda il le' ~arıa •ilerinden an argın ır . 

1 
e: çeriye girecek yer aramakta i- gel<liği kadar h&klannı ko _ 

- A!federsınız ... KJı:nse yok di. ._ 
d Calibe, rnma.ırla mükelleftirler. "Ye-

da ben getirdim!. edi Tabancamı bulamadım. ı 
k b . b" · · ~· ni Sabah,. daiına. hakkın mü- . hava sıca , ıraz ıra ıçsın u.- Gözierimın camdaki korkuru; 

ye gönderdi!.. . , ma:ıtfıka takıtnu., n.f48lerim a,. dafli olmaya çalııınustır ve 
Filhakika tepsıde buzdan ye- deta kesilmişti. siitunla.rtn<la kiracıların ol- (

1 

ni çıkarıJı:nııı. şi::eleri_ buğulan ·r Yatmadan evvel ceketimi ya duğu kadar ev sahiplerinin 
mış iki şışe bıra bırçok neiıs kendim çıkannışım, yahut çıkar de h&klannı tebarii& ettiren 
mezeler vardı. auşlardı. yazılara daima yw vermiş-

Teşekk"" ed · ı Zab tir. Muht.erem okuyucumuz 
- . . , ur . ermı · ·· - Rovelvecimi her halde ceke- gazetemizi munta.z'JJDan ta-

met ettimz ... dedim. 1'.'akat b~- timin cebinde unulmaş olacak - kip e+~;. olsaydı bu sütun _ 
rada tek başıma bira ıçmek bir tun. ·~ 

~-·· 

ela in mu t klL 
Raşid t Sevil 

•[ 
1 

4 sene 8 ay 
lira cezaya 

•• •• surgun, 
mahkum 

1550 
oldu 

Fineancılarda. eezayi b bbiye 
ve kimyeviye ticarethıı.n.:si sa
hibi Raşid Sevilin 370 kuruşa 
mal etmlş olduğu jelitinin ki
losunu 750 kuruştan sattığı ve 
300 kiloluk bir parti sabşında 
gayri kanun! olaralı: 1280 lira 
kadar kir temin ettiği için ad
liyeye verildiği ya:ıalmıstı. Bilil.
hare ikinci asliye cezada mu -
hakemesi yapılan Rasid Sevil 3 
sene müddeUe YozgııA;ıa sürgün 
edilıneğe ve 7liO lira da ağır 
para cezası ödemeye mahküm 
edilmişti. Bu karar hem suçlu 
tarafından hem de iddia maka
mınca al'.n ayn temyiz ediJıniıı 
ve Temyız mahkemesi de ikinci 
asliyenin mahltfımiyet karan
nı muhtekir Raşid Seritin aley
hine olarak nakzetmişti. 

Bundan bir kaç gün evvel 
nı>kzen iade olunan dava. d.oe-

Hakimi tahkir 
eden suçlu 

Iraktaki ithallt eşyamızın! Bir sirkat suçundan dolayı al-
Nuseybin yoluyla memleketi ~ tmeı aııliye ceza mahkemesinde 
mize getlrihnesi düşünülmekte.! muhakeme edilirken mahkfımi
dir. Iraktaki hfıdisat sükiınet yet karan verildiği sırada hii.ki
bulduğu için fevaklAde ahval I me hakaret ve küfretmekten 
dolayısiyle bir müddet Irakta suçlu Ali TopaJlar hakkında ya
kalan ithalat eşyamızın meın- J pılan cürmümeşhut üzerine se
leketimiıe getirilmemesi için hiç kiz:ııci ıısliyede başlayan dava / 
bir sebep g6rUlmemeırtedir. dün neticelenmiş ve suç sabit 

görilldugun·· - ·· den iki ay on """' gun" 
İstanbul ~ümr~klerinin müddetle hapsine ve 84 li~ pa-

senelık varıdatı ı ra cezasm.a mahkümiyetine ka-
lstanbul giimrültlerinin 1940 rar verilmiştir. 

mali yılı_ zarfındaki -:aridat 29 Metresini yaralayan 
ınılyon liradir. Bu miktar, 19391 ; tevkif edildi 
mali yılındaki vandattan 10 Evv Ik" K" ·· k d milyo lira. azdır e ı gece uçu pazar a 

n · oturan metresi Gülizarın eVi-

MÜTEFERRiK 

Doktorlar yerli Haçları 
tercih edecekler ikramdan ziyade, bir ce».ya, Silahımı bulama"'n~a, karan- lıı.rda fimdi;'e ka.du: bu mıın 

be 
. 1 J- tıki iddiayı defaaile müda- 1 nzı~; ··N. . • tıktı odanın içinde gözlerimi faa eylediğimW görilrdü. Şi- Sıhhat ve çtima! Muavenet 

ne misafir olduğu sırada kıs -
kançlık yiizünden bıçakla ağır 
surette yaralamaktan suçlu :ı.Jeh 
met Erdoğan yakalanmış ve 
dün adliyeye verilerek ikinci 
sultan Ahmet sulh ceza mahke
mesinde tevkif edilmiştir. Ya
ralı Gülizar hastahaneye kaldı
rılarak tedavi altına alınmıştır. - ... ıçın ·· gezdirerek, soluk soluğa, cama kayetna.metıln de :ı.ynen der- Vekaleti, doktorlar tarafından 

- Calibe de bana refakat '*'- atacak, bu korkunç· hayvanın yazılan reçetelerde memleke-
mediği için!.. . . taarruzuna karşı keodi.nli mil- ~~:~~il~:::.aflığuı:ıımı vil.zıJı timizde bugünlerde bulunması MAARiFTE 

- Ah! Calıbenın mutf~ dafaa edecek bir şey bir alet a- •-----...,------•ı imkansız bulunan bazı iliiçlann 
çok işleri var! .. Bırakamaz ki!.. r dun : ' zikredildiğini nazarı itibara ala- Sivasta bulunan antika 
Kusura bakmasın! .. Kendisi bııı; Fakat oda o kadar karanlıktı 1 Yeni netriy..-if l rak, Vilayet Sıhhat İtleri mü-' Sivasta nafıa garajı yapılir-
lasın, dedi!.. ki bir türlü birşey göremiyor • . . ı dürliiğiinedoktorlann·ayni kali- ken ~u1unan 16 antika para 

- Pek ala!.. Teşekkür ede- dum. K tı• b. tede yerli ilAç bulunduğu tak-f Maarif Vekilliği tarafından tet 
ı:im!.. Bira sarhoşluğile bir hayal ıyme l lr eser dirde bunları tercih, etmelerini kik olunmak üzere Müzeler !-

Filhakika, zihnimden geçirdi- gördüğüme hükmederek tekrar Genç milQekkik- bir tamimle bildirmiştir. 1 daresine gönderilmiştir . 
ğiın fikirler o kadar sinirlerimi pencerelere baktım. leriroizden mat- _:.::. _______________________ _ 

heyecana geçirmişti ki anında Korkunç hayvan kalın ve iri buat wnum mü
gelmiş olan böyle bir nimeti pençesile pencerenin camlannı dürlwni memur
reddetmeme imkfi.n yoktu. Der-ı tırmala.makta, siyah bir ayı ba- 1 tanrıdan Feri- !liıcı• ,;! 
hal buzlu bira !!işelerini boşalt- şına benziyen başını iki tarafa dun Fazıl TUi
maya başladım. oynatmakta ve kıpkırmızı ve iri bentı;i, "CUmhu-

Fakat bu bira ziyafeti müret- gözleri korkunç korkıınç parla- j riyetten sonra 
tep mi, yoksa kaderin garip bir makta idi. ;ı.k:ın gazeteler 
oyunu mu bilmiyorum. Gözüm karanlığa biraz daha ve mecmualar., 

F. Fazıl 

Bu bira ziyafeti hayatımda alışmış olduğu için camdald adında neşriyat 
en feci ve milthiş bir gecenin ii.- korkunç hayvanın bir köpeğe tarihiyle uğra -
deta bir tuzağını teşkil etti: Ben benzediğini farkettim. fanlara çok kıy
biraları içip bitirdikten sonra bu Evvel& bunun Hacı Beyin kö- metli bir mehaz 
ziyafete artık kendimin talep ve peği Raca olması ihtimali aklı- teşkil edecek bir 
ısrarile devam ettim. 1 ma geldi. kitap neşretmiştir. Kitap ted-

- Raca!. kik edildiği zaman Cümhuriyet 
Vakıa, merakla beklenen mi- Diye bağırdım. devrindenberi memleketimiz -

safir, Keı ami gelmedi. Hayır. Raca olsaydı benim se- de 550 gazete ve 1008 mecmu-
Fakat ben akşam yemeğinde simi alır almaz, sevinç göster- anın neşredilmiş olduğu görül

mesi, havlaması lfızımdı. Halbu- ' mektedir. Bütün bu mecmua 
ki, bu aca:l'.iP .. bayv~ birdenb.i- ve gaz.etelerin iaimlerini ihtiva 1 
re, camın onunde, sıyah ıri bır eden kitap crdden uzun ve yıp
ayı gibi, boylu boyuna ayağa ' ratıcı bir tedkik mahsulüdür. 
kalktı. 1 Bu itibarla Bay Feridun Fazıl 
, Camı parçal1yarak içeriye at- cidden tebrike müstahaktır. 

lr' ______ , 

Y n' Sabah 
ABONE BEDELi 

TUrl<lye 5oneltl lıyacak zannettim. * 
O vakit, yataktan. yere fırla- j I. T .. k A 'ki d' . 

SENELi K 1400 K,.. 2100 Kl'f. dım. s am- ur nsı ope ısı 
750 > 1450 > Karyoladan y ere atlamam- 1 Son intişar eden 14 üncü sa-
400 > 800 > dan çıkan gürültü ibzerine hay- yısımn münde~tl: 1 - Kının 

6 AVLIK 
3 AVLIK 

160 > 300 > v~nırdı;ı. tekrar bahçeye atladığını han zadelerinden Ayşe Sultan: 
go um. Abdilllah Zihni Soysal. 2 - Son 

T A K V 1 M Dehşetimden ideta donmuş Endülüs hükümdarının valdesi 

1 AVLIK 

vibi""';~. t ,_ 
& Haziran 1'41 CUMA .,. :r~ Ayşe: Tahir Olgun. 3 - .tW:, 
10 Cemuiyolevveı 1360 Pencereden bu garip ınahliık peygamberimizin esbabı: Ömer 

24 May" 1u 7 kaybolunca tekrar etrafıma ha- Nasuhi. 4 - Akib, Hatemülen-
Gün 161, Ay &, V•h 141 • Hwr S2 kındım. biya Ömer Rıza. 51-Akid, aki-

GUneı 

8.51 

t!Glo ikJRdl 

8.39 
18.12 

E•nf 

Vasati 

Belki telô..ş ve heyecanımdan, 1 deyn: Temyiz mahkemesi reis
zaten yerini bilmediğim elektrik !erinden Ali Himmet. 6 - Akif, 
düğmeııini bulamıyordum. lisan, şeri', hadis b&kımından : 

Ne cebimde, ne karyolanın Ömer Rıza. 7 - İstiklal Mar-
• • kfOm V•b• ım .. k yanında elline değen küçük ma- şı şairi Mehmet Akif: Eşref E-

U'.OO 2.oı 6.35 Ezanı sanın Wıeriııde bir kibrit kutusu dip. 8 - Mütefekkir Akif: ö- 1 

4.35 
12.12 t.29 

1-.sa 21.38 2.12 va..cı dahi bulamıyordum. / mer Rıza. 9 - Tenldd değil talı 
ı.~;;..-;;;;;;.;.. ______ , Bu masanın üstilırii karanlık- rif: İsmail Hakkı Erenler. 

DiKKAT -- ı 
cYeni Sabah, a gönderilen Yazılar 

ve evrak oeşrediilin e<hlmeouı iade 
olunmaz ve bunlann !cay~ ı 
d•n dolayı biç bir me<Uliyet lı:obW 

• 

ta el yordaınile ararken elime * 
kol saatim geçti. Osmanlı devleti ...., Almuı 

Bu saat fosforlu olduğu için Emperyallıımi 
hemen saate baktım: Roza Lüksemburg'dan, Aziz 

İki!.. Ziya tarafından tercüme edilea 
O vakit titredim. bu eeeri karilerlmize ta vaiye e-

, Jı. -•··-· •. ,,., cleri?. 

r-KABAK ÇEKİROEGİ 
INihaye tihtikar maddeleri ~sına 

bu kibar eğlencelik te karıştı 
Dün asliye ikinci ceza malı. 

kemesine bir ihtikar cürmü 
meşhudu geldi ve süratle baş. 
!anan muhakemesi neticelene
rek karara bağlandı. 

İhtikar maddesinin kabak 
çekirdeği olması bu işin en fan 
tezi tarafıdır. Tüccarın bir 
türlü kıyıp da satılığa çıkar
madığı, satamadığı bu nazenin 
yromiş nihayet ihtikar dMi ko
dusuna kendi ismini de karış
tırmış oldu. Bu bakımdan dik
kate şayan ve enteresan gör
düğümüz davayı okuyur.ulan. 
mıza aynen yaı.ıyoruz: 

Tophanede Kadirler yoku
\:und:ı. 18 numaralı Emek a
partmanında oturan ve Yemiş
te Ha~ırcılarda 42 ~ayıda ku
ru yemiş topdancısı Niğdeli 
\'asil; dün öğleden evvel kendi 
sine bir miktar kabak rekirdc· 
ği almak üzere müracaat eden 
Gemlik bakkallarından Emine: 

- Bende kabak cekirdeği 
yok. O kadar çok çekirdek ve
ı·emern. 

Demiş ve ne kadar ısrar et
se de bir türlü müşteriye mal 
vermek tarafına yanas~namış
tır. 

Bunun üzerine civardaki 
polis noktasına baş vuran bak 
kal Emin bir defa da polis Ah
metle geııru, ve polisin ısrarına 
karşı yine vermek taraftan 
<>im.ayan Vasil; nihayet fiyat 

mürakabe kontrollerinden Ve
dada ihbar edilmiştir. Müraka
he kontrolü yemişçi Vasile: 

- Neden vermiyorsun? .. 
Versene müşteriye kabak çe
kirdeği ! .. 

Demiş, Va.;il ~: 
- Çok istiyor. Bende o ka

dar yok. 
Cevabında bulunmustur. Mü 

rakabe kontrolü mü~teriye so
runca od.:: 

- 40, 50 kilo olsa kafi. 
Demi~tir. Fakat diikkan sa

hibi yine itira' etmişti•. 
- Veremem efencHm , vere

mem. Benim kcnrli mü,trrile- r 
rime g,öre malım var. · 

Polis Sabri ile mürakabe 
kontrolü vedad bu kad"r ısra· 
ra karşı dükkanı aramışlar ve 
dükiinda mevcut olanla yukarı
daki odada bulunanlarile tam 
25 çuval kabak ~ekiı'd<'ğinin 
mevcudiyetini görüp Va•il hak 
kında cürmü meşlıud zaptı 
tutmuşlardır. 

Dün derhal mahkemeye in
tikal eden bu "kabak c~kirde
ği davası,, ikinci asliye- cezaya 
verilmiş ve suçlu Vasi! sürat
le netic•lcnen mahkem,,de su
çu sabit görüldüğünden 25 li
ra ağır para cez:ı.sıııa ır.ahküm 
edilmiş ve dükkinının da 7 
gün milddetle seddine karar 
verilmiştir. 

- ---- ---- - - - --- - . 

Murakabe 
Komisyonu-

nun toplantısı 

• meselesi 

Ticaret Oda•ı 
tarafından 

tespit o undu 
Ti1;aret ddast, Halk tipi erkek 

a.yakkabılarının evsafını tesbit ; 
etmiştir. İsteyenler bu evsafı 
odadan öğrenebilirler. İsteyen 1 
h('r kunduracı halk tipi ayakka- 1 
bısı yapacaktır. Halk tipi erkek 
ayakkabılarının satış fiyatı 660 
kurştur. 
--~ 

Basın kongresi 
Türk Btı$ın B4rl\ği I sl<ı nlJ>tl 

l/ılmtakusı Reisliğiwk": 1 
Mıntaka kongresi yarm'<i Cu 

martesi günü sa.at on üc; buçuk
ta Eminönü Halkevi 8alonunda 
toplanacaktır. Kongrenin açıla
bilmesi 161 arkadaşın hazır bu-

1 
lunmasına bağlıdır. O gün bu 
ekseriyet bulunaına= toplan- 1 
tının ertesi güne bırakılması 
merkez idare heyetince kabul · 
edilen talimat icabıdır. 

Birlik azası arkadaıılarımıza 
11.atırlatıyonız. 

Ali Sonatın Tıbbı Adli 
raporu geldi 

Beyoğlunda Büyükziba ııo
kağında Sabahatin evinde otu -
1'8.n Nazmiyeyi öldürmek kasdile 
yaralamaktan suçlu boyacı Ali 
Sonatı.n birinci ağır <'ezadaki 
muhakemesi neticesinde müd -
deiumumi muavininin teza tale
binde bulunduğunu yazmıştık . 

Bu talep üzerine suçlu avuka
tı tarafından yapılan bir istek 
üzerine Ali Sonatın tıbbı adli
de muayenesi için duruşma talik 
edilmişti. Dünkü celsede tıbbı 
adlinin müşahede neticesini bil
diren rapor okundu. Mündere -
catına göre Ali Sonatın şuu -
nında hiç bir halel bulunmadığı 
anlaşılıyordu. Bunun üzerine 
suçlu avukatının müdafaa nı 
yapma~• için dunı~ma baı;ka bir 
güne taıik olundu. 

f EGRiSi OOGRUSU 1 

. :AKYiMDEN 
·iı~ia YAPRAIC 

Kara bataklara daU 

- Evet. Mutabıkız. ul, 
Bir hafta sonra gen<: -~.ı, 

bir mecmua ile fç.1 ri . ıı1d ~ 
Mintanı iliklenıru.~ ve bir e 
vat takrru.ştır. ·rt' 

- Size mecmuayı getı 
Nasıl bulacak~ıııa? rı~ 

}Ben mecmuayı karıştı~ 
bir tara~tan da anlatıyor· ,~n 

- Büyük mıı.şkülat k8r~il '<r 
da kaldım. Fa:kat e1ıeııın C. "ıııJ 
yok. Bütün maruaları ~ 
ceğim. ıiJ"'. 

- Tebrık ederını. PcJc ~JI 
- Eseri aazırladr:Ull 

mi? . ti 
- Dördüncü nüsha i~ın 

zırdır .Merak ~tmeyin. #,. 
Bir hafta 30nra genci k•~ 

da tekrar görilyorum._\'! #, 
kravatı yerinde. YPlegını 1;ı+ 
miş, üstelik saçlarını d3 

mıştır. tı· J3' 
~ !kinci numara da ~oı 

seniz bayilerden. rv· ı! 
matbadan neler çekiyorJlJI 1 I 

- Tabii giiç iştir. F'ak9 

saret... d 
- Evet, evet. ölüm ve.r·. 

me yok. Eseriniz hazır ınl ~o!' 
- Dördüncü nüshaY~ ,,/ 

dır. rf""~ 
Üçüncü nuıuar:ı ile k!ı-.:ııı' 

çıkan genç hayat ıncrh biı<" 
nin "hermiyyat,, fa<lıntı o:ıl 
bire erişmiş bir ad:ıırt J<J0,iJll' 
ğır başlı. Mecmuasının tJI' . 
numarasını yor.run bir . ~ 
masanın üzerin " koyı.ıY?~;' ~ 
kö:ıe omuzlar zuviydCf'1 n~~ 
betmişler. Ben üçünc:':ri ı<" 
rayı karıştırırken o ıı;ı 
yor: ı; 

. e (.C:J 
- Hatırıma hayalıJ11 · • J 

j tıJ11" " yen vak'alarla karşı "'\uıii~, 
ki meçhul bir kuvvet "lf 
şebbüsilme manı oıuy~r· ı~ı~ :ı.ııı. 
muayı bizim mahallenın bil,J' hi,. 
cü~ün<le bile bulmak l<~rl_'t- ~, ~ 
ğil... Bayi ile gırtla!< kel"',/ ~ 
geldik. .. Otomobil tutuP )IY 

ılıı:ğı~ağa kalktım.. bt''' ' ~ 
milthiş! Her nusha ~· 
yiiz liraya mal oluyor-~p 1,." 
gönderilen yerlerden h ı"'.,tf \"' 
alınamadı. Matbaad~J1 ):~ ti 
ham mallara varıncıya J{ifl'";/ 

Gazetelerde ecnebi kelirnelc- hepsi peşin istiyorlar: .. 1,.rı''ı 
re çok tesadüf ediliyor. Bizde itimat kalmamış! sır uııl~'' 
karşılıg'ı olmayan bir kelimeyi para, bir taraftan yorg 
benimsemekliğimizde mahzur züntü... d r~ 
yoktur. Mesela manükiir ve p..~ Elini çenesine daya_ \•'"' 
dikür yerine "insan tıo.lband,, ı nür gibi daldı. Bellil<~.;~ı:I":; 
diyemeyiz. Fakat anlıyabilece- luk~ uyuyıu::ık· .. V!, Jiiıtl'. 
ğimiz tarzda karşılqh mevcut nu gidermek içın oksur 
bir kelimenin mutlaka frenkçe- kindi: lf 
sini kullanmağı lüzumsuz görü- - Ba.na miiaade ! ~ -\ 
yoruz. - Devletle! ,.;d"J ~ 

Dün gazetelerden birinde şöy- Dördüncü nüsh~Yıı. tıilJlfj 1 
le bir cümle var: ğıJ1l ~~ 

"Vuku bulan müzakereler ğim halde ne olac~. Jll ~ ı":r 'l'tı 
sonunda daha pratik bir for. iç,i,!J: hazırlamağa ıu~U ıııJe ~ı~ 'ııQ, 

digım yazıdan bab::ı.,..,, ·i·ll' ~ · 
mül bulunmuş " dik. Arkasından baı..-w·ırW •:'" 

Bunun ne demek olduğunu !arını sürür gibi bir 'f ı/. ~ 
bir çok ki1i anlamaz, anlasa da vardı! .ı,J r ;ı. ı 
karine ile anlar. Böyle denece- ~· ;;" '<la 
ğine: Genç, yiizlercc ka . 11, !ıı 

"Vuku bulan müzakereler· ı;o. oynaştıkları cadden!~! ~ lı 
nunda daha tatbiki lcolay bir !arına doğru daldı gı / ~ 
çare bulunmuş ,, d"flilse daha ~ ''Ilı = !::~ /~a i~~~ail~;: Hikayeleı'ı~,J ,; ~ 
metsiz şekline taraftar bulunan ~ I' "'lıı: 
tar bunu "pratik,, bulmayacak- Geiıetenıiide n ..ıil'' 1 f 

-- "yeni harflerle ••. ,.- il ',! !arınış. -~ gl- ıı" '\\.," 
Ne yapalım? Kab&lı&t onfa.rın •. hik&yeler yazı nı.-•P~ ,"<), 

Biraz türk<;e öiirensiııler! almadığı. takdl"I" del' 1 
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111
->, •. ı · ~\ _.. ~. Şimdilik 

?Jr'ari.hien-birYel;;•····· ı---:::Bu kadar! 
- ,/ Altı "'ocıık ı.abas~ 

• •o••e••••••••a••••ııoıoıtıeıııı~•••••e••••ıııııaııtıcııııııııcııııııııııııı•o ~ u 

~an: JJURAD 
~ -

~ ~ ttık bu karşısında gördüğü kadın 

D emokrasiyi çiirütüp bu 
t rzı idarenin artık mo

dası geçtiğini ileri süren ukal - -
bilmem dikkat ettiler mi? Orta
da karı;ı tarafın yere serdiği 
bir siirü irili ufaklı devletin 

Kıbrıs e el·j ve Na-sıl Alındı 1 bir v;:::;~aşrn 
1 G iresun belediye zabıt.ı-

~ ~ 11"11 sevgilisi değildi. Bu kadın. 
~e ~ lllltı yüzünün ve viicudünün şek· 

lini ~almış bir yabancı idi 

halleri meydanda. Hürriyet ve T j · • b • p f 1 • h J • • • •h f • 
istiklal ne kelime? Zavallıların e ecı ır' ~r e~·,lZ ya ~ ısının l ıra .. 
tanınacak bir tarafları dahi kal-, mamıştır. Anı.ıpa kıta~ınııı :n-ı Slna alet O/an nefis JŞQrap ! 
hirc ambarı sayılan iilkelerde 

retrika No. 41 bile açlık ve yoksuııı'ığun d"ha ·--S-ü-le_y_m_a_n-ta_h_t_ı_n-da--bir sarhoş - Dalkavuklar ve $okullu - Saray entri-
4r d ~imdiden ba-'jlaıruş olduğunu 1 

hlr ~.hir ddkıka kadar su.- nu arlık ebc<'iyen kaybetuğini; gene oralardan gelen haberler- kaları - Saltanat alayı • Ot arabası devrildi - Torbalarla altın - Padişah 
,lıir tİil{iıt vakfc:ıu olrlu. C"v- anlaması .kalbimle garip bir hü- den öğreniyvruz. Lehistanııı ve s2raya zor giriyor - Ada feth olursa yahudi tıral olacak - Siklad ac;ta!arı 
~ırıu ne yapacağuu a- zün hasıl C'tmu;ti. Evet bu genç' Yunanistanın sahne teşkil etti- \ ya:1udiye verildi - Nasi "Naksos dokası., oluyor - Kıbrısın fethı. 

!<:tj1 ııu:yordu. Ne yapmalı lrız daha bir ı;aat evvel kalbinde ği topyekfın idamlar, terhip- ------·• 
~·de haı·eket Nmeli idi? ek b · "k b' · ı " ld H 
lthı·ı'.'n_ evvel bulundukları diyordu . CeYdet artık onu sev - ajans telgrafnanıeleri arasınd~ Pa.<,anın Ha ı .n çavucfa Sekil- YAZAN nutsuzluk gürültüsü baı;laınış-

sı memurlAl'ından Süley
man Özer'den bir m .. ktup ;ı. 
dım Bu vatandıı;, ilk Müdafaai 
Milliye t.eııkilaU;ılarından olup 
Kars Koçgiri Künl isyanı v<· 
Pontus teşkiiatının iınha•ı i~
lerinde büyiik fedakarlıkla ça
!ı.şmış ve İstiklal Harbine .ı~ 
son safhasına kadar i~tirak et
miş, yani milli Hzif"'<ini hak
kiyle yapmıı; bir mı·mlek~t co· 
cuğudur. 

"'Yd n .adar iıyu ır yer ısga e-, ler, Karakuşi lıüküıı:ıler ise gene lkinei Sellin, Sokollu Mehmet a kırgınlığına ugramış o u. os-

. ~ak •~elı irli. !~eri girmeli i- ~ 
, -at Ann~.yı dı•arıda yal- mekte <•kluğunu inkiu· etmeğe hazin bir helağatla sırıtıp dur-, var' dan gönderdıği mektupla I u L u N A y tı. Yola çıkıldığı zaman saray l 
•ırak ~ lüzum görmüyordu. Fakat Ce • maktadırlar. 1 baba.•ı Kanuni Süleymanın ölü- 1, entrikalarile idam ettirilen şeh-, 

ltıı k~~tııt azdı. Sonra evin et- detin sevgiliHi bu karşısındaki Demek oluyor ki zamane münü öğrendi. Manisada sara - ı zadeleri düşünüyor ve bütün as-
~- tol etmeli, emirberi- da el lk ki edi ı ·ı ·- ker: "tak 1 I kadın değildi. O sevgili bir 8:ı&t harplerinın galipleri yaln:ı: mai(- yın a avu arı, n m erı e .-

Silleymıuı Öz~ı ~n kü<;tii;·ü 3, 
en büyüğü 22 ya.~nda olmak ü
zere altı çocuk ~ahibidir. Ve 
çocuklarının dördü mektebı. 
devam etmektedir. Bu itibarla 
memleketin en büyük davalaı ıu
dan biri olan nüfuR davası yo
lunda da vazifesini tam yan:nış 
bir vatandaştır. 

Masum bir kara• 

t ı." a göndtrir, siıratle im" .. B d ki vurpatlasın, çaloynasın zevk, . . . . • - O arslanlan bu herif için 
.{f' •ııvvetıeri getirtmeyi ve ewel ö uştu. u kar~1sın ıı lup tarafın hükiımetinden bir sil.fa ile vakit geçirivor ve nöbe- , dı. Lezzetınden <li:l,ım. damagın-l mi kurban ettiler? ı 

ı' ııı ı '<adın yalnızca oııuıı, eski sev-j h t · tı b' t k ~ da çatlatarak Na.sı ye • • ~ < ~ ." lRIJeyi sardırarak Ya- arp azının• ve ır opra tim beklivordu. Hocası Ataullah . · Diye a(ıktan açıga bagırı~ı -
~ ~ ı.:g~r komitaeı arkadaşla-ı gilisinin yüzünü ve ı;eklini çal-ı parçası koparmaklııo iktifa et- Efendi, "Lalası Hi.seyin Paşa, .. - _N~~ıs şeyL .Hı,ç bu. kadar yorlardı. Nedimler, müsahiplcr, 
·~>1 l\ıı 1._~1ır ettirmeli idi . Buka- mıştı. Hepsi bu kadar .. ' memekte, hırsı galibanelerini Müsahibi Celal Bey, Imrohoru guzelını ı_çmeıruştım. dedi. ' ne yapacaklarını bilmiyorlarrlı. 
• '" ikt ıu Birdenbire hatirladı: \ mag"lôp milletin günlük rızkına 1 Hüsrev Ağa belki sehzadedeu Yahudi: . . Bu hay huyla yola çıkıldı _, , . . en sonra genç za: • \ Efendimiz Buna Kıbrıs d h 

>' ~'~d - Siz Dimonun kız kardeı;i- ,.e kafalarının içindeki tefekkür ziyadC' bugünü iple çekiyorlardı. - · . Nedimler, entrikalara a a ,. ' · "' ı beni dinle~iu . Ya- şarabı derler Ülkenıze zamme 
A lmakta olduğu nıaa.,,l.ı. 

04'• ~~a1Yllğa kalk'cak "ve tabif air.iz değil mi'? hürriyetine kadar teşmil etmeyi I Efendilerinin tahta oturması . • • · • yolda başlamışlardı. Birçok de-
"' " Ev ı 1 ' ı ı'stedı'klen· gı·b- bük' met ddimı_lm_eg_ e layık 0ki1~1n b_ u adlmaalıefden-1 g"crıı· adamları --'etti'rerek v 0 r- \ 1 d et ı mı·ı·bah savmaktadırlar. on arın ı - ..,., ,, · ı,r I:;.- • e Yürüyerek ("Vime gi- - - · ' - ' • ızın şarap_ en ° ır. ferine kendi adamlarını tayin et-ı .'n'<. Beıı de uiz' takip e- - Şu halde baııa Jfuınıanlıgı- Halbuki demokrasi cephesi meleri dem.ekti. Heıe bunların Kıılunuz da kılercı başınız ola - ı tı·n·yorlar, umum·ı h"•nutsıızlu _ 

kıt kanaat gt>Çinen Siilt')· 
man Özer tatil \'aktinde haylaz 
haylaz dolaşmalarına meydan 
\'trmemek için giızel ve masum 
blı· u.sul buluyor. l!.'vinin altın
da bulunan kücük bir dükkanı. 
bir tatlırı dükkanı *kline ko
yuyor. Çocukları hu dükkiincl• 
Galışacaklar, hem enııaflık öğre

necekler, hem belki ve asgari 
de olsa bfr parça yardımda bıı
luna bilcekler, hem de boş va
kitlerini sokaklarda geçirmek
ten kurtulacaklar. Bu ma.~um 

ve meşru düşünce ile hareket ~
den vatandaş, vazifesi haricın
deki zamanlarında dükkantL 
c:ocuklanna mü~teriye kar".tı 

nasıl hareket edileceğini talim 
ederken hakkında bir zabıt tut\i
luyor. Ve şimdi bu altı çocuk 
ı;ahibi vatandaş, ekmeğini kay. 
betmek üzere bulunuyor. 

llJ ~ ~ d b l rb içinde bir · Rerseri yahudi,, var- 1 - -~ 
· ·_ Eu ufak bı'ı- hareke- nız ora an a.~ ıyoı gau a. 1 de bir galibivet elde etti ve 1- dı kı·, memleketi olan Portekı··-' cagım. gu· bus" bu-· tun" aı-tıı·ıvorlardı 

glıi , 1 • P d·, .• ı. 1 Kbrı , · >\ı i;Jfüne götürür. - Evet! Ağabeyimi pusuya rakta kendisine meydan oku- de hıristiyanlığı kabul etmiş ve 
1 
-- a ıt''-odurs~-·ı sı_~~

1 
lstanbula alayla girildiği za-

1 ~itaat etti. Ayaıi'a kalk - düşürerek yakaladınız. Onun in- yan bir hükumeti mağlup etti. bu suretle canını kurtarır kur- acagını. . nı . e g;n gı ı man en öndeki saf ~hzadeba.ı;ı-
t e do· ·'· tıkamını almak ıstemem pek ta- ""'-k' k - ta kendıme kılercı yap•"""'. m_ .. ·m na gftıı·n~ durdu. ·ncı' _Selım "h _ . gru yürüdil. Cevurt b·tdir · Fakat galip ilk iş olmak üzere tarmaz ı "-' ıyeye apagı a - __,,. , -~ 

·•<iıs 1 ı k t ·'· ah di 1 tu B" . Anı.. . an sultanım_ · S_ !Z\. n gı ~-ha Edu· ·nekap•0ında ıdı. Ar-ql •ni takip etti. Ev•· da- · . mag'lubun istiklaline hürmet c-

1 

ra e .... rar Y u 0 muş · u- b hükUmd kil cak '-"' ~ 
•ınca l;iivilk b. ·f· aldı - Yıne al<Luııyorsunuz. Ben tün ömründe maceradan macc- ır arın ercısı an kadan adamlar koşturdular. 

' kızı d - ır m. es . ağabeyinize pusu kurmadım. O dileceğini ilanda bir dakika te- raya atıla atıla nihayet Manisa- bır kral olur. - Ot arabası devnlmiş, yol-
'l<la.•ın~gru:a .ii~arı .. r.~- Vardar köpı üsünii ata(!aktı. Bu- 1 reddüt etmedi. Hiç şüphe yok ya düşmüş ve pırlanta satmak - H~klısın. Seni Kıb:ns kralı \ar kapanını$! cevabı verildi. 

· b·rinc, i q ı ar · .• on:a - 1 nu haber alıncıı: elbet«- mani ki barbı kaybeden taraf bir ta- bahanesile saraya sokı•\mu~tu. yapacagım. Bunu viıdediyoı:um. Bu bir nevi isyan başlaııgıcı de-
"tndi ıı';'~.~en emn·len v~~: olmam lilzımgelirdi. Ve ben Di- kını fedakarlıklarda bulunacak, Yahudi Nasi o zamana kadar Sokollu Mehmet. Pa.şa, Süley- mekti. Yeniçeriler nasihat için j 

&et;ti: ,,_ı ma.sa.~ınm mo ile ;yalnız ba.•mıa döğüş- ı belki tazminatı harbiye ödeye - . "sar_ı,, _Iii.kabile anılan şa~~e- manın tahtına vans olan şehza- giden vezirleri dövdüler tahkir 
'i~nını• .. ·la sı.'"" ''aı· mı•. tüm. Ben kimseyi arkasınJan cektir Lakin galip zaferini er-1 nın ıç,!,<~~eh, ztevke meylınik ogre~- de~n ne ~~lakta.bir adam ol- ettiler. Nihayet Sokolİu para 
Va. 1 '· """ vurmadım. Bana pıısu kuran _ ,_ · b 1 ' - da h-- mişti. "'-"-a a ın uıe anca para ı- dugunu biliyordu• tahta_ ?kar torbalarile a:okerin arasına gire-

' za.ıc am ar arına ve vıe n ur-
1 

.d - ünık' ,. d" 'h t çıkmaz dalkavu_ kların_teııır~ al - rek etrafına altun sa"mak sure-O · ' D' -t - f' h tım . . .1 1.. le ı amesı m iln u; nı aye ... _ d ~ 
~ '·il b . . ' , sızaınız. ımı rıye ı a,ya ı rışetllle kadar teşmı c uzum veliahtlık varidatile geçinmeğe tında kal~agını v~ ı.... ~~- ~ tile alayı yüriitebildi. Saraya 

ı..ıı~~.:n·na ı:r ~~a verınıY.. kul'tnrmak için vurmak mecbu- gonnuyor. 1 met· bur olan prense evvela pa- j onlarla u_graşmak ıcap ettıgını gelindiği zanıan yeniçerilerin 
'I dı, N~~"unden. taban('a~ını riyetin e kaJ.Jun. Soııra Yanefi Irak Büyük Britanyanın de- rasıru arzu buyurdukları zaman takdir ediyordu. bir k!smı i~eriye gil'di. padişahı 

<leı. ıız:uusundan tııtaı ;ık de biliyor.un. Elinden tabanca- ğil de Mihver Devletlerinden vermek şartile elmasları sattı; İkinci Selime bir narne gön- dışarda bıraktılar. Yeniden pa-
~ euYuıUı: yı kaptığım 'zaman bir köpek biriniıı m ah m ; 9 i bulunsay- ondan sonra bon;. paralar_ ':'e;- dererek lııtanbulda kalmasını ralar dağıtılarak güçbı,l.i ikin-
~~4,,1 .~_nuz. gibi yerde sürünüyordu. Ancak dı ve en nazik bir zamanında 0 di. Buıılar, muhteris yahudı ıçın 

1 
ve orduya gelmemesini tavsiye di zamıuıı Kanuninin sarhoş ha-

ııı : ~hı dikkatle aldı. I kollarımı yirmi ki~i yapıştıktan Mihver devleti si13.hlı bir teca- "kaz gelecek yerden_ ~vuk esır- :!~~edimler kıyameti kopnr - ' lefi içeıiye ~ı~a~ildi. 
. ~iıı-"li ııne koydu· _ · ve •il§.hı elimden aldıktan sonra gememek, ,sıyaseti idi. Hele 
· ~u h her şcyı aıılı:;orum I kabadayı ke;.ıildi. Buna zanne- vüze maruz kaldıktan sonra te- huzura çıkıp da fa.I?.cilik kadar 1 - Siz zamanın hükümdarısı- Şimdi sıta yahudi Na•iye e-
fit 1.ald~ evime de bu rr:ak der8em BE'n de şah ilsin. cavüzü silahla önlemek muvaf- ~•klabanlıkta. da (yekta) oldu- ruz. Bunda ne mahzur var? 1 dilen vadin yerine getirilmeHİnt> 

'lnız Pk' . t ,,.... .,_. · H Sk''- 'd" h 
l · c ı vazıve ol Ev t 0 h"d' d haklı· fakıyetine erişseydi, acaba bu- ~unu isbat edince artık "'ıncı emen e ı.vara ogTu are-j kalmıştı. 
~it nı·· · ti B ·• · · - e · a ıse e ı- Irakta · t · 1 d ? Se" Jimı·ıt dızı' ·nın· dibı'nden ayni -~' '- t dinı· 1 Kıh k- O manlı ı'm .., ""aıt enı nı•·ın g·un· ,-azıye nıce o ur u r.e e z. rı, o zaman ı s -

v • Demokrasiyi hakir ve aciz gö- ma.z oldu. Sokollu ordu kasasının bom-\ paratorhığu için gav<'t mühim ;·,ı"' İniz•.- · ' dın. Esasen ben de ..ana yaı tık-ı · -

- "ilteın""'-. Fıra~t bula- !arını mcrdçe bulmadığını için Yalıudinin bir kurnazlığı da bôş olması dolayısile (cülüs bir üs teşkil ediyordu. J{ıbrısın 
""""' - uenı· kurtaı.,,ıın. r•>ıler, hiç olmazsa bir vicdan 1 . d I ık b - I d- F-'- t s ~ u • • bilhassa. Rıbnstım getirdiği ne- lı:ihşişi) yüziın en mese e ç a- fethi unun içın e zem ı. ' ..... a 

• İıin kaa .. 1 . . k - Anlamadım. · - ha.sebesi kabilinden, şu belig fis şarapları takdim etmek ol- cağını anlamıştı. Sarı Selim bul lkinri Selim bunu anlamıyoı·. A-
•er,~ b· ar guze · sızın a- k mukayese. karşısında acaba bi- Şeh d b alt · makul tavsiyeye riayet edece- d'l-yı şarap kileri yapmak. yahu-~4ıh·· ır kadının bir komita- - Herkes ııyudu tan ~ınra mwıtur. Zil e u un rengı l 

·ıx-""-' 1 . h dı·;au"nmek zahmctı'ne katlan ·- rlayınca oorobın le· gı"ne nedı'mlerin sözile hareket diyi de oraua kral nasbetmek _ "-ii atını hazırlıyan ve gizhee ma - raz ~· - mayıı yuva ....- - ,,. " 
&etire ni dünya<la batın- 1 ? zetlne bayıldı. Memnuniyetinden etti. Belırrada kadar geldi. istiyordu. 

,)a,Jk llıezdim. Yazık .. Cid- zenin kapısını açan benim. maz ar mı· C SARAÇO"L•~ hemen uahudiyi öpmeğe başla- Ordu, İkinci Selimle bir hayal (Sonu sayfa s sütun 1 de) 
'1ı;,, ,. ~ Bu güzdliğinizi böy- (Ark••• var) _:_A~. ~:__· ~~~~~.,~~v:.!_~~~!_,_:::::~_::C:::-==::-::::C7"::::-===~::::::;::-:;;;~~;;;;:-::;;;:::;;~~:;;;::::;;;:~;;:-;;~::;;;;:::;;~;:::;;;;;::;;:;:;;;p; 

~ ~·,_ ... ., __ 't"' •' •• ·; •• '""ksaUar ugr' unda har- "ii~~iiii;iRiiiiiijMj~jiiiii-iii-~-~·---jrij-...~-"ji-iij-j'ijjıtl!ı~-~--jijjj-jjii~.n~..,.~ c k c ~"WLr_AV4...Z..U*W<..V.LALVW: ... \L. IQI' 
, ne 4° acı bir şey. Halbuki - - - - -
~tııa h~etınıştim. Bu. vaziveti bııl~rntıracr.': 
~he ıç cevap ~ermıyordu. bir hadişe idi. Biz amiral Car-
~li!/~aıu nhıbeten ge<:miş- den ile tanı biı itiliıf halinde i-
·~. lın~bı! içinde.ı ağlıya.en dik. O bahıi harekatın mes'ulü 

"''&li h' - • idi. O naha r:'ddetli ve daha 
·- • C: ı· ıingür aglamaga sert bit- harPketin taraftıv·ı ol-
iıı-le t"det onun bu halini duğur.u bey.m etıni~ti. Mesele 

h 11 akıp ediyordu. Anna, ye cok evvelden el koymu~ ve 
l!ıı1ıı:arsıl:ı. sarsıla. lrınçkı- halledinciye kadar devam l:l-
ııq~Za a ağlıyordu. Cevdet, mek mes'uliy(,tiııi ü•enne al-

ı ~a klrşısındıl kalbinin ıııı~tı. 
>..gl !:tnı hissf'diyordu. Şimdi. tam harbin bıı.~ıııda 

1 ~;nıayıııız dedi. Bu size ~ahneden çekili\'eriyor<ln. 1~c 

• 
1 

nın içyüzü dimize geçen muh
telif muhtır,.Jarda kaydolun -
maktadır. 

Amiral dö Robek'in planı Ça
nakkaleyi müdiı.faa eden Türk 
istihkii.mlarını ve mayn tarlala-

---------------------·-----------------• rını himaye eden toplan sıra 
•ı Ü Ü · • j · A 5 1 ı ile susturmaktı. On zırhlı ta-( Y E N İ S A B A H ) iN B Y K S 1 Y A S 1 T E F R .~ arnıza memur, diğer aitısı da 
• • dört saat sonunda onların ye-

rine geçmeye tahsis l.a.ilmllı bu-

l• ta u u elde e mek ıl!lç•ın lunuyordu. Bir kere istihl-8.m-lara kısmen hakim vaziyete 

~te lı kazandır-mu. Beyhu- bir baikaaile yeniden ba~lamak 
l! endınizi harap ediyor- lilzımdı. Ben Amiral dö Robek- a 

o.~e~1llıza. gelebilecek ~ey- le üç .;ene evvel pek samimi 

geçilince Fransız filornndan 
dört gemi birinci saf gemileri 

it t - d u·· a e e r arasından geçerek istihkam-ı ere e m lan 8000 metreden ateş altına 
"1 'ii;:=e duşünmeli kliniz. mfuıas<_bctler tesis etmi'itirn. 
' •er g d Onun büyiik bir itıbarı vardı. 
.l!ıadılt -enç kız iızerın c Mükeııınıel bir zabit ve büyük 
~ t ~İlk_bır. tc..ir :ı:ar-tı. Bir- bir di::;iplın adamı idi. Harpten 
~ "l>V ınaı. Ba.ş.ını kaldır - evvel benim id.ırem.ıe garp 

'llııışt~'. ziıf ifade edL·n hali nahilleri kumandanı olarak hiz 
· ~ l>~n· · met etmişti. Bu vazifede onun 

<lt ı 1'orktuğum u;ır. mi haı'}J meseleleri hskkmdaki mü 

~~i4 d~nediyorsunuz? Ha- taıealarını daima tasvip etme-
efa, " b' f h ' b h- tt llııta,, Yllz ın de a a- miştim. Ben c>nun u ızme en 

,,.'.ham ı k?rkmaz. Komita- ve bu t~rübeler·den ~onra geniş 
"llıl'll'ıet dıle.~n~. _Biz ide- tabıve nıeı;elelerine dair dü-
l"ı.ı Yız. Bızım ı~m haya-

1 
Hiınnıeye vakit bulduğuna ka-

.y~.aıun hiçbir rvlii ve Ü değildim. Seciyesine, ~ahsı-
~Ok ı Yoktur. na ve gayretine gclin_ce b_u h~-

14 g" susta o insanda derın bır ıtı-
~%z :CL İşte böyle sa- ıaat basıl cdıyoıdu. 

~lıy, · adem ki böyle, m-
""ı~h;~unllz? . Akıtıetıuize 9ir Amiralın fedakarlığı 
~~İ<:i kl~ ıntıı.ar edını7.. 
t~I~ aglad:ığım bana ait 
· ıfa "tın ~iz (,clJatlık vazi
~ ~ldaıı ege bakınız. 
tt,~lirıııyorsunuz. Ben cel

Ya · Ben bir zabitim. 
~tt ltZU'eııiz, topralclanna 
'C'Q~ea~dırmak için caru
\";tıe]ı amade olan insanları 

"· Oldu· "'l4iz gtlna gi»·e cellii.d 
~lı;ıa.k· 

! ~:·. Benim vazie,'m 
~t~;k ıhanet eden ve ec-
~ ~a~larına alet olan hay

ı "Yeli 1 halkı korumaktır. 
~nız.' bana ne yapacalı:sa-
~~ \>e 1 
~~~l, it l'I ecek olıın ceı>;ayı 
~'"'ıı van~n tayin ed...cek-

"-~''-at~ifeın sizi kanunn 
~ • ~ 1 
h~11 İu,." . kar..ı lıi\,yi.ik 

et hissediyorJu. O-, 

Hadi•elerin ct>rey"nı ve in
kişafı onu Amiral Cardcn'in 
halefi me,·kiiw getiıdi. Ami
ral Robek, Mon\lroo Übsüne ku
manda eden Aroiral \'~m!~'den 
daha yeni idi. Fakat bütun ha
rekat esnasında ikinci kuman
dan olarak bulunmu~ ve ıdarc 
tellerini eline a~mıştı. Diğer ta
raftan v emis askerlerle dolu 
nakliye vapurlarııun gel~inden 
gidi~inden dolayı i?ari buhran
larla fazla meşbu ıdı. 

Bir eskilik, yenilik mesele • 
sinden dolayı bu amirallar a
rasında tercih yapmak hatalı 
bir i.~ olurdu. Halta \'emiş de 
bizzat, umumi menfaat namı
na hareket ederek derhal şıı 
telgrafı çt•kmişti: 
"Eğer dö Robek'i tayin ede-

a • • alacaklardı. lstilıkii.mların ta-

cek olurs~n!Z ben onun emrin- --Yaz an .· --...__ 
de çalışmaya hazırım. dö Ro- ( \ 
bek ile ben her hususta tam bir v Ç • • • ı 
ittifak halindeyiz ve tercih e- o rç 1 
deceğeniz şekilde işbirliği yap- • 
mıya hazırız.,, 134 

Artık karar değiştirilemez • 
bir mahiyet almıştı ve bu su
retle talih Çanakkalede adım 
adım, kcımali dikkatle yürü -
yordu. Fakat ben bir kere de 
Amiral dö Robek'le anlaşmak, 
onun da amirallıkla tama.mile 
hemfikir olduğunu anlamak 
mecburiyetinde idim. Vis Ami
ral Carden'in bıraktığı nokta
dan onun harekatı eline alma
sı liizım \'e zaruri idi. 

Lord ~·ischer'le istişare et
tikten sonra şu telgrafı gön-
• !erdim: 

AmiraUıktan Vi.~ Anıiral 
dö Robek'e 

17 mut 1915 

Birinci loru tuafındaıı şahsi 
ve gizlidir; 

Size biiyük bir itimat ile 
Akdenizden ayrılan filonun ku
mandanlığını tevdi ederken a
mirallik tarafından bundan ev 
vel ~ekilen telgraflarla ve A
miral Carden tariı.fından veri
len cevaplarla mutabık oldu -
ğunuzu 1.anned"rim. İyice ve 
inceden inceye düşündükten 
sonra acele bir taarruz hare
ketinin zaruri olduğuna kail 
bulunduğunuzu da ümit edi -

yorum. Eğer aksi iudia ~e _ka
natte i•cniz bunu bıze bıldır -
mekte tereddüt etmeyiniz. E
ğer ayni kanatte iseniz vakit 
kaybetmeksizin tatbıkata ge
çinL. Bize acele ve tam rapo_r
lar gönderiniz. General Hamıl
ton ıle tam bir itilfı.f halinde 
hareket. ediniz. lkinci kuman
danlık i~in tc .• liflerinizi bildiri-
niz. 

~;, Amiral dö Riilıek'kn 
Amirallığa 

17 mart 1915 
''Gönd?rilmiş olan telgraflar

la tamamen mutabıkım. Eğer 
hava müsait olursa yarın hare
kat ba~byacaktır. Benim fik
rimce her şey mayıı tarlaları
nın temizlenmesine bağlıdır. 
BunJqr bizim istıhkii.m topları
m iskat etmemize ve medhale 
girmemiz~ engel olmaktadır. 
General Hamilton \'e Vemis 
bugün gemiye geldiler. Miilakal 
memnuniyeti calipti.,, 

Ve ertc•i gün şu telgriı.f gel
di: 

"HaYa güzel. Harkii.t başla
mak üzcre,~~r!,, 

Çanakkalenin 
18 Martı 

mamile hakimiyeti temin edi
lince de mayn tarayıcılar 900 
metrelik bir geçit a~acaklar ve 
Kefez mayn tarlalarının beş 
sırası arasında filoya yol ha
zırlıyacaklardı. Tarama ameli

_Çörçil o günü nasıl ge- yesi iki zırhlının himayesi al -
tında bütün gece devanı ede
cek, diğer bütün filo o sırada 
geri çekilmiş bulunacaktı. 

çirmişti? Bahriye birinci 

lordu ile ihtilaf! Bizi c ldatan keşifler 

18 Mart 1915 sabahı bütün 
müttefik filo hücuma !!'irdi. Ertesi gün, eğer geçit açıl -
Resmi İngiliz deniz tarihi kÜ· mış bulunursa filo bu yolu ta
çük harflerle bu harbe tam on kip ederek Sarısığlar koyuna 
iki sayfa tahsis etmiş; bugün kadar ilediyecek, oradaki i•
o harbin bütün esaslı hadiscJe. tihkô.mları kısa mesafeden kati 
ri maliıın vlduğundan bu sahi- bir darbe ile dövecekti. Yol üs
felerde izah olunmuştu. Fakat tündeki mayn tarlalarının te
o kadar karışık, o kadar Sll'8 mlılenmesini bu istihkamların 

ve ehemmiyet takdir edilmiye· tahripi veya harp harici kılın
rek, muharebe safhaları rast- ması t:ı.kip edecekti. 
gele kaydolunmuştur ki, mlite- Bu planın ana hattı, esaslı 
tahassıs olmıyan kari o satır- ,-~ sıkı zırhWarııı maynlerden 
!ardan hiçbir şey anlıyamaz. tam.amile temizlenmiş ve ayık
Birçok kahramanlık cesarel 
hadiseleri, hasara uğrıyan ge- lanmış olan sahalarda harp et-
milerin kurtarılışı o tarihte ka- mesi ve manevra yapması idi. 
ranlık bir yer işgal eder. Hal . 7 martta boınbardnıan edilen 
buki Mütarekeden sonra ye - saha maynlardan hali addedil
rinde yapılan tahkikat bizim mişti ve hakikatte de öyle idi. 
at.e~imizin Türk istihkamları Tarama ameliyesi her gece Bo
üzerindeki tesirlerini ve bi7.im ğazın 8000 metre mesafesine 
o andalti muvaffakiyet şansla- kadar yapılıyor ve Asya sahi
rınuzın derecesini göstel'lni~tir. !ine kadar uzatılıyordu. Bu -
Türklerin miihimmat itibarile nunla beraber mesela Erenköy 
ne halde oldukları, Bovet, trre- koyu tamamile temiılcneme 
sistible, Ocean, fuflexiblc gibi miştl. 
harp g<'milerirnizio batmaları- • (Ark&ı w.r) 

Vaziyetin teşrihı 

H angi cihetten bal<arsJ ~ 
bakalım, Süleyman Öı~ri 

bu yaptığı işden dolayı kabahat
li göremeyiz. Filhakika bir m&
munın va?jfc baııında olm ısı 
icap "ttiği mürld(•t esnasııı Is 
dükkanda bir eı;naf gibi çalı~ -
ması tecviz edilemez. ~·akat bu 
memleket için yetiştirdiği altı 
çocuğ11n maişetini lemin \•e 
bunları <erserilikten kurtarm. «, 
J.:endileıi:ıe hayatlarım namu.;
lariyle kazandıracak bir meskk 
öğretmek uğrunda vazife ZJ.
manı haricindt> dükkanda bır 

mtilldet durmaı-:.ı a!:;la onu SU0y;

laııdıracak bir kabahat değıl
ılir. · 

Giresun belı-Uiyesiniıı de v ... 
?.iyeli bu noktadan inceleyece
ğini ve bu ten:iz memlcl<t't ev
ladının mağduriwtiııe mahal 
bıra kmıyacağın, · iimit ederim. 

1 
MURAD SERTOGLU 

~A..A.V"VVV'V'VV'v" 

1 Yurtıa Salıah 
1 

ilk arpa mahsuIÜ 
plyasaya çıkar-ı!dı 

1 
Lüleburgazdan bildiri iyor 
Kaza.mızın Oklalı köyündt'n 

İsmail Komita bu yılın ilk nrpıı. 
mahsulünü 31/5 l!l41 günü şeh 
rimiz piyasasına tıknrn1ı~tır. 

Bu mahsul arpa demdlerilc 
süslü araba içinde v<.. dm·ullar
la şehir sokaklarında gezdiı il
mi~tiı'. 

200 kilo kadar olan arpanın 
kilosu 6 kuruştan olarak Ömer 
Çarkçı tarafından alınmıştır. 

Bu çalışkan çıftçimize şelırı
mız ticaret odası beş mını.ıra 

bir pulluk hediye etmi~tir. 

Kigi Halkevinin 
faaliyeti 

l\lği (Hususı) - Kiğide b..ü:< 
evinin bu !iene ceza evinde aç
mış olduğu okuma v~ yazmıı. 
kursuna nihayet verilmi~tır. 
Kursa devam eden 8 mahkilm 
kurs nihayetinde okuyup yaz. 
mayı tamamen öğrenmiştir. 

IJ/ardin mıntakası
na çekirge akın111 

Mardinden bildiriliyor: 
Suriyeden hududlaı ıınıza ı:ç

kun halinde çekirge siiriil"ri 
gı-lmeğe başlamı~fır. Çekiqo.•!er 
en fa.:da Cizre nııntaka:'.a akın 
elm~ktcdir. Çekirgelerin h..ı
duda yakın köylerdeki mahs<I· 
lata zarar \'ermemeleri için !J.
zını !?;elen tertibat ulınnHştrr, 
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Küçük İbrahim, yerinde du- nın güreş taktiğini ve telrnlğıni 

ramıyordu. Biran evvel meyda- yakından tetkik ediyordu. 
na çıkıp hasım!raına ve ustası- Kara :l.iehmedin güreşi uza
na kendisini göstermek istiyor- dı. Çünkü, hasmı epeyce a,:;1r 
du. basnıı.ştı.Nihayet iki saat bogilŞ 

Hele Kara Mehmcdin Üskü- tuktan sonra Mehmet, hasmını 
be g~ine o derece scv~nml!jti' mağlup edebildi. 
ki, parası olsa derhal hır kur- Fakat, Mehmette lıul kalına
ban kesecekti. lbrahim, meyda- mıştı. Yorulmuştu, desU.mn dö
na çıkmadan ustasının elini ôp-ı mi finaUeri ayrıldı. Bu suretle 
tü. Hayır duasını aldı. galipler birbirlcnle tutuştu-

ti :U~ı lbrahime şöyle demış- ı lar. 
Bu sefer de C~ır, tbr:ıhim 

-A lbrahlm .. göreyim sc- il MLhm.di tutuşturmadı. Çiın- 1 ni, bugün desteyi kurtar .. eğer, kil, bunlar destenin final güreş-

1 bu güreşte desteyi kurt~n I çilcri idi. 
bundan sonra küçük .ortaya gu- İbrahlme, bil sefer Şumnulu 
res tutacaksın.. anladın mı?.. ve hcmşcrilerind 'n Uzun Hasan 
Kuçiik orta pehlivanları sırasına du§tli. Bu körpe Ye uzun boylu 
gcı:ccekein! .. Haydi bakalım.. 1 bir delikanlı idi. !br~him, Hasa-

Deai ve biraz duraladıktan nı ki •Jef:ı. yenmişti. Bın:ıenaleyh 
sonra, sozlerine şunları ela ilfı.vc onun i<;in bu güreş hafif ola-ı 
etti: caktı. 

- İbrahim, yalnız sen değil, Nitektnı de bôvlc oldu. Hcr-
bugün ben de hasnnmdan kazı- gelcciy.c ilk elde blr çapraz giren 
ğı cı!mrmalıyım .. Hasan, girdiğine de g'..receğine 

İbrahim, kazan dibinde yağla de pişmaa oldu. 
n:ın Kavalalı Kara Mchrr.c<le Küçük Hergeleci, hll!"mı:ıın 
yan y:ın ba.lrıyorclıı. Başından çaprazıru bir yan baş oyunile 

1 
tırnagına kad r mu:ıyeneden köstekliyerek Hasanı altına. alı
g-cçiriyordu. verdi. Hem de kolaylıkla b;r 

Ifar'l Mehmedin de bu sıra kuzu gibi önüne dUşürdü ve 
keyfi ve idmanı yerinde idi. O 1 bağladı. 
dn lbrahimi yau gözle kontrol Durdurmadı. Derhal bir ic 
allına almı~tı. Çünkü, desten.in kazık paça kaptı, astı. Ve aya
en çetin hasmı bu idi. j ğile çelerek Uzun Hasanı dört 

Nihayot C,ı,zgır eşleri tuttu. dakika gibi kısa bir müddette 
Kara Mchmooe baı;ka bir peh- \"e hemen bir elde yeniverdi. 
li,,a~ verm~şti. lbrahime de ay· ı Ilergele<.':i, mağrurane g:ı.lip 
n hır pchlıvan... temenna~ını b:ıstı. Hasmını ku- ı 

ÇUnkü, bunları ilk elde tut - caklayıp sıvazladıktan ~onra 
turamazdı. Her ikisi de muhak- meydandan çekildi. Ü6tıısının 
kak !inala kalacaktı. Binaena - yanına geldi tekrar el öptü. 
levh, daha hafif olan pehlivan- Deli Hafızın ağzı kulaklarına 
ıarl" tutturmaaı lıi.zlmdı. varı:r·rdu. Gülüyordu. Küçük 

İbrahim, Qljİle bağdaştı. Gilreıı lbrahlmin yağlı zırtını okşıya-, 
başladı. Fakat, güreş Kara rak: 
!dehmettc idi. Kapıştılar. GUre~ - Şimdi s~ni ı;öreyim .. Kara 
d te olduğu halde çok canlı Mehmetli de bö:·Ie yen?, , ı 
ıdl. Hı:ı.lı ~ocuklar vardı. Altal-1 Dedi. J [ 
ta. üstüste öyle gilzcl güreş ya- ı lbrahimin sevincine payan 
pıyorlardı ki, bütün seyircileri yoktu. Haoımlarım üçer, be.'1er 
heyecana diliıünnüşlerdi. j dakikada meydan yerinden çı-

lbrahİtn, ilk hızını küı;ük has- karıvermişti. Kam ıtfrhmedın 
ınından alacaktı. lbrııhimin bu bu seferki hasını d~ha ~etindi 
hasmı Dramalı Kel Ahmet i.s-ı Mehmet, hasmile epeyce uğ
minde on sekiz yaşında bir de- raştı. Bin müşkül~tla aneıık bir 
Iıkanlı hli. Tetik ve enik bır 

1 
saatte hasmını mağ!U_p e~ebil::li. 

pehlivandı. Hergeleci yorgun deg:ldı. 
Kapıştılar .. Daha ilk elde a- ~ hm le bir..ı·< nde&lPnme 

radarı iki dakika geçneden Ora- hakkı vardiler. Küçük orta peh- 1 
malının ı:aprazıı dU11üp uçtuğu livanlan yağlanıp >n.0 y"-ana çık-, 

lbrahım, hru;mın Gyle bir Kara Mehmet yarım saat:__ ka-
sürrnilştü ki. seyirdleıin önüne - - ~--

dar din!or.mişti. İbrahim oMuğu 
yerde duramıyordu. Biran evvel 
:ha:ımlle kapışmak istiyordu. 

Cazgır, me)l(iana çıkıp davul 
zurnaları susturdu. Küçük orta 
ııchll.-ıı.nlan gilreşlerine devam 
ediyorlardı. ı 

Cazgır bağırdı: 
- !Jeste ba~ına, Ezelçeli İb

r;ı.h.~le, Ka vahlı Kara Mehmet 
kaldılar. Güreşi a}crt edecekler .. j 

Mehmet, İbrahim peşrev yap
tılar vcı tutuı;tular. Hemen her
l:cs Mehn ~tle lbrahimi seyredi
yorlardı. 

Çi!nkü bu iki nfacan küçük 
1 nhlıv:uı QOk tatlı VC heyecanlı 
güreş yapıyorl·rdı. Deli Hafız, 
~ırağına gözlerini d.ikıniı;, göz 
kapaklarııu bile kırpmadan gü
re5i takip ediyordu. 

Güreşin, ilk dört beş dakika
sı iki pchlivıtrun biribirlc•"ini 
yc,klam:ı.sile geçti. 

İbrahim acele etmiyordu. Ga
yet tetik güreşiyordu. 

Güreşin beşinci dakikasından 
sonra. Hcrkclccinin, Mehmede 
bir çift dıılış yııptığı görüldü. 

İbrahim, hasmının paGalarını 
cı· e gcı;irmişti. Kara Mehmet, 
vaziyeti tehlikeli görünce ken
disini dönerek yüzüstü yere at
tı. 

İbr!lhim, haıımını altına alır 
almaz I(cmaneye geçti ve kazık
ladı. Bu harekctile hasmını al
tında zapt.etmek istiyordu. 1 

Mehm t, hasmının altından 
kazıfı söküp kalkmağa sıwaştı. 1 
Bu firsattan istifade eden İbra
him, hasmına sarına vurdu. 

Kavalalı .sarmayı yeyince, 
sa<!; ayağını dikti. Sağ elile ters 
dönerek hasmının kasnağuıdan 
tuttu. Makııa'.lı dönüp kalkmak
tı. 

Fi:avalılının bu hareketinden 
istifade eden İbrahim, derhal 
hasmını künteledi. Fakat, bu 
vaziyette kUnte doldurmak güç
tü. 

Mehmet dönüşünden istifade 
ederı>k sarıno.dıın sarma-ya geç
ti. Fakat. hasmı bırakmadı. O 
da ters dönerek tekrar üste ve 

1 
sarmada kaldı. 

İki kü~ük pehlivanın alttaki 
mücııdclesi çok heyecanlı oldu. 
Htr- iki."i de büyük pehlivanlar 
gibi ustaca oyÜnlar \'e man~v
ralar yapıyorlardı. 

• (Arkası ooı·) 
gürüldü, j tılar .. ve güreşe bııı<!adılıır. 

::~~~ürm~:a ~~u:;:~ 1 SPOR-, Gön"llü h sta bakıcı 
carmaya gi!'d.i. 1 1 

m~e~!1$~ ~:e::~~~u~t~: Güreş antrenörü ~eli~~n olarak kayıt 1 nlar 
nun ne derece hıza. goldıgının Kara Alinin t~klnlerını Gönüllü hnstabakıcı olmak 

fa~ı~!a:ı.l~~daha ilk elde birden- kabul ettti üzere Yardım Sever Bayanlar 
ı_ re allnl< bullak olmuştu. Aklı- Ge<en günkü nüshamızda g~- Cemiyetinin açacağı kurslara 
m başına toparlıyamamıştı. reş antrenörü Finhındıyalı P,eh· gil'mek isliycn bayanların ka-

lbrahim, hasmını sarmaya al- nenin Kara. Ali peh!~vı_uıı mıısa- 1 yılları dün Eminönü Halkevin
dıktan sonra. derhal künteye j bak:ı.ya davet e•tıgını ya7..tnı~ 

1 
de yapılmıştır, 

geçti ve aşırmağa başladı. ve bu bapt.a Kara AJi ile de gö- Kurslar pazarteoi gününden

1 
Dramalı cıı.n. havlile ve- binbir r\iflerek iikirlerini neoşretmiştik. 1 

itibaren şehrimizde bulunan 
müşkil.lıitla künteden kendini İ<arn Ali, güreşin yenişince- 1 bütün resmi hastahanelerde a-
~ıyırdı v-e tek paı:;a kaparak a-, ye kadar olmaı;ını şart k<;ı.~'IDUŞ: I çılmı§ olacaktır. 
'Ylli{a kalktı. tu. Öyle de\-reli ve muddetiı Gönüllii Jıastahakıcı olmak i~
- lbralıim, pa.ı;asmı bwl.ayarak güreşmek. ist miyor.~11., _ 1 tiyen bayanların mıktan 200 e 
hasmının elinden aldı. İki pehli- Finlandıyalı Pclinenaen aldıgı yakındır ve bunlann ekseriyeti
van ayakta birleştiler. Güreş Ll!z bir mektupta Kara Alinin ni genç kızlar te~kil etmektedir. 
GOk çetin ve sert başlamıştı. yeni~inceye kadar olan teklifiııi Mlirllcaat edenler arrıııında. çok 
Ayağa kalkan iki hasını, çok kabul eltiğini bildiriyor. uzakta oturdukları için kursa 

durmadılar .. İbrahimin tekrar Mersinli Ahmedin de, Milla- gE>lmck için mali imkanları gay
ve lıızln çapraza girdiği göri'l - yimin yenişinceye ka.dar olan ri müsaid olanlar ve bilhassa E-
Jıi. teklifini kabul etti~i anlaşıl- yiipte oturan bay:ınlar için kurs 

1brahinıln bu seferki çaprazı tır. de,•am ettiği müddetçe bir oto-
l ıha canlı ve sıkı idi. Hasmı, Mersinli, .:un bır muharriri- büş tahsis edilmesi düşünül -
çaprazla yenik dllşürecek vazi- m.i::l örüşe. k şunları si>yk- mektedir. Kursa devam edecek 

tte idi. m tir: . her bayan ikametgihına en ya-
re.kat, kliçülr .tb::ahim, <laha - Mü • yiın.in ycnişmceye hı.• J kı:ı hııstancyc verilecektir. Bu-

~ ade hasm!Ll üstU!a ziyade r olan teklifini kabul ediyo - nun ıçin 25 _ 30 kişilik ekipler 
ltta yenm~k istiyor . İbrahim rum. teşl' olunacaktır. Müracaatla-
tı=mı yce sü :l"kten son- Haller al<lı.ğı.nuza "Öre füır:ı. rın Lzlalığı karşı"ıı.da ikinci~ 
ra, altın:ı bastırdı. A.i ve Pclincn ile M;Uiıyim \'C ku dc\•am edecek olanların 1 
~arm "" ·---'an k;· tcve Mcrsinlı Alımct müsabakası bıı - ,.~ ""-"...._,,,, , t ~ ka'iı.LI rınııı da bir an evvel ya-

..,e<'en İb=;ıhim, bıı sefer künte- hafta. Pazar günü saa on ,ş rı.1İm: .. ın1 çalışılmaktadır. 
yı askıy ıı:l ı. Dramalı doluya bu~ukta Beşikta.5 stadyomund, 
•utuhmı:ıtu. Nefi al· cak yeri yapılacaktır. 

·ı 1t tı. Her iki güreşin d~ fe,kalJd • Hava Kurumuna 
lbrahi:n ~.:nteyi tauled.. \'C meraklı olaca<tı a.nla:ıılıyor. Pch-i 

lir m h-eLi ile has=ı asırd•. Jivanlarımıza rmıvaffak yet ılil::- ya un edenler 
.)r.ımalının teneşirliği y<' vur- riz. Türk Ilava Itın m ı~tanhul 
nuş ve t kalbı kalıbuıa ye-ı d ahcsindcn: 

ti. Rumanya an .A.nastas Paskalidis 1soo, 
Drsı:n tam be• d kik a a d ıj ge/iJJOr !',a .ıyı Ziraat T. A. Ş. 1000, Ha-

ı uğli\p olmuştıı_ Kücük İbra İ • ~- Hulki ~1 50, No'-·r Bahar 
· ti '- • İstanbul Trıunvay _resı - ~ "" t ım ga ·p tem nn 1 " ' - 500, Leon Dı.ındes 500, Ali Er-} erine ~ kltdi. nin Rum:ınyaıdan siperiş ettigı 
İbrahim. ustasını arıyordu. 500 ba daj Köstence limanına girve ortakları 500, Nihat Söz-

gehniştir. Bandajlar bugün - men 500, Öztürk Ticaret Ltd. 
ı .azan dibinde oturan ustasını !erde Köstencedcn Pehrimize k"" . d 1 500 K ı g lrilnce y:ınttı!l gitti \'C elini ., Şti. """· Tavı! za e er , on-
öptü, Ustası da onu alnından sevkolunacaktır. Bandajlar dopulos 500, Kibar zade Muhsin 
optü ve: geldikten sonra d<:'porlara ~e- 400, Zeki Ülker 300, Cemil 

k be , T h kilmi" olan arabalara takılacak T .. k 300 1hs K · 300 - Aferin ızan .. e ey, ~ ık la ur er , an ayın , 
be • ve bu arabalar sefere ç arı -hepten ateş ke.oildin . . Samuel Benerya 300, Koço Va-

Ded. caktır. silyadis 250, Mordo Rodrik 250, 
tbr~ oturduğu yerde du- GJJ.ks11nun tanzimi Rafael Aluf 200, Karnik K. 

ranııyordu. A1<h fikri Memette '· 100.iye, Göuu ve civarında Robetyan 200, Diımitri Mütevel
idi. Asıl künteyi ona aşırmak bul yerleri evkaftan satın ~- li 200, Berlri Göknil 150, V asil 
Jlzıınch. lçinden llehmedi yiye- rak halkın iatifadesir1i temin Hacetoğlu 150, Peri.kil Lagutis 
ceği g "JIC)lldu. O kadar hıraı edecek şekilde tanzim etm~e 150, Mihail Dinıo 135, M~itt~n 
vardı. 1 ka.ra.r verm.İitir. Bu arada Çag- Havıızluban 100, Hacı Hııseyın 

Kara Mehmet hasmile boğu- !ayan köşü de Milli EmliJc ta- :Uahdwnlraı 100, Şerafettin Al
VUYOrdu. Bu, tbr&him için bü- rafından Maarif Veki.letina:j koç 100. 'l;'eberrüa.t yekfınu 10 
yük bir fınıattı_ Çtmltü, h&sml- deım>lunıu:aktır. - bın (30 lıradır. 

,, . .. ,. .. 
"" .... _,, 

HARP VAZiYETi IQ>aıO©J©ırn 
Deııiz J. akimige
"nde hava kuv
vetlerinin rolü a ı 

~~.-- -
Pa a ın 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hava ejderleri tarafından sin- • 
dirildi. Akdeniz donanmasının J t bu} 
v-crdigi zayiat, eğer nııhvcr teb- s an 
liğJ(rıne iııanmaır lazım gelirse, d 

• • • 
balık pazarı<. Istanbulun kileri - Jçı 

dahi satılan, Beyoğlunun kozmoP s0n d~iz ınulıarcbelcrindekini omuz 
gölgede bırııkac:ı.k mıkı.a, ·dır. 

Korkunçtur. b ı k 
Alınan hava ordularından mü. a ı 

hlm hır kuvvetin Avrupa cenup! 

• 
pazarı - Balık pazarı meyhanelerı .~ 

dogusunda yı ınak ya-ptığını, Balıkpazanndayım. Bir mi
baUdaki hava iaalıyetinin du- zalıç muııarririn '"lstanbulun ki· 
ı aklıı.malo.ra uğramaSını:lan da !eri,, dedıği balık pazarında ... 
anlamak mümkündür. Giride Burası, günün her vaktinde 
!:arsı hardr5.tın devam cttii;i kalabalık. hesabını bilen, kendi
mutldctçe .Mora - Girid arıı.sııı- ne gôre bir aile ekonomisi yapan 
do.ki iç deniz seması h<ıva filo- herKes, r;iinün bir saatinde bura 
!arı to.rniından kaplnnmı~ bulu ya uğrar, nevak'Sini düzer, gi-
nuyordu. der. -- ·: 

Hava sevkiyo.tı, tehlikeli bir Balıkpazarı miıştenlerı ara· 
teşebbüstilr. Kat'i bir hakimiye- sında iki tip \·ardır: Biri, zcn
te tavaklmf eder. Paraşütçü gin olduğu hald•' her şeyin en 
birliklerine fevltaladelikler kar- iyisini, en ucuza alm"k ist,jyen 
şısmda vaziyete hakim olmak vatandaşlar, kı bunlar Bahkpa
gibi a;;ır vazifeler terütüp eder. zarının topt:an~ı mügterileridir. 
Ancak, bır kere mi~ yerınde Diğeri perakcn•leci. nisbeten fa. 
emniyet elde edilince, kafileler kir halk. . .. . . 
nakliye tayyarelcrile kuvvet in- _Toptancı zen!!ln. m%tenlerın 
d!rınekte deo:anı ederler_ Şimdi ugragı bırkaç. buyük bakkaliye
Giridde bu muvaffakiyet ımza- dır - Bu bakkalıyelerde, zaman. 0-

nılnuştlr ' !ur kı sıra beklemek mecburı -
. · . 1 v yetinde kalırsınız. Fakat bir ke-

Demz lrnvvet!er.ıle hava m - re de a!Lsveriş ettiniz mi, mahal
vetlerı arasındaki carpışnı:ı-d.a ıe bakkalları ile aradaki büyük 
ş":°sın havada mutlak bır bakı- farkı derhal nıılarsııuz. Her şe
ı:ıııyet t.emu eden fılolarda oldu- yin kilosunda, milşleri lehinde 
gunu goruyoru~. Geç.en !ıır ya- mutlaka iki kuruş fark var<lır. 
zımda da tebaruz ettırd!gım gı: İşte Balıkpazan müşterilerini 
bı Ta.:anto<la Ingıliz taYFlerı şaşmaz bir itiyat ile buraya cel
dev cusselı harp gemı.ıenne .?al-1 beden amillerden biri. Sonra, 
dı~lar. Yunan denızın~~ ~- mümkün olduğu kadar her şe· 
tınucn ısfifade ederek mubareze yin en halliıini alabilirsiniz. Sa
ı;neydamnı hasmına ter~etme~ hkpazarında zeytin ve sadeyağı 
ıstıyen ltalyan kruvazorlerınıl alan adam, aldanmadığına. e
aksatan, Hood. zırhlısını ~~tır- mindir. 
dıktan sonra bır ha.va torpı~~ ıle Belediye, Balıkpazanndaki 
yaralanarak geldıgı . :rer~ don er toptancı müşterileri gözönün
ken yem bava torpıll~nle ~- de tutarak şehrin muayyen yer
katlanan Bısmarkı fölii.kete su- !erinde hitl'e benzer erzak sa
rükliyen uçaklardır. ~ milesse>1eleri açrııa.l.ıdır. Her 

Almanya, Afrika ve Asyaya halde mühir.ı. bir va.ride.t kay
doğru zafer yolunu açmak va- nağı temin edilmiş olur. 
zifesini, hava filolarına vermek Buradaki o büyük bakkaliye
tedir. Britanyalılar, bu tehlike- !erin bir hususiyeti de zaıınede
Ji yoldan bekledikleri hasım or- rim, yaı:ıacağtnız alışveriıı on li
dusuııu önlemek için a::lada mil- radan aşağı olmamak şartile ı 
yonları ancak mi.i.dafaa rolü ter-, satın aldıguuz malları, kendi 
tip ediyorlar. vıısıtalarile evinize kadar gön-

Muazzam donanmalann kara- dermek• _dir. Bu az kolaylık 
!ara karşı harekete geçmeleri mı? 
artık hava kuvvetleri yardımile Balıkpaznnrun diğ~r tip müs
mümkündür. Açık i:!enizlerde terisi de kazancı nisbeten az o· 
hava hakimiyetini temin eden lan perakendeci halka, bu gibi
donanmalar üstünlük elde edebi- ı !ere alacakları mallan, ekset"iya 
lirler. Bir harp gemisinin ha- yoldaki işportacılardan alıp gi· 
valandırdığı bir kaç ueok, biri derler. 
deniz kervanını tehdit ediyor. İşport.<>.da. neler satılmaz? 

Giride henüz ağır silılh ve Maydanozdan kuş sütüne ka
taru< ~ıkanlamadığı giinlerde, dar, diyebilirim ki, her §ey, 

' Sonra ucuzlıik? 
hava kuvvetleri iniş meydanla- Mahallede çileğin kilosu 30 
rını açtıkları sed a.teşlerile em-
niyet altına koyuyor, işgal mey- kuruş değil ııni, Balıkpazarında 
danlannı genişletiyorlardı. 20, mahallede şam fıstığuun 

kilosu .100-120 kuruş değil mi, 
Hava silahlarını ;erin defi Balıkpaza.rında 60 _ 70, beytni 

sistemlerile yollarından alıkoy- 20 kuruşa almayınız. Gidiniz 
mak ise bir hayaldir. Giritlel Balıkpazanna, 12,5 ·kunış veri
Mısır üsleri arasında. 400 kilo- niz, bir adedi sahih beyin alıp 
metrelik bir mesafe var. Eğer gelin.iz. 
hava teşebbüslerine hava kuv- Balıkpazarının sokakları gü
vetierile karşı durulanıazsa, nün ber saatinde kalabalıktır. 
Suriye, Filistin, hatta :Mısır top- llele ak§am üzeri ... Ellerinde ip
rakları da hava taarruzlarına ten sepetlerle birçok aile reisi
uğrıyacaktır. Her şeyden evvel nin burada resmigeçit yaııtığını 
Akdeniroe emniyet, hava haki- görürsilnüz. Bu sokaklardan o
miyetine de vabeııtedir. tomobil, kamyon da geçmez. 

Giridden İngiliz hava filola- Nadiren, erzak yüklü atlı ara
nnın çekilmesındeki eebep, ora- baların halkı yar1 yara, kendi-

1 da ate~ler altında barınamama- ne bir yol açmağa çalı~tığı gö-
1 sı idi. Almanlar, bütün Avrupa rülür. , • ~• 

1 
cenup do~su:ıu istila etmekle 1 * f 
emin ve musaıt meydanlar da e
dindiler. Yalnız büyük hava: 
orduları iş görmez. bu kuvvet
leri elverişli üslerde yerleştir-ı 
mek de şarttır. 

Sicilyıt - Pantelerya Afrika 
yakalarına atlamak imkanları 
vermişti. Girid etrafında çar
pışmalar olurken, Siranaik or
.dusunım da takviye edildiğıni, 
Mısır_ Libya sınınndaki rr.ilıver 
taarruz-., gösteriyor. ı 

Mora fa, Giridd~ •. bdki Kıb
nsda U<ıer tedarılu ha,·a kuv
veticriııin ve denizaltı filoları-' 
nın teşebbüslerini kol~ylaştıra-1 
caktır. C:ınninghaın armaüala
rımn iş görebilmcai, bu teşeb
büslerin kırılmasuıa bağlı<lır. O 
sebeple, Mrnır ve li'ilistinde bÜ
vük hava kuvvetlerinin istihda
mı kat'i bir zaruret hükmünde
dir. 

Hava kuvvctlerini::ı verdirdiği 
zayiat. İngiliz tebliğleri çerçe-

1 vesini taşmamış olsa bile, gene 
ctıK .. ati cauptır. Donanma, çok J 

hassastır. Cihan siyasi rnüvaze
nesinde bu varlık büyük tesiri 
haizdir. Bu kuvveti kıskanan 1 

İngilizler, büy;r.: bir hava sik-! 
Jet merkezi de şarki Akdenizde 
yapmaya mecburdurlar. 

Önümüzdeki haftahı.rda do
ğuda önemli hava çarpışmala
rına şahit olacağız. Bu çarpış
malar, şarki Akdeniziu :ınukad
deratıru tayin etnıek istidadın
dadırlar. 

!stanbulda iki tane Balıkpa
zan vardır: 

Eminönünde bir, Beyoğlunda 
iki. 
Beyoğlund ki Balt':pazarı, 

nisbcten daha "aristokrat,,. 
müşterilerinin çoğu ga}Ti müs
lim. Bundan dolayı İstanbul Ba
likpazarının hilafına olarak bu
rada domuz bile satıldığııu gö -
rürsünüz. 

Beyoğlu Ilalıkpazarın:n mü
davımleri kendi dillerini konu -
şurlar. Kokona, Dudu, madam, 
mösyö, mi.;ter, her, bay, bayan, 
ne millcttcnse, o millctın dilini 
konuşm kta teı·eddüt etmez. Ca
nım Türk-J ye, sendeki bu geniş 
mus:unaha. bu nev'i şahsına 
münhasır hürriyet, acaba başka 
nerede ,·ar? Bu b;ı.kımc'.an, Be
yoğlu Bal.;kpazarı iç:ın kozmopo
lit diyebiliriz. 
Beyoğlu balıkpazarı, nisbetcn 

d:ı.ha tenh-ıdır. İstanbul Balıkpa
zannın haftanın her günündeki 
kalabalı,,,Ouıa mukabil Beyoğlu 
Balı.kpazarı, denebilir ki, yalnız 
Cumartesi akşamları kalabalık
tır. 

Beyoğlu Balıkpazarının bir I 
hususiyeti de meyhane ve i~ki
li lokantalarının hayli rağbette 
ohnasıdır. Hele köşe ba§ında bir 
mey hane var ki. tavan arasın -
daki salonunun üdeba için ran
devu mahalli olduğu gazeteci 
·arkadaşlardan işitir dururum. 

Bu lilalona !ı;irip, ve içlerinde 

Yazan : BEHiYE 

'}/)
Ben de hatırladıın ve l 
satırları yazdlm. J3~ııı· 
zerinde dura:nııya<:_3" ı 
tedai ile lıatırla.dı.g1~: 
cihet daha var kı .,,.. 

hayranı olduğunuz muharrir, bahsetmek istiyorulll' 
romancı, şair ve gazetecilerin aralarındaki pazarla!· /; 
de bulunduıhı bir toplantıda ko- Zira, bu pazarıard:J.1•_.ı< nuşulanları size nakledemedi - o jJll': 
ğim için çok müteessirim. Fakat Balıkpazarlarında ~--
bö 1 

ucuz erzak, sebze se • ,.ı 
··ye bir cesaret göstermiş ol- ve ve et satılıyor. ;.r,.,,,_,· 

saydım, şimdi tefe konulmuş birinciler daimidir ... 
bulunacağıma da emin olabilir- haftanın muayyeıı ~ 
diniz. kuruluyor. Acaba.,~~ 

Maamafih, tahmin etmem ki, pazarları da daw~ af> 
Balıkpazan meyhaneleri yazın mi? Zira halkın, ıxıııj',rd': 
pek o kadar rağbet görsün. rında kurulan pazar ııt· 
Maksat selatin meyhanelerde fade ettiği muhakkul~~~ 
kafayı çekmek ise İstanbul, Çem bunlara, şimdi kur ,-' 
berlitaş, Sera.fim, Filip, ne güne !erde veya buralafll ;J: 
kaldı? (Bu kadar ansiklopedik hallerde, kapalı ]1a~l ~ 
malumatıma hayran kaJmayı - yapılabilir. Böylelil<1e• ;J 
nız! Zira, beni, erkek meslek- halle arasındaki P~·, 
taşlarım tenvir ( ! ) ettiler) . lışa.n esnafın tcrnirJ~;.oı 

Geçelim. daha yakından ıroll c:ı} 
Balıknıı..zarı diyince insan, te- hetm de belediyeye v 

dai ile içki ve rakıyı hatırlıyor. lir temin edilmiş oııır· 

Kaybettiğimiz 13~ 
yük bir hukul<t 
f! ey z ö D~ö 
Merhum 
lekeden 

müteaazı fakat en ~f · 
ari bir hayat oeçirmı 

' Yazan: KENAN ÖNEA 
.. d ın· clı~ 

hadısesıne e y '/3rŞ• Evet, memleket adliyesinin 
en müzebzeb anların1~. bir ada-! 
!et yıldızı gibi parlayan bir a-

1 ilenin en sevimli çocuğu tek ba
şına !stanbulumuzun adli bir te-1 
min&tı halinde yaşayarak öm • 
rünü hak ve adalet musaraala
n içinde geçiren bu yüksek ve 
Mil hii]l'im bu müleVV}S arza 
et ve kemiklerini bırakarak a
ramızdan aynlmış. Bu haberi I 
aldığım zaman değil, bu acı ve 
inanılmaz hakikati yalanlamak 
için elimde telefon, mUtıevaliyen 
çırpınarak, bir çok def'a. Anka
ra ile temaaıma ve her temasta 
bu elim hakikatin teyit edilmiş 
o0lmasına rağmen hfilfi. iııanama- ı 
dlğım feci hakikat. 

Feyzidaim, Türk adliyecileri
ne hala az çok kendini aratan 
adliye nazırı Abdümı.hınan pa
şanın oğlu olan bu çocuk her 1 

ferdi memleket adliyeşine bir 
çok hizmetlerde bulunmuş bir a-ı 
ilenin öz Türk bir evladı idi. Ta 
Ii tahsilini Galatasıı: ayda yap-1 
tıktan sonra İstanbul Hukuk 
mektebinde okumuş. Soma dal 
Fransa da bu tahşilini bihakkın 
ikmal ederek Türk teşki!Pfı ad- 1 

liyesinde yer almış, lstıanbulda 
bütün adli derecelerden gcı:erek 
bilistihka.k Türkiye Cumhuriye
tinin ilk İstanbul reiı>i evveli ol
muştu. 

Varlığuıdan etrafa fı~kıran 
fazikt karRısında kendisine te
mas edenıe;·in baş eğmemeleri 
kabil olmaz, onun her rooaete ya 
baııcı kalan masum ruhu önün
de kendisine hürmet etmemek 
elden gelmezdi .. Zevk :ıldığı tek 
şey adliyesile beraber bütün. 
memleketin iGtimai teşkilatını 
yükselmiş görmek ,.e k~ndisine 
arzolunan davalarda ad.qlcti t.:ıt
bik edebildiğine inanmak. kız-' 
dığı ve köpürdüğü şey de adale
ti bulmakta: kendini geciktiren 
avukat türükleri idi. Yalnı.z bu
nun için hiddetlenir. çile<len çı
kar, adaleti kendi menfa3tleri
ne oyuncak yapm:ık isteyenle
rin üzerine saldınr, faka! bu sa
hada mücadele ettiği iıısanlar 
bile doğruluk ve faziletinin tesi
rinden kendini kurtarıp ak>yhin 
de tek bir kelime söylemeğe bi
le kudret bulamazlardı. Dedı8im 
gibi o, İstanbul adliyeainin tek 
başma bir teminatı idi. 

Her zaman mazharı hürmet 
ve takdir olan bu yüksek haki
min tahammül edemiyeceği her 
şey varsa o da hakarat derece
sine varmasa bile, tenkit ve mu
aheze idi. Hakimlik hayatuıd&I 
bunun en ufağına da maruz kal
maı.la.n ya~yıp durftll, Bo•,k~ırtt . -

le Lahey'de el kO. ~ 
milel bir şöhret sl3~ pi 
düt tehlikesine ka.rŞ~0o 
ikinci bir kapitüld::-re-P 
dan masun bulıın. ~~ 
sek seciyeli hal<ıı1'· ~ 
önünde yüzü kJzarl(,.ıı 
bir tesire kapıJrna<;;;ı.ı 
bir hayat içinde .f saı~ 
Jetine nur, aıl<ll ııif 
ve fazilet serıı:r~eneri' 
müfettiııin - hakınU ro~ 
me haricindede .~ır i' 
Jabilcceğini düşuıı 11\· ~ 
sai saatinde riy~srsı 
görememesi vesıle .,~ 
olmakla da 1<aın1aJ tr'#1 

mucip bir hareket ~ 
miş. ömründe bt~ıı ,_, 
geçmişi olmayan ..afl'"'"' 
ciyeli hakim - o ı iti 
vekilinin de tahlll iıl ~ 
cağ·ı vechile derba1

3d6 
rerck rubu asırJılt ıııııf..J 
nihayet vermııı. ~ ~ııl'~ ı 
rin bu muamelcY1 

•. ,.ı~ 
rak ihtarı kaldı~. '/ 
bir daha o hay:ıt3 ~' 
dinde kudret 1ıul u~ 
kimlik iı;in doğıı.1\ (' 
unsurdan meınlel<e şV· 
dar malırum kıı.lı1'1ıııııı. 

Maicet rnsıtalı! ~ 
rağmen istifa.sınd3 rft'fl'' 
bu hakim az bır ırıı' 
serbest hayat.il . ıı.~i 
avukatlık ke'fd~ıııJi~ I 
matlığı için hak' ,-ıı-'111 
yatını temine u8' 
alıştığı hiıJdnıJiiııJ ' .-c uzaklaşmak nıe. ~-
de gittik~e a~~;ndı' 
tesir ve tecSS!t' :-.sı 
ına.dığını sa.!d~ı 
ben :ınlaınakt ı "~ 

Biı· gun·· ya,ıılll' 
~ ,·c 

zaten okuma!' gb:J ti 
zaaf hasıl ede';l . ıı 
rin.i gaip ettig~~iJI' 
bu elil)l ve fey:l ~ 
mü! edilmez fa_c;~ ~' 
liine lanet ettı~ıı}"Jl) !' 
bir de ıztıraP ııJeO°'" 
tanbul tababet ,. '°eıl. 
den ümit kcstile ili ı 
~evasını yaba~~ ,ıı1' 
ga mecbur ~-. i~i ".I 
gitti. Geçirdıg~ ıl"') 
sonra kurtula. ;fi 
pimra& n~eriıll~ ..J 
da bulundu. ,. ~ 

Yeni girdi&1 ~ı •·.ıs 
tı ha.kimlik zıı.rll # "'. 
ki de daha. ra.ıYa ııt1 -ot 
edip dururkeJl ~ .. i 
bir türlü ıı;l!\ ;,ıııf r(' 
mukabilinde de 
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l"arihten bi~ yap;k 

rl • Bir bezime • 
17 

tari • 
çesı 

Kıbrıs ne en ve 

nasıl alındı? 
(Baı tarafı 3 1lncU sayfada) . .,.----~--------------------------~---... \llolotof 

rlin mi 
·yo? 

Hırvat şefi 
Paveliç Alman
yaya çağırıldı 

(B111 tar"ft 1 locl .. yı. lal 
arruzu denize kadar UA 
bütün cepheye sirayet etın · 
Oepllenın varkı AJmıınlBJl, 
(Aisne) ile (Oise) arasında. ha< 
va kuvvetlerinin de mü:uıh 
ettiği muazzımı bir piyade hücıı 
mwıa ~ışlıtrdı . 

Sokkollunun bıdayetre htbns 
ıı.;ferine taraftar olnuınıasın n 
hlkiki sebebi bu olsa gerektir. 
" Zaten serııeı:i yahudi kcndtıe ç Rıbns krt.lı birinci Nasi,. un- 'ı 
Yanını vernuş, konagının kapı-
ıuna biı de arnıa asnuştJ.. Arzna~ (Bat tarafı 1 ne N)fa-da) 

n
1 

llı iizennde b!r 11Rrap şişesi bu- askerlerine bır hıtapta bulun -
'lnnııuıı daha yakışık alacaktı. muştur. 

__ ::lokollu yahudinin halinden, General Deııtz lıfr ıehlil<eli 
lltiftızundan u·Ieniyor, 'ahalı- anlarda olduğu gibi bu akşam 
deki hoşnutsuzluktan müteessir da oı-duya hitap ettığini beyan 
oluyor, Kıbrıs seferı ıçın yıtk eyleilikten sonra l!'ransanın Su
sııruyol"du. rıyooen çıkacağına, Alman a-

I'ıı.ctiu:ıh , ii.<leta Nasi'nin ra- layüınnın l!'ransız alayları ye
rından ın hcnp oluyordu. Bu rine ikame olunduğuna, Lazki -
tnanc b' tin· telif' tmek '"'M yeye ve Beyuruta Alman aııl:er
l:ıarb~!etar~fınd ı c.fethedil; !eri çıktıgına dair yapılan fesat
ve ı-_ ayyen H.rg; vernı K şarlı- çı propagandayı tekzip eyle -
l~- eski Gahiplerine bırakılan mi~. ancak ecnebi tayyarelerin 
• ıktaıı uJ !arını oldııgu gibi ~- gıırpten şarka doğru uçarken 
{kl'ci yah•,diye bağışladı. Kıbrı8 SuriyedP yere indiklerini ve yol-
~allıgı ııınnııedi, adaların en !arına devam eylediklerini şim

IYl!llııınrni olan NakS015 adını un- di de bu tayyarelerin şarktan 
Vanıııa ilave eder~k "Naksos garbe doğru ge<;tiklerini söyle· 
dii.kası,, oldu. ıniı;tir. 

Kurnaz yahu<li, kral unvan.He General Dentz, Fr8.lldarun Al-
a_daya konmak için Ebüsımut manya ile olan siya.set değişik -
l!':fendiyı ele aldı. Sadrıazaının liğini izah ederek bu siyasetin 
aYılk "'" uıııe~uıı bır ,~tva ılc so- Fransayı a~liktan kurtarmağı 
na eı dırdi. Bu vaziyet karijısın- ve y~tmağı istıhdaf ettiğini 
da ::lokollu yavaş yavnı-; yalnız buna mukabil ise istenilen ye
k~lıyonlıı. Artık nedimlerin ent- giıne şeyin Fransız muhafa
tıkaları, tefocinııı pliiııl1trıle ida- za.sına tevdi olunan yerlerin ko
reyi e;tnden kaptıracak. devletin runması için ıcap ederse Fran - 1 
~Ukadderatı Lılla Mustafa gibi ııızls.rm döviişmesi olduğunu 
bır ecııc·bi dölünün yahut "ra- beyan eylemiş, Fransız miistem
dışaJıı rü~wte alıştırmak .. sure- lekelerinin l<l'ansız kuvvetleri
tııe ecd.tdının intikamını oaldı;;ı- le müdafaa edileceğini bıldir -
nı ııöy!iyc n "eIDBi Paşa gibi bir miş ve sözlerini şöyle bitir-
~ef·h ~ - miQtir : ı ın eline duşecekti. ~ 
. KıLrı3a sder için harp vesıle- Size her şeyi söyledim. Be-

sı kohyca icat edildi. Yine ııe- ni anladınız. Vazife başına. 1 
1fıınıeriıı telkini ile Lala Musta- Amman bomhardımau edildi 
a P - ed'lcf Kahire, 5 (!L.a.) - Haber a-
l aşa serasker tayın ı ' · lındıgı" na göre, Erdünün ı·:erke-

B Skender P"'i'i. Hasan Pa~a. 

0
ehra:m Pasa, Mustafa Bey, zi olan Amman, Fransız tipinde 

R ervi:1 Paş.ı, .1uzaffcr Paşa gibi tayyareler tarafından bombar- 1 
eyJerbevilcr bütün askerkrile dıman edılmiştir. 

ııel tere i ş tirak ettiler. Gemilere Bunun, Beyrtrttaki petrol de-
atı bin yeni~rri biııdiı·ildi. polarının ln~iz tayyareleri ta-
\'Donanma Uç filova ayrıldı: rafmd•n bombardımanına kar
b ıl'ıni lm.1 gl'nıicten ınürekkep şı Fransız hava kuvvetlerinin · 
dırtnci fılo Murad reisin kuman- bir mukabelesi olduğu zannedil-

1 
~?" da idi: bir ay nnra Piyale mektOOir. 

Çık'f:; d~~~r~~ ~~~.'.a il~ı~: Lo~d:,tı;' (1:.:.:-'Tuterin 
!:eıni ve nakliye sefinelerile Mü- clıplomatik muhabiri bild_iriyor: j 
e<zino;::lu Ali Paşa geliyordu. lngiliz hava kuvvetlerı , Bey
Y Donan>na Limıısol, körfezine rutta bir benzin deposuna bom
d~knaşaı-~k asker çıkardı. Ven~- balar atarken, İngiliz lıar;ciye 
n· lileı· asker Gıkanlımuıına ma- nazırının &Gık surette ilan ettiği 
e 1 nI:ımo.:iılar. ı;, ra ha.rckiıtı siyaseti tatbikten başka bir 
b'CVI(ı Lefkoşe muha.sarasıle şey yapmamıştır. Hatırlardadır 
a~ıad ""h. ·k d ki Eden Suriye<leki li'ranı;ız ma-

llı ı. ..,., ır ı i ay ayana • Jca'mıaıının, her halde Vichy'nin 
n ldı. L.fkoşcdttn sonra Magosa · 
)\ııı mııhasara"ma ba !adılar. talimatı üzerine, Almanlara 
h ·~ kur,1an•lanı Bragadino mu- Suriye tayyare meydanl=,ı 
Çi'ls:ıraua erzakı idare etmek i- Iraktaki lngiliz kuvvetlerıne hu
rin Bekiz on bin hıristiyanı kale- cumlarda üs o!Arak kullanıl -
ıt' n dışarı atarak bir tıışla iki m.ık müsaadesi verdikleri öğre
b~ vurmak ist<>di. Türklerin nildiği zaman, Alman hava kuv 
.~tı!.'lıı d~rhal kılıçtan ge<;ire- vetlerine karşı. lüzum!~ ad_dede- 1 

lııkleı·ıni zannediyord·ı. Bu iti- ccğimiz bu _gı~ı- tedbırlerı ~- 1 
\; t1a hem işe yaramazlardan makt~-.k~n::Jın:ıızı ser~st teliıkl 
t lırtuı·H·ak hem de ı vrupalıla- ki ettıgımızı bıldırmıştı. 
t \ l'ürIJerin zulnıiirıu isbat ede- Suriye - Erdün hududu kapandı 
1 

.' b•ı "Ehlisalıp., seferi yaptı- sertin, 5 (a.a.) - D.N.B. nin 
· lı Şamdan öğrendiğine göre, ~uri: 1 

cu 'l tirk.lcr bu aç kadınlara, ço- ye ile Erdün arasında her tilrlu 
t klaı·a dokunmadılar. Hepsi eşya mübadelesi kesilmi~tir. 
8 

hat ralıat civar- köylere, ka- Ammandan Suriyeye gelen 
•batara sığındılar. yolcular çok sıkı bir kontrola 

cı· • la<;osa muhailltra..ına kış gel- tabi tutulmaktadır. 1 
k~ğj. i~in devam edilmedi. kırk • Gener.ı.l de Gtwlle Hayfada 
Ilı dar gemi bırakıh,rak donan- Lo!'ara. ~ (a.a.ı.. Haber 

J bt.111 ı :Lı döndü. I alındıgın3: . gore, bur Fransız 
ı ~I~rtta tekrar muhasara baş- kuvvetlerını~ yakın ve orta 
lldı. şark delege~ı general Catroux, 
tul<ıınıant!an Bragadino kakyi ~:'-~faM, ~?neral De Ga.ulle ile ! 
h ıe1. raü1afaa ettı. Halta bir ı;orusmuştiir. Bunu '~üteakıp 
g~t'esına,. kalc•ıin bir kısmı iş- ıkı Fr::~sız generalı: Filıstındc
lı l ed_Uıni~ken Venedıkliler t'ep- k, lngılız kuv".etlerı . tıaşkunı~n 
t!:~eyı ateşliyerek Türk askerle- darıı gen-:~·~! Sır Mı;.ıtland Wıl
v beraber kendi muhafız kuv- son ıle mulakatta bulunmuştur. 
tİ~erini de !C<!:ı ettiler. Magosa 

1 

Qi; •. ~ıcrı senesi ağustosunda Yunan 1• standa 
ııı ...,tu. Liıla Mubtafa Paşa ku-
v6~aıı Bragaclino'ya kar~ı I 
~lşıYane hareket etti. Kaleyi j Q_v ti Şaş ar 
~ ını ederken kendil<ine ters -
\.',tıap Verdiğini bahane ederek (Baf taraf< 1 ine; sayfoda) 

l'ıtıı edik!inin burnunu, kulakla- rine bir kıyam hareketi vuku 
~rı kestirdi. Altı giln iı;kence- bulmıI" ve Alman kun1andanı 

lltırdt°nra diri diri derisini yüz- trene veya antrepolara yaldas
~eb· .__saman doldurttu. Bu ec- mak teşebbüsünd~ bulunacak 
~~ 1 do!U ser !arın lüzum:<uz ye- kimselerin iiz<'rine ateş edilme -
~3Ptığı bu vahşet ~üzde Ve- sini emretmiştir . 
ı-a kk korı;anlarının Osmaıılıla- Aliııııda fevkalade tedbirler 
~~ıı.;rş_ı yaptıkları zulmün ınu- kı,.c <ıltına alııımışLır ve yüz-
ı _Cl!ıni teşkil ediyordu. !erce Yıınanlı harp divanları -

'lııi aten o zamanlar Avrupayı na ,·erilrrPi< klama mahküm e-
~i e ~supları o kadar Harmı~tı dilmckteclir 1 

~~kı.zisyonla.r milynnlarca bi- Bir Bul.~ar gerniııl lmt11 1 
~ıı. erı .inlete inlete öldürmek Sn[ya, (a.a.) - Stefani ajan-
!liy/tnı yeni işkenceler ica.t e- sınd .. n 
~rta r ar. Fransa, prote~tanları Re,, men bildırildiğine göre, 
lar ~an kaldırmak için katlıii.m- Princc.;sc Marie LouiRe adında
llıııı. llpıyor. Bütiln Avrupa in- ki Bul~ar \'apuru, bir yangın 
lıı,ııı:nezbahaaına dönerek her netwe!'İnıie Pire !in wııııh bat
ı-ı:ı'iloredkette kan gövdeyi götü- mıştır . K~pt:-.n dahil olduğu 

ı:ı u. halde mürettebattan sekiz ki-
1tıaq~ !'an fırtınası i~inde Bra- ~inin ölmü.~ olduğu ve iic kişinin 
~ ~ nun lstanbııla gönderile- yarala'.'ltlı,!ı bildirilır.ektedir. 

1'1taıı. d l'ııanocte te.,hir edilen sa- Bu hu, u.r;ta tahkikata başbnıl-
1 ~ırııa Oi<luıı.ıımua cesedi belki o m ıştıı 
r._U~ hı \renediklller için bile bil- _...;..._...,... _______ _ 

"'~ r Vak'a telakki edilme- sonra bütün nüfuzunu kullana-
!{ · j rak Kıbrı ı miiıılakil bir sam·ak 

~•tıı~ın bir tefeci yahudi için şekline k<>ymuş ve varidatı ev
'~ s.,,_ızzetiııef•tiıe •ığdıramı- vla kendi hassına, sonnı. da val- J 

'<Oliu ,ada IethedildJktoo 1 de Rtılta.n ra tahsis ettirmiştir. 

i 

l~_r beri eri 

- (B .. tardı 1 inci .. yfada) v · 5 ( aJ Sud-.... 
kında B l' . zl•~...,. edeoe- ıyana, a. - """' 

g ı 
. ' . rı 

et 
İzmirde 

n a a, İstanbul Ve 
1"eşki1atlar Kurdu 

ya er mı J~~- - funk Vl)l'lna ajarısının ağrepten 
ğln~ dair dlln akaam ısrarla bir verdiği bir Aabere göre, Hırvat 
şayıa dolaşıyordu. ~afih devlet rei8I doktor Pa.veliç, .Al- 1 
muhabir, l3erlin şa.!Ahiy~ ı man hüldlmetiıılıı daveti üzeri
mahafillnden bu !illyıayı teyıt e- ne .Alman.ya.ya hareket etmiş -
der malfımat alamamıııtır. tir. Dahiliye nasırı doktor Artu-

Almu - Sovyet 1lllJaıri jlÜtl mı! k • h . • tıa•-n- h 

Fnw.6ı&lar, bir Ahnan büou
mu klU'fHllllda zayi etnı if olduk 
ları (Pinoaj orma.ruru ist'ırdada 
muvaffak olm111lanıa da AlnWJı. 
1-.ruı bir ta.raftan (Maim lison), 
diğer tarafta.o. da (Tüm;•) üze
riAe ilerilemeHM mini olıv 
m~. Bu ileriemeyi dur
durmalı: için ( 17) inci kolordu 
kunıanrlanhğı ihtiyatta bul un
durduğu bir fırkayı harp hat· 
tına sördü. Faı.at bu hı-ko. ( 27 
inci fır~ aJcpam üzeri dağıtıldı. 
Düııman (Brayo) istikametin
de de i1eri1eın+ muvaffak ol
du,,"'1nduı (Aikttel hattı ebe -
diyen kayboinmıp;u. 

(Bat ı .. aıı ı ıncl••l lü tehlikeye karşı mahfuz yer- J Berlin 5 (a.a) - Domei a- o".1ç, ancıye m .._..... ve u-
ücrot.li, bir daktilo , 5 ıiı·a uc- lerde elde bulundurmaya, her jansının' Roma· muhabiri tara- 8 1:81 kalem memurları devlet re-

t! türlü iddihar edileook maddele- fmdan bir Alman • Sovyet-aske- ı..uıe refakat etmektedirler. 
re b.nride d ayni. rin hüsnü muhafazasmıı., tahdide rt paktı hakkında verilen hab-."T Heyet yann sabah -~ıırga 
Wıe heyeOeri is ' valilerin ri- tabi mevaddın en uygun ~ilde • menbalarea. tekzip edil • vu.caktır. Alme.ıı elçmı Kasche 

ya.setınde ııtaka Ticıı-ret Mü- ihtiyaç sahiplerine tevı<iine, ile- res~ da Hırvat mlsaflriere refakat 
dilrli, mah ı.ı Tcıprıık Qf,ı;i Mah ri(le 'fevltalM.e hallerde yapıla- me • etmektedir. 
sulleri 'Jllbe müdlltli veytı. ajanı, cak tevzi&t için şlmdiıien gerek- • Yalı.ildi aley.h~ 
Ticaret l boı.şkıltibi ve Fiyat li tedb'irler aJmaya her türlü A erı a . Za.ğrep, 5 c~.ıı..) -
Mürakabe bürosu ŞQ{irıdcn t.e- mahalli lıışe lhtiyaçlaTıru karşı- &Jl><lllll1daıı: ,. . 
rekidlp ede c;ktir. Mıntaka Ti- lamaya memur edilmielerdir. B. _P.avaltitc~ m bır ~-na-

il "--' üğil' k · b İaşe hey~eri bu isleri görUr . mee1 ile ~udiler, OOe_bıyat, ga-
:"ı!a~an d;.;~ıe-.·den~~ın::.a lk: ı ken mahalli belediyelerle işbir- Ordusunda 40 bin aıeteclll.k, tiyatro ve ıımema sa-
tı mü<liirli, bu mildiiilü ·lerln ligi yapacaklardır. tayyare bulundnrscai< blr ~ tanr~le tardedıl -
bulunmadığı merkeıılerde de ZI- 1ase müdiil'lükkırinın ma.a.şla- · haz.w.fandt mı~ Aynı zamanda B. 
raat mUdUrleri heyete dahli o- ı 13, çalışmaları için llizumlu bina proıe Pavelltclı, R Joaeph Millwvitchi 
lacaklardır. kir.ı.sı, mefruşat, harcinı.h ve Va.ı;ington, 5 (a.a.) - 'Mebv- propag~da mtiııteııulı#ına t&· 

saire için Ticaret V~i.letl emri san meclisi maliye encttıneni oP.. ya ctımştir. 
t~ heyeti aza& bu vaıdfele- 1 bl.! · · tas'1 ad k l'~ mali sl8Wm 

n. asli vga-''elerın· in ~--" bir ne 120 bin lira verlbni,tir. du tçesını P ere ıııeo- Be tin, 5 ( I Stef . . "u. __. 1 lise göndermiştir. Bütçe 10 mil- r il,& - anı a.ıa-
cüzii olarak göreceklerdir. Vali- / ya.r 9 milyon 655 biıı 187 dol&ra nsırulan: 
nin inhagı ve Tice.ret Vekaleti- Askeri ceza an - baliğ ohnalrtadır. Ge:;en bliyfik l Sırblstandaki Alnuwı askerl i 
nin tasvibile heyet aza..o,ından b" 1 -harpten beri ordu bW:çesi bu lrumaııdıını, bir takım mühim 
Fivat müre.kabe komisyonu bü- DU hakkında tr kadar yl:Uı;aehnemijıtir. Btı. btttçe l ke:ıvnameler imza!~. 
ro - şefi veya oda. başkil.tibi ia.şe 1 orduya 40 bbı tayyuıe ternmi Bu kararnamelerden biriıııi ez-ı 
heyet..:nin umumi ki.tıpliği va- SUa için t:a.beill&tı ihtiva etmekte- 1 cümle miW Yugoslav bankası. 
zifeeini görecektri. Kazalard& Ankara, 5 (Telefonla) _Mil- <lir. r.erıne milli Sırp bADl<asımn 
kaymalmınlıklann riyasetin~e li Müdafaa Veklleti askeri ka- Harbiye müs~ı Patterson ikame edileoeğtni natık bııll.Bl
Mıı.lıtrtldüril, ziraat muallimi, zı- balıatlerden ıiol&yı, RSkeri mah- maliye enciimerıinin gizli bir e&- maktadır. Yeni bankaya mü
raat mualliıni bulunmayan yer- kemelerce kısa hapia cezasına sesinde yaptığı beyanatta -bu dür olarak ~ milli Y~oslav 
!erde w.liırin tayin edeceği tliger malıkfun edilen, fakat eczanın' beyanat ancak bu;,'iiıı nE!§redil - ı bankası ~ürü R.advo_~liveıl.ch 
b:r muallim ve mevcut olan yer k alın da 1 t,aym edılmıvtir Kend.isıne Ra 
!erde de Ticaret Odası h•ökQti- çe tirilınesine vakit k a n 1 miştir- şöyle dami§t.lr: .noh•.:kın sa.bık• ~-•---dan b; 

""" terhis.edilen, erat:a. bu cezalan- Harbiye nezaretinde k&na.&ti- ,..,.,_ .. eı~ 
bi ve Fiyat Würa.kabe kon.ll'-<>1Ö- nın çeı-tirilnıesi Jiizım gelip gel- miz şudur ki bu ~ dere zat, .Alın&n ~wııwm olarak ro
ründen, nahiyelerd~ müdilrlerin I mlyeceği hususunda tereddüt piş edilen bütlhı tayyaretepı I fa.kat edecektir. ı 
riyaeetinde merk~ 1<öy muhta- hasıl oldllğınıdan bahisle kanu- weri bakımdan mul:ıtaç olaoıı.- ı ~ '~ 
rı ve merkez muallimi ve muaı- ı nun bu nuuJdPAinin tefsirini Bü- ğız. ihtiyatlı \f,r tahminle Al· R " H 
lirn buluıımaya.n yerlerde vt.li - yiik JıUllet Meelisinde<ı istemi~- oıanyanııı şlmdi!ri aylık l!!tihsal CSm J arp 
nin tayin edeceği bir ciftçiden tir. ka.biliyeö S.000 tayyaredtr. Al- T bJ• .., l • 
milrekl<ep olarak kaza ve nahi- Millt Mildafaa ve Adliye enoü- mıı.nlıı_r i~gııl ettikleri ment!e .- ·e ıg erl 
ye iaşe heyetleri kurulacak ve menleri vaziyeti tetı..-ik etmi~ - ketlerm kolaylıklarından dıı ıst1-
bu heyetler bağlı bulundukları Jer ve aakeri ceza kanununda.ki faile etmeğe ba.şlamıııie.rdır. Bu 
valinin göre<'.eğ1 lüzum üzerine sarahate binaen tefsire mıı.bal ise Alnıanyanın tayyare ima.lltt 
harekete geçeceklerdir. 1 olmadığına ittifakla karar ver- kabiliyetini 4 ila 6 bin arasında 

Vilayet iaşe heyetleri halk ve mişlerdir. arttırır. 

'Dli!li mlidafaa ihtiy~ları ha - C f k • K J• 
kınımdan Ticaret Vek&letiııee oğra ya ong.rest ayzer ]fl Cena-
lıiz~ ~österilecak her türlü açılıyor • • 
tedhırlerı alma.ya ve verilecek ze merasımı 
işleri görmeye, \•ilii.yet ihtiyaç- Anka.nt, l'i (Telefonla) - Cağ-
ı rını ~ önünde bulunch.ırarak 

1 
rafya kongreei yarın !bugün) 

lüzumunda re'sen teves....ul ede- Türk Dil ve Coğrafya fakülte -
cekleri tedbirlerle yiyecek, içe-1 sinde, MaaTif V eldli Hı.ı.san ıil 
cek, giyecek ve yakacak mad • Yücelin bir nutkile :ıçılacakbr. ı 
delerden maha!lın ihtiyaçlarını Kongreye i tirak P<lecek olan 

1 bır 1.ıı.man i~in kar-0lıy'1bllecek muro.hhaslar tamam~n ııehrimi
D'ikt.arda vilayet içinde heı- tür- ze gelmişlerdir. 

~~~~~~-----.-~-~~~~~ 

Berlin, 5 (a.a.) - Yarı ı-. 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 1 

( 8&f tarafı 1 inci 89)<fada) 

Şima.li Afrikada batarya 
mızın enda.tıtı, Tobnık müstah
kem ıaevkiİllin teı;lı;a.t ve talıki
ma.tında hisaolunur hasarlar vu 1 
kua getirmiftir. Tayyarelerimiz, 
yaıiden bu üııdeki gemileri ve ! 
teai.eatı bomi>ardıma.n et mi§tir: 

Elecie dlin gece cliiıpnan tay
yo.releri, Rod<>B adasına bomba
lar atmıflar ve bir milı:tılr hasa
ra bi.is olmUfl.ardır. 

( Peroııne) oebi karşuwıda 6 
Haziranda vaziyet gayet karışık 
ve müphemdi. ö H:Wran akııa
mı ( Roye) önüue kadar ge1nıi• 
olan düşman ta.nk\...,-ı, v&kıa ileri 
hareluıderizıe de\·e.m etmemişler 
ııe de il!işnuııım bu muıtalı:ııda 
tank tahıılt ettiğl haber vori 1 • 
mişti. Tanlclanll &rkaaıııa da pı
yade kuvYetleri yığılıyordu. Ma
ahaaa 6 Ha.mıın günü akş&!Bl 
Franııızlar bitil t Somme) nehri 
mi!dıfıwı ha.ttını ellerınde bu
ltuıduruyorlardı . 

Fa.lı:at (.4.ıniel>S) le daıuz ara
llU!da.ki müdafaa lıaitı l<lrhlı a
r~ann tuaı · altında. tama
ıntle y~. Sol ~nahta YA
ha (Bt-eslo) parçası hali mii
da.fu ediyor ise de bu müdafaa
ya daha ziya.de mevzii bir mu
kavemet dernek daha muvafık 
olur. Çünkü bu ınevkiiu ~e.rkuı
da.ki (Honıoy) tepelel'Uıden Al
nuı.n zırhlı Jatıaları cepheyi ~ 
muperdi ve akrj&m üııarine doğ
ru İngilizler mtl§l<llJitla (Breıı· 
Jel tutunalıiliyı?rlardı. Gene
ral ( Georgeııl mgil.l?Jere bu pa.r
-~.ada ric'ati dUşUı~ milila
f&ııda ııebet et:ıııel6rioi em.ret • 
mlşti. 

Vaziyetin hulasa!it 
10) UD()U OMunıın w;ılda (Bres 

le) ve sağda (Aisne) üv.eri= ri
cat etmesine ragınet 6 liwd:nm 
günü Fransızlar ve mitttefikkri 
için hiç de fe.rıa bir l",il.n olma
mı~. 

6 Haziranda genoral (Wey
gand) geneııı.l (Georgeıı) e şu 
gi.inlük emri verzyordu : 

"Altıncı, yedinci ve oawıcu 
ordular 6 Ffllıtlira.nde., ve arala
rında Beş zırhlı fırka da bulu
nıı.ıı, Çök t'klk dtipma.n k<ıVYetle
riııe karşı lı:alınınuwıoa karşı 
durmuşlar ve dlişmana ~ek ağır 
zayiat verdinni'1erdir. Bu kuv
vetlerinm kendiletdne verilmiş 
olan emirleri tamam ile ruılllllllf· 
ls.r ve padak neticeler elde e> .. 
ıniıJlercür." 

Bay~nl rı 
v zjfesi 

y 
e 

rdım 
av et 

İkinci Vilhclmin cenB.?c mera 
siminde, Hollanda askeri ku
mandanı hava [l;P.nerali Chriflti
a.ıısen, Flihrer namına tabuta 
bir çelenk koyacakbr. Kara ve 
hava orduları şefleri ile başku
mandanlık ~i birer general 
ve donanma bllŞkwnandanı bir 
amiral tarafından temsil oluna
caktır. FlihI'Cr, harn deniz ve 
h&va kuvvetlerine mensup birer 
bölükten mllrekkcp btr şeref 
taburunun, Alınan ordusunun 

Şarki Afriltada Ge.lla ve Si-
damo ınıntaka.suulıı iki müfre
zcııniz, mü.ştet'elt hareketleriyle 
düşman kuvvetlerini firara mec 
bıır etmişlerdir. Di~r bir hü
cum esnasında müstemleke ef
radından müteşekkil müfrezele
rimiz, Nigeria ıiJ.a.yını ıığlr za
yiata uğ:ratmışlardıT. Avcı ~ 

yarelerimiz, Hurricane tipin 1 =--=----~~~ !J'l":l,. 
bir ~yyareyi dil,ürmüşlerdir. 

(80f ıuafı 1 inci .. yfada) 1 

aJ<oam saat 17,30 da Eminönü 
Hıı.Jkevinde (l(.a.dın!Arın yurda 1 

karşı va.ıifeleri) mevzulu bir 
konferans vermi3t1r. Konfe
ransta bayan Hayriye Kırdar 
ve kalabalık bir bayanlar küt
lesi hazır bulunmuştur. 

Bayan Halide Edip konferan- ı 
sına şöyle başlaımştır: 

11
- Aziz dostlar, 

Son ilı:i sene zarfında Halkev
lerinde sizlerle karşı karşıya 
geldiğim zamanlar hep edebiyat 
bahisleri üzerinde ukalalık et
tim. 

Bugün laf başka bir mevzu il
zerindedir. Bugiinkil hasbihali
mizin mevzuu bir (kan sohbeti)-
dit·. • 
Şuurwnuzun albııdaki ~le 

Bugünlerde, ne şekilde bir iş 
yapaı-:,ı;.k yapalım şuurumuzun 
altında daima milli müdafaa me
sel<"ı hazır ve nazırdır. Dünya 
iki seueye yakın bir zaman an
beri büyük bir aLeş iqinJe yanı
yor. Bunun ne zaman b3camızı 
s3racaj_i-ını bilmek imkanı yok
t:ır. Temenni ederiz ki aziz resi
miz harp bitinciye kadar ateşi 
Jıudııtlarımızın dısında tutsun . 
Fal:at atrı; bize kadar gelirse bi
zı t~lli eden bir çok noktalnr 
ve bunlar arasında bilhas~a RU 
var. Çiink ü reisimiz Atatürk 
dC\Tintienberi en bilgili, tecrü -
beli ı~ cesur askerlerdf'ndir. ,. 

Bavan Halide Edip mlileaki
Mn kadınların yurda karşı va
zıfeleri bahsine geçerek Ysnlım 
Seveı- Hayanlar Cemiyetinin te
ı<cl<hPlii sebeplerini izah etmiş
tir. 

Bıır.; tla bilhassa Türklerde 
yardım ve şefkat duygularının 
geni.~iiğine işaret etmiş ve eski
denbcri en büyük hayır mües
seselerinin ilk defa Türkler ta
rafından tesis edildiğini zikret -
miştir. Hatip milteakiben Ba
yan Mevhibe İnönü tarafından 
son defa neşredilen beyanna- ' 

meyi isalı ederek demiştir ki: umunıt harpteki baııkumanda -
Bayan Mevhibe lnönünün runa ihtiram vazifesini ifa ey .1 

ı,elıslyeti lemesini emretmiştir. Bfr bölük 
"- Beyannameye büyük bir asker, tabutun topra~ tevdii 

ehemmiyet verdiren sebeplerden ı esııaeında tüfekleri ile havaya 
biri de bayan Mevhibe İnönü- ihtiram ateşi atacaklardır. 
nün şahsiyetidir. Bütün Türk 
kadınları bilirler ki, Türk ka- Bulgar Kralının 
dınlannı .en iyi .~~~~ı eden ba- Almanya "'eya ati ' 
yan Mevhıbe lnonudur. Onun 
mlikenımcl şahsiyeti biııi, yaşı 1 Viyana, 5 (a.a.) - D. N. B. : 
bizden küçük olduğu halde ken Öğrenildiğine göre, :Alman -
disine en büyilk hürmet ve ınin- yada ı;eyahatte bulunan Bulgar 
net beslememize amil oluyor.,, kralı Boris dün Viyanaya mu -
Bayan Halide Edip daha son- va.salat etmiştir. Kral Boris, 
ra Yardım Sever Bayanların bnba»1nın do~u yıl döniimli
faaliyet şekillerinden bahset- nü kutlamak üzere Slovakyaya 
miş · ve zenginlerimizin memle- 1 gitmiııti. Kralın B. Bitleri ve 
ketimiıtde az olduğunu fakat bu mareşal Göringi de ziyaret et
azlığın bile vazifesini tam yap- tiği öğrenilmi:Ştir. 

:,aT, l11&ret edereıc demiş- Valfmiz An ac·ada 
Zenginlerimizden sordııklanın Ankara,. 5_ (Telefonlıt_) - la: 

"-Zenginlerimize 1!ol'IU'ım, tanbul vah~ı ve be!edıye reısı 
elli sene sonra isimlerini yiide Dr .. Lütfı K_ırdar b.ı ~abah ~~Jı
vesile olacak bir erleri var mı ı rımı~ gdmış ve D:l lı • llye Veka
dır? Hayır! Şuna da 1-ııüf e- ı kt: ıl? teıııas!arına ba.•Jıı.ın19tır. 
derim ki, bugünkii olduğu im- Aln'. anya ile yeni j 
dar tarihimizde hiç bir zaman • J 
zenginlerle fakirler ara.<ında tıcaı-et an ac::ması 
bu kadar kalın bir duvar mcv - ı (B•t ••"•fı 1 •ncı ,.yfadaJ 

, cııt olmamı•tır. Duı,;;1nıerde bu VerilPn ma.lümata nazaran 
lurıdum. Bunlardan bazılarına Almanya, mukabilinde bazı mal 
en aşağı 5 - 6 bin liralık ~içek tar vermek !jlll'liyle 10 m ;lyon 
göııd~rilmisti. _Bu par . ıle Rinı- I liralık anlaşmayı memleketi -
diki dü<'(ünlerınde eskiden ol- mızden tütün ithalatına haqrel
duıfo gibi pilav zerde yeclireme- 1 mişt.ir. Almanlor, 5 milyon l!
dikleri fakirleri memnun edecek ralık anl• ,ma ile l1izc lü•ıht. 3.ö 
bir şey yapamazlaı- mı? Bu çi- nıilyon liralık :ı.nl'l4ffia ile de 
çek mesdeslnde lıer halde Türk kimyevi maddeler vereceklerdir. 
kadının \'ru!İyet alm•ı;ı liızım •

1 

Anlasmalar. hususi takıı.s &-
dır., . sasına göre y~pıldı!;nn ° lan karşı-

Bayan Halide F.dip konfe - lıklı mal mübadelesi hiiküınle -
ransının SOl'IUllda göııüllil has • rini ihtiva etmektedir. 
tabakıcı olmak iizere ka.ydo - Bulgarlar pik dPmir &lıyorla.r 
lan bayan miktarının epeyce I Son günlerde ~ehrimi:•e gden 
yükaek olduğunu kaydetmiş ve: bir Bulgar ticaret h •veli, ala . 

Daha fa.:ıla istiyonı7. k:ıJarlarla temasa ge~miştir. 1 

"-Biz daha fRzla i~tiyoru:ı:. Bulga.rlal'ın memlı>krtimizden 
Hepinizden yardım istiyoruz. p ·k demir öllttn alrnıı.1< istedikl<"
Hcpimizin el birliğiyle bu işi ri ö~nilıııiştir. Pik i~mir mu
bıu;armamız liı.zundır.,, demiş- k-.ıbilinde Bul!!;'lrlSQ.n da bİlle 
tir. ba&ı l'Jl\allıı:r ,,..N>f' ktlr . 

Diğer bir tayyare dP mitral -
yö:aleri.miz tarafından dfu;üriil -
mU,.tilr. 

Abnaıı Resmi Tebliği 
Berlın, 5 (ıı. .a.) - Resmi teb-

lngiltsr 
tosu 

partamen
ca 

Uğ: (B•ı tantfı 1 ~ncide) 

Denizaltıları, ~imali ve mer- Parlıi.mento, içtimalarında ye-
kezi Atlantikte ceman 24.400 niden başla,yınea, lngiitereııın 
tonilatoluk ticaret vapuru baUr- Gi>'dden geri çekilnu>.si üzerin
mışlardır. Hücum9otlarımız İn- de bir müukere eerevan etmesi 
giliz sahilleri açıklarında hafif muh&kkaktır. Bu mii..akeı·c 
bir Ingiliz filosuna hücum ede- nasında, B. Churchill ve Atloe. 
rek torpito muhriplerinin hima- hükilmet adına beyanatta bulu
yesi altında bı<lwıan tahminen · nacaklardır_ 
altı bin tonilatoluk bir yardım- Giridin tahliyesi t-PııkidkRr 
cı .. harp gemisini batınnışla-r:dı_r. • efkinıı bazı noktaı~ını t.e:;blt et 
Duşman ~rpıto mııhrıplermm :ıniırtir. Ezcümle, ınıı.hdı:<l a:.aıı 
~~hıl hücumu muvaffakıyet- / bir harp kabinesi talrııedilınek
sızlıkle neticeleı:ınııştir. _ .. te Ye taınamlyle müe'lSir bir 

Alman ha~a kuvvet!erı .dun taı'311& ~t etmeınie olan bü 
gece nıcrk~ ve cen.ııbı İngil~ tün idare ıtda.mlarının merha
rede w~ı l~lerı bombardı- metsi.zce taafjyesi iııtenmekt.e-
mllll: etı;nııılerdır. . . dır. Bu vaziyette, müzııkerder 

::lınnıqg~ıamdakı _fabri.ka.la.rla pek muhtemcl olarıık. bütüıı 
C'hatham limanı tesıaa.tına karaı maınieketin vıumağa nm~tmil 
ya~ılaıı hücumlar bilhaRSa mü- olduğu nihıü zafer hed2fiae 
eıısır olınuştur. 1ııkoçyanın şark doılnı lngilteı-eııln daha yanı ve 
sahilinde bir tayyare meydaru daha seri wıullede hareket et -
da gündüzün muvaffaltiyetle mest talebinlıı mtltea.ddid sıı.fha
bombardıman 9di.lıni~tir. Şimali !İlrı ·üzerinde cere:ra.n eitecektlT. 
İskoçyuda bir fabrikaya yapı.- Bizzat hüldmıet mekanizma -
lan hli~unı esnasında atölyelere su:wı, kontrol ve istihsalin tan
tam isabetler kaydf'dilmiş ve z.lmi ile baait:l.-.tirllmesı de ia
bı.ı atölyeler harap olmuştur. I tenecektir, 

Giridde alnan esir ve iğtinam 
edilen ma lzeme miktarı gittikı:e -----<>---
arlı:ıaktadır. 

Şimali Afrikada Alman ba· 
taryaları, Tobrnk civarında top-1 
lu halde bulunan otomobillere \'e 
limanda bulunan ua.kliye vapıır
larına ateş açınıı;lardır. 

Sollum cephesinde b;r düş • 
man hücum müfrezesinin yaptı
ğı taarruz püskürtillm ~tür. j 

2 Haziranda dilıAnan ha~-.. 
kU\·ctlcri tarafınaall Tobnık ci
varında bir .ı\.lınan tayyare mey 1 

danıııa karşı yapılan lıücwn tay
yare dafi bataryaları ve AJman 
avcı tavva.releri bmı.fında.n piİI! 
kürtwmö. ve üç dl~llll tay -ı 
vıı""'" t:.hrin "ltımmir. 

ponlar 
( 8.a f ıanfı 1 incide) 

gelen ,&ir habere göre general· 
Qan - Kay - Şek'in knmapdaıııo
da bulunan ilr;i ordu grııpu ile 
dltar 23 Çin tırıı:aaı, ~tılnin 
oenubımda ve Honnan'ın · a.
linde Japonların yaptığl !!Oll 

barek&t neticesinde ciddi bir 
heı&irnete ~dır. 

'Bu hal>vde 13 Çin firkauıının 
tam&mile imla edildiği .,. di
ğer 10 fulı:anın da ıııtbit 111&· • ı 
l'adWn. tıçte iııini la\fbebnijf 
olrlnlrl1t?"1 tı"'~~-. ... H1 - •~t ··P-. 
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Bahçıvan'ın efsanesi 
Yazan : SÜHEYLA UYTUN 

ŞOfiell"in kenarında d&iıne. me- ka.t pencerelerinin birinde bir 
re.Jnmı celbeden büyük ve gü- hasta görilldü. Bn bir genç ~ 
aıel bir be.hçe vardır. Hatırladı· dı. Tedaviye getimıişkrdi. Fa
ğıme. nazaran de.ha ben pek kü- kat maalesef iyi olamıyaca.k -
çük iken bura.ya perili derlerdi. tı. Çüııldi bMte.lı.k büyük bir 
Yüksek c!uvarle.nndan taşan <;i- süra.tle ilerliyordu. 

RADYO 
6 Haziran 1941 

7 .30 Progr•aı 

7.33 MQdk 
7.45 Hab..-ler 

8.00 Müzlk 
8.30 Evin saat 

Y.!.30 
12.33 
12.45 
13.00 
t:ı.15 

:13.30 

* Program 
Müzik 
Haberler 
Miırik 

Müzik 
Mürik 

* 
18.00 Program 
18.03 Muzlk 

Hl.30 Ziraat 
takvimi 

16.40 Müzik 
19.00 Konu.31na 
19.u; Müzik 
Ul.30 Hobeder 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

20.40 
gweteeı 

~1fujk 

21. 00 Konuşına 

21.10 TEMSiL 
22.00 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 
23.!5 

MUzik 
Kaptınış 

BORSA 

çek kokulan ve mıu:ızarasının İşte genç bahçıvan zavallı bae 
baru kuliid,.liği her öııihıden ge- tayı bura.da gö!'dfi ve tanıdı. Gü ı 
~r.i mest ederdi. Demir par - nün yorgunluğunu dinlendir -
maklılcla.rm arasından görllnen mek, onun için çiçeklerini sey -
yasemm. leylak, gül ve sümbül retmekle kabildi. Akşaının sin-·------------· 
fidanları buranın muhte~em ne- cabi Jozı!lığı her tarafı sarar- 1 

ba.tlanndandı. Bahçenin ortasın ken o bir ağacın altına uzan1. I 
daki kulübenin etrafında bir yocdu. Ne zaman ki yıldızlar 
kaç çam ağacı mevcuttu. Bunla. çıkar ve gece karanlı~ tama -
nn dıbini karanfiller süslerdi. 'ı men ortalığı kaplar ')DU kulübe
Dalıa nıhayetlere doğnı mubte- sinin kapısı önünde göl'ürdük. 
lıf yemiş ağaçları görülür; Ve Beklenilmiyen bir tesadüf 
artık bahçe nihayete ererdi. genç hastayı bahçıvanla k&rf!ı 

Sahıbi on dokuz va..~lannda !astırdı. Pencerest önüne uzanan 1 

genç bir babçivandı. G<-rıçliği - gülleri koklamak için eğilirken 
niıı zevkini ve yaşının enerjisi- onu karşıda.ki ağn.r.m gölgesine 
ni buraya sarfetmişti. Günün btı uzanmış gördii. Uyuduğunu zan. 
tün saatlerini çiçekleri ara.sın- netmişti. Fakat lxı.hçivanın ken- ı 
<13; geçirir: Onlarla yakından dino ya.klaşnakta olduğunu fark 
alakadar olurdu. Yazıp okuya-/ edince ııaşırdı. Soluk yanakları
bilecek kadar da talısil yapmış- na mahcup bir kızıllık yayıldı. 
tı. Tecrilbesizliği ve bilhassa vic-

5 Haziran 941 

Londra 
Nevyorl< 

Cenevre 
:.!adrid 
Yokohama 
Stok!ıolm 

1 S!A>rlin 
Dolar 
tsvitre Frc 

P<."Zeta 
Yen 
İsviçre kroı:: 

ikramiyeli % 5 1933 
Ergani, A, B, C 
lstanbul Rıhtım Dolc 
ve Antrepo tahv. 
İstanbul, Telefon 

5.24 
132.20 

30.2025 
12.9375 
Jt ıns 

30.745 

19.31 

12.05 
9.35 

Salih Banguoğlu'nun 
istifası kabul olu.odu 
Bir müd<Wt evvel istifa eden 

İstanbul idhalat ve ihracat bir

TEN I SABAH 

D A ft D A , D E N 1 Z O E , H E R Y E B 0-EJ 
)· k 
~ 

""' 

Aç Kalmaz İşinden Olmazun 
Tavuk \'e et suyU.e .,a,mul bir aded 

ç A PA MA RK A 
Hububat krunpı-iıııaıiıe 24: saatlik kalorinizi temin edeminiz... 

Bt.iyük Saktc:aliye maGa:ıalarında bwlunur , 

0 zaman ba.vanın saf \'e te - danının sesi onu utandırmı~tı. 
mizliği, muhitin gürii'tülü olma- O günden itibaren ~enç bah -
yışı münasebetiyk> S•matoryo - Qivıııı. kucağında kırmu.ı, beyaz 
mu bu kasa.baya tıı.şımı~lardı. I karl!Jlfil ve güllerle onu ziyare
Bilhassa bu şerait altında !eda- te gidiyordu. Aralannda temiz 
vi edilen hastalar Üt.erinde mil- ve kutsi bir aşk ba.şlanıı~tı. öy
him değişiklikler görlılüyordu. le bir a.şk ki bunu birihirlerine 
Binnnın arka cephesi de bu hah ihsas etmekten korkuyorlardı; 
cıeyi seyrederdi. ç!ekiniyorl&rdı. Ve zannediyorlar 

likleri unıuııtl katibi Salih Ban- .============-=====:....:======= 

Mevsim sonlarına yakın a.lt dı ki kutsiyeti, temizliği ve ul -

guoğlu dün şehrimize dönmüş
tür. Salih Banguoğlunun istifa
sının ka.hul edildiği anla..'jJJnış
tır. !sta.nbul ithaliit ve ibra -
cat birlikleri yeni unıumi kati
bi ye.kında tayin ve ilin oluna- , Kaybsttiöimiz büyük 

bir hukukcu: 
1 

Feyzi Daim 
( B•• tarafı 4 i.lneU eayfada) 

vicdan ve hilkatine o.gır geldiği 
için ızt>rap duyuyordu. 

Bilmem kimin la.vsiyesile 
memleket kuvvei adliyesinin 
içinden attığı bu irişilıniyeoek 
kadar yül<ııek h&kim İstanbul 
kazanç vergisi itiraz komisyo
nu riyasetine intihap edildi. 
Yalnız bu tayin bile memleke
timin mali teşkilAtınde. tesisi 
ad&lete kuvvei a.dliye fevlunda 
bır kıymet verildiğini gösterdi
ği için mükelleflerin zevkine pa
ya.n yoktu. Fakat o bu işleri de 
bileli ve ivicaclı bulduğu için 
ma.11 olsada yıne bir niı.kimlik
ten başka bir ııeY değilken buna· 
da ısınamıyor, eski meslekine 
avdet için yanıyor, fakat kırık 
izzeti nefs>le buna da yanaşamı
yordu. 

Nihayet kendini dı<lıa fazla 
takdir eden ı.ıalive vekaleti bas 
hukuk müşa\'iri sıfati)(' ınuaz . 
zam hnkuk teRkilatımrr başına 
~tirerek hukuki muamelatını 
eline teslim <'decek kadar bir i
timıı.t gösterdi. Feyzidiıim, bu 
büyük leşi· ilatın artık nazım ve 
müdiri olmus Ankaradr. çalı -
şıyor, oradaki dostlanna eski 
neııatını dagıt..p duruyordu. 

viliği ifşa. edilince bozulacak ve 
ya sukut edecek. Ba.h<:iva.nın ge 
tirdiği gülleri hasta genç kız a
lır: koklar. \ e """ra bir vazo -
ya koyar. Teşekkür e-ttikten son 
ra ayrılırlardı. G<'n;i aralarında
ki l'J bıtayı herkes anlıyordu. 
Bundan en çok hastanın babası 
endişe ediyor; ha.tta bin an evvel 
evlenme-lerini istiyordu. Kimbi -
lir, diyordu. belki 01.aman has -
talık ııeyrini değiştirir. 

Bir sa.bah uykuırundan uya -
nan babçıva.n hısıri kablelvuku 
ile bahçeye koııtu. nefesi kesile
cekmiş gib i kalbi r,arpıyordu. 
Ne olduğundan keııdi~ınin de ha 
beri yoktu. Bu beyecruımı ne i
çin duyduğunu bilmiyordu. Ace
le çiçek topladı. Bu sabah geç 
kalmıştı. Genç kız gelmediği • 
ni görünce belki liziilecekti. 

Hey ha.t ki bütün ümitleri bo- · 
lj(I gitti. Pencere kapalı ve oda 
boştıı. Kapısı yarı açıktı. Bir 
kaç adım geri c;ckildi. Daha son 
ro geiıneği düşünüyordu . .Lıte 
tam bu sırada derinlerden ge -
len bir dua ııesi ile titredi. Bu 
bir reıta.2.e duasına benziyordu. 
Unın ve yorucu bir koşuyu mü 

teakip kendini baHtahanenin ka 
pısı önünde buldu. Nı:. yazıkki 
geç kalmıştı. Cen:ueyi takip e· 
den arabada genç kwn bab~ı 
vardı. Ve hızla gidiyorlardı. Ar
kalarından ne kadar koştu ve 
haykırdı ise de varlt~nı hisset
tiremedi. Mezarlığa muvıı.sala -
tında zavallı genç kl7. roktan gö 
millmüş: babası i•~ b·ı. ucunda 
ağlamağa ba.~lamı~tı. 

Genç bahçivaıı kucağındaki 
sarı karanfilleri yeni kabrin ii
zerine da.gıltı. Bunu bir hıçkı • 
nk tıı.kip etti. Sonra hemen ora-

ca.ktn-. 

Dünkü ihracat 
DUnkü ihracatın yekünu 200 

bin liradır. Dün !sveçe koyun 
derisi, lsviçreye arpa, Amerika
ya. av derisi, İngiltereye kitre, 
Rwnanyaya çiroz, ttalyaya ba
lık satılmıştır. 

Zayi 
Hadımköyünde toııcu dördün

cü alayının dördüncü taburu ka
rargahından 930 sene.ıinde al
dığım terhis tezkeremi -zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan e;.ki- 1 

sinin hükmü yoktur. 
Şehremini Uzunyusuf ma
hallesinde Mecitbev soka

ğı.nda 58 No. da 
I:mwil Kayncrk 

Zayi 
Hüviyet cüzdanımla Sultan

ahmet yabancı askerlik şubesin 
den aldığım askeri veıoikamı za
yi ettim. YeniHini a ıacağımdan 
eskisinin hükmü y .>ktur. 

ôrn.er oğlu M clımet Tuğlu 
İzmit 328 doğumlu 

ya yıkıldı. Ve hareketsiz kaldı. 
Bu büyük hadiseden sonra 

bahçirnn ort.ahn kayboldu. 
Yalnız her akşam l'ucağındaki 
sarı karanfillerle mezarlık tara 
fına doğı'U gittiğini ~öyl<'liler. 
Bu kasab::ı.ya yeni gelenler genç 
bah~ıvan için tuhal bir efsana 
uydurdul:ır. Ve buraya "Perili
dir., dediler. 

Büyükada: Siihcylci UYTUN 

1 Devlet Demiryolları İlanları J 

Bu s3tırları yazarken f"".J<i ad
liye vekili Mahmud E8al.ın bu 
yüksek hiı.kimc verdiği kıyme
ti hürmet ve Rükranla kar§ıla
maktan vicdanİmı men edemiyo
rum. Zamanında bu kadir şİLad 
vekil kendisini temyiz hakimli- ' 
ğine tayin ettiği halde ahvali sıh ı 
hiyc::;i müsait olma.dığı i~in ret t.fuhamnıeu bedeli (30.000) otuz bin lil'a o1an 100 tun karpit 16/6/941 
etmek ıztırannda ka1an Feyzi· ı Pazartesı gunü saat 15 de !i:<.ıpalı zart usulü ile Ankarada idare binasında 
daim. mailiye Vl'kaletinin gittik- salın alınacaktır. 
<;c artan takdir;ne hürmeten Bu ısc acirınek i:;Uycnlerln 2250 iki bin iki yÜZ elli liralık ınuvakkat 
binlerce metro irtüaında bir teminat ile kanunun tayın et~igi vesikaları \."C tekliflerini ayni gün saat 
m~mleketle vazif~i hazırasına 14 de ~ komisyon reislıgine vermeleri l.1L1mdır. 
tayini kabul etmiş, fenalıktan Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Havdorıı~~a veınel•rınd• salıl-

İstanbul Defterdarlığından : 
DMyıı No. 

»~/ 3506 

F .>/ 125 

1/ 2o;s~ 

1/ ı..~?6 

77/ 8182 

52161/ 222 

1/ 7343 

8WOOI 3718 

• 73/ 89.\2 

~HIO/ 658 

511U/ 3 

52301/ 503 

S/ 3458 

1/ 6970 

55100/ 900 

51332/ 185 

Kwnk;,ıpı Muhı:.ine hatun Mah. Telli 
odoları "°· E: 13 Mü. Y: 1/2 No. lı 
eYin 1/2 hissetil. 
~r~ıhtukaJede HID.tempaşa Mah. Ba1-
kapa.uı h~nınının en üst katUlda 46 
No. 1ı od<ı. 

Gah,~c; .ı Sı.ılt;ın &)'azıt Mah. Koı

tesçi. so. 14 sayılı 1« arşın aı-~a. 

Enlinöntinde Rw;tcrnpaşa M3h. Ta~
~ılaı so. E; 281 Y~ • No. 11 dükk&
nın :.:!O/l40 hissesi. 
E;;üpte KL>.ılm...,it Mah. Kuılıne.;it 
l'addeande K: 66 Y. 20 (82 numiiroı,

taj) seyı1ı arsantn 2/M his:şesi. 
~n1monu RUstemp~ ~h. Baıı..a

pan handa .!8 nwnarah kA:·l!ir oda. 
Y@dik.ule Muhsıne hatun yeni tm
r•ho~ llyoıSb<-y ınah. Buea:c b2&ı .s;o. 
E. 4 Y· la ..ayılı 1298 M2 <lrsa. 
KumkaJH &.ir Kemal (Saraç ishak) 
mlıilh. Tiy.ttro so. E: 16 Y: 56 sayth 
f'Vin 6/8 hissesi. 
Hasköyde Kirt>ıuitçi . .ı\.hrr)et celebi 
nuıh. Köınlirl"Ü so. E: ıı '.l· 8 No. lı 

e"Vin 1/4 hi~se:-ıi. 

'fa~.Jo t-.:nünönü mahallesinin Elına
d<."tgt sok~gMlda E: 46 Y: 66 sayılı 89 
~12 ar~a. 

Galat.ada Yrnİl'1ilmi. M.ah. (·t-ki Ba
lıkpaz.ı:rı yeni Kardeşim so. Es. 30 Y: 
40 No. 1ı odalı di.Jkkfl.ı. 

Me\·levihaoekapı Koruk Mahnıut 

~1~h. :\fe,·le\"ihane caddL:-;1nde E: 
ve Y: 160 No. h 117, 72 ~12 arsa. 
Beyaııt ?\-Tuh. Cadıcılar c1.dd~inde 

E: 90 Y: 92 No. it odalı dükkanın 

l/3 hb:~eıd. 

Galatada Kılınçcıli mah. Mcdı·e;c so. 
E: 8 Y· 12 No. 1ı dükkilnııı 1/2 his

!>esi. 
Hnruc-('ı Ko.ra :P.:lehmct moıh. Ctbali 
odun iskE"le~i so. 2 No. lu evin 36/216 
hisse;I. 
Kadıköy Osmanaga mah. Ulu.suluk 
so. 17 Mü. 11951 1'12 ar.:a. 
Ş•yh Mehmed Gcytant Mah. Roşa

diye caddesinde ~ki İstanbul Güm 
rtikleri baş müdürlüğü biı.ası ~1er

di\.·en altındaki ~erbclçilik ycr·nin 
(senelik icarı) 

Mw.lı<ırımmen 

bedeli 

, 
ı~o 

7~0 

270 .. 
1800 

18R7.50 

225 

3000 

1350 

235 

160 

450 

135 

597.55 

270 

Terniftat 

33.75 

ııı.zo 

00.75 

20.25 

135 

127 

16.90 

225 

102 

17.65 

ll.25 

33.75 

10.15 

«.80 

20.25 

Yukarıda yazLlı gayri ınenkuller 19/6/1941 Perşembe günü ~aat 14.30 
da :rw1ılli ErnlAk Mi.idürlüei.indc toplanacak olan koınisyonda ayrı :1yrı ve açık 
artırına ile satıhıcaklır. F<.ızhı izahat için A1illi Emlfık Müdürlüğü 4 üncü 

kalemine mü.raca<At. (4230) 

duyduğu nefret kadar iyilik kar- mat.wdır. (4i2l) 

r~:~~~la :('i~·~;;~~k~'.~~~~r~~ · • • 1 İstanbul Belediyesi ı· ıanları 
muvaffakiyetlc vazifesini ifaya ı'olaUıda Devlet Denıiryollw idaresince yaplırıl..m•k olan lı;tosyon k8.fi gelmişti. binası inşaatı kapalı zarf u~u1ile ve vihidi fiyatlarında tadHiiıt yapılarak ,, ____________ , __ ...;; ____________ , 

b
. d . yeniden eksiltmeye konulmu.ştur. K~lf 11k Şart,,amc 

Soıı günlerde kal ın en şı - Bu inpabn döşeme ve lentolarında kullanılmak üzeıe idarece raylar bede li t e.mlnat veııair 
kiıyet eden Feyzidfıimir, Puar verilecek veyahut dıiler bir inşaat şekli tatbik edil..,.,klır. bedeli 
akııamı ha~talanarak ertesi gün 1 - Bu işin muh=""n bedeli 45.000 liradır. 1 
Ba\l..t on beşi on beş g~e bu feca· 2 - 1stcklileı· bu i:;e ait ~artnwne ve sair evr0tkı De,·ıet Demiryolları 34872.,87 3993.65 ti 4> Kasımpa~a - H;,.ıllcıo::;lu yohnıun top- ı 
at alemine gö~erini l.:apamış ve Ankara ve Sirkeci veznel~inden 225 kuruş mukabılınde ctlabilirier. rcık te!!\.·iyeı:;i, n1 ak<.ıdaın ŞOie ad1 
artık yalnız men1leket ada.Jeti 3 _ Eksiltnle 12/6/1Q-4l tarihinde Perşembe &tinü :'Hat 16 da Anka- kaldırın1 du\"ar \"esaire in,.aotı. 
değil, bütün memleket bu yük- rada Devlet Demiryolları yol dairbiinde merkez 1 inci komisyonunca ya- 33•98,00 2512,20 167 Alayköşki.i. Tı.irbe, Suhan<cıhmet mey 
sek evladından malırum kalmış- pılacaktır. danı \"e Bahçckapı Şohinşah Pehlevi 
tır. 4 - EJcsHbneye girebilmek için isteklilerin teklıt mclt.tuplaı;le bir- caddelerindeki Tretuarl-ırın in§ası. 

Vicdan ve vulığımı kemiren bkle aşabda ylWh teminat \.·e vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komiıı:yoo 19835,00 1-'87 ,62 100 Taksim lnönü ge.zgisi yollarının tre-
bu feliket az ıa.man sonra ka- relıilitıne vermeleri ıazımdır. luar, beton bordur \'esaire inşaatı. 
vuşacağım ebedi evine giderken A) 2t 90 numorah kanun ahk;imma uygun 3375 liralık muvakkat te- Keşi! bedclleı·ile ilk •eminet. miktarları yukarıda yazıh i~ler ayn ayrı 
yaııında bu1Un'imama.k nasi.bsis- minat. kapalı zarf usulile ek!,iltmeye k.onulmustur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
liğile birleşere\· tutuşturucu bir B) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, islert genel, hususi \"e fenni sartnameleri proje keşil hülıisasile buna ınüte-
h al a.lınış lJulunuyor. Feyzidiim E) Bu işe mahsus olm<"k üzere Münakaliı.t Vt'k{Hetinden ahnmış eh- !erri dijer evrak yuk:orıda hizalarında gösterilen bedeller li·:crinden fen JŞ-
lıöyle karmakarışık bir ıztırap liyet vesikası, !eri müdürlüğünden verllecektir. ihaleleri 13/6/1941 Cuma giinü saat 15 de 
içinde anlatılabilecek kadar ufak Ehliyet vesikası itin ihale Uırihinden en az !'tekiz. gün evvel bir istida Da1rrtl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıninııt ınakbuz veya mek
bir insan değildir. Bu sebeble ile MünakalAt VekAll'line müracaat olunması. (2842) (4062) tuplan ihale tarihinden 8 gün evvel belediye fen i>leri müdürlügune müra. 
susmağı daha veciz buluyor ve ===============================:! caaila alacakları fenni ehliyet, 941 y111na ait ticaret odası vesikn~ı imzalı 
yalnız memleket kuvvei adliye- J f b [ l kf "k f f •• [ şartname vesair evrak ile 2490 numnrJlı kanunun tarüatı çe\'resınde hazır-
sini değil, bUtün memleketi tazi S Bll U e e rl ramVBg Ve Ulle lıyacakları tekli! mektuplaruu ıbale g :niı saat 14 de kadar Daimi encüıne-
yet ederken her kesi bir fatiha z''1fefme/erz' Um Um JllÜdÜrfÜgvÜnden: ne ,-ermeleri IAzınıdır. (4048) 1 
ittihalına davet ediyorum. & v 
vet Feyzidaim bu kadar za.June- 2~/S/1941 Çarşamba bunu saat 15 re icra edıl•"r •vveke itan edilmiş -
.lİPt deger bir varlıktı. olan v• muvakkat teminau 93 lira tutan köprü arrnati.irleri pa:tarhğının Sabjbi: A. Cemalettin SaraçoOlu N~rJyat Mudüri.i: Macıt Ç etin 

.. - t:tW1'l 0 1.TEJl. ~ 19/6/11:11 Per»Cftibe gQnü saat 15 e talık edıldili ıU.n olunur. •43'5'l Baaıldıflı y er: (H. Bekir GiWtıoylar "'- A. Cemalettin Sarao~ııu matbaa•~) 

=---r=-=-. --~-----_--.:._-=:_·~-- - -_ -

o Uu.ıı·...ıı •. . --

POKER 
Traş bıçakladle TWIL!ll 

olmak bir zevktir 
Traştan sonra cilde 

yanıklık vermez. 
Yüzü yumuşatır. 

Jler i)rerde ISl'U"I& POKER 1'rSf 
boçaklanm i8teyinb. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Kurunıamw: - ve müstahıdcmlmn lMl taı:ihinden 11142 1' .. 
)'lB aonuna kadar bir senelik 8l'Zak Jbtiyacs ayrı a~ı İrrupıar htllipıdll 
lbaie odilecektir. . .. . . . n" 

2 - 9/ 61941 gümme miladı1 Paunesi günli aşağıda ıırup!ar hi»>" r>' 
da Yaztlı saatlerde Rddlirilllı: b1naomcla!<i m~I kmıriııyon ıı.raf' 
dan th31esi yapılacaklır. 

1 - :ı.ı.ıvakltat ı...nlıııat % 7 ~ im. 
4 - Şartname ve - :lazlo izahat almak iııtiyenlerln Danı! !<liıdôl" 

ll1ilkıe muraca&tları. .fli65l 

1. Ek..-

il. Kuru üzüm ı,ıell1o<' ' 
ltili üzümü 
Kuru kaysı 
Kuru erik 
Ceviz ç 
Fıstılı: içi. 
Vanilya 

Buğd•J' -
Nllasta 
lrmlk 
Makarna 
Tel ş~• 
Pirinç 
Kara meroirnek 
Kmn_...,_,,;,.. 
Nobut 
Kuru fa.rulye 
Barl>unye fasulJ'e 
Kuru bamye 
Bulgur 
Kusl&UB • 

Tarh.ana 
Patates 
Kuru,qaa 
Sarımsak 

S. Tau fasulye 
Taze bamye 
Si\'""fi bibes
Dolma biber 
Domat.. 
Taze kabak 
Patlıcan 

Taze hakla 
Ispanak 
Lamına 

Ptrasn 
Keı·evir 

Havuc 
Bezelye 
Semizotu 
Tat>e yapralı: 

Salamura y._lc 
Kaı·puz 

Kavun 
Portakal 
Limon 
>.1andalina 
Elma 
.ttrmut 
..\yva 
Şeftali 

Kaysı 

Zerdali 
Taze eri.le 
Vişne 

Kiraz 
Çilek 
Yeni dil.oya. 

4. lhlamur 
Çay 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Baharat 
Hara rol: 
Kakao 
Tarçın 

5. Koyun eti 
Kuzu eti 
Kara ciies 
Beyin 
işkembe 

Koyun b2.şı beylnsb 
, Koyun paça:-• 

6. Sade yağ 

Zeytin yag 

7. Yumurta 
Jl<oyaz peynir 
Ka~ar peynir 
Zeytin daneS 
Tah:ın 

Yasın kadayi 
Tel kadayi! 
Yufka 

8. Toz şeker 
Kesme seker 

GR UP Saat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
R. 

11 de 
11,30 da 
2 de 
2.30 da 
3 de 
3.30 da 
4 de 
4.30 da 

\\ole\ .. 

, 

beher Kg. 
Mılktarı 

125..000 

uıoo 

160 
800 
200 
wo 
150 
400 
2~0 

100 
r.oo 

l.f>OO 
200 

fiti 

12 

40 
40 

125 
w 
50 

100 
10 
)8 
~ 

30 
40 
40 

1000 35 
2~0 20 
100 25 

2 ooo ıe 

4 (•00 25 
l .500 25 

:<OO 120 
2.500 ı8 

l 000 35 
206 40 

15.000 10 
15 000 JO 

200 1 50 

4.or.o 13 
l (\{)() 25 

400 15 
2.50(> . 15 

6.000 ıı 

5.000 12 
fi.f)~l(l 13 

ı.oo.o 15 
4.(o()() 10 
4.00(! 8 
f.000 8 
2.000 14 
2.(>(10 8 

500 35 
2.000 ı5 

JOO :?O 
100 25 

6.000 8 
2 .. ,uo 
7.000 

ı .. 15.000 
'2.<ıoo 

l.!'"ıltO 

500 
200 
100 
2(!~ 

8 
5 
5 
2 

45 
35 
25 
25 
4G. 

300 20 
~(10 20 
500 30 
300 30 
ı25 35 
125 30 
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3.000 !;4 
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750 ı5 
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2.000 100 
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375 
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4tı0 

100 
350 
;'lO 

10 
075 
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~o 

~o 
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~· 
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dV 
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11163 
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Açık eksllttnC 
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