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Yeni Ekmek TiPi 
Pazar sabahından · itibarenJ. 

satışa çıkarılıyor 

Ekmek fiyatlarında hiçbir değişiklikl 
olmıyacağı tahmin ediliyor 

~vekiı.let tarafından tesbit 
olunan yeni elanelc ceşnisi hak
kındaki karar aJAkadar makam
lara resmen tebilğ olunmuştur. 

Belediye yeni ekmek çeşnisi· 
nin süra.tle mevkii tatbika ko· 
nnlmaBJ için lli.zı.m geleıı. tedbir· 
!eri almıştır. İstanbul değirmen 
!eri dttn sabahtan itibaren yeni 
ttp un imaline başlaıruslardır. 

~raı Dentz, Strazbourg ci- Berlindeki muhabiri olan B. Cu-
~ da Majinot hatbnın bir dahy'ye yaptığı beyanatı ncş-
~nı müdafaaya memur retmektedir. B. f'udah y Birleşik 

lllareşal Pela.lıı. 

Fakat bugün fınnlarda eski 
tip undan o~ mühlm mik
tarda mevcut bnlunmaktadır. 

Bu unlar ancak Pazar günü sa
bahına kadar sa.rfolunaca.ğı.ıı

dan yeni tip ekmek 'lehrimizde 
ancak pazar gönü sabahından 

itibaren tatbik olunacaktır. 

Fransız 15-u-r-iy._e_y_e_~ Ilı .. ız kuvvetlerinin kumanda- Amerik:ırun esı<1 Belçika sefi· 
va ıd.i. Şüphesiz ki karşısında · dir 
bı !anının amo.n vermez düşına- rı B .. Bitler Amerikan muhabi-
4r gıbı gördüğü Almanyaya rine verdiği bu ilk mülakatında 
ll(;d.jşı derin bir kin ve gayz his- ' f(iyle demiştir: 
lı:ıy Yor ve vazifesini muvaffa. _ Kafile sistemin in kabulü kabinesinin Alman 
~le yapmağa bütün ruhiyle harp demek olur. Alınan ba~ / 
tiııı.dYordu. Bu general Dentz'in kumandanlığı Amerika kıtası-
teJ ı . Suriyede Alınan tayya- nın bütün bir kısmının istilası- \ 
llıakrının geçişini kolayl:a'/tır- nı ayın istilô.sı kadar hayali bır 

içtimaı hululQ lılalfım olduğu üzere yeni ek
mek ununun formülü yüzde el
i! buğday , yü.ae otuz arpa ve 

\eın · Ve Almanyanın galebesini şey tela.Jı:ki etmektedir. 
tı~n etmek için mesai sarfet- HİTLER Hitler Almanya.nın, işçileri 
~ ı göı~ek insanların .. az 

1 

zorla M"Rtınnak imkaru sebe -
ti v an ıçınde de!in tahavvülle- ,,......,. j 
l'a e akıl ermez acı mukadde- Molotof Japonya- . bile Amerik8:. için ik?~di bir 

Amerika Fransız 
hattı hareketini 

tenkidedlgor 

( SoRu uyfa 2 aütun 6 da ) 
Ekmek işiyle yakında:ı alıi.kadu
obı.c \ ' alimiz Dr. Lfıtfi Kırdar Surfgede Alman 

rın mevcuda git-

gide artıyor Coğrafya kong ~-ıı;,~rı hakkında derin derin dil· ı · tehlike olacagı fikrim reddet-
'""ceye d:ılabiliriz. Çünkü ge- ya gidecekmiş miş ve "madem.ki Almanyanın 
~l- _Dentz'in bilmesi icap eder rekabetinden korkuluyor, o hal-
<fa(""J.!not hattı boyunca mü· Tokio, 6 (a.a.) - B. Molot.o. de niçin müstemlelı:eleri elinden 
~Ya muvaffak olamadıkları fun bu yaz içinde muhtemel o- alındı., demiştir. 
~ _ız vatanının tekrar kalkın- !arak Japonyayı ziyaret edece- Bitler Avrupa teşkilatlan
llııi 1 ıçın yegane çare kendisinin ği hakkında Hoşi Şimbuo gru:&- ın.a.sının Alman ihracatına piya
d ... n lııYıJannda kumandan ol- lesinin verdigı-· haber ile alaka- S&l.ar arzedeceğini ve bu suret.le 
... :~ zamanki gibi gene Al- Birleşik Amerik&ya rekabet im 
""'" J dar olarak Domei '\janıu , bu tet.,,anın maı';lübiyetinden iba- kanının azalacağını bir dem o-
.\ı~t. Orada kumandan iken ana kadar resmi mahfillerin ne !arak ileri siinnüş ve sözlerine \ 
~ anlara karşı vatanını mü- bu haberi teyid ettiklerini ne şu suretle devam etmi.\ıtir: 
14.i~ Eldi.yordu. Suriyede fevka- de bu hususta vaziyet a.ldıkla- - Alman;vanın müstakbel ti-
l\ · h ?ınıııer Dentz ise Almanla- _nru __ b_iI_d_irm_e_ktedi.ı __ ·_._. ____ _:._ ___ .....:.:=:...::===':::":." ..:'..:•::•.:..> _ 1 
~ ınnet ederek vatanının 1 

~~;;;;.: Bir Hezimetin tarihçesi 
liıı.ı J\Jmanya ile olAıı siya.se - ------- - ~---------
llj 8f biı- değişiklik vardır. Ye- D •• • b d k ":hk~>l.Setin gayesi Fransayı uşman yeııı ir ge i açıyor 
lııa~tıı-n kurtarmak ve yaşat-
llııı · Buna. mukabil Fransa- m-. 1 lrnvvetıeri (Gaudecbartl köyü-
ilı~h~apacağı şey ise Fransanın 7 Hazı· ran ne vıu:ınış bulunuyorou. Tahrip 
~ azası s.ıtnıa konulmuş o- edilen bir Almu zırhlı va.ba-
ı~~~tir~leri müdafaa ebnekten aında ele geçen ıwraktan bu hü-

llu . · Fransız müda.fa.. hattında 1 ""mun 5 inci ve 7 inci zırhlı fır-

Hulf 'un beyanati 
Vichy, 6 (a..a.) - Nazırlar 

Meclisi bugün sa.at 11 de M are
ş&l Petainin riyaseti altında 
toplanmıştır. 

Bu topWıtıya nazırlardan 
başkaca Fransız AfTika.sı umu
mi murahha.sı general Weygand, 
~ir umuıni valisi amiral Ab
rial, garbi !'ransuı Afril<- va
liıı.I general Boisson. Tunus u- · 
muıni valisi amiral Esteva ve 
Fas umumi valisi general No- , 
gaeıı de iştirlk etmişlerdir. 

Na.zırlar meclis toplantısın • 
dan ııonra neşredilen remni teb
liğde m iizakerelerin Fransız 
Afrika.sı hakkında cereyan etti
ği bildirilmektedir . 

1 
Diğer taraftan geçen salı 

günkü nazırlar meclisi toplan -
tısı haltlonda öğrenildiğine gö
re, bütün nazırlar mezkfır top
lantıda a.miral Darlanın takip 
ettiği siyaseti tasvip etmişler • 

~o~Meki Fransız fevkalade tabii bakımdan zayıf hl. · ll(ıl.1.a kAllll' tarafından yapılmış oldu-
ılığı rı~ fevkalade yanıl - ı vıı.rdı: (Breıle) ili yanı>'.dalri ğı.ı ve hücumun hedefinin (For- (8orw -•• 5 8'ltun 2 de) 
i!ıııii:.'.: muşahede ebnekle müte- (Hormoy) yı;.yli.s:. Bu y&y!A f:'l!I) idüğü bil&hara. anlaşılmış- ........ ~.......,_:.;.=..-=--------• 
ı.._.; -~. Fransa. açlıktan kurtul- tabii müdafaa engellerinden ı br. Bu mevki ise 10 uncu ordu- R E S M t • 

dir. 

~ Ve ~aşamak için siyaset d& mahrum dümdüz bir sah& idi nun umumt ka.rargi.hının bu-
~h .. ~e. g.e hiç mecbur değil· di. ve bu sahaya da dii§man birgün lnnduğu kasabadır. 
~t1?i değiştirdikten son- evvel yerleşmiş bulunuyordu, (Hornoy) cebinin ya.nlması == H A R P == 
~~-· kı_ aç kalmak tehlikesine İşte 7 haziran sabahı düşman 7 haziran gününün en mühim 
~~e Uştür. Fransada idareyi bu noktadan çok şiddetli bir vakıası idi. Cephenin diğer lo - T E B L 1 G L E R i 
oı~aJanıar o akıl ermez ve af. tank ve zırhlı fırka hücumu ya- sımlarında 6 ıncı ordu zaten bir 
%kk az mütarekenameyi imza- parak süra.tle ilerlemeğü IAı.şlc.- gece evvel (Alıme) üzeriııe çe-
Q<>stl tan sonra bile Fransanın dJ. Bir müddet sonra düş:ı1'n (Sonu uyfa 2 ıütun 6 da) 

~'!et~ '1e müttefikleri bu ha- .............. ______ "4"4"4"4"4"4"4"4---~ 

Yusuf ile Züleyha 
s==[i=- Yazan: M. Zeki Korgunal ::;J=· 

l'ı Ilı ,n dolayı bütün Fransa
~ ~ uı tutmamışlar ve Fran
~~elbı.e karşı besledikleri 
~er u~.~ halel getirmemişlerdi. 
·~ vıchy hükfımeti mütare
~yrne Şa.rtıarına sadık kalmış 
~İlıı~(\ı hiç aç kalmıyacaktı. 
ı\ıığq il. .A.ınerika ona muhtaç ol-
~ ~~a maddelerini yollama.- Yakın® 11eşrtı başlıyacaiımız bu farilıi tefrik.t1.a11U 
d:"'l<I l d.ı ye İngiltere bu gıda 

• 
Alman Re8mİ Tl'bliği 

Berlin, 6 (a..a.) - Alman or
duları bas kumandanlığının teb-
liği: . 

Alman hava kuvvetleri, İngi
liz iaşe seyrüseferine k&r1jı mü
cadeleye devam ebnekted.ir, Dün 
gece, savaş tayyareleri , İskoç. 
yanın şark sahili _a~ıklarında, 
cem'an 15.800 tonılatoluk üc 

{Sonu ıayfa 6 ıütun 7 del 
y 1 

~ e erının abluka hatların- lltıvkle takibedecejinizden e"'iniz. 
~len g~esine razı olmu..•tu ......... _______ "4N<"4"4"4"4te4"4"4 ___ ıee>el HARP 
Ilı tillııı. •raıısanın ablukaya tii.bi ı #"-• ·--
' ıy0ıı. ası işgal altında bulun - 1 

'•t11.ı Fransadan Almanyaya söylemiştik. Demek ki Fransa mak için yaptı.klan hazırlıklar VAZ.ıYETI 
lııi!rti ~yapılmasından ileri gel- dostlarının ve eski müttefikleri- 1 saklanamıyacak kadar aı;ıktır. 
'-.aç' .0ıllaenaleyh bugün Fran- nin bütün istediği şey, Fransa Hatta icabında Suriye ra.dyola
~ ~ kabahat Fransanın ba- müstemlekelerinde kendi kendi- n ele geçirilerek orada Alman
t . <\Jııı Ulunanıarmdır. sini müdafaa etmesinden ve ca neııriyat yapmak için spiker
~4 is~r~. ~nsadaıı bü- müstakil bulunmasından ibaret- !er bile şhndiden Suriyeye gön- \ 
~t•hııa -..ugı şeym, muhafazası tir . det"ilmiştir. General Dentz ya 

Doğa Akdeniz 
vaziyeti 

YAZAN: 
Emekli Gerceral ' 
Kemal Koçer 

~leli Ya tevdi edilmiş olan Fransız dostlarının ve mütte- uyuyor, yahut da dünyayı uy- ! 
~et n tnüdafaa edilmesinden fiklerinin bu arzulan gayet sa- kuda zannediyor. Alman tayya- ı 
':'it ııı.- Olduğu sözlerinde de hiç ' mimi olduğu haldi' Almanla- relerinin Suriyeye gelip gitınele
f.:. ~~ Ve samimiyet görme- rın böyle görünmeleı· i tamamen rini inkar edemeyen general 
ı.°"%!" n ?oktur. Fransa müs- bir siyaset manevrasından iba- Dentz bu iti pek tabii görebi- j 
"''t;:eıeruıe ne kimse goz- dik- rettir. Almanlar her !Qtili ettik- lirse de bu tayyarelerin Irıı.lo Girid, Mısır ve Filistin em
S~' i;. ~= kimse teca·.i\2 et- !eri memlekete vukuu melhuz ayaklandırmağa ve iisileri tak- niyette büyük bir ehemmiyeti 

· .uıgilterenın· de ,.,...,,,,... bir İngiliz tecavüzünü önlemek viye etnıeğe uçmalarına İngi- haizdir. Sicilyada hava üsle
~~""'-~ Fransa mtl;;t;;;"'. için girdiklerini iddia etmişler !izlerin müsamaha etmesini na- ri tesis edildikten sonra, Mal
~ b\;."11 müdafaa etmeleri ve ve girdikten sonra da tahmin- sıl bekleyebilir! ~gibi manev- ta, hava filolannın her giln 
~ ~ !ieki.J. ve surette Alman- !erinin doğruluğunu isbat eden ralarla Fransa açlıktan kurtu- taarruzuna uğradı ve dona.n
ı:.~\Qıı.:_ıındaeınelen. · dir. Biz de b. u. vesikaları talihin rutfu ile her hı.cak değildir. Bi!Akls daha. manın bu mlltavuınt 11esUnde 
~~ ._.. Sunye meselesini yerde ele geçirmiş görünmüş- çok aç !..alacak ve medeniyet banuması imklnlan azaldı. 
:"il K_ettiğİnıjz sırada Surive • !erdir. Şhndi Suriyeye, yahut ve demokrasi davasına bu Ira- Bu yüzden siklet merkeziyle 

.,:"llsa •--L_ .. __ müdaf' 'aa Dakara tecavüz için de böyle dar sarih surette hiyanet eden doğu Akdenizde bulıman YUW.lll\W.ll ...__, ____ ...... ,... ___ , ...... _ armadalan i~in 

ı..· .... A veya edilememesı· bir mazeret hazırladıkları aşi- devlet ......,....,..,... ~., eee çıkar- ~~ ...
~~";,.~düs edece!< pn..;ı. _ kirdır. General Dentz de on- ma.dan basında yer verdiğinden İııkenderiye, hemen de birlcilı: 
~ b~lı vaziyeti düııün~ lann bir illeti olarak hizmet et- dolayı ciddi muahezelere uğra- bir 11s haline girdi. Kıbns da 

'h,.:'.~ takdirde ba.zı tedbir- meği kabul eyliyor. ·1nak ihtimaliyle karşılaşacaktır. hele Sllveyş kıyılımnın ko-
~ lhtiyaı: buhmduıfunu Ahnanlarm SııriYe:.e el koy- Hüseyin Oııhid YALÇIN · ,_..;.;<llon;;;.;0;.;ıMY;;,;;1•;;.;.4 .;;•;;-;;;;•.;4.;d;;.;et;.., 

Londranın oDrDştt 
Londra, 6 (a.a..) - Sureye 

meselesi Londrada günün mes&-

si dün toplandı 
Hasan 

nutukla açtı 

lesi olmakta d<wıı.m ediyor. Ge- K • M ,. .f V k•1• 
len haberler, teyit edilmemekle oogreyı aarı e ı ı 
beraber, general De Ganlle'ün ,. 

Ha.~ada ~un~uğu b~dirilmet Alı· Yucel bı·r 
tedir. İngil.izlenn Surıye klll'fll-
ıwıdaki :.skeri vaziyetlPri Irak 
h&dlsıılerlnin yatıştınlmaaııı • 
dan sonra günden ~ saJ&h 
keslıetınııktedir. Bağd.adda sü
kdıı yeniden avdet etmiştir. 

Bununla beraber Almanların 
Snriyeye hultllü devam ediyor. 
Suriyeye giden Almanların mak 
sadı tayyare meydanları kurul
masına nezaret ebnektir. 

T!.ymisin Fransız hududun • 
dalı:i muhabiri Darlarun, Fran • 

C Sonu ay fa fı, aU! un 6 ~a) 

Hitler Hırvat 
Başvekilini 
kabul etti 

Salzburg, 6 (a..a.) - D.N.B. 
Hırvat Devlet Reisi Paveliç bu
gün öğleden sonra saat 15 de 
Berghofda, Hitler tarafından 
kabul edilın.i..,tir. Uzun müddet 
süren mü!Akatta mareşal Gö
ring ve Von Ribbentrop hazır 
bulunmuşlardır. 

Paveliçin muvasaitı 
Salzburg, 6 (a.a.) - D.N.B.; 

Hırvat devlet reisi Ante Paveliç 
bu sabah saat 11 de buraya mu
va.salat etmiştir. 

Almanyaya ilk resmi seyaha
tini yapmakta olan Paveliç, 
Salzburg garında Alman hari
ciye nazın Von Ribbentropla 
hükumet, ordu ve parti mü • 
messilleri tarafından karşılan • 1 
mıştır. 

Ankara, 6 (a.a..) - Birinci \ 
Türk Coğrafya kongresi bu- ı 
g-üıı saat 14 de Dil ve Tar;ih • 
Coğrafya Fakültesinde Maarif 1 
Vekilimiz Ha.san Ali YüceLn ' 
çok kıymetli derktifleri ihtiva e
den bir nutukları ile aı; ılmıştır. 

Maarif Vekili Hasan Alı Yü
cel, nutkuna şöyle başlamış · 
tır: 

- Memleket ilminin gerek 
ilniversitede diğer okullarımız
da, gerek memleketin muhtelif 
idari teşkilatında menuumuz 
olan dava ve iş bakımından kıy- ı 
metli mümessillerini ara.ıınz -
da görmekle mesudum. Hepıni
zi hürmetle sel8.mlarını. 1 

Ha.san A.li Yücel, bu toplantı- ı 
yı "Birinci coğrafya kongresi., 
olarak va.sıflandırmasının sebe • 
bini şöyle izah etmiştir: 1 

- Bundan önce coğrafya için 
proğraınlar, kitaplar ve diğer 
hususlar hakkında bir çok top
.laı!.ma.lar olmakla berahl'r bu 
mevzuu her cephesinden nazara 
alarak her cephesinin mümessi 
!ini bir araya toplayacak şekil
de şimdiye kadar hiç bir içtima J 

yapılmamıştır. Bu ilkidir. Ha
yırlı ve ilmi hir teşebbüsün baş
langıcıdır . ., 

Maarif Vekili, VekiLletin kon
greyi niçin topladığını izah et
tikten sonra ilk meselenin 
"program, ,olduğunu, ilk mek -
tepten başlıyarak orta okul ve 
liselerimizde coğrafya. ve prog
rıı.ınlanrun bazı boşluklarla kop 

muş zinciler halinde bulundu • 
ğunu kaydedel'('k bun.un sebep • 
!erini anlabnış, diğer taraftan 
programlar ayrı ayn zaman • 
larda yapılırken sistem itibari
le tam bir insicam \'iknde geti
rilmediğini, ilk, orta ve lise proğ
ramlan bu bakımdan birbirle -
riyle iyi bağlanmış halde olma
dığını, bundan ba;,ka bazı sı
nıfla.ruı ders maddeleri fazla, 
diğerleri noksan görüldüğünU 
kaydetmiş, bundan sonra ikinci 
dava olan coğrafya terimleri 
meselesine geçmiştir. 

Ha.san Ali Yücel bu mevzu ü
zerinde ezcün:;.le demiştir ki: 

- Size arzetnıeği fazla bulu, 
yorum, fakat söylemek de boy· 
numun borcudur ki, bir mille. 
tin dili her türlü düşüncesini 
üade edecek vaziyette değilse 
o millette tefekkür inkişaf etm& 
ıniştir demektir .. İlim de ola • 
maz. Türk milletinin beynelmi • 
Jel luymette bir ilim seviyesine 
yükselmesi için dilinin bu merte
be yükselmesi lazımdır. Terim 
için de davamız Türk ilminiıı 
bu yönden tefsiri davasıJır, 
Yoksa şu veya bu söze, şu veya 
bu: şekilde bir karşılık bulup 
geçmek değildir. Bu itibarla eli• 
ğer ilimlerde oldugu gibi coğ • 
rafyada da terimleri bu zihni • 
yetle tefsir etmek mecburiye • 
tin deyiz. 

Maarif Vekilimiz ayrı bir me
sele olarak yer isiinlerinin nasıl 

(Sonu sayfa 5 ıütun 3 de) 

Hariciye nazın Von Riblıen - --------------------------

trop, Pa.veliçi ikametine tahsis 1 k• • 
edilen Oesterreichischerhof ote- 1nc1 
!ine kadar refakat etmiştir. ) 

Müteakiben, Hırvat devlet 
reisi Paveliç ile Alman hariciye 
nazın Von Ribbentrop, Von 

Kr~ Fabrikamız 
Ribbentropun, Fusch'dalti say- • 
fiyc>in<le bir görüııme yapmış- 3 aya k ad a r fa a 1 iye t e, 
!ardır. Bu görüşmeyi bir öğle 
ziyafeti takip etmiştir. Hırvat b 1 
devlet reisinin maiyetinde bu. aş am iŞ 
lıınan zevat ile Alman h~ i"ıciye 

olacak 
nazırının yakın mesai arkadaş - ı 
1:1-" yemekte hazır bulunmuş • Bu 
!ardır. • işletmenin 14 Ağustosa yetiştiril- ' 

mesi çok mulıtemel g/;riilüyor 
Bir münakaşa 

hakkında 
dütünceler 

Emekli o-r.ı Ali İhsan Sibis
Je Ceftt Abbas Gürer ıı.rasmda.
ki kalem mUnalaL'J381 bn'klmyJa 
ıı- AlQışm. fikirlerini yıı.ımki 
ııaynnmla bula.caksıııız. 1 

lzmit (Hususi) - Müteahhi
din ölmesi üzerine, ikinci kağıt 
ve sellüloz fabrikalarına Sapan
ca gölünden getirilecek olan su 
tesıısatı yanda kalmıştı. Sümer 
bank, bu tesisatı yeniden bir 
müteahhide vermiş ve inşaata 
tekrar başlanılmıştır. Öyle ü::nit 
ediliyor ki, bu tesisat Eylül son
larına doğru ikmal edilmiş ola
caktır. Malilm olduğu üzere ikin 

ci kağıt ve sellüloz fabrikaları. 
nın iuşaatlan bitmiş ve yalnız 
su gelmesi beklenivordu. sul 
geldikten sonra her iki fabrika. 
da işlemeğe çalışacaktır. Bu İlf' 
!emenin, 14 ağustosa yetiştiril
mesi de çok muhtemel görfil.., 
mektedir. Zira 14 ağustos ı9;w,:; 
de Afilli Şefimizin uğurlu elleri 
lzmitte ilk kağıt sanayiinin tş. 
metlerini atını.stı. 
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~TAKViMDEN 
.ıg,~ia Y~PjlAIC 

ANLATAN: 

-
BiR GAZET~ 

'lS-

Otomobil 
lastik tevziah 
!stantıoı vi!Ayetinin otomobil 

!Astiği tevziatı bir mMdet ~ 
yapılmı,tı. 

PROS 'UN FAALIYE j Görünmez bir 
ı kaza 
' 

Bn. Halide Edibin 
konferansı 

Yazan: ULUNA'f 

Bn. Halide Edib, dibı ~ 
nü Halkevinde bir hasbİlJ.11;"" 
Türk kadml&rmı yardım vazı· 
fesine davet etti. Bu konuşııı' 
kendisinin söylediği gibi J:jl' 
konferans değildir; s&deee ııll' 
hasbihaldir; candan bir h~ı; 
haldir. HMbihalltı. mahiyeti 

Zira, o 8lldıı, ıımtıı Baht.ar 1 
aiJesirrin gecenin bu. eeeıttetl 

- .. ı:m.ı.ı; &ynl llf'kilde pencer&
ll!ri kapah od&larda o korlomG 
.,., esranıogiz ölümlerle bUw 
birer i!ldülderini hatırladım. 

Ayni -1. .ayni gekilde pen
cereleri inik oda.. Ayni !J81dlde 
cece yansı uykudaıı. ~ 

:Bütün tiiylerim ürpenq bir 
Jı.alde, mllthiş bir heyecanla t.15-
rar pencaeye baktmı. 

Blı1e7 görünmüyordu. 
O vakit karyolaıwı. başucan -

da, elimi duvarda padirerel< 
tekrar elektrik dcğm ı; an -
dnn. Bulamıyordum. 

Fakat karyola.ııın demirinde 
ceketim elime geçti. Hemen 
lıatıtıın. 

Titriyerelı: ceplerimi aradmı 
Tabancam oradaydı. 
Bütün vilcudümden bir ~ 

ras;esi geçti. Tabal!Nll!lı cebim
den yıldınm sün.tile çıkardım 
ve h€'meıı ilU"jöı1hrll. doldur -
dwn: 

- Trak! .. Trak! .. 
Şimdi geniş bir nefeıı ıııialıl1" 

dim. 
Fakat giizlerim hili J>eDCel'&

nin camında idi. Btr ml!ddet 
gözlerim orad&, tabenca elimde, 
bekledim. 

HaY<"an göriln"*1i. 
Camların öte tarafında bah

çenin zifiri kıuıınhğmı görüyor
dum. 

Ellinde tetiği açık rovelverle, 
öylece, en küçük hareketlere a
teşe hazır, bir müddet durdum. 

Her ihtimale, her tilrlii hllcum 
ve taarruza karşı J"rimden b
mıldanmıyordum. 

Fakat birdenbire tekrar ir -
kildiın. 

Gecenin zifiri sM?Hiği içmde, 
bahçenin derinlerinden birtakım 
&eip, boğuk insan feı:yatıarua 
bPnziyen 11e&ler duyarak, Meta 
ol<IU<,'um yerde donup kaldım. 

Bahc;ede ne oluyordu?. 
O garip şekilli korkunç hay

van bir insan mı boğmakta idt! 
Birdenbire, ani bir kararla, 

pencerenin önüne gittim. 
Fakat tekrar ayni boğuk fer

yatları işiterek olduğum yerde 
çivilenip kaldım. 

Fal<Jıt bu ı;arip feryatlara bm 
uyen seıUer o kadar merakımı 
tahrik etmişti 1ri, ne olııra ol
aun, pencPrenin camım tutup 
açtım. 

Sa~ elimde tabe.ncaını tuta -
rak. başuııı çıkarıp baktım. 

Bıı.lıçerıbı zifiri karanlığı ~ 
de kımıldıyıı.n hiçbir şey yolı:tu

Gece, ölIDüş gibi sesııi7. la!si.1-
mişti. Pen"et'eye tırmanan ~ 
vandan eser yoktu. 

Bir mü k!Pt, evhama kapıldl
ğımı, kulağıma öyle geldiğini 
zannederek, bahc;eyi din lemi ye 
baş! .. dım. 

Y·1pı 3k k ımıldamıyordıı. 
Bir ıin ıçindc, k&ran!ık ve ııeaı 

.iz bahçenin derinlerinden doy
duğum bu garip feryadlan Ca
libenin ııesine benzettiğim için 
tepeden tınıa.ğa kadar titredim. 

Vücudümdrn ııoğul< bir öllim 
re. esi geçti. 

Acaba Calibeye bir ~y mi o
luyordu?. Bu m~'um saatte!. 
Yahut meçhul ö!Ilm sırası ha.na, 
artık gelmiş miydi?. 

Ne yapacağımı ı;ıaııırmı, bir 
h:ıldeydim. 

Maamafih. ölüm tehlikesi 
karsısında olduğumu şiddetle 
hissedişim, bütlin Aeabımı ger-

r 
Yeni " Sabah ı 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye EcnelH 

1400 ı<ı .... 2700 ıv,. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 • 300 • 

TAKViM 
7 Hazlr•n 1141 CUMAR.TEaf 

11 Cemazly•levvet 1390 

Gi.in, 1H, Ay 61 Yıt: 941 _ Hızır aa 

Gün .. !)Ole ll<htdl 

8.51 4.35 8.35 E••f 
4.29 12.13 16.ll VeutT 

Ak- y_, intak 

12.00 2.01 8.34 Eaflf 
19.at 2U9 1.12 v-
-- DiKKAT --

cYea! - a SÖlı<lolrllaı ;r-ıw 
ve eı.Talı: _...ııısın -- iad<ı 
olunmu n bunlann ıu.~ 
d>n ılola7ı hlt bir IMIUliyet uı..ıı 

Taksim ve Süleymaniyenin imar 
planları hazırlanıyor 

Bir muhafaza me
muru kazaen öldü 

diği i.c;in biranm Jıafama kur_ -
şun ağıriığı veren sarboşluğn 
tıımamlle silinJı:ıiş. fakat, her 
sinirim g6c Tiı kulak kesilmiş 
gibi bittiin varlığım ürpermif 
bir haldeydi. 

Dün, mmtak:& ticaret mildftr
löğfuıde yapılan bir topla: bda 
1.ııtanbaıdan gayri vi!Ayetlen 
yapı.JU&k otomobil llstiği tev
ziab ifi. görüşillmliıt.ilr. Bu gibi 
vilayetlere ~ 1600 oto
mobil JUt:iği d&ğ:ıbl&ca.ktır. 
-Ticaret VeHJetini• otomobil 
llst:iği tewziatı için -.slı tlıd -
birler &!dığı maltDndur. Li.stı:lt
ler, vlllyetlerdelı:i aceııtai&r&, 
aoenta bulnnm vil&yetlıenı 
vecüecektir. 

Şelıireitilt mütehhessısı Proııt 
hugünlenle Şişhane ile Takııiiii 
ve Slileymaniye ile ruıstempe.:a 
semtlertnin imar ve tanzim plAn
lariyle me§gtll olm&ktadır. Prost 
bu iiç ıı&hanın tanzim pl&nlan 
haklandıı. umumi kanaat ve ti
ki rlerini iz&h etmiş ve bu arada 
vali ve belediye reisi doktor LO.t
tl Kırdardan d& bazı dlrelrti:fler 
&hnı§tı:r. • .ı Jf 

nokta bu mıntakada iki büyük Yenikapıd& rüsumat memur-
viyadüklü yol bulıınma.sıdır. la.rından Sıdkı Kaya evvelld 

Bu ...ter, bahçmin derinlerin
de boğuk bir inilti duydum. 

o vakit derhal oda kıwıaına 
fırladım.. 

Bunlardan biri Azapkapıdan gece nöbet kulübesinde 24' e 
Tozkoparan ,diğeri Tophaneden kadar vıızlfede bulunduktan 
Taksim meydanına giden yollar- sonra nöbeti teslim etmiş ve &-

bir davet değildir; o daveti~ 
tır. Çünkü Türk kadınları \"'; 
fe sözünli işitti.klen anda hclll 
koşuşmunlardı. 

dır. vine giderken yol keoaı::ındaki 
Süle. -.n"'-'in buwiml • 

~ ~ ,.. l!eMSizdi_ 
J-,- --- yüksek sedden düşüp agır su -

Diğer taraftan Proıııt, SIDey- rette yaralan.mıştır. Hastaha - Bn. Halide ıı:c:tı.b ha.sbijıŞI' 
Köşkün içinde ııağır bir ııeıısU
lik lıUkllm siirüyordn. 

Sol elizni dll>'&l'd& bir .tı 
bir yulaın do~ elektrik 
Jimbeem bnldeın .Hemen aç-. 
tun. 

Bir motör batb Şelırimirin en 'ırala he lı k semt
lerinden olan Beyoğ!umın tanzi

maniye civarının tanzimi hu- neye kaldınlırken ölen Sıdkı 
susunda da. umumi kanaatini K&ya adliye doktoru Hikmet Tll
tesbit etmiştir. Buna nazaran mer tarafından muayene olun
bu mıntak&l&rda.ki i.nş&atın ir- muş -..e eeeedin defninne ruhsat 
tifalan taıbit olunmaktadır. E- verilıniştir, 
minöni1 meydanı ve sahil kıs- ;;;-------===-"""==""'1 
mında 5, daha yukarılarda 4 ve V • k k 
Süleym~ye civarında ıu.1-cak ı en l e m e 

başlarlaın: rP" 
- Son iki emıe aarfındli _. 

!erle kartı karşıya. geldiğiın,. 
man hep edebiyat bahUıJeri iiJ&' 
rinde ( ukalilık) ettiın ! diY0~ 

~ aydııJanmıştı. 
Elimde tabancam olduğu içtıı. 3 katlı binalar ınşasına musaa-

Ve bu ta vazua karşı kocııırı 
bir: . 

V8 köıjkte kadmlard&o baŞa 
lrimae ohn&dığmı tıadlğim için, 
De pabeeıruı ohıra oiııun, bah
çeye m-ye karar ~tim. 

hmiıdeıı seyttnNı yülrly.le mi üzerinde mütebass•s Pro6t 
lılarslne gitmekte olan B&rtuı. eh~ dnrmaktadır. 
llmaınna b.yıth 20 tıonlak (lkiıı Bu h.-ta enelce Nafıa V&
b.rdeşler) motari. Aıwnor ._ ki.Jeti tarafından ileri sl1rülen 
çıklannda ani bir JSr& alanlı: ı:ıolı:t&i na.zar da göz önünde tu
betro.,,... tn.lmaktadır. Beyoğlunun tan

de edilecektir. Evvelce inşa e- i • • 
dilen dalı& yüksek binaların irti- l p l 

- Estağfurullah!• hak. k~ 
JllLllmlf oluyor. Zira hepinıtJl sıet 
liriz ki "bilgilı., !erin ce~ııJI· 
peçesi o!&n "ukaUUık., Bn. ~ 

de F.<lib gibi derin kültürliİ "" 
kadının ağzında büyük bir tr 

falan da bn eMU& irca oluna

tık göNüğüm göipyi yaylım 
ateşile delik de,lk etmekte atıl& 
tereddüt etmiye+ +W I hu 
~ lmh hızla in

dim. 

caktır. Motnrtbı. reisi ım.tata ve 1lç sim plimnda en ehemmiyetli 
lı:lşilik mllretteb&tı kendilerim --=-----------------
deııiae atmak imH:nını bulahil - / KTISAT MAARiFTE· 
mişler ve yüzerek ııalıile çı.km.-

lardır. Ka•ııeclı'ı tııda'ri edil- Naftalin ve ~l lık okul çağındaki 
miştir. ~ 

Ta§bğı dölıdflm 
Sofa Jimhpsnın apğı'ya "tlQoo 

nın 1'Jğile h&fifçe qrlınlwm19 
olan camlı lcapllUll. 11nbk oidıı
ğunu g6rdüm. 

KÖfjlrtell biri 1lli quı, b&h
çeye çNneıvtı ? 

Bu ııutte?. 
Buna imkan na ft:l'dı '. 

Tren yolile Ana
doluya nakil 

lst:mıbuklım tra ,..yla A
nadohıya meccaıım göçeceklerin 
nakilleri ba &k§QDl bitecektir. 

BvgOlıkll. son katlle Enunım 
ve h&v&!lııl yolcuiarmdan mü -
reltkeptlr. Bn 80D kafilenin 

Odamm pencereainde demin münıttelıl 600 kili bd&rdır. 
gördüjüm iri bir kapak veya. • 
siyah bir ayıya beoziyen hayv ... !Bursa Pazai'ı sahi-
nın bahçede birdmtıire lberime bin" t kifi 
atılması ilrtimaJinl hiç hesaba ın ev 
katınıı.dM denal bahçey~ çak- Fiyat miir•lr.p ~ 
tım. Jlll1 yaptıiı k~' ara&lM\& 
~ ııifiri bıaıılık. Salhınhaıııımı ~Puan 

Y&prat kımıld&mıJW.. vitriııiMe!ri çoraplaf dikkat 

satışları çucuklann sayımı 
Ticaret V ektleti, ı'18lrada.rla.- önümüzdelıi ders eeııesi zar-

ra gönderdiği bir emir ile ııaf- fında ilk olrul talebeJeri için li
t&lin ve tel satışlarını durdur - zıı:n gelen mektep, i!Ave sınıf ve 
mu.5tur. Vekiletin, btt madd._ muallim ihtiyaçlaı;uı ıanl~ 
rin satıflart için yeni bir karar üzere teımnıuı ayı ıçınde t&hsil 
ittihaz edeeeği anl•ıplmalrtadır. çağın& gelip ilk ınelnıebe devam , 

GÜ Ok lnhi 1 r edecek olıuı çocuklann sayımı 
mr ve sara yapılacaktır. 

Vekilinin tedkikleri Mu.rif müdürlüğü bu hu-
Gihnrllk ve inhi!iarlar Vekili susta lizmı gelen bütün hazır

Raif Ka,rad.e:niz, dün de tetkik- lıklan taroaml•mıştu-. Bu sa.
lerirıe devam etmiıfttr. Velı:il dün yım işinde geçen aene yapılan u
öğleden sonn. Pa.\ı&bahçeye gi- mumt sayıındaı:ı alınalı dersler -
dereJı: inhisıırlara ait müessese- den de istifade edilecektir• 

ıeroe t.!tkft<lerde bllluıımuştur. Okul kampları tehir 
Manifatura geldi olundu 

(9et tıffllft 1 iftCI ıayfarhıı) 

yi1v.de yimrl çavdar nlacalrtır. 
Yeni tip ekmek fiyatlarında 

tenzillt yapıhp yapllamıyacağı 
h .. --•· ,....,..,.... Ofisin enıuı .ımuum u..,;~. 

yeni tip ekmeklik un çuvallan -
na tesblt edeceği fty&t üzerine 
belediye yeni tip ekmeğin fiya
tını tesbit edecektir. Fakat umu 
miyetle zannolunduğuna naza
ran ekmek fiyatında tenzillt 
yapmıı.k imk&nı buk.nmıyacak
tır. 

l'rıwıcala flrnı.Wı ekmek imal 
edeeeklw 

Diğer taraftan belediye fran
cala inııılmin tabdid edilmesin -
den sonra kapatılmıs bulunan 
francala fınnlarının ekmek imal 
etmesine müsaade etmiştir. 

Yalnız ilk partide bwılarm 10 
tanesinin ekmek imıı.l etmesi 
kabul edilmiş ve kura ile bu fı
:ı;ınl&r tesbit edilmiştir. Bunlara. 
g:ünde 158 çuval un Yerilecek -

~u.:t::rhasbihali, _fi~ 
!erin causerif> dediltlen ~ıt 
mevzua temas eden bir kont" 
ma idi. Bu güzel. (konuş~a)1 dt' 
biri dururken buna hasbilı& 
meği de doğru bulmuyo~ğ 
Bizde ilk dek olarak ıno~ 
yazan merhum Ahmet Hi pılj 
o zamanın yazı adabına kil -ıışl 
rak bu gibi yazıları= bash• 
demişti. 

Şair Hayret~ 

hıeyiın dinle gon\11 
Din.leyim bile gönül 
Gel hasbihıı.I edelim 
Bugün -m.ıe ı;öııtt. 

• 'bel" 

Boğucu bir gecıa.. n&zariannı çekmiş ve yapılan 
Kendim kendi. tdnltlanmı. lncclemedıe bu çore.pl&mı 86 ku-

. ·ti ro. ruşhık olduğu h~ Uzerlerine 

Şehrimizdeki a!Akadarlara ge
len maliiı:ııata nazaran İskende
run limıuıma mühim m.iktarda 
manifa.tunı. eşya.sı gelmiştir. 

Kıtasiyle hem adelıge. r~ 
de m uk&yyet kafiyeye en P8 .hi 
bir mis&! getirdiği gibi "lı'.""' ~ 
hal,. in de ne demek oldU~ 
pek güzel a.ıllatmıştır? ' "'..ıı 

19il tatil aylannda Zonrul- ._. __ .._ buh-n• e"-'---" K da temas eo".' · 
dak ~ İstanbul viliyetlerlnin .,.......,. ·- ıuoıum onuşma . tJİ • 
en havadar Te en güzel yerinde Diğer tarıı.ftan dün sabahtan mevzuların hepsi eheınnııYİ bil 

tir. 

J!li .!0 ~ . 125 &mut fiyat g&İterir etiket-
Şuplıeııi% O uıda c6derim dıııll )er l.w"'•""• ımlı.lmın+ıi-. 

özl ri 'bi karanlağa b&kmal<- ............... - ~· fa, ~ ::.U, ve derin bahçede M&ğaza. ealıihi Hilanl.i hakkıa-
turtulan gecenin emvını seze _ da derhal zabıt tııtulmUi ve 
bilmek için karanlıldan delm&- adliyeye venlerek ııür'atle mu
ye Ç&lıı;ııoa.ktaydı. hakemeııine bıı§l•nmqtır. İkinci 

Bu ~r da, ithal ve tevzi 
olunacütır. 

İskenderun limanı tan
zim ediliyor 

a.çılac&k olan ilk okul kampla - itibaren ekmek buhranı tamami- ~·d;~k~ bid~~~~içtı:O~t3~ 
nnın 23 haziran pazarle$i günü le önlenmiştir. Ha'ta bazı fınn- kendis;;;,e çok hak verdik· 
a<;ılmalan multarrerdi, öğrenil- · !ardan ihtiyaçtan ok faZla elı:-
diğine göre kampların açılın& mek imal etmişler ve belediye Bn. Ha. Edıb · ıııı' 
tarihi bir k~ gün tehir olun - bu elotıekleri lazımsa. lt>zı mın- - Zenginlerıınize sorıır r# 
nıuştur. Kaydişine devsm olun- takalara sevkedebilecPklerini diyor. Elli sene sonnı. isimle ıel' 

Ayakta gayet ııa- bir ıw- asliye cezada dlin yapılan du- İskenderun limanının imar ve 
de, en ufak gürültüye derhal ta.- ı:ışm""'!• H~ bu ı;;uçıı ~ tanzimi faaliyetine devam olun
bancamı ~ltacak bir ııinirlllilı: bıt göıillmuş ve 25 lir:& ~ maktadır. Bu maks&d ile İzmir 
• • d balı • .. ._,_ ho~ para C"!<8BJDa mahktımıyetine li.ınaıımdan lüzumlu bazı t&h " 
:~· çeyı .......... eye ,_,,... ve dilkklnıntn da 7 gün müddet- mil •tabliye v&111talarının İııken-

maktadır. bildirmişlerdir .. Fakat belediye yade vesile olacak bir eser 
U .. nı'versı'te haftası b\ına ll!Zuın olmadığını bildir- var mıdır! . . . ı;1" 

miştir. Biz bu suale 'lır yenisılll 1 

ıihayetleniyor 
C&llbenin sesine benziyen ve le -'dine kanır verilmiştir. deruna gönderileceği haber ve-

bir iniltiye tah&n!ll etmiş olan Tevkif edilen bir kukacı rilmelrtedir. 
1 H&sinuı pa.zar gününden 

itibaren Diyarbakırda başliyaıı 
üniversite haftasına iştirik ede
cek olan profesörlerin Diyarba
kırda vereeekleri konferanslar 
yarın bitmektedir. Heyet pa • 
zar günü Diyarbakırdan hare
ket edecektir • 

gürilltüler !Jahçeniıı neresinden Kok& tirelerini fahiş fiyatla Oksijen tOpO ~iyatt~rı . 
gelmekteydı? satmakta olduğu görülen &ey- İç piyasada oksı.ıen tuplen 

Bunu .anı~ ~yordum. ar iplikçi A.gop dün yakala _ . 250 kunıf& satı!malct&dır. An
Hiç bir .. ~ "1~· . . ~ak adliyeye. verilmlş ve iklnic cak bu tiy&t . to~ satışlara 

. &Jıçe, om.un.de ~ır lru~ gibi: asliye ceıı& m•hkemesine yapı- mahswıtur. Fıyat Müt'&!ı:a~ ko-
ııunsıyah .. hır magan ıçı gibi lan ilk dnnışınasmdıı. hal<kkıbd& mısyonu, perakende ..atış ~yat,. 
uzayıp gıdiyordu. te kif mlbıekkeres! kesil.ıniştir. !arını da tanW:n maksadı ile bu 
Hayatımda, ~' gece, M~hteldr tireciıtin mulı.akeme _ sa.tış_lar için 295 kuruş kabul et-

Kalay muhtekirleri 

bu k~ k.orlnmı; oldıağunu gör si mevkufen devam edecektir. mı~ır. 
mem!ftim. DOnkü ihracat 

Fiyat Myrakabe bürosu, Tah
mis sokağında Ali adında birisi· 
ni ihtikar suçundan dolayı adli
yeye vermiştir. Ali 4 liralık ka
layı 9 liraya ııa.tınaktan ınaz -
nundur. 

ö ·· dek' &ğaç1ann ökün Kınalıada rıhtım caddesi 
önU:~~ ve buncıa.; ~olayı Dünkü ihracatın yek~u 1~ 
bel . üst' .. de k&! ...,._.. Kmahedadıı. rıhtun caddesi - bin lira idi. Bu arada dun lsviıı-

ıren gov "" ın, .,... nın· yeniden ;ft..., olunacagın-ı d · k '· t" t·· ttaıy dall&n, ağaçlara bnğaslennd&n ....__. reye erı, epe,,, u un, aya 
asılmış siyah mıuıtolu adamlar ~=~qıllk. ~ ~fı1 ~tünde ı' ckn satıh· •. tır. 
gibi g;;rimüyordu .. Yanımda bir """"' liraya ece ır. 
cep llmbası olmaJI§' ideta bey- 1 y . • t ı 
nimi yakacak k&d&r bana yei.I . enı neşrıya -
ve hiddet vermekteydi. akkal Kadın 
Bah~ ileriai ~ kadar ka: Atatürk Bibliyog

ranlıktı iri oraya gıtmeye aala 
cesaret edemiyeceğiıni hisset- rafyası 
tıın. Elimdeki milkemmel rövel- Dr. Herbext Meizigin Ebedi 
vere .. rağmen.. . Şef Atatürk'ün ha.yatı, !stikli.l 

Böyle vahım zamanlard& ın - Sa Tür' k inlnl"b · · ·1 • h . vaşı. ve a ı ıçın ı -
san ~ ... ayvanlaşı.y_or. Bfr mi rehber teşkil eden bu _.;, 
ha~·,~ gıb~ urk~ keeılıyord, yal yalnız münevver değil "kumayı 
ruz o um en ışesı ınsanı en erın bil b Türk v&tanda>'ının bi
zerrele~. kadar elektr~klil'.:or.. rere~4: edinmesi ıaum gelen 
O anda, ıtiraf ederim. kı, agaç- kıymetli ve ilmi bir eserdfr. E-
lardan omuzuma bır yaprak · ...., ta · ed · 
dti.şıniiş olsaydı fınl fınl döne - hemmıy.,..e vsıye · enz.. . 
rek dört bir tarata a.teş edecek- Hava llOcumları ve sınır 

~.,ymm., h&kiın olan garip mukavemeti 
bir fikir, dimağıma bir yılan gi- ' Darvllı . John L&ugdonun bu 
bi dolanmaya ı.,ı.dı. mühim ve gerçekten ıı.ktüel e-

Orada, uza.ıcta, bahçpnin de- seri Şekip Engineri tarafından j 
rinlerinde beni bir ölüm tuzağı- dilimize çevr~r. Matbue.t. 
na mı düşürmeye çalışıyorlardı? Umum M"ıldürliiğü tarafından 

Yoksa Calibe oraya mı süriik neşredilmiştir. T~siye ederiL 
lenmişti?.. Herkesin mecmuası 

1 
Ona c:&niler - llawacıWc Ye Spor J 

ti;;:;: ayni iniltiyi duya.rak (287) inci sayısı gü:.:el ve 

F&lrat ayni Z&Jll&.llda son de- dolgun ınünderecatile intiş&ri 
PeCe h~ düşmU.tüm. etmiftir. Hem istifade. hem de , 

Zira eeıı, bahçeden değil, köş- Türk Hava Kurumuna y&rdım 1 
kün i~ öbür ~ephesindeı:ı etmek isterseniz bu lnymetli 
gelmekteydi. mecmuadan bir tane satın alı-

Tekn.r köşke fırladım. nı:&. Pişmıuı olmnsılJlı 
Camlı kapıdan girdikten son- Orta okut 

ra., bir in dordı:ım. yedinci sayısı güs.el ve öire-
Kalbim hızlı hulı vurmak - tici mllnderecatla çıkmıştır. Her 

ta.ydı. orta okul talebminin birer tue 
Gece y&nsı, ideta bir deli edinmemi lnmdi maıla&ti leabın

gibi, oradan oraya k()f&rkeı:ı devam edllı ve ııfi etmıınlerill 
kendi Jrewfimi görür gibi oeuş- pynıtile Çtkıuı bu gl\Ml n-. 
tmn.. &yı bQtla tıı' b ıl 1 • ....,. 

r.~ -1 _., ··-r l rl-z. 

----~----------------------------~ Kese kağıdına doldurduğu pa
raları elinden almak isterler

ken feryadı basmış 
Dün' birinci ağır ceza malı- alrnağa karar vermişlerdir. 

kemesinde bir yol kesme ve Bir gün, Zebranın dükkanı
gasp ha<lisesinin muhakeme- nı her zamandan daha geç ola· 
sine bakıldı. Davanın tahkikat rak kapattığını gören Hulf.ısi 
safhası b.itirilmiş olduğundan ile Mehmet kararlarıııı tatbik 
müddeiumumi Feridun Bagana mevkiine çıkararak Zehrayı 
tarafından mütalea serdolun- yolda yakalamış ve: 
du ve suçluların cezalıındınl- _ Ver bakalım şu kese ka-
lll&8l istendi. -

B .. 1 uh k gıdında ne var?. u muta eaya ve m a eme 
safahatına göre bu hıi.dise ş?y- Demişlerdir. Zehra ise bu 
le oJmuııtur: vaziyet karŞısında derhal işi 

Bundan bri müddet evvel hissetmiş, soyulacağını anlar 
Osküdarda bakkallık etmekte anlamaz feryadı basmıstır. 
olan Zehra adında bir bayan Etraftan koşuşan bekçilerle 
her aq.m geç vakit dükkanı- polis bu iki yol kesiciyi kese I 
nı kap&tmakta ve eline bir de kiğıdile birlikte ka~arlarken 
keoıe kiğıdı alıp kendine 19.zım takibe başlamışlardır. Hırsız. 1 
olan yiyeceği koyarak eviJMl lar kurtuluş çaresi bulamayınca 
gitmektedir. kese kağıdını bırakmışlarsa da 

O civarda oturanlardan Hu- polis onları bırakmamış ve 
liısi ve Mehmet adında. iki &- biraz sonra ~akalanm1slardır. 
çık göz uzun mfuldet Zehrayı Polisde, itiraf \"e m&hkeme
tetkik etmi9ler ve onun bu k&- de inkarda bulunmalarına rağ
ae kliJdı,na giinlillr satıem men suç müddeiumumilikçe 
h•sııt1ı olan parayı •foldnrdu- sabit ı:;örüldf.iğiinden ikisinin 
ğunu va özeriDe de öte heri de 497 inci madde mucibince 
k<-rh f•a hi hıftJlr ve bir ce:elındınlm&sı talep edilmi§
a.Iı:.- tıealıa. bir .Yade yoMınu tir. )(ah&- karar için bqlra. f 
k e w .._ Jı:lpt- elinden bir gilDe lı11uıımıştır. 

---~ ---......,~~ . ..J 

-=-=:,=-""'"'=<S>O--==~~=-=--=--=- .edelim: . . ~ 

Bir hezimetin sonra ~~::;a~ ~~~ile ı:; 
tarı.hçesı· lacak eserlerden vazgeÇtıl<"ıııı" 

de elli seneyi idri.k edeb• ~ 
babadan oğt.tla bir servet vııf 

{B•t tarafı 1 ~neı sayfada) dır? • ";r• 
kilmi§ olduğundan düşmanuı ııı IY 
(Aisne) in cenubundan geçme Otuz sene pvvel t.ınıdıgı ı6i'' 
teşebbüsü bu ordu tarafından 

1 

çok muazzam ervet sahıP~· 
tamamile deli ve bertaraf edil- den bugün kalan eser yı b~(ııı 
mişti. Fakat Almanlar bu ilk mış kostümlü. yırtık P3 

.1,r 
muvaffakiyetsizliltten yılmamış tekne kaZllltısı rnah•lum ~~el' 
lar ve (Missy) cıvarında yaptık- le kerime hanunlardır. ı.ı' 
!arı ikinci bir teşebbils netice- servet sahiplen, padiŞB h~ 
sinde (Aisne ı i geçerek ırm&ğın • gazabından kPlleyi ~~rt'' ıç ,. 
beri kıyısında yerleşrneğe mu- yacaklanru bi!Jıkleri ıçın tıpır 
vaffak olmuşlardı. · mazsa çoluk çocuklarını.~ .J t< 

Buna mukabil 6 ıncı ve 7 in- te bırakma.mağı dü~ünur' 
ci Fransız orduları arasındaki mallarını müsadere ettirıııepfllıı.l"f' 
irtibat evvelce tamamile kesil- ya · Ç3re olarak bir vakıf ._~. 
miş iken bu irtibat ayni gün !ar; bir de tekkP açarak .,... f 
zarfında yeniden teessüs etmişti. şeyh ve mütevclli sıfatiylC11 ~ Bu irtibatı 1914 Cihan Harbin· 13 _, 
den arta kalma 11 inci demir cukları"..' getiriyorlar~•· f~P'" 
fırka çok kuvvetli bir surette yede fılanın medre«esı. ilI) 
muhafaza ve temin eyliyordu. kütüphanesi. .mareti c1en b'~-~ 

Yedinci Fraruıız ordusunun du. Ta.ıı.zimattan sonra rJP" 
sağ fırkalarından uçu ha!A kalmadı. Zenginler ya r~\'orıı' 
(Somme) la (Oise) arasındaki m çıtır çıtır kendıleri }1·r#) 
(Crozot) kanalı üzerinde bulu· Yahut ta bu -vazıfeyi '~;d( 
nuyordu. Ve bu fırkalar düş- havale ediyorlar. Bn. 118 ~ F 

man tar&fındıln arkaları alın- <lib'in şimdik.i düğüiı~er<~~'''.~ 
mış bir vaziyette idiler. Zira raf edilen çıçck yıgıol~~ 
(Peronne) den ilerlıyerek (Ro- şikayeti fer'i olmakla ~ 
ye) e varmış olan düşman kıt- · t· ı h ..... _ d üı "'.:ıll 
alan bulunduğu gibi ıiağda da ıç una a,~ .. ız a ırı~ıiJ't 
(Ailette) yi geçerek (Saint-Go-ı durulacak kadar ehe gibi ' 
hain) ormanına varmıstı. Bu bir meseledir. Dediklerı t&'J 
suretle o üç fırka (3 üncü, 23 düğünde çi~ek için sar~~ 
üncii ve 29 uncu fırkıı!&r) mü.ş- beş altı bin lira ile hef.,.ııır) 
kül bir durumda bulunuyorlar- sıcak yemek yüzü .~~i fi İ 
dı. Düşman bu ''8.Ziyetten isti- bir çok fukaranın Y~ dj f 
fade ile 3 Fransız fırkasuıın ar· · ailenin saadetıne onlar · o 
kasında toplanarak onlann ri . rak etm;ş olurlar. Halbtt~'t -~ 
catine mini olmak için manevra tı bin liralık israf nı~a>tıdil'" 
ya başladı. cak çiçekçinin yüzünU g . ,; 

Bunun için de Almanlar, yor. . P.ı 
Fransızların sağcen&hl&rı geri - Garplılarda bizim eS~,.ıı~ 
sinde (Oise)i geçerek şimale !erimizi hatırlatacak ,.ıı~!"'..ı 
doğru bir taarruz hareketine vardır. Kasabalarda f.'.,W 
başladılar. Lakin ( Geovry) den düğünlerde kaz&nlarls. ti!j 
ileri geçemediler. İkinci bir te- pişirilerek herkes i~~ IJillj 
şebbüs olmak üzere (Somme) ü- Noel gecelerinc!e verv:;-ep ~ 
zerinden ilerliycrek (Ram) isti- ziyafetlerde sokaktan 5'jj!'ıfif 
kametinde bir taarruz daha y&p t ıP 
tılarsa da bu taarruz da mu _ hangi bir b.ltlr, dıı.~~ 
va.ffakiyeUe tardedi!di. Oç Fr&n sofra ne kadar mu~ geç". f!c 
sız fırkaaı da 7 haziranı 8 ha.zi- sa olsun en baş ı;edjre~ 1..oı- f 
rana b&ğlıyan geM zarfında , Evveli JıunW:ı_ .Y~J' 
muntuam bir rie&t yaparak 7 dan SODI'& ~ . _; 

inci müstemleke pcyade fırbaı- çek gönderelim. •·"P'jl 
nın hatlan gerisi.ııde meni &!- Bn. H&lide Edıb'iıı ,; 
maya muv&ffak o.ldn. . ;ma., smı. bu. balanıdA"' 

rh'l"t "';"'"~' •' ·h ~iilr. 

1 
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1 -----, 
FELSEFE-ve EDEBİYAT ~·== Her ( 

kom ·tacı Aşkı ---::Sabah ~- - J , ........ -.zı------ııııım--,;m 
~za11: JJJURAD SERTOGLU 

~:n~, ağa beyisi Dimo'nun Vardar 
ııı~•·llsiinü atacağını ihbar eden mek-\ 

hevecanla bir hamlede okudu, 

§i~;~~~~1;~~:l; ı llasvir san'at1)!1>nın doğrud n doğ-
,.~:~::; .:.::.d" ........ 

1 ruva il ade ede Dl diği seyler nedir? 
Amenna doğrudur, hem yer

den göğe kadar doğrudur: Ya-
' Tefrika No. 42 ı pılan iyi tutulmaz, yani hüsnü 

,,'-fva1• •. .. . • . . muhafaza edilmP.zse olacağı ge-
Onları bilvasıta ifade edemez mi? 

~İi. 8t büyük bır şa.~kınlıga hatıı· ve hayalinden ge<;ırmenıış- 1 ne "eıki hamam eski tastır 
lıııa u llıtirnal bir saniye bile [ ti. Filhakika Annanın siyah . ' · " 
~ ftiın"mi~ti. O zamana gözleı i ate~ gibi parlıyordu . I · * 1 

"ili~ ... !elıdısini yüzde yüz ö- Bu sırada wkak kapısınm • · B , . 
'tt:"'l kurta k. · k ·· - d b". ·· ·ut·· d old j u ı;atırları vazmıy:ı "aık o-
,""Jl;ı, ran ımsenın o- onun c ır gun. u J><'.Y a u. lan müşahede ·bazı S('mtlerdc 

YAZAN: 

FİLOZOF 
~!arı arasında mevcut hır zaptiyeler gelmişlerdı. Cevdet cadde sokak - - 1 . . .. t ı 

: Olduğunu zannediyor- bunlardan birin!' icap .eden e- ren 1;vhalarm 
181::,::'nışi~J;J~ 

, , " mirleri -...rdikten sonra tekrar lı b. te k h lin imi ""' <a' d k din - . - d. A 1ı· - d pas ırer ne e a e ge s 

!İfade) bahsinde şimdiye ka
dar arzetmiş bulunduğumuz 
mülahazalardan çıkarılabilerek 
bazı düsturları hulô.saten ihtar 
edeceğim ki bu makaleyi müta
lea edenlerin daima. hatırında RIZA TEVFiK 
bulunsun ve bu bahsi tenvire llmımm•••••••••• 
yardım etsin. 

ı.:"''Ukı ı,;. ~me o sen . .. ıçerı gır ı. nn_a ı~ yerın en olmasıdır. Anlaşılan o semt ço: 
~ .n b.ışkrun ımnnetnuş- l kıpırdG~ksştı_- . k ' la ı cuklan bu levhaları hedef gibi 1 

•~ il, -k . . . . - orl'C'e ınız ı arama ' rı- kullanarak taş atmaca oyna-
~ f!tn· bakını olabılırdi? Her- ruz beyhude olacaktır. Ne evde, maktadırlar!. 
.~ iııt',,.0~ an evvel parçala · ne de civarda hiç kimseyi bula- Halbuki onlar İstanbul be-
~'l\ '-clıi du. .~n~ann bu ka- mıyaeaksınız. lediyesine, yani dolayısiyle, 1.s-
q kaıay~ .ettmcıneye kadar - Peki , o halde neredeler? tanbullulara bir hayli paraya 1 

' 'ia ıne seçtım.__ , 1 mademki bu mektubu yazan ve makamı aidine de pek çok e-
~e ıne!:tt"/? fonderen · kimsenin Ya~_ef olduğunu söylü- meğe rnalolmu.şlardır. ı 

ı,ı' !>ona hu u u .-. yorsun: ve sozlennden ona kar- Taşla eokak isimlerini gös-
~r llıalızu nu _ soy_leınekte ~r- şı büyük bir kin beslediğini an-

1 
teren levhalarda.ki. harfleri kır

s;;·ııar arar ıı:~rn;:.Y?ruır:;. 0 · lıyonım: bari bize onu yakala - mak !.. Acaba bunda ne zevk 

{Estetik) unvanlı bir mühim 
eser vücude getirerek, yirminci 
asnn iptidalanndanberi şöhreti 
Avrupa hududunu a.şan İtalyan 
filozofu ve müverrihi (Benedet
to Kroçe - Benedetto Croce), 
{san'at) ı, bütün insanlar için 
bir lisanı heyecan olarak tavsif 
ve tarif etmişti. Bu tarife göre 
de (estetik) i (ifad<' ilmi la 
Seince de l'expression) diye te
lakki etmişti; vakıa bu tclBl<ki 

~.}lııı var'"vn kıa. ızım ırk _ a· mak için yardımda bulun!. vardır? ı 
ı..·'ıııı . a a onun ım ld - b"l v· '-- A ~ nıı biJınj F k t - Onun nerede o ugunu ı - •uua: ( 1) San'atıtı cnooına t~ alv-
~~~ık me~~,.;. yaz:,.:k miyorum.. - Çocuk bu !. Aklı erer mi? mmaına göre ıatıT.ahat kcmul • 
~~fi h"berlcr verir. Nitekim - Buna imkan yok.. Geı·ek diyeceksiniz amma bugün sırf mıı.ştur ve erbabıııoa müttefi -
-~liı tr hıze yakalatan odur. onun, gerekııe diğer arkada.şla- keyif için ııapanla yahut da sa- lıxın kabul olıtıtmuştur. B1b1!u 
~ata ,'':"onun vardar köprü:; Ü- nnın bulundukları yeri bilme- vurma suretiyle şehrin bir çok j u.::ıın u.::ad•!t\'ı bah,,e katt.ştırnıak 
·:'llliJı <:ı~ı;ını da biı:e kendisi bil- men kahil değildir. Mahsustan paraya ve emeğe m.alolmuş bir tnıı i.9e o 111tıl6.hları Qu.rada :ı:ik· ' S ı::~ Beni mahzenden kur- söylemiyorsun. malmı heder eden küçük hem- rrdiveroıek daha iyidir oc ı:l-
"'1~1,.d 8enuı o olduğurıu zan- - Yanefin nerede olduıhmu şehriden yann şehrin iman ba- bette /aidesi. oordır; çü•ıkü ıs- 1 

-31-
ve hu goı üş, büsbütün yeni de-

1 
ğildir: U862) Bt'nesinde Fraıi. 
sı.z miiteh8881sı (Öjen Verun) 
(Yunan ı<an'atına, zamanımız 
san'atının, ifadece çok !aik ol
duğunu iııbat için) büyük bir 

, vukuf ile yazılınİş kıymetli bir 
kitap ba.atırmıştı: (1890) da 
dahi mükemmel bir (estetik) 
kitabı ne.şretınişti. Bu eserlerin- , 
de (Öjen Veron) da ayni iddia 
da bulunarak bütün san'at vo 
estetik meselelerini o noktai na. 
zardan takdir etmek yolunu gös
termişti. Bugün bu meseleler 
hakkındır. binlerce eserler var, 
ve hemen hepsi de aan'atı umıl· 
mi bir liı<am heyecan olarak te
li.kiti etm<-Jrtedir. Öyle olunca 
(ifade) ve ifade tarzları bu 

mephaste en mühim meseleyi j 
teşkil eder. Onun içindir ki, bu 
bahsi iyiden iyiye kurcalamak 
ıstiyorum. 

San'aUa alakadar olan kula· 
ğı1TUZla gözürnüzdür demiştim. 
Bunu bllmiyen yoktur. Kulağı
mıza - daha doğrwıu {samia) 
mıza hitap eden lisanı heyecan, 1 

mwıikidir. Gözümüze hitap e
den, resim, yani (yağlıboya, su- , 
luboya, fresko, pastel, karaka
lem, tarama ve envaıdır), bir de 
başlıba.şına bir (san'at şubffii) 1 

olan heykeltraşlıktır. Bu san
aUann li8anile, musikininki 
biL~bütiln hususi ve büsbütün 
bru;;kadır: ve bunların adi lisa
nımır.a, yani her gün konuııtu
ğumuz lisana kat'iyyen ihtiya-
cı yoktur. z 

Resim liSl\lll, yalnız gözümü
zün bir anda (yani aklımızın 
muhakemesine hacet bırakım- 1 

yarak!) idrak edebileceği: < şe
kil, çizgi, renk, gölge ve ziya) 
gibi vasıtalarla bize bir şeyin 
suretini tasvir edip, o suretin 

(Sonu: sahife 61 8Utun 1 de) t~~~ Uın. bilsem şimdi seninle beraber gi-ı kunından hiç bir şey beklene·' tıldh, üç beş cümle Ue tarif o-
""u~ gdenç zabitin sözleıini der ve onu kendi elimle geber- miycceğini de hesaba katmak lunabilecek bir /ileri, bir naza· 
...._De ını,yordu: tirdim. Bana inanın. . , lizımdır. riyeyi, bir (metod) dıt bir keli.- ' ktıbiztrıdet, ~ı.ış şeyler de- ı emıelıi 1>u (pllistik) karnesi 

. ~ti~ek Dimonun Vardar _ Peki, ya diğerleri? Her Bilmem laviçrenin hangi şeb- 1 me ile ihtar ve layi11 e<krek, in· 1 mel..w. Mesela., aokx>k ~ H~mcmmı (Plazma) lôfzındatıı · 
'>~ b u

1 
.atacağını ~ize mek- halde kasabada biı· buluşma ye- ı rini uyaret etmiş olan bir zat' sanı, tarif mecbııriycti·mlerı müs tolcma{J••nn. i.n8atı eli şe.klt.ıde,. alınmı~tır; (Protoplazma) ue 

-... ı;:V~tdu·ctifer. riniz vardır. her ves
1 

ile ile tekrar ederdi: tağni bırakır. (San'a = art) elektrik 1.ıimlıaaırı111 bir ?ll<Ul<Jl.. (Pla.'ltiı.-ite) kelim<!let~ de oıt-
aıılı'- · M:ektubu bir gün ev- 0 .• . kim ld ki - stasyonda tren bekliyor- emJeld ikiye ayrılmtşt•r: (Gi~el yn çiç~ğ; Mwefinde ~ptlmtş ol- dem müştaktu·. Uzvi cisimleriıı 

" - ıgerlennin o u an- d Caru kıldı B" · 1 Mm'atla.ı· = Beımxa.rts) oo ma.sı mbi! (Daıııt) •~ · ( ks) ·· '-- / t ol b ( •- -

~Ga~ı·p rıe· Y' nı ve nerede bulunduklarını umktun. mksıtt .haşırk ııı~aı-a ,,. • ,,-nı m 1 en mum...z 8' a ı aıı u pu._. 
Ya ve pa e e 0 sı= (arts iııduMrie!s). Bu k"18W11 ııamiinahimron, giizel t1e aJıetık. i'i.site) tabiri, lıamtır gibi yumu 

ı.,,, 11 .. •• söyleyemem. ~ .,.--
""l'i goz!erini Cevdcün ra kalmadığı için boş paketi ıtan!atlar, makine, attWlnı.o, te- li şekill<T ve hareketler göster - şak 1'1' her şekle tK kalıba gtr-
. 0°e dilıti: ı - Neden? nhbmdan demiryolunun üze •

1 
leskop, mikroskop yapmak gibi meJc için oy.ıanax (baJRt), (de·ı· ıneğ .. ell>N'iıJU olan şey cJA.71~/v-

:ıııi~?llıektubu bana gösterir - Ben bir hain değilim. On- rine fırlatıverdim. Benim pa- mV.ııhGMra>ı ilmi ke.ıtftyaltan {)()fflijf) dil'. (Zeybek oyıuııı) tıe tir. Bıı ka.biliyeti11 de lwlli~lt 
~ lan bulmak sizin vazifenizdir. keti fırlatınamla üstübaşı temiz doğmuştur. B""'1<ırda1t maksat.' (Monoe = Jle1au!t), (expressi.f) bir Tiirkfe nıııkabHi yoktur. A- ı 

?il~ n<le - Garip bir muhakeme tarzı. b' · · · htund tla ı (Jaide = ııtia.ite) ol""''" .,,;ıı oyuıılarmdıandı.r. (E>,.,...,8.'lif) "''i rap,'(ldan .Uıp kullanmokta bu,. al"tıı o kadar bariz bir Pekıi.18., siz bilirsiniz. msının n an a yıp ray- ,....,,. ..,. ,.. • ,,_ , 
~ dl~tha~atdı ki Cevdet bu tek- lar üzerinden sekerek paketi a.- 1 estetik l>u11larla a/4/oadar &;ğil- ni mıitıadıw 8an'atlan btı· hu; Iımdıığumuz (tıytıcl) kclinwsi 
ı., ~ tııuv reddetmek iı;tediği - Sakın sizden korkuyorum Jıp geri dönmesi bir oldu. dil-. Biz l>u ııetıi ıl'l>ıa.allam (hır- ıtetr'e dtıh<Jayınrlar.(T~viri """ (çamın· gibi olmak) ılttnek ol-
l'-~"'iıı&du affak olamadı. Omın zannetmeyin. Bana istediğiniz Ben kendi kendime: /et) derdik. Halk (zenMf) di· at = arı ptttOTesqı.e), ,va.ğlAbcr dtı.ğıı için, l>u maıuı.ya f"'k ııynr-

"ı,~ bir .t\ıınaya ümit verdi. kadar işkence tatbik edebilinıi- - Allah Allah! Acabıı. bo6) 1 yor. Buııla1· da (zevk) mevzıuı- 1 ya, sıdıib<Yıfl, fre,ako, 'f"UJlcl, lccı,- dt; 16.kin l>iz onu ötcıU'nbNi lıaıı 
: Resle rica.suıı tekrar- niz. Gene söylemem. Sonra şu- paketi ne yap~? Anlaşılan bahis olamaz. Giizel ııatı!atlan raknlem, tarm,.a gibi/eridir. Jıı- ka mdıu.ıd.a kııJJıaımıağa a.lıştııı~ 

~ o nu da ilave edeyim ki demin · burada boş siga111 pakatlerini da yine ilciye ayınrlar: Biri t.:uın ~ iııı;e ekyip, 8tk olduğumıızdo,., (pl<i.'ltiııitc) için 
~~i~tıı bana gösleı;rscniz Kuşçular köyünde bizim elimi- bile ziyan etmiyorlar, topluyor. (art expre88'if) diğeri ti{' (art dolruyanlar lcarakalem. ı>e tara- başka bir k-elinıe l>ı.ıJmak icap 

,ıı: ~ "ti •ııecıyun kalacağım . ze dü.~tüğün zaman uni kur- !ar!. decoratif) dir. Bunlarm da ma ile yaptldrı >-eaintlere (art3 eder. Bu husıı8i tıi.birlcrdeıı ma
e(' ,,~1ı1.:~r böyle bir mektup 1 tardığıını söylemem, herhangi Dememe kalmadı, herü hld- Türkçede mııayyetı mulmb<lleri graplıiqıuı.•) deyip av11 bfr ada bfr de (art hartnotıi<fw' )de 

-.,~"'il., bir merb.aınet talep etmek m&k- detten yüzü kıpkırmızı bir hal- yok!. Yahu.t unr olduıjı.nda,. b<o- . mf U-'fkil utiyıwkıı·. B,. kGd.a'I' '"'r ki. yalm.z ırıusikiyr fQlı-riş 
·1' ~~ ~0 bbl'. mektubu göster- sadiyle değildir. Hatta belki de dil bana. yaklaştı ve bir Şeyler tıitn haberim yok! Bıım ıla ( e:ıı- İ.ıl('e tak..tmat ehenımiyetsüdir. 6dllnıiştir. ('ü•ıkü mu-3ilri hiine

~~ne' ır mahzur olmadığı bu yalandır. Bellli eizi kııı:taran söylemeğe b!Lşladı. Sonra anla- prc88i./) bir ııuina ifade e4en Bir ık ( mt P/a.•tique) tabiri ri gayet kat'i lıe~ba göre a-
~ ~i l<ı_ı."ardı. Bunu göeter- satılmış yahut her nedenşc Os- dım ki benim sigara paketi at- ııım'at d8mektir. ikincisi, l>iı· uar l..i. •nü/timdir. Bunt•n da hc11Mn· tertip edebilmektir. 
-~~iiıı~dird~ bir nevi yalan- manlıyı seven bir komitacıdır. mak suretiyle istasyonun önü- mana ifade etnwk 1ca8di1R Mğü Türlr~.M yoktur. Bfılo/.o1i ilmin- Rumca mı.ı-3iki zaten ıihenk ya-

·~q ka e durıeceğiııi anlıyor- ~iiİjiiiijijjjiiiiiiijiiijl Ajirk~ujijı jjv ···~> jijjijjjjiiij--( siioniijuijaa·y~fiiiajj4ijj•uiİ· ıİİİu njij2İİİdjieil) jiiiijd.ejii~yaı~n-ız~t-e::yı,.·~najiiat ~'!!"-"",_' İIİİ(İİStı.Sİİİ .. l)"ji
1 

İİİdejiideiijij/>f'jiikijh .. !IW'jjijtjjliijl8ijtııiiiaJjiiı!İİİa,,·daiji•iiı iijntijj'jjj/uJjiiii"jijj'ıonijjiwiii'jjdeı~iineİİİkiiiiİtiİİİr.iiİİjijİİf ~r~,11 'arla yazıhanesindeki il!' 
~ k1!~ni çekti. Ve ora.da 
~'l'a.k A~agıtıardan birini çı- Ark R<ıyal tarafından •• 

ı.:~l\;ı. '""11a.ya uzattı: 1 yapılan bir tecrübe bize şu ka- D u 
tti~ia ;::.elrt.ubu büyük bir he- naati vermişti: Bir deniz tay-

) 
"i ihti" ~u. Dudaklarından yaresi, bir mayn tarlası iize-

.A '- ,;uoı · ı rinde yaptığı keşiflerde eğer 
~lql'i~ak ! kelimesi döküldü . su berrak ise 18 kadem derin-
~ i~ştı. Bu y anefin el likteki nıaynları tefrik edebil-

1 
• 

\~~~~n \~ al~,=: f ;:~~r;:~: ~:Erii!ı·=: • ( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i Y A S l T E f R j ,{ A S 1 ı 

~-~.~rıi;~~ekt~~u:!~1:ıu: ~~~~~~uı!::~~o~~~:: ı·stanbulu elde etmek ı·ç·ı~ ~.'.'\! ~ llııe n· dair müııbet işaretleri değil, 
:."it 1 IMdi ımonun ° gün- mayn mevcut olmadığına dair 

bir · Za\"allı Dimo her 

,.'~kat 'l;~~rde~ lşüpheleni- ~o~~-h;:::~~~u~~ih~~y~ ı· • ıt ae mu·· cad leler 
~:,~la~;~~!~~~ ~d~! ~~~~tt:u o~ı:.;;~ ngı ere e .• 
\~" k ıth Hakikatte ... deniz tayyareleri 
'~ "ııdj . . anı edecekti. muntazam Türk mayn tarlala- milerimizin aldıkları vaziyetle- v a n . !arının l<llODlesİle sarı;ılıyor, 
~ nu 

81 ~e bu fikre kapıl- nnı keşfedemem.işlerdir. Onla- re göre bunların yeniden ya-~ al , --, torpido muhnpleri ve kilçük 
'li; lı;~ !1._ gi~iı a;{ıay!ea.gn.~!~Y~~ rın görüp bize haber vcrdikle- pacaklan bombardımanlar ic:,in ç .. .1 g,emiler, tehlikeli vazifelerini 

~' ın,_.:- ri istisnai bir surette deniz konmuştu. Fakat hakikat haJ.- 0rç1 görmek için şuraya buraya 
\ı' '"""'11 etmemiş mi sathına yakın olan mayınlar, de . bu ma~r <;!han Harbi • seğirtiyorlar, parlak bir sema 
'" llıektub 1 yahut ag"lann u~Iarı olmu•- tanhınde mühlm bır r_o, l oyna- _ 135 altında ve sakin bir auda cere-
f'. tq._ u yorgun bir ta- ' ~ !ardır B nl rd tan ed bu hA-'" ı t "'llrı ... ""anın ·· . b akt tur. Şu da elimizdeki vasıta- mış . u a an uç . ".'". yan en .... ıse er •zame 
~!lordu: uzenne ır ı. lann ne kadar noksan plduğu- sı _16 martta tarayıcı vemılen- İstihkamlarda ayrıca ateşe ve şiddetin tarif edilemez ihti-
1!:., -<ıyı t;ı nu ve görülecek işlerdeki müş- mız tarafın~- bulunmuş ve başl-amışlardı. Fakat bunların. saslannı husule getiriyordu. 
~~l1:!11 .. Y llldınız mı? külı\tı gösterir. !stihkil.mlara tahnp edilmiştir. _F~k_at daha ateşi için mesafe pek ~azla ıdi. Bs•~u.?e. Yre takriben bir saat 
, ··• karŞı yapılacak taarruzların ilk fazl~ı bıılunamadıgı ıçın ~ura- Saat 11.50 de Quen Elizabe_Uı ""-' 

\' ''ner :tusı ?. adunı ku\'veUe müdafaa edi- da . bır mayn hattı oldugunu in ateş açtığı 20 numaralı ıs- Saat bıre doğru, 13 numaralı 
J;:~~fi~'nu, len mayn tarlaları idi. Bugün f8;"~~e~~· Geri ~alanlar, tihkamda dehşetli bir infil~ istihklimda dehşetli bir infilak \,it '.' .. 0 aı· • 

1 
anlıyoruz ki mayın tarayıcı ge- buy~~ hucuma tekaddüm eden görüldü ve Agamemnon ıle görüldü. Bir çeyrek sonra da 

\,,"Ilı !'!- h <;agın .. mileriıniz yalnız adet itibariyle on gun ~ında keşf ?lunama- Lord Nelson bir ç~k def~ar 13 8 numaralı istihkim atetıi kes-
~ ~bıt<\j~de aldanıyorsunuz. değil kemiyet olarak da kil.fi mış, halta bizde bır şuphe bıle ve 17 numa.ralı ıstıhkamlara ti. Şimdi iki harp gemimiz 13 
~i 'Iİit 'llı Yanef komita- der~ede değildi. İşte 18 mart uyandırmıyaı-ak oldulkarı yer- isabet temin ettiler. Öğleden ve 16 numaralı istihkiınılan 
'llıt lı:iıı.' lı.i Onun bize yardım günü uğradığım": .. ~yıpların de kabnış~~rdır. 18 Martta par bir kaç dakika sonra Fransız muntazam . bır ateş yağmuru 

\,, V ç bir makul >;ebep baıılıca sebebi ve butun bu ban- lak bır guneş altında. amıral fılosu bombardıman hattını altına almışlardı. Saat bir bu-

YA HARBİ 
de kalmışU. Bir çok Fransız 
harp gemileri fena bir rnziyet
te idiler. Fakat bütün filoda 
hiç bir gemi can evinden yara
lanmamıştı. Gayet knlın bir 
çelik zırh içinde mahfuz olan 
mürettebat arasında zayiat yok 
gibi idi. Hepsi hepsi 4-0 yaralı 
ve ölü. 

O ana kadar taaruz planı 
mükemmel bir tatbi1< ,;abası 
bulmuş gibi idi. Umumi intiba, 
istihkiım!ara h~kim olunduğu 
ve mayn tarlaları da temizle
nince filonun istihkıl.mlara a
teş etmekte devam werek bo
ğazı pek az zayiatla geçebile
ceği merkezinde idi, Muhak
kak ki iı;tihkıi.mlar artık bizim 
için bir tehlike teşkil etmiyor
du. Fakat işte illl hezimet baa 
göaterdi. · 

Saat biri 45 gE>Çe ami
ral gemisi Sulfeni taki -
ben boğaza giren Bouvet 
Erenköyü koyundaki maynler
den birine çarptı. İnfilak gemi
nin bordasında ateş açtı ve iki 
dakika içinde koca gemi bir 
duman ve buhar tabakası için
de kayboldu. Yalnız 66 kişi 
kurtarılmıştı. 

.,,.. 1 

Şimdilik 
-:::Bu kadarJ 

Amiral Darlan 
' ve Ermeniler 
A mira! Darlan'ın nutkllllli 

mevzuu hıı"9ecJen ilsW 
Asım Us şöyie divor : 
"Meğer tarihi \aMkst lif 

asla telifi mümkün olınıyau ıı. 
açık yalarun altmd& gizli bir 
maksat V&rmll. 11.- amiNl 
Darlan Suriyede.lıi otıız bin Er
meniyi Filistlnde ve IraktaJıi 
İhgiliz kuvveüerine, batta i.,.. 
hında Türkiyeye karşı ~ 
mak için bu tarzda bir siyaaıi 
tazyik yapmak )11zumunu lıi&
setmiş im)f.,, 

Mühim ·bir nokta 
~~--~~~~---

F raıısız Baııvekil mua» 
ninin nııtku hakkındı 

Bay Asım Usun vm:liği malu . 
mat, cidden üzerinde ehem:a& 
yetle durmağa değer bir mahi -
yettedir. Ba, Ermeni va.ta~ 
larırnızın lstiklil Harbinder 
sonra tamamiyle akıllandıltlall 
nı tahmin ediyoruz ve böyle bir 
iğfale kapılrnıyacaldııı.1'1nı zan • 
nediyoruz. Fılhakika Um 
Harpte Ermeni vatandaşlan . 
mızın nimetleriyle büyüdükleri 
bu vatan aleyhindeki faı:JiyeU. 
ri heı zaman bir tees>ılif ve "" 
lemle hatırlanmaktadır Asır . 
lardanberi baştı.. Rusya olınal 
üzere k"'ulduklan diyarlardaıı 
bize iltica eden F:rmeniler, Tiir
kiyede daima en büyük hüsni 
kabulü görıniısler ve tam m 
hürriyet ve istiklalle yaııamaktı 
bulunmuşlardır. Fa.kat harid 
unsurların mu:t.ıı- te.şvikleriııı 
kapılmaktan kendilerini kurt.a
ramadıkları için bu miı;afirpc!' 
verliği suiistimal etnü~ler \~ 
Umumi Harpte Türk evlat arı 
bu topraklar ir,iıı sınırlarda 
canlarını verirlerken, 0.11.aı 
dahilde komplolar kurmuşlu ~ı 
rniill mukRvemeti saı-,;mak v, 
?.edclemek iı;in ~-ılumıaktan gt
ri durnıaıru'!laı-dır. 

Haya! o!an haya~ 

E rmeni v ıoı a nd3.>jları bL 
yolda t<"~vik cdE-n ıimil. 

düşmanlarımızın, kendilcrint 
vadetmiş oldukları hayali bü
yük "Ermenislandır.. Tıirlr tor. 
ra.klarıııdan bir kt~mını bol k.
seden kendilerin"' vıidl'den ecne
bi kuvvet, mudz~·vi Türk mu
kavemeti ile kaııııla~ınta Prid~ 
Ve Ermeni! rı: yfıdedilen han· 
li topraklar ebeöiyen hayil 
oldu. 

Bu vaziyet karşı:;ıııd& bıı 
kısım ermeniler Türkiyl'den ka
çarak kom~u topraklara w 
bilhassa Suriyeyc iltica "ttiler 
İşte amiral Dar!anın teşvi} 
ettiği bildiıilen ermenilerin bli 
yük kısmı bu kimselerdir. 

Fakat ... 

F ak.1t bizim tahmi:ıinı• 
Ermenilerin, bir dah 

yaptıkları hatayı tekrarlamıy~ 
ca.lı:ları merkezindedir. Binaen 
aleyh eğer Amiral Darlan b ı 
sözleri söylerken bir müzah~ 
ret ihtimalini derpiş ctmiş,;e, ı;; 
zim noktai nazanrnıza göre aı 
danmıştır. Zira bugilnkii dün· 
ya Ermeniliği, her halde artı\ 
hakikati anlamı~ ve kendilerin< 
yir olan ve olrnıyan milletler: 
iyi öğrenmiştir. Ermenilenn bir 
daha her hangi bir ecnebi ent 
rikaya fil<"t olacaklarına kat'; 
yen ihtimal vermiyoruz. 

MURAD SERTOGLU 

Düğün e vind e k a n· 
h bir hadise 

Tavaatan bildiriliyor. Kal 
nahiyesinden Hasaıı oğlu Meh 
med Körfezle Mıı.ııtafa oğlu Alı 
med davetli bulundukları dü 
ğünde sarhoşlukla kavga etını• 
!er ve neticede her ikisi de ta 
baııcalanna sarılmışlardır. 

Her iki tarafın attığı kurşun 
lardan odada bullllh'Ullardaı . 
Kemal ve Eııad yaral'!nmışlar 
Ekrem Özdcmir namında bir 
şahıs da ölmüştür. Su~lular ya 
kalanmışlardır. li~ ı~er j ri teşebbüsün terkedilmesinin Dö _Robek'in kuman~~~ altın- geçti. Amiral Gueııratte tara- çukta bunlıı.rın a~i de hiı;so-

' tı ı:lıı ~<ll<1?nda gönderilen dolayısiyle 3mili bu ;>lmuş- daki kahir armada buyük va- fından kumanda edilen bu filo Iunur derC'ccde hafifledi. Biri 
t. "Yıu eı yazıııile mil tur zifesini ifa etmek üzere aza. istihk&mlaı:ı. daha kısa mE'tiafe- kırk beş ge<;I' iee hemen hemen 

(Bouvet nin maynle mi, yok
sa bir obüsle mi battığı henüz 
sabit değildir. Gemi yeni rnayn 
tarlasında batmış ve Türkler 
bu geminin mayne çarptığını 
ileri slirmiişlerdir. Quen Eli
zabeth'te bulunanlar »nun bir 
obüsle battığına kanidirler. J Tütün ve yazlık mahsu: 

1 rekoltesi ç )k iyi .. v · T"' k harp metle Herlerken bu mayınlar den at* almıya b!1Jiladı. ateşi kesmiş bulunuyorlardı. 
\ Yi ~t!. 20 ur mayın ı nın yerlennde duruyordu. Bütün istihk8mlar şiddetle Buradaki topçular ve efrad is-

~i~~~:1'alanmadan l'Vvcl tarihinde rolü İki taraf ateş içi nete mukabele ediyorl!'rdı: ~ ve B tihk8.ınlumı terketmeğe ınee-

' 

···~ "-'e g k .. hatları ıııra ile kah ıstihkam- bur olınn~ ve bütün bunların 
. 'iı eı o eçme uzere Filhakika daha 8 mart P0 - • d • Q 1 t ..., ~ llcla nu dalı k b"li tı· .,.. Saat on buc;uga ogru uen !ara, kah zayıf top ara a eıı_ e- içi enkaz ile dolmuş olaeaku. 

'"· ''y a a 1 ye ı fak vakti, vagm-urlu bir hav•- aft 't •- . ..,, "' ık bul rd B Elizabeth, Agamemnon, ve diyorlar. Her iki tar a mu - 1 
"rl ~ 1ı· ... uyo u. u da tn:!'ıı·z· gece devriyelt-ri o- ı 3 bi ··rül· ·· rd stihkamlara hakimiz '· ~- ildigı için onu 5• lord nflexible Nelson, 1 n hiş bir boğuşma go oyo u. 
'a l)· lan torpido muhripleri Boğaz- metreden istihkamlara ateş aç· O sırada manzara korkunçtu. 
t.lj 'ltıo? lardaı:ı uzaklaşır uzaklaşmaz Ular. Bir kaç dakika sonra Koca harp gemileri yerlerini 
~"~u . Nu. ret ismindeki küçük Türk bütün A hattı faaliyete geç- değiııtirerek, manevı·a yaparak 
•ı kııq i~akalatmak iste- ' vapuru Erenköy koyunda yir- mişti. Müteharrik obüsler ve suların ortasında sağlanndan 
~ ~_ıın;ı,;:ndir. O varken mi mayınlık yeni bir miiı!;.faa mütevaa>ııt sahra müdafaa top- sollarından gürlüyorlardı. Toz 
'1ı.,i"Şi i ·'Yordu. F•kat d ti · t. B ı d hal - •- bir t ve duman arasında istihkfun-~-'<! b,~ın yemin ede: :m hatU vücu a gc rmış :. u arı er y ..... yıcı a eş aç-
b:a~ ot ılıu,mam müye.'- hat sahile müvazi iıli ve mayn- tılar. Bütün gemilere bir çok lar geniiı şimşeklerle yırtılı-

~ "lııc tırııa 1 ta !ar birbirinden 90 ila 140 met- i.qabet vaki olmuş, fakat bun- yordu. Topların gllrilltlisü iki 
<ltt, ·~'rıı. onun a m j re rııes:ıfcı1c bulun uyurdu. Ma- !arın zırhlan hepsini kuvvetli sahildeki dağlarda akieler ya-
~ ,,en,. 1 6 ~ tt hü um ge- biı· sun·tte muhafaza etmişti. pıyordu. İki sahil, sabra top-
~r~ee,; ·~güzel. hi~ kı-, yın ar ve ı maı a c 

hıddet!eneceğini 
1 

" 

derken ... 

' Mıı.yn taı-ayıcılar ilerlemek 
emrini aldılar. Fransız filosu 
sıraaını lnı.şkalanna verdi ve 
geri çekildı, İngiliz gemileri 
hiç bir ha.«.ı.ra uğramamıştı. 
Bununla h.ıraber Inflexible'in 
ön kÖ})rÜt;ll yıkılmış, ateş için-

Batarı iki gemiyi diğer-

leri takibediyor ... 

Harekat, bir saniye durma
dan devam etti. 

Saat ikide lııtihkamlar tama
mile sa'<it idiler ve yalnız 
Quen Elizabeth ile Nelson ate
şe devam ediyordu. Mayn tara
yıcılar Boğazda ilerlemek em
rini almışlardı. ZırhWarın teş
kil ettiği saf, B sınıfından zır)ı
lılann yerine ge~erek iatih -
kamları daha yakından ateş al
tına aldılar. 

(Arkası \ar) 

lzınirdcn bildiriliyor: Tütün 
rekoltesi lıa.kkında al8.kadarlaro 
gelen malumat memnuniyet W · 

rici mahiyettedir. Ge<,-en sen• 
hükiıın.etimizin aldığı tedbirler 
müstahsili bu sene iyi mahstı 
yeti.ştirmeğe teşvik etmiştir 
Tütünlerde haııtalık yokturr vı 
çapa işi hararetle devam etıneJ; 
tcdir. Mıntakamıula yazlık mal 
su! faaliyeti de hararetlidir. Bir 
kısım yerlerde arpa, yulii.f har· 
manlanna başlanmıştır. 

Hasad işlerinde Bornova Zi
raat mektebi son sınıf talebeler 
umumi bilgilerini arttırmak içir 
köylü ile birlikte çalı3lXlaktadır 
lar. 

' 1111{ 
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J Mehmet, yirmi dakika hasmı- dular. Yilrük Aliyi eş verdiler.. Fakat, Arnavutoğlu gibi ba-J 
nın altından kalkamadı. lbra- Bu suretle eşler değişti. Güreş rut fıçısı idi. Bakınız, Aliço,, 
him oyundan oyuna ge<;iyor, başladı. Yürük Ali için ne söylemiş . 
hasmına nefes aldırmıyordu. Hergeleci, heyecan içinde idi. Geçen giln, usta meşhur su 

Mchme de, hem hasmına kar- Acaba ustası ne yapacaktı. Ali yolcu Mehmetle konnsuyorduk. 
ııı mildafaada kusur etmiyor, ve Hafız o kadar sürekli ve hızlı Bahis mevzu~. Yürük Aliye in
hem de hasmına mukabıl oyun- güreş yapıyorlardı ki, altalta itikal etti. Hergeleciden balıisl 
lar yapmağa çalışıyordu. üst üste birbirlerini yiyorlardı. vardı. 

Nihayet İbrahim, hasmını Güreş müthiş bir boğuşma ile Yani, hafif okkalı pehlivan -
tenı kepçeye getirdi. Vaziyet tam Uç buçuk saat sürdü. İki !ardan ve bunların ıt?tıılıkların
Kır:alalı için fena fcli. Kavalalı pehlivan da hakikaten durma- dan merakla bahY."Cliyorduk. 
cawnı dişine takarak bin müş- dan ve nefeslenmeden çalışıyor- Ben sordum: 
külı1t1a fakat harap bir vaziyet- !ardı. Biribirlerini mağlüp et- _ Usta, bu, Yürük Ali, ya-' 
te ters kepçeden kurtuldu. Na- mek için ne hünerleri varsa or- m~ ~?Yd~iş .. Sc? n b'.u11ın güre-ı 
sılsa hasmının elinden paçasını taya koYl!'.luıılardı. şını gor un mu .. 
alabilm:;ı ve doğmlınuştu. Güreş uzadıkça uzadı. Dört Su yolcu, elini çakıığına koy-

Mclımedin bu sefer hali harap saati buldu . .Akşani olmağa ba~ 1 uu. Eski hatıralarını şöyle bir 
olduğu gözükilyordu. Filibe gü- lamıştı. Ortada pehlivan kalma- yokladı ve ııunları ııöyledi: 
resine benzemiyordu bu güreş.. mı~tı. Mağliıp olanlar olmuş _ Yetmiş, yetmii beş sene 

İbrahim makine gibi işliyor - galipler biribirlerile tutw;mu~: ,·ar .. Onun Alic;o ile olan bir gü
du. En nihayet bir çalımına ge- ve bunlar da güreşlerini ayırdet 1 resini Kırkpın:ı.rda ~'!vrettim. 
ür.,n Kaml:ı.lı hasmının altın- mişlcr, Yürük Ali ile Deli Ha-, Dev gibi Aliçoyıı vallahi parm'l' 
dan Kemaneyi sökerek kalkma- fızı bekliyorlardı. ğının ucunda oynatıyordu. Ali
ğa muvaffak oldu. İki pehlivanın biribirlerini ye- çonun zorbalığı, kıncılıih, usta-

Gilrcş b~lıyalı kırk beş da- nemiyeccklcrl anla§ılmıştı. Za- lığı, Yürük Aliain karşısında 
kika;·ı bulmuştu. lbrahimin içi- ten sular da kararmağ'a başla- sökmüyordu. Aliço, ikirle birde 
ni kurt yiyordu. Hasmını yen- mıştı. Ağalar, cazgırı çağırıp Yüıiik Aliyi altına bastırıyordu. 
re"ktc gecikmişti. güreşin berabere ayrılmasını is- Fakat, çok geçmeden hasmının 

lbrah,~n. hasmının ensesini tediler.. üstüne çıkıveriy<>rdtı. Yürük 
bırakarak dönüp çırprudı ve da- Bu suretle, Deli Hafızla Yü- Ali, gördüğüm pehlivanların en 
ha kabala.şmıyan ince sesile öir rük Alinin gureşi berabl!!re ay- aoarlarındandır. 
nara salladı: nldı. Lakin, Deli Ha'fız, meşhur Dedikten sonra, şu hikayeyi 

_ Hayda Mehmet be!.. Yürük Aliye o gün çok güzel Al" - d 1 tt 
Mehmet de O

na mukabc.'ede b' .. k t Yürük .. ıçonun ag-zın an an a ı: 
ır gureş çı armış ı. oy- - Bir gün Aliçoya sordum: 

gecikmedi: le kolay kolay meydandan çıka- U A h 
- Hayda ibram be!. nlaoak bir pehlivan değildi. sta, Yürük li nasıl pe llvan-
!brahlrn narasını atıp hasmı· Deli Hafız güreŞten sonra kü- dır? ... 

nın üzerine çırpınıp gelirken, çük İbrahimc .şöyle demişti: O bana şu cevabı vermişti: 
hemen' hhmen u" r metreden bir- S k - ' - Abe, kamçı gibidir bu kı-

~ , - A be kızan!. en ·azıgı çı- b ı 
denbire yılan gibi siiziilüp to-ı kardın amma! ben çıkaramadım zan e ... 
puklanna kadar daldığı göriil- Hal<ikaten Yürük Ali. kamçı 
dil. be!.. gibi bir pehlivandı. Alta alırs:ı- 1 

Deli Hafız, mevu~tu. Yürük nız fakat muhakkak onun bı'r 
Mehmet, vaziyetin tehlikeli ' • • Aliden J<azılnnı c;ıkaraınamı~tı. tarafı u"sttedı'r Ya elı'le ya a 

oklulnınu görünce kendisini yü- .,. ~ · • " • • .,. Fakat, şunu bilmelidir ki. Yürük ya<nte sı·zı· sarmıştır 
züko,·un ''ere att:. Eg" er biran ,.,. · , , Ali, nadir gelmiş ı>ehlivruılardan Yur" u"k Alı' 0·-asık r,ı·bi 'dı· 
tereddüt g""irmi§ olsavdı, Kava • -"' ı · ~, ' biridir. / N "·-fta tuta · t \alının sırtı yere vuracaktı. e "'-'" n rsanız u unuz, 

İbrahimin naradan sonra da- Yürük Aliyi, Aliço bile mey- o, muhakkak sizin baı;ka yeri-
ha ziyad~ hızlandığı görüldü. dandan güç çıkarabilnüşti. Ali- n.izden sarmıştır. 
Haı;:nı yere düşer dU~mez ilze- çonım Yürük Ail ile üç güreşi Su yolcuya Hergeleciyi sor-
rlrie çullandı. vardı. dum, ona da ŞU cevabı verdi: 

Ve hasır.ı düzelirken derhal Her üç güreş de be-ıer, altı~ar - Bunlar, bir kaç pehlivan -
ve ani olarak kilnteledi. Beklet- saatlik idi. Son güre5tc Aliço, dır. Hafif okkalıdır. Hepsi de 
medcn dinlendirmeden künteyi Yürük Aliyi şöyle böyle açık karışık ve korkunç adamlardı. 
havalandıtdı. düşürerek ancak yenik edebil- lnsan neresinden tutsa yenik 

Mchmedin askıya gelmesile mişti. düşeceğim diye korkardı. O de-
a~ma.sı bir oldu. Sırtüstü yerel Yürük Ali, Sultan Mecid dev- rcee kavi, o derecede adali, o1 
vı'.ırdu. Gözlerinden ateş ~ıkmış- ri pehlivanlarından ve Sultan A- derecede tetik idiler ki, adetai 
tı. Kavalalı yenilmi~ti. Hem de zizln baş pehlivanlarından maş- bir saat yayı gibi idiler .. Arna
tıpkı lbrahi~e: Filibedc attığı ı hur Arnavutoğlu gibi hafif ok- vutoğlu, Yürük Ali, l{aragöz. 
kilnte ıle maglup o!mllijtu. kada bir pehlivandı. Yetmiş ok-. Molla, Hergeleci -~ 

İbrahim temennayı bastı. Ka- ka ya, gelir .. ya, gPlmezdi. 1 (ArkHı vn) valah mahcup bir halde yattığı __ .::__;__;~ _ _::__;_.:; __________________ _ 

yerden kalktı. Hasmile kucak
laştı ve gözleri dolu bir halde 
meydan yerinden ayrıldı. 

Her Sabah 

İbrahim, kollarını büyük - (Ba.,~ fatafı 3 iitıcii S<fyfada) 
pehlivanlıır gibi sallıyarak ye- nü kirletmem (!) canını sıkmış. 
rinden uz.aklaştı. Köylüleri ve Utancımdıın yerlere geçtimdi ... 
Şumnulular lbrahimi alkışla * 
~~ . 

Köylüleri bağırıyordu: 1.vi~relinin, sokağ!! boş bir 
·- Aferin be kızan: .• İbrahim, hasmından intikamı- sigara paketi aWdığından do-

ru almı< Pilibedeki kazığı sök- layı kendi bahçesi kirletilmiş 
müştü. 'i.ıstatının yanına gelip gibi köpürmesine şaşmamak 
el öpüp oturdu. ı lazımdır ve ancak sokaklarımı -

Deli Hafız. çırağını seYerek: I zı, caddclerimiZi bu kadar Jrı,~
- A be İbram, sen kazığı kanmıya bqlaclıktan sonr:ı-

ro"ktlin, sıra bana geldi be!.. 1
1 

dır ki İstanbul temiz bir şehir 
0 hüviyetine bilrilnür. Dedi. 

tbrahimin aylarca devam eden Kıyametler koparıyor, beledi-
mağlübiyet ıstırabı dinmişti. ye şunu yapmıyor, bunu ihmal 
Güreş meydanı ona dar geliyor- ediyor, diye şikayetler ediyoruz. 
du. Gururundan o kadar kabar- Halbuki acaba içimizde kaçı -
mıştı. mız hakiki hemşehrilik vazife -
Şaka değil, desteyi kurtar - sini yerine getiriyoruz? Asfalt 

mıştı. Destenin takılmış başla- kaldırımları mendil olarak kul
nnı mağlup etmişti. Bundan !anmak gibi gerçekten iğrenç 
sonra küçük ortaya güreş tuta- kabahat işleyenlerimiz bile gö
caktı ve küçük orta pehlivanı rülüyor. ' 
idi. Burnunun veya gırtlağının 

İbrahlıne Hergeleci lakabı muhteviyatını kaldırımlara bo-
sonradan verilmiştir. ııaltmaktan haya etmeyen bir 

lbrahinı, Doksan üç Moskof şaltmaktan haya etmeyen bir 
harblnd.en sonra muhaci_r olmuş şey beklemeğe hakkı olmaması 
tu. İzmırc muhacır geldı. Ora la 1• gelir 
katırlarla tüccar eşyası taşı -ı ~ · " Ç ,. 
yord.;. A. C . .:>ARA O...,LU 

O \'akit. katırlarla tüccar eş-~ vvvvvvvvvvvv 
yası tıu;ıyanlara Hergeleci der
lerdi. Bn lakap üzerinde kaldı. 
ve bu sebepten ona Hergeleci 
İbrahim pehlivan dediler. 

• • • 

Glatasaravlılann de& 
nizcilik bayramı 

Su sporlan proQr 
. hazırlandı 

- !ııt&n bul su sparlan ajanlığı 
tarafınılan bu sene ')ehrimizde 
yapılacak olan su sporları pro
gramı hazırlanmıştır. Bu prog
ram bugünlerde beden terbiyesi 
genel direktörlüğüne gönderile
cek ve tasdikten geçtikten son
ra da kulilpl~re bildirilecektir. 

Tesbit edilen programa 
göre bu seneki bütün yüzme 
müsabakaları Moda deniz kulü
bUnde yapılacaktır. 

Kürek müsabakaları i<>e Yeni
kapıda icra edilecek yalnız Bo
ğazı canlandırmak va Böğaz 

halkını aliikalandırmrı.k için ya
rışların birisi Anadoluhisarla 
Bebek arasında yapılacaktır. 

Müsabakalara Temmuz ayın
da başlanacağından alakadar im 
lüpler şimdiden çlı!jlllalarımı. 

baslamışlnrclır. 

ADLiYEDE 
Avukatı tahkir eden 
şoför adliyeye verildi 
~elteriya adında bir roför bir 

işini takip etmek üzere tapu 
dairesinde dolaşırken eskiden
beri aralarında bir münafaret 

Nihayet baş güreş gelip çat- Sarı • Kırmızıların tertip et- bullınan avukat İsmail Sıtkıya 
tı. cazgır meydana çıkıp bıı - tikleri denizcilik hayrnmı Ga- tesadüf etmiş ve kendisile mü
ğırdı: latmıaroy kulüblinün Belıel.."teki n:ı.z:uıyıı baıılnmıştır. Bu sırada 

- Başa güreııeeekler meyıla- lokali önünde yapnaeaktır. kendisine lı:ı.karette bulunan şo-
na' Bu bayram müna:>ebetile bir 

D~li Hafız, küçük çıragı.· ndan för hakkında şikayette bulunan 
çok müsabakalar tertip edile - 1 ayrılıp kazan dibine gelirken o- avukat smail Sıtkı bir cürrnil miştır. Geçen seneki umum su 

na asabi ve titrek sadasile şun- meşhut zaptı hazırlanarak suç-
ları söyledi: sporlannda derece yap<tn deniz 1 .. 

cilere madalyalar tevzi edilecek- iuyu adliyeye teslim ettıırmiş-
- İbram, sıra bize geldi. Dua 1 • 

H ZiVETi 
Doğıı Akdeniz 

vaziyeti 
(Ba1 tarafı 1 inci sayfada) 

ıımması bahis mevzuu olan şu 
sırada, bir kat daha önem ka
zandı. Giricl, artık bu armada-

• 

lar için tehlikeli olacaktır. 

Al!~~d~evİ~l;:i~~~~:r~~~ l\1uhtekirle yüzy~ze gelmekten' çekinen as 
kuvvetleri, doğu Akdenizi teh- T.. k kJ Jh k d Jı 
ditte devam edeceklerdir. Bu 'Ur ÇOCU arı • ti ar ne en azaldı Ve aıa 
anda, bütün nazarlar Akdcnize 

m~~~~;~'.h~~şlcr eelbederıcr.ıyor - Eıi çok ihtil{ar ihbarı yapan kimlerdir 
Ufak adalar, hava darbeleri l 
karşısınd:ı kuvvetleri banndıra- . lıı~kann da modası olduğunu 
maziar. Girid, büyüklük itiba- bılmıyordum. Baksanıza, kaze
riyle Akdeııizin dördüncü bir telere, lstanbulda ihtikarın yüz· 
adasıdır. Giridin ehemmiyetini de elli nisbetinde azaldığını ya

Yazan : BEHİYE 
arttıran sebep, Egoyi kapama- zıp duruyorlar. 
sında, Libyaya yakınlıjiı dolayı- Yüzde elli! Yarı yarıya. - Evet. Fakat siz bir kere 
siyle bir hareket üssü teşkil et- lhtikilnn bu kadar azalması- buraya kadar zahmet edin. Gö-

. di G rilşelim. 
mesınde r. iridden havalan-! na sebep, olsa. olsa ilıtikılr mo
dıkları sayılan kuvvetli fi!ola- daııının artık para etmiyeceğini Telefonda bir ihtikar ihbarı 
nn l_~ke<l.eri~eyi bomb_aladıkla-ı bazı vatanda.şiarın anlamasıdır. yapılınıştır. Büru şefi "muhbiri,. 
rını dunku aJanlar bıldirdıler. Hükumetin aldığı ve almakta şifahi izahat almak üzere büro 

Bu saldırışların, Malt;aya kar- bulunduğu tedbirler karşısında ya davet ediyor. 
şı olduğu gibi ardı arası kesilıni- zaten fırsat düşkünü bazı kim- • Bazı kirı:seler varmış ki, ~h
yecektır. 1 selerin başka tilrlil hareket et- sı garaz ugruna büroyu beyhu-

,J - Evet doğru. 
- Neden acaba 1 

• - Fırsat kollayan sÇ~" 
her bakımdan zamanında 
dıklarını anladılar. öt~efl 
de kalan fırsat düşl<iiJl( 
arbk ihtikar yapmağa ~ 
edemiyorlar. Zira, ar!'e I" 
müşteriden şüphelenıl1~ ğı 
!adılar. Halkın uyanık 1 ibLJ 
işimize yaradı. Sont8• ıf 
yapmak için sebep de '!?~"0. 
lekette her şey bol. Giill ( 
ki yalnız lstanbu!da ibr' 
mek üzere bir milyoıı ~ 
mal satılıyor. ldha!iılt!'" " 
bir ı<iis'at var. Müşterı.~ 
ruşluktan yukarı bir s 1)11 

için fatura istemek hal<I' 
izdir. 

T~bbüsiln ha~gi hedefler melerine imkan yoktu. Eğer ha- de yere işkıll ve işgal ediyorlar
lll~yhındo:_ _yapıla.cagırıı _ yakınd_a I !il, köşede bucakta fırsat bekli- mış. Bazı kimseler de varmış ki 
o~enecepz. Her. m~';ltı m~- yen açıkgözler varsa, bu vur- rastgeldikleri ihtikar teşebbüsü 
hım vak alar takıp. et~~ne g?- dum duymazlann bundan son-! karşısında derin bir hiddete ka
re Breuner torenı buyük ala- raki hali yamandır. Zira, ticaret pılarak doğruca büroy-.ı. gelip 
kalar uy:ı.ndırmıştır. Hatıra ge- vekilinin Büyük Millet Meclisi 1 veziyeti haber veriyorlarmış. 
len hareket hedefleri şunlardu:: huzurunda ihtikarın kökünü Bilro şefi, ihtikar ihbarının ı 

a) Suriye, kat'i surette kazıya.cagı· na dair samimiyet ve doğrulğuna inandı Bu sırada 
b) Mı mı, ilk iş olarak bir curm·· ı·ım· eş- kız girdi. ' 

sır... verdiği söz, her halele boş değil-
e) Cebeluttarık, , dir. Buna ka.I'!lı geleceğin vay hut terti'"I eder. Zabıtadan da, - . . . Mağazasına (JI 
d) Malta. . 1 haline. bir yardımcı polis memuru iste- 1 Kumaş almak istediJll· ıutlj 

..sur.iye, .. Iraka götüren bir !stanbulda ihtikar ile zabıta nir. Cürmümeşhudda )cullanıla- reye 60 lira deyince fa .ol'.ı 
kopru rolu oynamıştı-.. Alman - ve fiat mürakabe blirosu mil _ cak paranın numarası alınır. rip veremiveceklerini }. 
!ar_. Surıye':1'n havıı: uslerınden 1 cadele etmektedir. Büronun tak Bu faaliyet bittikten sonra Vermiyeceğiz dediler. 
ıstifadc ettiler. İngilizler, bunu viye edileceğini yino gazeteler- muhbir yahut muhbirler önde, 1 size geldim. ~~ 
bır ışgal vesılesı saymadı.~ar; de okudum. memurlar arkada yola çıkılır. Derhal bir cünnüııı ti ı 
yalnız hava meydanlarını dov - Fi .. ak 

00 
b .. .. Sotdum: ha tertip edildi. Yola 1

"' 
1 

diller. Eğer Suriye, harekata . ~.t mur a ~o_su. dor- - En fazla ihtikar ihbarı ya- ı dular. ,t 
sahne olacaksa, şimdiden esaslı düncu VW! bıınının uçlli:ıcil ka- pan kimlerdir? Flat mürakabe b•i'.f' 
hazırlıklar ifası icap eder. Al- tında mutev.azı bırkaç odada ba- d k dı" ·ııfı" ·• aktadı 'l) J f - Y aıılı aile reisleri ile genç mey ana çı ar gı Y .V • 
manlar, tahakkuk edinciye ka- nnm .. r. e e on numarası; k zı celendirdiği ihtikar . ',oı 
dar bu teşebbüsü gizliyecekler- 22233 .. dur. . .-. . . .~ 1 

1 
ar. ' ' fi t .. k be k nı"'' ..ı 

B - - - Genç kızlarını ? • ıa mura a o ;.ı>· 
dir. Burada mruıdaterin fi'li mü- . uroya girdi. gınız vakıt ı;ıoyle da t tk'k ed"l· Su~ "'"~ ~ b il k·-·' - Evet, genç kızlarımız bu e ı 1 ıyor. · -e' dabaıeai kanlı ihtilatlara yol a- ır manzara e ~.,...a.'}U'Sınız: muşııa. faili derhal adil) · 
,... bilir. Köşede, gençten bir zat bir. memleket davasına karşı o ka- . , 
,,.. b dar hassastırlar kı' tasa"\'Ur e- rilıyor. ,-. Suriyenin i~=li, lngı'liz kuv- mas.anın aşına geçmiş, önün- • B" 'bbs.fl .r .,.,,- dek k d demezsiniz. ırçok kimseler, ı ··"'" vetlerinin yemlenmesine, Süvey- ı evra ı urınadan okuyor. ıı'"' şe doğru harekatın inkişafına Karşısında bitaz bilyükçe bir - Kaç türlü ihtikar vardır? tan sonra ad~yeJe ile)"' 

Su I{ b- Bu d d b. k _ Tu··rlu" tı"ırl"' D' b"l' . 1 sıkılıyormuş. Dilkanct -~P yarayabilir. riye üsleri, ı masa var. ra a a ır aç u. ıye ı ırını lın k 1 d.l -01 \Y 
rısı da t:aciz eder. memur durmadan bir şeyler ki ne kadar muhtekir varsa 0 ze ge e <en 1 erı 

Esas hedef, Siiveyştir. Sü- yazıyor, bir şeyler okuyorlar. kadar çeşitte "ihtikir,, vardır. yormuş... . . ·eJ' 
veyşin ele geçirilmesi için alına- Arada sıradJI. büro şefi, yani !s- Doğrudan doğruya, zincirleme, .. Ah, '.furklerm şu cı'c( . 
cak tedbire gelince: tanbulda ihtikilrla mücadele üstü kapalı kitaba uydurul . g-ı ... Bır memleket . -e~ 

a) Kanal tesisleri muntaza- teşkilatının başı, karşısındaki muş .. Fakat hepsinin çıkar yolu bile. yüzleyip 1?ahcU~ 
msn dövülecektir, memurlara falanca iş ne oldu, şudur: Adliye! bebıyet vcrmcgc ten i ~';,.; 

b) lskenderiye ma=umeleri, falan memur geldi mi, fahın işi Bir telefon daha. ' yen yüksek ruh asalet ,..ııt 
tamir tezgahlan, donanma at.eş sadıraya yazıdıruz mı, gibi su- -. l{alwe. hen~ gelmedi e- !im, hangi diyarda v

9
• d 

altında bulundurulaca.ktlr, aller soruyor, sonra tekrar ses- fendim. Geiınce te~ lisetesi Bürod k ld ğun ıııüd0 
c) Libya ordusu, takviye edi- siz fakat hummalı faaliyet baş- hazırlanacak. Ona ~öre tevziat fında d~ru ap illnıenJl)e~ 

lecek ve doğu iırt.ik.ametinde ta- lıy<>r. y ıla.caktı 1, 
arruz tevcih edilecektir, Derken telefon zili ··'·yor: ap . r. ı bilmiyen bir çalı~nıaJI ,J. 

.,..... Sordum· oldum. E\'et ticaret 
d) Suriye ve Filist:ine dikka- - Nerede efendim?/ ' _ lhtik:ir azalnıı?, aogı" ·u hakkı var. ' İhtikilrlıt 

ti celbetmek üzero de harekata • _ • 1 · girişilecek ve bir kısım müdafaa _______________ m_u_?_. ·----- kibrit suyu ekilecektİt·" 
kuvvetlerinin şimılalc kaydırılmda-

1 
........ __._..._,, ... ._,_..,.... -~~ . ._. . ._, 

sı sayesinde, as taan-uz or u-
sunun vazifesi kolaylaştırılacak- p 
tır. ı 

Cebelüttank üzerinden Afri- ( 
kaı yakasına sarkmak ihtimali ( ----
de kun·etlidir. Boğazı geçen or- ·= - -nr - - - - - - - - -
dunun Dakan istihdaf edebile· - MUMU - -~ <U<Umunu~"'"=' 

a ceği anlaı,ılmaktadır~ Fransız
lar, Kazablanka - Agadir, Tın -
donf • Atar üzerinden Dakara 
mükemmel bir yol yaptırmış -
!ardır. Piste lmperiale'in mühim 
bir kısmı asfalttır. Ancak, bu 
mevsimde sahranın öldürücü 
çöllerinde harekat icrası imkan
sızdır. Deniz yolu ise mesduttur. 
Asor adalarının hava yoluyla 
işgaline te~ebbüs edileceğinden 
korkan Portekizler bu adalarda
ki garnizonu besleırtişlerdir. 

.. -...rbahçe b ha ta a a~'1 
d n inti am alabilecek wı' 

Hür Fransız kuvvetlerine 
karşı teşebbüsün nered~ ve han
gi kuvvetlerle yap~.ıa03:1,Pnı ~u
gün kestirmek mumkun değil
dir. 

lki muha.sırn ordu doğu Ak
deniz etrafında siklet merkez

' !eriyle çarpışmıya amadedir -
!er. Suriyeye atlamak: Kıbn -
sın da zaptını me~burı kılacak
tır. Ancak. önemlı hedef Sü
veyş o!<lu«ıına göre, Asya kı
yılarına k~ı hareketler bir o
yalama mahiyetini de haiz ola
bilir. Büyük kuvvetlerin Nil 
ordusu ile muha~~beyi kabul 
etmeleri beklenebilir. 

Bu buhranlı vaziyeti gözde 
bulunduran Orb $ark ordusu
nun, hususiyle mühim hava kuv 
\/etlerine mubtaç bulunduğu 
meydandadır. Di~er taraftan, 
ana yurdun maruz ltnlacağ1 teh
likelyi derpiş eden İngilizlerin, 
orta şark ordularını ne radde
ye kadar beslemiş olduklarını 
zamanla öğrenebileceğiz. 

----

Geçen hafta Şeref stadında ı 
karşılaşan Fenerbahçe ile Ga
latasaray takımları, futbol me
raklılarına zevkli ve heyecanlı 
bir maç seyrettirdiler. Memle
ket futboltınun iki kuvvetli un
suru bu ekiplerin çekişmeleri 
hiçbir zaman hızını kaybetme
miş ve aralarındaki zaman za
man artan rekabet memleket 
futbolunun tekiimUlüne vesile 
olmuştur. 

Günden güne düşen futbol 
kalitemiz, bilhassa şehrimiz~ 
deplasman yapan takımların ge
çen senelere nazaran pek zayıf 
olmaları milli küme maçlarını 
sönilk ve zevksiz bir şekle sok
muştu. 1 

Her hafta stat kapısını aşın
dırmasına rağmen bir türlü tat
min edilemiyen halk ancak ge
çen hafta futbol ze~kini tada
bildi ve sahadan memnun ayrıl
dı. 

• • • 

!aşamadılar. Ve üstünlüğ\i ezeli 1 
rakiplerine bıraktılar. 

Bu sene Galatasaraya ilk de
fa yenilen sarı laci\'ertliler ya- j 
rınki kar~ılaşmalarıhda bu mağ
liıbiyetlerinln acısını çıkarabile
cekler mi?. 

Bu iki takımın maçlarından 
evvel y&pılan tahminlerin cık -
matlığına birçok defalar tesadilf 
ettik. 

Biribirlerine nazaran kuvvet
leri arasında mühim farklar ol
duğu zamanlar da bilA ummadı 
ğuııız ve beklemediğimiz netice
lerle karşılaştık. Bu itibarla 
Galatasaray - Fenerbahçe ma~
larının neticesini tahmin etmek 
bir hayli ~üçtür. Fakat her iki 
takıntın bugünkü vaziyetlerine 
göre söz söylemek icap ederse 
San kırmızılıların sarı lfı.civert
lilere nazaran daha kuvvetli ol
dukları tabiidir. 

ri beklenirken Fener: 
Melih ve Esadın da 'f t 
nı dlişünürsek mnÇ'~ıQ• 
olacağını talıminde ."(id 
meyiz. Esat san iacı\'b:. 
faa hattını eı;asll 

1 
· 

takviye edecek, a'kır ) 
basına bir \'arlık ol~ 
Galatasaray dcfo.JI • ~f 
zaman yapacağı ferd\ ) 
le zorlıyacaktır. Fil~·~ıı' 
danberi sahada ~~h~! 
l\Ielih bu uzun isllI""",ıı 

sind_en .sonra her ı~ ~ 
ettigımız bir varlı!'.• 
ti gösterebilecek ıJ11 · ~' 

et ben de künteyi aşırayım.. ı =tl=r=. =============tı=r=. =========== 
Baş pehlivanlar yağlandıliı:r.. llft•lil•• Milli küme ma~lanna bu haf-' 

Cazgır, eş tuttu. Fakat, Yürük ~ Yapnan bir tarih, yaratıl.:ın bir •ik \ Bin lira sigortalı bir ta Ankara ve lzmirde devam e-

Nitekim geçen haftaki maçla
rında biribirini takip eden Ga
latasaray akınları Fener kalesi
ni hırpaladı durdu ve kaçan bir 
çok gol fırsatları sayı adedinin 
artmasına miini oldu. Her haf
ta sahaya değişik bir takımla 
çıkan san lacivertliler ancak 
kuvvetli rakiplerinin şanssızlık
lanndan ağır bir mağlübiyetten 
kurtuldular. 

Müsabakanın gcccıı0 
nazaran daha çeti.11 ııı !.J 
senenin son teıııssl. ~;,. 
çevirmek için her ik1 rf 
bütün .• gayretlerin~.:ı;',ı• 
n t.abııdir. Galauı;- ~iP 
bahçe bu iki czeh ~ 
!aşması futbol ın 're<I' 
zevkli bir maç se'l ,,; 
vesile olacaktır. ,.,r 

Takıınlanmızıı ınu 
· !er dileriz. 0qıı f, 

Aliyi Deli Hafıza vermedi. Çakır Sonu olınıynn bir fed•karlıktan kuclret alan 2 şaheser, ...::.l:~ dükkAn yanıyordu dilmesi bu iki e:ıeli rakibin hu-
Osmana eş verdi. <1 

- Bunun üzeritıe Deli Hafız L L Mercanda örücüler sokağın- susi bir maç yapmalarına vesile 
ortaya atılarak: Bug·u·n tim Sı'nemasında da Muiz Salanıona ait dilkk& - oldu. Evvelki günkü nüshaınız-

nın "~ katındaki gaz parla _ da yazdığ1m1'l gibi sarı lacivert-
- Ben Yilrilk Ali ile tutaca- ..... - masından gece saat 2.5 raddele- le san kırmızı takım yarın Fe-

gıı~)İye bağırdı. 1ş uzadı. Cazgır 1 - QTEL EMPERVAL •TU.kçe• 2 - BAHRiYELiLER $ARKISI rinde yangın çıkmtşbr. Yangı- nerbahçe sta.dıii.da karşılaşıyor. 
fikrinde israr ediyordu. Deli Ha-\ ISA MiRANDA oıcx POWELL'ln gençlik nın bilyilyUp etrafa sirayetine· Bu seneki çekil;llllelerinin ek-
fız söyleniyordu: RAY MILLAND'ın ha!ıikl ten hayat alan en güzel meydan verilmedea söndUrill • serisinde sahadan galip ayn1an 

ı _ Fillbenin acısını çıkarma- zaferi. filmi. "'l 'ı milştllr. DU!rkA.nın 1000 lira- Fenerliler geçen hafta Galıtta-
ltyım .. GUreşi ayırdetmellyim.. ı 2,30 • 6 - 9.40 ı - 4,ıs - 8 1 ya sigortalı olduğıi 8llhışılarak sarayın zıtı!'lıırt, zaman parlıyart 1 
j Ağiı.l&r, Deli Hafızı haklı bul- il••••• Buıün •••t ı de t<:nz!.latıı mat.ine. Iİl••••I · tahkikata bi.§laııııwıtti' • oyunu karıııısında gayelerine u-

Yann genç Galatasaraylıla -
nn bir hafta evvel elde ettikleri 
galibiyete tekrar kavuştnak için 
bütün gayretlerini sarfedecekle-

. ~ııf ~ 
B.:ışiktaşla ıstı:ırı ı ı 

1 Ankaraya hare1<0 
1 ' 

ls ••• ,ıııı / 
Beşiktaş ve ..... ışı" 

kımalrı geni~ kaôı'Ôeııt f. 
Anlı:araya lıareket9~~ Takımlarımız AnJı ·nll 

el<'• ye ve Maskesp<>r 
ş:ıla.ııacaklardı r. 

1 
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1 llaziran 19 ıı 1' EN l S ABA 'l Sayfa : 1 

Hitler 
diyor ki: af, Te • H erleri 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

"Amerikanın kafile F~ans~z. Coğrafy on e-
usulünü kabulü kabınesı nın • •• 

harp demektir,, ı~~~T,~,• ...... , sı un ~op andı 
(B .. tar•tı 1 inci •Yf•d•) 

~Y;:~t t:::1:!n d~~1ı;; v!~~'!.": c..1'.:~11Harici Ko_!1greyi Maarif Vekili Hasan 
~t~~~:~:~0m:ı:n1~ i.~:a..azın ~0:::~1:a:uy:a: Ali Yucel bir nutu~la açtı 
litı ırat ve tazminat suretile e- lıın beyanatın metni şudur: 

den alınmış ve kendisi bey- İlk , _ _,_ ,_, tm 
lle~lıni. 'lel altınsız bir ticaret sis- - raporıaı"'"'' ışara cıı-. Uır••• ı inci •yf•doJ j Ebedi Şef Atatürkün aziz hatı- ı 

tersine olarak Vichy hükiime-
. hazırıamağa mecbıır edil- yazılacağı hakkında beyanatta raınna hürmeten beş dakika ıv 

llıı>ıtir. Bununla berab>r Alman- tinin şidmi taarruz maksadlarl- \ yakta ihtir" d ,_,. "" · bulunmuş , bundan sonra dör - am uruşu yapı.,,.... 

t
,., altının kredi esası olaM k ı le diğer devletlerle iş birliği b d Milli ş 
l d · k bul tat'-"- ....__ · düncu·· mesele olarak ki•~p ışını· · • ve un an sonra aziz · &o y asını tanımaktadır. siyasetı a ve ""' cu.uesı ""' 

1 b' de"'ld" Bö ı mevzuu bahsederek demiştir ki: I fiıniz İsmet İnönüye, Büyiilı: 
~ll. liitler Alman menfaatinin inanılır ır şey gı ır. Ye M"ll M ı· Abd'"lh lik 
.., l • ü 1 - Memleket çocuklarına kud- ı et ec ısi reisi u ~ nı:_ltt!Pri eııaret altına almak. ta bir siyaset yalnız aıp.r bir m - R da B .1 D kto R 
'""'dı " t k hük" üml rın · tec '" retimizin hamisi ile """•ıp iyı" en ya, a.şveki o r e-ı. ~ ı;ını söylemis ve ne ıce tare e e ı avuz e- ~ 
0

"'<11.k §ilyle demiştir : ı derek kıymetli haklann ve men I kitap vermek ve onları teşettüt fik Saydan:ıa ve Genelkurmay 
Ilı-: Alman davası birleşik A- faatlerin terki demek olnuya - ve başkalıklardan Irurtarmak Başkanı Mareşal Fevzi Çak -
~ıka menfaatlerine muhaılf cak, ayni zamanda Fransayı der ıstırarındayı.ıı;. Bunun zararını maka kongrenin taz.imlerinin ar
hı lılir. Fakat bunu Amerika- hal askeri ve siyasi bajuından çok gördük. Buna mukabil ay- zına karar veriJnıiştir. 
le ara isbat için yapılan gayret- "'-i bir devlet haline koyacak nhkları be~--• etmek ı·p;n Kongre, reis vekilliğine Si-

! dalına akim kalmıştır. ...., n.acw. ,.. 
lli ve bu memleket diğer bir çok l sarfettiğimiz emellerin güzel 

1 

yas.al Bil.giler. ok. ulu Profeso.·.·r-
tler . Mussolini mti!8katma b' taa •--'-" milletler aleyhinde ır rruz neticelerini de elde ettik. Meseli . =u .... en istatistik umum mu -

dair t,•fsiler •ıecı· olacaktır. Bu y••iyet, Fran- d"-'' "·lii A k · l"k Lon .. - ecnebi dili kitaplarında yaptığı- w. u ..,., yban ve atip ı -
ile dra, 6 (a.a.) - Mussolinl sız milletinin hürriyetine, haki- j mız birl...,+;nne tecrübesi fay _ !erine Prof. Besim Darkot ile 

liitıerin, ııon mlil6.kr. tlan ee- ld menfaatlerine ve refahına ""w 
~nda yeni bir sullh siyaseti 1 yapacağı büyük tesirlerden baş dalı olmuştur. Ayni ~ coğ- öğr~en lCemal Batuyu eeç
ı!ıı/bi husu.<unda mutabık k':ll· ı ka , diğer memleketlet;in haklan- rafya için yapmamız lazım. ıniştir. Azalann komisyonlara 

11 !an anlaşılmaktadır. Her iki- na karşı tamamen h~smane ve Coğrafya tedrisatını da bu kar- aynlması hakkındaki teklif r&
~,nın. de dünyaya ne söylemek gayri dostane olacaktır. gBJj&lıkt= kurtaracağız ve tek ye konulmuş ve koıniııyonlar 
'Yleinde olduğunu tahmin et· J Diğer taraftan bir g8.Z<:'teci- kitaba gideceğiz. kurulacak kvngre ilk umumi 
~ güç dtğildir. Alman sil3.h- nin sualine cevap olarak şunları . .. • toplantısına son vermiştir. 
ı ile hemen hemen tamamile ııöylemiıjtlr: Hasan Ali Yucel, program - Bu umumi toplantıdan sonra 
)e~edilmiş olan Avrupa 9imdi - Amiral Leahy'den iptidat lann teımitine klasik cihetlerin komisyonlar ayn ayn kendileri
~ nizamın nimetlerinden ve mahiyette bir kaç rapor aldık. aynlmasmı milnakaşa mevzuu ne tahsis edilen salonlarda top- . 
~ anyanın yeni altın de~- Samimi ve açık olarak söyliy<>- olmakta devam eden hususatın }anarak reis ve raportörlerini 
ı;.n talıat rahat müstefit olabı- nım, tahaddüs eder gibi g,örli- münakaşa ve tetkik olunmasını 
q, l<'·•- ·· ·· de intihap etmişler ve çalışm•ya ) ..... at Almanyanm onun nen vaziyetten çok endişe edi- tavsiye etmiş ve kongre azaları- . 
)~e mania, Amerikalıla~n yoruz. Birleşik Ame,.;ka , Fran- na çalışmalarında muvaffakı- başlamışlardır. ı 
• l'ıiıın gören lngı'ltere, bili. sız hükilınetine vaziyetinin zor- Kongre, ÜÇ dört gün komis-
·~ yetler dileyerek nutkunu bitir- nl h- "-~ l'iı.yor. Avrupanın efendileri luklannı takdir etmekte oldu - miştir. yo ar tuinde çalışınalanna de 
\'."'be başlamak mesuliyetinin ğunu ve Fransız milletinin seli- vam ettikten eonra. hazırlanacak 
ltııle~ • tt meti meselelerini hal l~in ken- !Maarif Vekilinin açılış nutku-

1 
1coınisyon raporlan üzerinde u-

ııı.~ e ı.it oldugunu unu ur- ı •--" ....,_ •--· ·~ be el&- disine mümkün oian biitün mü- nu mfütea.kip ~an """ a.=uı- mumi çalışınalanna başlaya • 
~ ra.ıışarak şimdi har . zaherette bulunmak azminde nın verdiği bir takrir üzerine caktır. 
..,_ .rnesuıiy.etinin !ngiltere .ııe , --------------------------""'l'ilt . bulunduğunu amiral Leahy va-
lillı aya raci oıdugunu teıkine 1 sıtasile müstemirren bildirmiş- r------------.l''K d" h -\lao·•-• daml k k . oor masyon e .\ --.ıardır. Ayni a ar ı tir. Fakat birleşik Amerika ana As erli işlerı 
.\~ birleşik devletlerinin 1 siyasetinin Fransayı istila eden yeti toplandı 
1. Ya idaresinde sulh halin- '!e onu boyunduruk altına almakı Fa.tlh askerlik şubesinden: 
~~!~~ağa muktedir oldultla- iWıre bulunan kuvvPtlere karşı 
«a,. ""Yan edeceklerdir. Bun- kendisini müdafaa icin Büyük 1 - Yedek Subay Joklaması, 
lıııh başka bu memleketlerin Britanyaya yardım etmek oldu- 2 Haziran 9il den itibaren lıeş
b,.. ıçinde y••~"""k arzusunda ğu da Fransız hükumetine açık- lamıştır. 20 Hazira.n 941 günü • 
"il ...,....... ne kadar devam edecektir. 

ilı~,_11dult!annı fakat buna A • <:a söylemiştir. 
ı.t·•ka ile lngı'Jterenı·n muhale- 2 - Her yedek subay yokla· 

et -~-~ ..... .., ..... ..,,,___ maya bizzat gelmek mecburiye-

~. tiklerini ilave edecekler- Wı'Jlkı'e' nı·n mu"hı·m tindedir. 
ili a) Rahatsız ol.ııp gelemeyecek 

~ll~k~~Örlerin bu hattı hare- halde olanlar (mahalli hükfı • 

l\\i.~il'inıu sebebi nedir? Bunun bı'r hı'tabesı' m-;'t tabibinden musaddak rapo· li~ . dar iki sebebi vardır: Bi- ra bağlayacakları taahhütlil 
t~~h~ diktatörlerin uzun slire- Chicago 6 (a.a.) _ B. Wen- mektuba şılbe defterinde ka-
~'tı. ır harp karşısında duyduk- yıth olduğu aıra kayıt numara-
ı'la. ilorkudur. İkincisi her gün dellwillkie, Chicagoda kalabalık sı ve rütbe jje sınıfını bildir -
L,h1~1~e M:ihver devletleri için 1 bir halk kitlesi önünd-~ bir nutuk mek şartiyle şubeye göndere ·, 

" 
1'-'<tl.r bir vaziyet alan lngi- söyliyerek Amerika reisicüm - ı cektir. 

~;D~ ~erikan iş birliğidir. Av- hunına karşı mes'ul olacak bir (Meseli 6 ı10 gibi.) 
~l'\ Yt ıstibdatları altına alan-l zatın idaresi altında mütemer- 3 - Hükumet memuru olup ! 

n ltaıb ta berayı vazife şube mıntalra-
~. d. lerini korku ve endişe ! itiz bir müdafaa teşkilatı yapıl- sı haricinde olanlar (tayzif e-
'lı, ~duran dü.<riinceler bunlar- maııını talep etmiş ve demiştir dildikleri emrin sureti) serbest 
~huı 11 ~beple · sulh taarruzu. ki : meslek sahibi olup ta HAziran 
~e edılebilecek en iyi ve ye- _ Bu tedbiri ittihaz etmekle ayı zarfında hariçte bulunmala
"-tö Y<ıl olarak görülüvor. Dik- milli müdafaayı temhıat altına n mecburi olanlar (bu mecburl
"~:ler, alicenap bir titihin ci- ln T h yeti bulundukları mahallin em-

i ı.J'll.Pacağı sulh teklifinin alınış hem de gı ız a..rp ihti- niyet müdürlüğü veya Amir
~ """1't olacağını ümit etmek- ya<;lanna yardım etmis oluruz. !erinden alacaklan vesikalar) 
~~r. Birincisi Avrupada Amerika. imalitının emin bir yoklamalarını kerre dahilindeki 
~ı ... tı ınesul olanlara karı;ı tan,da lngiltereye te.slimini te- vesaiki mektupla göndermek 
~;~ıııı koyu kini Jngiltere ile min etmelidir. Aksi tal<dirde İn- ı suretiyle yoklamalarını yapa .1 
ı..ı;1?ka0ın üzerine çevirmek. giltere yaşamıyacaktır. Anıeri _ .

1 

caklardır. Vesaiksiz gönderilen 
•" mektuplar makbul değildir. Ve 

~ltııı; Sakson meınl.-ketlerini ka harp malzemesinin teslimini yoklamaya gelmemiş addedile-
ıı.,, ""1 ~. dete yegane engel temin ederse İngiltere yaşıyacak ceklerdir. 
il~ g ve muzaffer olacaktır. 
~"-tt <>ııtermek suretile buna 4 - Mektupla yoklamalarını 

1 )ı,l\r ak olacaklarını 7annedi- -- - yaptıracaklar bizzat yoklama-
~ · müsait bir zemin bulmuşlardır. larııu yaptıracak subaylıtrın 

• ·nci8· Bu gibi propagandaları bekliyeıı getirecekleri aşağıdaki vesaiki J 
> 

1lin · 
1 

Amerikadn B. Roo..e- akibet İngiltere ve Amerikada de taahhütlü mektupla gönde-, 
'il 81

VaReti aleylıirı» bir cere- efk . · d .. ı ~eklerdır" . ~. ıı · an umumıyenın göster igı •w 

"-~ Yandırmakdır. Bunnan teyakkuz sayesinde ancak bir 5 - Şube mıntaka.sı haricin· 
lı!ti~ t da, mümkün olursa, A- muvaffakiyet.sizlikten ibaret de olup ta yoklamalarını yap-
l\ııı..~'.11n harp gayretlerini a- ol'l.bilır. tıraeaklar istenilen vesaiki bir 
~;:"•tır. Diktatörler Ame- Yeni bir ııu1h taarnızn ihtimali dilekçe ile şube başkanlarına 
hı;'' ınr Londra, 6 (a.a.) - Time<! müracaat etmek suretiyle yap
' llıiıta i r atı;ılarına 911 tarzda gazetesinin Zürih muhabiri, Ga- tırabilceeklerdir. (Maliye mü- ı 
~il<\ leaaa buJunmı:.IRnnı te- zette De Lausanne'ın bir maka- fettişlerine) aittir. 
~~~k deliller vermeğe ça- lesini bahis mevzuu ederek Mih- 6 - Gerek mektupla gerek 
ı.'~~~ r:. Avrupa nazi reji- verin yakında bir ;;ulh taarru · dilekçe ile müracaatlarda nü
~ "1.llıuva.ze. nesine knvuştuk- zuna kalkması ihtimalinin gayri fus cüzdanlannda 940 yokla
."l "l'a b var:d olmadığını bildimıektedir. ı masında yazılmış şube defter 
ı,.;~e ııı· ız. niçin Avrupa is· Diğer gazeteler, bazı Amerikan sıra kayıt numarası ve rütbe 
~' la Üdahale edelim• Dikta- mahfillerinin çıkSJ'.dığı sulh son ile sınıfının bildirilmesi lazım- 1 (' rafından t PJdif edilen dajı şayialarını kaydetmektedir. dır. (Mesela Yedek Top. Teğ, 
lıı~ bırleşik d• v!etleri d~ Bu sayialar. Hitle.rin •ullı şart 4 160 gibi.) 1 "'' a birle'}ik devlı>tlerinin ı ıannı umumi bi~ tarula bildir .1 7 - Yoklamaya gelmeyenler 
-~,,..~ttıği hürriyet Vf' nime- miş olduğu Brükseldeki sabık usuline tevfikan mektupla yap

. "'lllcakJaıılır. Diktatörler Amerikan. b~yük e!çisi ı;ı. Cn - tırmıyanlar 1076 numaralı ka-
\ı.ııı lıı:ı.rın A da h dahy'nın ıddıaları ıle munase - , nuna göre (50) lira cezaya ta-

ı...~ol1ııı . . ~:Upa , er hattadır. Bu şartlar. nihayet, bi tutulacaklardır. 
• 'Tiııi a .gırdıgıne hükmede , Britanya imparatorluğunu . Av· ı 8 _ Haziranın 2 sinden 7 si
~ bllınit etmekWirler. \ nıpa meselelerinde bk bir reyi ne kadar (Kimyager, levazım, 
...,, il t:iyetlerinin vaktin- \ bulunmıyaca~ ik~nci .•ı~f ~ir veteriner, e c z a c. ı, tabib), 

· ~. ~eRfedildiği anlaşılı- devlet h~ne ifragını .ıstihr\af et sınıfına ait bütün rütbe subay-
•"11.lı.;; Alman .. .. ,. ı mekte<Ur. Amerika bırleş•l• dev 1 yokla al 1 k 

ı,) ltı ~ sozcusu bu !etlerinin ,,_qkerl tedb;rleri fazla arın m an yapı aca -
t. doğrwuğunu tekz'p ı d · .. tır.J "'1lcin b .. .. ı , ı~tınnak hususun a te•rıı t·e 9 _ Haziran 9 undan 12 81·-ı u turlu A.b:ııan • pratik aahıılardaki ~i-ldetli hare 
ııı1::1'e\Tr9.Jan Anglo -ı ütı, bu propagandaya en iyi ne kadar (Top, hesap memuru, 

~ketıerlnde pek u birce-rap teşkil etmektedir. j nakliye, iatlhki.m, oto) aınıfuı.a 

Ankara, 6 (a.a.) - Koordi -
• nasyon heyeti, bu ııabah saat 

10 da Başvekil Doktor Refik 
Saydamın riyasetinde toplan
mıştır. 

Eski Mısır Genelkurmay 
reisi tevkif edildi 

Kahire, 6 (a.a.) - Geçen ay 
Mısırdan tayyare ile kaçmağa 
teşebbüs eden Mıaır genel kur· 
may reisi Aziz - El - Mısıi ve 
iki arkadaşı tevkif edi!mişler· ı 
dir. 

ait l>ütün rütbe subayların 
yoklamalan yapılacaJctır. I 

10 - Haziran 13 ten 16 sına 1 
kadar (muhabere, süvari, de
miryol, jandarma, hava, ölçme, 1 
harita, imanı, adli milşa vir, sa
nayii harbiye ) sınıfına ait bü
tün rütbe sulıaylann yoklama
ları yapılacaktır. 

11 - Haziran 16 dan 18 ine 
kadar (deniz makine, deniz gü
verte, san'atkarlar, muamele 
memuru), sınıfına ait bütün 
rütbe subayların yoklamaları 1 

yapılacaktır. 

12 - Haziran 18 den 20 sine 
kadar bütün rütbe (piyade) !er. 

13 - Bu yoklamalarda aşağı
daki vesaik asıllariyle birlikte 
tasdiksiz olarak beraberlerinde 
bulundurulacalı:tır. 

a) Terhis tezkeresi. tekaüt 
emri veya diğer askeri vesaik 
sureti. 

b) Nüfus cüzdanı. iki adet 
fotoğraf. 

c) Hekim, eczacı. di.:;çi, vete
rinelerin (diploma Ye ihtisas 
vesika) suretleri, 

d) Mühendis ve kimyagerle
rin hangi şubede ihtisaslan bu
lunduğu. (Su, elektrik, yol: ilii.lı) 
vesaiki. 

14 - Halihazır mahalli em
niyetler tarafından tasd!kli ika· 
met senedi. 

15 - Her sınıf için tayin e
dilen günlerde yoklamaya ge
linmesine riayet edilmesi, 

16 - Temmuz 940 ve daha 
evvelki senelıırde yaş haddine 
uğrayanların nüfuE cüzdanla
nna Yat haddıılf' uğradılrları 
kaydedileceğinden şubeye mü
racaatlan. 

17 - Yoklamaya 11ahah saat 
8.30 dan 12.30 za kadar öğle

den sonra :ı 4en 18 e kadar de
vam eıılil cllli il&a ohıour. 

Suriyeye 
Alman 
hulQlü 

( Saı taraf ı 1 laol ıayf•da) 

sızlann yüzde ellisinin Alman -
Fransız iş birliğine muhalif ol
duğuııu iyi<:<? anlaıIWJ bulnndu
ğunu yamıaktadır. Bundan baş 
ka Darlan, Vichy hükilmetinin 
General De Gaulle kuvvetlerini 
ezmek istediği takdjrde halkın 
isyanile karşılaşacağını da bili
yor. 

Diğer taraftan Alınanlann "i
mali Afrikaya girm.,ğe ~la -
malan üzerine Weygand, mfi&. 
teınleke imparatorluğunun mu
hafazası için zayıf olmakla be
raber yegane ümidhı Almanya 
ile beraber hareket etmekt.en 
ibaret bulunduğuna kanidir. Bir 
kelime ile hülasa etmek ıUım 
gelirse Fraruıanın ııefleri sözle
rine ve memleketlerinin bariz 
menfaatlerine ihanet ederek im
paratorluktan vas geçmektedir
ler. 

Franıılllana --Vichy, 6 (a.a.) - Amiral Dar-
!anın beyanatında Umum! Harp
ten sonra Türkiyede vukua ge
len lldiııeler hakkı™'!lki fıkra
sına karıp Türk matbuatının ak
sülimeli üzerine, salihiyettar 
mahfiller şu ciheti tasrih etmek
tedirler ki başvekil m1lflvini, 
Türlı:iyeye karşı, milli gayreti -
nin safhalarından bir tanesini 
teşkil eden bu kadar eski bir 
hareket hakkında ııerzenişte bu
lunmak niyetini gütmemiştir. 

Amiral Darla.n, yalnız İngiliz
lerin iki yüzlü hile ve cebir o
yununu aydınlatmak isteıniştlr. 

Şu cihet tebarüz ettirilmek
tedir ki Fransız - Türk müna
sebetleri değişmemiştir. İsken
derun sancağı meeelesine ve
rilen hal sureti, bu münasebet
lerin iki temele dayandığını is
bat etmekte<lir. Bu iki temel, 
an'anevt dostluk ve yakın şark
ta karşılıklı haklara mütekabil 
hiirmettir. 

Londrada müt:ılealar 
Londra, 6 (a.a.) - Vichy hü-

lngiltere 
Hakkında tenkidler 

Kahire, 6 (a.a.) - Mısır 1ı3'" 
vekili bugün lakenderiyeye g&
lerek Temmuzda Alınan hava 
kuvvetlerinin akını esneeında, 

yıkılan ve harap olan mahalle
leri ziyaret eınu. ve hastahane
de yatan yaralılarla. BBmimi <>
larak görüşınüştiir. 
Başka cesetler de tekeoı<le& 

yede enkaz altından Çlkanlmak 
tadır. 

Hore &!1191aa~ Rıoldıd1eri • 
Edinburg, 6 ( a.a.) - HaU!n 

!ıülriımeti başlıca tenlrid eden
lerden bulunan eski har -
biye nazın B. Hoare Be
lish&, Girid Muharebesin -
den alınan derslerden balı -
eederek, hareka1;ın sevk ve ida
resinde yeni bir m!inebbih kul
lanmak lbmı olduğunu söyle -
~ ve 8Ö21erine şöyle devam 
etmiştir: 

- Bu muharebeyi kegenmaJr 

lığunız 18.zımdır. Bu maksatla 
tam bir gayret aarfedcn her hil.
kilınete yardım ed~. Fakat 
1914 deki tempo ile 1M1 de 
harbi kazanamayız. 

Sulh için yepyeni bir niuun 
tesis edilmesi lüzumuna ~ret 
eden eski harbiye nasın ~ 
tir ki: 

- Faaliyet saiki olarak kir 
tahakkuk ettirl!mesinin yerine 
himıet etmek iııteği kaim olma· 
lıdır. Kendi cemiyetimiz içinde 
de büyük değifikliklero hazır ol 
malıyız. Milletimizin \le Avrupa 
kıtaaındaki milletlerin hayali 
üzerinde tesir yapmak için şim
diye kadar çok az sey yaptık.! 
!şin adilane bir tarzda taksimi, 
azami emniyetin ve konforun te
mini ulaşılmaz şeyler değildir. ı 

Demokrasilerin yeP3(elli bir 
nizam tesis etmek hususundaki 
azimlerinin en cesaret verici 
teminatı, İngiltere, İngiliz im
paratorluğu ve Amerik'1. birle • 
şilı: devlelleri vatandaslan arıv 
smda mü~terek bir statünün 
şimdiden tanınmış olııcaktır . 
Bu ~tle birleşik demokrasi 
harbi kn•nmak içın icap eden 
kaynaklan toplan.ıruıi olacak, ay 
ni zamanda da miUetlerin sulh 
içinde iş birliği yaparak y~ı 
yabilccekleri yolu göstereeek -
tir. 

kiıınetinin general ve valilerile -
müzakerelerde bulunduğu, Su- istıediklerini kaydetmekte ve 
riyeye Alman sızmasının devam aynca, lngiIWerle Fraru=lar 
ettiği ve Fransız makamlannın ara.smda muhaaıu:ı.ıat doğuracak 
Fransız imparatorluğunun her bir vasıta olarak istiınru etmek 
her türlü tecavüze karşı mlida· niyetinde olduklarını cia teba -
faa cıiyetinde bulunduklanm il& rüz ettinnekeditr. Almanlar 
ne devam ettikleri şu sırada İn- Fraruıı.zlara tam bır nıiir.alıeret j 
giliz efkii.rı umumiyesinin dikka- vadetroi'1er ve daha jlllildiden 1 
ti orta şarka çevrilmiş bulun· lıir çok asker göndermişlerdir.\ 
maktadır. Fakat ilk çarpışmanıil Fransız-

Birleşik Amerikanın Viclıy- !arla lngifu:ler arasınd... olması
ye yaptığı ihtar bazılan tara- nı arzu etmektedirler. 

( "•• Uırofı 1 ı..oı _,.,.dııf' 

ticaret gemisini batınmııtır. ~ 
npurlar, bir kıı:t!le lçinde ~ 
retmekte idi. Bunlardan i)8fkır 
dört büyük vapur da ağır hani 
ra uğratılmıştır. · 

Akdeniz se.ha.ıımda, Alman: 1 
hav ... kuvv. etlerine meoı"ı.p tay.o, 
ya.eler, 415 Haziran gecesi In.J 
jdlizlerin İskenderlye d.-niz üs-1 
süne bilhassa mliessir bir hücum 
yapmışlardır. Bir be'll%in depoJ 
BU civannda atılan bomba!~ 
büyük bir yangın ~ıkarmış vfi 
bu yımgın, tayyarelerin hareke/ 
tinden çok sonra dahi müretİe1 
bat tarafından mü.as.hede P.dil< 
miştir. . 

Şimali Afrikada, Alman - t 
talyan topçusu, Tobruk civarı.ıw 
da topçu mevzilerini , mühim 
mat depolannı ve ıru jhtiyatlan 
tesisatını muvaffakiyetle bom 
baıi'ıman etmiştir. 

Diişınan. ne giindüz ne g.-o 
Alınanya üzerine hücum yap 
mamıştır. 

, İlalyaa R.eıımi Tt>bHği 

Roma, 6 (a.a.) - İt:alya.n 
orduları umumi karargihınıo 
366 num<trah tebliği: 

6 Mayıs gecesi İtalyan tay• 
ya.releri, Cebelüttank müstah • 
kem mevkiini ve :t.Wtada Hal· 
far ve N'ıcabba tayyare meyd:ın· 
!arını bombardıman etmişlerdir. 

Bir İtalyan torpidosu. mcr . 
kat Akdenizde bir d~an talı· 
telbahirini batırmıştır. 

5 Mayıs gecesi diişınaıı tay· 
yareleri ,Rodoo eda.sına bomba.
lar a~r. 

Şimali Afrika.da. Sollum cep
hesinde düşmanın bir taarruz U 
şebbüsii tardedilmiştir. Topç~ 

kuvvetlerimiz. Tobruk !ima . 
nında.ki gemileri bombardınıan 

etmek suretiyle bilhassa büyıik 
bir faaliyet g&.termi..'j.lerdir. 
Tayyarelerimiz, yeniden Tob -
ru.ltun müdafaa tesisatını bom· 
ba.rdıman etmişlerdir. Hurrica· 
ne tipinde bir d üşınan tayyaresi 
avcu tayyarelerimiz tarafın -
dan düşürülmüştür. Düşman 

tayyareleri, Bingazi ve Deme
ye bombalar atmışlardır. 

Bardia mıntakasında motöı• 

lü bir sandalla Giridden kaçmıı 
olan ve bir zabitin kumanda..'!! 
altında bulunan İngiliz asker 
!erinden mürekkep bir grup·" 
Bir edilmiştir. 

Şarki Afrikada dilııman ha 
taryaları, Abatti - Galla ve Si· 
damo mıntakasında Om" neh 
ri boyundaki mevzilerimizi şid 
detle bombardıriıan etmİ§ ise 
de elde etmiş oldu'iu neticeler 
ehemmiyetmdir. 

fından V aşingtonun Dar lana Ayni muharrir orta eark va
ve taraftarlanna son bir ihtarı ziyetini tetkik ederek bu mın· -
olarak telakki ediliyor ve gaze- takadaki İngili% siyasetinin ga- • 
teler bunu muazzam ba4lıJı:lar yet açık olduğunu ve bu siya.se
altında bildiriyorlar. tin, Almanlara, her göründilk -1 
Diğer taraftan, Britanya im- !eri yerde taarruz etmekten iba 

naratorluğunun Girid muhare - ret olduğunu kaydedi~ oT. İngil
besinden sonraki stratejik va- tere orta şarktaki emniyetinin 1 
ziyeti, İngiliz efkan umumiye- tehdit edilmesine asla müsaad& 
sini hükumeti idare edenlerden etmiyecektir. 

Wioant sutıı teklifi 
getirmem is 

Vaşington, 6 (a.a.) - Winant 
ın aulh teiıtifleri getirip getirme
diğine dair bir pzeteelnin su
aline verdiği cevabın a.yneo 
neşrine Roosevelt müsaade et
miştir. Bu pek ender gôrillen 
hadisedir. Roo6ıwelt demi.,tir ki; bu kabil mağlfıbiyetlerin te -

kerrürüne mani olmak için bü- Diğer taraftan Taynı ısın Fran 
tün mill ikuvvetlerin azami de- sız hududundaki muhabiri Wey
recede bir araya toplanmasını gand - Petain görilşmelerinin 
istemeğe her zamandan ziyade Fransız - Alman iş birliğini ay
davet etmektedir. dınlatınıyacağı ve . basitleştir -

Müteaddit gazeteler, kutsi şef miyeceği kanaatinde bulundu -
Churchill'e tam inanlarını teyit ğunu bildirmektedir. 
etmekle beraber, imparator - Fransız • İngiliz münasebetle . 
Juğu bütilL hayati müdafaa rinin 8.kıbeti bu iş birliğinin te
noktalarının kafi miktarda tay- celli şekillerine bağlı bııluıımak l 
yare, tank ve diğer makin~ tadır. Bu muhabire göre general 
malzeme ile techizi için ıcap edi- Weygıınd şalıaan , De Gaul!e'e 
yorsa zihniyet ve usullerin de karşı harekete geçın.,k taraftan ı 
değiştirilmesini istiyorlar. .. .. · değildir ve Darlanın Suriye ve 

Gazeteler billıassa Buyük şiınall Afrikada yapmak istedi-! 
Britayna hava meydanlannın ği ~eylere muhaliftir. Weygand 
bir istila teşebbütiü takdirinde bu muhalefetini müsterolekel.,r
düşmanın tutunmasına m.ii.ni <>- le manda altındaki =..ide ya· 
lacak şekilde hususi 1..-ıtalar ta· şıyan halkın ekseriyeUe De Ga
rafından müdafaası için bir ku- ulle taraftan olmasın:ı istinat 
mandanlık ihdasını talep ediyor- ettirmektedir. Genernl Weygan-1 
!ar. dın bu hattı hareketinde şeref 

Bir sulh teklifinin onuncu de
recede bir yiğeni bile mevzuu 
bahis değildir. Ne sullı teklifi 
mahiyetinde ne de her hangi bir 
sulh müzakeresi yoktur. Kat'i · 
yen buna benzer bir şey mevcut 
değildir. Bunu Reisicümhurun 
bir tekzibi suretinde değil, fa -
ka.t bir ittihamı suretinde kulla-
nınız. 

Kimi ittiham ettiği, Roose -
veltten ııorulmuş o da "Alınan
yaya. aldanan kimseleri,, demi<r .. 
tır • 

İngilterenin Mos
kova elçisinin 

seyahati 
Birleşik Amerika hlikilmeti - his.qinin de rol oynadığı zanne

nin 1942 senesi askeri masraf- dilm<:ktedir. Filhaki':'l. eski müt Londra. 6 (a.a.) - Sali.hi -
!arı için 2.250.000.000 lng'iliı: tcfik lngiltereye karşı si!B.ha yetl:ar kaynaklardan öğrenildi • 
lirası gibi muazzam bi rtahsisatı 1 sanlmak Weyganda ağır gelmek ğioo göre, İngilterenin Molılı:ova 
son dakikada kongreden ıste - tedir. Bunun gibi, Fransa.nın elçisi Sir Stafford Cripps. h~ 
miş olduğu hakkındaki haber 

1 

an'anc\i dostu olan Amerikay'il riciye nazın B. Edenin daveti; 
büyük bir ehemmiyetle karŞı- l::ırşı harekete ge<;ı:nek dme Wey üzerine ınilşavere iı;in yakında 
lanmıştır. gand için zor bir iştir. Londraya gelecektir. Sir Staf -

Bu meblılğ kongre tarafın - Bununla beraber De Gaulle'ün ford, Londrada bir knÇ gün kal-
dan geçen harp esnasında ka- Haytaya gelm4i ol.n:wıı üzerine dıktan sonra. Moak<>Yaya vaııife-
bul edilen milyar İngiliz lirası Almanların hulfılu" """' dı" ma gı si başına dönecclctir. 
t•h•i••tın kabulündenberi iste- takdirde Suriyede çıkmam muh 
nen en muazzam tahsisattır. Ay temel kargaşalıklardan evvel ka Yabancı memleketlerde bu • 
ni zamanda Roosevelt kongre- rar almak zarureti vardır. Vic- lunan el~lerin ve büyllk elçlle
ve bir mesaj göndererek milli hy memurlarla ordunun hemeıı rin, V&Ziyetin bütün eafhaları 
tehlike vaziyetiniıl dört sene sü- hemen klmilen De Gıı.ulle tana- bakkmda maJilmattar ~ 
rebileceğini beyan eylemiştir. fına geçmelerinden eıırişe et . !eri için, ,.ayanı anu addedil -

Taymiain diplomatik muhar· mektedir. Bunun içlıı Suriy&de- diği .her defa, milp.verelerde 
rlri Almanlann Suriyeyi, Iraka ki Francıılann ~tapo ile boy , bulunmak üzere ~ fd. 
ve Mısıra karşı yapılacak hare-j ölçü\'Cblleceldedııe kanaat ııe meleriniıı mutad bir usnMI tıeıılt 
katta bir iia olan.k lmJlanmo 1< .. • · • • -· " 
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Fırın tezgahtarının -

Yakalanan zehir mahkümiyeti 

- 3 - ------------ - - -

Felsefe ve Edebiyat 

(Tasvir san'ab) <1)nın doğrudan 
doğruya ifade edemediğ; 
şey~er nedir? Onları bilva

sıta ifade edemez mi? 

Teneke Fabrikatörlerinin 

(Baı tarafı 3 Dncü sayfada) 

deliiletile doğrudan doğruya 
bir mana ifade edebildiği için, 
ben, güzel san'atlann bu takı
mını , (şiir} den 'ıiraz ayn tut
mak i$tiyorum; Çünkü (şiir} 
konuştuğumuz lisan ile söylerur 
ve yazılır. Ve hem kulağımız 
hem de gözümüz vasıta.sile bize 
ber şeyi tebliğ ve ifade edebilir. 
Sahai beyanı dünya kadar ge
nıştır. Her şeyi ifade eder am
ma ancak birer muayyen (fi
kir = idee) olarak söyler ve o 
fikri bir (kelime), veyı.ııut şi
fahi bir (lafız) ile temsil ederek 
ifade edebilir. Geçen makalem
de şiirin bn mahiyetine, bu tarzı 
ifadesine dair epeyce izahat ver 
ntlştim. (Musikide ifa.de) bahsi
ne gelince, o da aynca bir ma
kalede müzakere edilmeğe değer 
bir mevzudur. 

İşte bundan dolayı burada yal 
ruz san'atı tasvirden ve heyke!.
traşlıktan bazı mühim misalle• 
arzederek (üade) meselesi hak
kında şimdiye kadar söylemiş 
olduğum sözleri teyit edeceğim. 
Bu m~addeınede telhis ettiğim 
şey le~in evvelce bahsi geçmişti. 
Tekrar ediş;m ihtardır. 

Her san'at kendi lisanının ta- ı 
biatı ve mahiyeti iktıznsına gö
re, bazı şeyleri pek iyi ve pek 
beliğ bir surette ifade edebilir. 
Mesela tasvir, aynen arzeder. 
Doğrudan doğruya ifade bu de
mektir. Bunu da geçen makale
de tafsil etmiştim. Fakat doğ
rudan doğruya arzedemediği 
şeyleri, - olsa olsa! - bilvasıta 
arilatabilir. MeselJ. ya klııaye ve 
teln!ib ile yahut (remiz = a!Je
gorie) ve (timsal = Symbole) 
ile gösterebilir. Y~ni, haddiza
tında şekilden, renkten, kıyafet
ten ve . cismaniyet kisvesinden · 
muarra olan ... ele avuca sığıru
yan gözle görülemiyen, kulak
hı işitilemiyen birtakım maku
latı (fikir gibi, düşünce gibi an
c"tk akıl ile idrak olunan şeyle
ri ! .. ) ; uyku, korku, şaşkınlık, 
durgunluk, coşkunluk gibi (psi-

beliğ bir smette ifade eder; fa- hünerde muvaffak olabilen Dil
.kat şiir tı.pılni de pek güzel ve yillt san'atkirlar, mensup ol
(alnl ile ldriJı: olunabilir bir su- dukları ııube san'atın dairei hu
rette, yani - makul = lntelligil>- ausiyetinde mahbus kalmayıp, 

~.~ırıiıfr.r"ı:aze) mtasvirusiki .. deedeilısbilir:as, ove~.~~dndadnnu aşmışlardır; 
"~u,..... ,~. saydığmı bir silrtl 
edebilir ve epeyce de resim ya- manevi halleri fırça ile, heykel 
pabilir. Biz burada. ancak (tas- ile beliğ bir surette ifade edebil
Tirl = pittonıeque) ııan'atl&r ı:ni§lerdir; hem garip olan cihe
ııadedlnde olduğumuz için, sa- ti ili iti herbin, ayni mevzuu bir 
dedcien çıknuyalım. Şiir ile mn-

1 

başka şekil ile ifade etı ıiştir. 
sikiyi sonraya bırakahm. Şimdi artık misaller verebilirim. 

Oba.ide deminki mU!Ahazatı- lıfaatteessüf misallerimi teşkil 
nmdan. ve onları teyid "'in zi1'- eden tablolar '" ın ve heykellerin 
rettiğiıniz minevi hallerden ve kopyesini bu sütunlarda arzet
misallerden anl••ılıyor ki (tas- mek miiınkün' · d - ·ı. d ..., egı,<ıe e, verdi-
viri) olan san'atların kabiliyeti ğim tafsilata b!naen eminim ki 
ifadesine hudut tayin eden ml- / herkes, ne demek istediğimi pek 
~ .. bizim - o manevi halle- 1 iyi anlıyacaktır 

müptelaları 
['ophanede Lüleciler cadde

sinde 13 numarada Osman Ak- 1 
özen ile Küçükpazarda Yem -
hayat sokağında 7 numarada 
oturan 1brahim Akın ve karısı 
Fikriyenin eroin sattıkları ha- 1 

her alınmış ve evlerinde yapı -
hm araştırmada birer miktar 
eroin bulunarak müsadere edil- f 

miştir. 
Araştırma yapıldığı sırada 

eroin almak iizere bu eve gelen 
liılseyin Karadeniz ve Osman 
Akçam adlarında iki eroin müp
f2lisı da yakalanmıştır. 

Aynca Kıımkapıda Kemal, 
Fatihte Sami, Galatada Cemil 
ııdlarında üç esrarkeş daha ya
kalanmış ve adliyeye teslim e
dilmişlerdir • 

Pencereden 
dü~en çocuk 

Ekmekc;iler Cemiyeti Reisi ~n fırınında c;alıııao Bekir NAZARI DIKKA TİNE 
~~ n:e~i ~~: Petrol Ofisinden • 
550 kuruşu venniyerek emniye- • 
ti suiistimal ettiğinden dolayı Ofisimiz, e'llnde m- 965 sancl* U1 ~ ... * .... 
adliyeye verilmiş ve birinci asli- ı~ librel!lc levha teneke ile teneb - tUb11ıecıt!r1!r -

ada d
. Talip olan teneke fabı:ikatllrllerinin t n ' , Mı ;, ., .. ..-

ye-eez ünkü durıışmesın - saat ~ --~ 
da muh. ak. eme neticelenıniştlr. a, Ml.3o da yapılaeal< açık ııoızarhta ifllralı: - ıı-. oıı ,,.,, 

Be 
.... Oela.tadR Kozluca hanmdaki matıw:tm mflnc-thn ~ 

. ___ kınn bu suçu sabit ğörül- ~ 
düğünden bir sene hapsine lü-
zwa görülmüş i'JC de bU i§den fstanbul Liseler ahın ~ kA~il" 
sabıkası olmadığı ve aldığı pa- -.- _,.,.._ 
ranın da pek cüz'i bir miktar- yonu rewainden ı 
da bulunması dikkate alınarak •5 
4 ay müddetle hapsine, l&lı:&i Glnoi 
evvelce hem dolandırıcılık ve 
hem de hırsızlıktan İki mah -
kftmiyeti bulundıı.,aundan 9 ıry 
9 gün hapsile 159 lira para ce
zasına nıahkfuniyetine karar 
verilmiştir. 

Subyan mektebi müz.a 
olacak 

htilı devrinden kıtlım Süb
yan mektebi binası tamir ettiri
lerek bir arkeolojik milze hır 
lin.e getirilecektir. 

Ilevel 

rimizdir. Bunlara gelince res- · 1 - E.:ıki Ynnan heykeltraş
sam, mus&VVir ve heykeltraş, lanndan, ismi - maatteessüf -
kendi lisanlarının vesaiti ifadesi hllii. meçhul kalan bir artistin, 
dairesinde mahbus kalmağa ile- [ (tunçtan yapma) bir eseri var; 
lebed ~~ olsalar gere~ı. 1 Londrada. (Britiş Muzeom = 
diye bir diişunce hatıra gelir. Brisitsh museum) da mahfwı 
Fakat yukanda misal olarak idi. Bu, bir genç kadın başın -
zikrettiğim bir sürü mii.nev1 hal- dan lbarettir ki gözleri yarı a
lerin .. ~ tetkik için bir ~ılı:, çehresi d~ ve kulak
az duşunecek olursak hatırlanz 1anna bedel (18.kağında bir açıl
ki_ o h~latın pek ç?~ yll%Umü- ımş kanadı var. Bunun ...lı (İp
zun manadar çızgilerinde teza.. nos = Hypnos) dur yani (uy
hlır eder ve mahiyetini, yani o ku) dur. Çehresinin 'hiçbir ınii.
~al.atın ne gılıi ~uy~ ve na ifade ~ek kadar dur
infia_llerd~ oldugun~ i.v_te o (şe- gun olması, zaten uyku haline 
maıli vechiye), o ~izgiler ilde- yakışıy-0r, fakat kulak yerine, 
ta t~f~ır eder._ (San_ at), asıl bn heykeltııı.şın açık bir kanat yap 
tabu ışaretıen, şekilleri v.e su- mış olması yalım muhayyilesi
retleri tefsir etmek (yani mi- ntn f~ğl · · b t etın k 

Samatyada oturan Haçiğin 
bir buçuk yaşındaki kızı Marika 
evin ikinci kat pencerelerinden 
bakarken sokağa düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden affeır su
rette yaralanmıştır. Yaralı ço-
cuk Şişli İtfa! hastahanesine ~~~=======:=;;~ 
kaldınlmıştır. u.~iu·,_ ı; A # A [~,··+.···- fi' 
Hırsızlık ederken düşüp . ı. --~.cı. 

yaralandı 

Kurtuluşta oturan demirci 
Yani; Şi~hanede belediyeye alt 
garajın üst kısmındaki çinko 
oluklu yağmur borulannı ve 
ba.zı taşlan söküp çalarken mü
vazenesini kaybederek dw,muş 

ve muhtelif yerlerinden ağır 
BUl'l'tte yaralanmıştır. Yaralı 
hıl'Blz Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılırrak tedavi altına alın
mıştır. 

nalı bir surette terceme etmeltl ıe kalmıyor kn:n;~tli b. e -. HALKt:!!:!'VLt:!!:!'RI 
hüneridir. 1 dam olduı;,;n'r, da ..x..+ .ır a: 1 ıı;;; ıı;;; 

Ş.md. pek · d olarak .,- .,v~.erıyor 
ı ı yerın e .• .. on filpbe yoktur iti uy!cu dedi. im~ 

dokuzuncu asnn en büyük hey· hal esna.ıııııda nıh··-··--> g b' kelraşlanndan (Ogoırt Roden= wuuz.uan ır Orta ve li.eelerde iknıale kıı.l-
Auguste Rodin) in, bir mühim teYier _uııuıı. gi~~or ki, akıl "..e l lWi talebelerle hariçten orta. 
sözünü buraya naklediyorum: 1 ~r, di~bilırız. Hatta bü- ,,e lise imtihanı verecek yurt -1 

[San' at ne birşeyi taklit et- tun ruhumuz uçuyor da, bedeni- dalıbra maluıus olmak ü:>ere e
mek, ne de yaratJlll!,ktır. Öyle mizi btrak:ıp ~ka yer~~ do- ı vimizde ın&teınatik kursu açı
olunca, tabiatı - bir sureti malı- Ja.şı.yor ~.e (ruya) dedigım~ a: lacaktır. Devam etmek istcyen
susada . terceme ve tii.blr etmelı: cal'.lp m~~t bundan ılen !erin bir hafta zarfında Evimiz 
kalır. Herkes onu, hOfllJna git _ geliyor, diye bır un var~-~ idare memurluğuna müracaatla 
tiği veçhile terceme eder. Ben, eski zamanlarda. umumi bır ıti- ı isimleı~ni kaydettirmeleri ilan 
3.kıbet kendi tarzı tabirimi tayin lı:at idi. Anlaşılıyor ki, bu zeki oluuur. 
edebildim.) diyor. heykeltraş, uyku gib~, gözle gö- 1~ Denıkri 

Bu muhli8a.ne sözlerin daha rülemiyen ve maddi bir şekil ile Şişli Halkfıvindea: 
il.çık bir ifade ile milıuısı: [Her- 1 tasviri mümkün olamıyan, bu İngilizce derslerine haziranın 

1 2 345678, 

lıt--.'-'--'-1 _ __,_•~· ---~ 
21-"--'--l...._,l__.ı.---1---1---"=.i 
3._!..--'ıc__j,~·~'_.._,=•~+-+-1 
4 ._....,'---,.'--'---. --'----'-' -ı--
s t-i---.,.:' •~ı~· ~'=•~ı -l--+--~ 
6t-'=----'ı__:ı·~· ~' -ı..::•:..-~ 
1t-;ı=ac:..., --+---'-' ~- ıa, 
81--ı'-+I -;-_ı.__..;...1 -=:.ı-1 -ı--1 
~ı....ıı..-..-' lill--..ı;;i il;;....L.J. 

1-Bir meyw. - Bir isim. 
lt- Yalancı. 
S- Li.kırdı - Alfaben.in 4 iinctl I 

harfinin olrunu:}u - Bir nota 
4-~kten emir - Tavuk! 

evı. 

5 - Bankalara. Vftrilir - İnce 

kum~. 1 6-Bir ecm - Sonuna "L,, gel-
ııe bir saç hastalığı olur. 

7 - İhtiyar maııaaındıı argo ta-1 
birl. 

8 - Herkes . İşaret edatı. 
9-Atlara takılır - Tarlıf duvar. ı 

Yulmndan a:;ağıya: . 

1 - Zahmet çeken. 

N 
YET1 
ASI 

ıı:....ı... - -· -~ 100.000.000 Türk liruı. Şub< '' 
AJaııs adedi: 285 

Zlraf Y• Tk>arf Mr "evı baRka mı.ıamelelerl. 

.._ ~ere 2880G Mra ikramiye ve.rlyer. 

, . 

\ 

Ziraat ~ kwnberah ve lhbarm: tAS&mu heoablaru>~.~ 
"" '° liraR bllluneııılara .....ıe 4 deea • çekittcek kur'a. ile wP"" 
pllnJı .,Oı:e !kretnlye daiıt...'<ıct.ktır: 

4 adod 1.llOll Llrııhk 4.000 Llrıı ~ 100 aded liO Llrııl<k 5,000 ı.ı; 
4 » llCIO » t.000 » 1211 » 4G » 4.BOO , 
4 » llO » 1.000 » 1IO » 21 » a.2o0 

40 • 100 • 4.000 • 

DlKKAn Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan .;J 
dlifmlyenlere lkram17e çıktıtı takdirde 'JI. 20 !azlasiyle verilcCel<ti<' 

Kur'alu ~e dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 ts· 
liil ,,. ll Biriacikanun tariıılerinde ı;ekllecektir. 

Darphane ve Damga Matbaası 
• kofiziyolojik) hadisatı; (can a
cısı, can sıkıntısı, zevk ve neşe, 
yeis ve keder gibi vicdaniyatı); 
(matem, kin, aşk gibi infiala
tı J; (ilham, hamiyet, insaniyet, 
merhamet, gariplik ve kimse
sizlik, ıssızlık, fakr ve sefalet, 
aksi sa.da, rahat, musikinin te
ııiri) gibi muhtelif duygulan va 
halatı; tasvir ııan'atı nasıl ifa
de edebilir iti bütün bu haller, 
münhasıran mi.nevi balattan 
ibaret oldukları için renk ve 
şekil ve gölge ve ziya ile tasvir 
ve ifadeye elverişli şeylerden 
değildir. Bir kelime ile söyliye
lim ki, ıstılahın ne faideli birşey 
olduğu da - ayni zamanda an
laşılsın: bütün bu hallerden ve 
duygulardan bir tanesi b;Je 
(Pittoresk = Pittoresque) de
ğildir; yani resim gibi veyahut 
boya ile çizgi ile tasvire elveriş
li şeyler cinsinden değildir ki, 
ressam bunları - kendi lisani
le!.. yani tıuııvlr etmekle! - ifa
de edebilsin! Bu balii.tın bir luıı
mını musiki her san'attan daha 

kes tabiati kendi gözile görür hali (Pittoresque) bir şekle so- 15 inde tekrar başlanacaktır . 
ve anladığı veçhile tabir ve ter-1 kup ifade edebilmek için ruhu- İsteklilerin her gün saat 17 den 
ceme eder l demek olur ki ı muzun bedenimizden uçması iti- 20 ye kadar mi;racaatları. 1 

[san'at şahsidir ve san'atta b~ kadından millhem olarak o şek- ------------•I 
lıc' hüner onun şekilleriru ve li mecazlyi bulmuş ve bir turu; 1 R A D y o 
manzaralannı taklit etmek de- kitlesine o manayı vererek can-ı 
ğil. mii.n8'lllll tii.bir ve tefsir et- l:&ndırmıştır. Bu eser o kadar ı..,..-----------....ı ı 
meı<tir.] iddiasını mntazammın (orijinal) dir ki, bütün dünya 7 Haziran 1941 
bir sözdür ve çok doğrudur. müzelerinde yeganedir. 

7 .30 Program ı 

7 .3S Wlızlk 1 
7 .46 Huberl>er j 

16.40 Müzik 

2 - Oturmak - Br nota. 
3 - İplik - Bir isim. 
4 - Bir nida - Artistler ne ya

par. 
5 - Büytik U.eğil - İntibeplarda 

Müdürlüğünden : ~ 
Aq:arl % W1 sal ve tutya ve alüminyun-ı.daıı iri yerli malı \·c Ol ı)/ 

men bedeli. 221'50 ve ılk teminatı 17015,25 lira olan 35 ton külçe )'. tı 
kap&lı zarı usulile eksiltmeye konm111tur. .. a I ı

ı - Mezlt6r kurşunlerın ihalesi 9 Ha:Liran l~l Pazartesi JWI 

1 
b, 
tı 

\~PARA 
HAY AT YARIŞININ 

DIREKSİYONUDUR' 

T. iŞ BANKASI"\ 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞIDELER: 4 fubal, 2 Majıı" 
1 AOuatos, 3 lkincitetrln 

tarlhfer1nde yapılır. 

1941 İKRAMİYELE~İ 
l adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = ::ooo.- > 
2 > '1~ > = 1500.- > 
4 > 600 > = 2000.- > 
8 , 250 > ~ 2000.- , 
35 , 10~ , = 3500.- , 

80 , 50 , =4000.- , 
300 , 20 , = 6l!OO.- , 

Cünye: 
Dr. Rıza. 1.'EVFİK 

(Sonu 118.h D iislwmsda) 

Muhtekir bir kasap 
tevkif edildi 

a.oo Müzik 
8.30 Evin SMlai 

* lS.30 Program 
13.33 Müzik 
13.45 H:ıbcrler 

14.00 Mü :. 
14.45 Müzik 
15.00 Müzik 
18.00 Prograın 

18.03 Mil<ik 
18.30 Ziraat 

19.00 Konujma 
19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Mllzik 
20.15 Radyo 

ınzetesi 

20.45 Müzik 
21.00 Komı~-
21.10 MUzlk 
21.40 
21.55 
22.30 

Konuşma 

Müzik 
Haberler 

22.45 MOzik 
23.15 Milzik 

verilir. • 
6-A!eyhde bulunma - Deniz-ı' 

den çıkar. 
7 - Bir renk - Kadın db' inin 

bir kısmı. ' 

11 de idaremizdeki komisyonda yapılncaktJr. 
3 - ieieklilerin 2490 sayılı kanUılUn 2, 3 üncü maddelrrindt 'I 

vesaik ile birlikte ilk te~itıat _ve teklif mektuplarını me1:kür ~~rıd' _ıl 
1'1 ya ll:adar kornıs,on nyaseüne makbuz mukabili verilmesi ıl1).11"" 

Şartnameler her gün idareden verilir. (3981) 

8 - Hatiplerin söz ~öyledilderi 1 
yer - t.aret edatı. 

9 - Bir Hind kumaşı. 
İstanbul Belediyesi llinları 

(Evvelki bul-macanın h•HIJ 

Bundan evvel bu davayı şerh ve 
müdafaa uğurunda birkaç ma
kale yazmıştım. Şimdi, ben, (Ro 
den) in sözüne şu cümleleri ila
ve edeceğim ki şudur: San'atm 
ne demek olduğu, bu auretle ta
rif edilince, (dii.hi san'atkir) 
demek: gerek hariçteki tabiatın 
manzara.larından aldığı ilhamı, 
gerekse kendi vicdanından duy- ı 
duğu heyecanı - berkesin anlı
yaibleceği bir şekli ifadeye - 1 

sokmak, ve aynen ifadesi müm
kün olamıyan şeyler ve mev
zular için de, ifadeye en ziyada 
elverişli ve en yakışık alır bir 
(şekli mecazi) bulmak kabili
yetim eserinde gösteren bir a
dam demektir. Bu fevkalade 

Kıvırcık etini 75 kuruş yeri
ne 80 kuruşa sattığı hakkında 

Milli korunma kanununa muha
lif hareketten dolayı dün adli
yeye verilen Balıkpazannda ı 
Kasap Miltiyadi ikinci asliye ce- takvimi 23.25 Kapanış 

,., 
Kınalıadada Rıhbm caddesinde beton yol, bet.on bordür, adi kaldırıl" 

:re in§aatı açık eksiltm~ye konulmUŞtur. K.eşif bedeli 4510 lira 24 ıcurıı!, 
teminatı 338 lira 27 kurUŞtur. Keşif ve eartname Zabıt ve Mu'Jrııeı:ı J1 

dlirlü;ü kaleminde görülebilir. ihale 23/6/1941 Pazartesi günü SS'
1 

Dai,ad Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ,,e'i' 
tu~ları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri J\{Öd~·t"' 
muracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Tic-aret Qd;.•<;1 \ ;Jf'. 
rile ihale günü muayyen saatte Daiml Encümende bulurunal::1'~ za mahkemesinde tevkif kararı .-------------. 

almış ve derhal tevkif edilmiş -
tir . 

~ . . . . 
lllAlllSINI lllllM I~ BANK AS INOA 
i~RAMİVEl..İ HESAP AÇAR 

1 
1 

Bir memur alınıyor 
Maarif matbaası müdürlüğünden: 
MnhpıeebpmJs için alınacak muı..aaf usule v;l.kı! Lise veya Ticaret mek

tebi mezunu bir memurluk için müracaat edenler taaddüt etmiş oldu,ıuo. 
dan evvelce 79pılan ilin veçhile aralarında icra edilecek ~eçme sınavına 

ıPrmek i.süyeolerin 10/VI/1941 Salı günü nu!u.s hüviyet ve askerlik cta
danlan ile okul diploması sıhhat ve hüsnühal vesikalarile birlikte saat 15 e 
kadar bir istida ile idaı:emize ba~ vurmaları. (4319) 

BORSA 
6 Haziran 941 

Londra l Sterlin 5.24 

Nevyork Dolar ıs2.20 

Cenevre tsviçre Frc 30.60 

Mndl'id Pc:ıeta 12.9375 

Yokobama Yen 3Ll375 
Stokholm İsviçre kro• 30.745 

ESHAM VE TAHViLAT 

ikramiyeli % 5 
1933 Ergani, A,B,C 
Sivas - Erzu~ 

rum 2 i!A 7 
Anadolu Demiryolıı 
Tahvili, 1, 2 
Türkiye ıs Baikası 
Hisse seneti, nama 
İstanbul Rıhtım, Dok 
ve Antrepo 
Tahvili 12.10 

19.34 

19.95 

44.25 

10.75 

12.35 

ı f "Y ~ni Sabahın,,""' 
ilan fiyatları 

Kr. 
Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada. santimi 500 
İkin. 

CI ,, " S5() u .... 
çwıcu ,, ,, SOO 

Dördllncıil ,, " 100 
Beşinci ,, ,, 75 

Altwcı " :. 50 

Kapalı zarf usu/ile eksiltme ;t8fl
1 

Yozgat Nafia Müdürlüğünde11 

1 - Eksiltmeye konulan lf: ,;' 
Yozgat - Yerköy yolunun 6 + 000 - 12 + 000 kitoıP' 

iDl8 edilecek 3i882 lira keşifli şose esaslı tamirotı isi 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şıın.brıiır: 

A - ınailtme şartn&mesi 

B - Mukavele proıesi 
C - Nafia iş]eri genel ~rtnamesi 
D - Şose ve köprüler Jennt şartname&i 
E - Hususi şartname fi 
F - Keşif cetveli, tahlili fiyat, metraj proje. el•"'' 
istekliler Yozgat daimi encümeninde bu eYrak ve şarta~ 

bilirler. . d'~ 
3 - Eksılbne 26/&/19'1 Perıembe günü saat 15 de yozıı•1 

cümenlnde yapılacaktır. ,...,.~) 
4 - Ekıoiltmeye girebilmek için isteklilerin 2992 lira ınu~ 

minat vermeleri ve bunda.o ba.şk.a asağıdak:i Yesa.iki haiı b ,/ 
llzımdır. 1'1 

A - En az beş bin liralık .yol veya köprü inııaab yopmlf :;ı';I 
B - ihale tarıhınden 3 gun evvel mtiracaaUa vilAyetten e 

girebileceklerine dair vesika almaları. . /', 

1 
5 - Teklif mektupları 3 ilncü maddede yo.zılı saatten t>Jı' ti 

Devlet Dem• il İl "' 1 ' veline kadar daimi encümene getirilerek encümen reisliğine rn-s1',' ıryo arı an arı kabilinde verilecektir. Post.." ile gönderilecek mektuplar nih.~Y',_,1 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve cı.ı. zarfının mühiil' eJ" 

Muhammen bedeli (5250) lira oWı 7000 Kg. haı;erat öldürü ·· · i.7ke kapablnuş Qlrnası .,arttır. Postada olan gecikmeler kabul, 

(filit ve ~sali gibi haŞ<:fatöldürücü mayi nevinden) (19/6/1941~ ~:~'. 1 -=======================)''l~ :;embe günu aeat (15,3-0) en beş buçukta Haydarpaşada Gar binası da- ı· ~..O 
hillndeki komia;yon tarafından kap.alı zarf usulile satın alınacakt.:ır. lım•m 

Bu iııe ginnek ı.tiy<mle:tin (393) lira (75) kuruşluk muvakkat temi
nat ve. kanunun tayin ettili vesikalarla "8k:Iınerini muhtevi zarfiarını 
a7ni gün saat (14.30) on dört otuza kadar komiaybn reisliglnc vermele~ 

DOKTOR --· uam• O OK T O ıt ~ı' 
HAFIZ CEMAL Tevfik Akif ~t·~ 

ri lhımdır. 
Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıhlrnalctadı 

Fakültelerle eli& tababeti ve ecıarı rr.t"ktebi son sınıf talebesinin as- (4279) r. 
kerhk ikmal imtihanlan 5 lluz.iran 194 l tarihinde bnslıyacaıc, 16 Hazi-1'1!!!!!"' _ _,,_...,!!!!!!_""!"!!!!!!!'""""!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!,_ __ !!!!!!~,;;.;~-----

Üniversite Rektörlüğünden Lokman Hekim Dah ili Ha.uı,kl•• "',"'•;! 
Beyoğlu Parmakk•P

1
d•" 

kak numara 28, pazar / Dahili:::::- 1 ··~~: -...~~.:.~:,~~~- el' ~ 
ran akşamı sona erecektir. 

AlAkadarlnrın talim t.:ıburu komuknlıgına. müracaatları. (4267) 
SahJbl: A. Cemaleııbln Saraç.oOlu Ne:iriyat Müdürü: Macıt Çetin 

Basıldt6ı yer. ( H. Bekir G«lfeeytar w A. Cemalettin 8ara~lu matbeası) ll!ı1111ııız .... illlll:llllllmi ...... ..ıil ... ·.d·ll·lr •.• T.~.emfo·n·:·43·90 ... 5·~ 


