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Suriye ----,---~ .. -e----· 
01TÜ1~1ki1y··;···~v eni Tip Ekmek 

bleselesi 
hakkında Bugün 

• bir görüş 
Çıkıyor' 

1 Bazı ,:HaJbin anı neticesi f ırıncılaı kendilerineı 
verilen un.ıuı bir hsmını 

harice mi sa·tıyorlar? 
} 

~ 1111.<ıepa Oılhld YALÇIN 
~ tıgün ortada birinci dere-
~ cede miibim mme'eler 
1'.ıı araaında bir Sııırıye dıı.
~ ~ iri bem Tilrkiyeyi, hem 
'lereyi, hem Almanyayı, 
~ ~ meşgul -.ıe raJıat,. 
~· ~ kiye için Suriye ha.ya.ti 
'~eti haizdir. Burası
.,, hır harp veya kargaşalık 
11:"1eııi olmamnı iltemeyız. 
~ 80.nuna kadar Suriyenin 
\~lltılrti vaziyeti i~inde rahat 
~itin şamasını temin etmek 

lıı hir gayedir. Fransız 
Ameri an 

münesebab 

Amerika 
bahri 

proguramı 

1ıı;,.~ltere de Suriyeye çok yar
lltr ""n allilcadar buJımmakta
Qıl{ lngil~re de Suriyenin harp 
Y\taYetine kadar bugünkü va.zi
lltj 

1 nıuhafaza etmesini menfa. 
ota '.tabından addeder. Çünkü 
~ a Yerle~ecek bir cliişmanıo 
~ıı .kuvvetıerile Filistini, ~~ Siyasi miinaseba- 95000 tonluk ii-
lıilir '~ 1ı:akı tehdit edeceğini tın ıı.e.~lmesı' me .... J çüncü zırhlı de-~- Surıyedeki tayyare mey- M c• .,-

)~l~~~:manı !ngilwere pek mubahsoluyur ! nize indirildi 
\ııııı tano;a da Suriyeyi elden ka- Amııırt ı • l1'nnııu mli !J:ıııjl:ı 1 New • Yort, 7 (a.L) - Yeııi 
)a 1 /llıayı düşünür. Bir Türk ve çok goergiıı I iki Okyanus doo•nrrnılJI iı;irı inşa 
"":,k b'>t.<. yalıut müşterek bir Vaşington, 7 (a.a.) - Uni- olunan ilk ınayn gemisi denize 
~. ~ · lugiliz istilasından çeki- ted Preas yazcyıor : ı indirilmiştir . .Mera&iıne bahriye 
~ h''~ nı zamanda bir Irılr Fran B!rlf!ji!ı: Amerika ile Fransa -nlhıteşan B. Bard. riymet etıxıif 

ürkiyenin verece
ği karara bağlı 

olabilir 
Gerek Londra, gerek 
Seriinin elde etmek 

istediği köprünün ana 
tarı ismet lnönenün 

elindedir 
Cenevre, 7 (a.a.) - "lour

nal De Gene"'8,, gn t?St, 
Avnıpıı. ile orta şartı:-. 
da "Köprft,, baoblı. albnd& 
§U maka.l&yi ]~: 

Harp, Bıı~!!.luda bitti 
Şimalt .Afrilcadıı. denm edi
yor. Orada. Mamdn Kıııır'a 
~ b 1 ciddi olarak 
b,.ı-m...,.. İ:ngllH:ler Tdı-

<-u _,. • - ı ele) n 
t.11et.O.tet~tetl99........v 

HiUer dün 
Bulgar Kralı 
nı kabul etti 

kı'ıru~":'keti vardır ki Vichy hü· arasındaki miinaeebetler tarihini tir. Bu gemiye Terror adı verll-
~ ·tı ona karşı da tedbiı: al· en buhranlı safhaJanndan birine miştir. 6.000 ton.ilAtohı.ktu. Ma i t da bir 

S ıster. girmiş bulunuyor. Vıchy ile Va- Bahriye mi\stı·~ıan sa,tecngi car S ana 
\ııııutiye ile alakadar bir de §lngton aııısınd•Jri münasebet- Nml Said Pa§lt mı;.;~,taenn·~~;bnıki: _... .... ,.,_,_ I deniz mahreci 
lıııı ~nya görüyoruz. Almanya- lerin inkıtaı lbtirn•llnden açıkça N • s • .n.ıu .....,.... .,--uuuuo. 

'~ ~hınc1~ ve aleyhinde olan· bahsedilmektedir. ı.ı;~tlerin 1 Url aJt paşa Ve geçeceğiz. Amerika. harp P-1 temin edileeek 
)i · ~ep8i Almanyanın Suriye- mütal~sın• gönı mımasffletJe- mılerinin inşası. Hitlere ceııabl· 

lıitıla tasavvurunda bulundu- rln kesilmesini Amerika tarafın •f •ı A _ mu.dır. Harp esirlerinin yardı- Obersa.lzburg, 7 (&.&.) - D. 
~btl('•hiikınetmck huııusunda dan General de~ hareke- VaZJ e l e D mı ile ve ınecburl ~sayesin ' N. B. bildiriyor: 

. tık bulunuyoralr. Bu u- tinin tanınması takip edecektir. ! k 1. de Hitlerin ve arkada.,Jarının bi- B. Hitler, Hariciye muıın B. 
,l, kan. aata gö Almanya l ~ Hull'ün ~)'all&tmdan ao~- araya ge ıyor zi tahııkldinıleri altına -.almak 

d • ." <Vt • cd ktir .._ ..ıa ,,.nned•l""'r ki •--~ ,...._ '-a• ~'...,en' gemiye +a~. Von Ribbentrop hazır bulundu-;'ııı' • ıstı'a ece ve ·"un rıı. 03~,- ..........,..,. ..,.u.......,............, .._,,_. 

Başvelı:&let tarafmdaıı IJho tıJb. sarf'ohmmamaııı ~ ı...ı....;.- / 
liğle bildirilen yüzde otu arpa, - Toprak Mahsulleri ~ 
ylbde yirmi çavdar "f'e yÜllde el- birler a!maktadu-. 1 

li buğday unmıdan imal ohma- Bu huswıt& fırmcılar cemiye. 
atık ekmeğin l"bşnıa fe}ırimiD:le tt Jletııi belediyeye davet ediJ&. 
bll sabahtan itibaren ba;ea• ıek kendislne lizım gelen tebb-
oaılabr. g:at yapılnıılltir. 

Bn huaustalı:i bütün hazıriık. Bu arada Toprak Mahsulleri 
lar tam•mlanımş ve dltn akşam Ofisi ile Fırmcılar arasında meY 
fırınlara yeni tlp eloııa:li!r UD cırt bazı meseleler hakkında da. 
senıne .başla.ımıışbr. temas yapılmıştır. 
Diğer taraftan iki g\in devam Belediye diğer taraftan ofis 

eden elımek buhranı. dün kıı.t'i tarafından fırınrılarıı. verilen 
unlardan bir kısmının dışarıya 

olarak netloelemnltJt:. Fınnla.r- ı;ıatıldığı hakkındaki iddiayı e
da normal. hal -det etmiş ve 1 bemıniye'de tahkik etmektedir . 
halkın talebi 4e ııonn:al hale a.v- Bu hususta fırıncılar cemiyeti 
det etmiştir. reisi den~i:;tir ki: 

Belediye bu vaziyetin bir da- - Bu vaziyet bütün fırın~>-
ha tıekerriir etmemesi için ted- 'ı !ara teşmil olunamaz. Onları sa
birler el.malttachr. Toprak Malı- tan ftrıncılar '= bunların 

·Heri Ofisi tarafından. ekmek · ' meydana çıkanlmasım ve teczi· 
"tli için fınnlam verilen un-

1
1 

yesini bütün fırıncılar temenni 
'hqka bir maksat uğrunda etmektedir. 

luiıttıfad,~erekenulrakile kanın Fraııııa.ya karşı qağı~ki ~~ =-~ '1ecegıenize··zindiril. ~hal~~ kralt Borisi 
bir ~lin ve Suriyeye tecavüz için tmbirleri alınası muhtemeldir: Mı'üıu1rlinileg:h Irak Al'-' -.. ~-
'%· s ,olarak kullanacaktır. Bu 1 - ~ altmda -~lunıruy~ Y'- mesi mukarrer 35.000 tonluk 3 (-u M)'hı 5 -n 4 de) Bulgar Kralıı Boris mtlerle görüı;iirkeıı 
t"<:~~e .bulunanları haklı ~ste- ~ya yıyecek ~~ devlet llJJZITllğlna .miıhdıı.n biri olan Southdakota 

~~~id(·~a~e:n.::~~ye~~ı ~~'*=:ı:r~ııri tayin edildi !!·S=E~~: H~rv~tBaşveki-dı·r ,. Hezı·meıı·n tarı·hçesı· ilıııj~ ~eydanlarından is.Ufade vapur .buey gönd~ der- Şam 7 ta.a.J - Bağdadd:an 'Cl!aı. ....... a -···rı hemen bu mera- }ı Hıtlere bazı •ıç 01 _ Ulunuyorlar. Sunyenın p6ıı edilm..,w. • ,.,.__.jdiğln- .. Nuri Said, -·T" -
ııı: 1 ""aısa. · sivil kıyafette Al· j 2 - Framız Mrik.asma. _. -·~ e gore, .

1 
• ııhnden sonra ıo.ooa tmlıık San 

~:la dolu olduğunda da.~ (&onu ••rf• s ......., 2 del ~1;:~ ~!ıb. A!: tafe knı.vazöriinün de tezgiha • } d 
•• • ~İt~ıta:~~=ını-ı:;~Jı:;' D-'k .. şme1· =~gi<!ereği~- ~merasimini yapacak- hedı_y_e _ _,e ... r __ v_er i Paris 

~y:u~'lalar dolaşıyor. Bunlar DU: SOr 1ng tıedil'. ..,.,..lıeııi.niıinlıı ...._, wa ' • • • • • • • • • • • • Sırp - Hırvat hududu ~-------uzerıne 

,~Ya d etmemişse de yalnız ol'- .. • Bir al8P gı " -- - R E S M J ı 
lıı.iı ç .. ~ala~ bile. bfr manayı olmemış Kahire, 1 (La.) - Ylik.selt tespit olundu 8 Hazı'ran 
. t,~ dugu şuphesiuiir. bir arap f&hıılyıeti Al Abram ga.. :==ff A R p :== SaJsburg, 7 (La.) - Resmi 
. ~ ıt· bu dört muhtelif cereyanı pteehıe :ıı:-Jığı bir makalede di- tebliğ: 
4 ! ~UııUnceıeri nasıl telif etm&o Yara! ı olan boksörün yor lı:i: TE B L İ G L ER f B. Hitler cuma gilnll. öğleden 11~~.Yapmalı ki Suriye bizim İngiliz Hariciye Nazm B. D- oonra Berghof'da Hırvat devlet 
~ ~ıııız gibi sa.kin ve rahat bir Amerikan gazete- den'in son nutku ve İraktaki mü • reisi ve doktor Ante Paveliçi ka· 

ihtiyat kuvvetleri 
tükeniyor 

ricat kararı 
yaca.k ihtiyat kuvvetleri kalma
mıştı. Hatta bir gün evvel, ya
ni haziranın yedisinde başku
mandanlık (Senlis) e mi:tevec
cih tehlikeyi önlemek için müs-, 

l!':-ıı· sine beyanatı tareke şartları hıgntereııin arah İngiliz nııımi ~ bul etmiştir. Alman hariciye na- Artık hemen hemen bütün 
~~hr .A.lınanlar Suriyeyi be- Nevyork 7 (a.a.) ...._ Yuııanis- ıa:ra olan dostluğunun birer yeni Kahire, 7 (a.a.) - Orta şark zın B. Von Ribbentrop mill&kat- Fransız kuvvetleri harp hattına · 
\~l'ııı· aJ istila etmeğe karar tanda ~tçii kıt'aların ha- cleğUdir. Bunlar, arab efkf.rı n- lngt1iz ınn11mi karargfilnnm teb ta hazır bulunmuştur. Mihver sürülmüş ve harbe tutuşmuş 
~~<l~~le~se onları bu planla- rekatına lştirô.lı: eden ve Atına mımıiyesi üzerinde gıuetelerin !iği· devletlerinin zaferi neticesinde bulunuyordu. Kumandanlığın e-

ı tahkem ınıntakada buluııan se- ' 
kizinci ordu cüzütamlarınd:ınJ 
17 inci fırkavı almış ve Paris/ 
müdafaası için Paris müdafaası/ 
mevziine yerleştirmişti. Afrika-, 
dan yeni gelmiş olan 84 ünciil ~!ea dondürecek 

1ıiç bir mü-' civannda bir hastanede tedavi proooganda ve m.şriyatmdan zi- Ltbyada, ka.ydedile<-ek mühim Versailles boyunduruğun.dan llnde yeıti bir tehlikeyi karşıla- !Sonu .. ,,. 
5 

sütun 
7 

de) 

'%11 \le muhakeme tasavvur e- edilmekte bulunan boksör Sch- ,ade te3ir yapmı§ttr. Fakat va- hiç bir ~ yoktur. kurtulan genç Hırvat devleti re- =========;;;;;-~============= ~ıe;ı. Ne söylense dinlemiye- I meling Coluınhia Broadecastıng ııiyet o derece ciddidir ki sadece Haı-istanda, fev.kalide müş isile yapılan konuşmalar, Alman 
~bbve Suriyeyi ı:iğnemeğe ' (Sonu aayfa 5 aütuo e dal (Sonu aayfa 5 olltun 6 dal idil top!-aıc ve bava ııartıarma ve Hın'at milletlerini birleştiren 
~'na.ıı~s eyliyeceklerdir. Fa.kat 

1 

rağmen şarki ve ~bt A_fr~ · samimi bir d.os~uk havası içinde 
"f et ar bu tecavüz emelini iti- h kıtalan .Jimma.Ya dogru ilerh· cereyan etmıı;tir. 
~~e ,,ınıyorıar. Almanlar Suri- y f • ı z •• ı yerek müthlı} Omo nehrini geç- Müzakereleri mütealop B. Pa· 
,~ı;ı ~ırerlerse bfr İngiliz istila- usu 1 e u ey aı ın.işler ve Abatiyi zaptetmişler- veliç yedi sene muharebelerin· ~~ h .e tehdidine mô.ni olmak dir. 1000 esir alınm~tır. den ve Büyük Fredric devrinden 
)),,ile ıasettikleri zaruret dola- (&onu aayfa s "''- 6 da) kalma bir sancağı ve Büyük 
tııı ... bunu yaptıklarını söliye- r y k Kı l < Fredric'e ait bir şatranç takımı· 
srctı~. Yani Almanların iddi- L azan: M. Ze i orguna :b ~== nı B. Hitlere vermiş ve maiye-
)~t ~ f>h?re kendileri hü.sııü ni· .....ı HAR p tindeki zevatı B. Hitlere takdim 
~· ıbidirler Y&lnız h•rn h. .s k r- '" --ıoı.. etmiştir. B. Paveliç gerek geldi· 

FIKRA 1 

Ekmek hakikati 
Ekmek tasallüfü 

Yazan: Aka Gündüz 

yenirken orada bir kilo buğday. 
ununa beş miligram mısır unu 
katmak yasak! Şurada un yeri-

l ne ahlat kavutu pisirilirken oca
da buğday ununa yanın santi<> 
miligr~ çavdar katmak yasak~ 
Buna ragmen bira ekmeği deni
len safi çavdar ekm~ği de lüks 
madde sayılırdı. 

~ il.tı _ . • . -,- , Yakında neşre ba,lıgacajuııız bu tori r te,rr amı:ıı b' 
I tJe ... ecbunyetıle bazı ted· ıı . . . YAZ.YET• ği zaman gerekse ayrılırken ır 

; f şi r altnaktadırlar. ı:eokle takibedeceğinızden emınız. 1 1 ihtiram Jnt'ası tarafından se · 
~~~~edit öyle bir yol, öyle birıııııı ı ı ııııııııııeı ı 1111111111111111111ııııı1111 limJanmıştır. 

Sultan M :>.lımuddan bu yana 
ekmek işi bir hakikat olarak' 
yürüyemedi gitti. Biz vaktıle 

Hükumet en iyi tedbirlerinden safi irmik ekmeği de yedik ko
birini daha aldı: Türk ordusu- koroz da. Köyler tandır bazl&
nun ve Türk halkının gıda nı- ması; çepit, tavşan öldüren. 
zamını sonuna kadar elinde tut- yufka yer. Kimyahanelere, ko
mak için buğdaya muayyen misyonlara gönderıneğe lüzum 
nisbetıerde mısır . .;avdar ve ar· görınezlerr.i. 

tı;: tarzı bulmalı ki • !!!"""'!!!'!"'!"""' _______ """"!!"""'!!!!!!!!!!_________ Sırlı - Hınat hudutları 
) .. "<la. h·'"''-ı b. h.. ·· eg-:r Kıyı talıkimah B b'' ~a """" ır usnu nı· 1 Salsburg, 7 (a.a.) - D. N. : 
ır llıı raa bu boşa gitmesin ve zaman dostlarıyız. Almanlarla Türkiye bu mütekabil temina- Ve hava kUVVfleı•i Doktor Ante Paveliç, B. Von 

tihi ,,ı. niyet varsa bu da güneş da dostluk münasebetlerini mu- tı taraflara. tebliğ ve tevdi ede- Riblıentropla yaptığı mülakat 
J . ~ııtj<l?.e Çarpsın. 1 hafaza ediyoruz. Hatta son gün- rek kendisi de Suriye vaziyetini esnasıııda Hır' '.ltistanla şimdi 

1
1'.J ~l!\iıı~:l~ ~ Alınaolartn va !erde Almanların da bu dostlu- lh1Al etmiyeceğine dair be- YAZAN: Alnnn kıtaatı tarafından işgal 
r d!ı d '""'<l garıp noktalardan ğa bir kıymet verdiklerini gö- yanatta bulunsa ortada bir me- Emekli General altında bulundurulan e<;ki Sırp 

ı:"ll aeı•~Uriyenın Fransız man- rür gibiyiz. Demek oluyor ki Su- sele kalır mı? Fransızlar artık Kemal Koçer topraklan arasındaki hududun 
"'l'ı!~ ...,,da bulwımasıdır. Mü- riye meselesindeki muhtelif herhangi bir tehdid endişesin- çizilmiş olduğunu Alma" ha.ri . 
~: ıs~aıne mucibince, Alman- ' menfaatleri birl~tirmek iınka· den kurtulurlar. İngilizler Suri- Amerikan kıyılarında müs- ciye nazıruıa bildirmiş. B. Von 
"llda!Ye müstemlekelerine ve nına bir dereceye kadar mali- Y" tarikile bir tecavüze maruz tahkem üsler tesisi münaka- Ribbentrop da mem•ıuniyetini 
4.ı::''lll'ıııa dokunmıyacalrtır. kiz. kalmıyacaklanna emin olurlar. ııa mevzuu olan şu günlerde, beyan etmiştir. 
'•~Yanın Suriyeye asker lngilizler veya Hür Fransızl:ır Almanlar da İngilizlerin Suri - hava kuvvetlerinin ihraçları 

~ltı ll'ıı-. bu mütarekenameyi Suriyeyi niçin işgal etmek ıs- 1 yeden kendi aleyhinde bir istifa- ne nisbette önliyeceği mese- Mı.JJ"'ı p
1
·yangoda 

~~t ~ ifade edecektir. tiyecekler? Almanların gelmele· de etmiyeceklerine emniyet geti- lesi ilk safta dilşünülmekte-
~~";'111 Fransanın rızası ile rine ınii.ni olmak için: rirler. Biz de hudutlarımızda dlr. 
ı:..~ ııı değişir o zaman da Almanlar Suriyeyi niçin zap- bir multarebeyı· ve ka-"·""" Kıyı miidafaalarında hare- kazanan ;"'lııf :İikünıetı ~ükerrer vfi.d- tecekler? (Resmi ve zahiri iddi- bertaraf etmiş oluruz.-.,........_. lı:et ve manevra kabiliyeti, 
4~ lı:eıı,~ ~natlannı çiğnemiş alanna nazaran) bir İngiliz is- Eğer Alınanlar bu teıninatlan kolayca sıklet merke?i teşki- numaralar 
~l!ıi}( 11ı.ni gerek İngiltere ile til&sına mani olmak için. kabul etmiyerek Suriy-:ae tahri- li ve kuvvetlerin israftan ko-

pa karıştıracak. Kavut ekmeği şudur: Ahlatı 
Bu tedbir yalnız buğday ek· da öyle köyler görmüştüm ki 

meği istihlak eden bölgeler için- bayramdan bayrama bir somun 
dir. Çünkü memleketin birçok buğday ekmeği görürlerdi. En 
yerleri ekmeğine buğday unu büyük bayram hediyesi ya bİ.11 
katmaz. Bu suretle hem bir gı- ekmek ya bir simit olurdu. , 
da müsaviliği kurulmuş oluyor Kovut ekmeği şudur: Ahlatı 
hem gıda emniyet altına alını- güneşte kuruturlar, tuz çektik· 
yor· !eri el ~ında çekerler. Su katıp 

Ekmek hakikati budur. çamur kıvamına getirirler, bir 

~M~ • ~~a gerek Tlirkiyeye İngilizler ve hür Fransızlar kata ve hazırlıklara devam .,_ nınması bakımından en bü-
ıı~o.,. zayi! bir mevkle dil- Suriyede bugünkü vaziyeti ih- yük' ıesın· · haizdir. Çakılı bir 

" "'! ı derler ve nihayet tecavüze ge-\."lı lro ur. lô.l etmiyeceklerine dair söz ver- çerlerse inkar kabul etmez bir top, hem bariz bir hedef ve 
~ ~rdugum·.. ü ihtimalki An· seter; ..... 0 '"-a maruzdur·, hem de 

Eskiden ekmek bu hakikat- kaba koyarlar, fırında pişirirler, 
ten uzaklaştırılmış ve bir ekmek Bir saat sonra yiyebilirsen ye!; 
taslağı meydana çıkmıştı, lıabe- Hani belediye? Hani glolen ?ı 
zanlar, çe~niciler, narkçılar. son· Hani kimya raporu? Hani gaz&-, 
ra, sonra l:elediyder, kimyrger· le makaleleri? Çok yerlerde mı-. 
!er, tahliller, glotenciler, hasçı· sır unu bile faizci elinden vere
lar, francalacılar hep bu taslak- siye alınırdı. ! 

Milli Piyangonun 6 ' ;cı tertip taıı tiircyip ürrmişlerdi. Çar~af Şu idi, bu idi. Pekfila old":: 
2 inci çekilişi dü:ı A 'k~rada 19 lrnd:lr maztal~hr VU7Jlır, ra- Hükumetin tedbirini ben kendiı 
]l~qyıs Stadında c-ıat l'l.20 de çe- porlı.r \'trilir, i:cmiı,yÔnlar kuru- payıma teııekkür ve memnuni
kilmiş ve bu çckili"i k:ıl~balık !urdu. Fakat lıuroda sa'ı r.ı:sır yetlc karşladıın. 

· ~ ı l suiniyet sahibi olduklarmı meu.. A~~ ~"Ze. bilir. Biz •--'"-'erin Almanlar da Suriyeye te.cavilıl " •-'- dairesi ma.lıdutbır. Bu-
"·" ılı: .ı.ı.q;u= ı dana vurmuş olurlar. ..,.re ~ .,.._,1Yiz; Fransızla ittifakı- etmiyeceklerini bize 'l.yni suret- (Sonu aa}'fa 4 aııwn 4 d~ 

-"'-'( ll'akııt otmiııııe de her te temin etseler; Höae;ııia Oahld YAI.çnJ bir halk kitlesi takip etmişlır. '========================= C.6onu sayfa b aütun 6 de) -
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' • Bulga ristandan Vergilere 
Naftalin Qeliyor yapılan 

Almanyaya yumurta-· 
ihracatı arttı 

- ---- --

OKU.YUCU 
DiYOR Ki: 

Her ne peh•snp o1nnıa ol • geldiğim haI<IB, içeride hiç bir Yak11v3a Bulganstaıdan mem zam 1 ar Son günlerde Almanyaya yu-
:)ımı, yapılacak en makul şeyin hareket işitmedim. leketimise 50 ton ııaftaUn gele- murta. ihracatı artmış olduğun-olduğunu düşllnmeye ça1ı1 - Köşk, yine karanlıklara -. ceği haber aJınmıvtır. dan yumurta piyasası. yüksel • Evvelce iki defa evlen-
tıın. siildlia. giiılllülmllJ!ii Hiç bir Diğer taraftan, tıat mi.irak&- fi_ .. meğe ba,şlamıştır. miş bulunan vatandaş-

lık aktmM cıeJ.en ,,ey, enell, ses yoldu. be bürosuna milra.caat eden ~ ayda Ve 1l'Ç mÜ• Ticaret Vek&lcti Alnıanyaya ı zlf 1 • 

\~.1.i!.""aeı~~~~o~Sı~ KY~~j~tok· . ;_~"!:!'.:~ - !~-"-~'Z~:!~':ı1agb~irde- savi taksitte yapılacak yumurta ilıracatmm .ann va e erı ~ ~..., ......., _.... ....... • - -- ..... ......,, küçük sandıklarla d& yapılın&- Eııki.,.ııtı:, Seyidgasl lı:aza.. 
~ef& enmi,et l?'Ül'mek fikri :_ıı bafb en ufak bir l'eS yok- =tir~e: =~esr~ tahsil edilecek ~~~~hı:~= =~~~!"~:: 

1 
O vakit tekrar ~ O vakit kapınsn tokma.ğını. tıı rup. mal olmaktadır. KencUıı!rı.. Vergilere zam kabul eden ka- 1 muştur. Maltım olduğu ürere Jlyor ki: 

den yukanya çıttmı. tup yaftfÇ& QMhdlm. den nilmııne lstemnlşl!r. = ~~~~~ocarlar tara!m 1 yumurta ihracatı, büyUk ve kil- "Maftlmımımiur ti kanıı-
Lamh& yanıyordn. Kapı;JI,, eğec- CalB:e :içeride Bundan başka, dll:n bazı ga - ~~--"6" verilen be - , çiilı: sandıklarla yapılmaktadır mı medenl çıkmedaıı t!'\'Tel ek 
Fakat, merdivenlerin yansın- ise ve blıdenblre u,yaaırsa ann ı Eteler, . ellerinde ııatta1iıı balır J".':"Mm"!-eı;in miktan 600 teca- Bir büyilk yınnurta sandı~ seriyetini köyfillerimizin te,-

1 c'J:a.. tekrar, timıdim. korblmamak için, ,.'l'RIJ yavaş nanlardan beyanname istenece- vuz ~- Beyannamelerin 144-0, küçük ııımdık iııe 720 yu- kil ettiği kalabalık bir sınıf 
Zira bu sefer .,._.,retrletden araladım.. Fakat CEllla.ra asılk ı ceğini yamıışbr, Bbe'llerilenma tasfl.yeııme yarın pbahtan iti- murta istiap etmektedir. hallı: kadmlannın uı:uıı za.. 

~
yukarıya çıia.rır:~w esrareng1ı: koyu renk peı•,,'er odayı o ka- lflmata ıw:aran bi5yle btrşey baresı "'fl•n•c•lrbr. Yumurta taleplerini karşıla- man devıım eden rahat.sı%lılı:-
own kokusuna J:ıeıız:cyen IDe!(um dar zltlri bir Jrıınııhğa gôm.mil.t mevzuubahis değildir. A!lMlk, Vergi zamları 3 münvi tak • mak maJrııedile ilı~aca~ A- ları dolayısile ikinci bir defa 

• kokunun evin içine yayı!m•ltta tü lı:i hiçbir '1fl1' g&:mek kabil alAkadar makamlar :naftalin sa- s~tte ve 8 ayda tahııl1 edile<:ıek- na.doludaki yumurta istihsaı 8'Vlenme 7.&nıretinde lralmıt-
"'-"'"" +ıo•enm da meeıra lir ~ tir . . - . 1 mmta.kalanndaıı •..ı~no yu- lardı. Cümhun·yet h"'-"'-.... olduğunu debJ)etle hisaeltlm. .......~ D taraf .....,..__ .,,..,....,.., 

Şiddefle he...,..anıan.ttın~ zıt.- Bir taraftan. el ,...Wmile dit- ri k>•B\ 111! taa"""1l'llllda. ıger tan beAediye nm- 1 murta isteıniş]erdlr gibilerin teııcili için 934 S&-
manJarda ~~ ~ ııla- Yarda. elektrik dilğt · ıl arv- hasebe m\idürlllğU blıı& vergi-~~ nesinde bir müsaade bahşet-

ken bir .__..__ da .__..., bir sine ııamlann tahaJrkıık V8 taJı.. lnH 

.~e bir koku gelmel!i mam eeıııe: ..., ..... wı.n ,,....,. in h İ Sa rla r ~~aı.ra bir tamim• ın. M AARI FT E m~~ mithim mr kısım 
Fakat, bu garip koku o kadar - Calibe!.. 0ım.ı_ AkariU'da buhran _,.,,.;.,;,.;,, ilk okul ......_etmenle.-ini w.~ ya anhyama.-

kesif ve fiddetliydl ki tevehhfim Diye -1eııdim. Ve ki il · ·-.,- vgr m•zhkta:ıı, yahut başka bir etmiş olma.ına imktn yoktu. Hiçbir \ımılda..., hlçlir c&- ~ ~~:: mesken bedeHeri imk&n.'llhk veya. ihmalden 
Hemen durdnm. vag =- tıe,...ımm tJğnldama- taa wqiııi olatalı: w ~ 500 ilk mektep ~relmeniniıı ikinci kar181lll kanunu mede-
Evvell merdiven pannaldığl- .._n1.,...,._, L' .

1
• KJbr"ıt'-deı.: bozuk•·._ celrtir pdiye ka.daı- kendilerine ff • rı1 ahlcimıoa göre -.ıcıı et. 

na sımsıkı tutundum. ya ._.....™ n, ' mı. """'" fU ...- • rilmemiıı olan 982 wıet1ine ait tirememiştir. Bundan doğan 
Zira, mühendis Yüceltmin Calibe asla bu ltadar derin ğun sebebini tedlcik ıe• vuiyet de bu yeni eftmıne-Şi~lideki apartmanlanndıı. ay- uykuda oJem•ıQı Arehe " Balı- etti ır ticarethane =~~~ Jrendi- ı den doğan ÇOCukJ&n'l hiç bi-

nen böyle merdivenlerde bl.rden- çeye çıkıııı. 0 ııiıııydıl!. rinin nttfusa tescil olunm0

-

Binioobire odada elektrik Şehrimiaie ı:ıııt..ıı Gtim:rillı Bu lauwııta maarif müdiiril\- ~ 
bire bi1~ti~~b.b:!.,~P koku- düğmesi elime gecti ve ~-.. ~~- V-...,., ,.,_.., ..,..__ ğü '"··-~ malan yüzünden vatan ye 

1 
nun yı u.nm gı ı e yuvar-

0 
.. _ . • -........_ ~ ........._--. ......_.. H .. ...._elen lı.amiıltl.a.n yap • bilhassa kendileri ve i.&-

ı landığrmı ve letarji haline gecr o:' ~ dmıizlrı, ~ gldlnt em toptancı maktadır. tiltballeri için çok acıklı bir 
liğimi unırtmama imkan yoktu. beni ~ ~n~ = =:::- tet1n;ırr hem perakended Maarifte tayinter halde bulun1JN1.landır. Uır&-

Koku, yukan k~ ~yni şid- Jibe, yeteğmden ,_. yuv~Jan- Vekil, ldl:ırit htr.lrwm-ia ın- labil" • ? rinde dunılacalc bir cihet 
O ette yayılıyor gılııydi. Onun m:ıvtı. 

1 
ıı- Bt:ylik Millet Mecl5s!nde 0 ır mı :t.lanbul flk+ecJı jBRt miife~ daha Vardır ki 0 da bugün 

i\fo, ilk anda. tekrar beynimin[ Halının iirttinde arkası üıt- '(kibrit ,..;ne ellmhe havai fi- Fiat !.erinden Sllle,mıı:n Ahmet, M~ vatan mildafuaında vazife-
k.ınıaşarak ye:e yuvarla~p yu- tü boyiuboyuııa ,.tıııakt& idi. genk 'ftlri odar) yolwıda bir ~~n ~·~ barrem Kaııımızrak ve Mustala 1 !erini ahnağa koşan bu gibi 
vı.rlan.ınaya.c~"lDll bekledim. Yüzü kireç gilıi lıesilmiş, tıpkı lan bıını!'ıu n..lne g!tm;h" tetkik ederken ~~ Eostltü müdürll!lderine tayin o- çocnkla.nn Jıaba.laruıın en bil-

I:I•yır! kend1;Dlde herhangi bir ölü .yüzü beğl•m11" Raif K.aradenis, falırikııda ...... ~ sele ile ..__ •• --.. ki 0 da 1 Junmuşlardlr. Bu auretle 1stan- yi!k dtlşüncelerinin bu nokta.-
tı;;ır bıssetmıyordum. Fakat, Elleri barlaılarak tersine Ç8\"" lıt i.zahııt almalda beraber d. pdur: ~......,..,_ / buldaki miifdt'Jkr kadrosunda. da toplamna.sıdır. 
dPhşetimden, merdivenlerden, rilmişti. / kadaıiardan tahriri bir de mu- Bir ticarethane aşııi zamanda meV'Cllt 7 eksik 10 a çılı:m.ı§tır. ı Bu :ı.wıuata pek çok va.tan-
p.ırmaklıktan .elimi ayırma.Jaıı- . Ve bunıundııı.ıı lımıbe~ ve I name lstemiııtir. Bundan baPa. hem toptancı., hem ı-akendeı:i. Kadrodaki eksilt müfettişler ya- daşı meoı'ud edecek olan yeni 
Z' n, g~rı gen ııııııeye başladım. şışmış dudak.lanıma lbıerine mce in!risnlar idanSDia iti mm. -olabilir mi! . kında t.ııp,m)anaealrtır. , 1 bir hal ııekli bulunması içl,ıı, 

Fakat beni ikide birde san.ki bir kan çi:%gisi amııüta idi., buıııa da., ~ hııınmta tetıdkJD. Bilindiği._ gıibi ~& _,,_ '--..... tavassut ve del.iletlni,q '• rjc._ 
canımın içinden ölümlere çeken Bu hali görtlr g6mez, biltiin re memur .ıdilıni(ftlr ...,.... .,.w~ c-dEl!" saygılarımı sunarım.,, 
" boğuk iniltiyi, Calibenin inil- tüylerim diken dlkea o1muıı. KibriUerin ucwuı;. bııım.:ıı: lro!nisyooıı., mııhtem maddeler- Kasa hırsızlarının 
tisi olduğuna artık ş. üphe et- . geri geriye gitı-. beşlam:ıo- J'lll11lCll !nmıım ,_.._.. ,..,ı..ı.wı. de toptancı ve peraken~ muhak. emesı" m~ta h~'-~""n Bn~-~1: 
memeye başladı~ inı!tiyl tek- tnn. . . . v~ necim iu:;;;; gi~ &yn &"1 kir yüııqesi ta · et - ·• ..,- ~.._.....,u~ -· 
rar duydum. İnilti 'Jarih suret- Zira Calibeniıı bil hali, Ba!r ağaç •!rsımımnı vıı • <G Utkfk miştir. M:eııela-tulıa.fiJıe ~ dikkatini ceibeder ve bu gi· 
te köşkün içindeydi. tasor'un Nadire hamm\ann &- 1 edilmectedir. &lJ toplan ııatanlar yüııde 20, pera- ~ta!'alede Menaşe h.~ndıı. biler l:ıaklnndıı. hir k&rar a-

0 vakit pantalonnmun cebin- vindeki oclasındı gördllğüm ıı... kende ptanlar için de yüzde 2!> Muu:e ait kaaıı.y;ı kınp ıçmden Jmmasım bekleriz. 
den mendilimi c;ıkararak burnu. linin ayni idi. kir hadd.i kabul edilıxıiştir. M&- lOOO klhmr lirayı çalmakht. suç-ı 
ma kapadlm. o kadar tedebhill ettim ki, lzmit mıntıkasında eele, mah doğrudan doğnıya lu han bekçisi Yusuf, karısı Ali- $-----------

Adeta yangın dumanları. içi- ge.yriihtİ1'Ari odanm kapmına "OO d k . yerli bir f&britwıaıı alan bir ye ve Te.htakalcde ke.hveci Oa - abte pasaport ve 
ne giren bir adam gibi, mendili kadar geri geri giderek, orada. 1 s.- O uma tez• tuhafiye ticarethanesinin hem m.e.n ile karısının yalmlana.rak f t li da 

· ka ğinde debeetl toptaııı:t Jıem d pera1ce de k'- t..kif edildi.tıeıini yazmıştık. s er n vası 
i::e=~J<:~~~~1::ixışı~ nıthl: ~ öylece k:ıJ:m~ ğahı dağıbld.ı nnı yani cem'a: Jiime ~5 met- Dün ikinci asliye ceza.da bakılall Sa.lıte pasaport ve sahte ster- , 

Adlmlarımı, hem J<i!ndiml mü Sonra, Calı1ıeniıı üzerine atıl- lsmit, (Huaud) _ İktiııııt ru kln alıp alamı:,yacağmdan du.ruşnalannda bazı şahitlerin lin talJ:Yarak memJekoetimize gi-
teıruı.diyen yoklame.jı:, hem bir - dım. Vektleti tara.fıDdu. gönderilen ~!rrmştır. ~irler,. bmnm te.bii gelmedikleri görülerek ilızaren ren ve piyasaya bıı para.la.rdan 

• denbire fenalık hisse&rek yine Ellerini tuttum. 200 dolmma tM.giln, biitüıı bir. halı: olduguıı.u iddia etmelr.- celpleri için duruşınruun taliki- sürmeğe kallraıı rnııtrtelif telıea.-
t merdivenlerden yuvarlanmamak Fakat bu le>w heni ürperlr rnalremeslle ııehrimize geknif. tedirler. ne karar verftxıııatir. dan 14 kiııinin muhakeme allına 1 

ı için gayet kuvvetli basıyordum. ti. . bulıuımaktııdlr. Husust muııa- ' . Fiat müra!WJe koıııiııyamı _ - - alındıklanııı yazmıı,ılık. İkinci . 
. _Böylece, hiç bir '1"Y olmadan, . Zi:a Calilıml:n 't'fieudti b'll gi- be mildürl1lğü, bu ~an vi-1 ıwıı pazantesi (ya.nııki) içti- / KT/SAT ağır cezada bakılmakta olan bu 

1 

ık.inci katın sofa.sına. çıktım. biydi. liyet mmtakaeına teıızi etmeğe ma.ında bo ıneTZD De de meşgul mııhw!remeye diln de devam edil 
Calibe bu kıı.tta, bahçenin ö- Hemen kalbini dinledim.. başl•mqıtır. 60 doltııımı te-...a""l olmam muhtemeldir. Ticaret •,A OdOrQ di. Suçlu avukatlan kesıdi mü-

hür tarafına ha.kan oJada yat.. Ke.llıi, hafif, f.abt. işliyordu. Kandıra.ya, 20 Gebzeye, 20 ~ ıYı ek:killerinden herbiri hakkında 
makta idi. Kolunu oynatmak lstedim.. veye, ~ hmite., 20 Kara.mürs. . Ankaraya gidiyor a.yn ayn tahliye talebinde bu • i 

üst katta yaaa.ıı e!ektrildıı Zavallı ~ bmiklerinin A..o ıe, 20 Jlendek'e, 10 Gölcüğe, 20 DOnkO ıhracat lılıııtab. Ticaret :U:üdüril Sa- lundular. Btınlarde.n aneaıö VOO.. ] 
hııfif aydınlığı ilriııei kat sofası- d~ta ~ duyd~. Zira 

1 
Adapazarma, 10 tane de Kara- DiiDkll ihracatın yekiinu ıro it Rauf Saı-perln bugtin Ank,... ner ve Sandenı haklannda.ki ta-

nuı bir klsmını a.ydmlattığı için vuc1:1du ~ kes!lmi~. , suya giioderilnrigtir. KaruJırada bin liradır. Bu arada dil:ıı kriç- raya gideceği haber a}rnmışhr. lep}er kabul edilerek tahliyeI. 
duvardaki elelı:tıik rliiğmesini Birdenbire tekrar ç.e.ga kalk- ı açılmıf olan dokumacılık kur - reye cici, Mısıra tiitibı satıl •

1 
!.fildür, Vekalete ca.rl işler üze- rine ve diğer ııahffierin celpleri 

tım. f ııunda bu gilnlel'de bitecektir. aıjtlr rinde .izahat verecektir. için duruşmanın başka bir gii-
Akhm_a Bahl:uor'tın bu hal- , KUl'B merlrez ka·leıhıde ve · ne talikine karar verildi. 

d ! 
... .;;.,. N-.2•- h ol 'v"V...,....,V'VVVV~~ 

e o u...,u zaman .wre anı- hilba- Akmeııe IIAhiyesi mın-mın da odasında. ölmilş olduğu takasında a.çılacaırtır. Vetilet, MÜ"FE FERR/ K 
gelmişti. Hemen aofaya fırhı. - dokuma tezgihlıınBde.n peyd""" - Sakız agacı narededı" r'.1 dım&t.nm öbttr ucunda Calibe_ ~n~~eır!in!1d~ıın;: - ı ' Anadoluya son 

.. 
görebiliyordum. 

Hemen limbe.yı yalrtım. 
Ve solada ilerilemeye hlıtla-

dun. 
Calibenin yattığı odanın b-

pısını göriiyordum. 

8 Haziran 19' 

.TAKViMDEM 
.~~_la Y~RA" 

Omur Hayyam vı 
tasavvuf bahsi 
Yazan : ULUNA 'ı' 

Geçen gtin eski dostuııı 
man CeınaJ Kaygılı Ahmet 
Oİln ba-kkmda yawi~ bit_1 
kalede Hayyam'ı mutasavv• 
lara.k göslerdiğimden d 
bana. tAris ediyor. önce 
yam'ın tasavvufla, rfil>aJle 
de rümuzla hiçbir alakası . 
muş. Ba. bilyük şa.ir ...... rıer'1 l 
d<ığnıda.ıı doğruya mey ve 
bubu terennüm eden bir J< 
derdir; f elııef esi falan clB d 
tur. Mey dediği zaman Jı!1 
mız pum1ı:, me.hbub dcdiP 
man da bildiğimiz canandlf· 
ı:ilnıiyete çok tesadüf . 
tir. Bmıd!llJ yirmi dört seıı~ 
ve! Xonyııda ikamete JJl . 
olduğum sırada Halit ~ 
zansoy-da Konya lisesine 
yat muallimi tayin odıJJ' w.:(l,11 
Genç ua2r o zaman Zi,,S 1 A.lpin bıışınd• bulunduğu " · 
Mecmua,, ya her hafta bil' 
kale gönderiyor ve ekserit' 
debi yazılıırını da bana oJrlJ· 
du. Makalelerinden birinde 
zuli) den. tasavvuftan b3~ 
yor ve ııali'in rünıııı: ile bJÇ 
l<a.sı olmadığını, hoca.sllllll 
na aşık olduğımdan dolB!' 
yanık şiiri ya.zdığıru iddi• 
yordu. Fikrinde bir intıbııl', 
sule getirmek için çok 
tım. Evime kadar gidecel! 
zu~ divanını getirdım ; baıl • 
Jerini -aklım erdiği kadar -
!il ederek anla.tmağa . 
sama bana Mk verir gilll 
ründti. Fakat buna raı;neo 
kale yine o zamanki Ye)l) 
muada neı;rolundu. Bu~• 
gun Halit Fahrinin Tüt 
büyük mistik şa.ıri J:ıg)ı~ 
şimdi ne düşündilğünü 1101 
isterim. 
• İkinci misali şu me~hur J.· 
dit davasında müda!e.a ıııc' 
de buluılan genç bir m&l 
~mda gördüm. 

Esat Malnlıut Ka.raııurt 
dafa.anamesini okurken ~ ıl 
misaller arasında (NedJJI 

hammii.miyeei.ni en basit. eli 1 
di ve en çıplak bir gör\i..cJe 
hakeme ediyordu. 0nı1s1<0 muzu hiç de anJ.amamıştı. 
dar anlamam~ ki tas:ı.'~ 
"hammaın,, in ne demek 
ğunu, "dide11 Din °biib·· 
''b!dar,, olmasının ne ma~ 
de ettiğini, medhettiği 1:1 ~ 
da asıl hedefin ne olduğtJJl1 
düŞiinmiiş, ne aramış. 0 

sormuştu . 
O da böyle geçli gıtti. 

Bir iki gün evvel OsJJl~
1 

mal Kaygıknın fikri d~ ' 
yam,, ba.lısinde buna W;ü!I' 
misal te§lrll ediyor. 

Hayyam, La edriyyüuD </t 
biyyUıı felsefeeine .aliktit· 
lar (vahdeti vilcut) reıseC• 
şubeleridir. Hayyamın ;I_ 
rübe.ileriııde yalnız tasa' 
ranmaz. Tasavvufa tema> 
yenler de ınev<:ut olab~ 
tan bu rüballere tak!itle~di 
nşınıştır. Erb&bı halisJe!ll"' 
terlerinden pek güre! afi 
bilirler. 

nin annesi yatmakta idi. tün eski tezgthlar yeni:lemniıı kafile gitti 
Fatiha hanımm odasın• nasıl olacaktır. Halk ..... köyfü Cüm - Gedı"kp!lşada kap•o• aralık bı·r a t Hayyam'ın rübaile~.,,, toplarlamp gittiğimi bilmiyo • huriyet lıüklbnet:ınin bu yardı- (1 hJI . par 1- Şehrimiz.den beyanname 'il'&- henüz terceme edi!:medJ~\ 

nım. / mmdan son derece memnun ve d k" k 
1 

· rip te hiikftınet tarafından Ana- dia edebilirim. YapıJaıı " 
Kadm.....n- ..... mı _..._ 1 müttehirdir. man a 1 onso un go"zu"ndemı' doluya meccani sevklerini isti - meler nikıiı hatta yanJışl\ 

Kapıııın önüne lı:adar yiiPil -
dtim. 

Catibenin uykUllU !IOU derece 
hafif olduğu için sofada elek -

-,,~ -.·~ - .... _ ...... _ -•- yenlerin trenle hareket eden son man Cemalin ihticac el 
Sofan. uı vuran a-'·-""''""·- e- m.•••........, dıswt .r.........~ kafilesi de ......._, ....... V:iliyet f!!V· tercemelerden Hüse'"n ~ 
Jeklirk !Amba•mm dfigın" esmın· · ~-'* (Hus .. -" _ "'""-'-'- • 

6'~"~ ,. d ----- ........., "'"' ,,............,.. • velce beyanname verip te maze- kiler dahi çok sağlam · 
göründüğü için hemen Jaınbayı Halkevi her sene olduğu gibi, Evvelki ~ olan garip bir se ve adliyeye getirmişler. Me-açtım. ub sene de tevkifeviııde okuma 

1 
hırsızlık cürmümeşhudu Su!- ğer hiç kabahatleri yokmuş!. retleri dolayısile gidemiyenler • Bu terceıneler rübai ' ~ 

Ayni zamanda ağ%mı.dan bir- ve yazına kursu ~. Bu tanahmel üçüneü sulh ceza. Halbuki Gedikpaşada Tiyat- den §imdi . ~tmek isliyenleriıı f yapılmadığı gibi vezin. 1, 
de 

....... nı· .ı..- .,_,_... kurslara de''am ...,_ 79 -- • mahkemesine geldi. B~k ro caddesinde 51 numaradıı o- bir listesini ~lamaktadır. zarureti için çok defa <19, .,._,..,,, """" '-"'........_ """" ~ • da rııda Bunlann sev:lti ıçın hususi bir yapılmıştır. Halbuki P 
Zira, Fatiha hanımın karyola.- kuflan 48 zi muvaffak olmuş ve 1 şahidi bulunan bu v suç- turan kunduracı Şaban Aybak program hazırlanacaktır. fikir kadar keliı:nenin ı1'~ 

sı karşısında yere serili bir ya- kendilerine Ulwı oknllan şeba- ı !ular Hüseyin ve efaril adın- davacı olarak ı,öyle hikaye e- i;l 
takta yalan ihti""P hastabakıcı dcln·--' vn-'ı-,....... A"""" da iki genç kan koca idi. Ken- diyordu bu vak'a"': Halıç' idaresinin Mü na- ~ gözetmişlir._Bü~ ııı. ,~ - =-.......... ,.- , diler. · ·ddial .. b ,. • . dort mısraa sı.,.dırdı"' e•· 
kadının yatağı ha§ olduğunu, fu.lkevinde açılan okuma, yaz. ının ı arına goreal un- - Cuma nnmazından döner- kalat Vekaletıne devri bir fikrin na~en kclİıı.1~., 
fakat Fatiha he.numn karyolası ma kursu da. devam etmekte •

1 
lnr henüz 0 sabah saat tı bu- ken bizim refika kapıyı aralık ' !im if d "' 

üstünde çoktan öhnilş olduğu- dir. çukta Sirkeci nhtımınıı geleıı bıra_!<arak yemelt hazırlığı için Haliç İdaresinin Mfuıakaltt e ıı.~ ".e~e . " esı ııJ1! 
nu dehşetle gördüm. Bir yavnı boğuldu Bandırma vapurundan çıkmış. aşagıya ınmışler. 0 sırada ben Vekaletine devri için hükiiınet sız oldugu ıçın ma.Jlı ıı 

YUzibıü, ölibn morluğu koqıa- İzmit, (Huımsl) - Cezayir- ' la.r. Sakızaji'acı.nd bulunan ka- geldim. Kapı açıktı. !çeriye gir ta.ra:!'ıııdan hazırlanan kanun ll- cemı;.ıeri zaten ihtiyatlıı. 
mıştı. O

ii:lu Halil , __ , _ _._ ... 11 y-nda dmın babatıı Latife misafir o- dim Hanım ğıd 1 di yihasının m.üza.kerelcrine ya • edenm. Hayyam, anealt ~ ~ ..,,~ . aşa an ses en . kında Büyük Millet Meclisin' _,_ terceme edilebilir. Qsınflll ,ı 
Ve 

~_,,...; ......_.._ b'~ A~ı.. Kilez m•-m-'- '""a- laca!tlarmı.,. Ben de bır' saate >.-•--yım diye UG vvuf ~il'. 
,,-.- v ........ ~~ .. .......... ......,_ ....... J~ - ......... b!l'llaııaca.ktır. ~ ,iç~e .. tıu:a ~ı · o e.rıda pencerede 

0 
hayvaııı nırken boğulmuştur. Tahkikata l<rtarıbulun acemisi oldukları 8:31ona oradan da odaya geç- Diger" tarafta.ıı uzıın bir müd-' gormedigı rubailere k~·,1 

gördüm. l Cümhııriyet müddeiumınnimiz it;in şuna buna Sa.kızağacını timsolun. Fak.at. i~_eri:_~ girince _kon- dettenberi Haliç "''"'ket:ini id••e saadetlerile- ben de şu f" 
o korlrunç haynnı Hamdi Doğu el koymuştur. sormuşlar ve bu minval ile ge- gozunu a,~ ve dağınık ed akk . _. . - kaydediyo . ~ Ta.bıı.ncamı derlıaJ 'cama çe _ ~ beden terbiyesi f:ı.ali~ le gele Gedikpaşa semtine gel.- gördüm. Şöyle bir etrafa bakın en .muv . at ıdarerun. tasfi - rnm · . _ . • ..1 

virdim sıktım, __ ...._ sıktmı.. 1 hmil, (Hususi) - İzınitle mişlerdir. dım bir de ne göreyim. Bu ka- 1 Yı;st . ıçm bir heyet teGkil ecJil • ne.- !.'ll§llli ın~ J ı. · 
Camİa.r parça":,~ bahre..;;. beden terbiyesi miikellefleri, öğ- Salmağacı neresi?. Gedik- dın oda kapısının arkasına sin- j mıştir. Heyı:t ~kında şehrinıize zilli 1'iİ ~ .~ 
• ,_.,... ',,_ retmen Tahir Düzgören'in ala- paşa neresi? .. Neresi amma.. miş.. Benden gizlenrruyor mu? fu.elerek vazifesıne bqhyıı.cak • Jlk-~bi i.şlkaıo çi el 

yağdı. ka ve himmetiyle iyi bir disipliıı işte acemilik bu ya?. Sora sora Hemen yakaladım. Aşağıya l ı · JJ 
XI · dabilirıde jalıştınlmektadırö Mi.J.. buraya. gelmişler ve bir fakir seslendim. Evdekiler de çıktı. ~ Puşiyeellİ bkb"liıı çl ...,, 

tştıe öJftm p5yorl. ıi günlerimizde bu geııçler:iıı Jradına daha sormuşlar, o da: !Jep birden bekçiye verdik. Me 1 YURDDAŞ! iPJ Bayılmışım mııntanm bir kıyafetle mera • - A.. sis yanlıo gelmişainiz. ger kapıda bu erkek onu bekli· Sıkıntıya düşmemek isti- Ziri 9Si iıtdı:aa §i ı,.J 
Gayet şiddetli 'fe usun bir sime ıotırilr etmeleri umumi bir Diye cevap vermişe ve yarım yormuş. Çıkınca onu da gör- yorsan, bir harp dün.yası. için · ~ 

baygmhk. al!ka ve seYinç uyandırmakta- liraya pazarlık edip kendilerini dilk ve ya.k_ aladık. de yaşadlğmı daima duş·· un,·· (~··"-'-'--L.'A-ın 
Zira gözlerimi açtığım zaman 1 dır. 1 bu semte götürmesini fakir ~rden Şabanın eşi , tasarnıflu yaııa; gın..;,~ Aşık~ 

vakit öğteye yalı:lqmıştı. luodtfe bir kamyon ku.ası kadından rica et:mi§lentir. F&- Afet ile çocuklan ~ ve ~a- M~eli: . zil yerinde ha cennet. ıı-_ılı' 
Bir k ! 

..... ,_._ kta. 'di 1zmit, (Husust) - Şoför kat abillk bu ya tam o sırada delet. Arbak ve bir de mısa- 1 önıme yıy........;;,,den fazla nem. ,..~-üls· llzlnnn' 1 ~ 
ııryo ....,. .,~a 1 m. Fuad isminde bir şahsın. idare>- "''.l'efarilı:iıı kucağmdaki altı ay- firleri bulunan llll&ZlleZ Uraz 1 elemek alına. ~;an ve atı- atlas, 'h: paça~. ~; 

~t :;'.'~ ~ : sinde bulunan kam)'Oll. istasyon 1 hlı: çocuğu pislemez mi üırtilne! dinlendiler. Bunlar da hadise- · lan bır lokma ekmeğin bile ıanmn albnda da bJl El '' 
rafa 1amılda~ tarafmdaki köprüden geçerken 1'e yapımılar!. Bir apart • yi aynen ~Yl_e ~ttıııu:. ~ bu~ her: zamandan ~ ha k~ ohnut bep8i ıılf" 

frenleri tutmem11 ve arlı::a taraf- , mandan su alıp temi.,,lenmek keme Tef~iltin lıiı: ay bır gıin , . buyük bir haram olduğum. • • • .J ' 
tan bir ihtiyara ~alı: tehli- ı W ·rı hbt ıı.,.ruroukb.- ..-e Iınoıeyini.n de bir .......... _ ı man tl':.ı 
keli rkflde ynalamıştn:. &~n lll *l*lm•ndını 'tmdfWWıe Jerine ve tevJı:iflerine ~ ~ r · Bundan çok ~e!M" 
diklrahıis ııoftSt" hWılı 11wla kMw~ ' \P + V811p pal- rereiı: ildııini de ten::if etti l WI nopta. buJunduğuınııf f1. 

( Ari<ıaM _.) tıl talıibata ~. . ·•-------------------·-'. ArtQı- bnıma Oınnan Cmııal, ~, .1 (ksıu Nyfa 5 rli 

trikin yandığıru, bilhassa &yak 
9e6i<'rini mutlaka isitmis ve u-
yanmış olması !~. · 

Fakat alrııam yemeğinde o da 
~enimle birlikte bir hayli bira 
ıçmiş olduğu için derin bir uy-
ku halinde de olabilirdi. 

Nitekim kapının önilne kadar 

r "' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TOrkly-e Ecnebi 

SENELiK 1- ~ 2700 ıc,... 

6 AYLIK 760 • 1460 • 
3 AYLIK -• 800 • 
1 AYLIK 150 • 800 • 

TAKViM 
8 llalılran 19il PAZAS 

12 O~ye.Jevvet lalO 
21 MaylO 1367 

Gün, 1U, Ay &, v.ı: 941 • Hmr S4 

Güftef Ö§le Adtıdt 

8.60 4.34 8.3t Ezani 
i.29 U.lB 18.1! ... _ti 
Akpm Yataı lm .. k 
12.00 2.o:ı u:ı Enai 
ıue suıı 2.11 v--- DiKKAT --cY m s.tı.h> a ll'5nılerimı 7Uılu 

ve evrsk - 'Osfn edılın4111in iade 
olunmM ft ba:alann. · 
dan dolQl !ıic lıir meouliyet ltabul 
, .1.,._...., 



YEllfl- SAB~ 
--- - ·- - Q_ - - - - -

f" ............ ~ ................ :.111..-ıl ti er _ ı ........................... ~····························~ 
itacı Aş 1 

~lfJllAD SERTOGLU 
•e11i hayatımda bir daha1I 
ceti111 için itiraf etmek-
1'\ttn. Seni seviviyorum .• ,, ----l'efıika No. 43 

~lııı VU- · - Seni seviyorum Cevdet! 

Ye11i ll}e~!!~ 11.. ............. ~ .. ~ .. ~ S O !:! .. ~ .. E i 
si/talı ederken M 
Y eni tip ekmeğe bu sabah- era 

tan itibaren siftah edece- ı 
ğiz. Ancak ilk lokmayı koparıp 
ağzınuza atmadan e\•vel Tann-

lar ve ·Meraklılar 
ya bin ~ükür etmeği unutma - .#'------------· 
mak lazımdır. l 

Sebebi mi? Basit: Türk sınır- Tavuk merakı - Vefalı Mııkbil Bey - Siyah spent;-
ları haricine şöyle bir göz gez- Beyaz Hacı Kadın - B11rnundan kan damla,,an Roroz-dinnck kifayet eder. Hele 1914. ll' 

Cihan Harbini yaııamış nesle far - Demokratik bir spor - Hakkı Beyin merakı-mensup olanların bu satırların 

ıniınasıru daba içten hissedip Pal Güvercini v~ gözleme - Tulumba merakı - Kova
kavnyacaklarından şüphe bile 
etmiyorıım. -1(- 1 /arsa tutar, kaçarsa tuıu_ım_a_z_ı _____ ~-:J. 

Sayfa 

Şimdilik 
~=:Bu kadar~ 
Harbin muhtemel 

inkişafları 

• G ırıd adasının işgalin<leıı;,;ı 
ri Akdeniz havzasında" 

nisbi bir siikfuıeı hilkiim sür-
1 melıtedir. Girid harbi, Yunan; 

harbinin son safhasını teşkil e
diyordu. Ege denizine varan ' 
buralardaki a.dal&rı birer bire:. 
:ıııı.pteden Almanlar eon merhale 
olarak Girid adaaına da hiicum 
ettiler. Adanın . atratejik vaziye.:' 
ti böyle bir işgale mliaaitti. N i{ 
teklın !ki hafta sllre.n bir harrr 
JH'ÜCE'o!lllde ada ımlmt etti. 1 

• Irak sOprizi 

~ııtiye 1 
Sem sovdiru. Bu naıııl oldu, bil

~<ık tf 

1 

miyorum. Fakat işte, seviyo -
ra. en- ııım ııenı. Hayatta vegane ~ar 

'altın. duyduğum erkek sen oldun. Ve 
biı er itiraf ederim ki yine sen kala -

ita ~ev 1 cakAın. Şimdi senden, senin için 
anı belki hiçbir mana ifade etmiyen 

("tvdet belki hi~bir kıymeti olmıyan bu 
a b.!: 1 aşkıma mukabil birşey istiyece- , 
tt -r ğim. Bedbaht ve seni seven bir ı 

k tnesi kadının bu ~on ve biricik aı-.ru-
1jj,t!ıılirc- ;ıunu yerine getirecek kadar 

hG.·n~ merd bir f'rkek olduğuna inanı-
1_icti• a~== yorum. Bunu yapa.,a.kııın, değil 
,:"lllıo ı 1 mi Cevdet? 

Hele arpa ve çavdann iliı vesi _ Kimseye vermıyor. Güç be- '. Belki kendisini yakından ta-
ekmeğin gıda kuvvetinılen bir 1 ı> beş yurol>rla alablldim. nıyanlar olduğu gibi ismini işi· 
'l0Y ekı;iltmediği de fennen ta- 1 _ Benim için de rica ediver. t.enler de ekstk değildir. 
hakkuk etmiş olması ayn bir ni- lkı tanecik de bana V<'rsin. Mukbil Bey lakabından anla
mettir. Fazla olaral< yenı tip _ Ne eöylUyorsun? Kimseye şıldığı v~hıle Vefa.da oturur -
ekmeğin yeni çeşnit,inin ayrı biT' iOylemiyeceğime elimi Kur'ana du. Babadan kalma evinin bü
ze\•k teşkil etmesi de ~abası. bastını.rak yemin ettirdi de öy- yük bahçesi tekmil kUmeslerle 

sarayıo ekeettti. Kuşçubafllar o · Bu harp devam l!derktn vı;, - ' 
zaman nevadird~ ola.n bu yeni lrua gelen en bilyük sür
cineten bir kaı; çift ıııı.n1yn. gı;. priz Ira.k hidisesi oldu. İngiliz• 
tlirdliler. Siyah lsveı:lerin ya)''ll· ler bu yüzden lrakı yeni ba~tan 
masına sebep bu olmuştur. zapte-tmek mecburiyetinde kal-

Mukbil Bey düz beya.z Hacı dılar. Bu harekat, bidayette Al;. 
kadınlan ~:eti\jtlrdiği ?.&11lan bu deniz havxasındakı harbi bir • 
nadide ba;yvanlann nedretini 

Eı;kiden Yakacık gibi , So- le verdi. Be.n sana da "öylemi- dolu idi. Ben komıoumun pek ih

·~ ,e ir-
~ it karşı Cevdet revap veremiyordu. 

~·•ırJ•.· ·~Yun Annanın sözleri ve itiraflan içi-
1n l<u ni altüst etmi~ti. Cevap verirı<e 

ınııı lıa~atıni l\e!!inin titrek çıkacağına ve bu-

~
olaf · IUpbesi kuldu' 

ğanlık gibi uzakça köyler<c say- ye<:ektim amma bizim oğlan ağ- tiyarlığına yetiştim. 
fiyeye giden lstanbııllular ora- zından kaçırdı. Tavuk cinslerine iki mühim 
!arda o zamanlar (okkalık) de- _ Bari sen de bana yumurta yadig!r bırakmıştır. 
diğimiz şehir ekmeği çıkanlınak o,ından verirsin. Siyah ispeııçle beyaz Hacı -
adet olmadığından ya ekmekle- _ Bir kere danışmadan ya- kadın. 
rini ı;ehirden getirtirler, yahut p&.mam. İzin verirse ba~ üsti.i-J Sonraları barcı alem olan ai-
da her evin hu~usl fırınında pi- yah ispençleri nluıll yetiştirdi-ı 
şirilen rengi esmerce, fakat şe- neİki meraklı ayrıldılar. Bu ha- · ğini sorduğum zaman şöyle an

muhafaza etmek için bunu bir denbire çok geniljleteceği intı
eır g;ibi muluUua etti. O uma- ~nı tevlit etti. Fakat gerek! 
na kadar Hııcıkadınlar ya. &im- _Gırid, gerekse Irak harbinin 
siyah veyeJıut kül rengi olur · ı manhlci Şekilde sona ennesi ha
lardı. Huew;iyetleri ibıklerinin rekatı yeniden atalete sevkett 
iki boynuz şeklinde ve gözleri· \ 

ddiS ı li,, kaptı- Anna Cevdetin elini ellerinin 
tibıil'. .4•ınüs arasına aldı. Ona büsbütün so-

ker gibi lezzetli (k~ ekmeği) raretı! münakaşanın mahiyetnii !atmıştı: nin de iri siy11.h ve sürmeli olma l .l Perde arkasında , 
!arı idi. -w.... 

ı< 'ltıj n tnü · nun da ziifını meydana çıkaPa· 
el< . 1•rı~ .. ağına l'min bulunuyordu. 

baıl til~nılana - Bl'ru kınna Cevdet! "evet,, 
""'ti ha- dı•. Seni "'"Yen bir kadına aeı. 
tenç kı~ Hak iııte sana yalvarıyorum. 
~ktan Cevdet rulıayet kısık bir ~eıı

~n~ t bu le cevap verebildi : 1 

ile ekmek ihtiyacını giderirlerdi.' menıJ<lı olmayan bilmez. Mesele ı - Oğlum, bu sabır i~idir. Sa
Yıkanmamış mübarek Türk ş1<ndan ibaretti: / bır ile koruk helva, dut yapra
buğdayını köy değınneninde ö- Meşhur horoz. tavuk merak- ği aUR.a olduğu gibi beyaz ispent 
ğüterek yapılan bu leziz nim~ Jısı Vefalı Mukbil Bey uzun se- d k" .. ·b· · h 1 
tin, sonb::Jıarda şehre döndük- / e omur gı ı. sıya o ur. 
ten sonra bile, hasretini çektiği- neler uğraşa uğraııa nihayet f - Bunun için nıı.sıl bir usul 

bir ~ut süt beyaz reuıtinrle "Ha-. tuttunfil • mi hatırlanın. Köylü ninenin,\ ' - 1 · · "'it'.':';· } " 
misafirlik hatırına hürmeten ha- cıkadın., yetiştirmi~ti. Bu ha- - Anlatayım: ' . • 

Mukbil Beyin kendinden öğ- 1 · ~ Fakat perde arkasında te
rendiğime göre lruıııınım ve bü- reyan t'den hlll'p hwn 
tün hususiyeti c!mi olarak be- a.ııla kaybetmemiştir. Bu harp 
yaz. Hacıkadınla.n ancak on iki !limdilıi halde Suriyede Aınerı
sened~ elde t'de~ilmiRtir. Ha.sta- kada ve Fransa<!& bUtüıı ~id· 
laıı.dıgı ~an ıyadetine ıı;,ıd~-1 detlle devam etmektedir. Suriyt 
la- yatagının etrafında evla.t gı-, l'ı-'-'--~ . 

•• 

d· "~illi ı - Ne istıyorsun? 
Vadi8 bütün. lstan bul da tavuk "'--. ı - '--de t ı muru fııına sürmeden evvel or- "'vve a """ mevcu o an 

tasına yerleştirdiği taze yumur- , meraklılarını işgal ediyor, her- ispençlerin en ufak bir horozu . 
bi sevdiği horozları tavukları ouuuuua ~~~yan eden. gı;Ziı 

ö .. orl rdı Hayvo.nlar l'fen- 1 harp, bu mühım Akdenız böl· bıt /· bel- - Evvela vadet! İı<tediğim 
ij~rcta - ı,;eyi yapacaksın değil mi? km ki ·b· . . k~ bu inanılmaz hadiseyi hay- """tim Onu bensı"z ·ı·msı·yah ta da e e e nar gı ı pışınce ~~ ··~· . 0 

g nıy a · .. · tikbal' · · k dilerinin ateşler içinde yanan gesırun ıs mı tayın edece ·• 

e ka- ı - İstediğin şeyi bilmedikten 
t·n~ ı;onra. nasıl vadedebiliriın? 

(katığı kendinden) bu mis ko- retle t.elfil<ki t'diyorlardı. bir Varna tavuğuna vurdum. ' 
kulu somunun lezzetine doyum O zamanlar lstanbuldıı. meıak Aldığım yavrular benekil ~ık-

ellerinden yem yiyorlar, odada tir. Irak işini bitiren ve Filie. 
li.lı:ayd dolaşıyorlardı. tinde kuvvet tahşldatına başlı. 

'&>.ıf~' - Ha:ınr, lstiyeceğim şey ka- I 
'>lu 1 t nuna muhalif ve seni mes'ul e- ı 

>.nna b' -
1 

decek bil"Ş('y değildir. Bu husus- 1 
dUıı .1r ta mü~terih ol Ben senin vazife-

l~t ~~u~ ne nekadar bağlı bir kimse ol -
~lı:;u: duğunu biliyorum. 

~tıl<Ji~~~ - Ne istiyorsun? 

olma.zdı. ehli ~oktu. Kimi cesrui bülbül tı. Benekli yavruları tekrar si-
Ya, asker ocağının kudsiyeti kolleksiyonu yapar, lıimi Hınd yah tavuklara vur! Vur! Niha

sindiğinden midir nedir, (tayın horozu döğüştürür, kimi koç yet simsiyah havrular alııııı.ğa l 
ekmeği) dediğimiz yine et<mer- besler, kibi Giridden ::-ahvan ge- muvaffak oldum. Bıınıın için 

1 
ce, fakat çeşni, lezzet bakımın- tırtiı·, kimi Arap atı besler, ki- kaç sene uğraııtığımı tasavvur 
dan okkalık ekmeğe yüz defa mı pehlivan güreşi la kip eder, et. Çllnkü ayni babayı kıza vu-. 
müreccah somunları, bir hayli kimi pal güvercini u~ıırur. ramam, kardeşi kardeşle evlen-

Mukbil Bey öldü. Hacıkadın- yan İngiliz kuvvetleri Suriyeyı 
!ar da yavaş yava~ pıçllll)tiler ve mümkiln mertebe az fedakiir
nihayet ortadan tamamen kay- !ıkla. elde etmek için hs.zırlııru
boldular bugün beyazını değil ne yorlar. Diğer tarılftan Alınan
Jıül renklisini, ne de ı;iyalıını !ar da buraya nüfuz etmeğe ça
bulmak kabil• d:ği! ! Jışıyorlar. Amerikada cereyan 

l!Qkuı n'. Anna c~vdete büsbütün so-
ıı; ku~~u; Cevd(•t gen~ ~n nefesini 
~ oı.ıu, . yuzünde ve kalbının atışını ko- I 
'"ıltiğü !unda hissediyordu. Bu, onun 

· heyecanını büsbütün alevlendi
riyor, biiı;bütün kamçılıyordu. 
Nihayet gt>nı· kızın sesi duyul
du: 1 

ve bütiln bu meı·al< Phli san-1 d. s al • vnı yorgunluğıı göze aldırarak, ara- ıremem. onra · acagım ya · 
yıp bulan tabiat sahibi, zevk er- ki aralarında bir kulüp t~Bis et- 1 lar ya tohumsuz olur, yahut da 
babı bugiin l!fila aramızda mev- miljler gibi birbirlerinden ha- çarpık, kötürüm çıkar. İki üç 
cuttur. berdar olurlar. Yekdiğerindeıı dölü birbirlerine vurmak 18.zım. 

üstün bir Fey yapbilmelı ı~in eni 1 Sekiz sene ugr· aştım niha,,et Başvekfiletin yeni tip ekmek ., ' , 1 
hakkındaki tebli"''""e Türk va- konu kafa patlatırlardı. I güvercin kadar mini mini siyah 
tanının bazı mınt'!ıkaıarmda yal- İstanbıılda tavuk boros me- ispençler elde ettim. İsminden 
nız arpa veya mısır unundan ı-.ı.klılarının baıµnda gelen Vefa- dP anla.şıldığına göre bunlara 
yapılmış ekmek yiyen vatan- _ıı_M_uk_b_il_Be..;,y•d•ir •. ______ biz yanlış olarak ispenç deriz. 

- Beni ôldıirmeni istiyorum da.şlann, mevcudiyetine i.,<ıaret Doğrusu laveçtlr. Ve soğuğ 
Cevdet! edil";;;;~e göre yarIBından faz. •. ııata bağlamak suretile dünya- memleket hayvanı olduğu için 

....,,uı afı d wn ısu buhranlı devrinde yurda hem renkleri beyaz hem de ka-
Genç zabit bır kurşun yemiş lası buğday, alt tar a ~~ ı;erçekten büyük bir nimet te- batüylü ve paçalıdırlar. Aldığım 

gibi sarsıldı . J ve çavdardan yapılmış yenı tJp min edecektir. yavnılar da tıpkı beyazlar gibi 
. ekmeğimiz bize eskisini aratnıı- ı 

- Ne dedin anlamadım. . . yacak fazla olarak da halkın ve Hulasa bir yiyip bin dPğil, on gill ibik ve paçalı siyahlar var-

Bir de Denizli ve Gerze ho
rozlarına merak edenler vardır. 
Ötüşlerinin uzunluğıı meraklılar 
ara.ı;ınd& büyük münaka.şa.lara 
sebep olur. Horozh'.rı ötmeğe 
başlayınca derhal saat tutarlar. 
Hayvan horozdan ziyade mer -
kebe benziyen bir perdeden öt
meğe baslar ve nefe><i kifayet 
etmediği için öte öte sırt üstü 
yere yatar. O zaman horoz sa
hibinin keyfine payan yoktur . 
Hemen hayvanı yerden kaldırır
lar. Burnundan kan damladı mı 
diye muayene ederler! 

- Beni öldürıneni istiyorum.
1 

mili ~üdafaanın ekmeklik ihti- 'i bın şükredelim. 1 dı. 1 

•· Seni öldürmek ml! yacını tam ve sağlam bir temi- A C. SARACOGLU. Mulıbil &yiıı muvaffakiyeti-
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Horoz merakının en mühim
(Sonu: aahlfe 6, Sütun 1 de) 

Birdenbıre ve süratlc bütün •• B yeni usulde bir şeydi. Buradaki 
istihkAmlar tekrar ateşe baş-

1 
cephenin arzettiği manzarayı 

!adılar. Fakat bu ateş neticesiz D u ben başka hiçbir cephede göre-
oldu ve Quen E!izabeth bu ate- medim. Hava güzeldi ve ben bu 
şe salvo ile mukabele etti. Bu uzun cephenin ta öbüı· ucunda-
ikinci safha bir saatten fazla daki denizlerde ikmalıne ba~-

tarabilmiş olduğum için ken-
sürdü ve istihk8.mla.r filoya • •

1 

!anan harekattan zihillmi kur-

~~JS~i~~:~::~~:~ l ( y E N i s A B A H ) iN B O Y 0 K S i Y A S i T E F R l .\ A S 1 • ~~t ':~!ıa~~~~a~'t~~in~~a 
maliımat edinmek üzere lngil-

~;~~::~:~t::::tl::: is tan bulu elde etmek için i;:fe~~t~~:\i:~;~~:~: 
cereyana karşı ağır ağır ve elde edemcdi!iimizi anladım. 
Kefez'e doğru ilerliyorlardı. • d •• d 1 1 
~~t~i:~~!te~ör:~~ lngi tere e muca e e er .. ÇV:sn::::le~:nRo~::~:-
dıl Amiral d .. Robek'm' şu y rallıg· a şu telgrafı çekiyordu: ar. 

0 
!erin işi mi idi? Yoksa bunlar !arda ve toplarının başında 

aatırla.n harbin bu safhasına Türkler tarafından Çanakkale iv azan : --, 150 kadar telefat vermişler ve 18 mart 1915 
aittir· sularına atılmış birçok yüzen biz, bütün ingiliz gemilerin- '"Boğaza hücum saat 10.45 

"Öğleden sonra saat dörtte mayııleri de cereyanla mı şim- v • Ço. • rç İ 1 de 61 yaralı ve ölli vermiştik. de başladı. Zırhlılanmız 13, 16, 
Boğaz medbalinde v.ı içindeki di füo üzerine düşürüyorlardı? Yalnız Fransızlar, maalesef 17, 19, 20 numaralı istibkiını-
istihkiiınl~r bilkuvve iskat e- Bu maynlerden birçoğıı öğle-
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Bouvet ile birlikte 600 kadar !ara ikisi de 7, 8 ve 80 batar-

cl!lmışlerdi, Mayn tarlalarım den sonra görülmüş ve bizim mürettebat ve zabit kaybetmiş yalanna hücum ettiler. Obüs-
hımaye eden toplar, savuşma-. kü~ük gemilerimiz tarafından tlevam kabil olamıyacnğına gô- !erdi. ler ve sahra topları gemileri -
ya me.-•bur olmu~larrlı v<' ".azı- toplanmıştı. Diğer taraftan, re bütün harekatı tatıl etmek Gemil<'rden İnfleXlble altı miz üzerine şiddetli bir ateş 
Y':~· 1!'ayn tar~ya fovkalad• taarruzun başlamasından az lüzumu görünüyor demekti. hafta müddetle harp edemiye- açtı!ar. Saat 12,22 de gemile-
mUHaıt gorunuyordu . ., evvel Boğazda dört Türk gemi cek bir halde idi. Gonlois top a- :ı~ızdeıı bazıları Çaaak~ale 

Saat dördü 11 geçe, bütün si görülmüştü. Bunlar pek 18 Mart böyle bitti ! teşi ile hasara uğramış, üç ih- ı~mde ılerlediler ve ıstıh -
günü meçhul bir mayn tarlası muhtemel olarak bordaların - tiyar zırhlı batmıştı. İleride tihki\mlan daha yakından ateş 
civannda geçiren İnflexible bir dan denize mayn döküyorlar - Saat bef;e doğru Amiral u- düşmanımız Türklerin ve mü- altına aldılar. 13, 19, 7 ve 8 is-

tı - · t' o mumi bir ricat i~-aretı verirken 1 tih.k" . b mayne ~arp gını ışaret et ı. - dı. b" .. d'kk ti b tan h _ dafaa annın ne halde olduğu- · anılan şıddetli ır ateş aç-
nun tehlikede olduğıı vazıh lşte bellibaşlı mülahazalar utun • ı a er a ve a nu da yazacağız. tılar. Bu safhada bütün ı:emı-
bir SUTettc göriilüyordu. Üç bunlardı. Fakat ne olursa ol- sara ugrıyıuı gemılerle onlar_ın !ere bir~ok isabetler vaki ol-
dakika sonra Urresistible 'in de sun, şurası muhakkaktı ki harp miırottebatının tahlisine çevrıl- 18 Martta ben ne yaptım? du. Saat 1.25 de istihkamlar 

- ürü! · ~ mışti. Ocean harp gemi•i İrre-yattıgı ve yüzd" .. emıy • gentilerinin hareket halinde bu- sistible'in imdadına kosınak i- Ben 18 mart günü Belçika ateşi _kesfü~r. ~azı gemilerin 
bir hale geldig"i farkolundu. Sa- Junduklan mıntaka maynler- af] yerlennı digerlerıne terketme-

~;,. :ı.yni mayn tarlası içine tar annda, Fr:ınwz siperle- . . ·ıdi Fr f" at dördü elli g~e Amiral dö den, vahut belki daha müthiG .,. .n<l· 'di B d •--' sı emn verı ansız ııosu ~~ , duşın' ;;. ve o da bir nıayne rı e ı m ura an ısviçreye · Robek bu geminin bir mayne tahrip vasıtalarından iıri değil- ""' · . geri çekilirken Bouvet'de bir 
çarpmı . olduğıınu öğrendi. O di. ~arpmıştı. Hikayenin bundan kadar ~anan hat bır taraftan infilak görüldü. Kalın bir du-
ana kadar ta:namile ~ z~n Bu sebeple Amiı-.ıl dö Robek ötesi ~abuk anlaşılabilir: da _?eıı.~ze ?a:ı;anıyor ve d~r man tabakası ir,kele tarafın -
nolunan ve filonun b~tun gun harbi tatil etıneğe karar ver- lnrıexible sağ salim Tenedos tel orgulerı t.':'Z1u sulara d_~gıyor dan yükseliyordu. Ona herhan 
manevra yapmıs. old~gıı ~ular- di. Bu kararından dolayı onu adasına iltica etti VP sığ bir su- du. Sahilde olüler, meddu ce- gi bir yardım imkanı düşiinül
da maynların vucudu tela:ı ve tahtıa etmek kabil değildir. Bu da demir attı. İrresistible ile zirle ileri geri sürülüyordu. Bu meye mahal kalmadan e-emi 
hc:11ecan uya.ndıracak ~ahıyet- kadar büyük zayiat ve böyle Ocetln'ın efradı oralarda son ölüler orada aylardanberi ya- çevrildi ve F,renköy öniinde üç 
te ıdı. O devırde sabıt bır ma:11n bir kararsızlık ve endişe içinde derece ihtiyatla manevra ya- tıyordu. Bunların üstünü ya- dakika ıçinde battı. İnfilak 
hattınııı bızı~ su~an~ ılog- isti!ıkamlara knrşı harekata de pan torpito muhripleri tarafın vaş yava.ş kumlar sarmıs bu- Bouvet içinden çıkmış gibi gö
ru ~e~-rcdebılecegıne ıhtimal vam etmek mümkün olamazdı. dan kurtanldı ve bu iki gemi lunuyordu. İki tarafın hatları rünüyordu. Saat 2.25 de di
vermıy.o~duk._ Bunu harpten Hatta gL>celeri mayn tarama Boğaz sularının derinliğine o birbirine çok yakındı. Hatta ğer zırhlılar ileri sürüldüler ve 
sonra oı,'Tendik. ameliyesi için B<ığazda bırakı- !'<>ce gömüldüler. . bazı noktalarda birbirinden an 2,36 da istihkfımlara karşı a-

Esrarengiz darbeler lan iki zırhlıyı bile ar~ ora- ... İşte . ı~ mart ~uha~ebesı cak birkaç metre uzakta i<li. teş açtılar. Bu ateş devanı e -
!arda muhafazaya imkan yok- böyle bıtti. Ateşın şıddetme ve Uzun müddet hüküm silren de derken mayn tarayıcılar hare-

Bu öldüriicü ve esrarengiz tu. Diğer taraftan (7 ve 8) mu- harbin bütün lıızgınlığına rağ- rin süHıtu uzaktan uzağa na- kete g~mek emrini aldılar. 
darbel<'r nereden, nasıl gPliyor tavassıt istihkamıarı da henüz men iki tarafın da insan zayi- diren top sesleri ihlal etmekte Saat 4.9, İrresıstible yana 
du? Yoksa bunlar sahilde giz- susturulamamışti. Binaenaleyh atı ümit edilmiyecek kadar az idi. Kumlar üstünde kurulan yattı. 
li bır noktadan atılan toqAl- mayn tarama ameliyesine de olmu~tur. Türkler istihkam- müdafaa. tertibatı karışık ve 

~~~~~~~~~ 
(Arkaıı var) 

t'den gizli harp t>imdiki haldo 
Almanyanın aleyhinde inkişaf 
ediyor. Fransa gizli harbi is~ 

bilı1kis İngiltere aleyhinde bir 
cereyan alıruş bulunuyor. 

Sonra ne olacak? 

Diğer taraftan her iki t~r •• 
bütün kudretile dah::ı. 

kuvvetli olmak için çalışıyor, 
Teşkiliıtlarını tamamlıyor. ta}· 
yare, top, tank, denizaltı "'' 
harp gemisi yapmakla meşp, J 
oluyor. 

Bence harbin bundan S• nr-~ı; 

baflıası pek o kadar ateşli o!m: 
yacaktır. Almanya. kuvvetlcrir. 
Avnıpadan Afrika ve Asy:ı 
yaymakla birşey'kazanamıyacı,, 
ğını biliyor. Yapsa yapsa niha
yet Mısın almak için bir hare
kette bulunacaktır. Bunun için 
de görünüşe göre istila ettiğı 

A vnıpa memleketlerinde hasadl 
kaldırmayı ve havalann Afrika 
iklimini biraz kabili tahammül 
hale sokacağı sonbaharı bekit. 
mektedir. 

Belki de o zamana kadar tuh· 
telbahir harbinin bir faide te
min etmesini bekliyecektir. Tah
telbahir harbi netice vennediğı 
takdirde Almanya için çıkar t~it 
yol İngiltere adasını istila et
meğe teşebbüsten ibarettir. 

MURAD SERTOGLU 

Kongre tehiri 

Tiirk Basın Birliği İsta.ııbu 
Mm Ut.kası rc.isliğinden: 

Mıntaka kongresinin mlizahl'· 
reye gaşlıyabilmesi için lazımg, • 
len nisab hasıl olamadııhnd<111 
kongre yarınki pazartesi güııu 
~aat 14 de bırakıldı. Kongre ta
limatı mucibincı.> yarın mev,,ut 
aza ile iktifa olıınar'lk müzuke. 
reye ba~lanacaktu-. 

DAVET 
İsta.nbul müddeiumumilii(iıı

den: 
İstanbulda bulunduğu anla.ş;. 

lan ı;alahiyetli Saray Hakimı 
Halit Özbayın acele memuriyrti
mıze müracaatı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Çocıık Bakıcı (Müreb -
biye) Okulu 

Tahsil müddeti ameli, na.zaı-1 
iki senedir. Yatılıdır. uTlebe 
kaydına temmuz sonuna ka<laı 
devam roilecektil'. nk tahsilim 
bitirmiş olmak ve 18 yaşındaı:: 
aşağı olman1ak, orta tahsilliler 
tercih edilir. Tafsiliit kin An· 
kara Çocuk Esirgeme Kurum. 
Genel merkez sıhhat müdurıe. 
ı;-üne müracaat edilmesi. _ 
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HARP VAZiYETi IRÖ(p)©>1rteıj 

------

• e 1 • hi Kıyı tahkimatı ve 
hava kuvvetleri iki 

= 
il 

Yazan: Sami Karayel 
Dedikten sonra, şöyle bir 

düşündü. Hergel~iyi şöyle ta 
rif etti: 

oyunlardı. Öyle kolay kolay tat-ı 
bik olunamazdı. 

Hergeleci, icat ettiği oyunları 
akranlarile bo;tuştuğu zaman 
tatbik mevkline koyardı. Böyle,! 
böyle icadkerdesi olan oyıınları 
pişiririli. 

zaman ustasının kulağına eği -
!erek sormuştu: 

- Usta, bizim küçük ortacı
lar burada mı ? • 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

günkü müdafaa manzumeleri, 
derinliğe doğru cihetidirler; bir 
çok kuvvetlerin istihdamını mec 
buri kılarlar. Silah, tesir daire- N • k .... h ı 1 ? 
:~"es~f}'!:ıın hedefler üzerinde 11 I a nas 1 • • y 1 1 r • "' 

Geniş kıyılarda ancak en bil- met v 1 en e m u 
- Ona ne altta, ne üstte gü

reş uydurmak her pehlivanın 
kan değildi. Hergelcciyi alta 
alıp b:ı.stırmak bır kiır değildi. 
Bilakis zarardı. Çünkil. insan, 
neresinden tutsa. mubekkak an
lamadığınız bir şekildı> yenik 
düşebileceğiniz bir oyunla kar-
1>1l:ışırdınız .. 

Ben, Hergclec!nln ilıtiyarlığı· 
na yetişmiş olduğum için onu 
§alı an tanırdım. Yetmiş beşlik 
varJı. F..nsesi katmer katmer 
kırışmı.ştı. Aman allalı, ne ka
lın derisi vardı. Daha hala gö
zümün önündedir. İnsan bıçakla 
kesmiş olsa o deriyi iiyle kolay
lıkla k ewi. Kalın derili bir 
adamdı. 1nee uzundu. Kemikli, 

Hergeleci küçük ortaya ha
zırlanmıştı. Ustasının Selfıniğe 
gitnıeğe karar vermesinden · 
memnun olmuştu. O vakitler Se
lini.it panayırı ile meşhurdu. 
Panayıra belki, yilz bin kişiden 
fazla insan gelirili. Seliniğin be
yaz kaleye yakın Bcşçınar mey
danında gür~ler olurdu. 

Deli Hafız, şöyle etrafına ba
kındı. Yalnız, Silivrili, Soğancı 
Hasan orada idi. Kimse görme
den gözlie işaret edip göster • 
di. 

Hergeleci, hasmını gördü, 
gözlerini dikti. Uzun uzadıya 
tetkik etti. Onu, iri varı bulmak 
la beraber ahmak, budala bul
du. 

Ustasının kulağına eğilerek .. 
- Usta, bu en iyisi mi?. 
Diye sorunca, Deli Hafız gü• 

yük önemi haiz limanların, kör- m 

fez, boğaz ve şehirlerin korun- ş h •tı d ması mümkündür. Müstahkem a 1 ere u··şen V2 
bir üs, denizden tevcih edilen 

lır. Halbuki bu darbelerin en teşkil ediyordu. Sade usul ba· -
darbeleri önlemek vazifesini a- Eskiden evlenmek bir mesele ı 

şiddetlisi semavidir! En asri kıınından değil, dedikodusu ve yazan : BEHiYE 
ta.hkinatın da, sistematik bir uyandırdığı alaka bakırnmdan :::::::===========:::::: 
defi ve tard rolü ovnamadığını da bu, böyle idi. Şimdi isi', ev-1 1 
iki vıldanberi devam cd<'n ma- Ienmek adeta umuru adiveden halde. alakadarlarca bu cihet 
ceralardan sonra iyice öğren - oldu. • 1 yenidı,n nazarı dikkate alınırsa 
miş bulunuyoruz. Ne haşin de- Gün geçmez ki bir tnnıdı.k, evlenme namzetlerinin pul para
nizlerle çe~Tilen bir ada, ne mil· bir bildik, bir "ehbab,, karşımı- sından kurtarılmaları imkansız 
yarlar sarfile vücut bulan da- za çıkıp da (ben evleniyorum. değildir. Bu takdirde oh, kiığıt
imi tahkimat sistemi, hava a- falanca evlenme dairesine bu- lan al. On beş gün soıua git cv-

Selanik güreşinin Kırkpınar 
kadar hükmü vardı. Or?.ya zama 
nın en namdar pehli vıınlan ge
lirdi. 

!erek: 
- Ne o, beğenmedin mi? 

elli ayaklı idi. 
Hergeleci, terbiyeli bir adam· 

dı. Sözü sohbeti yeri!lde idi. Se· 
bebi de Hergeleci Mısırlı Hallın 
Paşanın yanında çok laılm.ı'!İı. 
Bu sebeple Mısır sarayında ol
dukça düzgün terbly~ almıştı. 

Ben, Hergelcclnin ihtiyar ha· 
!inde bir idmanını e;örmllı;tüın. 
Şöyle, soyunup sıyrıldı. Vallahi 
o. yetmişlik vücudü buruşmu~ 
olduğu halde safi adale ve siniri 
içinde idi. Sultan Hamid devrı 
baş pehli\·anlanndaıı Sarı Hafı
za sannada bir oyun gösterecek 
ti. 

Koca ihtiyar. demir .o;ibi Sa.rı 
Hafıza bir aarm.a taktı. İşte, 
kamçı gibi adam buna 
derlerdi. Ben, o r;üne kadar 
böyle sarma sarış gönnemi• • 
tim. Hasmı Hafızı, sanna!!l.k ııa • 
rar gibi sardı. lhtiyar dimdik 
duruyordu. 

Sonra, H:ıfızın sağn"1nın Ü· 
zerine doğru yüklendi. Mukabil 
ayağını alttan üstten mengene
ledi. 

Biz, seyirciler bakalım ne ya
pacak, ne olacak diyP gözleri -
mizi dört açmıştık.. O, Hafıza 
;ıeslendi: 

- Hafız, sıkı dur 
Hafız, desnir gibi vücudile di

renıııiı;ti. Fakat, b;r mane~.ıa 
ve manivela ile Hafııwı s.rt u.o
tü döndüğünü gördük 

Ne ol mu tu?. Sonra, yaptığı 
oyunu a.ıılattı. Fakat, .insan . ?'. 
nım tarif ettiği ve tatbık ettıgı 
oyunu yüz kere de bilse ka_'iyı;n 
flil haline getiremezdi. Çunkü, 
ekııik fazla duruşlar n en ufak 
bir surette hasmın vaziyetinden 
tegafül muhakkak kendisinin 
yenik düşmesine vesile olurdu. 

Sultan Hamit devri b'.ı.ş peh· 
livanlardaıı veznedar Cemal 1 

Bey, Hergelecinin çırağıd!r. Ha· 
fız da, Cemal Beyin çı ragıdır. 

W değil, küçük HPrgelcci, 
Selanil<te küçük ortaya tutuşa
caktı. Gece uykuları kaçıyordu. 
Deli Hafız ile Yürük Aliden 
kazığını çıkannağa savaşıyor -
du. O valcitki pehlivaplar bir • 
birlerini takip ederlerdi, Hasını 
lan nereye giderse peşinden gi
derlerdi. 

Yürük Alinin Se!Aniğe gele • 
ceği yü,.de yüz idı. Bu sebeple 
Deli Hafız Seltıniğe kosuyordu. 
Tam idman üzerinde idi. 

Usta, çırak yola çıktılar .. Se
lanik köylerine çok uzaktı. Yol
da epeyce konaklıyacaklardı. Fa 
kat, Rumelinden Seli'miğe doğnı 
bir alon vardı. 

Usta, çırak nihayet f\elaniğe 
geldiler. Bir hana misafir oldu -
!ar .. Hanlar dolu idi. Pehlivan -
!ar, kalıveleri doldunnuslardı. 

O zamanın küçük ortiı. pehli
\"anlan yamandı. Bııgiinün bü
yük orta pt"blivanla:rı o vakit 
küçük ortı:.}·a gİirei tutabilir · 
!erdi. 

Hergeleci, küçük ortanın 
namdar pehlivanla.nnı uı;tasın -
d;ın ve etraftan işitmL')ti. Fa • 
kat. bir kere de bu merak ettiği 
pehlivanların yüzünü görmek 
arzusunda idi. 

Küçük ortanın en meşhur 
pehlı :aui:ıcı 9unlardı: 

Ra7.gı &ı:'lı, Köfteci Sa.-ı Meh
met .. 

Sili..-ri!i Soğancı Hna-ı, 
Silistceıı. Kızıl .Ahmet. 
Bunln !tüçük orbmırı başları 

yıldız1a11 idi. Her ü~iı de şim -
şek gibi d liknnlılardı. Yeni ye
ti~iyo!' :ı.!'dı. On ııck..i,, on dokuz 
yaşınd-ı ya ,-ar .. va yek idiler. 

He11?:e'eci de nihaye: nn sekiz 
ya.şınd:ı. idi. Fakat lı'.lsımlarına 
nazaran on. on beş okka hafif 
idi. SelA:niğe geldikleri zaman 
Hergelecinin ilk i'i hasımlarını 
görmek oldu. 

Pehlivan kah\·csine geldikleri 

Cemal Bey berhayattır. Yet-
ıniı.ı yaşında vardır. Fakat, bu 1 
yetnı~Iik ihtiyar, elyevın kara- =:=::;:=SPOR =:;:

1 
== 1 

dan ve lstanbulda Emirgana gi· . 

de~;~ı~rdum: Gül Kupası · 
- Neden karadan yürüyor- Müsabakaları 

suıı. 7 
Cevap verdi: ı~tanbul BölgeM Atletizm A· 
- Sabahleyin yürümek çolf j:ınlığmdan: 

iyidir. Erken kalkıyorrum .. Sa· 15 Haziran 1941 pazar günü 
bah namazını kılıyorum .. lstan- saat 10 dan itibaren Kolej saha- 1 

bula inmek için vakit çok. yola sında gül kupası seçmelerine baş 
c;ıkıyornm .. ls!anbuh geliyo - !anacaktır. Kayıtlara öğleden 
rum .. Akşamlan vapurla döne· sonra saat 14,30 da başlanacak· 
rim.. Eğer keyfim olnrsa, ak· tır. 
ı;arnlan da yürürüm. Yapılııcak mü.~abaka!ar: 

Yetıni•lik Cemal B.ay, bu!';Ü • Bayanla.-: 
nün yirmi beşlik delikanlıları - 100 metre, uzun, yüksek at-
nın hılaf olmasın ıı:nıma. yirmi lama ,disk gülle atma. 100X4 
tanesin' muadildir. D~mir gibi- bayrak. 
dir 4 üncü kategori: 

o da, usta Herg-lcciyi şöyle 100 metre, 110 mania, gülle, 
tarif ediyor· disk, yüksek, uzun 50X4. 

-- Ben, gizli gizil Hergeleci- 3 üncü kategori: 
de:ı idman yapardım .. O vakit 200 metre, 400, 800, 200 ma-
HerF,elc~i yetmişlik vardı. Ben nia, gülle, disk, yüksek, uzun, 
.ae yirmi beş otuz yasında başa sırık, 4X100. 
gl!l'eo;ırdh<L Hergel:t;;, Rami 1 inci kategori. 
köyünrl~ otıuıırdu. ün a öte beri 1 

1 
· ı liın .., 1 · b t 200 metre, 400, 1500, 5000, 

a ı: lf.' CT' • :ıoyıınur, cıs e 
6iy~r yı;Y,lanırdı. Tutuşurdtık .j 400 mani:ı, gülle, Yunan diski, 

S 
· t · 1 • "ht' t çekiç, cirit, Yüksek, uzun, üç 

er:: P= '".crım, ı ıy'lr ı:s a- adım. sırık, 200X4 bayrak. 

1 
yı ycnemezd:ın. Neresinden tut- 400 metre mAn:ılı koşu 19 h:ı
ı:am bir t.u'ı:!ımdan ve hiç !:en 
dicini zr.·J.:ımad:ın b~ni açık dil- ı Z:.~an 1911 pcıı,embe günü saat 
~ürt."tili. J 18 de Fcnerb:ıhçc stadınd:ı ya-

- Öküze benziyor onun sura-
tı .. Hiç akıl yok onda!. 

Dedi. 
Hafız, gülüyordu. Cevap ver

di: 
- UJen, görmüyor musun 

tostoparlak iri bir delikanlı!. 
- Olsun usta, insan okka ile 

mi güreşir? .. 
- Okka. ile güreşmez amma .. 

ya aklı da varsa 
( Arkaıtı var) 

* ' 
l\lektup gönderen 
okuyueıılarımıı. 

* /:::mitteıı dai11U okuyıv:ıı
lardan im::asile ve üç kisbet Es
ldşehir pehlivaıı im:::aZı okuyıv
curna: 

Mektubunuzda bahı;ettiğiniz 
domuz topu oyunu yalnız, kü
çük pehlivanlar veyahut har -
man gilreşi yapanlar arasında 
değil, büyilk pehlivanlar arası n 
da da tatbik olunan bir oyun
dur. Biliıkis domuz topu eğer 
çalımına gelirse yağ güreşinde 
daha iyi neticeler verebilen bir 
oyundur. Su yolcu Mehmet peh
livana da sordum. Ayni benim 
dediğim gibi söyledi. Hakkımda 
gösterruğinzi teveccühe teşek
kilr ederim. * Çorııh vildyeti Hu.'11.8i Mıv
hasebe Varidat Müdürü Erok
tay ol.."U yııcuma: 

Mektubunuzda bahsettiğiniz 
şeyleri sırası geldikçe yazıla
runda kaydediyorum. Yalnız, 
bizim geçmiş pehlivanlarımızın 
b-oyları, okkaları haltlunda nuız 
but bir kayıt yoktur. Rivayete 
ve o de\·irde yaşamı~ olan ihti
yar pehlivanlarımızın gü. üşleri
ne göre şahsiyetlerini tesbit et
miş bulunuyoruz. Pehlivan tef
rikaları kitap halinde çıkacak
tır. lık olarak on kitap sırasile 
neşrolunac.• ktır. Bunlar Yeni 
Sabahta çıkan tefrikalardır. Son 
Postada okuduğunuz imzasız 
Koca Yusuf benim ya7~mdır ve 
ben yazmışımdır. Kitapalrı Ah· 
met Halit kitaphanesi neşrede
cektir. Yazılann ve ~ahsım hak 
kında gösterdiğiniz ı;a.ygıya te
şekkürler ederim. * Ankara: Doktor I'!. Bürkcr 
okuyucuma: 

kınlarına karşı zorluklar çıka- yur) demesin. ' len. 
ramadılar. Hakikaten söylediği falanca Evelenecek gençlerin akitler 

Kuvvetli bir donanma, h:ı.smı evlenme memurluğuna eüylcdıli haftanın iki gününde yapılır 
k:~e k~yç~:.~~~~~;~~:~ saatte gittiğiniz vakit dostunu- 1 ;;:~~:;'1 ~~~::u:~,1~8;' ~ • zu orada emre müheyya bulur-
la ve yenmekle mükelleftir. Kı- sunuz. Eşi de oradadır, eşinin murluğuna çağırıyorsunuz. lk 
yı kaleleri, ana filonun uzak he- akrabası da... de şahit, beş dakika içinde e\ 
deflere tevcihine imkan hazırlar- "Eş., dedim de aklıma geldi, lenip çıkıyorsunuz. 
!ar. Deniz hakimiyetini, elde bu- birçok kimseler bu "eş,. tabiri· Bazı günler oluyor ki, bir t~· 
Junduramıyıın memleketlerse ne fena halde kızıyorlar. E~ ta- nikah memurluğunda otuz çil 
yakın sularda ve klyılarında birine bir, yuva tabirine iki. tin akdi yapılıyor. Sıra bekliye 
defi ve tard i§İni baf!&rillak ız- Tanıdığım yaşlı bir zat var _ çiftlerde bir helecan, bir helr 
tırarındadırlar. dır B dedi k" can ki sormayın, halbuki bu i, . ana, ı : ka.da 

Hava kuvvetleri, yakınında _ Bu eş ta.biri de yeni çıktı. ne r da basitmiş ... 
da uzakta da, donanmanın mü- Kimbilir, hangi nevzuhur ro • Nikıl..h memuru, koltuğun. 
zahlridirler. Donanma, her yer- mancının uydurmasıdır. Halbu-ı namzetler de karşısındaki ko 
de ve her vaziyette semasını ko- ki, bizim bildiğimiz eş, eşmek- tuklara oturuyorlar. Şahitler 
ruma.k mecburiyetindir. Artık ten gelir. Bu kadınlar ise neyi e- çin masanın şark ile garbıno 
hiçbir armadanın kendi sil.3.hile şiyor yahut eşeliyorlar. Kocala- iki sandalye hazırlanmıştır. O. 
bu çok mühim ödevi yapamıya- nnın kafa ve keselerini ise bir !ar da buraya yerleşiyorlar. E· 
cağı sabittir. diyeceğim yok. Fakat, zannet.mi raf hıncahınç dolu. 

Bir deniz filosunun hava telı- yorum. Yeni evlenenler görüşüp Nikah memuru, şöyle bir h 
elitlerine karşı koru~ası, taar- anlaştıktan sonra evleniyorlar. fifçe öksürüyor, birkaç söz s< 
ru:ı.az: hava. va.sıtalaril.e.krrmıuıı Binaenaleyh, aralarıııda, böyle itiyor, sonra bayana hitap eo 
degıld'":. ~at.aban - Gınd ara: 

1 
bir zımni şikayeti mucip olacak 1 yor: ' -t ~~-· 

s!ndak!. hucum da.lgalanrun, G_ı- .geçimsizlılc- hele ilk zamanlarda-1 - İsminizi Jütieder misini.. 
neli mu~faaya memur denız kat'iyyen akla gelemez. Sonra, - Fal.an kızı falan. 
ku~etlen s~arında rahneler (eş) in bir başka mi.nası da, ye- Bayın da ismıni aldılı.l.an so 
açtıgına şalııdiz.. . ni doğan bir çocuktan ıına rah- ra. kıza ııoruyor: 

0J<armaları hıma:ı;.eye .. tahsis minde arta kalan parçalardır. - Falaıı oğlu falanı zev~li, 
edilen armadalar, müdafıın ha- Peki efendim zevce ile eşin ne 
va. kuvvetlerini sındırmıulıkça, münasebeti ..Jar? kabul ediyor musunuz? 
teşebbüslerinde muvaffak ola- _ llıtiınııl, zevce dememek Hafif bir titreme: 
mıyacaklardır. Kıyılara karşı için öz Türkçe bu kelime bulun- : - Kabul ediyorum efendin 
harekat icrası, yakın Uslere, muştur. Erkeğe de ayni sual v~ ta• 
tayyare an~ gemilerine .. daya- _Ya yuva? Yuva da kuşla- ayni cevap. Sonrıt kız ya.ni mr 
nanlarca mümkün olabilir. A- ra mahsus bir tabirdir \ takbel zevce defterdeki im 
mer;ka, en kuvvetli donanma - Glllilııuıediın: • • • , mahallini titriyen ellerle im: 
!arın ilstün hava kuvveUerlle _ Yoo, miiBaade buyurn'n da lıyor, daha sonra da erkek yit 
kıyılan ialeyhinde harekata gi- yuva tabiri aile hayatında yer zevç imzasını atıyorlar. Şahi' 
rişeceğini şimdiden derpiş et- etsin, bu, güzel bir kelimedir. !er de defter imzaladıktan sorl 
mektedir. Hatta, hava filoları- İnsanın aklına öyle bir aile oca- "akid,. tamam olmuştur. Ter 
run, son prensiplere göre, müs- ğı getiriyor iti içindekiler kuş ------------
tahkem mıntaltalan hinterlan- m.isa.li CIVlldaşıyor, ötil§Üp kok- M h .. 
rnuına da ihtimal vermektedir! - Fena olur mn? Yalnız çok 
da indireceği kuvvetlerle sars - !aşıyorlar, fena mı? e r 

Münferit k:aleler, mühim kı- temenni ederim ki "yuva,, kur
ytlan boydan boya mildafaa c- mak arzusile hareket eden genç 
<lemiyen müstahkem m.ıntaka- -
!ar, müsait derinliği ihtiva et- !erin çogu, biribirlerinin yuvala-

) h rını yapmakta geciksinler ! 
ıniycn mevziler ve üs er, ava- Bu yaşlı zatı, bu kadar söz 
lara karşı esaslı defi ve tan! 
si ·temleri kurmadıkça, ihraç- söylemeğe· sevkeden amilin yu-

va kurmak ile yuvalarını yap -
!arı önl;,,emiyeceklerdir. mak arasındaki imayı söylemek 

Her ehemmiyetli bölgede ateş 
for fışkıran bir defi ve tard ci- olduğunu anladım, seııimi çıkar
hazı tesisi havaidir. Bütün bir madım. Böyle düşünenleri ya -
memleket, harekata sahne ola- lanlıyacak, yine yuva kuran 
bilir. Bunun için alınması zaru- gençlerdir. 
rl tertipler şöyle hulasa edile _ Maamafih, nikıl..h memunmun 
bilir: söylediğine bakılırsa evlenme • 

a) Denizden ve karadan hava 
yolu ile tevcih edilen hamleleri 
daha uzaklardan karşılamak ve 
ezmek, 

b) Her indirme hareketi belir 
mcden boıbna.k, ı 

c) Her hava teşebbüsüne ha
'\"alarda cevap vermek, 

!er çoğalmış, boşanmalar azal
mıştır. Boşanmaların azalmış 
olması da gençlerin yaşlı dostu
mu şimdiden tekzibe başladık-
larına delil değil midir? 

Evlenme daha doğrusu evlen
dirme memuru diyor ki: 

Dünyanın eı 
olan Mehm~ 

BAHA 
f Bu asker, öz Türk topr 
run, öz Türk anasının met n 
pılı yiğit evladıdır. 
Şark güneşi altında tun 

mış çekresile hemen ayırd~ 
lir. O, hiç bir devletin aııker 
benzemez. O sadedir. Müt. 
zıdır. İtaatlidir ve kanaat 
dır. Lakin o bir arslandır. 1 
seyi kılına dokundurnıaz. 
men kükrer, üzerine atılır. 

Kurddereli, Aliçolar, Hrrge
leciler, Mollalar derecesind' 
pehlivıuı değildi. İkinci derecede 
idi. Kurddereliyi Koca Yusuf 
kırk bnş dakikada yenmişti. A
dalının Kurddercliye hürmeti 
belki, yaş itibariledir. Çemberli d) Müdafaa kuvvetlerine en 
taş Osmanbey matbaası önünde büyük hareket ve mane>Ta ku-d 
oturan Filiz Nurullah değil, sa- reti temin etmek. 

- Evlenmelerin çoğalma
sında birçok sebepler vardır. 
Fakat en mühimmi, hüktim9tin 
evlenmek istiyenlcre gösterdiği 
kolaylıklardır. Bir kere böyle 
bir çifte lazım olan bütün "ka
ğıtlar,. parasız veriliyor. Tahki
kat çabuk yapılıyor. Askı müd
deti 15 gündür. Demek ki ka -
rardan on beş gün sonra namzet 
lerin nikahı kıyılabiliyor. 1 

Onun harpte en ziya de st. 
ği hücum borusudur. aten t 
(boru) peşinden koşmıyan ) 
Türk çocuğu değildir. 

kallı meşhur deli Muraddır. De- O sebeple asri ordular maki
li :Murad, Filiz Nurullaha ben - ' neleştirilmekte, motörleştiril -
zerdi. Yalnız boyu biraz kısa mektedir. Bir ordunun kıymcti
idi. Tabii gövdesi de ona naza- ni yalnız sayı üstünlü.itünde de
ran hafifti. B~yoğlun'la İtalyan ğil, teçhizat ve teşkilatın mü -
Arditinin yaptığı güreşlerde kemmeliyetinde arıyan bir 7.11-

Kurddercli, Filiz Nıırtılalh ve mandayız. Amerikalıların 40 bin 
ecnebi pehlivanlar Çaya da da- tayyare edinmek üzere tnhRisat · 
bil olduğu halde hep oyn~ gü- ayırdıklarını ve mürettebat ye
reş yapmışlardır. Ben, bu güre-ı tiştirmek için de birçok mües
şin i?ini dışını___!yi biliyorum. seseler vücude getirdiklerini gö 
Hatta, o zamanlar amatör gü- rüyoruz. 1 

reşlerde ben de güres tutmuş _ Zafer yolu, havalardan geç • 
tum. Binaenaleyh, bu güreşler mektedir. Bu yarışta kimlerin 
ciddi değildi. kazanacağını hazırlıkların mil<-

yası da anlatabilir. Ancak, za-
Arzı hürmet ederim. man da burada en kıymetli bir * &il61ıaddirı Türsen im::a amildir! 

Cüzdan parası da pek ucuz • 
dur. Eskiden beş lira olan bir 
maroken evi;Jik cüzdanı şimdi 
bir lira. 25 kuruşa bile cüzdan-

1 

!ar v:ır. Sonra muakkiplerle i~ 
takip ettirmek de menedildi. 
Herkes kendi muamelesini biz
zat takip ediyor. Muakkibe ve
receği para da. tasarruf ediliyor. 
Maarnafih, bazı kimselerin (ak· 
raba) bahanesile e\•lenmek isti· 
yen gençlerin resmi muam~lesi-

Davul sesini işitip yeri 
fırlamıyan Anadolu köy y: 
rusu değildir. 

At nallannı, kılınç şah-ı: 
rını duyup da heyecana g 
yen, şanlı sancağıllın önil 
ı;eçt"jini görüp de selamlan 
bu memleket kanından değ 

Hem Türk eri, emir ver 
dikçe canını verir, elindeki 
hını teslim etmez. 

lı;te: okuyııc:ı.,':ınız Hergeleci, p~caktır. 
bu Hergelceidir. Onun küçük Müsabakaya iştirak edecek sile gı}rıdcrcn okuy'ıcıtmrı: Gümrük komisyoncnları 

yeni idare heyeti 
• ni ta.kip ettiklerini görüyoruz. 

Bunun için biz, narnzetlere (ak
raba) namile de olsa işlerini hiç 
kimseye takip ettirmenıelerini 
tavsiye ediyoruz. Geriye bir pul 

Bombalar, toplar; tüf 
patlar. Yerler sarsılır, hıll 
açılır ve taşlar havalara dt 
Onu çelik azmile yine ye 
görürsünüz. Çiinkü oradaı 
rılmamak için emirler aln 
O, o noktaaın nöbetçisidir 
tecavüzün nigehbanıdır. Hı 
hancının önüne dikilıniıı ~ 

:;aştım nas!t yetiı;ıt.iğinı okuyup kulilplcr 13 hazir:ın 1941 cuma Yeni Sabahta neşrolunan peh 
oilmck tatlı bir ::.."'V!rtir. ~-9= kadar listelerini atle- livan tefrikalan k;!'lp halinde 

• • • ti= ajanlığına göndermeleri çıkacaktır. Ahmet Hı•it kitap • 
Ddi Hafız, Scliinik rrüreııüıe l:i.zınıdır. hıınesinden ü;tevinU. Arzunuz 

h:wrlımr)'ordu. Haf •ın '<öyü Bisiklet Müsabakası veçhile eski ı>elılivanların bir 
:Herg2lccinin ~rece;! kCi:ıüne yn. ıh·· ·· ·• :ı .. 

.,_ 1 ' ·ı k b" -t-ta.nbul "'"l,..~J "'-"·let A-J a ıımunıı ,, • ııe~~edecegiz. rım raaı.:ur, yir.,.ci ( :ı..:ı.:ıılı :r ..,. .uv ,,~ .,.,,... Saygılarımı Mınarım. 
me:ıa!e:lc i<lL j:uıhğmdan: ___ ....,,..,. ___ , _____ I 

i~"l.:ıncn d:ıln:.a m:tıı.sile b•ra - ı - 15-1'-941 tarihine müsa
be~ b:ıluıwı Hcrge!eci, hl:ft..clıı. elif Paza.r günü sabahı beden 
iki d<"fa W!tasile ııcyıınu::· id - ten»yaıi mi'kellefleri arasında 
man yapara:C der~ alırdı .• 'le!' - bir bisiklet teşvi!t müsabakası 
geleci fi1-ir ic:ıt ...,_hibi oldu,~- tertip olunmu~ur. 
~an. l*Zn.-ı ke..-ı.ti k.!ııci;ı:e oyun- 2 - Yarış MecidiyeköY'l il~ 
l:ı.r icad edtr \.., u=ta!l'Ia gjjs- Hac:osman tepesi arasında bir 
tcrirdi. de!a gidip gelme suretile 21 kilo.. 

Deli ~afn uk:l!ı •.•:a.ğıuuı o-, r•etredir. 
yunlıı.nn&ıa tU:; :Mc t:ır h.'ln~r bu-ı 3 - Y!lnşa t•m saat 9 da baş 
hı!'\iu, Pak-.;. b~! 1i, tehlikeli la.nıı.caktır, 

4 - Mlikel!efler bu yaıışa is
ted lkleri tip bisikletle iştirak e
debili! !er. 

5 - Koı;uya il!tirak edocek 
mükelleflerin yarış saatinden 
evvel Mecidiyeköy\inde hazır • 
Ianr.ıış oWukları halde bulun • 
malan ce isunlerini hakem he
yetine kaydettirmeleri !&zımdır. 

6 - Geç kalanlar yarışa işti· 
r.i.k edemezler. 

Gümrük komisyoncu!Prı lstan 
bul birliği idare heyetinin yıl
lık kongresini dün yapmıştır. 
Kongrede komisyoncu!P rı al:i-

1 

kadar eden meseleler •görüşül
müş, yeni idare heyeti seçimi I 
yapmı.ştır. İdare heyeti şu şc • 
kilde teşkil edilmiştir: 

Reisliğe, Ziya Septekin, ikin
ci reisliğe Cevad Korur. umu -
mt kitipliğe Hulilsi Tııl<>n, mu
hasipliğe Naim Tekant, azalığa 
Ethem Öke, Çaker Y~>.aroğlu, 
Kemal Uyar, Behlül Sabri Uu -
kanlı, Bürhan Faris, Kamil Ak· 
oaınanoğhı, Kemal Ka.ntoğl u da 
yedek aıalığa seçilmil!lerdir. 

parası kalıyor. 

- Nedir bu pul parası? 
- Namzetlerin medeni hnı-J 

!erini öğrenmek için nüfusta 
kayıtlı bulundukları yere sonı
yoruz. Bunun için, tabü pul la
zım. Şayet namzetler, İstanbul 
kütüğünde kayıtlı iseler o za-1 
man mesele yok. Pul parası da 
vermiyorlar. 
Düşündük ki, devletin resmi 

daireleri arasındaki muhabera t 
pula tabi değildiı:. Bu da, nih~
yet, il<i resmi daire ansındal<i 
muameleden hıutka deıhldir. Her 

Her fena emele ahenin bi 
dir. Her fena nazara bata 
sıingüdür. 

Yalııız onu idare etme 
na kumanda vermeği ve ( 
herden istifade eylemeği 
lidir. 

Saydığımız bu vasıflar 
askerin indir. O Türk eri l 
tini, tarlasını; kulübesı 
yavrularını bırakarak mer 
müdafaası kaygusile, tem 
nının galeyanilc ilk dave 
men icabet etmiştir. Köy! 
ihtiyar babalar ve nir 
ga)'l'l!tleri artmıştır. 

aKdınları, ··avukluları, 
u,akları ve kızanları (la t. 
d-ı sapanlara. yapışmıştır, 

_,.. 
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r iye 
kkında 
r görüş 
(B .. tarafı 1 bocl oayf<oda) 

il Soihımda çetin bir mu- , 
llet g&teriyarlar. Daha ' 

el 
Fransız Amerikan 

ünasebatı 
§U'ldde, Hah t' tanda ( Bat tarafı 1 lnol uyfode) 

lar, muh:ısamırtı azat- kiyatı durdurmak. E<ıasen bu 
Ve general Wavelin Nil, sevkiyat bugün filen durmuş bu 
•e Fırat kıyılarında pelı: lunmaktadır. 

ilde muhtaç olduğu kıtalan 3 - Fransıı.nın Amerikada 
. ak için azamı gayret gös- bloke edilmiş olan alace.klarının 1 

Y'Orlar. lhtilöf Irak& da. sirs- serbest buıılrılmaro•s•. 1 

~t etti. Alman bombardıman 4 - Amerikanın Fransadaki 
>'Yareıeri oraya gı· tmiR bulu- büyülı:elc;isi Amiral Leahy'yi 

lııı y geri çağırmak. 
Yor. Fraııas mandası altında 

llııye topraklar üşkül bir 5 - Fransa ile diplomatik 
\ıiyete d.. ,;1.•~ m milıuısebetleri kesmek. 
ı._.: .· wım...,~. 1 6 - Fransıuun garp yan kil-

ltı~er- ticaret gemisi zayi- resindeki topraklarını ve bilhu-
a .~en umumıyetle de - , sa Dakar'ı işgal etmek. Çünki1 

k en tutuyorlar. Karada hl: bu topraklar düşınaruıı eline ge
lı~l':"1 Mihver, Avruparaki l. çerse garb yan küresinin emni

lile şimal! .Afrikada ve yeti tehlikeye düşer. 
Aayadalri h&rp sa.h&ları 

1
nda irtibattan mahrum bu Sur· ı·ee hakkında· UYor. Avrupa ile orta şark 

~~i köprü şimdiye kadar 

trlıin a:r:t.i!i~ki~~ yeni maıomat 
~ karara bağlı olabilir. Loııdra, 7 (a.a.) - Alınan 
l'ek Berlinin, gerek J,andra- muhtelif raporlara göre Fransa 

liin e.lde etmek istedikleri bu Suriyede herhangi bir İngiliz 
1 .Pı:unün anahtarı tsınet lnö - ?eya Hür F'ra!IBIZ mildahalesi
lııı11ıı elindedir. Ankara, mu- ne mukavemet etmek için ha -

~
l'İPlerin ~iyas! faaiiyet mer - zırlanıyor. Binaenaleyh B. Hull 

Oid · · t, hidiselerin aldığı gidişten pek 
lik u. Nazik bır vazıye ziyade endişedeyiz demekte hak-
.. eli bir vaziyet. lıdır. Genen.! Deırtz Fransamn 

ı....l'iikliye simdiye kadar mü -
:-""idi fn fe.k hattı hareketini gWemeğe uğ -
L~ Yen giliz itti ma ..a- ı raşmakta devam ediyor ve Su
tu Olduğunu beyan edegeldi. riyede Alınan tayyarelerinin bu
itı tlı.iye kendi menfaatlerinin lunduğunu tekzip eyliyor. Ya 
~,; \izak ve binaenaleyh kendisi General D.,ntz'e Suriyedeki va- 1 
~ eıı. az tehlikeli olan devletin ziyeti hakkında yanlış malfunat 
e~a::-tler~e uygun - olduğunu 1 veriliyor, yohut da başkalaruu 
g,'n. uyor. :->a.rka dognı Alman aldatmak tiyor. Fakat ortada 

• 
1Neınesi 'Atatürk'ün vata - muhakkak olan bir§ey varsa o 

~~dan geçmektedir. G"zinin ha- da General Dentz, itiraf etsin 
?İ \tikim bulunduğu yerin ci- etmesin, Alınan tayyarelerinin •i atında Alman genişlemesi Suriyede bulunduğudur. 
~l"tiç etmekte hi~ bir istifa- İngiliz hükıimetine gelen bir-

: Y~ktur. Hiç ~ilphet'liz bu - çok raporiann tesbit ettiği di
ıçın olacak ki daha hRrpten ğer bir vakıa da Suriyede lngi

el Büyük Britanyanın yanın 
1 

!iz dostluk duygularının art -
Yer aldı. makta olduğudur. Fransız - Al
·~ esnasında ise 'l'ürkiye- man i~lıirliğine karşı Fransız ef-

. , UYgulan mütemadiyen atr- kan umumiyesinin muhalefeti, 
1Ü.... lllniml bir dost olıı.n eski Vichydeki Amerika büyUkelçili
·;;:'1 Yunanistana karşı Mili ğine Fransız erkek ve kadinla -
'\ti taarruzu Ankara.da şi~ - rından yığınlarla gelen melrtup-

lııı.Ji _bır infial uyandirdı. Bıram !arla da tet:ahür etmelrtedir. Biz 
t.,iı lruniz., göre, Mihvere karşı zat Amiral Darlan kendi siyase
~~~ur ifadesinde Türk gaze- setinin Fransız milletinde uyan-
4;gıı kadar şiddet gösteren ve dırmaktan bili ka.lmıyacağı hO§ 
•ta.! ~l"e için de iyi teınennil~ nutsuzluklan biliyor. Fakat A
ı.,;~ınde yine Türk ~zetele~ı mira! buna hiç de aldırmıyora 
Ç1t<la.t ılcri gı· den dünyada hıç benziyor ve yanlarına Fransayı I 

ıı!:azete olmamıştır. koymak istediği diırtoörleri ör-
'i llıııın1a beraber Türkiye, ne nek olarak Fransızlara iğrendik
leıı~niatan ne de Yuı;:oı;lavy !eri bir siya.ııeti cebren kabııl et
llıı de müdahalede bulunma- j tirmek temayülünü gösteriyor. 
~r. Onun siya8"ti, tamamile Bugün İngiltere Suriyede va
~b, "tler birliğinin siyasetine ziyetin! ne hukuki ve ne de si
~lll olın:unakla beraber Stall _ yasi bakımdan değil milnhası
~ •lctığı vaz.iyete kısmen bağ- ran askeri noktai nazardan mü-

1:;" Ne için? Coğrafi sebepler talee. eylemektedir. Binaenaleyh 
~a. 1~llıle: Eğer Türkiye Bal _ ileride alınabilecek tedbirler 
~- "".tda harbe girismiş olsaydı münhansıran sevkulceyş miil8.
;:<ııdiıı hazalardan mülhem olacaktır. Rusyarun Trabzon ve , 
~ a karşı muh~ıuel bir N trede. ne zaman ve nasıl ted-

~ı ~etine maruz bınknwı olur- , birl:r alı~~;?F~lar, .:-:; 
'~ ... ~ıııte çarpışırken •arkta kb~ı ıncse e rcd .•. ~·t t a.'? b 
• · -...,0 , p 1 · • ırşey varsa o a ıngu erenın u 
""-. vuru.an o onvanın a- . d b ünk .. F n · · 
·~i 1'.. ~ . ış e ug u ransız şe erının 

tı.;. 01. llrkler i~in hiç cazip bır j müdafaadan aciz bulundukları 
'V· ara.az. 

1 
}'ransarun imparatorluğunun 

ltı A~a Moskova, Rumanyada- menfaatlerini gözönünde tuttu-
~~ıı lehdarı ihtilrue karşı 'ğudur. 1 
~ le~ız davranırdi, Bulgari~- Suriy~ ~ propagaııılaS> 
~ ıı U~lü pakta iltihaJruu te.k-1 . Kudus, ı (a:a.J - Afi_: İn
)'ıı ettı ve Yugos.lavvadaki is- 1 giliz tayyarelen &yruttaki pet- ı 
~llreketini alkışı~ .. Fakat r?l depolarını bo~bardın;ıan et
ıı.; iklerin efendisi duygulu tikten sonra şehır uzerıne be-
• :ı:tld't. On d" 1 • ._ __ . yanname atmışlardır. Suriye ve 

· un Uljelle a a........ -b dak. Frans 1 h"ta 
il.. • Sırplann askeri zai>.fın- Lu nan · ı ız ara .. ı p 
~ lıa . eden beyannamelerde İng:ılız ve 
"'l!iıı Yal Bukutuna ugr.~~ Fransız milletleri hürriyetinin 
~~r' ~aha geçenlerde büyük İngiliz zaferine bağlı olduğu bil
,;.~ ~OSterdiği elçileri Gavri - dirilmektedir. 
t~~ ~ llByadan çıkarmak sure- Beynıt radyosuna göre Bey
~lan en acı bir tarzda rutta evlerin dnvarlarına de 
~ · ~ Gaulle'~ alameti o~ Lorraine 

l\ı d: t İnönünün vatanda~ları- haçları çizilmı§t.ir. D:ger taraf -
\~,~düren diğer bir ı:ebep tan Lübnan hapi&h~riı:ıOO!'i 1 
lı.ı "al'dı.r. Balkanlardaki har- 1 mevkuflar ekmek t.ayını.mn gun 
~ va.tınc . 1 de 600 gramdan 4-00 grama ın
~ nl>erv aya_ kadar muharıp ve 1 dirilmesini protesto etmek için 
d"ll:ı.il~r bır ırkıı:_kahraına.n- ı açlık grevine b~lamışlardır. 1 
."t~ aa edecegı Anadolu ------~-~~-~ ~ıııı.:1 herhan~i bir_ı;cnebi or:1 
L er F' geçeınıyecegıne kanı I 
h!1~ altat Yııgoslavyanm yı
~ı~ıleıld.ıı.ıı. ve Yunanistanın fet.
~~ııy:Onra ne düşüniılmelidir? 
\t,~' Belçika, Hollanda, 
b~ :ııııanı.stan mağlup ol
,~~i a.lde Türkiye için çok 
le;~ Alınıuı ordusuna karşı 
..,.~bir mukavemet çolı: 
~· 

ı,. • .._ de'91et adamlarının bu-
'-.~7UaştıkWı meeele feov
~~tin~. Eğer kararlarnııj 
~ ; lltlennın daimi menfa -
,~~!'alt . telakki _ettikleri 
l\'t\ ~l. lstinad ettirırlerse. 

İİ.]{'ki.edecekleri her tül' 

Jü Alman teklifine kRrsı koya -
ca.klar ve istikbali kommak için 
milleti en büyük tehlikelere ma
ruz bırakacaklardır. Eğer gii -
nün vaziyetini acil tehlikelerini 
mütalee. ederlerse kırılmamak 
için eğileceklerdir. 1 

Daha geçenlerde Türk vekil-, 
Jeri B. Edenle görti,,U;vorlardı. 

Bugün Von Papenle müzakere 
ediyorlar. Zamanın müşkül8.tına ,1 
rağmen Türklerin P!inde hil.lfi. 
çok güzel bir koz vardır. Bu 
koz da Avrupayı orta şarka bağl 
lıyan köprü i.13erin<le sağlam 
kök sa.lnua ır d&vletiıı nüfuzu-J 
dur. 

isi 
(Bq tarafı 1 olael uyfoda) 

H 1 d .. R ... H fırka da Paris ası.:.m valiliği em-Yunan Başve- it er un esmı arp rineverildi.OeıvıııdaPa.risinu-
A k a lrer! valisi General (Hering) id1 

kilinin beyanab n a r Bulgar kralını ; Jebliğleri ~/ıı:e"~ ~= 
Londra, 7 (a.a.) - YllDllil H b 1 ri ' 'k b J t~ . . --'-'• iltisak nolrt&ıımı teşkil eden başvekili B. Çuderos Yıman mil a er e ' ' a Ü e U • I a., ta""1 

1 '""' ..,..-J mıntaltayı yaı:ıi ()ofonlaıı) dan 
Jetine hitaben 8.1}3.ğıdaki mesajı Cenupta, d:lter ıpr!<i Ye gar- '(Pontoise) a kadar nzpnan _. 
go··ndermı"ştir·. - (Bat tamı 1 inci Ml'fed•) bl: Afrika lruvvetlerl Soddu'dan hayı müdafaa. için iatilv!ım edo-

K h h f Mnhbılif ;Mlahır Derll-ı. onlar da Omo nehri- _-..;_ 
Girid muharebesi oona ermiş a Ve • tı"yaCI "'=~ ""'"'u. 

ve kara kuvvetler Yunanistanı l Bertin, (a.a.) - Bir hwıus! ni mavaffak:iyetle geçmişler ve R' " d • · • · ' 
ınuMblr bildiriyor: bu hareketlerini şafa.kl.a yaptık- • tea:• aıma rıcat ~ 

~~a~~~~ =~17.!~ temin ediliyor Balkanlarda yeni bir ~!er lan inuvaffaldyetli bir taarruz.. . · 0nuneu Fransız ordusu sol n.. 
!erdir. Böyle bir anda., medenl olacağı. intil:ıeı vardır. Berlinds la geı:ıieletmişlerdir. Burada da nadının (Presle) in gerisindeki 
alemin ha-nhm ve biz Elen- • İ birbirini nak:reilen muhtelif fa- 14 top ve 1.000 esir alııımı.ştn'. derin, tabiateıı 8.nzah ı>e :miill-

,.._. · Ankara, 1 (Telefonla.) - * -·iyeler ileri sttrillmektedir. nn.:anın bir mokebiJ. taamı- 'tahkeın bir meTki olan (Bray)a 
!erin ruh ve dllştınceleriıniz, E- Miisteşarlıgı" memleketin ihti - ·~ .,_.... -
pir, Makedonya, ve Trakya dağ- Fakat remıt kaynaklardan hiç 

1 

zu ağır zayiat 't'el"dirilerek nils- çekilmiş olduğumı. söylemiştik. 
!arından Girid sahillerine kadar yacı olan ve ancalı: dışarıdan bir tavzihte bulunulmuyor. Hat- kürtlllmUştilr. Halbuki daha 7 hazir.ı.ı:ı. gecesin-

tedariki kabil bulunan kahve .,. Bulgar km!ı Boris ile Bitler Iralı:da, vazi-t - '-'-- o•--'-- den itibaren "'"'man bu Fran-kanlarmı btr defa daha döken · · ı ed teması "" •- _,.w ...,..... ~ .. 
ıçın cap en ıın yapını. 'Ve mo~o 1 Gönng" arasında vu- ta devam """-~r. sız lruvvetlerile temasa gelmiş kalıra.ma.nlarla zulüm ıı;öreı:ıl&- emlek tim. 6 yhk yete- - ...,...... ~~,, v 

rin ölü veya sa!!: kalanlarına te- ve 'll e lZ& " lrnu "DN.B.,, tarafından bildiri- İtalyaa nsni 1ıebllği bulunuyordu. Almanlar 8 luui-
v cek miktarda olan 30 bbı çuval len m"'••-·t bakJrmda bile bir Roma, 7 (a..a.) - İta!""" u- ran sabahı da teması muhafam veccüh etmektedir. Bu kanlarla kah · get• · '--"--·kta ,.......,.. •-

veyı ımuş U<llWUWA • !i"Y aöyleni!mi:yor. muınl kaııırgıilıııım 367 numa- etmek ve tuyilderini arttınnak 
sulaDro1' toprakların asil hare - dur. Ante Pavelic;ln Aımanyaya ralı tebliği: oartile ileri hareketlerine devam 
ketler ve güzel fed&klrlıkların Bu kahveler pazartesi gi!nilıı- -n+•ğı sa.·-"at ıe· bununla ali- Dön gere tayyarelaimiz Mal- ettiler. 
~=- olara.i: kalması mukad - den itibaren vilayetlerimize ili- k~. ,,_, tanın hava üaJeriııi bombardı. . 1 Saat on birde Fransız hava 

· d-~--• bir tiyaçları miktarda d3ğıblacak.- Bulgar,.._,..; Klrtt'in SloYak- ma:n etmlş!erd1r. 7 mayuı günü kuvvetleri öncüleri (Gournay)a 
Girid muharebesi, ~ tır. Diğer ta.raftan ""---''"'-'~ ya tacmı C.~ ~ hakkın- illı: saatlerinde ti... '-·an av tay- kadar ilerleıneg· e muvaffak ol • mücadelenin ulvi tacı olarak "15""'""6~ ı ~ ~· ,......,. ı 

ze göre diğer 6 aylık kahve ih- dalti -yialar Alman harici""' vareleı:inden m"-'-ı..... bir f"ılo muş, kuvvetli bir Alman kolu-Yunıuı ve Cihan tarihne silin - ..- •- ~~..., 1 
mez harflerle yazılmıştır. Bu tiyacını kapatmak tt7.enı yapı- neza. retinde g11lltnç ciiye tavsif 

1 

Maltad.a Halfar hava meydanı- ' nu bombardıman etmiş i8e de öf 
adanın her bir köşeai yeni bir lan temaslar nruva:ffalı:iyetle ne- olunm~. na alça!ıtan uçarak taarruz et- leden sonra Alınan zırhlı kıt'a
Mesolonya ve yeni bir Arkad.ya ticelenm~ ve kahveler memle - Alınan l:ıarictıe nemreti söz.. mlşlenfir. Düşman tayyareleri J lan (Bray) ormanını zaptede-

ketimiıe gelmek üzere vola çık. eflsü lı4acaristuuı. Qen.lzde bir 'yakılmıştır. rek ancak 40 kilometre mesafe. 
ol~. Am&w.tluk tepelerin• ınt§tır. • ~ ieteğlııl b.bul etıx:.ekJe'ı Şimali .Afrlkad.a Tobruk cep- de bulunan (Rouen) e doğru 
de, yüksek Elen ruhunun muci- Bu ııon geleoek olan kahveler, beraber burum arui ilbkaı su- hesinde dtııırnanın bir taarruzu ilerlemeğe başladılar. 
zeleri ile başlıyan Yunan mü - ilk kabveıerin dağıtıJmasında.n 6 retııe ,,_,.., ııadeee btr transit tardedilmiftir. Hava teşekkillle- 8 haziran sabahı, sağı.-en•ht.a 
cadeAesi Trakya istihkAmların - .._., < 1 6 d 
da devam etıni ve Girid tonrak a.y sonra piyaa:ııoa çık&nlacalı: • §eklinde olaıcağıııı mılatmı§tır. ~ müstahkem mevkiin mii.- yani ıncı Fransız or usu cep-

ı- tır. da:taa tesisabru bombardnnaıı hesinde de Almanlar (Missy) 
larmda yeni ,erefla- kazanıru.ş. I ~ • etmişlerdtr. Yangınlar çıktığı deresini geçerek akşama doğnı 
tır. stanbul vati mua• • ,,.. • görillmilştur. S!di Banımi :ınm- (Aisne.) boyunca yerleşmişler-
Düşınan her ne kade.r llakipa •• ka ka MıJ/ı p·ıyango takuındaki barakalara tam isa di. 

sayeııiDde filpheli bir zafer ka· VlDı yma m betler kaydedilmiştir. 1 Binaenaleyh düşmanın heın 
zanınaya muvaffe.k olmuşsa da oldu da kazanan ŞarkiMıika.da.GallaveSida- . (~),~em de (S~~on) ü. 
Yunanlılann cesareti karşısında 1. mo mmtakasuıda Omo - Bette- zenne aynı zamanda ikı koldan 
ağır darbeler yemiştir. Biz ve .AnkA~ 7 (Telclonla) _ 1&- [ go nehri uzunluğunda şiddetli yürümeleri bütün üçüncü ordu-
kahraman müttefiklerimiz bu tanbulv-;"ıi muavini Ahmet Kı- numara ar muharebeler cere,an etmekte - ı ıar grupunun rica~ başlamasın• 
muharebelerde yiğitlere layık nık, Karakoçan kaymakamhİ!l- .~. ("~· taııw'" 

1 
n.ci --'-'•) dir. düşiinınek zamanının gelmiş ol-

ölmez bir tere! kazandık. _ na tayin edilmiş ve tayini Ali .,..., ı~ ~,,,.- Gondar mıntak:asuıda. garni - duğunu Fransız başkumandan· 
Elenler, TaMika iktiran etm~. Bıı ç~şte kazanao numara- 1 sonlarımızdan birini muhasara- lığına hat.irlatmıştı. . 
Kal'plerim.izi dolduran derin M k t • • • lan 3.fjagl~a yazıyoruz: ya teşebbüs edeııı Svd•nlılardan Fransız kuvvetleri hangı m.,., 

elem içinde kat'iyen unatmıya- e e e llD.1.Ze 3tl.OOO HN ~ -: ' mürekkep bir müfreze geri pU. zie çekilecekti? (113) sayılı şah-
lı ki i tilta ~-- _..., esli -len çı'viler 183558 'kürtülmüştür. si ve gizli emirname aşağı (Sei-

m Dl nuan °--~-·· n - ' &- 10.000 lira kıaaıa- 11• cms- A'--- -• ._._,.... ne) hattını, yani (Pariıı-Aurcq} 
miz büyük bir şeref !rw•rmı.. ....... ·- -· 
tır. K\içtik Yunanistan, büyUk Ankara. 1 (Telefonla} Zar: Berlin, 7 (a:a..) Alman baş- mevziini derpiş edi_- rdu. 

lılemleke~ ithal edilmek Ü- 112052 120923 Ml.288 kumandanhğının tebliği: 
ecdaddan gMiiğini ve toprakla· zere Hasra yom., •eiınekte olan 5.!JOO Zira kn.,,. " _,,_ Alman hava kuvvetleri, İngi- Son ihtiyatlarda sarf 
ruwı ulTi ha.reketıer toı:ırağı oı- .. d·ı· 
duğunu göstermittir. çiviler, bugünlerde resmi ma- lıcıır: giliz ticaret vapurlanna. karşı e ı ıyor 

ka.mlanmız' tarafından tesellUm 082269 116231 193653 1998l5ll dün de bilhassa büyük muvaf- Artı1'. (Paris) önünde sonun-
Termopille beraber Girid mu edilecektir. Bu çivil?rden mil- 255552 287962 fakiyetler karnımı§)axdır. Biri eu ve kat'i muharebeyi vermek-

harelıeei, yüzlerce seac ırkımı- ! hinı bir kısmı relzele ve Mire uzun mesafe savaı; tayyaresi I ten b&ek& çare kalmamış olu • 
ZJll rttlıunu ısıtııuığa k&midir. dolayıaile harap olan mm taka - alr: Afrika sahillerinden {00 kilo- ordu Bu hayati boğuşma için 
Arnavutluk Trakya ve Girid ! !ara ııevkedilecek ve burslarda- Sonu 1803 ile biten 30 bilet ı metre garpta kuvvetli himaye ~ kumandanlığı e 1 d 0 
m~erinin.. ~~er~~~ ki inşaa.~ ~- ohnıımaın > Sonu 7':95 ile biten 30 bilet edilmiş bir kafileden 3.000 ton- mevcut bütün kuvvetleri Pariıı 
Yunanıstanın h~yet gtıneŞ1 tem.in ~~ktir. Dı~ t;araf - • t 1.()()() lW '/Maa Mı•ı ~ luk bır vapur b_atıı;:ıuştır. İskoç- , müdafaasına tahsise karar 
bir defa. daha doğacaktır. tan bu çivilerin mi!hım bır kıs- • kır: vanı.n. garp sahılleri boyunda sa- verdi 

Geçirmekte olduğunılll! çetin mı millt ~ödafaa_ işlertne sar- • Sonıı «r17 ile b!terı 30 bilet vat. ?-yyar~ cem'an. 27,500 1 sıı.f kıta.atın mi.nevi kuVVElt-
. tih ~--' .. d bil fedilmelt üzere Mılll M'Qdafaa <J'. Sonu 6123 ile bıten JO bilet tonılatohlk ticaret gemısı batır- 1 !erini bozmamak icin 0 zaT'lan& 
ifil an U<:VU ıÇUl e e mU• v >.~ı .... ;..- erl} ekti (/ 500 1'- btJ:ııcma~ ftU7Mı*7"' -••l•-'•• D" • :ı.: bü"yük" 1 • kaddes hftrri et afağımn sök· e ...... ,,.....,. v oc r. · ..,.. . .~ . · .....,....~. ~'. ~ va-, kadar emrini geciktirmiş olw 

• Y Ş.. .. . ~ • Sonu 3::74 ile bıten 30 bılet pur da Tayın.ısın ağzında taar- General (We gand) g h&?.iran 
mekte oldugıınu _goruyonız. ~u Bü·..:;, lr Millet Mec• Sonu 8535 ~e biteıı. 30 bilet ruza ve OOnın: neticesiılde de a- günü saat cır.aoı da General 
cadele devam ediyor. EIP.D mil - ·;r- Sonu 9160 ıle biten 30 bılet ğır haaara uğra.t:ı:nışt.ir. I ( Georges) e umumi karargahın 
Jetinin ve ~iyetin em_ellerini lİsİDİn tatili 250 lira~ ... n.--ab-: Bahriyenin uzım menzilli bir (Ferte _ Souis) -Jouarrel e gerı 
tahakkuk .ettirecek ~ yola Sonu 5767 ~e b~ten 30 bilet bataryası Folkestone açıkların-' alınmasını emrediyordu. o a-
hıç tereddilt e_tmeden yürümeğe Ankara, 7 (Husw;!) - Bir- Sonu 6320 ıle biten 30 bilet da dÜ§man vapurlarını topa tut r !arda Fransız umumi karar-
devam edeceğiz. lı:aç gilne kadar Büyük Millet Sonu 2316 ~e b_iten 30 ~et muştur.. . . . g~ düşmandan ancak (301 kı-

Yunan tllburları, Yunan harp Meclhıirun 15 günlük bir tatil Sonu 0974 ıle bıten 30 milet Şimali Afrikada, her ikı ta- lometre mesafede bulunuyordlı . 
gmileri, .Yunan kanatlan yeni - yapa.cağ> söyleniyor. Sonu 99()9 ile b!ten 30 bilet ~ az topçu ve keşif faali- Umuınl karargfilıın (Briare) _e 
den te.şkılitıandir11ınıs oıara.k E. Köstencede mü- Sonu 2804 ile bıte?l 30 bilet yetı .. oımuıttur. .. nıı1<u 8 haziranı 9 hazirana baıı:-
ıen vatanının lrurta.rılınası ıçm • 100 ltra ~~11. 1.umaro«ır: J?ıışma.n. A_1;m8!:1 topraklan u- lıyan gece zarfında vukubulmuı:ı 
büytük müttef"ıklerinin yanı ba- him hır yangın Sonu. 698 ıle bıten 300 bilet zennde ne ~uz ne de gece tu ('). 
şrnda ve düşmanı nerede bulur- Bükreş, 7 (a.a.) _Dün sabah 50 Z.ra ka.:a.nan nuınanUar: uçm~tır. 
!arsa on.da d15ğii~dir saat üçte Köstence limanında Sonu 583 _ile ~ten 300 bilet -----<>----
n;;.maııı •"' bo ........ ..._ 1· 1 b"u"yük" bir yangın çıı.....- .... -. A- Sonu 657 ıle bıten 300 bilet . ı 
~..., n ..,,.r yunu~u,;" a - ~~ 10 lira Joa:ıanan numaNlar: ' s 't 
tında ~ilen 8 ~!Y.?" .. Yunanlı ı tes bir kereste deposundan çık- Sonu 12 ile biten 3000 bilet j urı aı paşa 
nasıl düşmana gozunu kırpma- mİş ve süratle z.ahirc, pamuk ve 3 linı kııı.mnan numanılıı.r: 
dan üfteh. b kı kauçuk depolarına eirıı.yet et- A k 

l'D. •• ırane - a yo~ dün miştir. Şiddetli bfr ~ te- Sonu 5 ile biten 30,000 bilet vaz'ıfe ı·ı~ n araya 
yanın dort bucagına dağılmış siri ile yangın limanın bir çolı: ikramiye ka.zanllllljlardır. ., it 
bulunan bir milyon Yunanlı da binalarıru da sarmıştır. Yan _ 30,000 liralık büyük ikrami- , 
mukaddes mücadeleıılıı muvaf- gının sebebi henüz belli değil- yeyi kazanan l83558 numaralı O"lıyor 
fakiyetle neticelenmf'si için mad d" biletin bir parçası İst.anbul ve l 
di ve manevi bütün kuvvetleri ır. bir parçası da Emirdağdn satıl- (Bıı tarafı 1 1 ••• 
ile yardımdan geri aurınaya _ Gizli ticaret ya· mı~tır. 10.000 lira kazanan ik- j 
cakla dır pan bı·r tu·· ccar ramiye biletleri de lzınir Akça- sözlerle halledilemez. Arablar 

r . · . abat ve Manisada satılmıştır. istiklfi.lleri hakkında endisede bu 

manı ~up edecegız. rimizde ticaret yapan bir vatan- Sivas, Ordu, Dörtyol, Plümer, ı:idedir ve arablar İngiltereniıı 

( •) Fransız umumi kuargıi.lu 
( Briıı.tt) ılf anC" l< lıir!aı,ç A ün 
kalabildi. Paris or 1usunun (Lo
ire) üzerine ıicai ettiğini görün
~ kanı.~ (Viclıy) Ylf. nalOO
dildi, sonra (Beurbouie) e we 
nihayrl (MantsubaA) " 1a.<jmd1. 

Taı ,;mde ~ir yaprak 

Tek bıı_: ~ara.nmı~_var: ~ - 1 Fiat mürakabe bürosu, şeh- , 5000 lira. kaza.nan numaralar da loouyorlar. Netice henüz tera -

Tek bir kararımız var: Düş- daşın bazı gizli satışlar yaptığı- Samsun ve İstanbul. muzaffer olmasına yardım ede-

Ömer Hayyam ve 
tasavvuf bahsi 

manı mağlfıp etmek. nı haber alınış, t.etkilı:lere geç- İki bin lira kua'lan yirmi cek muharebelere i"";rak etme- • 
Tk b, · d bi h .,... (Bot tarafı 2 inci aQyfadaf e ır dtişüncemiz vardır: miştir. Netice e r urda de- parça İstanbul on bir parça An- lidirler . .Ara.tı ve islim il.leıninin 

Düşmanı nasıl mağlfıp etılıek. mir ticarethanesi sahibi bulu - kara, yedi parça İzmir , dört nihai darbe için kuvvetlerini bu eadan Sarlinin 'Biısıtan., nııu 
nan mevzuubahis tacirin, yük- parça Adana, üç parça Aydin, gün seferber etmesi 18.zımdır. 1 okuyordu. Zerafeti kadar sof'ta

Tek bir imanımız vardır: Düş sek fiatlarla yaptığı satışları iki parça Edirne, iki parça An- Arablar istiJı:llllerinin ve birlik- 1. lara husumeti ıle tanınmış bu 
man mağlup edilecektir. irdı"' h b. · Os Ce all gizli deftere geç gı, fatura takya, iki parça Trabzon, birer 

1 
!erinin bahasını ödeıncğe hazır- şey , ır gım man m 

Evet, düşmana galip gelece- vermediği veyahut verdiği fatu- parçası Turgutlu, Tavas, Uşak, dır. kalıverle hocadan kitap okurl<Pn 
ğiz. Çünkü Allah ve hak bizim- rala.ra sat?şın hakiki tutartnl Emirdağ, Reybaniye, Kilis. V&-1 Muharrir, İngiliz devlet adam görünce sordu: 

d
li®'dir: ·. Çünkü Yunanistan ebe- yazmadığını meydana çıkmıştır. zirköprü, Pasinler, Wnir. Zon _ !arının vakit gsçirmeden daha ı- Osman Bey. Ne okuy;;ır

Bunun üzerine muınaileyhin, g;ulda.k, Konya Ereğli, Denizli, ; sıkı bir işbirhği için arab rüe..a- sun? 
Istırap çektik. Daha da çeke- tahkikat evrakı ile birlikte pa- Tarsus, Mardin, Çarşamba, Bur eı ile anlaşmalarını teklif ..unek- - "Bostan.. okuyorum efen· 

ceğiz .Fakat sabrımız ve sehatı-ı v..rtesi g ünil cümhuriyet müd- sa, Çankırı, Ordu, Konya, Bire- tedir. dim-
ımz tükenmemelidir ve tükeıı- deiurnıımiliğine tl'f'limine karar cik, Gölcük, Eskişehfr, Samsun, - Hangi bahçıvan okutııyor l 
miyecektir. Ruhi.muzun derin - verilmiştir. Kars, Tokat, Bor, !stanbulda •• • Kaygılının Hayyam hakkın· 
liklerinde hür bir Yunanistan Ankara Milli Kü- ve d~r ikramiyeler de yurdun Boksor Şmelıng daki fikrine bakılırsa ııeyhe hail 
hayalini muhafaza etmekten hiç 1 muhtelif yuierillde satıl&n bı- '"l'n!Ceğim geliyor'. 
bir zaman geri kalınaya.cağız. I me maçları Jetlere isabet etmiştir. ölmemiş """""'"-·---
Allahın, sonra do. büyük müttc- 1 Ankara. 7 (a..a. l - l!l Mayıs Kızılay umumi 
fiklerimizin yardımı ve bi\kül -

1 
11tadmda yapılan mllli kiline (Ba., tarujı ı iıtri savflld.a) rk • t 1 t 

mey, irademiz sayesinde bu ha- maçlarında Istanbu!spor - Mas-: ADLIY EDE System muhabiri!e görüııürken me ezı op an ısı 
yal bir gün gelecek hakikat ola- 1 k~r karsılaşması 3 3 .bera - M h ki k "iyi muharip., diye tavsif ettiği Ankara. 7 (a.a.) _ Kızılay 
caktır. O zaman, iyi geçim, knr-1 berlikle Beşık~ - Harb~ye id- U le r çaça çı- , İngilizlerden sitayişli bir _lisan- umum! merkezi reialiğmdeıı. 
§.llıklı sevgi Ye mllfterek rnü~a- ı ~/1 galyın;:~:: :.~~~ lar mahkük oldu 11.a balısetmi . ve fogilizlenn Al- Kızılay ıımumt merkeıri 
dele ile birleşen bizler milli e- 1 

• -~~ j . . man askerlerıne işkence yaptık- 7-6-941 tarihind,.. lstanbul me-
melelrimizi tahakkuk ettirerek tir. . F~ .fiatla ?Y sattıkla.rı i- !arı hakkında doiqaıı şayialara bwıu Ali Rina Tarhan' reisli-
ve 63 1914 · • · t:imai çın ıhtikar suçıle mahkemeye inanmadığını söylemiştir. ki: ği altında toplanmıştır. 
hü · 'et h sıyası ve ıç rrtzAB _ Ermıkli verilen çay tüccarlarından eMh- , !ngilizlerin eline düşen arka- Ruzname mucibince idare he-

my ayııtı yaşıyarak hara- ı Genenıl Ali İhsan Si.his ~eneral met, Ali diln ikinci asliye ceza- ~larımda.a ba:ıılan İngiliz.ler - yeünin maruzatı dinlenmiş 1941 
beler ilzerine daha büyiik ve her 

1

. Abbas Gftrer ile Ce- da muhakeme edildiler ve neti- ' den iyi muamele gördülderini biitQ>trinin Wbi.lcine mesuni>~ 
=ankinden güzel bir Yıınanis- ftd münakaulan. ~ı?.!; j cede suçlaı;ı .sabit göriil?~ - ' söylediler. verilmiı; ve yeni ilıclııa ecli1mı4 
tan kuracağız ve Yunaııiırtan r;:,.. __ ....,.. bir . den 1ıerblrin.in 25 §er lira agır ldidesinden muzta.rip bulunan olıın Kıaıla~ umıun mJjdürlüğii-
dünyanm hür mflletleriımı biri -~ ın :;;,:~ malı:ale)'i j para ~ına ınalıklnniyetl~- . S~elitıg. h:ırbin y~a bit- ne Malatya Bez fabrikası um~ 
nllmunesi olaoaktır. ~ Xlt h...!ı.. J•:ııfı11•"ıın ne. ve dilkkAnlanııın 1 şer gun mesıni ve bu suretle Amerikada- mildürü B. Ziya Tahsin ~ 

-.., . ) ....,.... milddetıe -ılerlııe brar ftril- iti birçok doııtlarma ka.vuımıağı nün ta . . t.asviı> edilenık içti. 
ıe.r. & di. .. . ···--·-: il~ -.. ... . # " yını 1 

• ~. 



Pazar Sohbeti 
.. ~ . -- - ------ - - -

Meraklar ve Meraklılar 
SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
Müesse!iesi M\it.._ ~ünden: 

(Bq - a OncO nyf1t<lıı) 
ll:d Hind yani döğüş horozlan
dır. İııtaıibulda bun& merak &
den muhit cidden tetkike şayan 
&r. Meşhur horoz meralı:lıla.rını 
zikredersek bunnn tam demok
nıtik bir spor olduğu anlaşlır: 

Fabrikalarımızda birikınlş Ustupil, telef pamuk, parça b~ 11ibl tali 
hası!At acık arttırma ile satılacaktır. Şartnamelerini görmek üzere 

mrtlar, gece ise elinde kocaman 8/6/1941 tarlhinqen itibaren Müessesemiz Pamuklu ŞubesiM mUra-
bir işkenbe fenerle öne d~er. caat edilebilir. Bu müzav<deler 2G/6/1941 tanhinde ikmal cdllmlş bu. 

Kıyafet pek kllısiktir. Sırtta hınac:aktır. 
teıı fanilii.sı. iilı•:sı111iılllı:ıır:lil:.:l::ııım::ı--:mımıa::ıı:=m:mııcı-m•-•lli 

Buharalı He.et pehlivan, Te.h
takaleli Acem İmam, Mustafa 
l'eis, Mülkiye mektebi Tarih 
muallimi Azmi Bey, Rllştü Pa
f&, Aksaraylı deli Rıfkı Bey, 
kunduracı Yordan usta, maran
goz AJeko, Said Pasa, Binbaşı 
Salahaddin Bey Mümeyyiz 
Memduh Bey, meşhur at merak
hsı thsan Bey, Tanzifat çavuşu 
Bekir ağa, mütekait Hakkı &
fendi, Çarkçı zabiti Behram &
fendi, makinist Kemal bey, tel
ıaı l=ıt, Kürd Mehmet ağa ... 
llh ... 

oım~i~~aşa u:ı~ın~~1~~'. .• ı 1 b l B l d. . ı· l" l f 
bir mendil bağlanrnıştlr. Reis stan u e e ıyesı an arı 
sandığa girmez. Elinde bir kır- -----------·-------------baç yanda yürür. Dört kişilik 
ekiplerin ayn ayn isimleri var
dır. Bunlar sırasile o lüzumsuz 
sandığı omuzlarında taşırlar. 

Reisin kumandası işitilir: 

- MWJli! 
Hemen bu talamı terkip eden 

Hüktlmetce ittihaz ve tebliğ olunan karara göre 8/6/1941 
itibaren iş'arı ehiı·e kadar ekmeklerin '"n 30 arpa % 20 çavdar 
buğday unundan nl"i.irekkep b!r tip undan iınal cdilccegi Daimi 
kare ile ilcin olunur. 

tarjhinden 
ve % 50 
Encümen 

Toprak • maltsulleri ofisi lstanbul 
şubesinden: 

Haydarpaşa silo:-:unda krible edilen arpaların bakiyeıüni teşkil eden sa
man, ka\'UZ, ince kepek, zahire tohum \'esaire pazarlıkla satılaca!{tır. Talip
lerin 9/6/1,941 Pa;.artesi ~.i.nü saat onda Liman hanındaki dairemize rntira-
caatlan. (4357) 

Büsbütün ayrı hayat şartları
na tabi olan bu muhtelif muhit 
adamları Unkapanında yahut 
Üsküdarda çavuşun kahvesinde 
toplandıkları zaman artık ara -

.lannda hiç bir sınıf farkı kal
maz. Bir yandan nargileler to
kurdatılır, bir yandan da horoz 
1ann birbirlerine attıklan ~ 
katlar hesap edilir. 

dört kişi cenazelerde tabutun al
tına girenlerden daha büyül< bir 
meharetle kolların altına soku
luverirler. Kendilerinden pek e
min olanlar bir müddet sandığı 
ellerile havada tuttuktan sonra.' 
afili bir tarzda omuzlrına ko -1 
yarlar. Karakolların, kalabalık ========================= 
kahvelerin önünden geçilirken 
reis kumanda eder: 

- Borucu salla narayı! 

• • • 

O zaman boruyu taşıyan ne 
dedidiği anlaşılnı.az bir şeyler 1 

bağırır, dinliyenlerin buna e
hemmiyet verdikleri yoktur. 
Mesele güftede değil bestede
dir. Borucunun narası muallak
ta. kalmış gibi kesilir kesilmez 
reis at gibi şahlanarak sandığa 

Meraklılardan Şeybiilislak ka elile vurur. O zaman tulumba 
pılı bir Hakkı Bey tamdım ki bu çevik ayakların, kuvvetli o-
iki mühim merakı vardı: 1 muzların üzerinde bir kuş gibi 

Pal güvercini ve yemek. uçar. 
Yangının top sesını işi ten Pal güvercinleri, RLLMeliden 

gelir. Koyuverildiği zaman gök- mahallenin ihtiyar tulumba me
de daireler resmederek yükse- ı raklılannın hemen kahvenin ö-

nüne çıkarak sandık seyretm&
lir, yükselir ve oradan kendini !eri bir an'anedir. 
bırakır taklak ata ata ıışağıya _ Mengene daha iyi geçti. 
iner. Çok defa kendinı toparla-! _ Ne münasebet! Çulı:urçeş-
yamayıp pcre çarpıp i)ldükleri meyi görmedin mi? Alimallah 
vakidir. tepelik titriyordu bile. Yağ gibi 
Hakkı B. bu cinsin en iyilerini kayıyor. 

elde etmek için büyük masraflar - Öyle amma geçen giin köp
iytiyar eder. Rumeliye adamlar rüde Çeşmemeydanına madra 
gönderirdi. Güvercinler yüksel - oldular. 
dikleri zaman leğenlerle sular ge - Ona bakma parmaksız Pa
!ir ve ancak akislerini orada gör! nayutla Kasımpaşalı Saffeti a· 
mek mümkün olabilirdi. Hay - yartmışlar da ondan kazandı -
vanlar kendilerini 1<oyı!ı,,erince lar! Tabii bu lakaplı isimlerin 
derhal inecekleri yerde uşaklar boksör Dempsey, Karpantiye 
büyük yatak çarşafları tutar- gibi !stanbulun sayılı sporcula
la.r ve bu suretle yere dUşüp ezil nndan olduğu anlıışıhyor. 
melerine mani olurlardı. Zengin tulumba aWılan olan 
Hakkı Beyin yemek merakı koğu.~lar birbirlerinden adam 

frenklerin gurme dedikleri tarz ayartırlar. Bu suretle ekibini 
da bir merak değildi. Mesela !s- fazlalaştıran koğuş, kovalarsa 
tanbulun muhtelif semtlerinde tutar, kaçarsa tutulmaz. 

Türk Çoçuğunu Besler Tosunlatır 

''· Pirinç, Mercimek, Yulıı.f, Konıllaor, irmik, Pata.t.es, Arpa., l'irınç 
nişastası, Buğday nişastası vesair hububat ıınJan... ı 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR 

-

-- - - ---- -- - - ,,:, - -- ____ ,__ -- --· 
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!KRAMIYEIJ ~ı>.P A~i'1 

T. İŞ BANKASI"\~~~~~~~~~~~~ 
Küçük tasarruf 1 .... ---------------.~ 
hesapları 1941 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

iKRAMiYE PLANI 
kqlDELER: 4 9ubat, 2 M<ıy"' 

1 AOuatoe, 3 lkincttqrltıı 

t•rlhlerff\ct. yapıkrs 

1941 İKRAMİYELERi 
ı adet 2000 Liralık = ~~ ı..ı,.. 
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2 > 
~ > 
8 > 
35 • 

80 • 
300 > 

750 
600 
250 
100 
50 
:ıo 

> 

• 
> 
> 

• • 

= 1500.- • = 200G.- • = 2000.- • = 8500.- • 
=4000.- > 
= 6000.- • 

RADYO 
8 Haziran 1941 

Gece mtirıcaıtları dı 

e.6ilir. Telefon: 43905. 

kabul 

1 - tdaremi2 ihtiyacında kUllamlmakta olup hariçten celbi ik1v 
eden ı:ır.ı lr:ıılemde ve illbmlnl eli.! 74.619> lira kıymette muhtelli nıeı: 
menin pazarlık yolu ile JD'ltbeyaas.ı. mukarrer ve son aktedilcn husus! 
kas esıımna mÜ81eni\ ticaret ımlaııması mudbloce Almanyadan da teO' 
ri.l<i mitmkfuı bulunmaktadır. 

2 - Bu malzemenin milfr.ıdat li>teoile ~melen Kabataşlakl 1~ 
vu:mı ve mübayaet (iA 1bemııdMi alım kom:isyonunda her gün ogıed 
soma~~~- ~ 

8 - Taliplerin ll> 7 6 lenmıat!ari)e birlikte bu husustaki teklifi•' 
j ~·~ eıı geç 25/6/1941 gUn(ine kadar mezlt1lr komisyona tevdi etmeleri 

=""'==ilAn==oluı\Dr==·===(4=05='=)===============~ 

Teneke Fabrikatörlerinin 
NAZARI DIKKA TİNE 

~ 'etrol Ofisinden : 
Ofisimi&, elinde mevcut 965 sandık 110 librelik ve 29ı sandı1'tıı 

lifi librelik levha teneke ile teneke imal ettirilecektir. . 
Talip olan teneke fabrikatörllerinin 9 Haziran 941 Pn'i.Jr~si güılıı 

saat 10.30 do. yapılacak açık pa:ıarlıf"a jştirak etmek üzere ofisimitiı'I 
Galatada K02luca hanındaki merkezine ınüracaatları. 

/ 

=================================~ 
Ordu Hasta Bakıcı HemşireleJ' 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Okul~ 

Kayıt ve Kabul Şartları ,, 
1 - Ordumuza hastabakıcı ve hemşire yet!ştirmek ü1.e:·f' Ank3r . .J 

·r~"' 
M. M. V. taratından 1939 Eıenesinde ac:ılmı.ş olan hastabakıl'J ve hcrfl~ 1 nır' 
oku.hma bu sene de ~ talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler.eti~ 
hmdukları mahallin valilhtine, kaymakamlıgına Yeya askerlik şut>el 
dilekçe ile müracaat edec~lcrd.ir. . ~ 

2 - 3433 sayılı kanun mucibınct! bu okuldan mezun olaca:d.;,.ır, rrıt 
olup tekaüdiye alacaklardır. .{ 

3 - Mezun olanlar :ıliı senelik mecburi hizmetlerini ordu ha~t.11'~ 
sinde- yapacaklar; ondan sonra arz.u ederlerse memleketteki bfi1ÜO 
tefekküllcr kendilerine açık olacaktır. ti 

'4 - Tahsil müddeti 3 sene olup bu ıniiddet içi:rdc okurln::-:ı aydJ 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilb.1sları tamamen okula ait ı.·lnca~tıt~ 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa. göre 20 liı·;ı osll J11 p 
dan başlamak üzere ma~ alacaklar ve bu miktar gittik('r ~o;.t:.ıltır:--ı).ctır 
zaman dahi iaşe, giydirme Vf' barınma orduy.:ı ait olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylül/1941 de tedrisata ba>lıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlrırdır: f 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk rı·kır.d..ırı 

\!İihret alan yemekleri evinde' Zaten bütün meselenin rubu 
yaptırmak istedri. da budur. Bugün, ancak Evliya ~-'Lı· •-•-i·. 191., 

Çelebi hatıratına bir mevzu teş- Çapamarl<a Mlisfahraratı. ...,...... .....,. " O 
Paça yemek için Beykoza gi- kil eden bu eski sahnelerin düs- ======================== [ DOKT R --•ı 

lwımak. ııı' 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde v3zife «örnıcYe tİ 

ait bulunmak «bunu her hangi bir hastahane sıhhi heyeti raporu iJe der. Yanında aşçısını götürerek t1_ 1ururı·z.nu baya.ta. da tatbik edebi- fl'•------mıı:mı=ım::-aıı ____ ı•---...-., HAFIZ CEMAL ı· 
paçanın ne suretle yapıldığını 

1 

M 

öğrenmesini tenbih eder. Dük- ULUNAY TÜRKiYE CÜMHURİYETI 1 Lokman Hekı'm ! bit ettirmek ve evraka bağlan1ak lılzımdır.• ıf 
C - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuKarı olffl 

klın sa.bibi buna muvafakat et-
~ para verir onu razi eder- vvvvv-.~vvvvv-.~vvv z j R A A T B A N K A S } 
Balıkpazanndaki Köz1emeci- Askerlik Bahisleri Kurul11Ş tarllıi: 1888. - Secınaym: 100.000.00-0 Türk lirası. Şube ..,. 

DahHlye Hüt.ııı

Divanyolu 

calctır. rıl 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden o1ınak «Bu vaziyet P" 

tevlik ettirilerek evraka bağlanacaktır., rl 

ler gibi evinde Közleme pişirt-

mek için bir duvarcı götürmüş Mehmetçıuk kendi mutfağında tamamen on-
larınkine benziyen bir fırın yap
tumıştı. Evinin bahcesi her 
mahalleden bir nümune arzedi -

Ajans adedi: 265 

Zlr•t ve Tlcart her nevi banka muameleleri, 

Par• biriktirenlere 28800 lira lkramlye v•rlyer. 
1 _ ı 
r"Yeni Sabahın,,-, 1 

ilan fiyatları 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak celeıne imtıho:ınlD~ 
muvaffak olmak şarttır. Veya bu derecede tahc;;il gördüğünü iı:Jbsıt etıi-tlt 
ta.id.ikname veya bunun tasdıkli bir sureti muamele evrakına ekıc11cCe J"~ 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak «eV\!elce e\'lenip bo~3J13rıv'i 
kocası öbnüş olanlar kabul edilir.::> Buna ait medeni hali bildirir fl'1 

yordu. 

Bir kenarda ufak bir kebaııı:ı 
dükkanı döner kebap pi~iriyor, 
yanında para ile itma' eylediği. 
Bulgar sütçü, kaymaı< yapmağa 
uğraşıyordu. Mahmutpa.şa ba
pnda anberbu pirincile köf -
teli çilav yapan Iranh aşçı haf
tada iki defa Hakkı Beyin evin
de ç::Jışırdı. 
Hakkı Beye geçen büyill< harp 

ten sonra bir giin köpıiide rast 
f.eidim. Yemek begeumiyen bu 
adam sokakta peynir ekmekle 
üzüm yiyordu. 
Yanından geçtiğim h:.ılde be

ni tanımadığına çok memnun 
muştum. 

• • • 
Eskiden en kuvvetli meraklar 

dan biri de tulumba merakı idi. 
Tulumbacılık yangınla alakası 
olmayan yegane bir spordu. Me 
sele işin cakasında idi; ve bütün 
zahmet ve masrafın hedefi iki 
tulumbanın yolda birbirini ya
kalamasından ibaretti. 

Her mahallede şimdiki spor 
kulüpleri gibi bir koğuş bulu
nur. Bu koğuşun bütün masrafı
nı mahallenin miras yedi bir 
beyi denıhde eder. Bey "tulum
ba. ağasıdır,,. Köşk bekçisi nara
yı atıp yangın yerini haber ve
rince ekip azasının iki eli kanda 
olsa yetişirler. Hemen pantalon 
lan atar dizlikleri giyerler. Ba
ıı:ı.sı dizliği hlç ayağından çıkar
maz, kimisi de dizliği giyıneğe 
vakit bulamaz. 

Kr. 
Ba,Qhk maktu ola.nık '150 
Birinci saşfada saıı.ömi 500 

evrak keza eklenecektir. 
f 

G - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terketti~ 1 · 
lenme sureti ile veya di~er inzibatı sebeplerle okuldan çıka··ıld1gı~ 
senelik mecburi hiz.ınetini )&pmadığı veya tamamlamadığı vt.>y11tıot eJ
sebep]er dışında okuldan çıkarıldı@'ı takdirde tahakkuk ettirilecek: 111 4~ 
masrnflnrını tamamen ödiyeceVne ve gösterdiği vesikaların tq1,.1~n1efl·t'.'ı:I 
ru olduğuna dair noterlikten tasdiklı ve kefilli bir taahhütnam:! vcıet };;· 

8 - Yukarıdaki şer:ıiti haiz olan okur, okula imtihansız oıar.'11< 

(Bas tarafı 4 i.incU sayfada) 
nefsini düşünecek değilsin. Her 
şeyden evvel va.tanı iyi muha
fazaya azın ve ahdedeceksin. 
Sillıhının kudretine ve Türk as
kerliğinin ııöhretine inanacak
sın. Duygularınızda merdlikten 
aynlmıyacaksın. Temi.ı ve saf 
mefki'ırendeki fedakarlığı evvela 
memleketin hayrına kullanacak
sın. 

i ikinci " " 350 
edilecektir. -ı/ 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muamel~sini b1
,, 1 

lerden, vilAyet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar vc~ef~ 
kerlik ıubeleri va.sıtasile evraklarını doğrudan doğruya Ankarn 1' 

Harpte, muvaffaltiyet ve za
feri kazanan maneviyat olduğu
nu şaşmaz bir inanla bilecek -
sin. Sayıp geldiğimiz sözleri tut
mak için muhtaç olduğun kuv
veti kimseden ala.cak ve kiralı
yacak değilsin. O kudret haddi
zatında kalbindeki yurd aşkın
da ve damarlarındaki Türk ka
nında mevcuttur. 

Ziraat Baakasında kumbar3.lı ve ihbarsız tasarnu nesablannda en 
az sn lirası bulunanlara senede ~ defa çekilecek kur'a ile aplıdalrt 
pl:lnn göre ikramiye dağı~ııtca'ıt.hr: 

4 aded 1.000 L11"'alık 4.000 Llrı ~ 100 acted 60 Llrıllk 1.000 Lira 
4 • soo • ı.ooo • 120 • 40 • 4.eoo • 
4 • 1110 • 1.000 • 1IO • fO • 8.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DiKKAT: HesaplarındakJ pm"alar bir sene içinde 50 lira.dan a~aj'ı 

dQşmiyenlere ikramiye ç1ktığ1 takdirde % 20 fazlasiyle veril~kUr. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül ve 11 Birincik8.nun taribleriıİde çekilecektir. 

İşte Türk eri, bu kıratta ya-1•---------------------d 
ratılmış bir arslandır. ılına do
kunulmaz. Adavetle yanına va-ı 
rılmaz bir ateşparedir. 

Ey kahraman Mehıneteik, 
Hudutlarda korku nedir bil- .

1 

meden bekliven sensin! Bak! 
Koca asker, bütün ülke sana e
manettir bu ne şereftir. Çünkü 
özü, sözü doğru olan sensin. · 
Merdlik ve kahramanlık aranır
sa o da sendedir. 
Uyumıyan, düşmanın uykusu

nu kaçıran senin düşman topra
ğına üç misli cesamette uzanmış 

1 
gölgendir. 

_______________ mr.:m __ ........ , 

ARPA va SAMAN ALINACAK 1 

Zonguldak'da Ereğli Kömürleri İşletmesinden: 
tşletme ihtiyacL için 750 ton arpa ile 900 ton saman kapalı zarlla 

aatln alınacakbr. 
Eksiltme 20 Haziran 1941 Cuma günü saut il de Zoııguldakda 

işletme binasındaki malzeme servisinde yapılacaktır. Yalnız mez
kt1r saate kadar gelen tekliller nazarı itibara alınır. 

Şartnameler ve mukavele projeleri Ankarada Etibank Umum 
l'düdı.i.rlüğü ticaret servisinden, lstanbulda yeni Valde hanında Eti. 
bank. Bürosundan ve Zonguldakt.l Malzeme servisinden nlınabilir, 

Taliplerin teklifi.erile birlikte tekli1 edecekleri bedeli üzerinden 
% 7 .5 nisbetinde teminat akçesi veya muteber banka teminat mek
tubu tevdi etmeleri meşruttur. 

Ay ışık!arındA kilometrelerce 
uzaktan cfüıım•nların gözlerine ı 
batan s~Un parıltısıdır. 1 

Gecelerin korkunç karanlığını ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Uçüncü ,, ,, 800 
Dördüncii ,, " 100 
Beşinci ,. ,, '15 
Altıncı " " 50 

BOR SA 1 
6 Haziran 941 

Açıl•' ve kolpanıı 

Londra ı Sterlin 5.24 
Nevyork Dolar 130.-

Cenevre İsviçre Frc 30.29 
Madrid Pezeta 12.9375 
Yokohama Yen 31.1375 
Stoklıolm lsviçre kroı:. 31.0975 

ESHAM VE TAHViLAT 

Muamele olmamıştır. 

İngilizce dersi 
almak istiyenlere 

hastahanesi baştabibi ve okul müdürlüğüne gönderilecektir. -ıı"I 
10 - Müracaatların Ağust.os 1941 nihayetine kadar sona erdit

1 

llzımclır. .~"! 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme uırı 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. el~ 

12 - Kabul edi1eceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar r.e,·~ 
ve okulda tekrar yapılaca~ sıhhi muayene neticesi hastalıkları teb . .,,. 
edenlerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol rnıraıafl 

=d=lı=le=r=in=e=a.ı=·ı=o=l=ac=a=k=lı=r=.===·=3=8=37=>===========:==::::~ 

1 Devlet Demiryolları İlanla_!!., 
f11ıı' ~ 

Muhammen bedeli (2700) lira olan muhtelif eb'attn 150 metre ,,l_, 
baı bezli lAstik levha taahhüdünü üa edemiyen müteahhdi nam V"e }l ı:ıV'" 
(27/6/1941) Cuma günü sata (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gıır I 
dahilindeki komisyon tarafındarı pazarlıkla satın olınacaktı.r. yif..t 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 405) Halık kat'i teminat ve kanuunıı tB 3~'J' 
tiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mıır9' 
IAzımd.ır. c1ıf· 

Bu i~e ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtıımal<tB 
14411) 

• • • l 
Ana hat istasyonları ıle Avrupa hatb istasyonları arasında b'1~ 91' 

Bir yükaek tahsil talebesi eh- laı-la perakende hamulelerc tatbik edilmekte olan doıiru nakliY" I 
ven fiatla lise talebesine kim- melesi 16/6/1941 tarihinden itibaren: ~ 

ya, fizik, İngilizce dersi vermek- Tam vagon hamulesi ile Haydarpaşa veya Sirkeciye gelen ~/; 
tedir. lerle Haydapaşa veya Sirkecide tahmil edilen •İşletme nizamname:SJ e~1'J 

Sandık yepyenı bovab ve gıcır 
gıcırdır. Tepelık denilen arma 
kırmızı bir gaz boyamasına sa
rılmış ortasına da bir (yeni dün 
ya asılmıştır. Ahırdan rahvan 
beygir çıkar, bey biner, eline 
fil kuyruğu kam~ıyı ahı, ekipler 
hemen teşekkül ederler· borucu 
hiç açılmavan hortum paketini 

pervasız bekliyen, kasırgaların : 
ve vahşi orma.nların uğulduları- . 
nı fütursuz dinliyen sensin. 

Sen var oldukça (vatan) dim ' 
dik ayaktadır. Ve milletin na
mus ve şerefi sapasağlam kal
maktadır. 

Yeni Sabahıta (M. Yücel) ce katarlara kabul olurunayan ve kabulü bazı şeraite tabi bulunan tı'~:ı 
bihniyenlere ve onun şecaatini e nukud, esham, cıva .. gibi kıymetli eşyave canlı hayvanlar hariç oırrır1.1' ~ 
takdir etmek fırsatını bulmamı" müracaat. 1 ı . "b" h l ..... ı "'' 

Kar tipileri ve yağmur sağ
nakları altında en kudsi vazife 
ve hlzmetleri yapan yine sensin. 
Seni kim sevmez, kim takdis 
etmez. O plık alnından kim koc
maz? 1 

İşte sınırlanmrzın yaman ve 
vtlınaz bekçisi Türk askerini 

l 

,, --=::::..========== ı t.am vagon muame esıne ı.<-ı ı amu elere de; duba va:z!yeti mtı 'lj 
ve gazabını görmemiş olanlara , şartile, Haydarpaş..'1dan Sirkeciye veya A vupa hatt:.nın herhanıti ~if ~ 
ken~•-ını· · bö"yJece kuvvetli tak- Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu b"l k b l s· k ·a H d h h .,. bif uu:ı yonuna ve ı mu a e e ır ecı en ay arpaşaya veya er an"" İ 

tim eylerim. 1 BaaıldıOı yer: (H. Bekir Gi.il"'lcylar vı istasyonuna nakillerinde tatbik ediJebilecektir. 

YürU! (Arslan Mebmedcjkler) 1 Neşriyat Müdürü: Macıt Çetin Fazla tafsiliit için Hayd.ırpaşa \"e Sirkecideki demiryol anbarla.rıfl' 
yürilI A. Cemalettin Sara!t.:>61u matbaası) / racaat edilmelidir. <ı311• .r4367> 

j 


