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\.,, aknıearlrta yeni bir dev
T nn fecri başlıyor. H\ir 

• 

-
)le F.ra.naız kuvvetleri 8uri- j 
ı...}'e L!ıhnana ist:Hdll Tidiyle • 

GÜNL O K SiYASi HALK 
,......__ --- ---~-·-

~~ içeri girdiler. Bir tür- 1 
~ lıaııed.iıemeyen ıre zaman geç- ııtllııtiıa - 8arİ)'e hududmıda Frawıız krtaJ:ı 
~ Pclı: vahim ibtilltlara mey- •• • 

~e ın~~ ~~ s: Hur fransızların Vich y lngilizler Suriye 

GAZETESİ 

Suriyenin 
işgaline 
başlandı · 

Hür Fransız ve 
lngilizler dün 

· Suriyeye girdiler 

1 Fransız kuvvetleri 
mallaoemet edigor 

Bir noktada şiddetli 
harpler oluyor 

~e tarzı nihayet b~ tt• ki • L •• b 
~en' denilebilir. Vak'a benilz pek neşre 1 en protesto Ve U nana lngilizler Şam Humus 
ve •. olduğu için ne gibi askeri 8 · k 
~.sırasi inkişaflara meydana- beyanname ı·stı.kla"I vadettı· "e eyrut ıst ı ametinde 
"cagı şimdiden kestirilemez. ed •. yor ilerliyorlar 
~:kat .. kolaylıkla ha.Jledlleceğini 
Su/luı· l''ranFız kuvvetlerinin Ge lngiliz hariciye nezareti- Londra, 7 (a..a.) - Reuter a-
te 'Yede rahat rahat yerleşme- neral Catraux Vichy jansı bildiriyor: 
İiııııntıvarra1< oıacakla.nnı pek hükü .. metini itham etti Mareşal Pe'taı·n nin neşrettiği beyanname Hür Fransız kuvvetleri bu Sl edeııl'\'U z. Lon"- 8 t-..: sabah saat 4 de ımpara.tortuk 
v.' Uriye, li~eri'lde <;ok mühim Kudüs, 8 (a..a.) - General ı •ı• } • ~..., (a.a.) - ""6'ltere kuvvetlerinin de müzaheretiyle 
' >~t ak nCaanhltrouxara Shiun.tabe· yelnileııeşrettiğire ve .L-.übbe-- ngı JZ eri hariciye nezareti, bugün, aııa.- ı s · Lüb. rak'---lt lııı meııfa~ tlenn ~a.rpışm • ğıda.ki teb"""' neşretıni!;tir: unye ve nan top mrnıa 

llıı 0 ası Hür Fra.ruuzlar na- '"'6' girmişlerdir. 
lti.:nt· Ya pı lan istila hareketinin yannamdir: ede şıınlan söylemekte- itham ediyor 1 teınmıı.z 1940 tarihli dek- Hava. knvveüerinia müzahereti 
"'" ır rnukavemete m.=. kal· larasyonunda, İngiliz hfıkilme- Kahire 8 (a.a.) İngiliz" ha 
.-"'<! Bu··..r.ı. ..._...____ kuvve••--' • ti, suny· e ve Lübnanm hasını ' - • h.,.;:;; ıı ihay!'t<· ermesme ımkan J- ~ •• .......,.,. •. ,..,.. va kuvvetleri orta §ark um~ 

~~1ıve'~ıd~~n~lnd~e;eı~~4 ~eZınhakiı:~~:!'"rm~ Suriye kendisi~ !::Z1! t';t~~=nı~tı~~: ___ _.:..<&o=".:..u ..:.":.:Y_,.c.._s...::•.:..""':.:...c."..:.s.:..d:..:•.:..' _ 
k,1 ~t .Hiiı · Fran~n namına hare- 1 diği şu anda Fra.ruıanm şark sonuna kadar mu• a.euıı taahhüt ettiği Orta Şark • k d • 
t~.~t:b\•·.r l arsa da hakikatte. bu I mümeesili sıfatiyle bütün sa- d f d k . memleketlerine karşı bir hücum ıs en erıye 
lı. ıj Hsu İngihı kuvvetlerinin lihiyetleri Ve ınee'ulcyetleri de- a aa e ece mış üssü olıu-ak kullanılmasına mü-
~'t "'-hkl~ri aHıkiı.rdır. Yalnız ruhte ediyorum. Bu beyanatı/ Vlcby, 8 (a.a.) - Sa.Jihiyet. sade edemlyeceğini bildirmişti. uen ,. den 
~0:1 •sa nın i:uetinef•i lruıtarılı- ha.kiki Fransa ile ve enıın a.n'a- du bir membadan tebHğ edili- Bn sarih ihtara rağmen, ~ 

il 

·ı 
f , 

Hür Fnuısrda.rııı Şefi General de Gaulle 

Amerikanı" 
Londra elçisi 

Amerika yeni 
deniz devlerine 

temin ediyor kavuşurken 
t~tli ]'.'.I bir ŞC·k il meselesi gibi (Sonu oayfa 6 elltton 2 ~o) yor: (Sonu sayfa 6 aütun 3 do) (9onu Ayfa 1 oüt•n 2 de) bomba 1and1 ,.., ııuvorna da "'khn de ehem· ___ .....;.. __ ...:_ ______ ..;... __ .;.... _ __.:_.:.. ___ ;_.:...:..:_ ____ ==..::::..:.:..:..:=~~.:.. 
"'"Vor • • ,_ 

~~~:·~k:~~~::~:::~~:s1; Dünkü Futbol Maçı Akdenize giren 
t:ıı~~:·~:e,.t~('~~~rili~~ G S F B h- · 1 o d" büyük bir filo 
~~~;;,e ,~1~.~~~.n~ü~~!:ı~: 1 aray 1 a çeyı - yen 1 lAllinea. 8 (a.a.) - Ofi: Bu 

Mısır hükumeti Al-1 Londrada hiç kiın- A nıe ri ka .. dü ny;uu n 
manya ve ltal'!ayı se sulh yapnıak en kuvvetli f Uor;u-

protesto etti temayülünde değil na sallip ota(·ak 
lıatı! ak ve rauhakeımsiz hattı sabah ııafakla lıera.ber, Ark RD· 
'n~ ~•lıne i&tiriı.k etmiyen bir yal ve Furious tayyare gemile-
hir ıatıı nj.>{:r\"er Fraııııızlar da Güre, müsabakalannda Kara A ı i ri, Renown zırhlısı, Sheffi
~"'ııe.:" bl devlet ıstilisından p }" t l ı• ld" M .. l" • l eld kruvarorü ve torpito ve de
tai,a"mıyucaklardı. Vıehy la· e ınene uş a ga ıp ge ı. u ayım e nizaltı filotilliiları, tam llİiratle 
Yeu~1 

ISfü7.am etmek mecburi- Mersinli Ahmed berabere kaldı Akdenize doğru Cebelüttankta.n 
iırı.Jde kalac-aklardı. Halbuki ıışnbnı§iardır. 

lar ' 1'uriye m~,,,.lesi Franstt- ~vv~~ 
tqaı,na~rında bir ıtile ihtilifı 
•l · ııı, 'Yelini alıyor. İngiliz yar-
·rer ~tansarun hayıriyet ve 
iı ını _ihlal edecc·k bir vasfı 
D·· degıldir. 

• 

RESMi 
-HARP== 
TEBLİGLERI 

Kahire, 8 (a.a.) - Mısır da
hiliye nezaretinin tebliği : 

Cumartesiyi pazara baglayan 

1 gece, İSkenderiyeye bir hava 
hücumu yapılmıştır. Ölü ve ya

. ralılıınn hzla olma.smdan kor • 
kulmırktadır. Bir çok bomba 
atılmış ve mühim hasar vuktra 
getirilmiştir. Zayiatın kat1 mik
tarını teshil henüz mümkün de
ğildir. Bir düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 
Malta hücuma ıığnı.ya.oı&k mı! 1 

Malta, 8 (a.a.) - Malta va- I 
lisi Dobbie ahaliye hitaben rad-

Camden. '"New . J~,.,....v .. 8 
(a.a. ) - ti adet 16 ptı$luk (,, .,ıa 
mücehhez bulım.<n '·:'>· > ut hıl" İrn-
ta,, zırhlısı dün Camd~n'<l e dt... .... 
nize indirilmh~tir. l°rt>.ınin in in" :.
sı 13 m ilvon $l~rlın" ::ıu ı .. Lı -
caktır. ·· 

Bu merasın1 mün ._"'i".~O.-tiyl e 
~öz söyll'yen Birle~i { .\nı. rika 
bahriye nazın Albay Knux ~,,. 
cümle dcmi'j tir ki : 
~ Dünyanın bugün" ](wJ. r 

görmediği ·en büyük ıien~. 1< ı v-
ıı-a1~manıa mütareke yapmalı: 
l•!ık;:'."ı . olmıyan Fransızlar müt 
ll!~a .rınden pek tabii surette 
llıııa Venet istiyebilirler. Ve bu · lngiHz Resmi Telılgi yoda söylediği bir nutukta. Ada- c Son~ ., " ' , ""'"" L • , ı 

5;~~~ı.-Bi-r -he-zim_e_tin-t-ar-ih--..:::....çe...:....:.:.:..si 

Vaşington, 8 (a.a.) - Birle
şik Amerikanın Londra büyük 
elçisi B. Winant dün hariciye 
nezaretine bir ziyaret yapmış
tır. B. Winant euma günü ayan ' 
azası önünde yaptığı haber ve
rilen beyanat hakkındaki ha : 
berleri teyit veya tekz:ipten im
tina etmiştir. Bununla beraber jj 
herhangi bir tarafta \'Pya ln . 
gilterede barıştan bahsedilme
sine doğru bir temayül müşahe
de edip etmediği hakkında so- ı 

( Sonu uyf.a 5 sütun 6 da) 

ıııa, 'enete i•tinaden tehlikeye Kahire, 8 (a.a.) - lngiliz 
darauz . F. ransa topraklannı mil- Orta Şark umumi karargaJıının 

a tebıı·gı· · ·. 4''1b. . ıçı n 1 Uzum gördilkleri her 
·~aı •rı ıttihaz edebilirler. Bina.- Libya.da, Tobrukta, iki taraf. 
~r ~Yh kalplerinde Fransız şe- tan topçu faaliyeti devam et . 
t-'r;ı~; haysiyet!ni d u y a n miştir. 
\o~ . · tzl arın mugber olmalanna Habeşistanda, Şarki Afrika 
~Ukia t•nııerverlik hiRSiyle Vichy ve Garbi Afrika. kıt'a.lan, Omo 
ııı 1 '!netine müzaheret göster- nehrini iki noktada gPÇtikten 
~i~~U~e hiç mahal olamaz. Ha- · F~ · Gala*aee"ly maçuu!ıın bir manzara sonra ilerlemektedir'. Şimalde 
4,1\Jai..., bu gün Fransız mm-tini -Yazısı dördüncü sahifemizdedir- bir geçitde, düşman vüzden faz- ; 
~iıııı l o Jen kudret Vlchy hü- I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la ölü vermiş w binden fazla e· 
~%t;d~ değil, Hür Fransa teş- zırlıldarını büyük bir hız ile 1 söylediler ve Fransa isterse yar- sir terketmiştir. Bundan ba.şka i 
~ • r. ileri götürmeğe muhtaç olduğu dım edebileceklerini anlattılar. 20 top, 200 kamyon, birçok mit- • 

(Sonu aayfa 5 ..Wtun 6 d.&) _____ _...~-----------
Hırva tistanla 

Sırbistan 
hududu ~ıer mütarekeyi ta.kip eden bir dakikada. sebepsiz yere bir Şimdi hücum lngiltereden . ralyöz ve büyük mik!a;da ba.ş-1 

llıij,,1 alal'da muhtelif ~ Suriye har'bi açması akla gele- i değil, Hür Fr•nsadan geliyor. , ka harp maJzemesı ıgtinam et- Beri in , 8 (:ı. . !l . ) - Bır hu- 1 
qıli;(_eınıekelerindı- kendi ken· mezdi. İngiltere buna kat'i bir Viclıy hlikftmeti tefekkür ve ~~5v!u:~~~J~ 1 susi muhabir bildiriyor: 

Alman lanklarznzn yarma 
taarruzu başlıyor 

1 9 Haziran / 
9 Hazirana kadar muharebe

ler daha ziyade garpta devam 

etmL~ ve ( Craonne ) Y5 vı.v.ınm 
şarkına ge<; ınemişti Llldn uüır
manın tank , .r zırhlı .tr:ıh,. kuJ.. 
Janıruya gayet müsaıt! ı Pam
pani ) 0\'3!\ına karı :.;avet ·. id• 

( Sonu sa ... F,. 3 sutun 1 deJ tinu,;nden coşan milli hislerin mecburiyet hissetmiş ve Suri- muhakeme kabiliyetini tamamen 1 HARP Salahiyettar biı kaynaktan 
lı ~~ mareşal :Ntain hükfıme- ye seferi için bir fedakarlık ola- kaybetmemiş ve İngiliz düş -1 ,__ öğrenildiğine göre, Hırvatistan ========================:;:: 
~~ekmeseydi, Surlyede h~ rak kuvvet ayırmış gibi görü- manlığını bu uğurda Fransayı • --... , ile hıilen Alman işgali altında 
!!tllti ıdaresi çoktan teesııus nüyor. Eğer Surlyede kuvvetli bile mahvetmek derecesine var- VAZ.YET• bıtlunan Sırbistan arasındaki 
'~~ulunaca.ktı ve biitüıı bu ve müstakil bir idare teessüs dırmamış ise bir Alınan müda- 1 1 yeni hudut, Novisad'a kadar 
hcaı.. 11~lcre hiç meydan kalmı- etmiş bulunsaydı bu İngiltere halesine fırsat vermemek için Tunayı, bilahare Karadağ ile 

1 FIKRA 1 

Korkunc bir alamet "1iıeı, lı. Şimdi bu hata tamir için en iyi bir vaziyet sayılır- elinden geleni yapmağa Fransız .,.,U 'ılemel faar- muvazi surette yaptı~ bir kavse 
~r. ek ve Suriye kurtanlacak- dı. Fakat Alınanlann Suriye- şeref ve namusu namına mec- ırzı z, kadar Drina nehrini ve Drina-
~ ye yerleşmeleri sadece bir ihti- burdur. Binaenaleyh Vichy için TUZ hedef /eri dan Kara.dağa kadar da tesbit 

bir 1 ;~ Suriyenin muhakkak mal olmaktan çıkarak pek ya- en selim hareket, Hür Fransız olWlmarnış bir hattı takip et· 

1 

Yazan: Aka Gündüz 
\.\, ~hke içinde bulunduğu in- kın bir tehlike mahiyetini alın- kuvvetlerinin Afrika müstem- YAZAN: mekte<lir. 
~e~.eınez. ~terenin lruv- ' ca Akdenizdelri İngiliz varlı- lekelerindeki faaliyetine şimdi- Enıekli General f.facaristanın arzu ettiği li- Atina r.ivannda bir istasyon. 

= 

ı toplaınaga. askeri ha.- ğını muhafaza. için Suriyeyi ye kadar müdahaleden ictinap Kemal Koçer man hakkında ketumiyet mulıa- Halk bir enak trenini yağma 
......._---.._: _ müdafaa mecburiyeti hasıl o". ettiği gibi Suriye teşebbüsüne faza olunmaktadır. Maamafih, için hücum ediyor. Çünkü bu 

Yusuf ile 
~üleyha r--141. YAZAN ~· Korounaıl 

lı~a a~~nda neşre baş· 
tııı ~agımız bu tarihi 
~iprık~rnızı zevkle ta
~~ '!<~eceğınizden emi-

luyordu. 1 de seyirci kalmaktan ibarettir . Batıda Alman harekat ancak Fiume'de bir serbest li· erzak kendilerinden · arzulan 
Şimdi ne olacak? General Meseleye sırf Fransayı alüa- manının bahis mevzuu olabile- hildfına · alınmıştır. Niçin hü-

Dentz'in Hür Fransız kuvvet- dar eden bir ihtilfı.f mahiyeti ve- safhası kapanınca, ordu, ceği tahmin edilmektedir. cum? Çünkü açtır. 
!erini dostane karşılama.sına in- rilirse Alınanlann ekmeğine Avrupa cenup doğusuna te- w-~~vv ~ Muhacimler kurşunlanıp sün-
ti.zar edilemez. Fakat general yağ sürülmekten ictinap edilmiş veccüh etti. Burada takip e- U güleniyor. Niçin? Çünkü inzi. 
Dentz k--'eş kanı dökmek bed· l F k t s . . t•ı• b" dilen ı;p.ye, Avrupa işgalini Yenı' Sabah ·~ ın bat vazifesi bunu emrediyor ve ,..u o ur. a a unye ıs ı asını ır bütünlemek ve hayat sa.hala· 
bahtlığını göze alsa bile maiye- İngiliz tecavüzü şeklinde anlayıp bu tren, daha çok açlara gide-
tindeki halis Fransız kuvvetle- Almanlardan yardım istemek, nna doğru geniş adımlar at- h • k 1 cektir. 
rinden kaç kişi bu mücrim ha,. yahut Almanlann kendiliklerin- ! maktı. 1 aAye erı' Hücum edenler açlığın emret-
rekette ona ita.at edecektir. Ma- den yapacakları müdahale te- ı Rumanyanın işgali, Tuna tiği hayat vo ruh vazifesini yap-
a.mafih general Dentz'in ittihaz şebbüsüne müzaheret etmek en ı boylarında hakimiyet temi- Gazetemizi bundan böyle hi- nuşlar. Yani iki taraf da kendi 
edec,..;; hattı hareketten ziyade büyük bir dalalet te•kil eder. nine yaradığı gibi, Büyük k" ··t b .. · k b ' · 1 vazifelerini yap••n•lar ve ıl.kı-~.,. ~ Harptek" .. daf k ıtu- ~ye su '!°una uyü . lr ıtina. .....,,, 
Alınanların aos·· terecegı"· aksüla- Maamafih Almanyanm p!•- ı ı mu aa o guna te k b 1 betlerine bilerek bovıı!' egm.ı· ·~ " " · ti R ı;os rmege arar vermış u un- " 
mel meraka şayandır . Almanlar nında Suriye istilası dahil ise ve da yer verınış · umanya üs- ktad H ·· lerdir. 
S . ln ·ı · zı ta f d b r·· ı k - k•e· k ti sil, Balkan harekat p18.nı- mn ır. er gıın en tanınmış Fakat ya.lnız o k b mı o~' unye .gı ı er r a ın an unu ı e oymagn ..... ı uvve . hal . . . muharrirlerimizin telif ve tel'- asa. a ..., · 
hücuma u!!ra dığı ta kdirde me- varsa yakınd• Suriye toprakla- 1 ~ ılk m~ ~mı teşkıl e- ciime hikiı.yelcrini 4 üncü say- O erzak yilklii tren islcrı<r yü;; 
selevi Fralısa ile lngıltere ara- nn<la cok kanlı müsademeler; ıa!ord_?· Bk ga.r:sta:ıda yapı- famızda oku:;::.c:ıksınız. Bugün bin kilometre iizennde bır do-

ki her yer .u;tır. V., " trc>n Gas-! 
kooyadan Köstenrt>y<• kadar bu 
muameleye na ınzettir 

Bu. korkunc bir .ııu.,,,·l tır. 
Her seyle harp edilir. Yalnız aç. 
la ve açlıkla harbedılenıez. O 
ne hava torpili ile, nt> ağır tank• 
la, ne dritnotla ezilemez. Harbi 
açlık, açlığı ııefkat ınllğhip &

der . 
Dünya vıı.zcyeli git tikce deb~ 

şetleniyor. Harp iki yıl, · ha.tti 
bir yıl dıı.lıa sürerse. ondan son
ra ister kat'! zaferle bitsin, is< 
ter bir ıı.zlaşma ile, açlık sUrltR 
gidecektir. Hiç bir acele tedbir. 
para ctrniyecektir. Günde elli 
bin tayyare yapılabilır. fakat aı;ı 
bir cihan bir yılda doyurulamaz. 

Sonu ne olacak 1 Hidiseler O 
kadar e.nf, öykı ka.sırg& gibi yı
ğıüyor ld ne olacağını ne ac;lııı: 
biliyor, ne aç bırakanlar. 1 

Biitün dünya anneleri! BU-. 
leşiniı< ve insanlığa karşı bir 
ekmek mesajı neşredlniz ... Fay· 
dası olacağını ummam sınma la• 
rihe mal olacağını umarım. sında bir h:idise tarzında tı>lak- beklenebilir. . I" yıgın• lar, ıstlla ordusu- '(Ulunay) m hikayesini okumanı. !aşma rekoru yapsın , gor<'<·ektir 

ki edeceklerini yarı resmi a.."ızla Hü;;eyln Qıhit YALÇIN ""' (Sonu oayfa 5 aütun ı de ı .l ı Zl tavsiye ederi:ı. ,::======================== 
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ANLATAN: BiR GAZETECi 

-16-
K4 -- .,,_ '--'- -'L.1-· . "-'"-- ·~ -'-·t ~ ........ ~· _..,,. gmıerııw - .,......., mı ... ,,_ .. -·· 

'açtığımı görünce, ~ - ~- - Ah! .. 
madan yanıma geld1. O -'dl, ~ Fab.t bir '#'Y JOlt ! Rica e-
lıalsiz bir sesle ııordam: derim, telaş ~! .. Calibe 
oeyciği yok!.. sapasağlam, sıhh•tteıiir!.. 

~nadoluAjansı ile Bele
diye arasında ihtilif 

OKUYUCU 
DİYOR Kl: 

Belediye reis 
ltımruwini Lütfi AJı 

aoya teşekkilr 
ediligor-Almanyadan :;}11 An 

- Peki, çağırm.ız t.. Ç8nki - Net ede!.. Kendisini çağı. 
ben vöııudümü lı:mııldatıı:ıı)IO - nr mwrıız göreymı !. 
rtlDl !.. - MaaJ ~fil ef bu anonuzu yap-

Filhahilı:a vik-..dlba killçe gi- maya imkin yolı:! .• E.. ÇüııkfL. 

· işleri 
çıkan 
em eye 

yüzünden 
ihtilaf 
intikal etti 

Ralkın yeı:ııi.z teli.şile zuhur 
eden ekmek sıkıntımn.ı, gece 
yarılarına kıtd&r kaaadan ka
zaya, fırmdan fmna. koıt
mak, bir semtten diğer semte 
donalı: göndermek sıuıetiyle 

lıi kesibnişü - Ktnmi :&,-! Calibeyi ben 
Gece geçirdiğim şidıMa J..,.e dün gece. .. 

Qlllll, bira sar~ ve bq- Kerami telişlı. bir ta.vırla etl
gmlık bütün takııtmıı lı:eııımlti- ni ıız&tarak: 

Kerami gayet kederli, fabıt - Bilivonun! Biliyorum!. di-
eiddi bir yüzle be.na: l"' h- sözümü lı.esti. Calibe 1 

- Merak etmeyinb, llizi • de. .. bir fenalık geçlmı\ı>!.. Fı.-ı 
min ederim ! . dedi. Calibe ııdı • kat siae :yıemin ederim iti hiçbtr 
hatte ve atiyettedlr! Bu mubak- zahmet aınma. .. 
kak.. yalruz... Keram.i edadaa çıker Çlkmaz 

- Evet, yalnızf. Rica ede - dıerh&I kalkmaya davrandım. 
rim, beni merakta blralı:m&]'I. - Keraminin Calibe hakkındaki 
ruz! Ne oldu, açılı:: ııöyieyinis, mütereddit sözleıiae tamam.ile 
Kerami Bey!.. Çoılı. riıea ederim i!:anmıyordum. 
size!.. Zir& onun gecıııki halinıjeo 

- Tahit! .. Es88eD. gidenecet so.nra kaskatı -re baygın bir Jıal. 
hirşey yok!.. de hastahaneye nıılı.ledilmi§ ol-' 

Y alnı~ bilmeın. bilfyor 111m110- ması Yeya en ınet'ıım i!nbeöıı 
nuz.. Ma&lesef -Calibeııin aııne tahaklı:uk etmiş olması icap e-
si.. derdi. 

- Öldü değil mi!. Calibe ıııasıı sağ ~ sıhl:atre 
- Evet!.. olur!. 
- Müthiş!. Bollu ıuıl&mak, fM:ıamile &-
- Hayır! .. Pek o kadar milt- min olabilmek iı;ln. he~y m-

hi.5 birşey değil!.. Vakıa bizi kinde, yakıeı bir merak ve d 
hayli yaktı.. Ta.bıi, anamısL hiııeetmekteydim. 
Ancak, biraz da lı:urtulmlll} ol- Onun için kalkıp ne cAduğunu 
duğunu düşünerek mütesP.lli o- bizzat görmek istiyordum. 
lıt.biliriz ! Zira, senelerce yatak- Fakat nekadar hamle ettim· 
!ara düşmüştü eeaııen... se, bir tilı:lü lı ıP ... .,. mu-rıı.k 

- Ölümü nedeıım.iş, öğ:ıw • olamadım 
bildiniz mi ? Vlicud.üm 1ı:ı1rııan gibiydi. 

- Tabü .. muayene edildi!_ Her h&lde Ken-inin yeni git-
- Ne görüldü! Nedenmiıf?. •;.:>;..; 9Ö 1-'I'~ cJııltor hana bir 

Tabi• b' ' n; __ ,. - y~ 
- 1 ırteT··· ............. - takım ağır eı:ıjelıı:aiyonlar yap • ı 

finden !.. mı.ş olmahvdı. 

emtia 
getirtiliyor 

inhisarlar idaresi de 
hususi takastan 
istifade edecek 

fnhiıııırtar idııı9, AJmmı... 
!arla yeni imnlenaıı ve me
rlyet mevkime giren 14..5 
ııın;,- rıra1ıt ı-a t:Uu 
anlıı.,...... ltontmjıını ımxi
bince ~yadan 3 milyoıı. 
liralılı: ..tia ~ 
Getirileııek .,.,... ~da 
m&ntar, aigara klğıdı. kıy
ma bıçağı, k.apılil, matbaa 
~. asid wıı.ire _. 
dır. 

Diğer tuaftan yıll)llan t.et
ki..ler neticesinde inhisarla
r., ıı.riçten ~elr mec
boiriyetinde olduğu ~ya 133 
kaleııedlr. Bunlu arruıuıda. 
.)il'. ... ~ eşya&ıa 
ınaa.da. bir& ve likör i.m..ıind& 
lü.sumha madde'er, av rnenJli... 
lerinde.Jnıllanılacak ma1-,. 
am~ ela vardır. 133 b
rem jdlıeJAt .-ııı tubn
nm 3 111il:r-0a 174 bin lira ı»-. 
dıığu ı..p edilmiştir. - Oh!.. Filh&lrika doktor. benim şid- , 

- Niçin?. Böyle senelerce b- • detll bir şokle ve gayet tehlikell 
mıldanmadan yatan yaşlı bir bir şekilde bayıldığum görın11ş Aimanlt.rla. imzafanan hu-
kadın için pek tabii bir i.Jcıbet!. ve hiper tansiyon şırmgaiarile, St.11!1 tablı anlaşması ıau.ci-

- Keraıni Bey! .. Calibe... 1 mütemadiyen ka!bime durmalı: ı hince bu miktann 3 mil)IOD 1 
- Müs_aade ediniz! .. Calilıeyi I tehlikesiııden kurtanıe&k enjek- liralığınm Alma.ııyad&n te- ' 

merak -~y_oraanız, bu meralonı& siy.onlar yapmıştı. mm edl1eceğ\ ııö,ieo.melrtedir. 
uzun surmıyecck!. Bu sebepten SOD. derece hl~ , ________ J 

r11a 
Istanhul Be~ ile Ana

S>111 ajansı a.ramnda. bundan 
birkaç aene en'8l il&zı i!;inin be
lediye taratmdm &jıuıııa deni 
dolaymle çıkan ihöliıf henüz 
hallolnnunaırıışclır. 

İhtilii.t, belediye ile ajıın8 a
rasında ua.. iıdnin ajansa. 00... 
ri dob.yısile meveut lllllkavele-

Basradaki · idba1at 
eşyamız 091iyor 

nm. •-"-'-ı' vi\.,Hnden _..._,,..,. • , İ7.ale eden Belediye Reis Mu
"""au- , - .,.,.,.._..,w 1.vini 'LUtti ~ müteşeiı-

Belediye bu mukavele dolayı- kiriz. 
sile ajaııataıı bir milrt&r para ve J"artı mesaisiyle tamamen 
bilmukabele ajana ta 1 yni mu- ft bi!h bu hususta göıı
luneieye istinaden bir ıııiktu tenfiğt yübelt h' F iyet "'6 

""""' istemektedir. h!zmetten dolayı lıalfık,re faal 
.-- J.boya sevgi, takdir ve t&-

İhtilSf mevzıı.IDlll tealı.il edflı ~erimizin gazetenizde 
para. eıvvelce yüz bin ~ t&- ııeııtine !At!WllJZU rica ederiz. 
cavüıı ettiği halde iki taraf an- ll'aUhte Albay M. Gllkd&
smda yapılan müteaddit konııt- ınİJ' Emekli H. Tunç, töceuı
malar 80Ilunda 8 bin liraya ka- ... A. Çııllk. 
dar indirilmiş, fakat bu 8 bin YENİ SABAH - HMkm 
lira ~ bir itillfa. varmak im- yilreğimien kopup gelfJll bu 
k8nsızi,.nlfjtıf'. Neticede ihti- S81lJimf hisierin tercttınanı ol
ili .Aakara mahkemelerine in- makt& ZflYlt duyduğumuzu 
tilı:al etmiştir. ka.ydederken amme işlerine 

Irak ln.rlıindeıt eV?el. bazı. iıfl.. Beıediye Hukok İşleri MadJl. gPsterdlği yakın alı\kanın haz 
M:1:1t ~ Basa. yahut rii Haaan ll'er-id nıttıafın mab- verid bir ınükifatı olan haik 
Bağtlııdda kaldığı, bunlann 6V· kemedeki 811.fahatmı t11kip ve 1e1"gillini kazanmıya '"' ~ 
veli 1ru tarikile, sonra Irak ayni zamanda beled:i~;n mü- Ultfi Kırdara l.8yık bir me
harbi bittiği için ı.eytıin yo- clafaasını denıhU> etındı:-makaıo- aai arkadaşı oldnğunu isbat 
lu ile meı:ıHelı:etimim getirllece- dil • - '-- - · · etmeğe muvaffak olduğundan 
ği ·--·ı-•l>h, e ~ya ptmıştir. Mah ·ı .,_.,, UH:fi A"'~ tebrilri ,............,- lremeniıı ihtillf bettmda ll8rar r ~J ~ 

Şelı:rimürlelri Mlbdarla:n. ge- vermesi beklenıxıelrteclR:. .._b_lr_vuif __ . _e_sa..:::,ııa_r_u. _____ 
1 

len ı:n&!Omattan ~ldıiına ----------------------göre Bağdaddalı.i idhalit eşya • 
lilızııı bir kııımı ve bu arada 5 
bin sandık çay memleJretimi• 
mütıweeeihen yol& ~ 
tır. Bu çayların Vefdaruekbeae 
vi.sıJ olduğu lıaklrınd& ~!jilradwr 

!ara ı:nalOoma.t gelmi~se de ba 
hususta. müteııımİın izahat alı· 

naınaınlftl.r. Bundan baıtka Batı 1 
rad:ı.lı:i 2 bin sandık c;&-yın da 
yola. çdranldığı bildirilmekte -
dlr. 

Mürakabe bii
rosu kursları 

22 Haziranda 
meaailerini 

tamamlıyacak 

İaşe teftiş 
heyeti 

Teftiş heyeti reis
liğine muhsin baç 

getiriliyor 
- Ah!.. dilşmilftüın. 
- Evet!. Çilnllii, pek çok sev Yatakta:ı kallramıyacağmıı Yeniden a.l.uıacak. fiat m" 

diği annnesiıll kaybettiği için görünce meeb~ Kerami Be- ka btiroeu :ınemurlarmıa kıır-
Bir ~ l:ıi:raz fa2ia bir -

ma,ndacle Tical'et Velttletl 
biraz fazla tees.'itire ka.pıldı .. I yin yanıma döruneııiııi beldedi:m. && t:Abi tutulacağını, ilk lı.urmı.n 
Çok ağladı!. Onun için ahbap- Bereket ki bu merıik ve eneli- B • • • k h k geçen 2 haziran pazartesi gtiıı.li 
!arı kendisini civarda bir eve ' d. şeleriın uzun silmıedi. Zira. sa- 1 1 r m u na aşa a merasimle açıldığını ya.ı:ınış • 
dar götürdüler! .. Teskin etıneğe bahtan hidise,yi haber almış o- tık. 
uğraşıyorlar!.. Maamafih ben lan Hacı Bey, vapuru kaı;rdığı Kur.dara Jı.er gün ktuıbul 
şimdi haber göndereceı,'im! .. Si- için gecikmiş fakat 11 buçuğa k da d .. ş . . c e 1 er Ticaret odasında öğleden evvel 
zin ııyıldığınız zaman kendisine doğru Ereo:ıköyüne yeti~. 1 n u u n 
haber ~erilmC:S~ aten şiddet- Odaya tei~la girdi: 

1 
devam oluruııalrtadır. Kurslıtr-

le tenbib etmişti... _ Fatiha. hanım kurtuldu.. da. bel' gün -i ders g~ • 
- Teşekkür ederim, Kerami o muhakkak, QP& .ıtlıhe yok!- ., dir. Nam.ettır, dershanede gör 

Bey! .. Lfıtfen hemen haber gön- Ruhwıa fatiha!.. Eınelzli General Ali ihsan Sabis ile dükleri nazari d.enıleri piyasada 
deriniz! .. Zira kendn.ini mııtla-j Dedi. • yaptıkları pratilı: de1'8!e!'re tet -
ka görmek isterim!. . Fakat Hacı Beyin dP yüzü Cevad Abbas Giirer arasında geçen viç etmektedirler. Bu cihetle, 

- Hay hay!.. sapsan ve hali pek telaşlı idi.o n. Jı __ 6 h·-ı. ili l ekse · · yiikselı:. talıııil 
- Kerami Bey

1
!. Bır dalı:ik&!. Beni, ne kadar .oin t'eki.· biri munB llfar.'BT cuıktnda bir m 8 8B esasen rışı 

B """"ı 1 mezunu olan yeni fiat m.üraka-
- uyurunuı:... doktorun tecrübeli 5v~en e U· ı Yazan · ihsan ALTAY be menıurlanmn iyi yeti..,... 
- Amcam Hacı Bey, fe!Uııet. :u.ktan muayene ettikten sonra. • • ğine ümit ""'""l•n•m,.ıtır. 

ten haberdar edildi mi?. başını •lladı: ._ ____,. 
- Evet, haberdardırlar!. _ .,,_ de ---~- ırorlı.bım "0.Vletimizin biniıııi ve nıil- dan a.rkadaıılannı kendi etrafın.. lstanbukla açılan bu ilk 

uı.iifettişleri ananda iaııe mil
fett4leri namı &ltmde. )'eni bir 
herıt ihdas edildiği maliUJ>. 
dur. 

Tlcaııet VekAleti iaıpe teftiıf 
he~ n> lzadan mfu-ek.:ep o-
111.eaktır. Anb.radan gPlen ha
berleı:den. la.,e teftiş heyeti kad
ıoııımun dolduia uhcı!malt. 
tadır. ı. Wti-t heyeti ooistiğl
ne lıel1üa kimin gıetirileceği m'l· 
!ılım dl:;gttıoe de İatımbul müra.• ,. 
be bürosu şefi ıtuhsin Baç'ın 

. dıea. bab-tihneılr*«lir. 

Tlcar.t VMileti i..,e mi.ifet 
tillerindm bir ırup, bİd<8'; gün 
eve9I tıefti4hrde balunıııak U.r.e
re~ Kıı:radmiz haY&-
ÜliDıe git iijıflr• 

Gelmedi -• ,,.,.. .,.,.....,.. Jetimizin fedakir, sadık hidi- da toplanma.ya götürecek, bir 
- m1 ... r 00. yere!.. mi, iııaaııhk i' 'inin .. ık - metod üzerinde olduğu ıuııa.,ıı. kursun birinei haftası bugl1ıı s 1 "~u•-
- Hayır!.. Dedi Hiçbir ,eyin yok!.. _ . . bitmektedir. Kurslar üç hafta! .,,....... " 
- Lütfen bir adamla Y. yd- _ Te..,ı<kür ellerim. Hacıl mümtas ~ ~ kahrıı.man maktadır. de • eıı Yefr•tirmek 

dırım telgrafı çektirin, yahut Bey, Yalnız vücadümü kımıl- r Atatlirk,, uı;t yalı:a ark~- Ali İhsa.n Sablıı, bu noktayı vam edecegine gön! am V'l' Y 

telefonla bildirin: Hemen ı-.. da~yonrm da buna çok... nn~aa ~P ~ decum anlamamış olarak, Halepteki nazari tedrisat 22 buinıııda tiniBi:~.!~ ~~~ ~ 1 

ya gelsin! .. Kendisini mubM • _ 0 ~!. Bir <>ey değll!., wı ı~da m' : eır olıımş 1 yedinci ordudan bahsedilirken, ta.mamJan:.ıcaJı: demektir. _ _.._, de y&n"" '--''-'-. "'~""·· 
kak görmek istiyorum! .. Siaı "'"--· Be.- bunu .söyledikten ~y~tlerd, en Cevad AblJ&s Musuldaki Altıncı ordudan balı- lsta.ıı.buldalı:i kursu bitirdilı: • ........._.. ,,_ .......-u ,,._,.....,~ 

~ • 1 Gttrer'ıa '19 ııa-.... ft eovvel sedilmesinde bir münasebet gö- nuzun kaç ayhk olduğunu ve 
- Siz misiniz Keram! Bey!. ııonra kısa bır tereddlit geÇir • . ' !~~ - teı:ı ııonn. Anka.rada da hir kurs altı kur·~•·..ı. poııta. ~ıu ile ad-"""'"" be . 1 d- ..,__, bi ,_ __ , Atatürtt'lln v•nt."' temasbt,, remedigı"'ni i•aret ettikten son • .._ .,_ 1 - .,v.,., nnn... ~ ".e ınnıee ıoe .... rv Vta•U1~ ...,._,..., aıtın~.':6..'....gı· yazılar, ra, Atatürk l'ıe kendisi arasında açılacalı., bunu yine Ankarada ol resinizi ime bildiriniz. Size (Ba-
- Saat kaç? gıbi • . . - • ı ~~ emekli'°';~erallerden o sıralarda bazı muhaberekr mak fu.ere üçüncü kurs takip e- kmı Öğüt) lerim';ıden göndeı-e-
- 11 e geliyor!. Doktor tİBMI - Ha:. dedı. Şimdi.~~ Ali tıı.n Slbis arasında bir olduğunu kabul etmekle benı. • decektir. Ankaradaki kurs, ağ- ttın. 

gitti.. Bir anınuı: mu var? beyefen~ oğlumıızu gö~um... kalem mönak...,a mevzu11 ol- ber, bunun ikaz mahiyetinde bir Çocuk üıirgeı:ııe ~!,~ 
Kerami ~yin yiiziine bak:bm. J:'~ !!"'l~n cı:ır ~al: muşbır. şey olmadığını söyfüyor ve bir lebi ihtimal :ın temmuzda açı.la. Geıı.el . 

Sapsan idi. kü.l' .,__ .~ett. "--~· Bu ımcvu Wıeriade hem Ce- yaver yüzb~ ordu ku • •cak-•tır_. --------~------"!'!"'·ANKAR.A----
Gözleri ağlıAmıg gibi kızar • li~.~. nca ı. '"""' ""' vad Abboıs Gürer'in, hem de A- mandanlığına ait işleri takdir nun da, yüksek tahsil yapmış' 

mıştı. N H ~· li 1hııa.n S3bis'in yazılannı dik- edemez diyor. ve :mektepten birinci çılo:nış 1-- Calibe nerede, Kerami - c:_"be acı _, .. katle tetlrike ve l:ıüküııılere l'SP- Atatürk, Ali İhsan 8abis'i ltiınseler olmayıp daha ziyade! 
Bey?.. -- ... ta llyık törüyorum. ikaz etıniııtir veya etmemiştir, kendilerini yetiştirerek milletin 

, - Ölmüş mü!. • Cevad Abbas Gürer'iıı makale fak&t, Ebedi Şefimiz hem mil- sinesinden Cışkırrruıı şahsiyetler 
I" " - Hayır!. J'ak1.t ortada ııerisinden, inkılip tarihim.ime !etimizi, hem de kurtuluş hare- olduğu meydandadır. 

yok!. vazife a1ını.ş biT talruıı kıymetli ketleri üzerinde bir çok millet- 1917 Rll8 ihtilalinde, halk Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TUrklyı ~-1 
GENet.IK 1400 K,.. 2700 K ... 
6 AYLIK 760 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

TAKViM 
9 Haziran 1941 PAZA.RTE.*'4 

1S C..-nazi)"tll•vva~ 1360 
27 Mayıs 1357 

Gün 1eo. Ay 61 Yı.J 041 • Hılz.ır atı 

G"'nef Öil• l lct?ı~l 

8,411 4,34 8,3( ıı...ı 

4.29 12.ıs ıe,ıa 

_, 
Akpm Yattı ı .. oM< 

12,00 2,0!! 1,31 bani 
19.39 2.1,-tl 2,U v-u -- DiKKAT --cYeai Sabab> a ıönderlleoı 7azt1ar 
ve evrak n911'edillıin edı.lmMin iade 
o!Ulllillll' ve buıılann kayl>oJmuJD-
dan doioıyı b;,; bi< ~ kabul 

' 
··~ ~ ..... 

1 
' 

1 

1 

__ Ortada mı yok•. şahsiyetleri bin.z daim tanı- !eri ve liderleri ikaz etmiştir. tabakalarına kumanda eden 
_ Evet! .. Bunu öğrenmerı • mak sııretile istifade ettiğimi.s! Bir-yaver yüzbasının ordu yüzbaşılar, çarlık idaresinin ge 

de bir mahzur yok, oğlum!, gibi, Atatürk'tin t&rih içinde! kumandanlığına ait işleri takdir nerallerini, mar~allerini yen-ı 
her dalrilı:asmı, her saatini, her edip edemiyeceği meselesine ntişlerdi. 

- Falı:at, amca! .. &na... glinihrii büyük milli maksadlar gelince: Cevad Abbas Gürer, 2 - Ali 1hsn SB.bis, esir edil-
- Telişa lüzum volı.'. .. ffidi. için nasıl i~ediğini, ileri göriiş bu meoıele hakkında, generale ınedim, İstanbulda tevkif ediı- 1

1 seteri soğuk:kanlıWı:la takip el- ku eti" ·ınanı il"' •••l sar çok kuYVetli bır' cevap vermişse dun' '" - • 
1 

.ühim. 
1 

ve vv; ı ı - n- • , wyor. 
meliyız.::. M . şey et, cere · 1 sılmaz bir otorite haline geldi- de, bu sahada daha söylenecelı. Cevad Abbas Gürer'in bu me 
yan ettigıne şüphe J{'k · Onun ğini anlamak suretile de terbi- çok şey vardır. sele hakkında., ileri sürdüğü 
içiıı her .-.yden en-c-1 !<O,,.~ • · yevi denıler almış bulunuyoruz. Evvela, emekli generalin bil- kaymakam Ha.lidin, Ali İhsan 
kanlılılı: lbıın!.. Ali İhsan Sabis'in, Cevad Ab-- ınesi llmn gelen bir ha.kilı.at S3bis'e ait 20 lkincikanun 338 
Merakımdan yatağımdan doğ bas Giirer'e verdiği cevaplar Yardır ki,oda şudur: tarihli resmt bir raporundan şu 

-•ı....M•tum · - " -"·"-·- ecl .......ı. Tahsı·ı, ru"tbede d...nı · h•·ta- k - '"-• ___, · ise, """"teye lltllua em , -n· ....., parçayı o uy ...... L _. • 

- Şlındi bo9 ı&nan bınk, d&ha. ziyade forına.list bir :ıih- dır. Emekli genlral, evvelce neş- General (mareşal) in r yarın' 
Hacı Bey!. diye bağırdım. Cali- niyeti tebarüz ettirmek bakı - rettiği ı..tırst>nda, mektepten zevale kadar 1ııCusulu terkedi • 
lıeye ne olınwı dedin• .. Ora tada ' mındaıı bizi üzer.inde düştindllr- birinci çıktığını ileri sürerek, n.iz. Aksi halde esiri harpsinizJ 
mı yolı. !.. müştlir. yatta da birinci d.wecede bir emrini aldığı zaman o müteaz. 

_ Evet!. Dün ı:ecffienberi Her i1ı:i tarafın yazılarını br- mevkii olması lbım geleceği ! :ı:mı pııp h.azı:etleri, &ncar çö-1 
~--'- k' N gı·H-Wri şıl· .. ·-rak kanaatimi ına.dde, fikrini verıneğe ~yordu. Iünü ~-ı. Nusa;ybin<ı "''t.mek o,-, .... ,.. yo ... ereye .....,., ....,....- 6.,.....~ ..-

ftA 01 .... .n. m~"ul!.. madde yazıyorum: Mektepten birinci çıkmanın ha- için general (ma~) dan birt 
~ -M ~ 1 "··· d • ....__ Gü' A yatta. da birinci --'-il ..ı-.;.. _ "'e olclnm• --bul _ .. •.. - """a ,...,._ rer, • =e• A -- tezkerei resmiye ile ını.ıbafız o-

_.. -- _, tatürk, _yedinci onlu kumandanı kifl gelmediği lıir çok ıUıa!Ier- !arak iki zırhlı otomobil iatedi. 
- li:vet, kimse bilmiyor!. iken, Iusulda. Altıncı Ordu Ku- le göııterilebilir. Tıı:rilıimı.ıe, Ve bunların himay•.siııde A.fir 

Yabm, bil.ina IJeY ~u: Odum- mruıda.nı ol&n Ali 1hsan SilıMi, Yüksek taluıil gönnedlkleri ve Beyle (elyevm) Müdafaai Milli
da beyaz bir mutoını v~ ince bazı hususlarda ikaz etti, diyor mektepten birinei çılı:nıadı.khrı ~ V.t!dleti Milsteııar muavini 
bir kukulatası varmu;.. Oalar ve yazmndaıı, Atatllrlı:'ün dina- halde, lreııdi keMilerini y~ti- Afir l!qadır) beni Yusulda 1 

el& ortada yok!.. mik ve aenteti.lı. ruhunlUI meııı- renı1t biriıı.ei plina gehnif i- lılrakwmlr Nuseybine gitti. ~a- 1 
- Onlarda mı ortada yok?. Jeket meseleleri il?.ertnde çır- limlı.- 'lllldır. 1lilm yaıpımak • İl' ıvmffnde hilkfunetin nüfuzu-

ll'ıııb.t.... pındığı Yoe kendine inim W., eda "fla<MW idııl'e .m.k- m&ıııevİBİ:ııi de kırdı ve bu hali 
( A rl. "M mr) 1 bir neticeli olarak di~ ınmı.ı te oı.. J t 'yetlerin Nr c:oğu • !\'örenlerin vicdanı -.ızladı. Mu-

haflZ81ı: Zaho tarilı:ile ~debilir
di veyahut siiYari olarak çölden 
gidebilirdi. Ba.lepte tngiliz ge
neralinden şahsı için treni ına.h 
sus istedi. Ve yolda ha.karele 
maruz olıru;.ması için trene mu
hafız vaaed.ilmeaiııi talep etmeği 
de utanmadı.,, 

Bu satırlıı.rıu manası nt•); ifa
de ediyor? 
Haydarp•şada tevkif edil . 

mek meselesine gelin..-.e: Bizce, 
tevkif h!disesl kendilerini İn
giliz aakerlerine tcslh,ı ettiği 
dakikadan bıışla.nııştır. Bu mo- 1 
sele hakkında diğer bir vak'a rla 
şudur: Eı:nekli generııl mev.; ut ' 
binek atlarını Sabanca i.;ta.s . 1 
yonunda, yakın bir arkadaııının 
çifltliğlne bır.ıkın•k istemi.ise 
de 1~iz zabiti hıı.yvaı:ıla.rın bı.' 
1"11kıl•ıuıyacağuıı söylemiştiı'. 

Acaba. emeldi g.eneml mev -
kufiyetini o zaman da anlama . · 
mış mı idiler? 

3 - Emeldi generalin lstik • 
lil mah.kenıesine veril:ıncıııni 
icap ettiren vaziyet hakkında, 
Ebedi Şefimizi dinliyeblliriz . ., 

"Burada, bilmünaaebe bir nok 
tayı kaydetmeliyim. Orduları • 
mızdan birinin, ikinci ordunun 
kumandanı elyevm Şlirayi Ae
keri azasından Şcvlı:i Paşa haz. 
retleri idi. Birinci ordınnUZUll 
kumanda.qmı Maltadan ı:-elmit 

~ °'''\t SJl\lfa S ıMl:tv-n t de) 

ibtiyad 
Yazan~ ULUNAY 

Son gtinJerde ~a bir ti 
1dlllı: • venilfk, geoçlilr • lb~ 
hk bahsi atan bir mecıııull"' 
"meydan,, adh bir m•latle ~ 
me ilişti. Mnharriri makalel"" 
~u girizgAbla. başlı.yor: 

"Meşrutıvet bqmda Bors1 
Tevfik dive tanınmı~ bir 1JY. 
d&hta.n bir m&ydan hikiY 
dinl.emiştım. .•• .. _ j 

İtina ederek bunı.ıa ra-:~ 
ğmı 8Öytiek kıyameti kOp.ı' 
yorlar: _ 

- Siz gençlik ve yenilik_~ 
manı&IIllZ. Ne söylesek bizi 
l:ıil ediyorsunuz, diyOl'lar. · 

Meşrutiyetin b• şında ~ 
bundan otuz üıç sene evvel ; 
biteni tahattur eylemesine ~,r 
re meydan makalesinin ııW •• .ıı 
riri her lıalde lm'lrlık bir ·~ 
dır. i'ak&t Borazan Te ı!I, 
''meddabu zannedecek k~ 
memleltetm hususiyetine . ~ 
obnadığma göre de ağzı sud 
kı:ı.yor demektir. 

"'··~- .J - bütün ~ -....... mes.,,.enın .. ,,., 
bundadır, Gençlerin en bU~ 
noksanlan memleketi ~ b~ 
leridir. Bu itirazımın da bır ,1' 
nutsıulu.lc fll'llııası kopal° 
ğmı blliyonım. 1) 

- Bonzan Tevfik'e ıııed ~ 
demekten ııe çıkar? Bu s::;.ı 
mııkallld değil mi idi? ),{eô"" 
da t&lrlid yapar; o halde-.. · i 

öyle değil. Başka meınlelı 1' 
ıero. böyle kırk ~~ ' 
bebek luılamusmız ki ~ 
cam bazı soytansına bir ır 
artisti hüviyetini venneklf:j 
reddilt etme.sin, Moris şe',ı . 
ile Fraiellini kanl..,,ler bır 
~ aolnılur mu• . 

&İ ımuılelı:eti bilmeıneJ<tit~ 
En bıısit cihetlerde bÖY~ 

!unca :ı.rtJk ted.kike tct~:.,; 
muhta.ç olanlarda vay baf,,;,".,ı 
ı:ıetenlere ! Bunları bw· iıJ 
memleketin ınizahl. tarUıi. bş ,ı 
temaşaya. &it benliğini bılf11'ıııı 
tir. Karagözi:i. orta oyuı~ııı ı 
curcunalıezlan, meddah•· ~ 
tedanlan bıze ınahsnS 
salon ~elıeı:ini bi!meğe ~ 
burus. Bunu bilmemekte 1 sfl \tm. frt:ri hü'Yiyetiıni~ ~ ıJ11 
bir isyandlr. Çün.kü yugrUbı' 
ğumuz çamur a.sırlardall 
bundan zeyk abnıştır. .rf) 

Halbukı bunun yerine ,;iıJ_'.A.f , 
!arda gördüğfüıı~ ve seY1"""ııJI ı 
Jerin kanlannı damarııır dl' 
donduaın M=lu< kardeııl , 
soğukluklarmı ikame etıııel! 
tiyorus. ..,! 

Gew;lerin bu bilgis~~ 
yanlız bizlm milli husUS') f. 
ıııizde değil belki her sahııd~ ~ 
riı"1üyor. Hem bilmiyorl31'· Jtl 1 
öğrenmek istemiyorlar, ıır 
bilenlere k:ızıyorlr:r. .. il 

Edebiyat ta böyle. Türk iiJI 
biyatım bilmeden edebi ııı 'UI 
kaşalara giriyorla.r. YeJJ~ ,.ış1 
ı:neltlep tesisine kalkı'!!Y_~j ı 
Kelimelenn yerlerini degı•#~ 
rek kısa satırlı yanlış ur JI 
yazıyorlar, "şiir yazdlk! ... 
yorlar. O hale geldik iri ye~~~ 
kan bu kabil meero ualar111 f 
le nesrini birlıirindeu ayırt jıl 
mi.)1'0na. Geı;en gün Kek 1>' 
altında. 

12.') gr. t<Yt ~ri 
2:;o gt'. ter.Jl'ağı 
115 gr. ınıı.ya 
G t11.1M> yumurla 

ııctırlaruıı ııörünoe yeni b•r 
sandım. it". 
Gençlenmız yahut yt•ı>l;t 

ıniz evvelii. memleketi öf: "'1 • ..ı• ·' <'~.1 li. Ya.'!ll b~1 bakmau3.t1 -ııY 
hık ancak bununla müıııl<0 

~-

Reknr denemeıeri 
•.Je 

Dün yeni Türk•1 
re:o:orlal'ı ehle 

edildi _ ~ 
Ba.zı meıtafeler ü.zerln! 'ııtl 

denemeleri dün sabah '~ 
bahçe stadında ya.pıınuştı · \>~ 

Üçilncii ka~i Balk·~~,. 
rak yarııomda. 3. 41.8 il~ ııı>~ 
Remzi, :ıümuran , Fent ti". 
birinci lı:atagori 4 )<1609 ;.'. 
rede H:ı.lil, Kostantin ~· ~ 
met takımı 20,16 ~ 
4X 1500 metrede Raif, Vl ilt f 
~ref, Rıza takımı ıs.o.5_,ııt-' 
ni Tl\rlı:iye ttkorn yaP',.... 

dır. - zs ~ 
200 wetNde ~ "'

ye ile birluoiliği almıştır· 
ilı:Uıcidir. ııPııİ; 

Bayanlar arasında 'l ';I 
4X100 J'VŞilda da 80.l ~,' 
Tliridye rekoru yapılınıŞtl 



ri 

SA~AH Sayla :ı 

tacı Aşk 
1-Her~;:::.-
l -:ı:- Sabah, 

-L Serbest fikirle ~1=------1 Şimdilik===-l_, ______ , ___ ..1 -::=Bukadar' 
1 

güçlük! teskin edei:ıiliiı . 
Şimdi -ıınvana otınııyorıar 

'· . •u, 

f:ıakinleı;mişkrdi. A'1Jlnr.ın ııe
•İ yıne dodi bır ah€n1'" almıştı: • 

- Artı>- C'lüme tamrmile ha
ııı1m. 

- Ne tk'rflek istivL•r.-::un? 
Anna mdi•c ile C'~\'dt'te b.ık

tı. 

Amiral Darlan ı 
ayıklasın bahalını 

. i . t , pır nc111 aşını .... 
Köylüniın Ka kınm8sı 

~~~~~~~~~---~~~~~~~~~> 

A merika i~in "garibeler 

nız. Ha~:::~~r .. !7~;~na, !n;:,~ Müstahsilin gözünü açabilmesi için bir tek çare 
çasında ya,.,~yan insanlarla dü- 'j d • Q d ha d k t k l şilnii§, görü) ve hareket bakı- var ır . nu ma ra z an ur arma . 
ınından o kadar ayrılıyoruz ki, ı • 
siyasi hfulfaderdP- bile bu ayıı- 0,.manlı imparatorluğu dev
lık derhal gözünıiize !:.arıııveri- rinde münhasıran vatanın mü-
~·or. dafaasile atistokrat sııufını bcs-

Meselıi. de\irdiği çamlarla !emeğe hadim bir ıınsuı· olarak 

Yazan: 

Necmeddln 
GIJNERSEL 

yüzdeiı köylü, kredi ~"hdSJnın 
darhğı dolayısile nıadrabaza 
muhtaç olmakta ve mııdrabaz 
da muhtaç köylünün bu dtir 
kün vaziyetinden insaf~ızca is
tifade e1ın:ıeğı bir fırıı:ıt bilerek 
derhal istismar yolımıt tutar. 

haddi tecavüz <'ttiğınden her :w.- ı Köylü alclekser oonbahar ile 
man için şikayet mevzuu olını:ır- 'ı ilkbahar arasında par.; sıkıntı
lardır. sına maruz )<alır. O zaman para 

raeşhur amiral Daclanm yalnız telakki edilen ve bu yüzd~n her 
biz Türkleri gücendıımekle kal husuı,;ta ihmale uğrıyan köylti, 
mayıp Amerikalıları da darılt- ha.kiki mevkiini ancak Cümhu
tığı maliımdıır. ~"'ı·aıısanuı eski riyet idareı;inin te<>ssüsiinden 1 
düşmanlariyll' işbirliği ederek sonra bulınu~tur. Tanı bu reji
C$ki müttefikler-ine s.J.dırma te- me has olarak halkla yakinen 
';'{'bbiislerine fena halde köpü- .J.akadar olmakta en ilen. b!r ı 

''asıf hah kabul eden huku-.,_. '- az mı v~t ? ren Amerıkan haricivesı Fran-- ,_.,,_ ' " ~~·; •n , met, köylüyü kalkındırıma yolun •, 
N 1 .. l" A ? 8ızlara kar8ı alınacak bazı zecri - e <'' ~ov uvol"un nna da şimdiye karuw ittihaz ettiği 1 
0 t k. 

0 

y·al\ ı• orum 1 tt'<lbirlerden bahsediyor ve bun - .~ana e ·nır •a •Y kararlarla köylünün bazı ihti -
Ct\'det. Beııı teYl<if •-ttinne! lan numaralayarak sıra.ı<iyle sa- va•lan temin edilmiR denilebi-
,,_ km • B .\l'-'Or ' . 

2 - Hilki.ımet, ana \aı>ıflann bulmak üzere madrabıı.z>i Ycya
dan bulunatt altı umdeden ıkv- ı but bu neviden olan köyün ağa
letçiliği tarif ed&ken her ne ka-

1 
~'Ula başvurur. Alacağı para ise 

dar hususi kijebbüs •<'rbesttir, 1 ihtiyacına göre değil, mıul.ra.ba
diye tasrih ~tmiş ıse de, bu ı;er. zın arzuıruna tabidır. Bu Ştokil
bestiyi hiçbir vakit bıliı kaydü de aldığı paraya mukabil yük
şa.rt milletin ih'tismar rdilınesi- r;ek faiz vermekle berabtt ına
ne müııa .. de edıldiği şekbnde tef lını da behemehal kanuna uy -
sir ve telıtkki edemPyız. mıyacak şekilde y aı»laı. ~ifahi 

..,.-zamı <;e <'ge razıyı,,1. an" , Un;e de, esaalı bir proğram da-
tt baı.eamı Yer, intihı.r <.-<leyim. j 1 - İıwal altında bulunmıyan hilinde hareket edilmemesi bu 
Yahut bam. itimadın ''Hk><a be- Fran>ıaya yiyecek gönderıniye- faaliyetlerden beklenen faide
ni sen öldür. • ccğiz. !Zaten şimdı .-evkiyat nin tam manasile dde L'dilmiş 

- Bu öliım lakırdılarını bı- yapılmıyorsa da her ııy iki va- olduğu da iddia edilemez. I 
ı-ak Anna; Ne ben ,;eııı oldür<>- pur buğdl\y gönderiTme.;i der- , Kanaatimizce bu ı;ahadaki 

Bugünku idare sisteınınde mil ;ı.kd üzerine madrabaz:-, vermek 
kl \ie devl~t bir kül olduğuna me<buriyetinde kalır. 

leri ferdlerin hususi menfaati~ ~.Koylu ~~kilde ı:ıı-u 'e 
göre, milletin hayati menfaat- .. .. 1 

ceğim, ne de intihrr ı:tmene piş (-<!ilmişti.) rıı.aliyet ve teşebbüslerden tam 
müRaade ede<eğiın. 2 - FrnnslZ Afrikasına sev- bir muvaffakiyet elde edebil

- DE>mek be_ni tevi<i !'ttfr - l<iyatı durduracağlZ !Esasen bu mek ıçin; idare merkezinin liı.-
rüıe feda edilemez. Ferdlenn 1 / U:~"~ f'<lllır 

rnekte ısrar e<liyorımn. '~vkiyı\t bugün fi'lt-n durmuş a](•ttayin verecekleri sathi ve in-
- Hayır, böyle bır ,.._.y de bulunmaktadır.) eli kararlarla değil, ancak köy-

meııfaati ancak umumun men- 1 ı - Muslahsılt' madrabaz - 1 

faati, hayri içindedir. Ve bu böy- dan alacağı parayı bilfarz yüz 
le bilinmelidir. Fcrdler bu sınırı \ lira olarak kabul edersı-lt; mad
açtıklan zaman hiikfırııetin mii- rabaz bu yüz liraya ~I dört 1 
dahaleı<ine maruz kalacakları 1 aylık bir müddet için on be& li
da yine bu tarifte ta•rih edıl - ra faiz ilave ederek ltöylünün 
miştir. elinden 115 Jırahk bir ,·tnl'l a-

l'i>ylemedim. Iüıılin umumi ihtiyaçlaı-ını ih-
Ccvdetin ""si bogul· çıkıyor- * tiva eden esaslı bir plan dahilin· 

du. Ve ı;özlt-ri meçhul h)r nol:- iııs~n Lti Hatırları okuyunca <.le haı·ckl't edilmek suretile 
taya dikilmişti. Ann~ bu ..öz - " h ld t ı mum-· kun" olabı.Hr. Nikkim en-

1 1 - •]u a e za en yapıma-

Cevdet dev;;.m etti: makta olan bir lfıtfun esirgene- ket edilmenin netice>ıi elde edi-
ı:rden hi~bır şey anlamıyordu. dii•tri salıasındıt planlı hare-

1 

Bugün\ü vaziyet İ8e mlic!aha- hı·. 

Se '-· , 1 - - · ceğini sö,,lemekle muhatap teh-- ru.:~tl'iniz. st('(lı!?Jnız ye , len muvaffakiyeti bir misal o· 
re gidebilirLiniz! dit ve ilzam olunabilir mi? diye- lımı.k gösterebiliriz: 
~ Anlamadım. ceği geliyor amma, diğer dört Bu itibarla köylüyü kalkın 

leyi mucin bir hal arzettiğinden 2 - Bu >;eki!de alınan faizin 
kendi n<;ktai nazarımıza görP seneliği yüzde kıı·k bes tuttu
artık mutavnaaıtlaıın her saha- ğuna göre pek fahiş sayılırsa 
daki müdahalelerine oe<I çekil- da madrabaz bununla d>< kana
mei<ine, ancak nıeııru olmak şar- at etmiyerek mahsul meydana 
tile !:'azı salıJlard" fa11liyetlcrine geldiği zamandaki piy "adan 
müsaade cdilınCEine knıl bulu •

1 
beher kiloda beş kıırıış n<•ksa

nuvoruz. ' nile malını vereceğine dair müs-

- Siz.e hürriyetiniri ıade P.. maddenin tehditkar belii.ğati (unna yolunda da p.sas]ı Lir prog 
diyorum. karı,ısında ıla apışıp kalıyor. ram dahilinde hareket edildiği 

Anna kadar şr~51mustı ki Filvaki bu maddelerdu~ bilhas- takdirde matlup semerenin el 
kuJaJ·Jarınc inanamıvordu: sa sonuncusu: de edileceği tabiidir. lşte biz 

- - &·tlK·~t miyim.; clıve keke- _ Fransanın garp yan küre- hem bu nokı;anlığı tebarüz et 1 flk ol:ırak t<:'mas Hleceğimiz tahsilden aynca ~ifahi stiz alır. 
yapağı ın<'vz!ııınıia, bü madra- Her nekadar bu fiyat farkı ka
bazlaı-ın k<\ylüyü ne ııekilde ız· nuna aykırı olma&ı h·ıS< bile re"' 
rar ve i~tiHnıa.r ettiklerini eıı in- I mi bir ~ekle 8okmağa ceMr<'t 
re tefrı rliatına ı<adar izah et- edemezse de köylii, her vakit 
m<•k surMil,. hem bunlnnn nn- 1 için kcndısine muhtru; olac·ağını 
hiyefJerini meydana koymuıı ve gözönünde tutarak bu oozllnü 
hf'ltld bu ı .. usuııtaki noktai na· ı yerine getirmek me<:buriyetinde 
zarımızın doğnıhığımu i•b:ıt Pt- kalır. Ve bu suretle yüzde on 
miB olacağıL . • nisbetinde zarnra rlZ. ı;iiı;t('r-

l~di. · sindelü topraklarım VP hassa _ tirmek ve hem de köyliiniin u- j 
- En:t ı-erbestsınız '. Hemen tan (Dakar) 1 işgal edeceg"iz. mumi ihtiyaç ve dertleri rneya

bııradan gidin. SabahF. kadar mnda ön safta halli lazımgelen 
e,;nizde rahat rahat kalır ve Çünkü bu topraklar düıroıanın madraba.ıdar meselesine temas 
erkenden hazırlanıp Kalkande- eline geı;en;e emniyetimiz lehli- etmPği fa.ideli gördük. 
leni terke-dersiniz. Si:M! hıc kim- keyl' düşer! dediğine göre Fran Madrabazların her sahadaki 1 

se mani cılmıvac·aktır. sız amiralınm ilk iki maddeye faaliyetlerine bilhassa köylii ile 
- C~Ydet! • gömülmüş olacağını kabul etsek olan miinasebctlerim• sed <;e-
- Sözlerime inannuvors;anız bile son (6) mcı maddenin ta- lıilınesi . hu.~u~unıla müdafaa e-

1 
hata ediyorsıınuz. Bi 'İ'ıırk za- zammuıı ettiği tehdit o kadar deceğimız teze; bu <ievinle tica-
bit i ,özünü tutar. ;.arih, o derl'(·e vazıhtır ki bu- retin serbest olduğu nazariyesi 

miş olur. 
KöylWltin "'":i~ di 

1 
3 _ Her yerde bor;. olma-

~ Fakat... nu ~miral !Darlan) ııı bile an- ileri sürülerek bazı itirazlarda ı 
- Niçın tereddüd E:<lıy<>rsıı - ı lamaınazlılıtan gelmesine ihti- bulunulacağı varidi hatır göre-

nuz? Sıre ı>er~nız, ı:idebi - mal veremeyiz. rck bu husustaki itirazlara ~inı· 
lirsmız di) orum. 1 diden vereceğimiz muknl cernp 

1

. 

Bizde koyun sahiplninin ek- dığı ve olan yerlerin Laı.ıemua 
•eruıi gPrek :t.iıai mall8ulatın, j yapak mahsulünün bm-. .. ya da
sen...,iııc ııymhma>:ı V(' gerek bil edilmemesi yiizünd<>rı ıııyasa 
ş:ıhsi vesaiı M •;<>ic ı>ebt·p er t.ıh-1 v-aziy<·ti madrabazın sf•zünP bağ
tında haHilatı ile, masrafını bir lıd,,.. Gayrimeşı u nıı nfdat te
tıirlü kaı ·ılayanıamakladıı. J.fa-ı min etmcği bir pr~nKı11 hlihıu: 
aleı;ef bıı hal umumi hayatımı- etmiş bulıınarı madrabaz, hkbir 
zm birçok 8a1halarında da ken-ı vakit hakiki piyasayı müstahsi-

- Na"'! olur? Sizı ô1dürmel< Görülüyoı· ki Aın<:rikalılar sudur: 
. . tuhaf konuşuyorlar. Liıkin ne 1 _ "-rmay·~ı~n fn.la ''~Y-
ıc.;ın yanınıza sokulan bir komi- .:;:it" ~ .. " u~ .. ~ 
t&.eıyı naınl ı.erbf'at hır~kabilir- söylemek i~tiy?rlanıa bt>ylemek- !erile iş güren bu sınıfın külfet 

~l'ıf •iniz? ı ten de ı:ekınınıyorlar, mukabili elde ettikleri nimet 
bu~l- IA'"•" ... ı A. C. SARAÇOGLU daima köylü aleyhinıle olarak dini göstermektrdiı. tııte bu (Sonu: uhllo 6, Sijt•n 1 de} 

4\( ... 
h~"-n """' __________ ~------~--.-..., 
~ -, ~<ulV~.Vı>.WAı.t.ıAL\.~•U&AL-\.1.. w 
~ .... z-, .. il, "U.~- l>aat •.H, İnflexıble saftan • beş ,;lin sonra) maı tın 23 ün-
~ 1_bır aynldı ve c da iskeleden bir cü günü amiral Dö Robeklteıı 

~ıı,._"tıı. ayrıldı, n da iskelec!en bir • büsbütün başka mahiyettt> bir 
~ele nakkaledc..- ~ıktı. Şımdı Tene- telgraf geldi. 23 martta çekil<'ıı 

ltıi doRtadır. 4.30 da İrresiRtible bu telgrafta dmiliyor k' 
şiddeti" yana yattı. Yar ona "Bugün general Hamilton 
yaklaşarak müreİt{'l)atını al- .---------------------·-----------------• ,.e Birdvod ile yaptığım bir mü 
mak istedi. Buna muvaffak ol- 1. ( y E N j S A B A 1-1 ) iN B O y Ü K S j y A S j T E F R j .\ A S I ı Iilkatta general Hamiltor, ha-
du ve bunların Quen Elizabethe na ordunun nisanın 14 ünden 
nakletti. ::-aat 5.30 da bu gemi -----------'-----------------------------• evvel harekiıta i~tiriık (.'(}tomı-
terketın~tir: şiddetli bir a • .. yeceğini söyledi. Halbuki tilo-

teşle batmıştır. Muhtemeldir ısta n b el e etm UÇAI muz. Marmara denizine j.'İtin-
ki bu gemi arkasır.dan bir U ce onun muva.salasını temin .. t. 
mayna carparak y.aralandı. mek üzere Boğazı himaye ~<len 

~:!~ B~kldo~~~~r. ~~~~8~~ ı· ngi ite rede 1111 ~::;~\dti~:ifult~~ı;;,~ppe~l~~~~ 
da onun imdadına koşmak ıstı• 111 c a e er Ve tOP<:U ateşıyle bunlardan 
yen Ocean da bir ma. -na carptı. il• büviik bir kısmının tahı ibi lıa-
0 da ~i~~etle yana yattı ve a~- kanatt

4 
buldum. İkisi de 0 sa- y . . . bil.değildir. 26 ~ubattıı. bir tnh-

t k d d gı ' azan !arı ~çııı,,ntıan~vra yapmak \izere rip grııpunun ka'raya çıkarılmış 
1 · hU uzerın e ur~ıyaca . bah bana geldiler ve Konuna ( • --, hır mııdd , bekleınıy~ ıhı_ıyaçlraı olması dü.~manı ~ok ~ruıırtmış-
anlaşı.laı~ı; terkedildi. Bu ıkı kadar harbe devam etmek fik- •• • Yardır. Kıınetlı bir hucuma, tı. Halbuki 4 martta vaptığl-
gemı denn ı;ularda batnu:;lar • rindı• olduklarını sövlediler. v ro rç 1: i hPr "-"'Y hazırlanmadan cvvel · t .. be ·· t. d ' •k. 
dıı·.t~ansız 5K1o5ntdr am.ırG lalı ?u- Bahriye birinci lordı; ·derhal • """! ~• li hiç bir gemi Çanakkaleye gir~ ml ız_daytn 1 1 ecrııt hg_ob~ _cr 

1

00- _ı 
var ..., ıoaat e au oıs nın , h . ktir' B . ı en e op arın a n ı ıçın ;,-

. ·. • London ve Prince of VeLq zır - 137 mıyece · u sırada muhtelif le gruplaı· r·ıkarmak, düşmanın 

h
fena bır '"'.12'yette oldugunu lılanna Çanakkaledeki filoyu ~-- ~ noktalara sahte ıhraç hareket- · .· h 1 ' ıdd"tli b. .. 

aber verdı. Ba.• tarafından t k . . . rdi 1 . aral d.. , ıp azır anmJŞ ~ ~ ır ı .. u-
"th:a b .. to •-- · a ·vıye emnnı ve · (,]ıniz. Fı-ansı7 i .ılo.~umı goster- en yap ' uşmanın ~a;.ıra kaYem··tı' ile karşıla•acuktır 

nı_ u .,.., ıı . _pçu a~_ljl yenuş- ('ueen ı·ıe tmpla"a~ıe zaten t ı· ı o noktal · k - ' ' · t B D d < ~ u ı .ği müctısir yPrdıınJan dolayı op aı .. . _ aı a ~e ~ıye Ben, Çanakkale boğazının İ•'İn 
.. ı. .. du ı:-00em1 ıyı k rep.mbo a_ ası vol·'a ı'dıler. Fr0

-
0
'" bahrı·ye · ı · • cJ - •·alışacagını Dıner ge Jer ' 

t u ~~ mınnettar ıgımm, u;,rra ıgı ,a- .; · eo mı ımız- den bu hiz.rneti görebilecek ka-
onun e ırma mec urıye ı • t" d b ta Bou"-bt yen·- ı· 1 . d ha"·ırlar hac 1 k .. h • 1 s-·t" b nezare ı c a n "' yiattan miitewl ıt tl~'stıür erı- <; . "'. a ara ve _ op- fi kuvvet çıkarabilec(,ğinıizi 
asıl 0 .mu~tur. u un u ge- ne H~nri TV harp gemisini gön- ınizi bildiriniz. Queen lmpla- ru gıbı kısıınlara ı~ıt oldugun- zannetmiyorum. Eğer topiar 

miler bıze ışaret edi!E'n mayn derdiğini telgrafla bildirdi. cable, pek yakında Hize iltihak dan bunlar Papasaglamdır.,, tahn'p --'"mı·yecek ol11rsa ı k'ı 
tarlaları hanemde mane,·ra ya- . c-uu 
pıyorlardı. Mayn tarayıcılar Harp .komitesi toplandı._ Bız edeceklerd;r. Prince of Vels. ve Gemileri batıran maynler general Hamilton da bu fikirde-
buralan birçok defalar temız- her >;eyı komıteye arzettık_ ve London bu akşam varacaklar- --- - dir) Boğa7.ln, filo geçtikten 
k>miı;lemi~ler ve deniz tayya- b~ ko~ıte de ~ararıı_ıda ~a~ıt ve dır. Telgrafla istihkiimla~d~ Bütün Y.fu:cn mayınla!', o sonra arkamızdan kapanması 

. releri ar1ık bu havalide mayn- ;,zımkar oldugunu gö!l'lerdı. Bu yal>!-lan tahrıbat.m dere<;~!!·ıını, · giin saat dorttcn sonra görül- suretiyle bütün muvaffakıyet
dan eser kalmadığını kmin et- harbın muh~ell! ~afh~la~:ı hak- zayıatı ve harcanan nıuhım- mW,IerdJ. Demek ki bunlar fi- !erin heba olması mümkündw-. 
m' lerdi kında verd.iğimız ızahat uzenne ~ttı h'.'-ber ".~riniz. Gö_;ünd~- lonıuz Çanakkale Boğazına Maddi :ı;ayiaat ta büylik olaca-

ış "' "amirallik birinci lordu. vis a- ı:-une gore duş':°anııı ugradıgı girmeJ;le ıkcn salıverilmiştir. ğı için Boğazlan açık bulun • 
Harbe devam kararı mıra! Dô Robek'e Çan.akkaleye tahrıbatı. tanur edebilnıesı~e o :;aa.He Çanakkale istilıkam- durmak için elimizde bu ışt 

;;arı;ı deniz harekatına devam '"' harl'.katın onu cesaretlendı- lan bilkuvve iskat edilmis bu- tahsis edilebilecek gemi de bu
edebileceğini bildirmek., ~alahi- rec·ek bır ınk.ıtaına meydan ve- ıunııyorlardı. Mayn tarlalarını lunamıyacaktır. Esasen biz 
yetini verdi. Bunun üzerine şu rilmemek 18.zıındır. 15 pusluk himaye eden bataryalar, kaç- Marmara denizini tutun~ıya 

Bundan ..onra gelen bir me
Raj ilave ediyordu· 
"Hasanı uğrıyan veya batan 

gemilerden gayrisi, bütün fi. 
lo derhal harbe hazırdır. Fakat 
bir hücum planı elde etmek ve 
yüzen maynlara bir nihayet 
vermek lftzımdır.,, 

Ben bütün bu hıtbc·rieri bi
nnci muharebe gününiin neti
celeri olarak gözden ge.;iriyor
dum. Aklıına biran bile dur
mak ve geri dönmek gelmedi. 
Zaten biz fedakarlığı goze al
mıııtık. 

Bahriye bııinci lordu (Lord 
FiJıcher J il~ Sir Vilson u aynı 

telgrafı ~ektik· melmıl nıühimm&t emriniz altın mıııtı ve vaziyet maynlan top- kadar mayn 1.ehlikeııi de zail ol -
dadır. Bu mühimmat Queen E- lamaya son derece müsaid gö- ınıyacak ve belki l>u tehlike 
lizabetb tarafından yarımada- rünüyordu. zannolunduğı.ından daha miit
da aşırma endahtlarına yaraya- o ana kadar ve 0 günden hiş olacaktır. Bunları dikkat-

Aminı.llikt..n, Vis Amiral Dö 
Robelı.'e. 

20 llart 1915 

"O kadar kat'! b;r şekilde 
yaptığınız hücnmtla maruz 
kaldığınız zayiattan :nüteessi
fiz. Krnı gemilerinin ?u manev
ra ve muharebede g•.~ter.likle
ri yar. rlıktan. lx•.>iret ve iti
dalden, miikı;ınmel bııhnveli 
olduklannı ııfu' t e..len mahııret
~ı'n dolayı m.uyetinizdekilere 
bLıyuklcıirıin tcbriJtl,rjni ibliı.ğ 

bilir.,, sonra da herk!'fl kararında sa- le ve tamamiy_Ie temizlemek Iiı-
Amiral Dö Robek, bu telgra- bit idi. Bahnyı; birinci lordu, zımdır. ~u ışe, zaman ıster. 

fa şu cevabı verdi: amiralliklelıi harp komisyonu, Fakat . bı: ke.".'.'. ordıı do-
"Mayınlarm toplanması a- başvekil, harp kom;tcsi, Fran- n_ann;a _ıle ış bırlıi,ı, yaparsa va

melıye>ıini yeniden teşkilatlandı- slZ bahriye nezareti, amiral Dö zıyetımız ~aha saglaml:uıacak
nyoruıı. Harekata üç dört gün Robck ve C:anakkalcdeki Fran- tır. K~sını .. bı.'. netic~ elde_ H
. · d 'd ha"' bil -· • 1. blit" . mek ıçın bııyük tehlıkelerı ı;o
ıçı.n e .. yenı en ... aya ecegı- s~z ~~n ı, un bunların fık- ze almaktansa nisanın orta.,ı-
mızı unııt ediyorum. Fakat ye- n şu ıdi: En:cke alı~mı~ olan na doğnı kat'i bir hamle yap • 
nl mllrcltelıatın ve yeni torpıdo karan tamaıruyle tatbık etmek. mak daha doğru görünüyor., 
muııriplerinin hareklta alı§lll.a- Fakat (bıiyiik taarru2ıdan (Ark•" ,.;ı 

Suriye harbi 
elraj'ında 

G ıridın düı>me.ıi , lngilıı

lerin Akdeniıdeki mevkı.I 
ını bir hayli SllJ"S&n bir hi\diM
oldıı. Garbi Akdenizde ~adee~ 
Cebeliittarik'a mt'rkez! Akde
nizde Maltaya istinsd l.'den ln
gilizleı·, Şarki Altdenizde ..adec.
Mı~ır hududı:..ndan Fili~tine ka
dar bir sahil kısmınıı ..ahip bu· 
lunuyorlardı. Bu hududun bir 
ucunda kuvvt:tli bır Alman -
İtalyan ordu..~u mevzi almı.~ bıı· 
lunuyor, diğer ucu da şüpheh 
bir Suriyeye dayanıyordu. Irak 1 

bildiı<esi etonasında Fran•ızla
rın , Alman tayyarel,.rinln Suı·i
y(' tayyare mt'ydanlarmdan i"tı
fadesine mü.,~dtı: et-rut-.si bu 
~üpheli hali. t~hlikelı bir htık 
•oknrnştu . 

Irak hartı.inden ahnan 

dersler 

B öyle bır vaı.ı\'t-tl• ln"•· 
li;lerin ML'ıı-' bıı;lııdu7ı 

tlayanmış olan asıl kur,·etli ·Al
man - lt:ılyan ordulariyle tığı a
şabilmesi için hududunun öbiir 
ucundaki tehlikeyi izı le etmt'f i 
şarttı. J ra k hadısesı bu yold <>. 
gö"terilec<·k gevı;eklii;'iıı ne ka
dar meş'um neticeler rcYlid e
debileceğini göstermiştir. Bu ı
tibarla 1ngi1izler, kap •'<leıı tah
~idau sür'atle tamaml.ı.•ııı Su
riy~yi istila C'tmek mak:<adiyle 
harekete ı;~mekk kr:ntlı he -
~aplanna doj;rru hır i; ~·apmı~ 
!ardır. 

lngilizler ıçın en t>uyük 

tehlike 

I• ngılizlEr SuıiyE- )'.;,ı·ekatı
nı ~ür·ntlt."' ve m~bet ~ .. 

kil<i<' bitirm~ğe mt•('bımlurlaı. 
Burada k~adiif ede<ekleri mu
kavemeti t<ür'atle kll'amazlarsa 
bu onlar i~in ~ok vahim olabiliı-. 
Zira Fraıı.,ızlar bu takdirde AJ
maniardan vardım i"l<'ve<'ekler 
ve Almanlıiı bir mukaveml't 
cephtsinhı ı:eeı;,;üsiinü ı:ördük -
Jeri takdirde bu yardıma ko
r;acaklardır. Diğer taraftan bu
radaki harbin uzama.qı F'ransayı 
heı gün Almanların kucağuıa 
biraz daha at~cal.1.ır. Buı.un n<'· 
tice:,i olarak Alman w İtalyan 
kıtaları Tunus yoli~ !;• rahat 
rahat Afrikaya g-c-ç{'Cekler. 
Fra.nHızlann şimali AfrıkaUa. 
ki biiyük mayi mahrıı kat depo
larından bol b<ıl istifad• c Jecck 
in ,.e MıHır hududuna dayan
ın1ı: olan Mih"fr ordu~ .. ~ür'at· 
le Ye rahatça biiyüyliı lrnwet· 
INlt'cektir. 

Herşey sürate bagıı 
-~ - - -
F akat bütün buıılı>r iUlCJ k 

Suriye harbinin ı=ma;ı
na bağlıdır Suriye h ... rekatı 
sür'atle n..ıirelenecc·l' olursa 
Fransa bu kararları .Jamadan 
emri vakii kabul eJe< ek gibı 
göı ünmektPdiı 

MURAD SERTOGLU 

Bir hezimetin 
tarihçesi 

(Baf t-.r:fı 1 ine ı.ayfadı) 

detli bu taaı·rıız harekcııne baE
Jayacağı l ek haklı olar k bckk
ni\·or:lu. Işte dii.-manın beklenı
ien bu hlicumıı 9 Hazi1< n giimı 
aabahle;~n t·ı kendeıı br.~!adı . 

Hücumlar ve mukabil 
hücumlar 

S:aUa.hın ~;ıaı dört bu(uğun 
dan itibar-en mk ~iddetli bir top
çu hazırlığı ve hava bc.mbar 
dmıanı basladı ve bu istıhzaratı 
müteakip >aat beşte !Rctlıel) in 
her iki tarafından pcl: ~iJdetli 
bir hücum b~Jadı. Sağ lıanatt;> 
dü~ bir türlü (Ai~ıı(·) i ~ö
kemiyordu. 

Fakat ~oi kanatta Alınanlar 
( Chiı.teau - Porcien) c doğru, 
nehrin e-arbin<le bir köprliba ı 
vlicuda getirm~;te mu '3ffak Pl
dular ve baliı. mukavemette ı~
rar etmekte cılan kuvv~tJl'ri ge
ride bırakarak ilerledill'.r. 

Bu istikamette dfü;oman 1 Re
taurne) i de geçerek ilerlemek
te devam ettil<•rse de ı:eneral 
( Buisson) un zırhlı kuvvetler 
grupunun yapını~ olduğu bır 
mukabil t&'UTUZ nctice;;indr 
püskürtüldüler ve yenidcıı ( Ai$
ne l kıyılarına kadar geriledı
ler. 

Bu mlidd t zarfında. altıncı 
Fransız ordw;u derin bir rica t 
lliilnevrasına mecbur olmuş VP 
(Berry . au. Bac) mevkiinde 
(Aisne) i teıketmek mccburıyc. 
lind0 kalmıştı. 

1 Arlmsı var) 

'OR~ 
1 

~ü fut· 
mç 
ıfı 4 üncü Nyfada) 

:!Un Şeref stadın-

ıık olmasına rağ~ 
~ça kalabalık bir 
toplamıstı. 
.ayı Ha:Yrabolulu 

Eyüplü Niyazi 
.lrika devam eden 
• ivanlaı· biribirle
tbik ~meclikle· 
i de diııkalifye e-

'alı:a Dinarlı Meh 
fanıaille Kumka
'lda oldu, Dinarlı 
iyeti altında g~ 
un yirminci da· 
11 minderi ter -
-ilip ilan edildi. 
lsabaka Molla 
•nli Hamdi ara-

Birinci devre 
ıniyeti altında 
!evrenin 22 inci 
akibinc taktığı 
rma ile Molla, 

(1in 'Strtını yere 

Pelinen 
.n karşilaŞması 
nen güreşi çok 
ki güreşçinin de 
ısabakanın hlZ
esile oluyordu. 
sonlarına doğru 

• getirerek alta 
bir h:ıyli l:ırpa
•reye Kara Ali 
\' e z:ıma.rı za

Ll.ı pehli
·iyetlere soku -
• dakikada tuş 
-'fak oldu. 
rsinli Ahmet 
sabakasını Mü-
yaptilar. Mü

, da'·ilradan üç 
ediklrri takdir 

.aha teındidine 
ıaşlandı. 

çok seri geçti. 
yaptığı atak

•"Pa.lad.ı, durdu. 
e Menıinlinin 
iyonlu. Fakat 
·a Mül&yimin 
ir boyunduruk 

·li anlar g&-

-lersinlinin faal 
ini tuşa getir

görülüyordu 
azimli müda· 

yooine ulagtı 

m. devrede bil· 
\Te]ere nnza

.ıireştiler. V<. 
1 edildi. 

·:c'arı 
1 

u::;.;ı - Bugün 
, 5000 i geçen 

önünde mi!li 
'..n.kara ile !:;
arasında de
:biy~ tı;tanbul 
ı etti. Beşik
_>0r uzun bir 
3-3 berabere 

' bilhassa cep 
11 "Cğır netice-
• hiyette harf'o 
.Ji ~eneralin 
tlnız tekaüt -
ıtirilecek ka-

.el Abbas Gü
bı aynen alı-

in hayatını 
· kendi ifade-
0 t:mhlerde 
sine Ç<'ktiği 
elsede açılan 
• mümcssille
'.arihi siya.si-
Sırası gelip 

de emekli ge 
'>is'in sağ ol
·nkü, o za -
medyun ol-
utanacak -

'• Ali İhsan 
.tli arzulan
birinci plan
.maması bir 
r. Formalist 
ı hke sayan 

. hakikatle -
te gösterdı
•irlemekte -

ote, hiç bir 
den küçlik 
•ve gerekse 

mevkilerin 
.madığı gi
• ha.reketi
.ofillet Mec -
•ik şefleri -
~elbedeme • 

se, bilgideıı 
mmlyetver .,,.,,.., ...... 



Sayfa: z 

A 

Keramı &ı1 
~ğımı göriiı. 
:ıııadan yanım 
lıalsiıı bir seel< 
ııeyciği yok!.. 

- Peki, çı 
ben viicudiim· 
rmn! .. 

FilbahiJaı ~ 
lri kesihnişti. 

G«e geçil'L 
~bira. ıı.· 
gmlık bütün 

Kerami ga 
ciddi bir yüz 

- Merak 
min ederim!. 
hatte ve a.tiy 
kak.. yalnız.. 

- Evet, y 
rim, beni me 
n.ız ! Ne oldu 
Kerami Bey' 

• 1 
ıııze ... 

- Tabi!! .. 
birşey yok ! .. 

Yalnız bilr 
nuz.. Maales. 
si.. 

- Öldü d· 
- Evet! .. 
- Müthiş 
- Hayır!. 

hİ1j birşey 
hayli yaktı. 
Ancak, bira.. 
duğunu düıf 
labiliriz ! Zir 
lara düşm ilit 

- Ölümü 
bildiniz mi ? 

-Tabil .. 
- Ne gii> 
- Tabii 1 

finden! .. 
-Oh! .. 

- Niçin?. 
mıldanmada 
iradın i~in r. 

-Keram 
- Müsaa 

merak etliye 
uzun sürmi: 

-Ah! .. 
- Evet!. 

diği annne.
biraz fazla 
Çok ağladı 
ları kendisi 
dar götürdi 
uğra.şıyorla 

şimdi habe• 
zin ayıldığı 
haber veri~ 
le tenbih 

- Teşcii 
Bey! .. Lfıtf 
deıilliz! .. Z 
ka görmek 

-Hay l 
- Keraı 
- Buyu 
-Amca 

ten haberd 
- Evet., 
- Gehn.. 
-Hayu 
- Lütft 

dırım telgı 
telefonla t: 
ya gelsin!. 
kak görm 

- Siz rr 
- Evet 
- Saat 
-11 eı 

gitti.. Bir . 
Kerami 
Sapsan 
Gözleri 

mıştı. 

- Cal 
Bey? .. 

r---
Yer 

ABC 

&ENnlt< 
6 AVLIK 
SAYLIK 
1 AVLIK 

T 
9 Haızir 

1S c. 

Gün 160, 

8,49 
Ui 
A.kpm 

12,00 
ı9,39 

--t:Yeai. ~ 
ve evnıl< 
oıunıııaı: 

dan dola' 

Sayh 

' 

' l .... 
u ~ .... - ... 

e e 
1f iGRISI DDGRUSU 

* Hnftalık mecmualardan 
birinde !at.ince bir cümle: 
"Şu gtinesin a.ltında hiç bir 

yeni şey yoktur . ., tarnnda ter-
1 tını.. Ve, böyleilir <le .• Başka ceme edilmiş. Dil mi.itehasrusla-I 

Yazan: Sami Karayel .......... a-:ı .. m:ııg;::;ı:cı11:1aııc::::ıı=ııı;o:::za:ıı 8 

kiı ) - Onun akıllı olmadığı yü
zünden belll. Ökilzc benziyor .. 

- Bak hele!.. Güwnme ken
dine o kadar .. 

- Usta, ötekiler nerde ders -
iiin ?. 

- Şimdi burada yok.. Sabırlı 
ol.. Gelirler. 

Dedi . ,, .. 
Hergeleci, merak etmişti .. 

Köııccte iri bir pehlivan oturu -
yordu. Ustasına onu sordu: 

- u~t .. , bu köşede oturan 
kmı?. 

- Ha, ona Hacı Mehmet der· ı 
!P,f •• 

- Amma, kemikli adanı ha!. 

- Öyle... il 
- Nc,·elı bu!.. 
- Ka.>tamonulu .. 
- İyi bir güreşçi mi.,. 
- Baş güreşçi.. Belki de ba-

na düşer.. ~ 
Dedi. • 
Hcrgcleci, Silivrili Soğancıyı 

g0zü tutmamıştı. Onu haklıya
cağına cıni.ııdi. Et "Surıtth bir 
<klilcanlı idi. 

ilergoelcci ötek~ri görmek 1 
i.ııteıniyordu. Nilıayet erl.oııııi gün 
diğerleri d~ SCiimfğe gelmişti . 1 

Ustası, yold.ı gjderken Razgrat
lı Kilıı.tcci !Mhmedi göOıterdi. r 

Her~leci ,gözlerini dikti. 1 
hasmının yürüyüşünü, ~aluı:nnı, 

etva.rını tedkik etti. Küntcei 
.'.fehmclte pehlivan yap1~ı. peh
livan gözü vardı. Zeki bir deli· 
kanlıya benziyordu .. 

Uatası sordu: ı 

Fakat, Hergeleci okkaaız ol
duğundan gözleri tutmamıştı . 
Onu, bir elde ortadan çıkara -
c:ı.klanna kani olmuşlardı. 

Yağlanmalar bitti. Cazgır 

eııleri bağladı. Hergeleciyi, en 1 
azılı olan Künteci Mehmede 
verdi. 1 

Cazgır haklı idi. Güİ'eşi ayırt 
etmek iı;in biraz zayıfları daha 
kuvvetlilere veriyordu. Maksadı! 
küçükleri ortadan çı.karın:ık ve 
finale daha kolay'.ıkla varmak-! 
tı. ' [ 

Hergeleci seyjnmişti. İlk tu
tuşta Mahmudla tutacaktı. 

Yorulmadan ilk hızla Mehmetle 
tutma ·1 hayırlı idi. ı 

Künteci Mehmet hasmını bc
nımsemiyordu. Adeta ona te- l 
nezzül e-tmez bir gözle bakıyor

du. 
(Arkası nr) 

t .. ı·· t r-· t · .· · ? M "- n (harfı ta'rif) ııiz olması dola.-ur u e sır c muısınız. O= - · 1 1- tin · · dil. dd 
yısıy e a oeyı vec1.1.e ı a e- ı 

nın -altmış altı okkalık bır peh- derler. Türkçe de öyledir. Bi-
livan olduğu halde Adalıyı ço- · zim atalar sözündeki incelik ve j 
cuk gibi oynattığımı ve yendı- kuvvet, cicğm~ lisanda bulım
ğine ınanınız, bu bir hakikattir. maz. Fransızlar bu noksanı 
Bir rivayet ve masal değil. A- telifi için o münasebetsiz (harfı 
dalı ve Molla. Güreşini gözleriyle ta'rif) leri darbı meselcerdc haz
gören doksan altı yaşında bcr- fetmişlerdir. Şu halde bu lltince 1 
hayat bulanan meşhur Suyolcu cümlede ufak bir Udi! yapma-
:Mehmet pehlivan bizzat kenilioi 1 lı;, ve_: . 
anlatmıştır. ve, bunu hır ço:< ·cı.ıne ın altında .yenı lı.ç bır 
a!k! pM!livanlaniaıı a dinledim. şey Y<'b.--+ur • demclı. 
Koca Yusufa gelince; sizler ko- * Dımkü Ak m reflktm.i.zin ı 

ca Yu.6ufu ço!c büyük görüyor i birincı sayfasında kocaman ya-\ İki C%Cli rakip Galatasaray- i 
ve, bir Mollaya. bir Hergeleciye: zılarla şôyle bir ba:;lık gördük: la. FcnP.rbahçe arasında tertip e
küçük düştüğünü ynkışbraını-ı .. "F~tihtc bir koca kansını öl-! dilen hususi fUtbol maçı dün 
yoraunuz. Koca Ywıuf, hakika . dürdu.., Fenerb•hçe stadında yııpıldı. 1 
ten küçUk değil· dir. Devrinin na Gazetelerde sayfa ~rtibi ba-1

1 
Kar~ılaşınayı kalabalık bir se j 

yirci kütlesi al&ka ile takip etti. 
mağlüp pehlivanlarındandır. lumından bazı başlıklarda.ki '.fakunbr: , 
Fakat. çok ala bilmeli ki, Koca te'lif ziıflannı hoş gördü.~müz l Galatasaray: Osman. Faruk, 
Yusuf. ne Hergeleciyi ve ne de oluyor. Fakat burada böyle bir Adnan, Mu.sa, Enver Salim, 1 
Mollayı. batta ve ha.tta Adalıyı müsamahaya da lüzum yoktur. Salahaddin, Muı>tafa. Cemil, Eş-

elim b ad b fak ,Mehmet Ali. ı ortadan çıkaramamıştır. Eğer Bu k . e ur a u ı.,ekilde Ji'enerbahçe: C"ıhat, Murad, 
pehlivan değilseniz mantık ka- böyle yapayalnız kullanılınca, Muammer, Ali Rı7.a, Zeynel, 0-

H.nualıı ot.el ve kıraaihAnesi bileyı"tinizle yürüttugu"" .. nüz fikir- katı, ahenksiz ve şivesiz oluyor. mer, K. Fikret, Naci. Ynşar, 
müdavintleri imzalı mektup Jer size salim yolu gösteremez. 'Kocası karısını öldürdü.. gibi Niyazi, Halid. 
gönderen elroyuculanma: Hakkıında gösterdiğiniz tevec yuılsa kulağa çirkin ge!mez.

1 

Hakem Adnan Akın. J J 

Bö. •- ı Oyuna Galatasaray ba.şladı. Tcfriltalarım hakkında gös - , cühe ~kkürler ederim. . ili. yu: yazı amayınca : 
ı "Fatihte bır· adam karı•mı 

0 
.. 1_ Top bir müddet ortalarda dolaş-

terdiğiniz alıikaya teşekkürlere-' * ~ 1 tıktan sonra sarı kınruzılıların 
ckı'im. Hele, yirmi kişi bir ara- dürdü ... demek kafi idi. gayretli oyunlanyle keııdlni Fe-
ya toplanıp okumanız çok enle· Ankara, Dellonnan inızslı Esasen koca lrelimcsı T\\rkçc- ner kalesi yakınlarında buldu . 
reıan .. Ali~o. Yınıuf .bzeddinin mektup !6&.lübi okuyucuma: de yruılı. ihtiyar manasına gelir; Ve F~fakın savurduğu sıkı şüt 
k d ""'-• --•o · S 1 Deliorman hakkında verdigı· · _ Koca Ragıp na•a, Koca Mustafa kale direldennin üstünden avu-1 arşısın a .,~..,.,m=.....,tir. u - ,....., ta yollandı. Fener kalesinden• 
tan Azmn hıı:ruruııda. güreş - alE m &ta teşekkUrler ede- f<l.Şa, hatta koea kan ~i. vırruıa:n opla lıioama geçen ııa- 1 

ıni~til. Böyle ta.ııhilı buyurur - rim. Billiassa. Hergelecinin Evli olo"tığunu anlatmak isti- rı IAcivertli f-Orwtlerln mu.kabil 1 
sanız ,,. .. k'aya daha yakmdan Ezelçeli değil Ezerçeli olduğunu yen bir adam: "Ben kocayım.. akınını sa.rıkırmızıll r lwh•ylkl:ı. 
nüfuz etmiş olursunuz. bildirmeniz beni mEl11ln.un etti. demez. ya "ben evliyim.. ya-ı kestiler. Top gene Fener kalesi 

Sonr.<, Aliço, kaba .udamdı Be Delçeli biliyordum. De- hut "filin ltadmın kocaaıyım,. yakınlarında oynanıyor, ::ı.ı:ura
dın sıkı vuruşlariyle sa.vwıtııru

diye bir tarif yapmadım .. Açık mele Ezrrçe imiş. Bir (lıim 1 ve,

1 

der. Bütün bunlar "~ive,. ve lan tehlikeler GalawıırayWarı 
"'yler, aözünü ı.ıakl= bo.ba (n) me.ıelesi hata etmişim. "eda,. denilen pek kuvvetli kai-ı bir türlü gayelerine ulaşbra.ını-

- Mehmetli nasıl buldun?, 
yiğit bir erk.el<tır dıye kayıt yap- Sonı;ıu raygılarım. delere bağlanmıştır. yor. Nihayet Mehmet Alinin 
-=-=-~~~~~~_::...-.:....=--=-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~ 

- u~ı:a.. bu, pehlivanım di·ı·---

' 

soldan eökerek süriikl.ediğİ 
topu ortalaması Fener kalesin> 
karıştırdı. 

1 

Top Cemilden ~fak ve sıkı 
bir ııütıe de ağlan boyladı. 

Bu sayı her iki tara!n da 
hız verdi. Fakat GalatasaraY ı f, 
War üstünlüğü bırakmıyorlar • 
Rij~r aleyhlerine olınasma 
rağmen birbirini tazyik ed •n a'. 
kınlariyle sarı li.civert kıılcyı 
zorluyorlar. Fakat nzıklardıın 
çekilen şütleri Cihat kolaylıkla 
1:opluyor. "8Derlilerin snğdııu 
inkişaf ettirdikleri hücumlar ne· 
tlcesiz kalıyor, Nacinin ortalar· 
da.rı yakalayarak savurduğu 
şütü kale dırekleri kurtardı. 

Maç zaman zaman hızlan•· 
1 

yor. Rakiplerine nazaran daha 1 
dii;ıgün oynayan Galata.wraylı· 
lar elde ettikleri bir çok gol fır· 
11&tlannı heba ettttekte rekor 
kınyorlra. 

SaiAhaddin, GaQil, Melantl 
_.ı..J.i, i.iııt W;te girdikleri gol po · 
zisyonlanndan istifade edeme· 
diler. Ve devre sarıkınnızılıla· 
rın üatfuılüğü altırida ve 1 · J 
lehlerine bitti. 

İkinci devreJc <ıWl;,ti n n 
Fllıg~rı atkal:ı.nna Jl:lıı Gı<I~· 
tas.ı.rııyıılar wyiklmni b\1',rıı· 

Ya:ran: 
yor .• Bu uğraştırır adamı? ı 

Diye c~vap ve.-di. Haklkaten, 1•••HİKAYE 1 ULUNAY 
Küntcci yam.an, ve afacnn idi, 
C<Mleri bir kurd gibi parlıyor- ı 
du. 

Nihayet Herg-eleei üçüncü 
h:wıtiyle de karşılaştı. P hli
van kahvelerinden birinde otu
r•ken Kısı.l Ahmet de gelmiş· 
ti .. 

Ahmcdin yüzü: kırmızı çiller
le örtülü idi. Saçı da kızıldı. 

Hakikaten Kızıl Ahmetti. Usta-
111 Hergııleciye Kızıl Ahmedi d" 

1 
g-öaterdi. 

Otomobil baş döndlirücü bir 
süratle uçuyor gibiydi. Araba- -
nın i&ikamet çarkını eldivenli 
ellerile tutan genç adamın saç
larından altun rengind.e bir tu-ı 
tanı kahkül güzel alnının üze.

1 

-.ine yayılyor, ba:<an göderıne 
kadar ı;ıokula.rak oııu m~g-.ıl e-
diyordu. -
Yanında oturan kadın, arada 

gencin aportif simasına gizli 'j 
nazarlar fırlatıyordu. 

Esatiri bir eıınavqr gibi me-ı 
ııafeleri yiıtıın kudretli makine
nin homurtuundan başka bir 1 

R<'Y i.,itllmiyordu. 1 
İkiı;i de sükut t'divodardı. HergU:ıci, onu da. sllzdii. Uzun l 

uzadıya millihuaya daldı. Us
tu! soruyordu: 

- :tbı:am. nasıl buldun 

Önleriı:ıde yol, beyaz bir şerit! 
gibi 112anıyordu. 

Kıaı- Kilometre sa:ı.ti yiiz yirmiyi ı 
gösteriyordu. · 

iı; 

Cevap verdi: 
-Eh! .. 
Hakikateıı de ikisi oıi.a.aı idi. 

içlerinde en çetini Künteci 
Mehmetti. Küı;ük Hergelecinin 
kc~fini ustası takdir ei.mişti, 

Süral yol= kenarında yarı-, 
illllB kadar beyaza boyrı.tıan a
ğaçlarla bir aık parmaklık res
mediyordu. Birdenbire önlerine 
çıkan kavsi döndükleri zaman 
yayvan ve geniş arabanın iki 
yan tekerleklerinin yerden ke
sildiğini bisııetWer. Kadın ufak 
bir çıklık kopardı. 

Genç adam nazarlarını araba
--G.ireşler başladı. Defiteye so- nın ucundaki radiyatör kapa · 
yunanlar soy-.ındu. Kara Meh-1 ğından yırmadan sordu: 

ette ·· ı · ti y ·· - Ne var? Ne bağırıyorsun? 
m gureşe ge mış · an goz 1 Beni de şal!llrtacaksın ... 
le Hergel.:ıciyi gözleyordu. Des- _ Dcvriliyorduk ! 
;eye ~ıkacak aiya bakıyordu. ..,.. k Se le ben d - n.CI! e... n < , e 

Kara Mehmet, Hergelecinin kurtulmt.İ~ olurduk... Artık çe
del'teyc çıkmadığını görünce I kilir ııeY d~ğil. 

- O katlar bıktın mı? 
sevindı. N;u;ıJ s.ıvinnıczdi. Eğer ı _ Evet! O kadar •bıktım. 
Hergeleci d ~teye çıkarsa ken-

1 
Gebermeği isliyecek kadar bık· 

dL~ine ekmek kalmıyacaktı. tım, usandım. 

Hergeleci olmadıkça, desteyi - Hayret... Bir dediğin iki 
yüzue yüz Kara :ı.ıchmct kur _ olmuyor. Üstüne titriyorıını. 

Sı-ni memnun etmek için ne is
taı:ırdı. Fakat, bir _y~dan da ı tenKıı yapıyorum ... 
Mehmet Hergelecıyı kıakanı- _ Evet. Yine anlatmağa baş. 
yordu. Ifüçük ortaya geı;mişti. 1 la. Prenses Nazan hıınunefendi 

Hergeleci, desteye güreşen es·• ve o muazzam servetleri olma-

ki arkadaşlarını seyretmeğe baş. J 
83

:::._ Ben öyle bir şey söylemc
ladı. Deste güreşi i bbi.. Ka- • dim. 1 
ra l\!elımet finale kıı.lınıştı. ı - Söylem eğe ne hacet!. Her 

Cazgır. küçük ortayı ~a.,~!- an, her dakika bakışlarınla an-
yordu · j ıatıyorsun. _ Kiicük ortaya gilre§ekler Kadın ~~ı çevir i. O ?.ldı-

. ı rasııya sevdıgı sımanın butiln 
meydana!· hatlarını fikrine hiikkedecekmiş 

Hergeleci. kispetini giymiş gibi lıerıimseyici bir nazarla 
hazır bekliyordu. Cazgır bağı- genci uzun uzadıya ~üzdii. Na
rır, bağırmaz, Hergeleci usta-1 zarlarmı önlerinde uzanan yolun 

beyazlığına Çe'Yirdiği zaman 
sınm eiliıi öptü' kuan dibine ~a mani olmak icin kulla
yollandı. 1 nılan -.ıa aıraız bir ayna gibi 

Ustası çırağına hayır dua e- çehresinin aksini gördü. 
diyordu: Ancak ilci ameliyatla gergin-

Hayd · • ıum Allah · leı,eıt çehresind ki hazan izleri-
-

1 og ' mw - ni görmektQlı ürkmüş gibi !iti 
nin olsun!. elini yilzüne kapadı. 
Yağlanmalar haJjladı. Küçiilt An.larınıiaki bütün kavga 

ortanın elebaiı]arı içlerine yeni birleıf'!Jiliyen iki mev ·mın mil· 
birisi katıldığını gördllJı:leri içl.ı:ı. eadeleaidir ! 
hayretle Hergeleciyi g~ • • • ...,1 ' 
geçiriyorlardı. Preııseıı N&zan hanımefendi, 

·~· 
Mısırlı Prens Abdüllatif Pa.şa.· ı 
nın evvela odalığı ııonra nikah
lı karuıı olmadan evv .. ı mali -
llAnesindeki yüzlerce cariyeler
den biri idi 1 

Kilçillt Nf.saru, paşa bir gtin 
yalının uzun korldorla.ruida ak-ı 
rımile ko.,nıuıa oynarken gör
dü. Kız itarfwıııda k ı r ç ı 1 
k~rın altında. parlıyan bu bir 1 
çift haris gözleri görünce veli
nim.etinin mantıksız mücazatı· 
na çarpılacağını, kendisini ba
remağ:ı.larına döğdünceğini zan 
ederek korktu. Abdüllatif Pa
şanın gözleri bu körı>e vücudün 
hayalile ~- Kııan hele · 
ca.ndan kabarıp inen göğsüne 
baktı: 

- A-dın ne senin? \. 
- Nazan! ... efem ... 1 

Niizaııı Tarandil kalfa ha· ı 
maınlatarak paşruwı koynuna 
soktuktan sonra o ana kadar bil 
tün kadınları bir dişi ınahllık-ı 
tan ba>,kn bi,..ey farzetıniyen 
ihtiyar boğa, o pısınk l\'enç kız.. 
da bir fevkaladelik gördü. Ni
kahlılar, gözdeler birer birer 
çürüklüğe çekildiler. Büyük ya
lının koridorlarında koşuş:ı.n o 
basma entarili acemi cariyede 
baııka bir nisviyyet vardı. 

Abdüllatif Paşanın beyaz bı
yıkları birdenbıre ocak kurumu 
gibi simsiyah oldu. Derin derin 
çizgilerle manialı araziyi andı
ran pöreük simasını b:r gtinde 
kaplıye.cak kar serpinti!ıini gös 
termcmek için her g'.in sabah 
akşam traş oluyordıı. 

Nazana ihtiyar iU,ıkın bütün 
hayat u~resini enıip bitirmek 
için beş sene k, fi .,eldi. 

Bu irumn posasını nihayet r· · 
hat döşq';;ne U7.attıkl:ırı zam ... ıı 
Nılzı::n-.ll fcry:ılları r.a rayın cam 
!arını z:ını;ırdatıyordu. 

Ağır başlı dostlar, huluskar 
aşinalar büyük salonlarda top
lanamk servete karşı son tabas 
buı;ları yerine getiriyorlar, hep-1 
si simalarına cali bir hüzün ver· ı 
mekte blribirlerile yans ediyor
lardı. Arada yukarıda koşuşma
lar oluyor; 

- Prenses yine bayılmış'. söz
leri ağızdan ağıza dota;>ıyordu. 

Abdüllatif PB.\la, N&zan:ı pren 
ses nnvanile beraber elli milyon 
lira bıraktı! 

• • • 
N&ıl.an kocaya varmadı. Ser

best y&4&lllak istedi. Eni mil
yonluk altun ruıahtarla bütün 
cennet kapılan llnilnde açılıyor
du. İhtiyar p84J1.Slle geclrdiği se
neleri telli.fi etmek lcın rolibıü 
t&ınaıınen değittni. Sftıelerce 1 

v 
lta!yıı.de.. Niste, İııpanyada. ro· ı 
mııntlk bir aşk hayatı yafadı. 
İhtiyarlıktan, ihtiy3.riard8ll o 
kadar: nefret etrni~ti ki, bütün 
muWtiDi gençWcle doldurdu: Ya 
tında. baıa.berinde btıltıııan deli-' 
kanlılar yirmi beş yasını geçmi
yorlardı. ı 

Seneler geçtikçe N,\zan lı&nını 
efendi bu cıvıl cıvıl kayılAfli.ll er
kek odıılıklıırının ara.ııında y•
vaş yavaş müteka.it bir vezire 
benzjyordu. 

Nihayet kendisinin paı;asına 
yaptığı onun da başına geldi. 
O da sevdi. 

N&za.n hanımelenıil simdi ar
tık Celalin esiridir. Ba.~ında sa
n altun dalgalan taşıyan bu 
menekşe gözlü genç, geniş omuz ı 
lan, ince belile erkekleşmiş bir I 
çerkes cariye kadar güzeldi. 1 
Çekik burnu, kalınca ve kırmızı j 
dudakları aildinin m!!.t rengi, 
şeffaf denecek kadar :ıazik te
ni ile lüzumundan fazla güzel- 1 

liği Nazıını deli ediyordu. 
Kalbinde daima bir endışe' 

vardı. Bu ıı;üzel çocuğlm birgün 
olup kendisini terk"1eceğindeıı 
korkuyordu. 1 

Bu korku y:ıvaş yavaş bir 
kıskançlık şeklinde yüreğinde 
çöreklendi. Öyle bir yılan ki o
nun bütün benliğine damla dam
la zehrini akıtıyor, bir dakika 
rahat VJ huzur vermiyordu. 

Avrupa ~eyahaUcri yaptık
ları za.m.ı.n Celrui kalabalık şe
hirlerden ziyade tenha zannct
lıği memleketlere götlirliyordu 
ve her gittikleri yeden mutla
ka bir kıskançlık kavgasile ay
rılıy)! !ardı. 1 

tk zamanlarda Cdıil, gezin
tilerinJen mutlaka ona dakikl\$ı 1 

dakıkasına malılmat vermeğe ı 
mecburdu. Hariçte gereı' zama
nı tamamen Ölçülmüstü. Sonra· 
!arı buna da itimat etmediği i-ı 
çin arkasına hafiyeler takıyor
du. Celal, bir çiçekçi kııdınla ko-j 
nuşsa haberi oluyordu. 

- Sen bugün bir kadınla gö
rüşmüşsün ..• 

- Hayır kimseyi görmedim. 
- Yalan söylüyorsun. Benim 

malıllnabın var. Saat on buçuk
ta çi~ek aldığın bir genç kadın-ı 
la uzun uzun konuşnıussun. 

Bu takaznları göz ya.şiarı, si
nir buhranları takip ediyordu. 
Gitgide birilıiİ"lerine en ağır 
sözleri söylemeğe ba.,~adılar. 
Kı.Skançlık kavga.lan genç ada
mı o k r bıktıı'di ki bütün o 
muaıızam serveti refahı tepe· 
ı-elc kaçtı. 

Dimin fnlılı:lar, blrWnin 

--

alıştığı lliks 11beei, diğeriniu J 
lanlıııaz ıuıkı ile dl'v:ı.m etmedi; 
yine birleştiler. NA.an C..lali 
ancak genç kalmak suretile lu
tabUeceğini zannettiği jçin a
mansız senelerin yaptıfl tAhri
hatın önüne namı geçeceğini 
bilmiyordu. Gilzelllk ırı.'lesııeae
lerill<' avuçla pa.ra vrriy<ırdn. 

Biri gen llğe - k nakıs ta
ufa doğru gld.Mi<en. diğeri er
kek gfuııefüğinde dahn t~il 

Yordu. 
• • • 

- Neden bu kad ll' hızlı aü
rüyoraun? 

- Ne var? Y ııı. bir ye mi 
kızdın? 

- Hayır. Hı~bi.r seye kızma. 
dun. Fakat heder olan ömrüme 
acıyorum. 

- Heder olan ını • .. Anlamı-, 
yorum. İstikbalin temin edil . 
miş. H.iqbir şeye i tiyacın yok. I 

-- Sen benim dü~Uncelerimi 
1 anlıyantl121lln. Ua tta beninı 

mevkiim nedir• Söv le. Ben ne-
yim? J • 

- Nıu;ıl? n ııe olduiunu bJ 
ıniyor musun' ~im ... 

- E\•et. Preııses Nılzaıı ha
nımefendinin patenta'!ı jigolo
su... Beynelmılel bir adam; n 
gün 18tanhulda. yarı:ı Pariste. I 
öbür gün Bi}•ariç'te ... 13."!nlm i-ı
teJiğim bu değildi. Memleketi-' 
me faydalı bir dam olmak is- ı 
terdinı ... Bir mesleğim olsun ha· 
yatla mücadele edeyim... Oh! 
Halbuki bir lüks !etinden lıas
ka birşey dcğilım Bir nevi ~
yuncak. Zevk oyuııcağı... ı 

~ Senin ya.ş:ı.y-~~ tarzını is
tiyenler ~oktur. Sana herkes 
gıpta ediyor. 1 

- Onlar idolsiz adamlardır. 
Nı\zan b:Taz dü\rllndü. 
- Celru ! d di. Reni ı ölmemi 

ister misin? 1 

- Kimsenin olllmfır.J. iste . 
mcm Fakat ben yaaıımak. hC.. 
olarak yaşamak isterim. 

Geniş bir kavs döndüler. Bir 
denbire yolun kenarından elin· ı 
de uzun değnekle yolun ortıı.sın
daki kazlarını kovalıya.n bir ço
cuk çıktı. Bir çığlık koptu. 

Otomobil ufak bir zıkzak yap 
tı. Ürkek bir hayvan gibi yolun 
kenarınd_aki hendeğı ~ı; yar
dıi.n ~agı uçtu. . • 

• • • 
Nllzan göııierini açtı. YUzüne 

sıcak sıcak .)'llyılan kan beyaz 1 

bl~u kimuzıyu boyamıştı .. 
Ellenm başına. ve Y\i><üne st:T-ı 
dii. &ğır yaralutıdii'ını fl\kat ken 
dınde kalan ! ,. t -,uı.,.inin sön, 

meden bir dalın. paı • ığını za1 • ı 
nediyorılu. Elkr'.ne lr .1.'!j«.n k1uı 
kaypaklaşm.ıva bı.ı.fl mı ıt.ı Bır 
kere dah:ı. ill'r ta.nıiırıı m•ıay .. ııe 1 
etti. Yara!ıwmamıı;tı. O QLJ:!ı!Jl 1 
kanın Celillin şakıı.ğmdan · , • ı 
kır<".,ğını anl:tdı. 

Aralla yan dönmil6 ve ikısiı.i 
de m.anya fırlatın• tı. 1 

Nil.zan doğruldu. Yanında ıı· 
31Ulan Celale bakb. Kulağının 
a.rk-ndaki yarada.n fıııkır~ 
kan şimdi kırmızı bir kayıw.k ııı 
bi akıyordu. Altun renginde dal· 
ıııalı a&çları kan pıhtılarıle dik· ı 
lenmi:j, başının etra.fınila ~ıfal< ' 
bir gölellk yapmıştı. Q;\z ita ·, l 
paklarıni.11. uzun kirpiklerinin a· 
rasından meuek~ rengi gömer: ~ 
çehre&inin beyaz renıılle plitine 1 ıır, 
gömill.müş bir çift ııuıvı yakut& 
benziyordu. 

Nazan N.ııına sa.rılıKı örtüyiİ j Jıı! 
çıkarttı. Evveli C !illin yıı.nsı . 
nı bağlı~acak, gencin ya·Jıı.~ y,ı- ~ 
vıış hayatı 00.,alıtn bu delil!"i tı· ~ 
kayooa.k. ndan sonr:ı et: ftaıl I '(IJ 
yardım iwtiywcktı. p-~ ı 

Dlalı>.rine ıı..y nnrak lkmak 
tedi. uı<iarında, k11ll•rında 
ak "''~llı.l>dn.n !;aşka lıitbir şev 

y.. u. 
~- t"' ! . : '. ('e-Jül ! .. 
G~nç ~<I· ;n cevap \'ermedi

Y~ttnün rengi ka~ t M.bi ;ı: 
Dainı·ı IJir l.ı·1 gibi kırmızı clıı· ı 
dnklırrı ;·ava:, yavıı.ş •;oluyord'.!· 
Nazmı, 'la gUzcı (-!tl'ey<' d,_.. 

tin bi,· temeDiik hi"!l•lt b 1.LI j 
Birdenbire l:aznd:ın r.vve! yap
tıkları ml!nJ.k~a. hnf~'1na . 1 ,. 
Ce!ıi.l kurtn!acaktı. \ ~ bir ;;M 
onu bırakıp &)decl'kt i. MıJyon· 
!arına ra.~en rtı'c onu ?. pt • 
demi)'t'CC,'1ni an!ıtmıstı. Her 2a· 
mıın g-enctn nazarların.fa k~·ı· 
dine akran güzellere !rnrşı ı:r 
arzu <>kuyordu. 

·~cüırğindeki kısk:mçlık yıl"· 
nının ha;kRl:m hfü'i." beııı:"i ,ı 
sıkıyor. yavaş y:ıvaş /ı1i;JlliıU 
karanlığına gömiilcn C'c!:ilin Y · 
rasım bnı(lama' ı-tiyc•ı dkrini 
kelepçe11yorJu. 

Kazavı i lt~n'·~!' t€ı4fat-ın g::· 
linciy~ ka.1 .r lı~,· "<'Y l.; . · O· 
lr.cak: ı 

(\J.iıle kavga!.ı.-ın iliişür.i'. • 
y'.lıd..:. Birticnbi.' b·'ı dan o !rıı.
daı- iJİİVÜk bir }'Ot;{•:ı,!t:k h" + 
ti t:i o htyat:ı. tı:•:~;ı,· l<aşJ:ım;ıi -ıı 
k nt.linde bir c~S.l! ''· [;,, \;:di. 
Simdi bijfüıı bu Uiilntuı~· de:> 
kurtuluyordu. 

Bir daha doğru]Ju. Sene! ret' 
temel"t!lküne doya.ınadığı giizel 
çehreye baktı. 

Mavi yakutlar cam rengi al· 
mağa başlamı~l:ırdı. 

Arıı.lıanın yuvarlandığı yaı111 
listilnden • ler geliyordu. . 

Prenses Nazan ha'riıınefeıoıii 
g&Menni kapadı VA ba11tmııl 
gibi tek r uıamlı ! 
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ZiVETi 
ve Te 1 

taarruz ee ---~ 

leri ıC:::::E~~:mt~~~iiiiiiıSiiiii;c;:::c=~:m::=:~imıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::ciiiiiiiıii.iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiai:::Z:C~~~Eii3iiiiiiiiiiiiii 
1 :ıcı sayfada) 

·e parralarına 
l'lıirkır aklığı · 

n, mihverin, o 
usiyen diğer Ü· 1 
.ıvvet !erine bağ· 1 

Fransızların 
neşrettikleri 
beyanname 

Resmi Harp ısuriyeninl 

T(~~!.~~~~ir!y,ada) işga 1 İne 
l skenderige 

geni den 
bombalandı 

savaşlar, karşı· ı 
orduyu yıprat
uru harekatının 

(B•ı t••afı 1 inci <ıayfada) 1 
nelcriyle irad ettiğim hür Fran-

1 
sa namına ve onun şefi gene • 
ral de Gaulle namına neşredi • 

Vichy 
protes o 
ediyor tik. Rıcat halindeki dllşman, ba I d şiddetli surette takip edilmek- ş a n 1 

tedir. (B•t tarafı 1 inci aayfada) 

(Baı •• ,.,, 1 inci .. yf• Irakta vaziyet sakin olmakta (B•. ta•aft 1 inci &aylada) nına maliktir. Mesul gubaylar 

min hazırlamı~b. 
«Y, adet, teçhizat ve 

İngilizlerin Suriyeye karşı berdevıımdır. kararg!lunın bu akşam neşret- da bu mütaleaya tama.men işti • 
yaptıkları taarruz Jıiçbır suret- Surfyede, bu sabah erken, tiği hususi tebliğ: rl.k etmektedirler. Maltayı terk-

- _..mC(:c üstün bir düşma.nlıı 
r PUiarak yorulmuş olan bir 

Ilı dıınun. ilk hamlede atılacağı 
~Ydanda idi. Ynpılan yardım, 
tıııık' tutunma. müddetini uza. 
değil. F'a,kat, mukadder akıbet 
~ ŞtinlemezJı. Verilen söz, 
\.' ne getirilmişti, ne çare iti 
Ilı unaıı toprakları Jrurtanıama
lııııi'· e"a&'n buna imkin dı 

yorum. 
Bu sıfatla manda rejimine 

nihayet vererek sizleri serbest 
ve müstakil i!B.n ediyorum. Hür 
Fransa kuvvetleriyle İngiliz 
kuvvetlerinin hudutlannıza te
cavüz etmesi hürriyetinizi kal-

le kabili müdafaa degı .. ldir, Olsa, 

1 

,., •neral W'il""n kwn•nd•~"d.:'·' +_ etmiyeceğiz. Adanın ne Alınan-
""' ~ - ~ wu rngiliz ha.va kuvvetlerine la ı af.ı d olsa bu taarrın: Churchill tnra· mıittefil< lrnvvetler, Alman mus·· 1 b .. h r, ne de talyanlar tar n an men.sup tayyare er, ugun u- · alin milsaad etm k · fından Fransanın içinde oulıın- tahdimleri "e ., ___ n"'-·-· _ ljg e e e ruye • 

• .n..wuuı w.uz.u dudu geçerek Suriyeye giren tinde değil' · B · t· 
duğu feci vaziyetten iı>Wade e- nu devamlı brr sızma ıl~ kendi· imparatorluk ve müttefik kuv • ' ız. unu vazrye ın 
derek, impa.ra.torluğunu ele ge- !erine lılkim bir vaziyet temin vetlere tam müzaherette bulun- müsaade ettiği sakin bir itimat-
~irmek hwrusunda tatbik edilen et""'--' '-- mıntakaların bu n }a, eöyliiyorum. " .......,., """"' muşlardır. erleyen kıtalar ü- Mal '--L• 
p18nın bir devamı addvlu.aabilir. mın•-'--'--'- eng-•-;.z· Alıııan 1 ta, kendisinden umuenen 

c........_.a.nu<. """ zerinde karakol UÇUŞ arı yapan --" yi if muktedir ld 
dırmak i•·in değil,' bili.ki.s sizlere lııgiltere kendi taarruzuna sebep "-'erı· •--'a etm...,;"a mu .. ""•deı __ ,_ bi ka V=u.e aya. o u • , ..... """' - ~ a-vcı tayy ... ,,..,ri, ·çbir mu V&- • · b t ed kti Hiik. • t hürriyet temin etmek içindir .. olarak Almanların Suriyeye ihraç olunursa bu, Orta "arkta müt- t ,, __ ,, !ardır gunu ıs a ece r. ume 
Bu yuru·· ··yuşum·· •• üzü Suriyedeki edilmesini g"-'+--'.,+;_·~. Hal·, "' me le ~,,...aşmamış · ve harp hizmetleri Maltanm 

~~.....,...... 1 tetiklerin vazı.yetinin emniyetini İngiliz elçJsinin beyaruıaroesi. tarihine mazidekinden daba par 
Bitler kuvvetlerini tardetmek buki, Marsclkebirde hıç bir Al· tehlikeye lr.oyabilece.k ve arap Kahire, 8 (a.a.) _ İngiltere 

u. ve şarkın lngiltereye ve bize man yok iken Ingiltere bızim meınleke"--'-!n mı·hver devlet- lak sayfaları katması için hiçbir 
- bb.. ...,,..,. hükfımeti namına hareket eden _,ihmal tmemektedirler 

karşı bir üs olarak düşmana filomuzu mahvetmege te§e wı leri tarafuıdan işgali il netice- Kahire büyülı: elçisi Sir Miles f ""' e · 
hizmet etmesine ın3.ni olmak etmiştir. Dakarda gene hiçbir lenecektir. Bu i~e, Fransızla.. .Mısınn prtoOOst.osıı 
içindir. Hürriyet için harp eden Alınan mevcut olmamasına. rağ· nn ve ara.PL:nn ~birliıHnin el· Laupsan Suriyelilere \'e Lüb • Kahire, 8 (a.a.) - Mısır hü-

, \rtık taarruz ordwrunun Pİ.\t-
'a deniz dikilmi~ti. Bir d&-

· ıe\- Kı, Mare mostrunm diyen mil 

d 
ııı, biraz da hatırı sayılan 

bizler düşmanın memleketinizi men bu büyük limanı ele geçir-
1 

de edileceği ümit olunmaktadır. na.ıılılara hitaben bir .?eyanna • kWııeti, çarşamba. günü İskend&-
bukadar ezmesine bütün inııan- mek te§ebbüsünde bulunmuştur. İt.al~ Resmi Tebliği , me neşretmiş ve ~uttefilı:lere 

1 
riyede meslı.ın sivillerin bom· 

''"·-ı..ı -.ıınasını sındıran armada· 
İtt 1~ harekatına cevclingıihtı, 
tı. 11.ya sed çekeceği •anılmış· 

ıarıruzı, bütün emval ve eşyanızı Gabomda, Kamerunda, Yeni Roma, 8 (a.a.) _ ltalyan or- yardım ve onlfugilıtiına.th=- bardıman edilmesinden dolayı 
kendi kontrolü altına alarak he- Kaledonyada, Tahitide, hilliisa dularının umumi ka.raraahının !eri _takdirde . . .tere ... • ı Almanya. ve İtalyayı şiddetle 
· · · ı · · dirm tn iltere · Fr .. metinin kendisıyle l§bırligı yap- '"'rotesto etmiştir. Olenler i~;" pınızi esır menze esuıe m e- g nm, ansaya oyun oy- 368 numaralı tebhgı-·: mili tl · "- .,. ,..... · · · ı ak · indir. Fnı.n k -~-~' •· h d d h. mış ola_n bütün e erın m....-

1 
ve maddi hasar için tazminat eme manı o m ıç . • nama '""""gı er ye~ e e JÇ· Dün gece tayyareıerı·mız· u ·J ar·· nl d 

17, üdaf taahhlld et ı b' Alın bul adı - w"' tefit oldıılr.ları men ıı o ara a 1ılıaırda.k:i Alman ve İtalyan aıa-lQk• <>.iyQf manevraL'ı.rının ha· ~ ~ ·· aaıııru . _ • ır anın unm gı ayn· tadaki hava üslerini bom bardı- temin edeceğini bildinniştir . .S. oaklanndan ödenecektir . 
~ı vaziyetlerde tatbik yeri bu· tigı milletleri tarihin tanıdıgı ca şayanı kayıttır. ma.n etm · ..erdir. yanname şu noktabrı ihtiva. et.. Muıır kralın.uı ziyareti 

ıyacağını sananlar vakit en gaddar ve insafsız bir mih!te- Suriyede general Dentz hiç Şimali Afrika.da kara mınta- mektedir: Kahire 8 (a a.) _ Kral Fa-
'-ı.ltit ' . bidin elleri arasında bırakmak bir Alman askerinm mevcut ol- k ı ında · • d - • · 
~ denve yer yer muvaffakıyet-. bmm ic;m· imkimsınlır. madıgını- iddia etmiştir. Yalnız a ar ış ara eger yeni bir . Abluk_a kaldırılacak ve s~ ruk ile kraliçe, İakenderiyede 
ll:uvveeınu· elere ~ıt oldular. H''- Fra.nsnlarua '.hbficTi \ ırak& geçmiş olan bazı Alman şey yoktur. Tayyarelerimiz 6 nn sterling bloku ile derhal mü- bombardımandan müteessir olan 
L ı cepheler uanJıyor ar ur .,. ha.ziran gecesi ile 7 haziraıı gü- na.sebata gırm· enız_ · temin ol.una- 00·ıgeyı· ve has•-'-----'e bulunan 
•aıarından ve ı--,·aı' _ _. __ vuru' • Loodra. 8 la.a.) -Hür Fnn- tayyareleri Suriye tayyare mey- nü Tobruk müstahkem m.1vkiin· ~ 
lıı - .... ~ • ku--~ı . 1 ,,_ __ • • danlarınclan karaya inmişlerdır. ek ba calı::tır. Bu hal ıhrııcat ve ıdha- yaralılan ziyaret etmişlerdir. 

l'<ırla dı G · · d de. haki bir • sız •""' en umum ~- - .,a d i taryalara ve a.skerl tesi· !at hususunda. da sizlere fev • • 
dQııa r · 11:. .. .. . m hınm bugün öğleden sonra neş- Şu saatte manda altındaki bü~ün sata isabetti endahtlarda bulun kalad. • e menfaatler temin edecek- Amerıka yeni 
ı.ıa ~ın .gozıı ~ınlinde :-re. • rettiği tebliğ: / memleket dahilinde yalnız ıiç, muşlar \'e yangınlar çıkarmak• ti Malla mJ keti nle 
lıaft_agır zayıat verdirilerek i.kı Hrtler - Darlan siyaseti, İn· dört Alman tayyaresi ka.Inııştır suretile tahribat yapnuşlardır. S:~bestçe =ak~~ ;tediiunz deniz devlerine 

ıı .ı ıçınde alınmıştır . giltereyi ve müttefiklerini ağır ki bunlar da uğra~arı hasar Siwa civarındaki motörlü lngi- şey.len. · serbestçe satın alabile- kavuşurken 
"lıb~: muvaffakıyet, yenı te- bir iki şık karşı81na koymuştur. neticesi olarak topragımıza ın : liz vesaiti bombardunaıı edil • 
lt.t UBlere kun:ııt \"erebilir; U· Ya gayri faal kalacaklar ve mişlerdir. . miştir. cesıruz. (B•ı taraf• 1 inci Nyfada) 

~ ~dalar ve_ kıyılar da .""işile-l Vichy'nin muvafaka.tı ile Al • • . İngiltere ~er vak.it takip etti-_ Düşman taya.releri Bingazi ve Oniulua ~ral W119oıı vetıni tesis etmeliyiz. 
~!~~~erdir. Bu, günun me- man kuYvetlerinin Suriyeye f:! usule :ıı_ıura.caat ederek S:Ü Derne üzerine akınlar yapnu§· Kahir~~~~)ecliy~ ve "Southakota,, zırhlısı North· 

"· ır. yerleşme:tine müsaade edecek-f nye ve Lubnan halkını mad !ardır Hür Fransız kıtabnndan mUrek caralina ve Va.şington zırhlıla-

biıl•ri berındıramıvan, hele,1 istikl&li. ltaybolacaJ<. Fransa Su ~betv~ S~ bloku momıntakasındalı:imuharebede ~~u=:::: =fi~~~~ Camden tezgBhlarında diğer 
~~ır ada, nihayet büyük kuv- !er - ki bu takdirde Suriyenin istifadeler vadi ile, ablukanın' Şarki Afrikada Galla ve Side.- rının sınıfına mensuptur. 

ile Çok _hava meydanları tesisi· rıyedek.ı ~evkıını . terlıedeeek 1 ı e munase esısı gı 1 men • va.m etmektedir wı k harp gemilerinin inşaatının in-
''· ıın. ka.n vermediği i~in, havası ve. _Suri_ .yeyı, Türkıyeyı, Irakı.. faatlarla kendi tarafına çek • • J!'raılstt h.ı "'""""'· vmetandler:~ genaltıendadırral ilıı. 0p"..':1:., . ~= kıta& uğramasına mani olmak 

1 
" e Fil M.ı.sı tehdit ed meğe çalışıyor. Bu da gösterir! AU.,..... -· ~ .,.. . "'· J diğe k 
~u:'~~ybctle kGoz:ına~by~n zalbir ku ıst~ : k rı d · ve h': ki lngiliz ısti.lılsı, her yerde oı- 1 Beyrut, 8 (a.a.) - Suriye- fa.kla beraber, müttefilı: tayya- ıirere tezgw.ı arın r ısım • 
~ .. ' 1 rıs, rırid gı ı arı ı ".".e .. r ·ara. enız . ' duğu gibi burada da sırf İngil· deki Fransız kuvvetleri kuvvet· r releri, Fransız orduswıa ve Su- larında çalışan işçiler, merasim 
lla ldır. Britanya ordulan a- va ussu ~alin,e gelecektir • ve tere menfaatlerini müda!aa nok· !eri kumandanlığının tebliği: riye makamlarına hitaben be- esnasında dahi çalışmalarına de 

1 

~~tdda mütekasiftirler. Do- yahut, Vıchy ye sadık . ~ tasından yap·'-..... -. lngiliz lmvvetleri, bu sabah yannameler atmışlar, Suriye • vanı etmişlerdir. Ancak yemek 
kuvvetlerle ,..,,...,.ına ıhti.malinı ~~ İn tatilinden istifade e(leıı işçiler ... . aya güvenen adalar ufak . .. ~,...,. .· . İngiltere ~·~kta uğra.dıgı- saat üçü 45 geçe Stıri""' • Lüb- den Almanları atarak giliz ••tııı 1 dahı go.e alaraJı: ıınndiden Su ,,.,.. , • merasime iştirak etmişlerdir. 

~I zonJarla iktifa etmişlerdi. . ' · · mağlfıbiyeti bi.zDn sn1;ııımdan c;ı- nan hududuna hücum etmişler ve Hür Fransız kuvvetleri ile 
<:;i ~an sergiiz&ıti sırasında da rıyede bulunan Almanlıı.r_!l lr.arşı karnı.ağa uğraşmaktadır. Ayni dir. Frai,.uz orduları. bütün nok iııbirliğınŞ·idede~v!~. ::,::r. Amerikanın Lond· 
ıeı:ıd, müdafaa ·tertiplerine Jii- harekete g= v:ı,,, ~r A_J. zamanda bir kısmı bize ait olan talarda. parlak bir surette mu· 1 ... ,_.,.. 
r'"tı \'eremcmişti. Sı~-mıı bekli- :a~I~~ m g sıne ma· t Irak petrollarını da müdafaa et· ktaavemet. etmd .. eürillm.k~clir_.. Üç ~teadgillz I Londra, 8 (a.a.) - General ra elçisi temin 

1 
~ıLrısın en şiddetli darbe-j · melı. mevzuu bahistir. Bu son yyaresı uş ıış, mu • ı Denz'den Vichy'ye gelen ilk tel· edi 

la .~ar~amaya ha:arlandığın· nokt.a City derununda yaşıyan dit tank tahrip edilm.İ.lltir. Şam graflar Suriyede Cebeli Driiz.. yol 

;i~'.·ıı:,~~~!~~zı~in i=;:.ı~ ı·nnı'lizler Suriya ve f ~~r.~azfy~~uın:!1wa:ı~..:;; r~~:~'edi7l~ttarafır_ta.y~:;'anm~,,; ~: ~?;::ıt~~~rc:~$: rulan .~:;: ~~ ;uın~;~::~. 
~:: bulundurmw dır. Büyük H ı olduğunu ğösterir. -...., nn bildirmektedir. &ıveyda, Su- miştir: 
~\~ııyll orduları anayurddan ı L,. b • t' ktA l d • lngilterenin bu meseleye, de •Alman Resmi Tebliği riye ile Şarki Ürdün arasında· _ Hülı:funeUe hi(bir tereddüt 
~~.lt~ıCebelütlarık_. Malta, Gi- U nana ıs 1 a var 1 r Gauile kuvvetlerini de karıştır: t Berlin, 8 (a..a.) - Alman or- ki huduttan takriben 35 kilomet mevcut değildir. Bu milletin mu-

" hrıs Mıııı.ı Filısllıı ı dığı şayanı kayıttır. Halbuki duları baJjkumandanlığuıın telı- re mesafede ve Şamın 80 kilo· harebeııidir ve millet de bunu 
~ ' • ' ·t (llot tarafı 1 inci""''· de Gaulle hiçbir vakit Fransa.ya liği: ! metre kadar cenubu~kisında • 
t~~;a~alayıo, Hatta. lf!ıwlis~ 1 Vicby hükümeti, mihver de..,. karşı harp etmiyeceğini beya • Bir Alınan denizaltıın, 21 bin dir. bUlorwinant, Amerikan yardı-
~ larına serpılmı•lır. Gın- 1 ti .. 1 . b' ti"' · --~ d ·· '-'atir B taahhüt ,... ___ ı Den•-•· • '··· 'aldırışta hııva istila kuv· e en ı e ış. rr gı ~}a.ı>cuue. naUn a soy~ · u 250 tonilato ha.eminde düşman ""°""a ._.. ın umumı ""'" mının Atlas denızini gittikçe ar· 
~l<!t'· . . devam.la, Surıye ve Lnbnaııdalti hatta kendisi ile İngiltere baş- gemileri batırmıııtır. Bu netice rargahı Beyruttadlr. tan bir miktarda geçmekte ol-
'•!e~ ı hep. oraya tevcih ed:ü· t hava üslerini Almanya ve İta!- vekili Chiırchill ara!!!ında alrte-( ise, bu cüztamın bahis mevzuu Harekat siir'atle ink.işa.f ediyor duğunu i!Avc eylemi~r. 

h lfatt.a şaşırtıcı teşebbü8- yanın emrine te\'di etmiş ve ditmiş olan mukavelenameye olan harekat esnasında batır- ı Londra, 8 (a.a.) - Reuter: 
t..,.;k 1 ~~ gi.ri8ilml'm.,.,; bu hususi Iraktaki ası kuvvetlere harp bile girmiştir. Halbuki bugün dığı yeni aıişman gemisinin Gece yarısına kadar muhtelif -
<:ıııa k_uııeı· . k~dr~ıın dar.h- m:ılzeııı.esi vermiştir. Suriyeyel görüyoruz ki sabık Fransız ge- 1 mecmu tonilatosu 42.641 e baliğ kaynaklardan gelen haberler, Serbest sulun 
'liıi lıaınledıldı. Boyle zayıf brr- Alman sızması baslamıştır. l nera.li Catroux Suriye ve Lüb- 1 alnı.akta.dır. 

1 

müttefik kuvvetlerin, yüz kilo 
~a~ ancak biri diğeri ardıııe-a Mıitareke ~eraitini pek çok te. nanı Jrerwhlerine iııtiklal ver • lskoçyamn garp '!ahili açık- metre mesafede Şama giden B"ır m'u'nakaşa hak-

. ete koyulabılirlcr ve bu- cavfu eden ve Fransanın sabık meır' vidi altında, tereddütsw f ıarıncia faaliyette bulunan AJ. demieyolu boyunca. şimale doğ-
:nanıldığı halde. Britanya a· müttefiklerıne karşı herhangi lngi!tereye hediye etmektedir. man ha-rn kuvvetkri, gece, ru ilerlediltlerini ve pazar saba- k d d.. • 1 

t \l" emniyet aTtıı:da<lır. Fa- bir harekete ge~mesine şerefini.n Bu hareket Fransa devletine ve cem'an 21.000 tonilato ha.emin- 1u erken otuz lr.ilometre kadar rn a uşunce er 
ı n; bu tahminler, biı; de ga. • mıini olduğu hakkında Mareşal Suriye ve Lübnan milletlerine de üç dfuıman silahlı ticaret ge- bir ilerleme yapı~ olduğunu 1 
• 1 Vcrcıuczler; Kıbrısda, Su- Petain'in son beyanaU ıJe tam karııı tam m8.nasiyle bir hiya "f misi batırmıştır. Başka iki bil· bildirmektedir, 
'f!:y~. ~ Filıstin, dol:ıyısile fü\. tezad halinde J:>tıiunıt?- b'.?yle nettir. ~ yük vapur, İskoÇya sularında ve 120 kilometre daha şimalde 

~ de taarruza maru:ıdurlar. bir hareketi lngilterellln mus:ı- İngilizler Alman tayyareleri- Atlantikte hasara uıhatılınıştır. 'bulunan Humusa karşı şarki 
tı,; l•riyc i"gal edile<'~ks~. 1'ıb- maha ile karşılaması beklene • nin kara.ya inmesine karşı bir bir savaş tayyaresi, İngilterenin Erdünden veyahut Iraktan bir 
~d'.: bir köprü, onun bir ileri mez. ksülii.m.el olarak Suriyedeki ı ,ark sahili açıklarında bir düs- cenah hücumu yapıldığı hissi
ti .Ziı olıııak bR.kımından, b~J. B11na binaen, imparatorluk tayyare meydanlaruu bombaı:;Iı· man karaJ<0l gemi8İni bomba i. ni veren haberler de mevcuttur. 
flı,,..~nl <!<'den \•c Giridden alınan kuvvetleri ta.rafından nriizahc. r ınan ettikleri va.kit Fransa hu • le tahrip elmistir. Bu ilerleyiş. Beyrut ile Trablus 

·• e ret gören lfür Fransız kuvvet- kümeli bu hareketi hasma.ne bir gen· kalan Suriye arazıs· i ! 

' 

re da.vanrak, teshir olu- · l§aID11l 
1 l · bu hah erk S · taarruz olarak telakki etmem1ş- I ile m"-· '·-•~tını tehdit etmek • 

\ıı <t.ır. Naz.ı.rların Suriyt>;·e İ'.~bnanas~rmi-·....':ı~r. urıye ve ti. Fakat Suriye~ İngiliz kuv- duğunu hatırlatmış ve sinleri- tedir ~b:noktalardaki bütün 
~,1;::ı 1 d~. SiI· ·y~i yakından ndr 8 ( ) vetleri veya Ingiltere parası ile ne şöyle devam etmiştir: 1 
'·~"'·ede!' Lib."a O~<iusuıııın 1 Lo a, a.a. - Britanya raf d .sti "Sı'z ki o-'ardasınrz, oo·tun·· Alman "turistleri,, nin vaziyeti-'• '- ' h"'-"·-eı· ı·ıe lıur·· Fran•ızların y0~ayan ""'teler ta ın an_ı . • ""' · f k-»~ f bir hal so !h..'~_atını kol•n-'la.•.urır. Daha UAum ı • ...., .,.- ı .. u • nı ev ....... e ena e • ·'<l(fıd ...,, Şefi general de Gaulle namına liya uğraması Fransa hakimı • bu.nrarın yalan wuugunn bilyor kacaktır. 
"ti en mühim kuvvetl·~r Fi· ı h:u-eket eden Hür Franeanı.n yetine- karşı hasmane bir hare - sunuz.,. Başka kolların, Akida.n Bey· 
'iti ile sürülmüştür. lı k emni- oı-taşark umumi murahhası gea kettir. Buna rağmen hükiımet Mareşal. uı;annyacak vaziyet- ruta sahil yolu boyunca ilerle • l 
~ >tin bırıı.Jula:ıdaııo rtaka.laıı nt-ral Catroux bir beyanname mahafilinde gerek vaziyet v~ ge- 1 t.e buluı:ıarı W: yahut dört tay- dikleri tahmin olunabilir. 
'~~~Uer de batıya doğru silril· I n~rederek Sariye ile Lübna.nın rek muhtemel inkişafları büyük ya.re hariei.nde. Suriye ve Lüb· -------------: 

l..t ır. hürriyet ve istiklalini ilin etmiş.. bir sükfınla ve soğuk kanlılık. • nanda ne Almazı hava kuvvetleri 
~11:ıı,..dalri ıniiıver ortlulaı:ınm 1..,,-dir. la takip edilmektedir. ne de Alman askeri bulunmadı- ır.t etmiş olan zirvedeki şahıs • 
~1Yebileceğini hf.di><e!~ gös. Beyannamede Britayııa. hükf\. l\lar..şal Petaiııiıı meli&jı ğını taııril: ey!emit ve demiştir !ardan mürekkep küçük bir çe. 
~~r. HiA: bir plii , ~·İl er- metı ile general de Gaull'ün bu Vic-hy, 8 (a.a.) - Ofi bildiri- f ki: ı teye ait olacaktır. Vichy'nin e-
\ıı.; llıın zafı h~rabına. büyük tedeflerin ta.lıaltkuk ettirilme..ı. yor: "Tı.caruı,. tamamiyle haksız- mirlerinin ise Almanvadan ve-
~ ..'.'.@tle1 • 

1 
tilı· a~~-1·-tr h-, n; temin edecek bir muahed . · Bu sabah Suriye ve Lübnana dır. ve yakın şarkta.ki Fransız rilmekte olduğu muhakkaktır. 

~~ııtakalara ~~';;,'d;~ıf;;,aSJ~ nm ınil:ı:akeresiru taahhüt eı . yapılan tecavüzler üzerine, :Ma·' hd~~~ğı ~ızed~= bilu~ LÜbIWl hiikfunetini.n tıebliği 
t:,;:"ad<> edemE;z Suriyenin ""- m;> olduk lan ilavt ~'(jiJ. reş:ıl Petain, Suriye ve Lübnan· =-<L ""'" J Şam, 8 (a.a.) - D.N.B.: 
k"lıı - · • "' mekteılir. daki Fransızlara hitaben, yük· lunnıaktadır. . Lübnan hükfımeti neşrettiği 
!lıİ de tak:ıddilin eUnek d• Je- Suri)eye gelen Almaııbr sek komiser ve başkumandan Mareı;ıal.. mesajını söyle bitir- bir tebliğde, Suriye ve Lübnan& 
~li~diişüncelerr <llisürebilir. Londra, ı> (a.a.) - Şimali General Dentz'e bir metiaj gön- mektedir· ı karşı fena niyetle yapılan gaze-1 
~':.hava. Uslerinden istifade s nye hududundan alıruı.n ha· dermistir. "Haklı bir dava i~in, tarihin te ve radyo neşriyatuu tebarw 1 

\:.ıı' ili muhakkaktır. Bu. üsle- tıer~= göre, aMlb.rı;;.'a ba\-acı. MaTeı;al, mesajında, bu tavsif vatana emaııe ettiği arazinin ettirmekte ve bilh-a.ısa Lübnan 
~'!ıı,'~a g;enı~ harekılt için j ıık teknisiyenleri, tayyare mü. edilmez hücumun muhalif Fran tamanılyeti dııYası icin oarnı- efkarı uınuıniyesinin bir yaban-[ 
I~ rtipler verildiği. de anla- rı0ttcbatı ve propagandacılar da sızlar tarafından yapılmakta ol- şıyorsunuz. Bu araziyi müdafaa cı devletin muhtemel müdaha· 

1 tJo tadır. t.Mhil olmak üzere bir k Al . duğunu \"e İngiliz kuvvetleri ta· etmesini bileceksiniz. Benim ve lesini sempati ile karşı.layaca • 
~ğu Altdenizde ilerleme ma.n halen Surıyede bulunınakt;ı. rafından müzaheret gören bu bütün FranAAI!ın temennileri, ğı iddiasını reddeylem.ektedir. 1 
~elen bas;lanu~tır ve de- dır. Bütün Suriyedeki bava da fi Fransızlarnı, Fransız hüküm • f sizinle beraberdir .. Bu tebliğde ezcümle şöyle 

1 ~ttetieeektır. Eııns hedl'f, Sil- bataryalarının hepsi. Alman • ranlığını müdafaa eden kardeı;- Lübnan.da hıı.lkm tema.yülü denmektedir: I 
~. ~ır. Buraya ileten köpı·ü ·• lann elindedir. Almanlar sivil- !erinin kanını akıtmakta tered· Kahire, 8 (a.a.l - Röyter: Lübnan hükfımeti, Lübnanın 
~~ 0llar, ü.ıerin de yakın b&- dir. Suriyede fiatlar durmadaıı 

1 

düt eylemediklerini tebarüz et- Suriye ve Lübnandaki Fraıı- kendi mukadden.tı hakkında 
~ teşkil etmesi beklenebilir. brlamaktadır. Mesela petrol gi- tirmiştir. j SL'! kuvvetlerine mensup erler kendisinin karar vermekte ol-' 
' ı.. -Akdenizln yakında mü- bi bir çok maddeleri bulmak im- Mareşal demiştir ki: ve erbaşlar a~sında Almanlar duğıınu ve i'rıınsamn memleket· 
~kita a1ıne ııluağma kansızdır. l "Flı.rnsa, sabık müttefikine aleyhine çok' derin hissiyat te sullı ve emniyeti idame ede • 

k)',.,_ l!zımg\"liyor! Ordudaki asker ve erl>aşlar a· karşı ilk olarak silah çekmemi~ mevcut olduğu malfundur. Snri- ceğine tam emniyeti bulnndu • 
ı"lt "."'lll1 bitirirken, Suriyenin rasmda hür Fransızlar hareke- olmakla müftehirdir.,. 1 ye ve Lilbnan halkında da. ayni ğımu beyan eder. Bınıa binaen, 
~ ~l"ıuı.sı.z ve tlngillz kuvvet- tine ve general de Gaulle'a karşı• MareŞal bilahare, tecavüze hissiyat TBrdrr. Burada beyan Lübnan hüki'ımeti, memleketi f 
~ lırafından işgallne başlan- bir ııempati gözükmektedir. Bir bahane hazırlıyan propaganda- edildiğine göre. eğer bir muka- bir anlaşmazlığa sürükleyebile
\tj,,.,'.lkkında lıabel'ler geldi. yüksek snbaym dün Fili$line nın Suriye ve Lübnandaki li-i vemet vdua gelil'l!e, bım.daki cek ve harp meydanı haline so
. ''"'lu lnlri a"ı1t1 '--.. ıı··-'-' k•-•• oldugu· bildirilınekte •

1 

mantara Alman kıt'aları ihraç kabshat, şimdiye kadar körü- 1 kafıilecel: mahiyette her tUr-
ş ' """' J'""" .... .....,, -~ı·ım.n 1-'~1·8-da buJ~uş oı- 1 ~ dir. ,.... .,. ""_,, ~rn ldltiime '-'kh~ uw enriıledııe ita J:i "ergüzest siyasetini reddeTler. 

(Saf tarafı 2 inci sayf•da) 
olan İhsan Pa.,aya vermiş idik. 
İhsan Paşanın, kendisini dıvanı 
harbe kadar isal eden nabeca 
ef'al ve harekatından dolayı or
du kumandanlığından uzaklaş -
tınlması Jii.zım geldi. Filhaki
ka. Ali İh8a.ll Paşa, ordunun in· 
z.ibatını ve idarei umıımiyesini 
çıkmaz bir yola dl4ilrecek su
rette bir hattı harekel takip et
ti. Mesela ordusunda madun ku 
mandanları, mafe\·k kumandan 
!ara itaatsizliğe sevkedecck va
ziyetler ihdas elit. Mesel.ô., an
barlarının mevcudunu, günlerce 
haber vermiyerek ve baber ver
dimıiyerek, umumi iase buhra
nı hiikümferma olduihı bir sıra· 
da ansızın anbarlarının mevcu
du kalmadığını ve açlık tehlike
si bulunduğunu bildirdi. 

)fadun kwnandanların itaa.t
sizLk ve vazifesizliğini tl"rviç ve 
teşvik sistemine dahil olarak, 
ordunun itaat VP hissi vazife. 
sile oynıyacak kadar entrikaya 
müstait olduğu kanaatini hasıl 
ettirdi. 

Alı İhsan Paşanın mahafıs o
lan evsafı farikasından başlı -
calan ~anlardı· 

En küçillc kademeye kadar 
bütün ordusuna, ehemmiyetli &

h.:mmiyetslz her işin ve her ka 
rann ancak kendi tarafından ve 
rilebileceğini telkin "derek, bü· 
tün ordusunda, yalnız kendisi
nin sahibi kndret olduğunu zan
nettirmek. Büyüklerine mütefev 
vik olduğunu herke8e isbat et
mek endişesinde bulunmak, bü
yüklerinin gerek re.mü iş ve ge
rek hususi hattı hareket noktai 
nazarından itibarlarının düşkün 
olm!lSlnı araştırmak.,. 

Dilşmanlara karşı uya ha.yat, 
'?"' .~ı:~-n' mi\radıııol:--;:i '"1nt1<7ı. -

~-------::--. . . . 

..s 
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ı=;=:1 SPOR=:1= 
Dün ü fut· 

bol m çı 
(Baş taraf, 4 üncü sayfada) 

müsabakaları dün Şeref stadın
da. yapıldı. 
Havanın sıcak olmasına rağ

men stat oldukça kalabalık bir 
seyirci kütlesi toplamıştı. 

İlk müsabakayı Hayraboll!lu 
Süleyman ile Eyüplü Niyuzi 
yaptılar. 35 dakika devam eden 
bu güreşte pehlivanlar biribirle
lerine oyun tatbik o!demedikle· 
rind~n her ikisi de diskalüye e
dildiler. 

İkinci müsabaka Dinarlı Meh 
medin kardeşi .l.smaille Kumlrn· 
pılı Celal arasında oldu. Dinarlı 
İsmailin lıikinıiyeti altında ge
çen müsabakanın yirminci da· 
kikastnda Cel.3J minderi ter • 
ketti. İsmail galip ilan edildi. 

Üçııücü müsabaka Molla 
Mehmetle Gönenli Hamdi arn· 
sında yapıldı. Birinci devre 
Mollanın hil.krmiyeti altında 
geçti. İkinci devrenin 22 inci 
dakikasında rakibine taktığı 
kuvvetli bir sarma ile Molla, 
Gönenli Hamdinın .ıırtını yere 
gotirdi, 

Kara Ali Pelinen 
Günün mühim karşılaşması 

Kara Ali • Pellinen güreşi çok 
çetin oldu. Her iki güreşçinin de 
çetin olması müsabakanın hız
lı devamına vesile oluyordu. 
Birinci devrenin sonlanna doğru 
rakibini çapraza getirerek alta 
alan Kara Ali bir hayli hırpa
ladı. İkinci devreye Kara Ali 
sür'atli ba,şladı. Ve zaman za· 
man Finlandiyalı p e h ı i . 
va.nı müşkül yaziyetlere sokn · 
yordu ve 27 inci dair.ikada tuş 
yapmağa muvaffak oldu. 

Müli.yim • Mersiuli Ahmet 
Günü.n son müsabakasını Mü

layimle Mersinli yaptılar. Mü
saba.kaya, 15 şer da ':ikadan üç 
devre ve yenil)lemedikkri takdir 
de 15 dakika daha teındidine 
karar verilerek başlandı. 

1Hr dakikalar çok seri geçti. 
Mersinli üst üste yaptığı atak
larla rakibini hırpaladı, durdu. 

İkinci devrede Mersinlinin 
hikimiyeti görülüyordu. Fakat 
devre ortalarında Mülayimin 
taktığı kuvvetli bir boyunduruk 
Mersinliye tehlikeli anlar ge
çirtti. 

Üçüncü devre Mersinlinin faal 
kapmalarla rakibini tuşa getir
meğe uğraştığı görülüyordu 
Fakat 1-lülayimin a.zinılı müda· 
faası .Ahınedi go.ycoine ula.ııtı 
ramadı. 

Son temdid edilen devrede bil· 
reııçiler evvelki deo.-relere naza· 
ran hareketsiz güreştiler V t. 
maç berabere ilan edildi. 

Ankara mf c'arı 
1 

Ankara, 8 (Husu,;., - Bugün 
19 Mayu; stadında 5000 i geçen 
bir seyirci kütlesi önünde mi!li 
küme maçlarına Ankara ile İs
tanbul takımları a.rnsında de· 
vam edildi. Ve Harbiy~ lstanbııl 
sporu 4-0 mağlup ~tti. Beşik
taşla da. Maskespor uzun bir 
çekişmeden sonra 3-3 berabere 
kaldılar. 

mız bir devrede ve bilhassa cep 
heJ.e, memleket içiu o_ğır netice
ler doğuracak mahiyette hare
ketler yapan emek•i ı:;-ımeralin 
cezası, her halde yalnız tekaüt . 
lüğe sevk ile geçiştirilecek ka
dar hafif olamazdı. 

Bu husuS<la Cevad Abbas GÜ· 
rer'in verdiği cevabı aynen alı
yorıız: 

''Emekli generalin hayaunı 
kurtaran hikmet de kendi ifade
leri gibi değildir. O t.ı.rihlerde 
Büyük Millet Meclisine çektiği 
bir telgrafile hafi reisede açılan 
müzakerede miliet mümessille
rinin sözleri , milli tarihi siyasi
mizde mahfuzdur. Sırası gelip 
intişar edeceği günde emekli ge 
nual Ali lhsaıı Sabis'in sağ ol
masını emerim. Çünkü, o za -
man bayatını kime medyun ol
duğunu görecek ve utanacak • 
br." 
Anladığıma gore, Ali lb..an 

Sabisin bütün şiddetli arzuları
na rağmen hayat.ta birinci plan
da bir şahısiyet olamaması bir 
tesadüf eseri değilJir. Formalist 
zihniyeti, başkalarını hicc sayan 
tavır ve hareketleri, hakikatle • 
rin hakkını vermekte gösterdi
ği lr.ısırlık, onu zincirlemekte • 
dir. 

Geçen umumi harpte, biç bir 
vakit, gerek kendinden kü~ük 
rütbedeki zabitlerin ve gerekse 
kendinden yüksek mevkilerin 
muhabbetini kazana.m.adığı gi
bi, büyük kurtuluş hareketi
mizde de ne Büyük Millet Mec • 
lisimizin, ne de büyük şefleri • 
mizin teveccühünü celbedeme • 
miştir. 

Cümhuriyet nesli ise, bilgiden 
ziyade karaktere ehemmiyet ver 
,....,,...lrf'.,.,ı.;-, ..... , ".,.,,,,,. .. 



Bayta : 6 T EHi SABAH 

Serbest fikirle:i:" 

Köylünün ka kınına ı 
JR A D Y O 1 Hakiki dostun tavsiyesi budur : 

1 9 Haziran 1941 1 Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
7.30 

7.3J 
Program 18.40 

19.00 sonra günde 3 defa A1:üzik 
Konuşma 

19.ıS K ôy 
havaları 

Müstahsilin gözünü açabilmesi 
için bir tek çare vardır: 

7.45 lloberll'r 
8.00 .ı.1Uzik. 

8.30 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 

12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
13.15 Şarkılar 

13.30 l\füzik 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 

20.45 Halk 

Onu madrabazdan kurtarmak. türküleri 

21.00 Konuşma 

DiŞ MACUN/LE FIRÇALA YINIZ 
(Baı tarafı 3 üncü •ayfada) 

le söylcıniyeceği gibi müstah
ail de pıyasa hakkında bir fi. 
kir edebilecek reısmi bir merei 
bulamaması yüzünden piyasa 
farkı olarak asgari %5 nisbe
tinde bir zarar görür. 

İşin garibi her mıııtakada bu 
iııle alabıdar tüccar sıfatını ha
iz madrabazlar, mahsul meyda
na g-eldit;i zaman bir nevi tröst 
meydana getirirler. Kaybı ancak 
yüksek sermayeli bir firma ile 
k~rı;ıl:ıştıkları zaman kabul e
derler. Fakat Bu vaziyette de 
muvakkat bir zaman için gös
teriş mahiyetinde olarak ya fi
atı anormal olarak yükseltmek 
suretile karşısındaki firmayı ka
çırmak gayesini takiplerler. Ya
hut yalan yanlış propaganda -
larla köylünün malını sattırma
ğa gayret ederler. Bu suretle de 
raJ.:ip gittikten sonra piyasa 
<lu:;tu tcranesile miistahsilin 
malını yine istedikleri fiata a
lıriar. \'e bu şekilde de ekse
riya mm·affak olurlar. 

4 - Tartı me.;elesine gelince: 
Yapak hararlannın beheri ~ 
mi b:r buçuk kilo geldiği halde 
madrabaz, teamüJ diye her ha
rard:ın üç kılo dara düşer. 

Diğer esas tartı işi de başlı 
başına bir dert teşkil etmekte
dir. Zıra yapak mahsulü fireye 
müsait olması yüzünden tartıda 
husule gelecek noksanlık ya bu 
fireye yahut müstahsilin tarttı
ğı kantarın bozukluğuna ham
ledilere!t madrabazın tarttığı J 
miktar esas tutulur, gerek ha
rar darasından ve gerek tartı 
farkından müstahsilin göreceği 
zararı, mübaleğa ettiğimiz ze
habı hasıl olmamak üzere asga- 1 

ri yüzde beş olarak kabul edebi
liriz. 1 

5 - Her koyunda az çok bu
hınan "Pıtrak,, meselesi de 
madrabaza açıktan bir kar te
min etmektedir. Müstahsil, her 
vakit aleyhinde olduğunu bildi
ği halde bu pıtrak ayıklama.ğl 
bir türlü &del. etlh.ıememiştir. 
Madrabazın pıtrak farkı olarak 
düşeceği miktar ise insafına 
kalmıştır. Halbuki, piyasa satış
lannda bu pıtrak farkı yüzde 
üçe kadar kabul edilmektedir, 
Köylü bu ciheti bilmediği için 
düştüğü farkı bila bedel madra
baza terkeder. Bu suretle de gö
receği zarar miktarı asgari yüz
de be& nisbetine baliğ olur. 

6 - Eğer müstahsil malını 
tesadüfen yağmurlu havada ge
tirmiş bulunursa rütubet farkı, 
ve keza malda biraz kirlilik 
görülecek olurse çakıldak far
kı olarak bir miktar daha bila 
bed€1 terkeder ki, bu suretle gö
receği zarar da asgari ~ 3 nis-

1 
betindc;dir. 

"Piyasa satı. larıııda bu fark- ' 
lar '; 3 nisbctindc kabul edil
mektedir... ı 

7 - Yine piyasa satışlarında 
teamüJ iktızası olarak yüzde 
~e~ sekize kadar parça k:ıbul j 
edildıgi halde madrabaz mus -
tahsilden bu parçaları ayrı ola
rak parça fiatına alır ki bu şe
kilde kilo başında yirmi beş ku
ruş bir fark tahassul etmekte-

1 dir. M}'l'lahsilin buradan görece-
1 ği zarar miktarı verecefi parça 

mikterıııa bağlıdlr. j 
8 - Para meselesine gelince: 

Esas alıcı olduğu zaman mad
rabaz, mal bedelinin bir kınmı
ru peşin bir kısmım da bir iki ay 1 
ı;?nraya tehir eder. Zavallı müs
tahsil başka alıcı bulamadığı i
çin bizzarur bu vaziyete katla
nır. Bu suretle de madrabaz 
köylünün parasını bir ne\i ser
maye ittihaz ederek ayrıca men
faat temin eder. 

Hulasa: Köylü, bunlardan baş ı 
ka müteferrik olarak bazı za · 
rarlara daha maruz kalırsa da 
biz burada en esaslı olanlarını 
iMh ettik. 

Madrabazın kullandlğı para 
ile parçadan elde edeceği men
faati bertaraf edersek: Dört . 
yüz kilo yapak mahsullinün ki-! 
losu vasati elli kuruş hcsabile 

1 iki yüz liralık bir malı mikyas 
tutmak suretile müstahsil aley- i 
hine madrabazın açıktan temin 
edeceği kar şu miktara baliğ o
lur: 

Lira 
15 Yüz lira için verilen fa'E 
20 kilo başına beş kunış fiyat 

farkı, ~;- 10 dan 
10 Hakiki piyasa (arkı. 50 5 

den asgari 

10 Dara va tartı fat'kı '."o 5 den 
asgari 

10 Pıtrak farkı, <, 5 den asgari 
6 Rütubet farkı, ~,; 3 den as

gari 

18.00 Program 
18.03 
18.30 

Fasıl sazı 

Ziraat 
takvimi 

21.10 l\.füzik 
21.25 Konuşma 

21.45 hlüzik 
22.30 llaberler 
22.45 1\Tüzik 

23.25 Kapanış 

4 Çakıldak vesaire farkı '< 2 ===-======:-c-=== 

den asgari. 
1 lngilizce, Fizik ve Kimya 

75 Yekün .. .. 1 dersi almak istiyenlere 
Şu heııaba g6re köylunun ve

receği iki yüz liralık bir maldan 
eline geçecek para 125 tutmak
tad!r. 

Bir yüksek tahsil talebesi eh
ven fiatla lise, orta talebesnie 
kimyıi, fizik, İngilizce dersi 

vermektedir. 
Yeni Sabah'ta (M. 

müracaat. 
Yücel) e / 

Yukarda gösterdiğiı:.iz bu 
fark 60 lira olarak kabul edilse 
dahi hiçbir külfet mukabili ol
maksızın sırf ticari bir da.la ve
re neticesi açıktan gayrimeşru 
bir menfaat temin eden madra
bazılan bu şekilde serbest bırak
mak caiz olur mu? Müstahsil 
malinin değerinden asgari üçte 
birini kaybederse na.sıl olur da 
borç altından kalkabilir. Ve 
na.sıl olur da kalkınabilir?. 

1 

P ı c • u P ~, Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
,e müjde il f ' · ' 1 ffak ld ? 

60 defa çalan, esıse nıcın ve nası muva o u 
yeni çıkan 

COLOMBİA 
CH :OMİUM 

NEDD.ES 

Binaenaleyh şu acı vaziyet 
karsısında fiındiye kadar o
lan · miisarnaha.laır kafi gö
rerek müstahsil biran evvel bu 1 
feci vaziyetten kurtanlmalıdlr. 

Miistahsil bu ~v.iyette.ıı l.ıa---------· 
Bayilerinlıden arayınız. 

' Çünkü « S A N 1 N > in terkibi 
yüksele bir kimya şaheseridir. 

Çünkü büt(ın « S A N I N > kul
lananların di.şlert tem.iz, sağlam ve 
güzeldir. 

Çünkü « 8 A N 1 N • emsalsiz 

rqbet.i dolayıslle hiç stolı: yapma-

cl"1 için mülemadi,ııen ia>e ~-
1" Çıkar. 

Çünkli « 8 A N 1 N > dliler -
cunlare nazaran çok ucuzchlr. 

Arlık bütün bunlardan ......,. 
c 8 A N I N > ku.Jlıman Oll bin
le<ce kişinilı ne kadar ııaıcı. oldoo. 
iımu anlamak kolayiııi!l'. 

mwı kurtulabilir! · --- - - ---- Sabah, 
Zürraa ya.rdıııı maksadile tees I Askerlik işleri 1 

öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa süs edı>n ziraat bankası, şimdiye , _ ___________ _._ 

kadar müstahsile muhtelif şekil 1 
de açtığı uzun ve kısa vadeli 
kredilerle cidden büyük himıet- 1 

Davet 

!erle bulunmuştur. Bilhassa, son Şulıemi.zde kayıtlı 297 dogum" • 
alınan kararlarla faiz nisbetleri

Beıı\ktıaş Askerlik ~inden: I 

nin indirilmesi, zirai istıhsal lu 5. sınıf hesap memuru Meh
hayatında çok mühim tesirleri met oğ. Rasim (323 - 13) ve 
olacağını şimdiden kabul edebi- Y d. istihkam teğmeni 316 do
liriz. Fakat yalnız faiz nisbet- ğumlu Sadlk oğ. Kamilin 
!erinin indirilmesi kafi adde- (32577) pek kısa bir zamanda 
dilemiyeceği için biraz da kredi anbemıze' müracaatı. Etmedigı"' 1 
saha.sının genişletilmesi IAzıru. ...- . 1 

dır. Ve esasen bizim davammia takdirde hakkında 1076 sayılı L 
asıl mühim rolü oynıyacak zira- kanunun maadei m ahsusun&' 
at bankası olacağı için bu hu- göre kanuni muamele yapılaca
susta bankaya esas vazife te - ı ğı ilan olunur. 

rettüp etmektedir. A----------'°ll Hanka koyun sahiplerine süt 
mahsulüne mukabil avans ver • 
diği halde her nedense bu ya
pak mahsulü için bir ya.rdııııda 
bulunmamaktadır. Halbuki her 
vakit için alıcı bulan ve değerli bib işlerinde meleke sahibi 
bir madde olan bu mahsule mu- bir yardlmcı musahhihe ihti-
kabil kredi açılmamasını muva- I yaç ~· İstcld!l_erin "~eni 
fık bir harelı:et diye izah edeme- I Sabah,, ıdare §Cfliğine mura
diğimiz için bankanın bu husus ( catlan. 
ta düşüncelerini öğrenmek mak- f....,......., • ._.. -.-.·~ 
sadile sahibi salahiyet bir zatla 

1 
- ------- ---

göı-iiıınıek suretile şu neticeye 1 de kö~lüyü --;;;adrabaz elinden 
vardık. kurtarmış oluruz. 

Banka parasını . tehlik~izce , Mademki bu apak mahsulü ı 
ve zamanında tahsıl edebılmek . Y . . . , 
maksadile malın vaktinde satı- f~~nka.la.nn mevaddl ıptıdaıye
şının temini için karşısında e- sını teşkil etmekte ve bu mad
min alıcı aramakta ve bunu deye her zamaı: !~in !_btiyaç var- , 
kendi telakkisine göre bir ga - dır. O halde mıllı muesseselerın 
ranti addetmektedir. Ve bu ga- doğrudan doğruya mlibayaat 
rantiyi de ancak milli fabrika- yapmalarında bir mahzur ta_
larımızın temin edeceği kansa- savvur olunamaz. Ve olmadlgı 
tindedir. da §imdiye kadar yapılan tecrü

belerle sabit olmuştur. 

Şu kadar var ki, müstahsile 
yardım maksadile bu şekilde ya-

1 
pılacak mübayaatta, fabrikalar 
kar gayesini takip etmeyip fab
rikaya kadar olan masraflar 
hariç olmak üzere normal piya
sa fia.tına mal almalıdırlar. Ha.t
t.a. hazan yukarıda izah ettiğimiz 
veçhile madrabazların oyunlari
le de ka.rşıla§mak ihtimali varit 
olduğundan bu vaziyet karşı -
sında piyasadan bir iki kuruş 

. ' ı · . ·· .... ~ .. ., . . . ' 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
bankasından : 1 

Sam.sunun Çaı-.-.cunba kauısınm Porsuk lüıyü Mvannd.a Porsuk ormac .. 
hırı namile maruf olup bankaml%ın tahtı tasarrufunda olan ve Aitten bal'ı

ka-. ıı..ca i.~letUmekle bulunan orman 46 elin mtıddetle açık artbrmay; 
çıkanlrwştır. 

l - Orman tapu ka.Yltlarma nazaran mt611bası HlU 317.399' cllir. 

2 - Ormanın huou•iyeti yübekz1ruıı Vekfılrii ta•hn<ilın ludü; 

OdllmiŞıtr. • 1 
S - Ormanın. orman umum mÜdürlügilnden tasdikli 20 yıllık dev ı· 

bonnde yapılan iısletroe pl-'hıı ve bu plana nuaran yükttlı: onnon ""1b,.., -
dloleri lara!ındOll yapıJnuıi krokileri mevcuttur. I 

{ - Ormanrcı ~ime planına nazaran mesahası 972.25 hekta..ı.r. cı.-- 1 tnanıdaki eşcann cinsleri me~, Kayın,gt.irgen ve ))elittir. ı 

5 - 20 yıllık devir üzerinde YBP.ıl.nu§ ve «m8Jl u.mum müdürliiglince' 
1a8dil< edilrn~ i.ıletme Jll&nına &öre ihtitap kabiliyeti, teceosumot harı~ 
..enevi 3352 ton odundur. 840 .)şlctme devesinde bankamnca tahminen t 500

1 "'° miktarında odun elde edılm~lr. 1 

8 - Ormwıııı mevkü: ı 

Samaun vilayeti COJ'$alnba kazası dahiliııde Samsun - Çarşamba hat
tmd.a Dikbqtk i~ta15Yonuna 9 kilometre mesafede ve Çar.Şaıuba kasaba-! 
BU11n 11 kilometre cenubugarbisinded!r, Şorkında Porsuk köyü, ı.lmelinde 
Şeyh Güvenköyü orman kıywndadırıar. Şark1nda orman kenannda Aptal 
ırmai:l akmaktadır. 

7 - &tlkamuxa o.rınanın iç.inde arababrm işlemesi için tl1.i 
aı;tlmış .., yoldaki küpruler muntazam bir halde yaptınlmıştır. 

Ormaıun nakliyatı kamy<>n ve arabalarla Dıkbıyık igbSJ'onUna 
hkla. ~ az btr masra.Oa ;yapıJma.ktadır. 

AÇIK ARTTIRMA fARTLARI: 

yollar. 

1 - Acık arttırmaya gl~bilmek için taliplerin 5000 liralık teminat ak· 
çesin.i bankamıza ~"Ube ve ajan'1an.nd.an birine nakden yatırılrak makbuz al-J 
maları veyahut bankaya teminat mektubu ibraz etmeleri lAznndır. j 

2 - Ormanın mülkiyetini vO:de ile satın almak ist.iyenlere kolaylık · 
gt;Rerilecektir. Bu takdirde sa~ bedelinin yarısı peşin ve diler yar1.S1' 
dört yıl vAde ve müsavi taksitle ve %7 faizle tahsll olunacak ve se.blan 1 

onnan tekrar bankamıza teminat olarak biri!'lCi derece- ve birinci sıra.da 
ipotek ~nacak4f'. Bankamız bilUmum mürakabe hakk.Jnı haiz buluna-ı 
caklır. 

3 _ Muvakkat ihale 1 temmuz 1941 tarihine müsadif salı günü saati' 
14 de Samsunda B'Unkamız binasında yapılacaktır. 

Kat'i ihale muvakkat i.hale tarihinden bir hafta sonra ,Ani 9 tem 1 
muz 941 tarihine tesadtit eden çarşaınba (Ünü saat 14 de Y<ııt-ı.lacaktu.·. 1 

Ancak kat'i ihaleyi yapıp yapmamakta bankamız muht.ardu 1 

Taliplerin mevcut kro~il~~~ .. ı~~t~e p~~n~ını ve şartnameyi ~ö~n~t: j 
üz.ere Ankarada. umum mudurluğümuzun Z1raı lkrazlaı· şubesi müdürHl. 
jüne ve &onsunda şubemize müracaatları ilıin olunur. j 

Bankanın müstahsile şimdi
ye kadar muht.elif surette açtı
ğı krediler için menkul ve gayri 
menkul emval ile kefaleti mü
·teselsile esasına müstenit temi
natı kiıfi gördüğü halde bu ma
la karşı bu şekilde garanti ara
ması kredi formaliteleri bari -
cinde bir istek olarak telakki e
dilebilirse de, esas itibarile bu 
arzuyu müstahsil lehine bir ha
reket eli ye kabul ettiğimiz için 
bu fikire iştiraki biz de zaruri 
görmekteyiz. Çünkü; milli fab
rikalann yapaca.klan mübayaat 
sayesinde madrabaza bağlı ol
mıyan müstahsil malını değer 
fiatl:ı. satmak suretlle tam bir 
istifade temin edec~i gibi baıhl 
olanlar da. Jıakikl. piyasayı öğ
renmek suretile hiç olmazsa pi
yasa farkından müstefit ola -
caklardır. 

farkla mal almaktan çekinme- ========================= 
melidirler. Zira tüccardan ala -

4 - De!IAJ!ye vesair bilumum rüsumlar almya aittir. (4021) 

Esasen birkaç senedenberi, 
Bilhassa bu sene, Sümer Banka 
merbut fabrikalar (Sümer Ban
ka merbut müesseseler köylü 
indinde fabrikalar unvanı altın
da tanınmalı.tadır) münhasıran 

köylüden değer fia.tla mal al
mak suretile hem köylüye bü-
yük bir yardımda bulunmuş ve ı 
hem de hilesiz mal almak sure
tile müstefit olmw;lardır. Yal
nız bu şekil mübayaat, mahdut 
bir sahaya inhisar ettirilmeyip 
biç olmazsa tecrübe mahiyetin
de olarak şimdilik bütün Trak
yaya t"*mil cdilm<>lidir. Ve 
bu suretle Ziraat Bankasile mil
li fabrikalanıı iştiraki sayesin-

caklan mal ile birinci elden a
lacakları mal arasında piyasaya 
nazaran kiloda on kuruş istifade 
mevcut olduğu tüccarlarca da 
itiraf edilmektedir. 1 

M:aamafih, hükl\metin köylü
yü kalkındırma yolurıdaki siya-

Eti bank mahrukat bürosundan: 
' MilcssesemWe müşteriler arasında yapılmış olan mukavelelerden ı.A.0-' 

tevellit bilcümle haklanmw. l/6/1941tarih.inde kurulan ve merkezi Ankanı-ı 
da bulunan cTürkiye kömür !~tış v~ t~vzi müess~sesi> n~ devrettlğimizi ve 
mttşlerilerimlze karşl olan vecıbelenmızi de bu müC!&eSenm tamamen teka.b-j 
blU eyled!tı ilan olunur. (3006) (4280) 

=================================' setile kar meselesi kabili telif Ö •• / 
görüleıniyeceği gibi stok ID:aı 1 Ereğli k mur eri işletmesi11den: 
yapmak için devlet serma.yesile Mileaesemizle müşteriler arasında Taş kömürü, kok kömün!, briket 
teşekküJ eden müesseselerin va- ve tall maddelerinin satışları hakkında yapılmış olan muk8\·elelcrden mü
ziyetlerinin müsait olup olnu - tenllit bilcümle haklarımızı 1/6/1941 tarihinde kurulan ve merkezi Anka
yacağı iddiası da mütalea ve 1 rada bulunan cT ORKI Y E K ÖMO R BATI Ş V E T EVZ i MOESSESESI• ne 
münakaşa edilemez. devrettıtimizt ve müşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu müessese-

Netice itı'barile bizim davamı- ==Dln=tama==m=en=tel<ab==b=ill=ttr=l=ed=1=Jt=i=ilAn==ol=u=nur=.===(3=0=04=)===(=42::5=8=)==I 
zın esası; müstahsil ile muta -
vassıt arasındaki vazifeyi dev
let kurumlarının görmesidir. 

IBu davamızın ilk safhasını 
teşkil eden koyun sahiplerini 
kurtarmak için derhal filiyat 
sahasına geçilmesini ala.Jı:adar 
müessesat ile, Ticaı et ve lkti

Garp Linyitleri işletmesinden: 
MUesseoemizle m(lşteıiler arasında Linyit kömUrü satışları hakkında 

)'llPllmış olan mukavelelerden mtıtevdllt bllcUmle haklarunı.ıı 116/1941 tari
hinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan •TO RKIVE KÖMÜR SA
T IO V I! TEVZ i M0E8SE6El!lb ne devrett!limlzi ve müı;lerllerimlze 
brp olan ....dbelerimixJ de bu m!lauesenin tamamen lekabbül eylediği 
llAn olUDUr. (! OOll) (4259) 

sat vekillerininin himmetlerin -!=========================== 
den bekleriz. 

Necmeddln GtlNERsEL 
Sahfbt A. Ooaı• l.Uln lo raç<>O lu Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 

s...uıaı .-.r: l'I. l•klr G-w ,,. A- C-alettin loraço61u ınatbaaeıJ 

-- =· ı 

ARPA ve SAMAN ALllACAK 
Zonguldak'da Ereğli Köm0rler4 ı.,tatm&lt~ 

t,ı-.e lbtlyecı ~ '7IO ton - ile - - - ._. -"1' 
satın alınacaktır. 

Eksiltme 20 Haziran l9f1 cama 1bı11 - 11 de Zıı I' 'f"
tpetme ,binruıındakl maheme - ) 1 ... br_ y- -
kür saate kadın' gelen teıditler nazarı -. -· 

Şartnamelıtr ve mukavele projeleri Ar-ir llllbanl< u' 
Müd!lı<lüğll ticaret servisioderı, !-- ,...ı ~ hPl!e""" ili" 
bank BU:rosrmdan ve ZOQllU}dalda Maı-n. -ıı«slldıtı ..... eblllr. 

'l'allplerin tek!!n..dle birlllı:te W<lit .. , 1 3 i bedeli ~ 
'I> 7.5 nisbellnde lıeminat akçeııi V"71' -- Maka 1ıemioet n>eJ' 

tubu tevdi - --· 

Ticaret VellAletl Mllfetltf 
Mu1WinlJğl lmtihanı 

Teftiş hey' eti Reisliğinden : 
Tettıı beyoU lılıdros1mda m.uıha! milt~ UU1eviıll!kleri icm 31/1 1 

tıırihinde müoabaka lınti1-• 7aptlacaktır. tmtlbımdıı muV'1lflok otan!"' 
lira asll maaşla müf:etti§ muavinlliine Mlyio. olunacaktır. . 

Müfettiş ~ bilfiil çalışmak: auretile bir terfi ıniiddeti01 

clılnu:ıtar yapılacak chli)'el imtlluınında muvattak oklukları lakdiı-d• 
met ~ münhal mıı•ettıııııkı.,,e ~ olWlurlar. 

ANftıtan prtfar ıunt.rdır: 
J..temurin kamırwmın 4. üncü maddesinin c~ B, C, V, Z !ıkr:ıılar1nd 

zdı olanlara lllveten aşaiıdaJ<j :;artları ball olmak Mizımdır. . ·-' 
A - S1yuaıl bilgiler okulundan ve1a hukuk veya iktı~at fakıı1 ·" 

den veya Yüksek J:ktısad ve Ticaret mektebi gibi meslekle aliık:alı yıı;, 
mekteplerin birinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mektcP1 

den mezun olmak, I 
B - bntihan.ın aç1lıchtı BeGııMrin ikinci kAnun iptidasında 3-0 yaşıttı 

~bulunmak, 
,.~ C - Slhht Taziyet\ i.kliln tıebeddüllerioe ve her nevi yolculuk 

ft ınl!illkkallerine dayan,,,... müsait olmak 
D - Tapılacak tahkik.at neücesinP,e sicil ve seciyesi itibarile rrı 

aılmm.asma mA:ni bir hali bulunmadığı anlajılmak 
R - Hiç bir l'\lN!Ue hapiııle mabkfimiyet; bulunmamak. 

\"t. İr'ntihaua talip olanların 30/6/1941 tarihine kadar Ti.C<.ıı t·t . ' 
'Dlft.iıı heyM:i Jlleisötine istida ile müracaat etrneleri ve istıdal.ınlE- Dır• 
ap,jJ,d.a yazılı vesaik ve matomatı gönderrneleri 18z.undıl' . 

1 - Nü!u..<o htlviyot ~anı casd \.8ya ta~dikli sureti-> ve ik;J111' 

~·- Teı-cümei hal hi.ilWi~aı tTahbi.n kendi el yazısile yaz1ln11 °1.,\ 
memwiyette bWuoanlar müddet ve ı:ıureti hizmtelerin(' dair rb·rrl ,.p .. i~ 
D'!Üe.eSek!rde bulunanlar oradan alacakları bonı:ervıoıleri : .ıptrı1~-eı.: 1~, 

• t 
3 - Aı;k«Uk vesikası cmüeccel bulunanlar tecil edildik]e. ını 

edecek~.rdir .> 

.( - Mektep şehadeb:>Qmeısj v~a ~ı;;dlkuamesi ca~ıı -·· 5 - Yukarıda C. bkrasında yaı.ı..lı sabhi sertı haiz oldu:~ı:u·ına 

IWkQmet tabibi raporu, 1~ Taliple:r tahriri veya şifahi o]m;tkfu.ert" iki irııtihana tabi tutul 1'-·<11' ti 
Tahriri imtihanıar An.karada Ticeret Vekilleti .bina~ında TeCti:! ıte,·c_t~ 
liönde, 1s.t.anbulda 4 üneli Vakıf he-Jıında 3 Unctl katta Tıca.ret \ 
teftij heyeti salonunda icl'a olwıc.ıc~ ! Ur. l'l"ı 

Tah.rirl imtihanlarda muvafCuk olanlara s,.i!aht imtihanlai'ın 11:' 

tarihi ayrıca bildlrilceekt.i.r. 
imtihan pl"09r..mı: 

lkttud ilminden: İgtjbıı::aJ, teda\'ül, inkJsam ve istihl8k b ıh l ~r:. ıı;"' 
Tica ri h.68aptan: Tak-;lm mü~OC:i.ip, basit ve mtlrekkep r .. uı:. 1~ 

loixli hesabı cariler. 
Tleart ucuıu ôeft•riden: Ticari muhasebe hakkında 

ınalümat. 

Henôoaede": tSaUh ve hnci.m m~ahaları• tt· 
Fln..,... ıam-inden: Bütçe tbüi{:enin ihzıırı, tasdiki, t.atbi! .. i ve ~o::r 

verı;iler Terıi na.zari,.ele:ri, vasıtalı ve vasıt~12 Vet>ıiler• ha~'<.ın<i 

ınalü mat. lJ" 
Hukuk ilimleri züm ıoesirıden idaere hukuku cvilılyetleı· i.<l;ıre"i· l' 

i'kası. memurin, memw·in muhakemat kanunları ile Ticarı!' V ~ı..ıı lt · 
kiliit ve vazifelerine daır olı\n kcınun> ıe 

Ceza hukuku: Ceza kanununun Esa.sı.ar baslıklı birıo<:a k.t.1bı ı 

ci kitabında devlet ld.ares:l. ve ~mtnenin itimadı ale-yhine ı;ılt:ncrı 

ra ve mal aleyhindeki cürümlere müteallik hükümleri: 
·h•l"tl 

Ceza muhakemeleri uaufO hukuku: «Kanunun \'a.dte ve · • ı · 
bi..sierile tahkikat usullerine müteall k hükümleri11 

Tlearet hukuku: cKara Ticaret )fanunu• • Medeni Hukuk·. I{I 

Medeoi>, cBa.şlan:gtÇ> ~ borc:lar kanununun unıuıni hüki.inı.lerıl:? ıc;.ı~· 
met, k.e(alet Akitltti ve mü1·uru zanı.an hükümleri hakio!"ld3 :u1 uı>ı 
!Omat>. 

Coğrafyadan: Türkiyenin tabii \.'e iktıs~ıdi l'oe:raf'yası. tı 

Ecnebi dillerden: Fransız.a, tngilizre, Almanca \'e ltalyan•'J 11 

(3000) (~268> ___ _..,,,, 

Eti b ank umum müdürlüğündeıı: 
Bankanı.ızın, 

A - Ereğli kömllrleri işlttıne.i, Zonguldak 
B - Garp linyiUeri işl~tmesi, 
C - Mahrukat bürosu 

Balıkesir, 

.Aı.nktlra, 

D - Ereğli kömürleri i~elmesı, ~ 

Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, tstanbu1, iznı.ir, l[·• '"· / 
lKarcıdeniz.• r.tı 

Yukarıdaki nıües.ı:;ese ve servislednin, toış kömürü, Lnyit .• l.C • .a:ı 
tall nıaddelerinin alım VI! satıınından nıüte\'cllit billıınum .ı~v ıJJ~ "' 
büdat ve mntlııbatı bütü11 bultuk ve '-CC«!bile ~·('niden tejkil .. , ( 

Mahdut me .. uliyetli 
TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi MÜESSESE~ 

ftnnal ... na devredilmi.ştir. 
Al<lk~darların l tlaziran 1941 tarihinden itib;.;.ren: .=-o6 I 
l - Her cins taş kömüri.1, kok, briket ile t:tli maddeleri. ıruı 

.... k yapılacak talepler ınü~ssesenin merkezine: 
ADRES: Atatürk btı~vırı 21/23,Yenişehir Mühendıslt!l' 

Ankara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların eski.si l(;b;· 

tmyitleti işJetn1esi• Balıkesir. r-dresine. • " pı 

3 - ].ftıhalli ihtiya~lar ile cTaş kömürü, kok könıürli. lınyi''~lıl'(.İ 
;rellk kömürler ic;-in o mah.1ldeki sube Yeya acentalarınııza ! ... t.ııı 0Jl • 
'\1Jr, Zonguldak, l\'fe~ln, Ere~li t K.aradcniz, de şube ve depol<.11'1oııı ( 

• ı:tbi muhte"lit şehirlerde aci?ntalar vardır.> 1~ 
4 - I\fahruknt k~nun•J mucibin~e evvelce intihap edilıni,, v~ rı ~fi.,. 

it:~ henüz hitama ermemiş accutaJarımız ile diğer ınüstehiikl~rın 
ıın.erkezine. l 

1ırsC1 5 - Toş kömürü, linyit, briket, kot-. \.t' tall ınaddt>l~rının 
'."ine müteallik hu~usut içın Ankara merketine. .,ıı1'e 

Yukarıdaki adreslere müracaat etmeleri rıtn olunur. '.\.Ierlc~:ı. .: .. l 
ı";ıl 

depolarln11zın telgra.! rdr<'~l<'ri· ~fahrukat. (30fl3 - · · · 

İstanbul Belediyesi İlanları 


