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Suriyede 
mütareke 

İ'----
1'iclıy beyhude gere Fran

'1• kanı d6külmtliitre-imkrin 
j•rıtek hakkrnı haiz değil
,'" Suriyede müdafaa edi. 

1 
«ek bir F,ransı:ı şeref "" 
~'nııısu yoktu. 

'--
~}in Cahid YALÇIN 

Uriyede Fransız fevka· 
iade komiseri general 

~in . Dentz bir mütareke akcli 
~ l lllüzakerede bulunmak üze
ilıUı-ngııtere hükumetine resmen 
~~<:aat etmiştir. Haftalar
~· r:ı cenup hudutlarımızın 
~iit •nde bir dost ülkede iki 
~tefikimiz arasında cereyan 

. garip ve çok esef edilecek 
ı..~delenin artık nihayete e
-~ görmk ümidi hasıl ol-

GtlNLÜK - , __ _ 

Amerika Cümhmreisi B. R O O S E V E L T 

~~~ harplerin hepsi ma•,k kabul etmez bir dalalettir. 
~at Suriye harbi bütün harp
lı.:ıı eıı manasızı , en affolunma
tıııır. İngiJtere ile FramM bir 
I; e\IVel birbirlerinin en sıkı 
len aYI:ılmaz müttefiki bulunur
laıı' hır gün sonra Suriye top
~1~nda neden böyle en azgın 

t ~ ~Ilı düşmanı gibi hırs ve hiddet
"• \,b. lllıarebeye tutuştular? Ec· 

ile~ bir toprakta vatanlannın 
~ ~ <lalini muhafaza bakımın ~ 
1ı 1 ' hıç bir Jilzum ve zarurctı 

tın ~ığı halde bir çok Fransız 
~ı ne uğrıinda öldüler ? Bu-

izlandanın ! s uriyenin 
işgali mütareke 

hakkında talebi 

ne müdafaa edilıyordu ? 

~~~le soğukkanlılıkla düşü
~ bütün kabahatin Vichy 
~ etine terettüp ettiğine 

;,.- 4~<le olunur. Vichy hükumeti, 
~ ll.ıZde çok çetin bir milda -
1ıi~1 harbine girişmiş bulunan 

Amerika Cümhur 
r eisi beyanatta 

bulundu 

Amerika Dakarı da işga
le mi hazırlanıyor ? 

Havadis Londra 
tarafından da 
t eyid edildi 

lngiliz istihbarat Nazı rı· 
nın beyanatı '/ S ~re için Suriyenin ehem

\ ~tılli pek 8.lfı takclir edebilir
~!~iyenin düsman bir elde Vaşington, 9 (a.a.) - Roose- Londra, 9 (a.a.) - Suriyede 
~"llıııası İngiltere için gerek velt, bugün, filiyatta, Amerika muhasaınata nihayet verecek 
~"'%! ve Mısırda. gerek Irak- Birleşik devletlerinin müdafaa- şartların müzakeresi için gene-

1 

J;:.elddi b tehlih vü d ., harelci.Urun prp yMım küre- ra.l Dcntz'in kat'i bir talebte 

I~ ~'d· ır e cu a gc- sine inhisarı hakkında her türlü bulunduğu Londrada remnen t&-
~ıt Il:inaenaleyh Vichy bil· kaydı ortadan kaldırmıştır. yit olunmuQtur. 

"-'" i lngiltereye yardım et- T 

~eltıe beraber Sur.iyede Ro08Cvelt, gazeteciler kon • Duff Cooper'in sözleri 
f 'tııı ',~ır bitaraflık muhafaza feransmda demiştir ki: 

~ e" lüzumunu takdir etmelı - Bu veya öteki Okyanusta Londra, 9 (a.a.) - Afi: 
ı,;,liaıbuki Suriye bir ecnebi müdafaa için ehemmiyetli olmı- İstihbarat nazırı Duff Cooper 

, •"""lYet k · ld A · yan noktalar vardır. Fakat Suriyede mütarekeden bahsede-
.,.lid mer ezı 0 u. ynı za. diğer taraftan garp yarım kil- rek demiştir ki: 
Ilı~ la Alman hava kuvvetleri- ~ı·nı'n sınrlarının bı"raz o"te • v· h h""k. t' . . 11.:, tal ı · · · bir • -~ - ıc y u ume ının emır • 
l:"'lı ta geçme en ıçın sinde kfiln çok mühim olabile- Jerine itaat etm~ olan Fransız-
~l ~e teşkil etti. Vichy bunu cek başka noktalar da mevcut- 1 k h k · t.:''r ederken Suriyede general ara arşı yanlış are et etınış 1 
ı'.'11•- - tur. Muhayyel bir hat ç'-'-ek ve imal • f b. · ~,"' tasdik ve müdafaa etti. h ttın .. . mm o arına ragmen ena ır nı-
" •ıy hükWneti Alm:mya ile bu a uzerıne Şamandıralar yet beslememekteyiz. Bu bet-

tPlm 1n ·ı al h · de clikmek bittabi imkansızdır. baht haclisenin bir in evvel 
liıii ..r-"n gı tere ey ın lzlandaya "--erikan kuvvet- • tikb ' ı.ı;~. a sarılmak kıırarını vermiş . .. d .P-" unutulacagını ve is al de 
~~ ke Suriyede bu tarzda ha- lerı gon erilmesi bahsinde yapı yalnız Fransızların değil, Fran 
h. et ae - · tık d • 'ldı' ı ___ _;<_6,;.;0".;.;";...'"=•:..::f •:...:5:._::•ü::' ':.:" n::....:.2 _:d::•>:__ ___ ....:..• s:::· •:::n:_::•_:•::;•Y!'..:f.:_a _:5_:a:::ü_::•u:::n_:7~d e:.'.ı_ ·~~ .... uesı man sız egı . , . 
~at bu harbi gözüne alma-
ııı:; Sıu;yede çok şüphe uyan· 
~~:.Ve zarar verici bir hattı 
~~ . '<et takip etmesi mılııas_ız Gramer Komisyonu 
~~ !şdj _ Behemehal İngilterenın 
~~~ltsü!amelini davet edeceği A k 
"lııı ardı. Nasıl ki öyle oldu. n arada içtimalarJna devam 
!ıı ~ 8.iıya'tlln harp planları da 
~ırada Suriye ve Irak taraf- d k k J • 
;tııında_ bir mücadeleyi ihtiva e ere arar ar verıyor 
l.:ıJ ~hgi için general Dentz lnıv An 
~. ~rı İııgilizler karşısında yal- kara, 9 (a.a.) - Türk gta 
'<: "aldı. meri komisyonunun dünkü cel -

lıı · sesinde verilen karar mucibince 
'-ı. R1lizler Vichy'nin dfuıman- dili · ~a · eıın tasnifini görüşecek ko-
lı:t ı/'Yeti dolayısiyle mecburi· mite bu sabah saat dokuzda 
!i\1 ,ıasettikleri Suriye hareke- Tlirk dil kurumunda toplanarak 
it; •'ransız milleti aleyhinde ııı· komisyonca istenen layihayı ha 
~~ . ıicadele şekline sol011a- zırlamıştır. 

İı- •çın ellerinden gelen itinayı 1 K ·t · 
c1&eııı. etliler. Su_ riy. e_ tngı·_1tere I omı cnın ittifakla verdiği 
.'"'ı eu bu kararda iltisaklı ve tasrifli iti... . hesabına ıstila ediline· 
~'><ır. Buraya resmen Hür ar~~ının. nisbi olduğu ve Türk 
k •. , kuvvetleri giriyor ve clilının lltısaklı manzara göster 
~Ye Fransa vatanının vahde- mcsı onda Uuıriflilik vasfı bu
tij,~ 'levket ve azametini iadeye lunduğu hakikatini kaldırınıya· 
~~ 1 cağı tesbit edilmiştir. 
•Uıı ı;:ransız . vatanperver e- Terim kom 'te . d .. "led 

evvel Türk dil kurumunda öğ -
leden sonra saat on altıya ka .

1 
dar dil ve tarih - coğrafya fa. 
kültesinde toplanmış ve müza
kerelerine devam etmiştir. Ko
misyon umumi heyeti öğleden 
sonra tam saat on altıda dil ve 
tarih • coğrafya fakültesinde 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin 
reisliğinde toplanarak dil tas • 
nif meselesine ait tali komite
nin hazırladığı layihayı tasvip 
etmiştir. 

Sonra fonetik bahsinin müza
keresine başlanmış ve bu bahis 

(Sonu sayfa 5 ıUtun 4 de) \>· eUerıue geçıyor. 1 sı e og en 
1ehv hükfıroeti İnı!iliz isti· - . . . ---

!ılt~reketi ba~layınca burasını ta?ırı .. hiç de yerinde değildir. zın istikl8llerine tamamen ka
ederck beyhude kan dö· Çtinlrü Surıye hiç bir zaman vuşmak intizarı içinde sulh ve 

il; llııhıe meydan vermemeli Fransanın mab olmamıştır. Su- sükiina eriştiklerini görmek bi· 
~~ · llarpten bu kadar sarsılan riye Fransanın elinde bir ve- zi de memnun eder . 
~~ar gören Fransa için bir dİ!I. olarak bulunuyordu. Suriye Askeri bakımdan Suriye ih· 
~it •llllun bile kanı üzerinde bir Fr:ı.nsız müstemlekesi de- tHUsıın halledihnesi İngilizler 
\\1 1etııek ve onu muhafazaya ğildi. ~rada istiklale hak sahibi için bir muvaffakıyettir. lngi
Nı~ak bugi.in en birinci vazi- bir mıllet yaşıyor ve artık bu 1 lizler Yakın Şarkın ehemmi ye
~~- Vichy beyhude yere hakkına ka.vuşmalc üzere bu- ti hakkında bir müddet septik ı 
~ıı sız karu döktilınesine im • lunuyor._ B~\inkü harlı' niha- davrandıktan sonra nihayet 
~ •. "~ek hakkını lıafz değil- t yete ~gı zaman yeni kuru- ı burasını muhafaza etmenin ıu. 
~ Surıyede müdaafaa edilecek laea.k dunyada sırf kuvvete, ce- zum ve zaruretini hakikaten 
~Q~t ~ansız şeref ve namusu b!r _ve isti~.l;'a istinat eden hA- takclir etmiş bulunuyorlar. Su
~ h il. Fransanın şerefine kim- kımıyetler ıçın artık yer kaPnıı- 1 riye seferinin göze alınması 
~e~leı .. getirmiyordu. Akdedi- yacakl.ır. . • . 1 Londrada husule gelen kanaatin 

1,, .~utareke Fransa için Surıycde sıyası vazıyet harp bir delilidir. Alman • Rus harbi 
~ •. kuçUkJük tc~kil ctımiyecek- sonuna kadar kat'i bir şekil ala- devam ettiği m\iddetçe Kızıl. 
lıl"ıı l.tütarekeııiıı bir kabahati maz zannederiz. Fakat normal deniz yoliyle gelecek Amerikan 
1-~ a Çok geç kalmış olmasın- bir hayat, muvakkat bir slikiin levazımı İngilterenin Ya.kın 
~ ~ ibarettir. ve istikrar her halde teessüs e- şarktaki mevkiini çok kuvvet-

'1-i ten Vic!ıy zimamdarları decektir. Hudutlarımıza biti- lendirecektir. Büyük mücadele
ı,~~"lliıı Fransa için ebediyen şik topraklarda çıkmış bir yan- de şark harbinin ilk neticesi bu 

!ıı. lınuı; bir ülke oldu~uııu gırun bizi de bir gün müteessir şekilde kenclisini göstermekte
"ı \t ıı aıılamalı id;lcr. Doğru- elmııt;i llıtimalinin ortadan kalk-

1 

dir. 
lıursa burada kaybo' · '1ak ı bğını ve Suriyeli dostlarımı- Hüseyin Oalıld YALÇIN 

SİYASİ HALK 

l ALMAN-RUS 1 
· HARBi 
Berlin bildiriyor: 

Alman 
orduları 
ilerliyor 

Düşürülen Sovyet 
tayyareleri 
pek fazla 

Besarabyanın 
işgali bitti 

lspanyol gönüllüleri 
Berline vasıl oldular 
Bertin, 9 (a.a.) - Alınan or· 

duları başkumandanlığının teb
liği: 

Bütün Şark cephesinde mu· 
___ _:<_So_nu sayfa 5 ıütun 5 ~ 

r--·----,ı 
Harp 

sahasından 
notlar 

Anadolu Ajansı 
m uhabiri in tiba
larını bildiriyor 

Rus ordusu tahminden 
çok daha kuvvetli ç ı ktı. 
Almanların faikiyet se· 

bepleıi 
Berlin, 9 (a..a.) - Hususi 

muhabiriıniz bildiriyor: 
16 günlük Alınan • Rus 

harbinden sonra Alınan aske
ri mahfilleriııin mütalealarile 
alınan haberlere ve cepheye 
yaptığım seyahat esnasında 
gördüklerime istinaden umu
mi hr bl!nço yapılabilir ka
naatindeyim. Bu muharebe 
yepyeni bir mahiyet arzetınek 
te olup buıidan evvelki muha
rebelerle hiçbir veçhile mu
kayese edilemez. Filhakika 
Alınan ordusu bu harpte ilk 
defa olarak Rusyada silfilıça 
müterakki bir düşmanla kar
şılaşmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Bu devlet modern harbin ye
ni usulleri ile karşı karşıya 
gelmeğe hazırlanmış bulun
duğu gibi motörlü fırkalara 
da sahip bulunmaktadır. 

Sovyet ordusu bir çok ba
kımdan Alman ordusuna 
benzecliği gibi ayni ihtilalci 
vasfını da haizdir. Bu muha 
rebede en çok hayreti mucip 
olan nokta, Rus askerinin 
cesareti ile müdafaada gös -
terdiği meharet olmuştur. 
Halbuki Finlancliya harbi 
Rus ordusunun süratle inhi
lal edeceği in ti baını vermiş
tir. Alman harekatını kolay
laştıran 9.miller şunlardır: 

1 - Alınan askerinin mu
harebedeki tecrübesi, 

2 - Baskın halinde yapı
lan hücumun temin ettiği 
tefevvuk 

Alman yanın 
dün geceki 

bombardımanı 
Bir çok sanayi mınta

kaları tahrip edildi 
Londra, 9 (a.a.) - İngiliz 

bombardıman tayyareleri dün 
gece Aln:ıan endii.stri tesisatına 
iarııı ağır ve mütemerkiz bir 
taanıızıa htlcumlanna devam 
etmişlerdir. 
Hamın gelıri ile demiryolu de 

polarma §iddetli taarruzlar ya • 
pılınıft;ır. Keza, Münster' deki 
hedeflere yeniden mühim mik • 
tarda infilü: ve yangın bomba-

(Sonu oayfa 6 lillun 1 de) · 

iDARE YERi 

Nuruomııaniye, No. M Iııtanlio1 

Telgraf: 1'ENİ SABAH letaııbul 

!l'ELEFON: Z0'795 

GAZETESİ 
Her yerde S Kuruş 

ı 1 ALMAN -Rus.r' 
\ · HARBi 

Moskova bildiriyoı· 

Sovyetor
duları da ... 

1 . 

yanıyor 
. 
Bazı cephelerde 
Almanlar kaçı· 

yorlar 
---ır--

Harbin hızı 
azalıyor 

Stalin hattına yaklaştık
ça mukavemet artıyor 

Moskova, 9 (a.a.) - 9 Tem• 
muz sabahı neşredilen Sovyef 
n:snıi tebliğinde bilhassa şöyle 
denilmekledir: 

(Sonu aayfa 5 aUtun 6 da)' 

.................... ,,,..,.,..., .......... ; -~· huHo ı- Sta 1 in 
-

~~1·- İngiliz büyük elçi· 
HAR p VAZi y ET i _ı sini kabul etti 

Sovyet 
Bir Sovyet askeri heye · 

t h k 
11 t ı Londraya vasıl oldu a 1 m a 1 Moskova, 9 (a.a.) - Tas ı_. 

jansı bildiriyor: 

Stalin t ahkimat sisteminin ye ni icap
la ra göre t a dil ve takviye 
edildiğinde şüphe yoktur 

YA ZAN: 

Emekli General Kemal Koçer 1 
·---------

1 

Sovyetler Birliği halk ko . 
miserler heyeti reisi Stalin, ' 
temmuzda, Ingiltere büyük ' 
çisi B. Cripps'i kabul etnniş " . 
Gorüşme bir saatte fazla aü. 
müştür. 

Bugünkü tahkimat, hatta ge- J 

niş bir sınırı, arada bir ateşsiz 
boşluk buakmaksı.zın, kapıyan 

Londraya gelen Rus heyt"l · 
Londra, 9 (P-a.) - lngiltc. 

ye bir Rus heyetinin gelme 
lngiliz • Rus işbirliğine hız ,. 
recek yeni bir safha telli.kki 
dilmektedir. Bu işbirliği askc 

manzume ııerlleridir. Ancak, ne siyasi, m~li ve iktısadf sahalı 
bir "Seddi Çin,, tertibinde de- da kendi..ıi gösterecektir. 

(Sonu uyfa 6 •Ütun 1 de) 1 (S.onu sayfa 5 ıi.ltun 3 d 

Sovyet !!_omşumuz Rusyayı Tanıyalım : 

Polonya ÔZBEKISTAN 
temasları ._ ... ___ _ 

Rusyada bir Leh ·Bu ülke Sovyetler Birliğinin e. 
ordusunun teşkili zengin ve münbit pamuk 
~~!~::~:yortngiliz istihsal mıntakasıdır 

makamları, Polonya • Rusya Özbekistan Sovyet Sosyafüt 1 
müzakerelerinin aldığı seyirden cümhuriyeti 1925 yılında Rus
sarih surette memnun gözük - ya Türkistanı müstakil' milli 1 

mektcdir. Müşterek düşmana cümhuri)'.~tlere taksim edildiği 1 
karşı tek cephe kurulmasına zaman, vucude gelmiş bir hükü-

Özbekistan cümhurivetin · 
mesahai sathiyesi 370.000 kil 
metre murabbaı olup bu ze . . 
gin topraklarda 6.000.000 n .ı 
fus yaşar. Özbekistan cümhur .. varınak için her iki taraftan mettir. 1 

gösterilen bariz h~snü niy~~· =================(S:o:n:u :a:ay:f:a :3:•":':' :":1:d:•:ı 
yeniden barışmak ı_çın çok b':1- - -
yük bir eng,el teşkıl eden btr 
çok güçlüklerin, sui tefehhüm
lerin ve meşru şikayetlerin or
tadan kaldırılmasını mümkün 
kılmıştır. Polonya - Rusya baırş 
masının Polonya - Çek barış -
ması kadar geniş bir mahiyet 
alınası muhtemel bulunmamak
tadır. Fakat İngiliz saliilıiyet -
tar mahfillerinin fikrine göre, 
esas mesele, Polonya ile Sov -
yetler birliği arasında mevcut 
muhasamat vaziyetinin derhal 
nihayete ermesidir. Ve çok şü
kür ki böyle bir imkan gözük • 
mektedir. 

Polonya hariciye nazırı B. 
Zaleski, dün öğleden sonra B. 
Eden'i ziyaret ederek B. Mais
ki ile İngiliz hariciyesinin ta • 
vassutu ile başlıyan ve o za • 
mandan beri iki tarafın da te
barüz ettirdiği veçhile samimi 
bir hava içinde cereyan etmek
te olan görüşmelerin inkişafın
dan İngiliz hariciye nezaretine 
maliiınat vermiştir. 

İyi haber alan mahfillerden 
tebarUz ettirildiğine göre, A
merikan diplomasisi, bu barış
maya vanlma.sı için, ln~iz 
diplomasisi kadar faaliyet gös
termi§tir. 

Bu Rus • Polonya banşına -
aının neticesi şu olacaktır ki 
dılrt memleket arasında.ki mü -

(Sonu ıayfa 5 ıU tun 3 de) 

FIKR A 1 

Ot elbiseyi 
Eskiden tan ı rız 

Yazan: Aka Gündüz 

Geçende gazeteıerde okudum. 
Avrupan.tıı bir yerinde bir cins 
ot varmış'. Bundan mükemmel 
kumaş dokunup elbise yapılı
yormuş. 

G~ zetelerimizin hemen hepsi
n 3 yakını gençtir. Cüınhuriyetin 
evladıdır. Biz, birkaç, şey, ara
d_an çıkarsak bugünkü gaz~~e
ciler de inkılap gençleridir. 
Şuna demek istiyorum ki, 

maziyi bilemedikleri için bu gı
bi havadisleri bira?. hayranlıkla 
yazıyorlar. Haltıuki bizler ot
tan elbiseyi, kağıttan ipekliyi, 
pamuksuz fildekosu, yünsüz yün 
çorabı çoktan tanırız. Hatta bun 
lan o zaman Almanya bile bil
mezıli. Bu malların adına kısaca 
(Viyana taponu) derlerdi. 

Tapon, hile, çürük, erz:ıst 
mallan Avrupaya, bilhassa ya
kın şarka yayan Viyana fabri
kalan idi. A.deta bir nevi dam-

ping yaparlardı. Almanya bile 
g~e~. umumi harpteki erzast 
bıfte~ı, e~zast çikolat:ıyı, erzast 
a~cımı Vıyanadaıı öğrenmişler
dır. Çünkü o devirlerde Alman 
mamulatı aşağı yukarı İngillı 
mamulatı kadar sağlam sayı
lırdı. 

(Viyana taponu) nun her çe
§ıdi - maim sağlamını pek araş
tırını.1an muhitler için • rakiblik 
kabul etmez derecede ucuza sa
tılırdı. 

Bu taponluğun edebiyatı bile 
kurulmuştu. Ustat Ahmet Ra. 
sim m~humun başlıca mevzu
larından biri idi. 

Hayali, Diyojen, İncili Çavuş, 
ve sonralan Karagöz gibi ın~ş
;ıur mızah gazeteleri de kalem
lerine, tlrçalarına dolamışlardı. 

Bu Viyana taponlarının !s
tanb~ldalci başlıc -ı merkezleri 
dörttü: Eştıı.yn 'l'iring, Mayer 
n·aı;....,.•a.'1yiJ baştanbaşa Sul
tan herngrnı mulutı. 

Millet ta,•011a metelik verme
meğe !>,~Ja:rınca hem o mağa
zalar .rt<.dan ka~u, he!!l Sul
tanhamruru iyi l!!al ııatmağı mu
va.tık btÜ>.il!, 

r.ıt el.blsen!n :L"--.ıgöz gazete
slndP U!"t~-· UZ'"' miıck:~t U· 
nutııl'.mıı.,.., bOIJ oır kwikatürii 

(Sonu ıa)'fa 5 sütun 6 daı) 

===-======·-·==--=== -·-



'&yta : 2 YENi SABAH 

z ET YUSUF HABE 
ZÜLEYHA 

KatH Kadınlar 
Çay ihtikarına· 0o 1~yunv8uctı1 •• 

1 
.. ;:a~:~N~ 

·manı· o' ca u de "hediye,, adlı bir kadıll.~ miras yllzünden Ayşe ~ 
TT başka; bir kadına. bir tıeyall 

. Süt fiyatlarını '" ıflar ld mış. ~ 

t d • 1 in Atı!an tırpan. Sami ıı:an • ..A 
Halbuki Züleyha, herkes~! miyeceği kadar gUzeldi. Derin indirmek imkan• e er 1 nazarı dikkat e dört makalede bitiroınediği :;A 

ziyade gezip tozmak, gülüp. eıı:- 1 bakışları ile insanın kalbine nü- J t Lımi ve adresi bizde mah- livan tırpanlarına benzeın ~ 
lenmek imkanlarına malıktı. fuz ecliyordu. Tatlı ve büyüle- arını araş ırıyor 1 k . . izdt:n ektu için hasmmın burnunu ~ 
ÇUnkU kocaaı Potifar, 1'.fıs,.ınl yici bir sese malikti. F .. k be k · B •• [ / . b k[ 

1 

~il% ~~k aırım· şum • muş; burnu ltesıl~n ka"".'.J 
Firavun Reyyan İlmi Velidın Güzeller güz.eli, Yusufu çok iyat mura a omısyonu, U gun er e ge mesı e e- u : ylizünde açılan bu kan çeşıu; 

, .,,.., D-"- ilk .... te btı,,"Ün öğleden sonra mutad top' 

1 

"Aksarayda Valde Camii ı bı·ça·renı·n o··ıum·· ·un· e sebep "d. hazine nazın idi. BUtün ı..ısır sevmı.~. "'"' goruş onun · . d lı k 
1 

· lidir B' ,.. 
.bes. ..... ç . . lanularmdan birını a a yapa- / f • k/ • h k tuvaletleri ço = . ırc;<>- yor·, J'and•-·Iar, hedi'yeyi~ Serve.,_, elinde tutuyordu. Rey- cazı ıne kapıuıuştı. enesını - halin - .. ~ 

UJ,U !dır caktır. nen çay arın evzı şe ı a - gu örümc~ yuvası ege- dürtV'.<n; hasmının '-·-dıı ya.o. ibni Velid'in hazineleri, yal- tutup da başını yukarı ka • Bu toplantıda, evvelce de yıur len bu tuvalette ber pmlik h '""b.- h ~= lal' 
nız 0 zamanın mUtedavil parası dJğı zaman ta içinden ürpermiş· dı" . . fi atla.n J dk k/ / t B . ek ut ır alde yakalıyor ·~ 
ile değil; ayni zamanda en kıy· ti. Böyle güz.el, saf ve temiz bir nife':~~ ~rı:ekJ:.. ye kın Q fe i er gapl ıgor ::C~~..f;!tindcuraJ~un~nnva· Hediyenin ne için böyl~ b~u 
metli t••larla; en p-'- biAilmez arkad••a nail olmak az görü!Ur bi k ve hayrete duş·· tugunıı····· ·· bjlılll·~ ..., ..,.,. ~ ...., Ancak, peynirciler, bundan tandaşların pislikte:1 rço · ;;_ıı .. 
mücevherlerle dolu idi. Potifar, bahtiyarlık değildi. Kendisine evvelki celsede süt, teneke ve ha.ııta.lık.Iar kapmaları muht&- rum. Jl'almt ben bunın d ~· 
bu Servetı. diledi'gı"· gibi kullan. - 1 bu bahtiyarlığı bahşettiğinden' fi ti yük' ld' - · . bri kli 1 b . ti .. uzvun bir hayata maıoıncııJı,ı 

maya ıya arının sc ıgııu, "ncı· partı• olarak gelen 800 çuv- 1 me r. nsan. u vazıye go- .. :_ eh--•yetli oım•~n• maga· merundu. Kendisinden .hiç dolayı kocasına hemen her gUn ~ .....,. ~ _ 

1 

••••kk'· edi d bundan dolayı hiç olmazsa cari rünce aklına •u sual g,Lyor. kimsenin hesap sormasına ım· ......,.. ur yor u. f' . d ilm . . te- & • • d b• k - tım 
k Y ufta.n P tif d pek h ıyatların m ir emesın.i ıs 1-a verun tevzıafı a ır a~ gune Acat.ıı burast."1.1 tem.tzı:'ecek - *"' k•- yoktu. ÇUnkü bu go .. z. a· us o ar a. oş- -ti. , M-u.uı Amu. ··ı"-"en g? ~ s · _,_,__ diklerinden komisyon bu husus bir~ k mu? Halbuki ""' ,,,.. o""" , maştınCl Se~etin hesabını, ıda- lanmıştı. evgıli karısına uauua kad b l k y• ıını·-· -rm· e a"'- bı·r" ' 

' ' ta U:tkikler yaptırmağa karar ar aş ayaca Valde Ca iinin varidatı rok ~ ·- '" ou . re ettirr.,·i halde, bizza.t P. o.tifar l tekrarlıyordu: · ti s··t · tihsal •-•- • dam=<>ı hediye etti; iki-
Mı Y uf . · bak zuı· e ha' vermış r. u ıs mın ........ - ·~·gın· dir. Geren se-e·-"e k•· 0 -bile bilmiyordu. Mısır azızı, • - us a ıyı y . ~ ' ~ , ~ aeıdıı:tı doğrusu 

sır hazinelerinden kendi. öz ma· O, bize saadet getirdi; neş'e ve Ianndan -sUtUn maliyet fiyat- .ıi'i .. •• mUrakabe bUrosu pek 1 Iraktaki son dahili hadiseler dar tuvaletler bu halde d ;;.iJ. K:ı.dı ke"- . . . --·"~-". 
tar t tirdi. So !arda ları hakkında istenen malfımat :r- • - di. Senede iki defa sıva yapı.· n waesının y-.--lı gibi jstif:ade etmek hakkını da ııe e ge . n zaman bugün öğleye kadar geldiği yakın6a şehrimiae gelecek çay. dolayısile Basra ve Bat1Ja la yarlar ve arada sırada ın~ tı sıtab hi • yaJnı;mıyor... ! 

haiz olduğu için kimseye karşı send.e bir ~url[1llllu.k._ bir hare- t.altd'--'- Jro . k d !arın tevzii etrafında hazırlık - 7 bi:n sandık çayımız kalmı.ştır. au"" nadir d~ olsa kadın katille! 
mes'ul ve hesap vermeğe mec • 1 ketsızlık, bır liiJaı.ydilik görme- ~ mısyon pera en e baş! t Bunların bir kısmı, Basra • Bağ döküyorlardı. · 
bur degı"'\di. 1 ğe başla:ınışt:ım_ Yusuf geldiği sUtc:iileri de dinliyecek ve bir ka !ara amış ır. dad transiti açıldığından mem-ı Bu vaziyeti gazetenizde veldeu beri görülegelmiŞtif~ 

·· d beri b nI d kal rar verecektir. Olmazsa, kat'! Halen piyasamızda çay sıkın- n rederek -"'--dar --•--. .Anlaşılıyor ki ihtiras, ;nt• ..+ ~~te böyle bir adamın karısı gnn en u ar an eser • kt F k t b Jeketimize gelmiştir. ........., .....,.aıa _ ,,..,. v 
"' da adı Zat h ·· b:ı.na te- karar başka bir güne bırakıla- tısı yo ur. a a azı çay sa· DUn. , aa'-~-'-·'eki aliika..._r _ !arın nazarı dikkatini celbet- kıskançlık, hiddet bir kaw-_.ır 

olan Ziıleyha koca !IAl1lY ya- m .: ~ er gun .. caktır tıcılarımn sebepsiz yere çay fi- ,~=u.u.u.u .,.. · . rerse onun "cins . i -latife,.~ 
Eayalnı.z kalmıştı. Aşağı tabar ~kkUr edıyorsun. Bu teşekku;.e · yatlarını arttırdıkları g1Srill- !ara gelen malfunata nazaran menızi nca ederim.,, lu d _ ara$•"'..ıı 

a ile konnama.sma ı·çtiroai va- la. yık o .. ıan Y
1
usuftur; ben degı- t d bugilnlerde Mersinden nah sup o P olma ıguıı d "rJJ 

...,... mektedir. şte büro, alacağı ted a .,.... · H 1 ti • .. vor. O zamıuı o cin~i Iiwı 
"zlyeti mini oluyordu. Hakkında !im, Züleyha. r i idare Komu- birlerle- bu gibi muhtemel ih- rimize 200 sandık çay gelecek· a k pı ~anavar olup çıkıyor. A.A 
yapılan çirkin df'<tikodular yU. Züleyha da candan bir te- tikar hareketlerinin . önUne geç. tir. Pariste büyUk güriil:~ 
zlindendey1iksfıktahakadannet bessümıe kocasının yüzüne ba- tam Ankaradan meğe çalışmaktadır. Diğer taraftan dün şehrimi. ayakkabı br" 
ret etmişti. j kıp cevap veriyordu: . . ze 800 çuval çiğ kahve gelmiş· sebep olan bir gene; ~ . 1·~, 
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Fa.kat koca sarayda kendisini - Yusuf bewm kardeşımdır. döndü Yeniden gelecek çayların ne tir. Bu kahvela, evvelce !stan· yolet No<iyer'i baba katili ~ı 
niçin yalnız hiaııediyordu.? Uşak lnsan kardeşine bakmaz 'mı Po- auretle tevzi edileceği hakkında 1 bul için ayrılan 1368 çuval kah yor, m.ıhk me huzurunda.':"~ 
lan, nedimeleri ona arkadaşlık tlfar? Onu her sabah kendim Örfi İdare Komutanı Kor,:e • bugünlerde bir karar verilecek- partıs· 'ttir F' bıı.ba.nın kendisini istifraŞ ~ f·~ 

h andır h Vakit ke nerıı.l Ali Rısa ArtunkaI dün tir. Bunun için de bUro,. çay ve ve ıne aı · • "'"' ıyatların ucuz olması nı· so··yıcmek •ur-•'yle zebı~. \,,, edemezler miydi 7 Rahusus ep- u~ ıyo.m.ın; er n· Biııae<naleyh. illı: dağıtılan v.JV • · .. • ""' ..,. \ıı. 
si de Zilleyha.yı candan seviyor- ~doyuruyorum; saçlar~ ken sabahki ekspre3le Ankaradan kahve ithalat bit-liği . ile temas· çuval kahvenin t.-vzi esasları yüzünden esnaf bu cıns ği adalının h.'ı.tırasııu karŞl .P,' 
!ardı. 1 d.ı.m. tarıyorum. o da benim ~er şehrimize gelmiştir. !arda bulmı:ıca.Jctuo. dahilinde bu 800 çaval kahve • ı ayakkabı imal etmiyor c.i bir cinayet daha yaptJtl ~ ~~ 

Zilleyha, onlarla senli, benli ~ozume itaat edıy.or. Bırıbırımıze ========================= nin de bugünlerde tevzi edilece- . Bir madaın Stenha.yl'ı ;; ~ 
konllflllbilmllk ~in .adeta çırpı • öyle. kaynaııtık _ki... .. .. c h ği sanılmaktadır. Bir müddet evvel fiyat müra- keıruıoel bıir mi.za.nsenl" koC.:.J> ~· ıı 
ruyordu. Li'ık'n f>nlar, g~l .h~- Zuleyha .dogru ~yluyordu. Va um ur· et İlk tevziatta şehrimizde 52 kabe komisyonu'. erkek halk ti- öldünıııeğe.....-keQiyor. o ~1 l<f 
nımları ile Jaübali olmak salihı- 1 Yusufa hakıkaten bır abla §!!!· an - b in ~il'li:n kah"e tevzi fişi al- P< ayakkabıları ıçın 660 kuruş ki p..., · Jüriai lo'elikıo l' ~.:~ 
yetini kendilerindP bulamıyor · 

1 
katile bakıyordu. dıkları halde kahve alamadık .

1 
fiyat koymuş ve Ticaret oda- ' ağıış1+nda ahirete güaderell ..J. ~e 

!ardı. Efendileri ?otifa.r, herkese 
1 

F'akat günler biribirini kova- Iarııu. yıı:ı*'n§tık 800 çuval Iralı· sınca hazırlanan evsaf ilstesi- 1 lıa.rikulide güzel kadını b6"'.:j ltııı 
bir vazife vermi:,tJ. Herkes va- ' ladıkça Züleyha, Yusufu başka 1 B h • } d 1:. • d venin tevzii esnasında ilk ota- nin istiyenlere vçrilmeeini ka- ett.rdiği. zaman gazeteler "pli '% 
zlfesini ciddiyetle yapmağıı. mec : türlü sevmeğe başlı)_'.ordu. Yok, aş ffiU afflf er araSlD aKJ a.. rak bu vatandaşların kahve al- rar altına almıştır. gürültü yapmış!a.ıdı. . il n 
burdu. A.kai halde sarayın dahı· sa: yav.a.ş yava9 ona aşık mı olu- masıru temin edecek tedbirleri Aradan bir müddet geçtiği : · Yaptığı cinayetle bütill!' ~wl' d•ıı 
li nizamı ihlil edil.mit oıurc1ıı. yordu'! vada Ahmet Emı"' n Ya man alınaca.ktır. ha.ldP. yalnız ayakkabıcılar koo- yayı meşgul eden katil k~ ,,,,, 
Bundnn dolayıdır ki h'lllllilları 1 Züleyha, kendisim çıldırasıya Vilayetin yaptığı tetkikler ne peratifinin malıdud miktarda bi.ri de. ~adam ~Yt'~ ı.,1 Z.:Ueyha kendilerine karılı sami- seven kocasını sevmediği halde ticesinde ilk tevziatta, Büyük- halk tipi ay:ıkkabısı imal ettiği Bır ga.zete<>..ının hıısusı ~ ... f dır. 
mi olmağa davrandıkça onlar eever görünmekle beraber, bu b e r a t e t t İ ada, Boğaziçi, Fatih, Eminönü, görübnüştür. Diğer esnaf halk hak!tıM.aJci neşriyata W::"' \i k 
inadına clddileşıyorlardı. Züley- su:ı.le cevap verecek vaziyette ı Cihangir semtlerinda kahve is- tipi ayakkabJ.sı imalinde pek 

0 
~rme.k ıçın sedef saplı, ~..J qil,._ 

ha da.: 1 değildi. a.dece kalbinde tuhS;f Bundan bir kaç gün evvel ilk ya kalını:a teessür duydum. Bu tiyenlerin ancak yUzde 20 sine ' 1 ka.ılar faaliyet göstermemekte • , ruc cıcı bır tabancanın k~ . ., 
__ Ben sizden ciddiyet iııtemi· bir his uyandığını farkedeı: gı- d1ll'114""'sını yazmuı olduğumuz yazının böyle bir sırada uyatı • tevziat yapılabilmiştir. dir. l.ı ııımb.wıdaıı iııtiaıa&'Y" 

yorum, sami•aiyet istiyorum! . ı b~ ol~yor<lu. Be_lld bu his, ~a: Vatan ve Cümiıuriyet gazeteleri dlrabireceği kötii tesiı>i kaldı • Balvı.rkPye kıalıoo göııderildi bur )in ,,tu. _ ..Jil 
Diyemiyordu. Aralanndakı hiyeti m~hul bır sebepten ilen [ arasındaki matbuat davasına racak bir yazı ya.mı.ayı gazete- Diğer tııraftın Bakırköyde , Ayakk&bıcılann verdiği i.za - Vak'a tam ben.im~ 

eamimlyetin kendiliğinden doğ- geliyordu. dUn sekizınci asliye cezada d&- ellik ııa.vdını. halka 100 gramlık paketler i(in hat& aıwı.ran bu.na sebeb, deri ba~ladı.ğun zama.:ıda vuvıcıı-1 
masını arzu edı:ıoı'<iu. / Züleyha, namuslu bir kadın,. vam olunı:lu.. Her i!P. yazımda da davacı.ya , de tevziat yapıldığını dİİll (O· ve çivi fiyatlarına nazaran 660 d . Oıuete Madam Ka~• r 

('enı istediği ıaınan gezmeğe dı. Kocasının kendisine sarsıl- !\fulüm old\.igu üzere bu dava; hakaret etmek gibi küçiilı: ve , kuyucu diyor ki) sütunumuzda kuruşa bir çift erkek a.yakkm. bU ci ~ti işlepvmiııde .ııV'"....ıl 
Çıkmaktan, sık sık kibar Alem •

1
, maz bir itimadı vardı. Bu iti • Ahmet Emin Yalmanın yazmış hasis bir h'issin yeri ve izi yok· yazmıştık. Vilayet bu şikiyeti sı imal~ maddeten imkin gö- ,_.,.., oim•"'""'" ,,_,_bil' (J;JJY,,. :~ 

Ierône devam etnıekten nefsini madı ayaklar altına alarak Yu- ve Vatan gazetesinde. neışretmiş tur. derhal nazarı itil'>ara alarak riilmeıxıesidir. ;;'Çmış~~ =plazıı> ili.,,. ı• 
neneden Züleyh._, ilk günlerde eufa gönül kaptıramazdı. AkBi olduğu iki yazıyı şahsına karşı Kaldı ki: Diğer ga«et.elerd& · Bakırköye· bugün 15 ç~vaL kah· ..............,. en Jio~a gideni şu oldu: :ı :. 
fazla sıkıntı ceimıiııti. Yavaş halde fenalıkların en bUyüğünU r luıkm'et mahiyetinde tet8.kki e- de Cumhuriyetteki bu yazıya VE: daha göndermiştir. Tevziat rr~t. 
yavaş yaJmzhğıL alışmış, halin· işlemiş olurdu. Şüphesiz ki Yu- den Nadir Nadi tarafından açıl- verilen cevaplar karardır. Dava bugiiı\den itibaren 2W şer ı:r•m Rıza ur ve Öfke lııı.lda.n tatlıdır ~.;\;: 
de:n şikayet etmemeğe başlamış- 1 sufu seviyordu. Lakin bu sevgi mış ve geçen celsede mahkeme ise mUnha.sıran bize matuftur. lık paketler halinde yapılacak· • llfadam lfayyo haklıdır'. ı1/ ~l'ıı 
tı. Ba.za.n odasında oturuyor, 1 dalından koparılıp da _henüz J müdafaa ve.küa.J; i~in düne bı- Meseli Valnt gazetesi: "Hava· tır. • Tan davası 'Ayni maıereti tnegöUil 1"'"•1 
bazall sarayın has bahçesıne çı- koklanmamıs taze bir çiçeği sev rakılmıştı. " dis ihtikiirı,. ndan bahseılen bir Evvelki gün 100 gram kah· diye,, de serdedebilir! •1 

11 kıyor; kendi kendine hafif sesle mckten farksıadı. Sevgi ise bir Dün bu. hu51usda mildafaasım Yazısında. aynen şöyle yazıyor:: ve alanlara ilaveten 150 şer' Do'ktor Rı2a Nur avukotı. m,(J!(y 1' 

şarkı ııöyliyerek gönlünü avutu- kararda kalamazdı. Bazan ek· yapan Vatan gv.eteııı baş mu- (Samı. ,snyfa 5 sütun 7.. de) granı daha kahve verilecektir. Cemil tarafı.nd:ı.n (T ) ful , • • • • • • • • ; l 
yordu. Daima vazifesile meşgul silk, hazan artabilirdi. ZüleyJıa harriri Alınıet Emin Yalman an gaze • ı · " k ' "'< 
olan Potifar, sevgili kansı ~8:1<- j nın k•lbinde Yusufa karşı uya-

1 
demistir ki: d J ~~=~~~ılanN~~I .. Aşık be çt ~ 2 

kında yapılan dedikoduları ışıt- nan tuhaf his, ihtimal ki haddi- - ·Gazetecilikte her yazı gn. ~~-- o s ,. 
5000 

lira maddi 
5000 

lira da tıııı 
miyar; onun dışarı c;ıkma'mağ~ ni tecavüz eden fevkalade bir nün bir hidisesine bağlanarak I" , .. • 3 
başlamaaına cidden hayret edi· kardeş sevgisinin te~ahürti idi. y82llır. Bir ga2leteei durduğu manevi zarar ile tecziyeleri is· Do• tunun ağw(lli1 ;,,llr.r 

d 
1 

1 d hl'k ı · · ·· a tenilen yeni bir matbuat dava- - "' yor u. . Züleyha evvela böyle düşün- yer e a " lfle~ esını mun .. · B b f · d · "k M -" l 
İşte Yusut:. ~m ~u sırıı<la_ım- mliştil. Sonraları tevil yollarına ' O.,a. etmeyi \'eya Sezarla Bru· U Can U en e l en az- sına evvelki güa altıncı a&tiye b rDUDU kestİ y '1ar. 

-'-da yet••m••ti Gıızeller ITT.iz<>li im t • - y tUs arasınd- '·i b8,d.ise hakkında • ceza mahkemesinde ba.şlandı. 
~ ..,....'."" · -·' 1 sapa.maz o uş u. ,..,a sıra U· ı "" J Taraflar ha.zır bulundular. Mu- k 1 dı Züleyha, nihayet aradı~. ~r- sufıın yanaklannı okşamak, el- tıahlillere giritJ111eyi dUşünemez: / e 1. d b • ya a an 
kadaşı bulmu'ftu._~.geldıgı gı.ln !erini avuçları arasına alıp U· Ben yazıyı günün vıı.ziyetı ume nen K'Q ını en.sız tad sorgıılaıxlan sonra davacı ~ 

k ıkıl b turlu konlJ!!mak • nnktai n•••nndan muhakeme a.vukatı söz alarak davasını Ali admda bir bekçi ö...,...; 9° 
8

. an, ır . .. ğuııturmak ihtiyacını duymaga - f '"' teşrih etti. Avukat Cemil diyor- beri =•cligı·· ve birlikte ygY,j ıst:emıyen Yusuf; .. ~• g'!nden başlamlŞtı. Bu ihtiyaç, karde- etmeyi tabii görürüm. j gaşa mıgacagım du ki: ~· ~..,( 
itibaren ba:f~ bülbül keeilmış- şane bir sevgirun mahsulü ola- Bugünkü buhran karşısında ğı metresi Şaheııde ile r.:iı 
ti. Artık Züleyharun yalnızlık- mazdı. Demek ki Yusufa gönül milletiınız; ahlak salabetine ve 

1 

- Suçlu muharrir mUckki · ye köyünde Dutluk deıı.-ı I>' 
"·' tm · aha! ' 1 · h .,, -~ -' lim doktor R12a N13 hakkında d hl "len'"' ıar~ ,(1 ..._ tan sU....yet e esme m kaptırmıştı. fedakarlık ile feragatıne er Her zaman auuye<ıe ve aıııi· 012u göstererek dedl ki: (Ta.o) gazetesinde muhtelif ta- e r eg '"' yapar ff/".; ~ , 

kalmamıştı. . . . Şlnıdi ZUleyha iki ateş ara • zamandan ziyade muhta<;tır. ye cezada olmaz ya .. İşte bu da - GörUyor musun, işte bu rihlerde muht.elıf yazılar ya.z. kıskançlık ;yüzUnden ~· ~ ~11 < ı 
Yusuf. hayalı genııı bı!' kadı- sında kalmıştı. Kocası olduğu Böyle bir zaman~a CümhW:iy~t Fatih Sulh ceza mahkemesin- benim dostumdur. Anıma şim- nuş ve her defasında hakaretto tntnşmuıı!ar ve bekçi ı- " '<lı •lı 

nın ta.;avvur ve tahayyül_ ed~ ic;in Potifa.ra. sadakat gösterme. gazetesinde "ahlakın mıskınlik de başlayıp dinlenen bir da- di biraz ayrılmak ister gibi· bulunmuştur. Bir buçuk sene ev- thnra.f.lll"-~ vurmakY.';...un·· densure~~:ııl~ .• · ·~~ı. ~tu~s 
_, ğe, onun huduLııuıı aşkına hür- 1 olduğunu ve bayatta kazanmak va ki insana cidden merak ve- sine hal g~iyor. Fakat ya.~at- vel başla.yan bu yazılar müeklli- _ ""'. _ _,..,. , " 
I" ~et ederek kalbinin kapalı ka· iqj.n feda edilecek manev1 kıy- riyor: mıyacağ:ım. Ona bir şey yap- tim SUSllp ta. tahammül ve sabır ;ı,gzııu ve bam u d oJ'.. 
Yen •I Sab pısını bruıkasına a~mamağa mec metler arasında şer<"f ve haysi· ı Suçlu eııki idap ve erlıin tıracağım muhakkak. Eğer gösterdikçe zaman zaman tek· Yaralı Beyoğlu bastaıı:-1 ~· 
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burdu. Halbuki Yusufun aşkı, yetlerde bı}luna.bileceğıni., ifa · üzerine büzülert"k ve kollarını gUveni:r.ıen sen. şun.u şişliyi- rarla.ıımış ve a.yni hakaretamiz $ine kaldınlmış ve suçl~,l);~ •~"Of 
bu kapıyı yerinden söküp bir ta- de eden bır yazı ile karşı karşı- uzatıp ellerini dizleri üzerin& ver. .Yukarıdakı b~ sandık şekli ile devam etmiştir. Fakat ll\nınıştır, :Sekçinin bw- ll'(ı ~,1~e~ r"fa atıvermişti. Bu müşkül va- koyarak oturan ve ikide birde şeke~ paraııını. al.,... . , nihayet en 80ll olara.k g&ya Pe- kar ve rcdlerine rağ!ıneıl sıl " 
ziyet kar~ısında ne yapabilirdi? B'E LE Dİ y ı: DE güya 111&.hcubane gülüyonnu, Şahıt kadın ıııe ~yle diyor- yallli Safaya. :ılır cevıı.p mahi- ustura kesiği olması di!C~ f ~l <e 
Pek haklı olarak ~aşırıp kalmış- gibı boynunu ve dudağını bii- du: · · "' (• yetinde kaleme aldığı bir yazı kerek, öunun nedon oldtll7- , fet 
tı. Gizli bir ses, ona şöyle direk-ı ke bilk~ işitlılrlet'ine hay~ct "~ Biz g\W ~ • dedi ki:' ı ilııc de müekkil:im.i her zaıınıınkin- r;ulması Uzerine: (İ. ''ı;' 
tif verıyordu: Bozuk ·gıda 1 eden orla ya,,.U., .... ta haLLi bir Muiwne benı eve ıı.lmalt ıste- den ziyade hakarete garkedin. .:~_:.Salat.a:ı.ık kesiyordııJll)I. ' t h 

- Şasırma Züleyha! Yusufu maddeleri adam. Adı. İsmail ;.. i'1! da Ak- mıyor amma ben zorla kapıyı, ce yUksek .hwıwıuııuza · gelmek za ile kestim, demiştır· ı7 ,, ı;} 
sev! Bu senin hakkındır! Ancak sarayda polis merkeai yanın- baeayı · ·rir yine girerim.. zaruretinde bulnndnk. j v,e kıııkanç bekçi adliyeye ,~~':,,~ 
aşkını belli etme! .. Yine kocanı Belediye Sıhhat MUdür!Uğü da kahvecilik. -; Ah, evlidıını öyle şey~! .o Yü.ksek ı:ııalıkemenize ta.kdim e!,iilıniştir , , . ~ it?qd:t 
sever gibi görünmeğe devam et! Temmuz ayı içinde aldığı 26 gı· Davacı ise orta yaşlı akça, Inr. dedimse de o yıne gog- ettiğim gaae e.rde Naci Sa _ · t".'°.6• ' 
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TAHLiLİ 
Sabah 

Sa11ısına bereket 

Bu ülke Sovyetler Birliğinin en Hava harbi ba~lıyalıdanhc
ri hemen her Tanrının 

!!'Ünü şöyle bir haberle karşıla• 
zengın ve 

istihsal 
münbit pamuk 
mıntakasıdır 

şırsınız: 

m;~ın :!~:: 1~~~!~~:r1~~~t Rusya d aki A im an ta ar ruz u geçen yıl ki garp 
mışler, ve attıkları bombaların 

( Ba'j ta.rııfı 1 ıııci ~ruıJıula) 

.Yet; arazi~ine, yıne müslakı. hir 
c:~hurivet olan ' 1 Kara~.al1 ak" 
cumhuriyeti ele dahildir. 

Özbel,islan beş vilayete ay
tılmıştu:: 

l - Sovyet pamukçuhığumın 
ı:oa bebeği olan "Fergana,, vıh.
~Cti, 

2 - "Semerkand .. vil:yeti, 
3 - 'l'a~kend \'ilaycti, 
1 - Buhara vilt ydi, 
5 - Harzem vilayeti. 

. "Fergana., vilayetinin pamu
~le meşhur olduğunu söylemiş
hk, "Semerkand,, hububatı v.e 
n ayvancılığı ile, "Taşkend,, .Y'
)•R r::ınıuğu ve iaşe sanayii ıl~, 
. Uhara., pamuk ve İran ke<;ı

Cıliği ile. merkezden birhalı u
~•k mesafede bulunan "Har
fıjın., vilayeti de pamuk zerıya-

e rncı--:hurdur. 
h C.iküİüyor ki Özbekistan ciiı:n
Urıyetinin başlıca milli servet 
~ıtnbaı Qamuktur ve bu Tiırk 
1nrJe pamukçuluk çok yüksek 

''' müterakki bir seviyeye ~~il<
~lnli~tir. 
, Çarlık devrinde de Özbekistan 
ç•ın1 1k yetiştirircli. O zamanki 
• •rlık Rusyasının meru;ucat 
t 'alleıı bu havalide kendilerine 
t'c!- ucuza mal olan bir ham ip
t:'1'• ". madde kaynağı vüc~!de ge-

1 11 •ı"lcrili. O zamanlar ulkenın 
~n ?'iinbit topraklarına beylt>r 
~.' ayan sahipti. Ve pek büyük 
~· rv~tlere maliktiler. Ziraat 
i•JUlleri tJı. pek iptidai bir halde 
~ '· lhı;ı;.ıden sonra özbeYi't~n 
,"rliisü tle toprak sahibi <•ldu 
; lıu r.ayede memleketle pa
ın'ık h~,ta ,..eJmek üzere nleliı-
Unı •eriyat fazla inki~f etti. 

•le ~uc, "n Özbekistanda 20.000 
r ıı r,zla traktör ve 3000 den 
~~;a "atülhareke cer va>ıt.ası tj;; l işlerinde kullanılmalı ta 
<i Memleketi sulayan su tev
~,1kanaııarı da bir hayli ıAlah e
~.:::1'!tir._ Ve bu. sayede her :V.'ı 

tık ıstihsalatında mah•u 

hedeflere isabet ettikleri görül -1 h • l k "".A. b. • b / "k •• f • 
tiı l ı-kki müşahede olunmak - müştür._ T~hrip edilen. askeri cep esz flQre at lllQ · tr enzer l gos erzyor 
\d '•· HJ38 yılında Özbekistan ve sınaı du~m~n mebanısı ara-

1 

1 000 ton ham pamuk istih- sında bir petrol deposuna da -~~~~~~-~~e,-~~~~~~~~~-
. · etmişti ki bu miktar 1913 tı:ım isabet vaki olmus ve yan
i· tilısalıne nisbetle yüde dört gınlar çıkmıştır. Yangınların a- Harbin 
y iıı bir 1azlalık göstel'ir. !evi şıı kadar kilometre mesafe- [ 

s ev k ve idaresi bakımından meraklı bir mukayese 
Sovyetler Birliği cümhuriyet-

1 

den görülüyordu. ilah ... ,, t Hatırlardadır ki, Alman or- yapılmaktadır. Burada mühim 
lcr;nin istihlak ettiği p!?lmuk re- Her gün iki tarafın resmi dusu Danimarka ve Norveç ha- Yazan : hedef bittabi Sosyalist Şuralar 
kcltesinden yüzde 65 ini yetişti- harp tebliğlerinde bu cümleler, rekatını muvaffakıyetle hitama Cümhuriyeti olan Sovyet Rusya-
rir ve diğer pamuk istihsal mm- pek az farkla, tekrar edilir du- erdirclikten sonra biraz nefes Emekli Kurmay nın kalbi olan Moskovadır. 
takalarile Rusyayı pamuk idha- rulur ve her gün bir petrol de- atma ve tam bir hazırlık devre- B k Cenup ordusu: Rumen, Slo-
Jinden müstağni kılmıştır. 1 posu tasfiyehanesi tayyare bom sini müteakip mayıs 940 da bü- aş anı vak, Macar ordularını da ihtiva 

Özbekistandaki pamuk çift - baları ile tutuşturulup alevler yük hava külleleri, paraşütçü Zekı" G Ü D R~_ . · eden cenun grupu sıklet merke-
Jikleri kollektif bir ııekilde işle- kilometrelerce mesafeden tema- ı grupları ve karadan zırhlı ve - zile yani mühim kuvvetlerile 
tilir. 1937 yılında Özbekistan 1 ed·ıd·-· b'ld. 'li J" k H Pi k b takl ki k şa ı ıgı ı ırı r. motör u UV\•etlerite evvela ol· fllu• ._.. ~.--. ns a ı arı cenup ıs · 
cümburiyetinde 337 kollektif \ Hav muha eb ıe · kı asıya 1 , 1 1 d K ti · alinde a r e rı y ' la"" ve . . i·l•" ı ~1e':.ı,;~~·~. herkesçe bilinen şekilde Fransa mm an arpa arı şım n 
çiftlik mevcuttu ve bu çiftlikler- bir şekil alalı bir senden fazla saldırarak bıı hamlede bııtun mütearrızlarına tesliIDı olarak dolaşarak, aşarak Besarabya ı 
den beherinin yıllık hasılatı se- oluyor. İstatistikini tutup tama- sulh _ sen~lerinde tam bir emek mütareke akdine ınecbur kal _ 1 hududunda bulunan Rusların ce
nede bir milyon rubleyi tecavüz 1 mı tamamına hesaplamacl1m a- ve agıı bır ı,:asraf!a ha~ırlanmı• mı~tı. mıp orduları gruplarını Dinye
ediyordu. ma İngiliz tebliğlerinin tahrip olan (Al bert) kana 1ı mııdafaası- 1 Simdi gözümüzü şarka çevire- ı per şark sahilinde bulunan Sta-
• Özbekler köylerine "kışlak,, edildiğini söyledikleri petrol de- nı .yar. mışlar ve Belçika ordu.su- ıı·m~·. !in hattına ricat e1Jmelerine mey-

iRmini verirler. Özbek kışlakları 1 f b 'k ı be d b km d · ide ka po ve a rı a arının sayısı ·ş na ınzımam ederek c!Alıa Belçıka Burada da, Amanlar çok sinsi an ıra a an şıma n ,._ 
da bir hayli terakki etmiştir.\ yu"zu" buldu Almanl0 •ın yak ki d k ı k arak Karadenı'z sahillerı'ne · ·~ - topra arın a arşı arına çı an ve mahirane bir vaziyette siyasi rıy 
Memlekette kollektif çiftliklere makla övündükleri petrol depo lngılız ve Fransız ordu kısımla- ve a"kerı' haı.ırlıklarmı tamamlı- doğru sıkıştırarak imkan dahi- ' 
ait 86 elektrik istihsal merkezi J d b d d ~ ı· d ı b d ı · k ı ı arının a sayısı un an az e- ı:ın~ kısa çarpışmalardan sonr:ı yarak 22 Haziran 941 Pazar sa- ııı e mu 1are e en 'arı~ ı ma-
mevcut olduğundan Özbek kış- ğildir. Halbuki her iki rakibin onune kata!ak ( Ostand) .s. ahı! babının safarnnda "modem !arını istihdaf etmeleri ınuhte-
laklarından çoğu elektrik ışığın- de yine bol bol petrol, benzin gi- k mları mu."tes 1 k uzere ,,. meldir. 
dan istifade etmektedirler. ı;ıı.. na 0 ma harbin icaplarından olduğu- \ 

bi mayii mahruk bulup kullan- butun hudut boyunca Fransız nu söyledikleri evvelce hiç Almanların on beş gündenbe-
Özbekistanın i•tihsal eltigı" · dıklarına bakılacak olursa har- t aklarına ul ~ t 1 ri inkişaf etmekte olan bu ha -opr !U,mış 1• bir haber vermeden., yine 

pamuk mahsulünden büyük bir nbu~!' .. sonuna kadar Tanrının gü- j Işte bu sırada AJ:nan. ordusu 
1 

ce hiçbir haber vermeden yine reket tarzlarında aynen garpte 
kısmı "Taşkend,, deki muaz - Belçıkanın ce~up .. bo!gesı!'de ta- yıldırım gibi Sovyet Rusya ya olduğu gibi daha seri bir ilerle-
zam dokuma fabrikalarında kul- - Düşman üssünde bir petrol haşşut ettırdı.gı bu)'iik mıkyasta saldırdılar.. Dünya tarihinin me kaydedebilirlerse: 
!anılır. "Ta~krnd., mensucat deposuna tam isabet yftki ol- zırhı; v~ motorlu bırlikl~rıle .?e- kcmmiyet ve keyfiyet itibarile r-n 1 - Rus ordularının mühim 
kombinaları yı;lnız o mıntaka- muştur ... Nakaratını dinlemekte dan ıstikametınde yanı Maııno büyük harplerinden olan bu top- bir kısmın Stalin hattile hudut 
nın değil. biitiın Rusya ülkesi- devam edeceğimiz anlahıhyor. 1 muslahkem hattının hemen şı- yekfın muharc-e bugu··n on re-' arasındaki cereyan etmiş ve et-
nin en büyük miiessesekrinden mal ucundan bır yarma. taarnı- a· . .. .. .. .d• k ed k , mekte bulunan meydan muha-
brridir. * ı k ff k ıncı gununıı ı ra er en yı- bel · d h h · · b k 1 zuna geçere bunda muva '.l ne görüyoru~ ki Almanlar aynen re erın e arp arıcı ıra ı -

Özbekistanda müteaddit zira- İki muharip tarafın müteka- ~l.!':'uş v.e açıla~. yarıktan derın- aarp cephesinde olduğu gibi mış olurlar. 
at ılletleri fabrikaları da var - bilen petrol deposu tahrip husu- Jıgıne suratle nui'!t.z .ederek Fr~n şarkta da üç esaslı grup halinde 2 - Peşi bırakılmıyan bir 
dır ve Özbekistanın eski ve ta- sunda go"sterdiklerı· ke~ı· 1·nadı sız orduounun aerısıne akma"a tazyikle Stalin hattına ricat e-' ~tı b 

0 üç mühim i~tikamete taarruz k 1 rihi şehirlerinde bir takım yeni harp tebliğlerine karşı bir şüp- \ başlamış . etmektedirler. Btınlardan: 1 dPn Rus uvvet.erile birlikte 
fabrikalar da kurulmuştur ki, he uyandırıyor ve: o zaman bu yarmayı m~tea- imal orılıı~u: Şarki Prusya- girilmiş ve Rus ordusu tertip-
bunlar meyanında ipek ipliği, - Acaba gerçekten her gi;n kıp .AI~an ordı:su, harekatını dan harekata ba~layıp Litvanya . lenmek fırsatını bulamıyarak 
ayakkabı ve kumaş fabrikaları bir petrol veya benzin deposu bugu~ku Sovyet Rusy~ya kar>;ı ve Letonyadan geçerek Stalin burada da belki daha zayif bir 
zikrolunabilir. mu atıyorlar, yoksa sadece atı- yap\'ikları gıbi umumıyetle uç müstahkem hattı üzerinde bıı-J mukavemetle karşılaşabilir. 

Özbekistan darussınaalarında ,.0 rJar mı?. Suali bir istifham grup halinde tertipliyerek ve lunan Ostrov'dan Leningrad . 3 --Garpte Fransızlara oldu-
110.000 den fazla amele çalışır işareti şeklinde zihinlerde dil- \ durmadan taarruzlarına devam şarkı umumi istikametinde ta- ğu gibi burada da Rusların da
ve bu miktarın 42000 i lnütebas- ğümleniyor. ettırerek bunlardan Manş sa- arruz etmekle ve Kareli berzahı hilden mütemadiyen getirdikle- , 
sıs Özbek işçileridir. Sade bomba atacak dC'gı-ller hnJeri~de (B?ulogne) .istik8:1"e- Leningrad v Mormansk bölge'. ri ku\'Vetlerle taknve edildiı'!ini 

Ö bek. ta · tikb Jd dah t b k b ı ı t J 1 duduğumuz Stalin hatlı Ruslar z ıs n ıs a e a ya! İcabında yalan da atJlrmıaz1 ıne . ır 0 gı ı 1 ere ı.en şıma !erinde bulunan Rus şimal or-
büyük inkişaflara namzettir. mı? Hem kim farkına varacak? grupile Belçıka ~e Ingılız ordu- dusu gruplarını arkadan çevire- 1 için bir kapan halini alır da ya- ı 
Z. ö bek' t t ki t J l Fr J d rılması muhtemel aediklerden ıra z ıs an opra arı pe - Haydi diyelim ki farkına vardı-ı an e ans;z şıma or usunu rck ric'ate mecbur etmek, :l>fc.s-

Çiftçi mallarını 
sigorta 

H ükfımet ıt on ~ 
yeni bir ku.un kabul e(,. 

ti : Çiftçi mllarını k<>ruma k&
nunu. Bu kanun, çiftçi mallarını 

~ 
ziyanlardan koruyacak, neffce 
itibariyle ziraat i~leriyle uı_';ra

şan vatandaşlar mallarının iti
na ile muhafaza edileceğinden e
min bulunacaklar. Halkımızın 
ekseriyetinin ~iftçi olduklorı 

göz önüne alınacak olursa bu 
yeni kanunun ne kadar ı;eniş 

bir halk tabakasının ihtivarına 
cevap teşkil edeceği kolaylıkla 
anlaşılır. 

Bu kanun daha ziyade 

genişletir mefidi r 

A ncak bu kamın cift.dc
rimizin bütün ihtivn(lo.

rına ce\·ap verecek mahivette 
defilclir. Bu itibarla kanunı•lı 
daha ziyade geni~letilmesi la
ZJmclır. 

Fikrimi izah edeyim: 
}.fogela bir haftadanberi ,1e -

vam f'{!cn yağmurlar. y'ırrl .. n 
b:ı.ıı y<>rlerinde, ezcümle Bnr -ıı. 
havalisinde mahsule oldukra 
zarar verdi. Taşan bazı cavl·,r, 
ür döıt köyün mahsuliinU he
men hemen tamamiyle mahvtt
ti. Dfmek oluyor ki mahsııllt d 
mahvolan bu köyler halkı gple
cek mahsul vaktine kader <e
fe lete mahkiım bulunuyorlaı • 
Tabii belki hükumet kendi'or' .,e 
yardım edecek, belki Ziraat Ban
kası kendilerine bir miJ·tar 'lr
ra1atta bulunacak, köy1iiler d
,·ar \•irnvetlı>rdeki fabrikalarrla. 
ameleliı!e- yazılacaklar, bu su
retlP senenin gecmesini bekle
yeceJ-ler. 

F'' kat bu tPcllıirler asla kiı.fi 
dPi'ilılir. Hükumet ne kadar 
~·ardım Ptse bu yardım mahdut 
kalmafa mahki1mdur. Ziraat 
Bankası ise verece!H parava üs
tel'!< faiz ister. Kövlünün a• 
ll"olf'lii:e süli>k etmesi onu top. 
rağınrfan uzaklaetırır. 

Ne yapmalı? 
rol, demir mürekkebatı, kömür lar ve yalan meydana ~ıktı: g~;pten çevi;ere~ Ostand ve kova ile irtibatını keserek şarka çevrilirlerse Alman ordusunun 
madeni, kükürt mürekkebatı ve _ Düşmamn manevi kuvveti- 1 Dünkerk sahıllerıne sıkıştırıp sürmek ve imkan bulursa sü- Stalin hattı ırnrbinde artık bü
bakır madenleri bakımından çok ni kırmaya matuf propaganda tamamile ortadan kaldırmış; ratle hareket ederek imha et- yiik mikyasta mukavemetle 
renginclir. Son seneler içinde yeni usul harbin en mühim icap- Merkez koluyla; Fransanın mektir. Bu Alman eillıal g-rupu- karşılaşamıyacakları tahmin e- B 

1 
nevi feli\Jletler kar~· 

f:c<(acılar Birlig" inin "Taşkend,,e yakında büyük bir !arından biridir. Mahsus yaptık. \ maddi ve manevi bütün bir kıy- nun diğer miihim bir hedefi de dilebilir. r oında köylüyü himaye 
kımyevi maddeler fabrikası in- G d" · metini teşkil eden Paris üzerine Finliindivaya kadar olan Rus Artık bunun neticesi Fransa-

ll"" Jm·ı toplantısı sa ı t aye uşmanın manevıyalını .. k Fr 1 Fr • da oldug·u gı·bi bir mütareke ile etP'ck irin rok esaslı tedbirler 
"

1
· ' 

0 unmuş ur. bozmaktır! .. deyip pekala işin yüruyere ansız arın ansa sahil kısımlarını elde etmege > 
7',. l." ııe Prt. Eczııcılaı· Ce- Özbekistanda maarif de bir içinden çıkılabilir. j mevdan muharebesi adını ver- muvaffak olursa Sovyetlerin mi hitam bulur, yok•a daha zi- a \malı mech•ıriyetindeyiz. Bu 
•n;,1, "nd~-»: hayli müterakkidir. Sovyet is- L'f ~ı.. h .. k dikleri büyük meydan muhare- Baltık donanması üssiiz kala - yade tahmin edildigği veı:hile zi tfdbir pekala bütün meınleke-
l" i tatistiklerine göre hali hazırda a ın a~~çaaı er gun ya ı- besini kazanarak Fransız ordu- rak ya İsver P iltica ederek hi- te harpleri ve oyalama müda - te "amil bir çift.C'i sigortası 

1., , '·il ',imi7jn senelik umum b ·ı lan yıkılan bu petrol ve benzin d · faalarile •.imali Kafkas ve Ural ,,.r ... ,,1 12 7 41 cumartesi dır mı yot'.:,, kadar talebe mektebe depoları meselesi harp tebliğle- sunu artık h ~van~az. ~e tutu- mayesine sığınır vehut da son teci< etmek olabnir. Bütün 
fr~t- 22 Eminonü Halkevmde evatıı e ektedir ki bu miktar rinin vüsuk ve sıhhatinden şüp- .

1 

namaz bir a e f!C rnnış er; 1 mermisine kadar taarnız ''e ~ağl~ arkasına .mı çekilinir, yurt çiftrileri b(jyle bir tesek
~:ıı:~ıoğlunda) yapılacaktır. 1914 yılı sayısınm elli misli imiş heye düşürecek kadar sıklaştı. Cenun koluyla da; yirmi se- müdafaada bulunarak şerefli unu a zaman gosterecektir. kiilr <ew <eve girerler. Çünkü, 
' \'ııı menlcktaslarımıı.ın "'ti- ve Çarlık Rusya :ı.aınanında Öz- Resmi tebliğleri kaleme alan neyi mütecaviz bir zamandan - bir surette ölür veya intihal' e- ola~ald~ıg_ze~':ı':~fmşaıi\:n.:ıe::ı~kS! bufiın ba•ka bir köyün b•şma 

ııı· dı"lerı·z. · bekistan iıalkının yalnız yüzde ak 1 fb beri milyarlar sarfederek zap- der. 
b - k on am ar sayı me umunu mu Al an Ru h b' k d ı l f J"k t k eli b oır uçugu o uyup yazma bildi- tedilemez, aşılamaz dedikleri Merkez ordıı&n: Varşova şark m - s ar ı arşısın a ge rn e a e . yarın en a~-

ll,,. .,,,,1e: ği halde_ bu miktar bugün bir unuttular dersiniz?... Fr31lsızların Majinosırnu Se- mıntakasından harekata başlı - japonyanın bugünkü durPımu - !arına da gelebilir. Eğer böyle 
1 l h haylı çogalmış ımiı;ı. A. C. SARA ÇOGLU dandan cenuba sarkan or- yarak Pinsk bataklıkları şima - dur. Bu vaziyet de aRağı yukarı bir teseHiil ele vücuda getirile-: 

) ' <lare ve rııürakabe e- Maarifin ilerlemesi Özbekis _ du ile cevirerek bu istihkamla- linden Minsk - Grodno ve Sta- Fransaya olan taarruzlarda İ- cek olurı;a "Çiftçi Mallarım Ko-
1 

1 

2 l'hin raporları. tanda e<!ebi.yat ve kültür hayatı-I lizar,, dan muharref bir Özbek rın şarka karşı olan kısımlarını lin hattının hemen gerisinde bu- talyanın oynaclığı role benze - ruma .. kanununu kabul etmek; 
~' - Asker olan aza arkadaş- nın da ınkışafını temin etmiş, kadınınll1 hayatını tasvir eden sıfı 'ra düş\irmüş ve bazıları lunan Smolensk mihverile garp mektedir. ı suretiv. le bu yolda hayırlı bir 1

1lıızın ailevi vaziyctkn memlek.ette nev'i ftO"sına mün- Özbek operası Türkçe konuşan kana kana muharebe edemeden cephesinde Parise olduğu gibi Bidayette İtalya taarru< ct-
3 ı· d ·· k be h h b .,.... - · f k t F h adım atmı~ olan hükfunet, va· 'll - are ve mura a e- asır ır musiki ve tiyatro ha- bütün Sovyet ımıntakalarında 1 oldugu" gibi Almanların eline burada da M<>skova uımumı isti- mcmış a a ransa, asmane 

'-r · t d b. · t t k d - · · A 1 zifesıni tam bir şekilde ifa etmi<> 
•I~ Mesleki serbest münal<a- . Bütün Rusyada "Gyulasara,, (Yarın "Kazakistan cümhu- bulunan Fransaya arkadan Ital- bilhassa bu kısımda mühim zırh de bir milyona yakın Frnsız or- sayılır. 

1 'nın se~imi ya ı a doğmuştur. büyük bir şöhret kazanmıştır. 1 düşmüş ve artık öliim halinde kametinde taarruz etmekte ve ır vazıye a ın ıgı '."ın ipler ·ı ., 

~ !!!cl!ı!!y!e!!!an!!!ıl!an!!!, !f!ak!a!t!!!be!!!lk!i!d!!!e!'!'G!u!"!·!!!r!i!y!eti!!·!,,!n!d!e!n!b!a!h!sed~~ec~e~ğı~·z~·~)~~~~,~·a'.!n!!!!!h!!a!n!!!ç!e!ri!!!n!in!!!!!!!l!s!!a!p!!l!!a!!n!!m~asile 
1 

lı!!!v!!e!:!m!o!!!t!o!·r!liı!'!gru!!!::p~l!a!rl!a!!!h!a!r!ek!!!at!!!ı !!!!!!!!ı!s!o!n!u!: !'••:h!lf~e:!!!6,!S~u~·ı!u!n!!1!!!:•~·~ı !!!!!!!!!!!!!M!!U!R!!!A!D!!!!S!!!E!!!R!!!T!O!!!G!L!!!U!!! 

\ Yt'llıekten sonra seslenelim 
!M~iole <> ~iiylesin, ı.en yaz. 

~ 'IJAnneditim. -bugün durı.un, 
ah yarın yazanın. 

·~,Sen bilırsin. Fakat kadın
~ı~ ·1 ıyj kom~udur, hatırını kır~• ım. Bir gün bizi kira ıçm 
~' :ıt$ız etmez. Hastalığımda da 
\ ~akika beni yalnız bıral<ma
~"antınlar pa~azade değil amma 

~Of M ... <n raya oturdular. umre 
~,1nl!ııinin hatın i~i zorla yiyor-

lıı}' eınekten kalktıktan sonra 
et hanım: 

\. 1 ı;-- İstersen aşağı inelim. A
ı ı. havadan sudan konuşur-

1.İ .İçin açılır. 
)~, Uıtire annesinin teklifini, 
·~dgunluğunu bahane ederek 

etti. 
ıı.1-;;;- lrayır anneciğim. Y or.gu
~ • Yatacağım. 

\ :tağa uzandığı zaman, oda-
tltaalriız kalan Ülfet hamm, 

~ "'11 ar dikiş makinesinin kapa
Çtı. 

>.ı:fuıire ! 
~e var anne? 

111a1 >.ı:akine gürültüsü seni ra• \ı ediyorsa bırakayım. 
tıik· ayır anne. 
~. U~ ınak.inesi işlemeğe baş-

1-a lfet hanım yalnız kaldı
~n gözlüğünün altından 
tık la yaşın, kola kokan a-

1 an bezinin üzerine düştü
'Ufarketti. Buğulanan göz-
t n camını sildi ve tekrar 

1kuyusunu iğne ile kaz
,. "'vam etti. 

Esir pa:ıarlan 
Fazıl, M:üniı eden aynldıktan 

sonra tramvayı bnlemedi. Me· 
safeyi uzatarak t"""sürünii ya
tıştırmak istiyordu. Mercan yo
kuşun~an kestıı-me geçeceğine, 
Sırkecıye sa.ptı. Sultanahmetten 
koca bir kavis yapmak s•ıretile 
eve geüyordu: 

- Fazıl! 

. Mektep arkadaşı Nazmi, A
rıfın kıraathanesinde pencerenin 
önünde oturuyordu. 

- Merhaba Nazmi. Nasılsın? 
- Buyursan a ... 
- Eve gidiyorum. 
- Gidersin canım .. Evde ka-

ra gözlü canan beklemiyor ya! 
Yanyana oturdular. 
- Geçen gün seni görmek i

çin matbaya uğradım bulama
dıın. İşine kaçta gidiyorsun? 

- Mukannen bir ••rt;m yok. 
Bazı üçt.e, bıı.zı. beşte, bazı da 
hiç gitmem. 

- Doğru. Gazeteciliğin saati 
olınıız .Fakat seni nasıl ve nere
de görmeli? 

- E>ve mektup yaz. Matbaa
ya telefon et. Bu kadarını düşü
nemedin mi? 

Dii§ünülmiyeceli kadar 
mühim birşey değil amma bil -
onem neden işin kolayı durur • 
ken zorunu yaptım. 

- Mühim bir şey mi vardı? 
- Ehemiyetli birşey değil. 

Yeğenim bir roman yazmış. Sa
na okuttıp fikrini anlamak isti
yormuş. 

- Bunun ıçın beni görmeğe 
"•cet yo)l.tu. Defteri bir mı>k-

l , 
~: KÖLE 

'-Yazan: Ulunay Tefrika No. 21 J 
tupla matbaaya bıraksaydın 
mesele halledilirdi. 

- Ne ise ... Düşünemeclim ves
selam. Başka ne var, ne yok? 

- Sağlık. • 
- Yine Sultanlık çağında mı-

sırı:ı? 

Naımi, Fazılı ne zaman görse 
bu süali sorardı. Kendisi kat'iy
yen evelenmemeğe azmettiği i
çin "bekarlık, sultanlık,, sözü
nü kendine şiar yapmıştı. Ax -
kadaşlarının evlenip evlenme -
diklerini anlamalı: için bu tabiri 
kullanırdı . 

- Şimdilik öyle. Ya sen? Yi
ne karabaş papaslar gibi dünya. 
evine girınemeğe azmettin. 

- Dünya evine girmek mut
laka boynuma bir ta.sına takıp 
zinciri de refikam hanımefendi
nin eline tealiıni!ıni icap ettiri -
yorsa dünyada ev değil cennette 
köşk olsa girmem. 

Nazmi, izdivaç 18.kırdısı açıl
dığı zaman hararetlenirdi ; ar
kadaşının tabiatını bilen Fazıl: 

- Öyle söyleme; decli. Her 
evlenen boynuna tasma takmaz. 

- Tasmayı ya sen takacak
sın, ya karın takacak. Yani ha
yatta rolün ya hakim, ya mah
kfım. Bunun ortası pek az aile
lere nasip olmuştur. Durup du
rurken ne oluyorum? Zorum ne? 

Bizde sözümüz üstün olsun di
ye daha ilk geceden . erk~k 
veya kadın biribırlerının ayagı
na basmak isterler; guvey na
maz kılarken gelin avucunda tut 
tuğu oneteliği yavaşça kocası -
run başından: "ben seni on pa
raya köle aldım!,, dıye atar. 
Daha ilk geceden esır pazarı 

kuruluyor demektir. Biçare gü
vey istediği kadar dua etsin. 
Karısı bayatta oymyacağı rolün 
programını çizmiştir. Ben böy
le alış verişe gelemem. Benden 
paso! 

- Erkek erkekliğini bilsin ve 
evinin ağası olsun. 

Nazmi filozofane ~ sal -
ladı: 

- İnsanlar, yaratılış itibarile 
tahakkümü severler. Bizim ev
de söz sahibi babamdı; annem 
aciz bir kadındı. Babamın evve
la lüzumlu olan tahakkümü git
gide bir zulüm şekline girdi. Vel 
hasıl ya ezeceksin, yahut da 
ezileceksin. Ben ne ezmek, ne 
de ezilmek istiyorum. Gçen gün 
bizim Fuada gittim. 

- Hangi Fuad? 
- Canım Sarı Fuat, mektep-

te numarası 128 di. Biribirimize 
sokakta raatgeldik. Evlenmiş, 
Sarıyerde oturuyormuş. Karısı 
gayet münevver, tahsil görmüş 

bir kadınmış. Beni ısrarla davet 
etti. "Yavrum! dedim. Ben ka
dın meclisınden hoşlanmaım. 
Münasebetsiz birşey söylerler, 
sinirlenirim. Sonra hele filim ka
dınları hiç sevmem. DehşeUı u
kala olurlar. Birgün böyle ta -
nınmış filim kadınlardan birile 
konuşurken damdan düşer gibi' 
bana: "Mantık okudunuz mu?., 
diye sormuştu. Ben de birdenbi
re mantık dıyeceğime "tık tık,, 
demişim. Beni öyle azarladı ki, 
kaçmak için kapıyı güç bulabil
dim. Ne ise Fuadın ısrarına da
y21ıamadım. Sarıyere gittim. 
Deıe içinde bir ev. Zili çaldım: 
Kapıyı iri yarı bir kadın açtı: 
- Kimi istiyorsunuz? 
- Fuat Beyin evi burası değil 
. ? 

mı. 

- Burası amma kendi ı>vde 
yok. 

Kapıyı çekip dönmek üzere 
iken: 

- Durun, durun, decli. Siz şu 
arkadaşı olacaksınız galiba. 

- Evet. Bugün için beni ye
meğe davet etmişti. 

-Davet mi?. Hiç bana birşey 
söylemecli. Biraz bekleyin, gelir. 

Sokak kapısının önüne bir is
kemle koydu. Bu muamele kar
şısında derhal dönüp gitmek var 
dı. Fakat Fuadın kılıbıklığını 

yakından görmek için bırakıp 
gitmeclim, bekledlın. Biraz son
ra Fuat geldi. 

- Aman effedersin. Bu sa
bah mahalleli bir toplantı yap
tılar da ... Bana da haber gön -
dermişler .. Niçin burada oturu
yorsun. İçeri girsene ... 

- Sizin refika burada bekle
memi söyledi. 

BiGare Fl'at. sanki bana ev
lilik hayatının cih'eleri imiş gi
bi kulağıma fısıldadı: 

- Malfıın a; karı kocalık! 
Dün akşam biraz atıştık, hala 
öfkesi geçmedi. Merak etme ben 
onu yumuşatırım. 

Anahtarla. kapıyı açtı: 
- Cicim! gel. Mektep arka

daR tm Nazmiyi sana tanıtayım. 
Cici, bir türlü kendini göster

mecli. Sokak kapısının yanında
ki misafir odasında idik. Fuat, 
kapıyı aralık bırakarak cici az
manını kandırmağa gitti. 

Ben, ipek kozalarile işlenmiş 
bir çerçevenin ortasında Fuadin 
resmini seyrederken ikisinin kı
rık, dökük münakaşaları kula -
ğıma kadar geliyordu. 

- ... elin itini davet ettiğin 
zaman bana danıştın mı? .. 

- Aman sus! Rezil oluyorum. 
- Ne olursan ol... Evine mi-

safir davet edenin mutfakta aş
çısı olur ... 

- Aman hanımcığım ... Ayak
larını öpeyim ... Bir iştir oldu. 
Bir daha tövbeler tövbesi 

- Benim bu evde saçımı sü
pürge ettiğim yetişmiyormuş 
gibi bir de sürü ile aç doyuraca-

' 

ğım Cehennem olsun gitsin, 
a ı dükkanında karnını doyur
sun ... 

- Yavaş söyle ... Şimdi düşüp 
bayılaca?ım ... 

- btersen geber! Bıktım, U• 
saııclım. 

Yavaşcacık kapıyı araladım. 
Ayaklarımın ucuna basarak dı
şarıya ~ıktım. Sokak kapısını 
gürültüsüzce açtını, fırladım; 
Ooh ! derin bir nefes aldım. 

Filıl güldü: 
- Mübaleğa ediyorsun Naz • 

mi! dedi. 
- Hiç mübaleğa etmiyorum. 

Vak'a tamamen anlattığım gibi 
geçti. 

- Sonra Fuada rasgeldin mi? 
- Kaç defa. Zavallı beni u-

zaktan gördükçe kaçacak delik 
arıyor: şimdi söyle bakayım. Bu 
dert çekilir mi? 

- Canını, her kadın böyle ol
maz ya ... 

- Şüphesiz. Yalnız ya tabak 
küm edecekler, yahut çoluğa, 
~ocuğ'a boğulacaksın. 

- Azizim, sen hayatın tabii 
güzelliklerine düşman olmuşsun 
Pembe, yumuk yumuk bir yav
rucuk. Lüle lüle sarı saçlar ... 

- Ewt o pembe, yumuk yıı
muk, lüle lüle sarı saçlı meleğin 
sahici melekler gibi yemesi, iç
mesi, hastalığı, diş çıkarması, 
sancısı olmasa hakkın var ... 

Nazmi, fikrine hücum eden 
bütün itiraz ve tenkitlerin han
gisinden başhyacağını şaşırnıış 
gibi ellenni kavuşturarak: 

( Arkaıtı ~·ar) 
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- Büyilli orta.da meydanda. on ok!Ca fa.zla idi. Dalia diri ve hasıınlarınııı kuvvetini ve nefe-

ialanlar 4ca211n dilıine.. kuvvetli go"rünüyordu. Lakin sini kesıneğe ki.fi gelirdi. 
Jı(eydaııda dört çift güreşçi Hergelecinin -açmazları karŞ1Sm H=, bu zoğhı boyunduru-

Bisikletçiler 
Ankaradan İz
mire gidecekler 

keJıwıJtı. Hergeleoi ve Aydoelu- da bocaladığı muhakkaktı. ğu yeyince derhal paçaları bı- 30 Ağustosda yurdun her ye-
dan baııka daha altı güreşçi ga- .Ayağa kalkan Hasan, çırpı- rakmıştı. rinde yapılacak olan spor ha -
lip mevkiinde idiler. narak bir n•ra savurdu: Deli Hafız, çırağının her ha- reketlerini müteakıp Ankara- ! 

Büyük orta glir< ~i çok heye- - Ha~·da İbram be!. reketini gözden kaçırmıyor, dik- daki bisiklet yarışlarına iştirak 
canlı olmuştu. Bül<in se}'.'rciler 1 - Hergeleci, hasmını boş bı- katle takip ediyordu. Hasaııın eden bütiin böigdae men uıı 
orta güreşi heyecanla takıp edı- rakmadı. mul:abele etti: boyundurnğu yer yemez paça - b:siklet çiier 2 Ey:üıde Aııkara-
ıliyorlo.rdı. - Hayda Ha.san be!. ları bıraJ<ma,;ı biı• elduğunu gö- dıtn 'lareket ederek Afyon, F:s-

H rgeieci, kazan dibine gider- Zaten H~rı:;cleci, nara atma- rünce kahkahayı bastı. j kişohir, B:ı!ıkesir viliıyel!eriue 
ken ·tasmm elim öptü. U ı 'ııım sev.erdi.. İkide b;r çırnınarak Ve yarundal:il~rine siiylendi: lnırtu!u '; g<.:nleıfode u;;rıy..ıcak. 
"na ·u na&ihati verdi: nara atardı. Bu naralar pehli- - Nasıl paçaları bırakıyor?. !ar ve 9 Eylül s:ıbahı Türk or-

- Oğlum, dikkat et!. Bu heri vana hız ve can verirdi. - Aferin lbram!. cii.lsunun lzmire girdiği saatte 
fin altçılığı yüksek.. kendini Güreş ayakta tam varım sa- - Boyunduruk dediğin böyle de İz.mire ula~mış olacaklardır. 
kaptırma!.. at devam etti. Her iki taraf da olur ı 30 A" t L h ı 1 
Heraelecı· kazan dibı'ne geldı· b' ·birin· h" ed. · · 1 .,,,:: .. el' - 1 d l ITUS os,a nl:J lcılT " · ırı e ucum ıyordu. Rırı- =<el"Ç ı aga ar sor u ar: ~ . 

Aydo~lu ancak on beş dakika birini kapmağa çalışıyordu. 1 - İbramın boyunduruğu baş- S;:>::ır harelrntlerı yaoıl:ıc3.k 
kadar dinlenmişti. Güreşler kı· El ense, tırpanlar, boyundu· ka türlü. mü?. ı 30 Ağustos Zafer Bayramın· 
ran kırana olduğu için dinlen - rulciar tevali ediyordu. Nihayet i - Elbette!.. da muhtelif bölgeler arasında 
me pa)'l vermiyorlardı. Hasan, Hergeleciye bir çapraz - Ne fazlalık var ki bu bo- spor temasları yapılacak bu 

Bu işte .Aydoslu ziyanda idi. doldurma fıraa.tıru elde etti. 1 yundurukta? \ münasebetle Ankara _ !stanbul 
Çünkü, yorgundu. Tosun gibi Fakat bu Ç31)ra.z ancak beş al- - Neler yok ki?.. güreş ekipleri de karştlaşacak-
kavi bir pehlivanla dört buçuk tı adım sürgü ile gidebildi. Her- - Bıze de söyle usta!. ! !ardır. [ 
saate yakın güreş yapmıştı. geleci, ağır olan hasmını bir yan - Söyliyemem.. Ayni gün bisiklet federasvo-

Bu sebeple, Aydos1uya güreş Oa.ş ile çengelliyerek önüne ve - Neden bir sır ml bu?. nu tarafından bisiklet faaliyeti 
uydımlıak kolay olacaktı. Diğer altına düsürdü. - Bu boyunduruk İbramın olan bölgeler arasında bir Zafer 
pehlivanlar da Aydoslunun bu Hasan, yine alta dü~müştü. icadıdır.. 1 kupası yarışı tertip edilmiştir . 
halinden istifade edeceklerini Kendisini kolluyordu. Hası.uma 1 - Amma, yaptın usta?. Bu yarış Ankarada 100 kilo-
zannediyorlardı. bru:uk düzen dunnağa gelmezdi. - Vallahi doğru söylüyorum. metrelik bir mesafe dahilinde 
~erin ne suretle bağlanaca- Bir taraftan kaptı ml yeniverir- - Yok a canım .. Her lıa.lde yapılacaktır. 

ğıııı. ancak ~ bilirdi. Fa- di. 1 .. - etmi · di • • 
kat, şurası muhakkaktı ki, Ay- Hergeleci, hasmını iç kazık sen ogr şsın_ ~·· ... JJiiJli Rdme 5000 1 

do · H 1 · · · d'de - Hayır, bilakis o bana og-
slu ıle erge ecıyı şun ı l\ şiraze ile askıya almağa çalıştı. 1 retti.. lira zararla 

tutuşturmıyacaktı. Her halde Hasan iç kazık şirazeden kur- « ' 
finala bırakacaktı. tulmak için mücadele ediyordu. - Hafız, sen bu çırağını gök kapandı f 

Nitekim Cazgır, böyle yaptı. Hergeleci haı;rnırun iç kazık şi- lere çıkarıyorsun be?. 1 
A d 1 Silivrvil. Mhbmed' ·· - Hakkmı yok mu? .. Do"'ru Geçen pazar yapılan futbol y os aya ı c ı, raze .uzerinde zorladığını görün-

rdi H-ıa...; d lsk ı d söylüyorum.. tenıaslariyle sona eren beşı:n·' cı· 
aş ve . ~,,~~~ye e eçe- ce erhal oyunu değiştirdi. Va-
li Hasanı eş verdi. ziyet müsaitti. Ters kepçe alma-1 - Bu nasıl boyundurnk ki?. milli kümenin 5000 lira zararla 

Silivrili Mehmet, usta.bir peh- ğ8. koyuldu. j - Buna Zoglu boyundun•k kapand.ığı tesbit edilmiştir. Bu 
livandl. eeı.nr Y& girici bir gü- .Mücadele burada. da zorlandı. derler. . zararı doğuran yegane sebep 
reşçi idi. Okkaaı da fazla idi. Ha.san bin milşküô.tla hamnının ı - Zoglu mu?. kümede yer alan Ankara ve lz-
Aydoslunll.ll okka.sı hasmına gö elin n kurtuldu. Ve doğrulup - Zoğlu ya!. mir takımlarının geçen yıllara 
re azdı. dizlendi. Hergeleci, kemaneye - Bir yaşımıza daha girdik.. nazaran futbol kalitesi itibari-

lakeçeli Hasan, Silivrı1iden geçmiş bekliyordu. Bu boyunduruğun zoglusu da le düşük olmalarıdır. 
daha. usta, dalıa tanııımı.ş büyük Hergelecinin güreşi bindirdi- ne oluyor?. Şehrimizde yapılan yerli ta-
rta pehlivanlanndan idi. Fakat ği bclli idi. Hakim güreşiyordu. - Dedim ya.! .. Söyliyemem... kım karşılaşmaları kabarık 

İl!lkeçeli Hasan, Hergeleciniu Hasımı muhakkak yenecekti. Bu, bir pehlivanlık sımdır.. hasılat temin etmişse de deplas-
ınağliıp ettiği pehlivanlara mağ .fi'ak:ı.t, güreşi =atma'ınak isti _ ı - Söyle Hafız be!. , man yapan Ankara ve İzmir e-
ltl.p olmuştu. yordu. Biran evvel yorulmadan ı - Yemin ettirdi bana .. söY'li· kipleri masraflarım bile çıkara-
Cugır, giireşin nereye Yara- meydondan çıkmak llzımdı. 1 yemem... 1 maıınışlardır, 

ft•""nı '"ı"lı'yordu Uaksadı ....... - o kadar mühim ha'.. . Günbegün artan zarar mor . 
-..• ., • m. • .,~e- F kat Hasan, Hergeleciye '"" aı' biran evvel ayırdedı'n fın' ala d d G.. dık - Görmediniz mi?.. Bı·r bo- !arın sonunda 5000 lira olarak .. ,.. ay:ı.n·ynr u. ureş, uza ça u-
ka"·cak'"- ayırmaktı zad H yundunıkta paçalarını hasmının tesbit edilmiştir . .. =• · ı. erge!eci, hasmını mağlup 

Tosun, giyinmiş, ustasının ya- etmek için her türlü meharetini elinden kolaycacık alıverdi. ı Bn paranın 3000 lira.ııını Be-
nmda sessiz oturızyordu. Daha ortaya koymuştu. ( A rk .. , varı (Sonu: Sahife 6 Sütun 2 ele) 

hali. gözleri dolu idi. Bu mağlfı- H ı =========================~~ 
.hi)leti hayatı müddetince unut~ mak~!1· H~r~ecifl:na al~ eaıııııeı eııııııııııııııııııeıııııııııııııııı ııııı 
mıyacağı muhakkaktı. ıçm ugraş · • mu • (; (? 
Toswnı.n ""ÖZÜ Aydosluda idi. vaffak olan;ııyordu. Hoş, al.tına CA ALQ -LLJ 

BD akşam 

, ,. alnıL~ olsa idı de ne yapabile -
Onun yehnılmes1inibıst~yk.i~rd1u_t Htet r cekti? ç· ft S B h • d 
geleci, a:.•mı e ır 1 e u u 1 e aray a 
ve denedi. Çırpınarak bir nara Hergeleci, alt güreşinde daha r a ÇeSJll e 
-ıa.Uaaı: usta pehlivandı. Hergelecinin 

_ Ha,Yda Haaaıı be!, altta bUlunması hasımları için 

KIYMETLl ÜST AD ... Güreş lıaJ::lamıırt:ı. Herge!C!Ci . daha tehlikeli idi. 1 

ilin narnsuıda manalar vardı. ·ı Bir aralık Hasan, Hergeleci
Hasınını birk-ı: el tuttıı.ktan son ye bir çift dalış yaparak paça
:a kıymetini ölçnıiiştü. 1 !arı eline geçirdi. Fakat, sıkı bir r Münir 

ve arka~!~~~!i_n __ ı Hasan, Hergelecinin giireşıni boyımdurukla derhal paçaları 
ıe Herg~eciyi tanıyordu. HJuı.J bıraktı. J 

ıınnın sakar bir pehlivan olduğu- , Hergeleci, hasunlarını boğ'nıa
•U ltiliyorda. Bu -heple kendi- sının da usulünü bilirdi. O, her 
ıi h:.smı karşımı:ıda kollaınağa pehlivan gibi ayarsız ve kuvvet Klisik halk türküleri ve )leııİ eıierlerini büyük bir -'de I 
,alı>;ıyol'du. Çiinkü, Hergeleci- zorile hasımlannı sıkıştırıp boğ-ı dinlemek fırsatını kaçırrnaJ'lftlZ. 
ıin karı>ısında ustalık para et- ınazdı. • J 

:ıcdiğini biliyordu. Baş parmağını hasmının gırt Bah_çe- ICkJS" ı'zd ı' r Müş~erile ri.mizin istira:: : J · 
Hasan, He~rleclnin akla gel- lak boşluğuna basar ve öyle bo-1 mız ı lerı temın edılecelctır 

t~dik ôj'tml~rı ok\tığunu bı,diği I ğardı. Bu, boğuş bir lihzada ••••••• ••ı~ııııı ıııııı ı ıııııaıııı ı ııı ı ı ı ıı•'" 
·in güraıe iS".eıliti gibi girmi · -"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ırdu. ı -: 
Güreşin altıncı dakikalarma _ Allahım ne boğucu, ne 
>ğru Hergelccinin tek çapraz b ltıc .. '.. , B k d 

H iKAYE ,-

- -- -

---

•• 
DUNYA HA 
i (YENi SABAH)IN BÜYÜK SiYASi 

1 - Sir Hamillona takvıye o- -- \!az an•. --" 
larak birinci yeni ordu an kalan ( 1 , 

lilzırodı: Yeni ordunun muv~ 
!atı ve mehtapsız bir gece . 
baskın ha.reketile, Gelibolu '!', 
nm adasının ba.<;ka bir nok13 

sına mehtapsız bir gecede n~ 
çıkarıvermek derpiş ediliyO ;ııJ 
Onun iç.in Temmuzun karaP 1• 

üç fırka gönderilecek ve Hazı-
raııın ikinci haftası içın.d~ bır ro·. rç .. il 
taarruz yanılması deı pı~ eJıle- 11 Y w il 
cekur. 

~66 2 - Amiral dö Robck'i,1 em· • 
ri altındaki gemilerden ziyade 
cenızaltılara karşı müdafaa ter
tib1 tı olan iki hafif kruvazör 
dört monitör, 9.2 pu.ıluk top -
!arla mücehhez diğer allı moni
tör, 6 pu3!uk toplarla mücelıhez 
dört monitör ve altı denizaltı 
gönderilecektir. 

lkıiık ve münakaş:ı 

Şimdi yeni aınirallık meclısi
nin kabııl ettiği bu tedbirler ve 
ittihaz ettiği kararlar, benim 
Lord Fischer'in istifasından ev
vel teklif ettiklerimin a~ağı yu
karı ayni idi. Askeri tedbirler 
ise Lord Kiçnerin o aue kadar 
tasavvur ettiğinden çok genışti. 
O, 17 ve 30 Mayısta iki fırkayı 
Çanakkaleye göndermek niye
ti de idi. Bunlardan biri hare
ket etmişti. Halbuki şıındı ıkı 
fırkanın daha gönderilıne>öi mu
karrerdi. Bu dört fırkadan ilasi 
yeni orduya aitti ve ondan ay
rılınıyordu. 

Çanakkale komisyonu tara • 
fından verilen bu kararlan v~ 
killer heyeti 9 Haziranda mü
zakere etti ve şiddetli bır mü -
nakaşaya sebep oldu. Mesele 
Çanakkaledeki harekatın muha
fazası ml, yoksa zayiatın önüne 
geçmek üzere bu davadan vaz
geçmek mi Jazınıgeldiğine a.ittı. 
Hakikatte Çanakkale komisyo
nu da bu meseleyi münakaııa et· 
miş ve bu neticeye varauştı. 
Bundan dolayı kabinede kwnis
yonla ayni fikirde olduğunu be
yan etti ve üç fırkanın Çanak· 
kalede Haınilton kuvvetlerme 
ilave olunmasını kabul etti. 

Maamafih daha başlangıçtan 
sonuna kadar kabinede bir ikı· 
lik vardı. Bu ikilik Çanakkale 
harekatının her safhasında ken 
dini gösteriyor. Cideli üzüntülere 
sebe poluyordu.Eğer 1915 maıys 
ve Haziran aylarında başvekil 
tam bir salahiyetle hareket e
debilseydi ve tam bir otorite 
tesis -edebilseydi ben şuna ka
nidim ki, o zaman bile Çanak
kalede kat'i neticeyi elde ede
cek tedbirieri ittihaz edebilirdi. 
Fakat milli birlik hükumeti te· 
essüs edince iktidar ve salahi· 
yet parçalandı ve kabine ikıye 
ayrıldı. 

Üç hafta gitti 

Artık ~n küçük askeri bir 
mesele hakkında bile karar it-

tihaz edelıi!mek için _ tıpkı sulh ' gecelerini kaçırmamak ve '. 
zamanında pek nazik bir kanun ğustosa kalmamak lazınıdı. CJ. 
layihasını müzakere eden A- nakkale komisyonunun kar<1~ 
vam kamarasının usullerile - !arına bakılırsa taarruz 1'C,,. 
sabır ve teenni, itidal ve basiret muzun ilk iki haftası ıçinde l ııl 
gözönünde tutulmalıdır, son pılacalrtı ve kCllilisyon o zaJ11 1~. 
derece ağlI' hareket ediliyordu. kadar üç yeni fırkanın çaıı3 r 

Biz bu satırlarla kimseyi, tah- kaleye varmış olacağını JıeS'V. 
tıa etmek niyetinde değiliz; çün lamıştı. Vakıa o günlerde bıf 
kü biribirine muhalif fikir ser- ı arruz için en müsait günleıtl•;.,ı 
dedenlerin hepsi kanaatlerinde 

1 

Bu tasavvurun tahakkul<• 1 

samimi ve hü:müniyet sahibi engel olaeak hiçbir seY Y"""r 
idiler. Ancak hadiselerin nasıl 

1 
Fakat Ha.mi!tonun telgrafın~ 

uygunsuz bir şekilde in~af et-, lır. almaz acele faaliyete ~-ır 
tiğini göstermek istedik . mı.ş olmak ıcap oderdi. HattJ j 

Hulasa kabine 9 Hazinranda-
1 

muıni siyaset meseleleri ınev~ 
ki toplantısında Çanakkale se- bahsolduğu bir sırada bile ,ı 
ferini bir neticeye isal etmek nakk_aleye takviy~ kıt'al~~.r 
kararını verdi. Fakat bu karar sevkıne devam edilmeli ıd•· r 
Hamiltonun Çanakkaleden çek· kat ııevkine henüz knrar ,.,'!': 
tiği te1-aftBn üç h8.fta sonra ıniş olan kıt'alar Çamı.J>k"ıc~. 
verilmls, kabinedeki buhran, fi. zamanında. varamnnın;tır. llJ9 ı 
lcirlerdeki ayrılık, asker ve mal- lan.ıı. Çanakkaleye ımuv..ıl-$l'I· 
zeme noksanı bize üç hafta. kay- Teııımll2Un sonuna knllll1'Jtl' 
bettirmiş'ti. Bu yüzden .Aıwık .muJıarcı:.:~, 

Bu üç haftalık kaybın akıbet- ve Sovla. körfezi hücumu b;~* 
tosun ikinci günü uapılal"' 

!eri afrır oldu. Çünkü bu seferde Temmnzıın ilk haftası )<nçır~1 
de zaman en kuvvetli ve hakim mıştır. Halbuki bu kaçıl'l"',ı 
fımil idi. Büyük bir deniz ve ka- müddet =rfında TfukleriO _;,, 
ra. kuvvetlerine sahip devletin Jıf' 
bu kuvvetlerini istediği tara.fa yeni fırka.sının, vahut ,6' 
göndermekteki azameti, baskın muadil .~~ . kuvvetin yarıoı tf 
yapmak kabiliyeti ancak gayet ya geldıgmı gayet iyi bJ· ~~ 
mahdut bir zaman zarfılııda hadan öğrenmiştik. Ce··c~~ 
kendini gösterebilirdi. Sürat, kuvvet gerek diğer ku•'.,,.. f ~ g 
şiddet bir taarruzun beklenme- müdafilere iWh:ık et.mi~ti ~ · 
den bir yerde ve zamanda ya- ğ~· b~. fırkaları.mız v1'1<L fJ ~ tıı 

gon~ri1miş ol.saydı bi•~ t< y:~ 
pılması düşmanın hazırlığını bi- vuku temin edecek, m'"'"..e~ 
birmeııiııe meydan vermiyebilir- 1 ~=-•-- o e~ hozacaltt.ı. Zatcıı "J 
di. Böyle olmazsa yapılacak her k p-· . 
ııaı.eket düşmanın mukabil bir mana adar çıkarilio'iımız o ~· 

lerin miktarı uğradığııııız 1 ı 
tedbirile karşılanacaktı. Böyle at ile ve hastalık vü:::lliıd"'' f...ı • 
h arekatta kuvvetle zaman a.yni d": 
kıymeti haizdirler. Bunlardan azalmıştı. Diğer tarııft•n ~· 

altılar da. donanma i~i" d 
birinin temini ötekinin kıymeti- bir tehlike teı;kil etmekte ., 
ni iki misle çı.kanr. Mesela bir ı tC ha.f A manlann müdahalesi ~r 

ta kaybetmek bir fırka kay- Türk ordularının mi\d:ıh' 
hetmekle .müsavidir. Şubat a- temleri gittikçe ıslah eJiltJ'J 
yında va.lnız üç f1rka fazla. !lir 
mücadeleye girişmeksizin Celi- Tür'k ler•n rnanevıe!' 
bolu y.arımadasıru işgal edebi-
linii. 18 Marttan sonra beş fır- yüks~liyor 
ka lhım.ı.ı. Nisandan sonra ye
di fırka kili gelemezdi. Hiç ol
ma7.11a dokaz fırka asker laZ'ID'l 
dı . 'llemmnz başında on bir fır. 
kaya ihtiyaç vard.ı ve 7 Ağus· 
tosta 14 fırka bile azdı. Halbuki 
bk geri kalmayı diğeri takip et
mİ,iti. 

Yeni hücum hazırlığı 

Ça":'.'-k.kalede yakında yapıla
oak buyuk taarruz için iki amil 

Galiçyada. Rıı.o!.:mn Jl" ı:ıe· 
ve Temmuz hezimetleri '.fu'l' tf: 't.ıluıı 
rin Gelibolu yarımad<!z;nıl ~ "lbr 
neviyatı üzerine açılcça t..S di • 
mckte ve onu yfil'.seltnıc'.<1~ lı 
Rusların General 1.ztoniı~ _., ı.,;._ 1 e 
mandasındaki kıt'aları u·· ,".'<I; . 
dan alınarak cl.F";.,..1" ıı 

'har cephelerine ı:d·' · ·ri, • 
Tiirk1er de · mühim~ , Ji'.1.'~~~. 
muhtemel bir ibra~ Jıı<c•; 
karşı koyma ıc üzere 1« jr 

dam '! ha.; k ı k una ı gun,.,r ... u a arı-
J a 1 e . -mını 0 aycacı_ na dayanabilmek için muhak· 

ırüldü. senın Y'.'-"111 <ın gem~ ... a-

" 
Bir H8diseni Sırrı 

tahşit etmişlerdir. nıı 5~, 
daha Haziranın ortasın de . j 
Çanakkaleye gönJcrcc'"' 
takviye kıt'alarını!"" ,.... .. 
harekata iştirak et'11c1< '.~ jfo ' zahmetsızce altına aldıgı J kak · d ı k l" 

. . z.ım. Halbukı ben, yer yuzun-
Her;;;elecıı,ıın bu tek ~ap•az de iken bile cehennemde yaşı
ıdam&.Sl cıdden ust.alıkh ıdı. yorum .. Dolmadı ıru daha çı. \ıı:================= Ya.zan: Sadi 

' 
Günelj 

lu boyuna uzandığını, küçük , 
kızın göz yaşlariyle bana koş- ' 
masmı ve güzel kadınla büyük 
annenın de ona freksiyon yap
makla meşgul olduklarını gö
rünce hayretten dona kaldım. 

vaktinde varamıyacağl ~~o 1: 
kak olarak biliniyor ve A~ ;~ 
sun ikinci haftasında, v;ı'e .(f . l? v 
ranlık. mehtapsız gccl'l'r' 

Jf~n ile ~erı::_t!ocın:n bu us- lPm ? .. Son ve ebedi halıi.sını gön· 
•lıgınıı b'.'-yı mı.~tı. E ·· Hası;ru der artık .. Güneşin temiz ışıkla· 

rl<ulu bir ['E'lılıvand.ı . Öyl~ ışı riyle yıkanmış topraktan ya
•ra koşan. takımından degildı. rattığın varlıkları, şu kirli ça
Her!\'tlecı, hasmını altına alır murda süründürmek de şa-

1maz d"rhal sarmaladı ve kiln· nından ml? 

"1'9di. Miic~.d~lc :uma~~· .?ldu. , O, bunları söylemiyordu, söy
lergelecı kün.<>yı bir türlu as- leycmı.iyor<lu .. Bu dili;ünceler, o
ya. alam_adı. . nu gören ve kalb ta.~ıyan hcrke
İkı pehhvıın 'b~ır aralık ~ma- sin, içinden Tanrıya karşı isya
ın "armaya. kımteden kıınteye nı idi.. Bu sözleri, onun perişaın 
rıl'.lşıp gcçtıler,: Fakat: .. en so- kıvafcti: gözleri yakan, kalbleri 
nd:ı Herııefocı, yme ustte ve tırnaklayan görünili;ü, insanı 
ıntcde kaldı. insanlıktan utandıran varlığı 
Tosun kRt'iyen Her!\'eleciye 

1 

haukırıyordu .. 
kınıyordu. <Xızü, Aydosluda Sabahtanberi durmadan ya

!i. Kendi kendine vöyleniyor - g'an sulu kar, dokwıdııg"u her 
·ı. insan tenine ürperme veren bır 
- iBu, ne Rlı herif imiş?. kene so,;ukluğ<yle yapışıyor, ve 
Toeurıun eline de hafif ı:eldiı!;i sokakları. kopup gelıi''-'i bulut-

e bir türlü yenememişti. İ· !ardan daha kirlı bir renkle sı-
nde.ı: nyordu. Nihayet ak ama doğru, 
- Ah bır yenilse.. rüzgar kesici, soğuk dondurucu, 
Diyordu. yer ve gök kefen rengı olmuş-
D:li Hafızın g - zü Hergelecide tu 

ti. Çok ettan olan çırağının Dedr!erimizın bize hasretle 
aptığı ı>yu:ılara bayılıyordu. bakarak ı;-öçtükleri, bitim de 

rıunı n giizo:;l tek çaprazla 
uda 'llrak a.Junn almıştı. tenınlarımJzın ellerinde sevilen 
Sonra, ne güzel sıµwalıınıış- bir oyuncak gibi oki;anarak 

ı . Oyunlar biribi~ini ta~ ip elti· göçeceğimiz çağa gelmiş bulu
• lı itle h ;~ falso yok .u. Herı:;e· nıın o insan döküntüsü; eline ü
•r"-' .af asile güreşiyordu . Hasmı çüncü bır ayak gibi çakılmış o
un n ufuk olan .açı, yerini he- lan kalın, pürtülfü sopasına, 
nen bnlJ:;ordu. ııörsük bir çuval gibi asılarak 

l\ ıhayet Hasan bir kol • as- ilerliyordu. 
n.•i ~ Herg.lcc!nin altından ka!.k Onun kim olduğunu, nereden 
ma,. a muvaffP.k oldu. HaYn, geldiğini bilen yoktu. Yalnız, 
çok usta ve oynak hır pehli - het kesin inandığı tek şey şu 
•.% (lı. id!: O, önlerinde iki büklüm du-

~ ;onra Hcıı:ın. Hergelec;den 
1 

rulan çatık kaljlı patronların bi-

le vaktiyle boy.un kırdıkları bir 
saltajnat yıkıntısıdır. 

Şimdi, yürümez, sürünür; 
konuşmaz, kımıldaıuşlariyle 
haykırır, kendisine bir şey söy
lemeğe cesaret eden olursa, içi 
kin ve hınç dolu gözleriyle öyle 
hır küfredercesine bakar ki, ö
nünde bir an daha direnmenin 
imkilnı yoktur, artık .. 

On beoı gündenberi, semtte 
bir yenilik, onda bır değişiklik 
olmuştu. 

Semtin en lüks apartımanının 
birinci katına bir ay kadar ev
vel, dört kişilik bir aile taşın
mıştı. Kısa bir zamanda herke· 
sin merak ve alakaRıru üzerine 
çeken bu grup, elliyi geçkin 
bir anne, hayali durduracak 
derecede güzel bir kad:n, on 
yaşında kadar, insana her an 
okşamak heyecanı veren bebek 
gibi bir kız çocuğu, ve orta yaş
lı bir hlEınet~i kadından ibaret
ti. 

Kimse ile göriişmiyorlar lı. 
Evlerine erkek ayağı basmJyc.r
du. Güzel kadın her gün öğleden 
sonra ,etrafın imrenen bakışları 
nı, topu.klariyle eziyormuş gi
bi, temkinli, o vakur adımlarla 
tramvay yoluna kadar yürü -
yordu. Geldiği saati bilen yok
tu. 

Bebek kız da apartmıanın ya
nındaki ağaçlı meydancığa ba
kan pencerenin önünde oturup 
güven:üılerle eğleniyordu. 

Son samanlarda muhitin te
cessüs ve alil.kası büsbütün art-

mıştı. Çünkü, bilinmez hangi 
gizli el, etraflarında sırdan bir 
duvar bıılunan fakir ihtiyarla, 
kazançlarının nereden geldiği 
bilinmiyen, fakat giyiniş ve 
yaşayış!ariyle iyinin çok üstün. 

ede görünen bu aileyi birbirine 
yaklaştırmıştı. 

Bir gün, ihtiyarın, pencere ii
nündeki ağaca yaslanarak adeta 
gü1ümsiyen bir yüzle güvercin
leri ve çocuğu seyrettiği görül
dü. Diğer bir gün minicik bir e
lin pencereden uzııtinJı tere -
yağlı dilimi alırken, iki bükl\im 
olan beli doğruldu. 

İkinci haftanın sonuna doğ
ru, onların güvercinlerden bİr 
çerçeve içinde elele konuşmala
rım ve ihtiyarın da adeta ken
dine çeki düzen verecek kadar 
dinçleşmL~ olduğunu l:Öl'enlet', 
~aşa kalırlardı. Fakat bu, bi
raz da, haleti neziden evvelki 
dirilişe beı:ırjyordu. 

İşte bu karanlık günün, don
durucu akşamında başlayan 
kar, yavaş yavaş etrafa biraz 
ılıklık veriyor ve sefil manzara
ları ~abun köpüğü gibi tqmiz
liyordu. 

İhtiyar adam, gene ağacın 
altına dikildi ve başını apartı
manın penceresine kaldırdı. Fa· 
kat bugün "Minik sevgili,, gö
rilnıniyordu. Havanın kötülüğü 
ç.ıkm•sına mani olabilirdi amma., 
pencerenin arkasından ol.sun 
_görilnemez miydi? 

Kar hwnı almış ve karanlığa 
rağmeiı. görünecek kadar ka-

lınlaşmıştı. Apartıınanın onun
de bir otomobil durdu. İçinden 
büyük anne, güzel kadın ve be
bek kıı: çıktıla... Ağacın gövde
si kımıldar gibi oldu ve tekrar 
katılaştı. Bu lumıldanış, minik 
kızın karanlığı delep bakışından 
ke.qına.ınıştı. Melek yüzü gül
dü. 

Biraz sonra apartıman kapı
sı farkolunmıyacak şekilde ara
landı. Ufacık bir gölge siizüle
rek ağaca doğru kaydı. Ağacın 
gövdesi ikiye ayrıldı. Bir par
çası "küçük., e doğru geldi ... Ve 
kısalarak onun kadar oldu. Bir 
kaç dakika sonra minnacık göl
ge tekrar apartıman kapıınıı.;lan 
içeri smii!.iü. 

G ö r d Ü k 1 e r i m i n, ka
. faında bıraktığı düşünce- al-
bıaia l",al'ak ne .kadar kal-
dığımı 1 iyorum. Kesintisiz 
öten kapı çıngırağiyle yerimden 
fırladım ve kıı.rşı apartımanın 
hizınetı;isini karşımda görünce 
biraz durakladım ... 

- Tehlikeli bir hastamız var 
doktor bey! Hanım efendi, he
men yetişmenizi rica ediyor. 

Mahut apartımandan çağrıl· 
nuı.mın verdiği heyecan hizmet
~1.1 . telaşından aşağı değildi, 
Minicik kızın, karda ihtiyarla 
konuştuğunu da gördüğüm için, 
onun_ aru bir soğuk ;algınlığiyle 
yatağa düşmesi ihtimalini acı 
duyarak düşündüm. Fakat, 
çok lüks ve çok büyük bir zevk 
le dÖ§enmiş olen. salonnn ka.ıa
pesinde meçhul ihtiyarın boy-

Her dakikam bir sürpriz ve 
yeni bir heyecanla doluyordu. ı 

İhtıyarı.n elleri ve göğsü, u
zun sakalını ve kıyafetinin pej
mürdeliğini unutturacak kadar 
temiz ve düzgündii. Rol icabı 
kıyafet değiştırmiş genç bir ar
tist hissini veriyordu. 

Mümkün olan bütün tıbbi 
yardımların sonunda gözleri a· 
ralıklandı .. Sevinçie atılan Mi
nik kızın ell~r;ni dudaklarına 
gütürdii, ve hııyat ekııirini alm1" 
bir ölü ~ibi doğruldu. Yiizünd~ 
uçucu bir gülümseme vardı. 

Birdenbire, mOTard!Vını ve 
g(izl~rinin duvara . dİkildiı~ini 
gordum. Başımı çevırdim. Orta 
ya~lı. yakL~ıklı bir erkekle vü
zel kadıı:un . da~a geııçk"1 Yan 
yana çekılmış bi!' agrandisınam-
na bakıyordu. 1 

thtıyar, umalmıyacak bir 
sür'atle başını, .kendine vnklas 
makta olan kadına çevirdi, b:.ı.k: 
tı, b.ıktı... Sonra çocuğu kolla
rından tutup yavaş yavaş kal
dırdı. Gözlerinin içine bir an 
daldı, saçlarını uzun uzun kolc· 
!adı.. Tuhaf, kuru bir hıçkırık
la mırıldandı; 

- Kızım ... Benim kı.zıımL. 

Ağır ağır kalktı.. Rengi kül 
gibi olan güzel kadına bil· adım 
yaklaşarak ulur gibi jnJedi: 

- Sen ha! .. Sen ha!_ 
Ve birdenbire kapıya atılarak 

kayboldu. Güzel kadın a<'lama
ğa başlayan ço~'Uğunu kolla - ı 
riyle sarmış ba~ını onun f'açla
rın1n arasına ~akl~r-,,, ..... 

d~ ~.ı~~ağı anla~ılıyord'\.oııil' 
Butun bu ıhtimallerı f' '. 

de bulundurarak endi • ' 
idim. Gücüm vetlii!i kar!~' 

.. ·-· ' 1/ ra~tım. Çanakkalcye fX:·~ 1 
buk kuvvet gönd,!~iln:e"~ 
mine çaluıtun. Ha tt:i ye, 
ordunun Bobyır bcr2" hl ·~' 
rına yerleı;tirilmc~i lıp. ' 
bir planın te•kik edilı~cS11" 
elim. 

·r 
T•·1rkleri ç<>virm V 

.. !~ 
Harp komit:ısınn ı;o; 

muhtıra ver<lim: ~ 

"Çanaklrnle harek;,,t .t:ıl ıı 
ınd.:ı Bolayır berzalunııı "t~J 

çirilnı.esi kat 'i bir n~lice .,,.-, 
e<lcmezdi. Fil ha!<ilm 1' ~ ~ 
b' . az ,cuvvetır~lc .' r"' 
btili iimlannı tut.ıbili.<1°~ ',ı 
lan A.ııy'.' .sahi>luindenr4..-ı / 
bılirler, ikı ta. afta!\ tı !"''il 
en iyi a.skerlerile bi:ıinı t":J. 
veya buna mümasil " 'i!JY,~· 
hotlarımıza hiicu;n ed.,ı; ,,ıı ~. 
eli. Boğaz, filo~a yine kııP ,.cı~,ıl 
lacak, ileri siirı>ceğ:nııı ~il°"' 
se miUıim bir saha<l~ 
hareketi yapamıyaca.kll· ,J:.~ 

.cFaka t vaziyet l) Z!' ~ .. lJ~ 
heri değişmi~tir. s;IJlJilİ pO~ 
'Türk ordusu, t'1pç>1sunll<>ı.rıJı 
bir kısmı Rilitbat:.r e ııJıi ~·· 
tahşit edilmiştir. Cenııp.i ı:; 
tc!ik kuvvetler ve ~pl1 
dü nıanı iki muhtelif ;ııı 
tıttmaktadır. Türkler bU ıJ~ı 
hedeki kuvYetl~rini ıısJa 
tam ızlar 
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~~= lzla_ndanın iş- I F~ansızların ye:I 
il< lıaiz değiktir. galı hakkında nı kanunu esası 
"C1 dehşetli lı:tltle Mlela'lm 
~ taarruz da b11 __., • J • 

.önünde veya hiç cleğiı. Amerıka Cumhurreisl prOJC en 
terinde kırıl-mehdır. beyanatta bulundu ~beple, ateşlere klU1!1 meta-

~'?· nau.rdan gizlcmaio ve (Btı:r tarafı 1 Uıoi sayfad.a) 
"1.1 darbel,._ri tesirinden de ma- ı bi ünak•aa esııaııında B. an r m ..., _ h' 

lir. Roosevelt, Alman veya diger ır 
t~n hattının tertibatı, Rua- memleket !ruvvetlennin lzlan
. · lıircok reyler gibi bİr dayı i gal etmek ü:ta'e bulun -

ı. ... ıırn, halind~ Faka.t, Rı.ıs duklanna dair sarih malümat 
hııı.kıarınd&n istifade eden olup olmad.ğı lı:ıkkında .sonı
hinıerce icçi ve mütchaasıa. I lan bır suale bilvasıta bİr ce-
Yıllar bımıda çıı.hştınlarak vap vermiştir. . . 

~Üda.faa sistemine vücut ve- B. Rooseve}ı., demııştlr iti: 
olduğu mec:Jıul değildir. ı - Filhakika hu husus.ta~.-

~!!ııi tahldm fikrini M:aji.tıo rilı surette cevap verebileceği.
Ya atmıştı. yazık ki parla- mizi sanmıy?nım· F~t . ';::! 
lo hakimi.yeti manzumeleri zamanında ınsan kendisini 
Yolda bırakmıştı. Felt:ket mın yerı~e koyar ve. hasmın 

G Yüzden b :.>'ÖStcrdi. ne yapacagım tesbite çalışır. 
alaıin tahk"i:n~t si&teınbıin iman ha.zan malluııat alır, ba.-
\ntı__ 1er zan alamu 

• ~ """"1D verdiği ~ goz- Bir gazeteci hıı.şmııı A.sor a-
undurulıı.rak t ve tak- 1 dalanın ve yahut 'y eşilbunın 1 edildigı"'nde .nın»~ yoktur. 

.,.. .,._ adı>.larmı işgale teşebbüs etı;ıe-
lllıda bu tahkiıııatA klU'lll ya- ••n•n muhtemel olup olmadıgı -
~ taarruzlar da ; der81er -

ilecektir. nı sornı~ur. 
~aı.ı.~ ·r . kuvvet- B. Roosevelt, bu suale, talı -
-..uımatın ~ esı, minlerde bulunamam, diye ce-
llıİl'geme!r, k. a n ı koru- vap venDİjtir. . 
. Yığın&ğuı il.ınaline ve mu- Diğer bir gazetesı, Groen -

tllarruzlAra imk n vermelt landda, Amerikan kıtalan bu-
. 'tahkimat, haddintında bi! lunup bulunmadığını sormuş -

.. ,. '·"ır. Bu kuvvetin dereeesı, 
tin matemi, kuvveti, tu~. Roosevelt, bu sualin yer
hatımn kabiliyeti ve fış- \ siz olduğunu ve bwıa cevap ve
a~ şiddeti.le ölçü- rirken askeri maliı.matı if~ .e-

~. debileceği cevabını verm1şt.ır. 
.''lllciınat, siııtemaWı: ve oto- Niayet, B. Roosevelt. ~ 
. bir tevkif ve imha ata!ıi muhafız kıtalariyle yenı sililı 

. · temin eder. Ateşlerde-n altına alınan efradın bir senelik 
~ 1 •-n ıınahfuz şillh ve mil- antrenman müddetinin uzatıl-
ı.ıf ""t; hücum dalgalanı:ıı masma taraftar olduğunu bildiı--
,4ı '--~~'--'--''-. 

L ıı.:-"~ miŞtir. 
"'.::, •~et kabiliyeti, zırhlı va
v Zırh ,__ tap1iz)er de Adada kalacakJar 
~f Bihanini takyid ecıec...... Londra, 8 (a.a.) - Londrada... 
; ge'e ihtiyaca göre meta - ki ı· . bir m--1..--'-- öğrenil-" • 

~eı;ı~ D' • taraftan, Y! t:1lll1<lwt.U 

;..ıı · ıger ..,;;.;ne ..r.- Britanya l<ıtalan. ttaJd aiJi.h da; her sey- --..· .,--- ardır t-...o 
{I ~ ırilih ve vıwııtaııı lzlandad& lralacakl · .u.q;• -

e t:eeir icra edebi.leeek 1izl.er ve. Amerikalıların, Alman 
'lıll>tadır. Müdafa plinı, her lann muhtemel bir isti~& teşeb-

. b&- · ·· ,, kıırş> koyma.!r üzere, ııı 
<>-....~ eder. Muhare bir";;. vapacaldarı zannedilmek· 

~ '«aJ! vasiyetlerinden ieti- ted:.' ' 
I', ~ek üzere mürettep .man 

1 s;'r rollerini başarabilirler. Londt'ada mmmuniyıet 
l'loktalarda çöküntüler, Londra, 9 (a.a.l - Amerikan 
~ belinıe de, el e k&l&n kuvvetlen to.mfından 1Y.~a.nda
~.~e lstiıı eden 11TTet- l nın işgali hakkında neşnyatta 
ı.;; •U&i!e zırhlı kütleler g&o bulunan Timee ga.ıeteai diyor 

tıkamak fıraati.arı bı.ıla. kı: 
~· Bu mtınası bütün cihan tara-

llllla beraber, geniş bir fmda~ an!.aııtlan ve cliretkarlığı 
~ e büyük mikyaclı bir yar lngilterede büyük bir ım~uni

~tlııt.;;;i y'llldan ve gerıd~n 

1 

yetle karşılanan, bir tedbirdir. 
edehilir. Bumın için talı- Atlantiğin başlıca yollarının 

''il da oynak bir muharebe müdafaa.'!! yalnız İngiltereyi ve 
~~ llna. daiına uymaya mec- Amerikayı alakadar etmez .. At7 
~· 'l'a.nklara "oynak kale- ıruıtiğe sahil olan ve gemileri 
~er vardır. lstihkam-

1 
Oky:ınusta dolaşan bütün mem· 

her oynak vaziyeti karşı- leketler için de birinci derecede 
. ~ialerdir. Müdafaa.. bir ehemmiyetlidir. 

!\ ifwe etmu. Muvaff~ • ı B. Rooseveltin "garp yanrn 
~,'1 haı·ekettedir. Tahkım 1 küresine doğru Alm:ın kıskaç 

1. _eleri, etrafmd& ce~eyr.n b:ıreketi,. namım verdiği Şeyin 
"""'nızları kırmıı.lı. uzero öteki kulu tchditkii.r olmıya 

'it ~rtıbatın bır nazımı ad-1 başlar ve onu önlemek için yeni 
\:.~: 1 Amerikan ilslerinın kurulmasr 
lı"'~atin en büyük malı - arzu edilirse Büyük Bl'i.tanya 
~etleri bağlamam, hat- h.er halde mazide olduğu gibi ve 
~le r hilifına, hareket..ız ştındi hlandada yaptığı gibi L~-

getirmesidir. birliğinde hulunma~a şüpheeiz 
1 tn\ikemel ve ücehbez talı- hazırdır. 

}~'. müdahale kuvvetleri- Amerikanın Büyttk Britanya
~ı~"'1Dlna mazhar olmadılo- ya bu yeni yarrlımı harbin ka
~~ü rnehib t.aaıTUz dal- pnılmas\'la r,ok yıı.rdıı:ıı edecck

,.'!Zun uman karşılaya- tir.Bu, ayni zar~~nda, Amerikan 
"'Üdafaaııı, yalnız zayıf poaitikaınnın Yt.'lli ölçüsüdür. 
~ :ıtın,a terkedilen bır 1 Britanya adalarının 500 mil 
~ eye. ~Plince, nihayet, su- yakınında. Amerikan silahlı kuv 
~i~hkunıdnr. . vetlerinin bulıııunası, iki senelik 

n Rus orduı;u, tahki - harp esnasında yapı.lan mııaz
kuvvet alacakt~- ö.te zam terakkileri gösterir. 

geriden de beslenecektir. 
liı;' lıllS ordusunun tabkima An-1kada. alıiıoler 

erıedek Stalln manzume - Nevyork, 9 (a.a.) - B. Roo-
~V'!ımlı ve kat'i muhar&- ııeveltinikiııci bir hareket olarak 

~ "1rişip girişmiyeceğini garbi A.fr~ ileri ~arakollar 
~ lıidiseler gösterecek- temin edecegını ilen suren Ame

rikan gazetelerinin hPpsi hemen 
bil&istisna İzlandanın Amerika 
tarafından işgalini tereddütsüz 
tasvip ediyorlar. 

Vaşington Post diyor ki: 
B. Roosevelt İzlandanın işga

line karar vermek ve bu kara
n tatbik etmekle İngilterenin 
bir çok yt1kl rini ha.fiflettiğin -
den lıaııka Nuilerden ileri ve doğ 
ru bir adım atmıştır. Şayet Af
rika sahilleri hakkında da buna 
benzer bir tedbir alırsak o za
man. Fransayı ciddiyetimiz hak· 
landa da.ha ziyade temin et!Dİ{j 
oluruz. 

cı land'da çıkmakta olan 
Pi ·~eaıer gıızeteıd diyor ki: 

Ye.lı:ıız dar göriişlü infiradçı

Mareşal Petain'in riya
setinde bir toplantı 

yapıldı 
Vichy, 9 (a.a.) - Devlet ŞO.

ram Kanunuesasi dairesi dün 
Vichy'de ilk toplantısını yapmııı 
ve Fransız devletinin yeni ka
nunuesa.ııisine ait prensipleri gö
rü.şıniiştiir. 

Mareşal Petain celseye riya -
set etmiş ve uzun bir nutuk 
söyliyerek yeni kanunuesasinin 
anahtarım ııu suretle izah et-1 

. tir· ID1.!J • • • 
1 - Milleti teşkil eden ıçti -

mai UMuriann kal.kı.ııması göz 
önünde buhuıdurularak yeni 
bir devlet teşkilatı yapılaca~tır· J 

2 - Eski kanunuesasının 

frerutiz ve meeullyetıriz aiyaııll 
bünyesinden kat'! surette deği
şik yeni bir siyasi bünye t.et-
kil ve tarif edilecektir. 

3 - Bundan böyle Frıı:nsada 

dini bir akide teeasiis edecektir. ı' 
Müteakiben ınarepl muhte

lif meselelerden bahsetmiş ve 
maili inkılaptan doğa.calt yem 

1 devletin otoriter silsilei mera.
tihi olan bir devlet haline gele
ceğini söylemiştir. 

Sovyet Polo ya 
temasları 

(B:ı:ı tarafı 1 inci NY#a-f'o\ 

nasebetler, evvelce gayri ~ -
cut veyahut geooııeJ< bııhınaı:ı sır. 
halanla sıkılalfllClWı: ve evvelce 
esa11en sıkı bulunan eaJıalarda 
da çok daha ziyade e:ılıı bir ma 
hiyet gösterecektir. 

Bir kere prenl!ip anl~uı 
vücut bulunca, Polonya - Rus 
y& i~ birliğini pratik e&hada 
tıatbik keyfiyeti kalacaktır. Rus 
üsera kamplarında bulunan ve 
miktarı 220 bin kadar oaln Po
lonyalı askerlerin bir Polonya 
onlusu ~ili nisbeten kolay 
olai:aktır. Fali:at siyasi esirler 
Polonyadan bery!'ya nef:Y". -
dilen sivil kütleleri meselesının 
halli biraz daha güç ol&cak ve 
hu işte incelilı: göstern'ıck icap 
edecektir. 

Hudutlar meeelesi, mllstacer 
mahiyeti olmadığı için ee&slı 
bir engel ~ eylemiyecektır. 
Polonyalılar 1989 Eylfıl anlaş -
ma.sına Rusya tarafından red -
dedimesinı k&.fi görmektedirler. 

Stalin 
(Baş tarafı 1 inci .m11f~). 

Sovyet heyetinin başlıca ıki 
azası Kızılordu Genel kurmay 
ikinci başkanı general Gelkof 
ile Sovyet donanması genel kur
mayından antira.I Karmoloftur. 
Heyetin diğer dört azası ise 
Sovyet hava k~vvetleri ile tek
nik servislerini temsil etmekte
dir. 

İngiliz heyetinin bir kaç glin
denberi Moskovada bulunması 
Sovyet heyetiırin . btmlya. gel. -
rneeindeki eheınmıyetıi hıç bir 
veçhile azaltmaımıştır. Bu hey
etlerin ne gibi işlerle tavzif e
dilmiş olduklarını alenen si!Y
leınek şimdilik mümkün degıl
dir. Fakat Sovyet ricalinin 
Londraya gönderilmesinde saik 
olau şey her halde prestije, ne~ 
zakete ve siyasi teamüle riayet 
gibi mülahazalardan çok farklı 
bir düşüncedir. 

Rusyama Amerilı:adan 
siparişleri 

Vıı.şington, 9 (a.a.) - Sovyet 
büyük elçisi B. Umanski harici
ye müııtetaşrı B. Sumner Wenes 
le görilşmiiştlir. Sovyetler bır

liği tarafındaı_ı Am~ya ~e~ 
siparişler verilmesı ıhtimalinın 
bahis ıı:nevzuu olduğu haber a
~r. 

B: tlmanski tafsilata. girişmek 
sizin beyanatta bulunarak ni
hayet milsbet ve amell teklifler 
karşısında bulunwduğunu söy
lemiştir. 

Fransanın Rusya• 
daki menfaatleri· 

lar tıııa.nad hakkında !1-lınan ted ni biz koruyacağız 
biri tenkit edeoekler'dır. 1zlan. -
danın lşgalinill bir za.rnret oldn- Ankara, 9 (a.a.) - Fransa 
ğu aşilı:irdı; Fakat bu tedbirin hükiimeti Sovyetler Birliğindeki 
tamamlan:maaı icap etmektedir. ~ menfoatlerinia Türkiye 
H · va:1cit varken Dakar da hüktlmeti tarafından himaye e
işga.l edilmeli ve bu ııııretl! ya• dın-· . · eUmio. Tilrit hlikt>-
run küremizin yollan 1111 ı ı lr ını.nca -
·tJly ııek!Jde mphefne altlıJa' a,. zn4Ö de bu taWııi kabul ~ 
Jınm••Mbr. t1a.. 

H rp 
sahasında 

notlar 
Anadolu ajan!ıl 

muhabiri intibala
rını bildiriyoı-

Alman ord~ 
[arı ilerliyor 

Düşürülen Sovyet tav· 
•ıareleri pek fazla 

! Baı taraf1 1 IMl sayfada) 

barebeler büyük bir muvaffa
kıyetle devam etmektedir. 

İspanyol gö.uüllüleri Berliııde 
Berne, 9 (a.a.) - Ofı: 

(&l/t tarafı 1 iHCi IJ(Jf/fada) Neue ZUricher Zeitung; ga:r.e-
3 _ Alman hava kuvvetlen- teslnin Berliıa muhabirine göre, 

nin, daha iyi pilotlara ve daha Rus cephesine hareket etmiş o
sür'atll tayyarelere malik o~ - ıa.n 16 bin İspanyol gönüllüsü 
maktan mütevellid bariz ilstUn- Berline g~tir. Bunlara ge -
lüğli, neral Munoz Graıuie kumanda 

4 - Alman tanklannın, daha etmektedir. 
mükemmel bir surette imal edil Bltlllann bir ı.w alam 
miş olmasından doğan teknik 
faikiyeti, Hel.sinki, 9 (a.a.) - Sovyet 

5 - Rus ordusunun Polonya- bombardıman tayyareleri bu -
da ileri hatla.-rda yerleşmiş olma ı,iln Helsinki şehrine tlbir akın 
sındaıı mlitevellit tabiyevi vazı- yapmışlardır. Üç ev hasara uğ
yeti. ramış, sekiz ev yanmıştır. ll'i 

Fakat .A.lm&n tefevvukunu te ölli ve bir çok yaralı verdır, 
min eden hllkim unsur, Sovyet Fin kadınla.rmı davei 
genel kurmayının kifayetsizliği Helsinlri, 8 (a.a.) _Muayyen 
ile Rus subaylannm sevkulceyş bir işleri olmıya.n ve ye.but atöl
&lemine alt bilgilerinin noksan· yelerin kapanması dolayısiyle 
lığı olmuştnr. Rus orduları mer mecburi mezuniyette bulunan 
kezden çok uzakta ve hasım 18 den 59 yaşına kadar bütün 
ht.lk ile meskün ınıntaknlarda kadınların, bir kararnıımo mu
bulunuyordu. Mesafe büyüklli - cihince iş servisine derhal gel-
gu- .. ile ~-'" geni•llgı"· A!nwıla· tir Kar ~ - Y meleri tebliğ edilnıiı . ar-
rın işine yaralD4' ve Almanlar name mucibince mektep talebe
geniş ihata manevraları yap- !eri de bu yardımcı i§lerde hiz
mak için bu v8ai saha!~ ·~ met a.lac&lda.rdır. Daha ı;iıruli
titade etmişM'dir. Alman ılen cldn. 150.000 kadar talebe bu ~ 

.. .. "'""il Fransa muharebesi yuru, ...., !ere a1ınmışt:ır. 
_,,.sındaki yüriiyüşteo daha sü 
ratli olmuştur. Filhakika Alman F'ın oephesiıule 
1ar 16 günde, hattı müstahl:em Helainki, 9 (a.a.) - Of!: 
ü.zerjp.den, Orleans ıle Tours'u Bütlin Finlindiya cephesinde 
geçen bir mesafeye vamııı,ılar- Fin ve Alman ileri harelteti de
dır. Fakat bu muharebenin asıl vam etmektedir. 
büyük farkı döğilşı:nedeki şıd- Karelinin !Iİınallnde Almam. -
detle ileri sürülen kuvvetlenn !ar Sovyct mukavemetini zayıf
ehemmiyetinde ve zayiatın yük latımak için Sovyet kıtalanruıı 
sek nisbetlerinde görülmekte · gerilerine mühim hava kuvvet
dir. Cereyan etmekte olan mu· r !eriyle taarruz etmektedirler. 
:ııarebe vüs'atçe geçen harpte Merkezde ve şarki Karelinin , 
verilmiş olan muharebelerin· ~ubunda Finler sistematik 1 
hepsini iCÇII!ektedır. ~ir surette ilerlemektedirler. 

Alman askeri mahfilleri mu- Ladoga gölil cephesinde ha· 
ha.rebenin neticesi hakkında rekat Finlerin lehinde inkişafı 
kat'i bir itimat beslemektedir · etmektedir. Hangoe'de ınarumr 
Bir taraftan mühim Sovyet kalan Sovyetler tayyarelerin 
kuvvetleri Lemberg ve Bl!fıarab- bombardımanla.rına tabi tutul-J 
ya cephelerinde knnıldanamaz maktadır. Topçu ateşi bu 
bir hale getirilmiş bulıınurken bombardııruı.nla.n tamamlam<ı.k -
diğer tarafl.an büyük Alman tadır. 
taarruzu Sovyet sanayiinin ha- Sovvyet tayyareleri Kotsk'de 
yatı merkezlerini ihtiva eden Le mühim harekat husule gotimıi§ 
ningrad ve Moskova mıntak:ı-- !erdir. Burada amele evleri yan
larına doğru inkişaf etmektedir. mıştır. 

Bu son bölgede Stalin hattı 
4 temmuzdanberi yarılınış bu. 
lunmaktadır. Şimdi Alman kı
talan Smolensk mmtaka.sında 
yakında muvaffakıyetli ve hü· 
yük bir çevir : Wu:eketini ta -. 
hakkuk ettirmek ıçm gayret 
ımrfetmektedirler. Motörlü piş
tar kuvvetleri Moskovadan 400 
kilometre mesafede bulunmak · 
tadırlar. Leningrad mıntakasın 
da vaziyet o kadar sarih değil
dir. Fakat burada Alınan ihata 
hareketinin üç istikamette in
kişaf ettiği an]aŞılmaktadır. 
Mlnsk Rlga ve Fin!Andiya. 

fuan genel kurmayı dliş -
mandan daha çabuk davrana· 
rak Sovyet ordusunu en kısa 
bir zamanda imha etmek kara
nnı vermiş bulunmaktadır. 

Gramer Komisyonu 
Ankarada içtimalarına j 
devam ederek kararlar ~ 

veriyor · 
(B~ tam/ı 1 inci .myfuda_) 

etrafında komisyon azasının ıle 
ri sürdükleri muhtelif mesele
ler konuııularak esaslı bir çok 
noktalar karar altına alınmış -
tir. Kalan bir iki mesele konu • 
şulmak ve sonra Morfoloji bah· 
sine geçilmek üzere yarın saat 
on buçukta toplanması ve tenm 
komitesinin de sabahleyin saat 
dokuzda çalışmalarına ~lan -
ması kararlaştırılarak saat yir 
mi kırk be~te toplantıya 8()n ve
rilmiştir. ..r. 

Holrandada siyası 
partiler feshedildi 
Berlin, 9 ( ~ .a.) - Hollanda 

siya.Bi partilerinin ve hilha.tıııa 
hu parti fızalannın Almanya -
nın işgal kuvvetlerine ve tasar
ladığı yeni nizama kar\U a.çık 
ve faal mnhalefeti karşısında, 
fevkalMe komiser Seyt!I! İnqu
art, Hollandada her türlü siya.
si faaliyeti men ve siyasi pa.rti-
leri feshetmiştir. 

Y alw:& Hollanda naayonal -
yaliııtlerinden !Mııeııert'in parti-
111 meenı olarak tanınmaktadır. 

Besarabyada 
Berlin, 8 (a.a.) - Dün Besa,. 

rabyada Alman kıtalannın sür 
atli ilerleyişine mini olm:ık üze
re Sovyetler mühim zırhlı kuv
vetleri ileri sürmüşlerdir. Şiddet 
li dövüşlerden 8()nra Sovyetler, 
geriletilmiştir. 

Alınan ve Rumen teşekkülleri 
Sovvyet artçılarına hücum et
mişler ve çok arazi kazanmış -
!ardır. 

Cephenin bu. ımntakasında 
&ıvyctler hi~ bir zaman yerine 
konamıyacak nakil va.ıııtalan 
kaybetmişlerdir. Bundan başka 
Almanlar sil&lı, cephane, techi
zat ve büyük miktarda mitral
yöz ve bir k~ bin esir almış -
!ardır. 

Şark cephesinin şimal mınta
kasmda Alman istihkam kıta
lan bataklık arazide yol yap -
nıışlardır. Biraz sonra da Al
man kıtalan şarka doğru iler
leyebilmişlerdir. 

DüşlirÜlen tayyareler 
Bertin, 9 (a.a.) - Şimdiye 

kadar alınan malfuna.ta göre 8 
temmuzda Sovvyet hava kuv
vetleri 128 tayyare kaybetmiş -
!erdir. Bu yekündan 29 tanesi 
hava muh&rebelerinde düşürül
müştiir. 

7 Temmuzda Sovyetıer 201 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Besarabya hndudunda 
Berlin, 9 ( a.a.) - General 

Antonesconun kumandası altın
daki Alman - Rumen mlittefik 
kuvvetleri 7 Temmuz günü aşa
ğı Dniesterdeki Sovyet hat -
laruıa karşı ilerlemişler ve ce
reyan eden şiddetli muharebeler 
esnasında düşmanı evvelce Sov 
yetlere terkedilen Besa.rabyanın J 
gerisine çekibneğe mecblll' e-t -
mişlerdir. Aşağı Dniestel"e va
ran general Antonesco kıtalan 
Ruınanyanın eski hudutlarına 
ulaı;ınışlard1r. 

M......tann tebliği 
Budapeşte, 9 (a.a.) - Macar 

resmi tebliği: 
Tam hızla ileri hareketlerine 

devam eden motörlü kıtalanınız 
Sereth nehrini g~erdir. 

Keşif müfrezelerimiz Zbnıcs 
~vamı,.lardır. Şimdiye 
lı:ldar zayjai.ımız büyük değilJ 
dk. 

Sovyet 
ordu ar 

dayanıyor 

Berliıı, 9 (a.a.) - ~- ' 
man dostluk ppeıı.Jwtıltıımoımı. .mı-dıll 
rıüııhalarmın te&tiııtim'z:l!I~~ 
münasebetiyle Tliridye J> 

T el~i B. H~ G..edıt ile • 
• fika.sı bir ~ ııtyafeıt ~. 

lerclir. Bu ıııiyafette 
müııtepn Yelesner ı.ı. bııırlciye 
müstepn Weiaa.ker, Türkiye. 

( B•f tarafı 1 inci eeyfacta) Hariciye Vekileti umuınl katip 
~c Oı,trov, Lepe! ve No- muavini Cevat Açıkalın, müste.. 

vograd - Volinsk mıntakalarm- şar Woerman v refikaları ha
da mühim mulıa.rebeler OOl'eYftII zır bulnnduklan gibi Alınan
etmiştir. yanın sablk Ankara büyük el-

Ostrov mmt•Jrupn'1a, kıtalıı. - çisi Nadolninle Berlin askeri 
nmız gece yeni kuvvetler al- kUmandaru """'eral Von Haaseıı. 
mışlar, bir yandan da büyük ve orta elçi sclıowoerbel de ha.
gece keşifleri yapmı !ardır:. . zır bulunmuşlardır. Bunlardan 

Seheç ~takasında mühim başka Alma.n hariciye nezareti 
harekit iiık:işaf etmektedir. erkıinından diğer bazı. zevatla 
Düşmanın zırhlı mı.surlan l\e . askeri bazı tıahsiyetler de ziya.. 
piyade kuvvetleri şark istika.-j fette bulunmuşlardır. 
metinde ilerlemek için büyük • 

ra~t!~ ~~~~ . Vatan -Cümh ıriyet 
Polosk mıııtalı:a.sında gece 

una Barkoviç etrafında mühim 
muha.rel>eıer cereyan e~. 

Kıtalarımız bir kaç kere kısa 
takat şiddetli mukabil taarr=
lıırda. bulunmuşlardır. 

Lepe! mıntakasıııda kıtalan
mız ~ iki motörlli ala
ynn imha ve dört batarya ile 
bir çok tanlı: toplan tahrip et
mi~lerdir. 
Volinıı!r-Novogrıul ımntakasın

da muharelıeter gece durmadan 
devam etmiştir. Düşmanın mo
törlii ve zırhlı birlikleri ııarl< 
istikametinde yaptıkları şiddet 
li taarruzlara rağmen geri püs. 
kiirtülmil§lerdir. 

Cephenin diğer hütöıı mınta -
kalannda geee mühim muha -
rebeler olmamıştır. Tayyarele -
rimiz Ostrov, Lepe! ve Volinak
Novograd mıntakaJarında düş
manın zırhlı unırurlanna ve 
dlişman hava meydanlarındaki I 
tayyarelere taarruz etmişlerdir. 

Gece Lepelden Bobrui&ka ka
dar uzanan mıntakalarda düş -
man cereyan eden hava muha -
rebelerinde ve yerde 69 tayyare 
kayhe~tir. 9 tayyareıniz kıı.
yıptır. 

En sarih rakamlara nazaran 
7 , 8 temmuzda 102 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 91 
av tayyaremiz kayıptır. 

R n.....,.,lleriııiır - 1""1-· illlllfll1 ,..,~ u ) -...uy>< 

Londra, 9 (a.a.} - Moskova 
radyosu, Rumanya petrollerinın 
Almanya için ne kadar büyük 
bir ehemmiyeti haiz o!ıJu:;ıınu 

1 tebarüz ettirdikten sonı::a Plo
esti Köstence petrol merkezleri
ııin şimdi Sovyvet tayyareleri 
tarafından tahrip ediEıiş oldu
ğ1111u söylemiştir . 

Atman ricatı 
Moskova, 9 (a.a.) - Neşredi

len bir Rus tebliğinde bildiril
diğine göre Lepe! mıntakasında 
Alınahlar garp istik:ımetinde 
ricat etmektedirler. 

Ahnaalar siper kazıyorbr 
Londra, 9 (a.&.) - Afi: 
Bu hafta ilk defa olıırnk Al

manlar siper kazmak usultine 
ınüracıuı.t etmişlerdir. Filvaki 
buraya gelen malüm:ıta göre, 
Dvina cephesinde durdurtılan 
Almanlar köprü bası tesis edin
ceye kadar Rus taarruzlarına 
mukavemet etmek için siper 
kazmağa ~lamışlardır. Esa
sen ceph<'nin heyeti umumiye -
sinde Alman tazyiki zayıflamış 
tır. 

Eksperlere göre Almanlar tah 
min ettiklerinden daha büyük 
güçlüklerle karşıl:ıştıkları için I 
şimdi alelacele tamirat ve de -
ğişiklikler yapmak mecburiye -
tinde kalmışlardır. 

Stalin batt'1ıa yaldaşt.kça 
Zürih, 9 (a.a.l - Ofi: 
Baseler Na.chrichten ga:ıete -

sinin Berlin muhabirine göre. 
Alman sahillerinde Alman ta
arruzunun muharebeler Stalin 
hattına yaklaşW.Ça ağırlaştığı 
itiraf edilmektedir. Ruslar bas
kınlar, çete muharebeleri ve 
şimdiye kadar tamaıntiyle meç
hul kalrnıa usullerle Alnıanlıtrın 
ilerlemesine mani onıaktadır -
ar. 

FIKRA 

Ot elbiseyi 
Eskiden tanırız 

( Baı tarafı 1 lncldt) 

bile çıkmıştı.. Hatırımda kaldı
ğına göre bir mağazanın önün
de ekmekçi beygiri durmuş, sa
hibi ekmek dai!'ıtm:ığa ı?Jtmiş. 
İki bay birlbirllc sokak yarenli
ği ediyor. Beygirin z:ıhlr karnı 
acılanış olac:ık ki ark381 dönük 
bayın ceketini eteğinden emıool 
ne doğru yemeğe başlamış! Ma
ğazanın camlığında da giydiril
miıı iki manken var, söule lro
nı.ışuyorlıır. Manketrtn: biri öte
lrine ~ k:I: 

- hayvmmış doğtı:ısu! 

(Bat tarsfı 2. inci nyfada) 
"Cumhuriyet gazetesinde ilı

tik&nn türlüsü vardır.,, 
Tasviri Efkar ise yine Cum

huriyetteki yazıyı kasded<'rek ~ 
"İhtikar kelimeııi tekin de -

ğildir. Kurcalamaya gelmez.; 
1 içinde ecinni çıkar,. gibi sözler 

le meslekdaşlara ahlak dersi ve
recek bir durumda bulurunıya
cağını acı imalarla bildiriyor. 

Yeni Sa.balı gazetesinde ioı& 
"pıreyi deve yapmaktan ve fili 
bile deve yapan açık gözlerden 
bahis ile kendi varidatının sa
dece satış ve illndan ibaret ol
duğunu ve Nadir Na.dinin da 
ayni iddiayı ayni samimiyet.. 
kuvvet, sarahat ve kat'iyetı. 
tekrar edip ede:miyeceğini soru
yor.,. 

Bütün btt yazılardan anlaşılı
yor ki Cumhuriyet gazetesinde 
çıkan yazı bütün gazeteler anv
Blnda detin bir isyan uyandıra-
cak, tahrik8.miz bir mahiyet ta.
şımaktadır. Biz iae buna muks.
bil sadece birer cevap vermekle 
iktifa ettik. · 

Afunet Eı:nin Yalmamn hu 
müdafaasından evvel de nıüd • 
deiumuntl muavini söz alarnk 
iddianamesini ve talebini serdet.. 
tiği sırada ayni neticeyi tasrib. 
ve teşrih ederek suçlunun ya.zı.
larnıda şahsa karşı hakaretfuni• 
bır eda ve mana bıılumnadiğın
dıı.n beraetini istemi~ hulunıı-
yordu. • 

Davacı avukatının bütün il>
raroına; hakaret iddıasındaki 
ı.til'arına rağmen mahkeme Ah
met Emin vaımanın müdaf-. 
sında bildirdiği ve mahkemeye 
verdiği yazılar bii'er birer okna 
du. Bu arada Vakıt, Tasvir, Son 
Havadis ve Yeni Sabah gattte
l<ıri bulunuyordu. 

Müddeiumumilik muavini 
gazetelerin okunnıuı neticesin
de beraet talebini ve suçlu ile 
avukıı.tı da ayni talebi tekrar 
ettiler. 

Ma.lı.keme riyaseti icabını d~ 
şündii. Da.vaya mevzu olan ve 
hakareti mutazammın bulundıı
ğu iddia edilen iki yazıda bir 
göna. hakaret mahiyeti göıiil -
nıediği ve esasen bu münakaşa. 
nın bütün g:ızeteler arasında. 
göriilüp gelmekte olan ed 
bir müııaka.ııa. şeklinde kabul &o 

dileceği kanaati ile suçlu Ah
met Emin Y imanın boraetU.. 
karıı.r verdi. 

Suriyenin müta
reke talebi 

(Baı tarafı 1 lncl ııyfada) 

sız hükfımetinin de dostu olaca
ğımızı ümit ediyoruz. 

İ.agillz Besmi Tebliği 
Kahire, 9 (n.a.) - Orta şark 

İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Libyada, hudud ınıntalraların 
da tekrar bir keşif faaliyeti oı.. 
muııtur. 

Habesistandr., kaydedilecek 
mühim bir şey yaktur. 

Suriyede, kıtalanımızın Hu -
mus, ve Haleb istikamttind \
lerleıneleri memnuniyet verkt 
bir tarzda devam etmekte:iir. 

M rkez mıntakasında, mev -
zil yeni muvaffakiyetler kaza
nı l.llllfl:u'. 

Taze Viyana. otu olduğunu nasıl 
tanıdı da lştlha ile yiyor ... 

O günkü erzastıar için hiçbir 
mucip sebep gösterilemez. Sade
ce milletleri soymak kasdindcn 
doğmuş bir cibilliyetslzlikti Bu 
günkü erzastlan mazur görme
liyiz, Avrupa ti ... l!n.4 aeııberi 
tükenmiyen bir siyasi ve iktisa.
dj harp geçiriyor. Bu6fuıkü er
zastlar birtakım meşru mecbu
riyetler ve ihtiyaçlar yüzünden
dir. 

İşte böyle muhterem genç 
meslektaşlarım, biz ot elhlacyi 
eskiden tanırız. Öyle devirler 
geçirdik ki o deı~rlerin bir da!ti
kasını olsun görıneıneniz. bütün 
lralbiınW temenni ededm. 



8&yfa ı. 

Poliste 
Yeni tayin ve 
terfiler listesi 

bildirili yor 
Son yapılan kadroya gilre 

emniyet teşkilatı memurların
dan mr çoğunun terfi ve beca
yişleri alfil<adarlara bildirilmiş.. 
tir. Bu tebliğe göre billıa.ssa 
emnivet fım.irleri ve komiserler 
araaında yeni yeni terfi ve ta· 
yinlet bulunmaktadır. 

Aldığımı:& listeyi aynen bil
diriyoruz. 

Satie davası 
karara kaldı 

Eski İş bllııkaııı eı.~dan 
Ynsut Ziya ile arkada§lan a
leyhine Satie binasının satın a
hnması işinden dolayı açılan 
davaya birinci ağır cezada de
vam olunmuş ve suçluların mü
dafaalan dinlenmiştir. 

Mahkeme karar vermek üze
re duruşmayı başka bir gUne 
bırakmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

yatılı çocuk bakıcı (Mü-
rebbiye) okulu ·-

·remmuz sonuna kadar kız ta
lebe kay~ına devam edilecek -
tir. Kabıil şartlan: 

R A D YO ı 
lOTemmuz 1941 

7.30 Program 18.40 tnce. saz 
7.33 Müzik 19.00 Konuama 
7.45 :ıı:aberler 19.15 Müzik 
8.00 Müzik 19.3-0 Hab&ler 
8.30 Evin saati 20.lS Radyo 

* ııazetesl 
12.30 Prognmı ~.45 Solo prla 
12.33 Fasıl sazı 21.00 Ziraat 
12.45 Hab&ler takvimi 
13.00 FBB1l sazı 21.10 MUzik 
13.15 Müzik 21.25 Konnsma 

* 21.40 Milzik 
18.00 Program 22.30 H;_•bt>rler • 18.03 f,Iüzik 22.'t5 Dans 
18.3-0 Memleket müı..ği 

1 - İlk mektep mezunu ol-!-====-========= 
mak (orta mektep mezunları 

postası 22.55 Kaoanıs 

tercih edilir. 
2 - Yaşı on sekizden aşağı 

olmam•ak. 
3 - Sıhhati bozuk ve sakat 

olmamak. 
Bu .,artları haiz olan bayan

ların altı kıt'a fotoğraf, eyi hal, 
ve sıhhat raporlarile Ankarada 
Çocuk Esirgeme Kurumu gend 
merkezine mektupla müracaat
ları. 

Çocuklarda biyolojik 

terbiye 
Yüksek tahsil talebesine 

ders ve müracaat kital>ı olarak 
hazırlanan Üniversite tercüme
lerinden "Çocuklarda Biyolojik 
Terbiye,, kitabı Maarif matbaa
sı tarafından basılarak satı.,a 
çıkrılmıştır. 

Belediye cezas· 

verilenler 

Hanın damından 
düşen çocuk 
yaralandı 

Çarşı Çukurhamam 2 numa.
raJa oturan 6 yaşındaki Ser -
kis; Mercan hanı içindeki dama 
çıkarak üstünde oynayıp dolaş
tığı sırada müvazenesini kay -
bedernk düşmüş ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmuıtır. Ya
ralı çocuk hastahaneye kaldı- ' 
nlmıştır. 

YENi SABAH 

Tii,rk Hava Kurumu Genel merke~ 
başkanlığından ı 

1 ::.._ Genel mekez lht!yaCl için nümunelerine uygun yaptırıla<ak 2000 
bronz 1000 gümüş ma(!alya kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmucıtur. Mu
hammen bedeli 5250, muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 1941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava ku
rumu genel merkez binasında ynpılacakbr. Şartnamesi mekez ve latanbul 
1Ubesinde parasız verilir. Nümunelcr gösterilir. 

8 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika ve 
ternınatıarmı. havi usulüne ıröre hazırlanmıı; mühürlü ve kapalı zar!lannı 

aaat H de kadıır tesıım etmeleri. Postada vuku bula<:ak geollcmelerln 
dlkkale a]Jnm.ayacağı ilAn olunur, (5105) 

Yeni Tarzda 

FEVKALADE 
BiR PUDRA 

Buldum. 

Askerlik işleri 

Yerli Eminönü Askerlik şu- ı 
besinden: 
Aşağıda adları yazılı yedek 

subayların kayıtları tetkik edil
mek lizere nüfus cüzdanlarile 
ve ellerindeki vesikalarla şu- ı 
beye ·müracaatlan. 

Diş tabibi Tğm. Abdurrauf , 
oğ. Abdülgani 321 Adana 41592 i 

Piyade Tğm. H. Haşim oğ. İs- j 
mail Naci 323 Eminönü 41652 

I'iyade Tğm. M. Abdülhayır 
oğ. M. Münir 322 Eıninönil 41730 

Piyade Tğm. M. Arif oğ. M. 
Cevdet 328 Edirne 41906 

••• 
Yabancı ve yerli Kad•köy A8-
kcrlik ıtUbeainden: 
1 - 337 doğumlu ve bu do

ğumlularla muamele gören era
tın son yoklamaları 9 temmwı 
1941 tarihinden itibaren Asker
lik şubefli binasında başlanmış
tır. 13/8/ 941 gününe kadar 
devam edecektir. 

2 - Yokalma günleri pazar
tesi, çarşamba ve cuma gün
leridir. 

Küçük tasarruf 
hesapları 194:1 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 May11, 

1 AOusto1, 3 lklnclte.,ın 

tarlhlerlnde yapılır. 

.451 
1941 IKRAMIYELERf 

1 adet 2000 Liralık = 2000.·- I..b 
3 • 1000 > "= 1000.- • 
2 • 750 • = 1500.- • 
4 , 
8 , 
35 • 

8Q • 
300 , 

500 
250 
100 
50 
20 

, , 
> 

> 

• 

= 2000.- 1 

= 2000.- • 
= ısoo.- • 
=•ooe...- , 
= eooo.- , 

Yüksekova ikinci sınıf emni
yet Amıri Cahid Aytuğ Kilis 
birinci sınıf emniyet amirliğine, 
İnegöl ikinci sınıf emniyet fım.i
ri İrfan Yalçın birinci sınıf em 
niyet iimirliğine, İstanbul ikin: 
cı sınıf emniyet amiri Şevkı 
Durak birinci sınıf emniyet a
mirliğine, emniyet umum mü -
dürlüğü muamelat memuru Hü
seyin Akdoğan Hatay ikinci ıs
nıf emniyet amirliğine, umum 
müdürlük ba.Ş komiserlerinden 
Abdullah Orhan İzmir emniyet 
amirliğine, Urfa baş komiser
lerinden Atıf Vural Niğde em
niyet iimirliğine, İstanbul baş 
komiserlerinden Enver Yanıter 
ikinci sınıf emniyet amirliğine, 
İstanbul baş gomiserlerinden 
Ahmet Şevki Selen Amasya 
ikinci sınıf emniyet fıınirliğine, 
Ağn emniyet müdürü Kemal 
Alyanak Mardin emniyet mü -
dür!Uğüne, İzmir Emniyet a: 
mirlerinden Atıf Afşın Surti 
emniyet 8.mirliğine, Bingöl em
niyet ii.miri İsmet Başka Anka
ra emniyet iılmırllğine, Ankara 
ikinci sınıf emniyet amirlerin
den Ömer Vardar Kastamoni 
emniyet amirliğine, İstanbul 
ikinci sınıf emniyet amirlerin 
den Salih Akdoğan Kayseri em
niyet amirliğine, Hatay ikinci 
sınıf em.niyet Amirlerinden Ne
cati Alman Bingöl emniyet a
mirliğine, Adapazar ikinci sınıf 
emniyet amirlerinden Şerif Kut 
luer Haklri emniyet amirliğine, 
Dü?.ı:e emniyet amiri Kemal Ye 
şildağ Siverek emniyet amirli
ğine, Mardin emniyet Amiri İb
rahim Yalkut, Ağn emniyet a
mirliğine, Kilis emniyet amiri 
Mümtaz Tunç, Balıkesir emni
yet 8.mirliğine, Birecik emniyet 
amiri Sadık Kısmetli Sivas em-1 
niyet i.mirliğ;ine, Söke emniyet 1 
iimiri Halil Azata Adapazarı 
emniyet imirliğine tayin ve ter
fi edilmişlerdir. 

Belediye talimatına uygun ha 
reket etmedikleri görülen 6 a
rabacı ile 13 ııoför, 26 muhtelif 
esnaf ve 4 hamal haklarında 
ceza zabıtları tutulmuştur. 

Bir gazb 7 seneye 
mahkum oldu 
Üsküdarda 80 yaşlarındaki 

Ayşenin sah;p bu.ıunduğu evde 
kiracı iken bir gece onun odıv 
sına girip 300 lira parasını zor
la ve agzını tıkamak suretile 
gasbeden Mustafa Aktaşın mu 1 

hake>nesine dün birinci ağır ce 
zada devam olunmuş ve netice- ' 
lenmiştir. 

Mustafanın suçu sabit g!ö -
rilldüğünden 7 sene 3 ay mah
~ye~e karar ver~~ 

!!isyanı bayret :reni bir usul dai
resinde istihzar edilen bu pudra, o 
kadar hafiftir ki, havada uçar, o 
de.-ece incedir ki, yüzde hemen gö
rünme?z bir hal alır. Cildl, gayet in
ce bir güzellik tabakasilc kaplar. 
Görenler, cazip ve sehhar güzelliği
nizin kat'iyyen tabii olmadıguu iddia 
edemez. Hemen bugünden cHava
landınlmıp YENi TOKALON plL-
rruıuu tecrübe ediniz. Yazıha.ned~ 

v<.., ev e bütO.n gUn çalJştı,ğlnız 

halde, yüzünüzde hiç bir ~rlaklık 
iı.t pörül.,ıiyecek, bütün gece dans 
ethı(iniz halde teniniz, taze ve ner
min kalacaktır. Bu yeni TOKALON 

purdasıru kullanıntz ve teninize de
vumlı ve caz.ib bir güzellik temini 
ec!iniz, Memnun kalm;;tdı~.nız tak
dırdc paranıı. ıade olunacaktır. 

3 - Öğleden evvel yerlilerin 
ve ö~leden sonra da Kadıköy, 
'üsküdar ve Beykoz kazaları da
hilinde ikamet eden yabancı e- ll••••••••••••••••••••••••-"' 

, Tramvaydan atlayan lıe.ş ki
şiden de birer liralık peşin para 
cezası alınmıştır. HALKEVLERI 

Konferans tehiri 
Beyoğlu Haflrevindoo: 
10.7.941 ııerşemhe günü Halk· 

evirı·izde yardım sevenler cemi-

ratın yoklamaları yapılacaktır. ._J 
4 - Her mükellef beraberin- 1 ı D . ll n .. 1 

de nüfus cilzda.ı:ıı ve ikamet ve- Dev et emıryo arı an arı 
sikası ve tahsilde bulunanların _ -

SPOR 
CB•• tarafı 4 UncU l!'ayfada) 

den Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü ödemiştir. Geriye kalan 2000 

'lira da klüplerin sırtına yükle
necektir. 

ye: i adına yüksek ınıimar Se
dat Çetintaş tarafından verile
ceği evvelce ilfın olUDan kon 
ferans tehir edilm i~tir. 

okullann<lan alacakları tahsil 
vesikaları ile beraber şubeye 
gelıneleri. 

Eğitmen kursu 
Beden Terbiyesi Genel Diı'ek- Sa-nyer Holkemnden: 1 wa- o o K T o R --.ı 

törlüğü tarafından açılacak o- 1 - Spor şubem!z .. 12. Tem- ı~evfik Akif Ayışık ı 

5 - Tabib, veteriner fakül -
tesi eczacı ve diş tabibi okul 
lannda.n bu yıl mezun olanlar
la askerliğine karar verilmiş 
tabıib, mühendis, kimyager, ec-1

1 
zacı ve di'} tabibi sınıfına ayrıl
mış bulunanların 15 temmuz 
1941 tarihine kadar askerlik şu .

1 

bemi.ze müracaat etmeleri. 

lan eğitmen kursu 9 temmuz- muz 1941 cunıartesı gunu sııat 
da Ankarada faaliyetine başla- 14.30 da BUyükdere Beyaz ş;ırk 
yacaktır. Bu seneki kurs 200 yüzme havuzunda azallırımız a-
eğitmen yetiştirecektir. rasında seçme müsabak.ihn ya 

Dahllt H..U.lıklır MUteh••·•I 
Beyojlu Parmakkapı lmım •:>· 
kak rı um•r• 28, pazardan maada 
aaat 14 • 18 e kadal"'. 

Türkl' ye futbo' pılacaktır. 1,ştirak edecek aııa-1 Geoe mOraoa•tları da 
birincilikleri larımızın en geç ~umarteai gü- ı •• 1111 •• Telefon: 4S905. 

kabul 

6 - 337 doğumlu ve bu do -
ğumlularla muameleye tabi e
rattan taşrada bulunanların bu 
lundukları mahallin askerlik şu 
belerine müracaat ederek yok
lamalarını yaptırmaları. 

7 - Bu ilanın davetiye yeri
ne geçeceği il~n olunur. Florya istasyonu

na abdest edenler 
mahkum oldu 

nli saat 12 ye kadar müracaat - ! ı•mı•:m•m••aı:;:mn•ı1 Tilrkiye futbol birinciliklerine 1 
b 

an. 
12 Temmuzda Ankarada aş- 2 - Evimizde mandolin ve ı 

Gezmek lizere Floryaya gi
den Abdullah ve Ali Rıza ad
larıfıdalti iki arkadaş bir müddet 
orada içip sarhoş olduktan scın· 
ra trene dömnüşler ve istasyon· 
da apdeet bozmağa başlamış
lardır. 

lanaca.ktır. Müsabakalar Genç- k.,man dersleri verilecektir. 1 • • 1 
ıer birliği, Beşiktaş, Altay, De- tstıyenıerin isimlerini yazdır- Istanbul Belediyesi ilanları 
mirspor, Kayseri Sümerspor, malan. 

Trabzon İdmanyurdu, Gölcük '____ --- '------------·-------------

Bunları gören polis müdür 
muavini ikisini de cürmümeşhut 
halinde yakala~ ve adliyeye 
vermiştir. 

Dün muhakemeleri yapılan bu 
iki suçludan Ali Rıza hakkında 
1 g\!ıı hapis ve 1 lira para ce
zasına ve Abdullahın da 30 
lira ağır para cezasına mahkü
ıniyetine karar verilmiştir. 

.. ..,vvv~ 

ve Kocaeli deniz fabrikaları ta-
kımlarının iştiriki) le yapıla
caktır. 

Müsabakalar başlamadan ev
vel yapılması icap eden merasi
mi Beşiktaş kaptanı idare ede
cek, maçlar elimjnasion usuliyle 
yapılacaktır. 

Kürek teşvik 
müsabakaları 
1 stanbul Su Sporlan Ajanlı
ğından: 

1 - Bölgemiz kürek teşvik 
yanşlannın birincisi 13 Tem
muz Pazar günü Kanlıca ile 

MÜTE FERRI K Bebek arasında yapılacaktır. 
2 - Müsabakalara tam saat 

B d T b • • 15 de bşlanacaktır. e en er ıyesı 3 _ Toplantı mahalli olarak 

mükellefleri için tesbit edilen Bebekte Galatasa-
ray Denizcilik lokali önünde 

Beden terbiyesi kanununa na klüplerin muayyen saatten ev- ı 
zaran yurdun her yerinde genç- ve! bulunmaları lazımdır. 
Jik kulüpleri açılması liizım 4 _Sporcu adedini arttırmak 
geldiği malümdur. Uzun müd- gayesile bu yarışlara klüpleri . 
dettenberi uğraşılmakta olan ınizin iştirakleri kadar tekne 
bu işe ait faaliyetler hemen her ile iştirakleri serbest bırakıl-ı 
yerde hitama erm_ek üzeredir:. mıştır. 

Beden terbiyesı umum mu- 5 _ Hakemler: Balı hakem 
dürlüğü tarafından bilhassa ü- Rıza Sueri • hakem Bekir Ma· 
zerinde durulan nokta mükellef cur _ Efdal Noğan - Nedim Ul
lerin havanın gayri müsaid git- batur . !sınai! Dalyancı - Bedri 
tim. zamanlarda faaliyetlerin- Nedim üzgen . Nuri Bosut -
de'n geri kalmalarına mani ol- Arif Sporel. 
m&ktır. Bunun için her yerde Saha komiseri: İbrahim Kelle. 
bulunan mükellefler için müasit ~--------------.., 
binalar aramak lazım gelmekte
dir. 
v~~ 

Askeri musahabe 
(Baştaralı 3 üncü 1ayfada) 

dusunu kendine bağlamı• ve 
Fransız ordusu mağlup olduıhı 1 
sırada harbe girmiş bedava za
feri kazanmıştır. 

Yeni neşriyat 

Yalancılar 
Yazan: İ Galip ARCAN 

iLAN 
940/4049 
1 staıılru /ıc;nci 1 cra memıı>'
lıı.ğundan: 

İstanbul Limon iskelesi Li
moncu ban No. (3) de iken ha
len ikametgahı meçhul Halil İb
rahim ve Sıclıkaya. 

Dairemizin 940/ 4049 sayılı 
dosyasında haz·nenin aleyhini
ze asliye birinci hukuk mahke
mesinin 8 . 6/ 936 tarıhli ve 
934/ 678 numaralı istihsal eyle
diği ilam mucıbince bonoların 
ve hükmlin iptali ile zimmeti -
ıı.izde matlubu olan (100) lira
nın temini istifası için tarafını 
za gönderilen icra ı-mrinin ika-

1 metgahının me<;hul olmasına 
mebni icra merci hakimliğince 
bir ay müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiştır. İşbu ilan ta
rihinden itibaren bir ay içinde 

Tahmin 
bede il 

13943.48 

9000.00 

13515.4-5 

10671.215 

ilk 
temi nah 

1045.77 

675.00 

1013 .66 

815.3~ 

Hasek~ Cerrahpaşa, Beyoğlu ve ZOhrevl hastalık

lm- hastahanelerıle Zeynepkamil dolum evi yıllık 1 
ihtiyacı için alınacak 8 kalem kuru erzak. 
Karaağaç buz fabrikası ce soğuk hava mahzenleri 
için alınacak 1500 saf mayi amonyak. 

1 

:ıı:asekl , Cerrahp •şa, Beyoğlu ve zfilırev1 hastalık
lar ha~1.ahanel~i1e Zt!ynepkAmil dolum evinJn yıl-
lık ihtiyacı ic;ln alınacak 9321 kilo !adeyai. 
H9stahanelerle sıhhl müessesatın yıllık ihtıyacı için 
ahnacak 216,750 kilo kesilmiş meşe, 211.000 kilo 
kesilmiş gürgen ve 162,500 kilo kesilmemiş gür
gen odun, 

8720.80 ti>O 06 Belediye daire ve şubeleri için alınacak kırtasiye. 
Tahmin bedelleri ile jile teminat miktarları yukarıda yaz.ılı işler 2490 

numaralı kıılnunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlığa konul
muştur. Şartnameleri Zal.ııt. ve Muame13.L Mildürlüğü kalem.inde görülebilir. 

thale 21/7/1941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla

caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ti
caret odası vt.ısik~larile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu-
lunmalan. (5640) 

hükmü yapmanız ve ilam bük- r.:ıı:· .. •••••••m•••••••••••••-Jlo\ müne muhalefetin 343 üncü lf ,. il 
maddedeki cezayı müstelzim oı- 1 TÜHKIYE CÜMHURIYETI 
du~ayyen müd<letlerde iııe ha.\' 1 Z ı• R A A T B A N K A S 1 
lam&Y veya bi:.irmCZbelliz icra 
ve lfüıs kanununun (30) uncu 
maddesinde yazılı hUkümlerin 1 

tatbik olunacağı icra emri ma
kamına kaim olmak üzere ila - . 
nen tebliğ olunur. 

BO RSA 
9 Temmuz 941 

Aı;.etıı v o K.Jpanıı 

1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 130.0250 

100 İsviçre Frc. 29.6875 

100 Pezetn 12.9375 

100 Yen 31.137~ 

100 İsveç kronu 31.0050 

Esham ve Talı.vil&t 

Kurulıış tarlhl: 1888. - Serma-1: 100.0QO.OOO Türk lirası. Şılba 'N 

Ajana adedi: 265 

Zlt'llf v• Tlcapf her nevı bank• muamele..,I. 
Par• blrlktlr•nlerı 28200 Ura ikramiye veriyor, 

• 

Ziraat Ba<ıiı:ımoda kumbaralı ve ihbarsız ıasarrur ne.ablarında etı 

az 50 lirası bUJunanlara senede 4 dela çekile<el< kur'a ile aşa4ıdak! 
pllna göre ikramiye dabtl!•cak\11' 
4 ad•d 1.000 Liralık 4.000 Lira , 100 aded 60 Llratık 
4 » iOO • 2.000 » 120 • 40 • 

5.000 Lira 
4.800 • 

4 • 250 • • 1.200 • 

Şarkta da Japonya Rusların 
(Blucher) ordusunu bağlı yarak 
~u mühim anda hnreketsiz bı-

1
1 

rakmıştır. Ve belki de İtalyanın 
yaptıjh ıribi Rusların daha zi
yade ma.ğlübiyete uğnyacaklan 
sırnda kılı~ hakk'nı almak İİ7.Pre 
o da hançerini arkadan sapla -1 
mak ferasetini göstermesi ihti-

1 mal clahilinıle gözükebilir. 

Tiyatromuzun kıymetli sanat 
kar ve muharriri t. Galip Arca
nın evvelce İstanbul Şehir ti
yatrosunda "İki kere iki,, ismi 
ile oynanmış olan bu eseri Yedi 
gün matbaası ta.rafından kitap 
halinde neşredilmiştir. Sahne -
mizin olduğu kadar tiyatro ede
biyatımızın da unutulmaz bir 
eseri olarak kalacak olan bu e- Sivas - Erzurum 
ser piyesi seyretmiş olanlar ta- '-·"'-7·93-4•1··------2•0.•3•0.I 

40 • 100 • 
1.000 = 1180 » 20 
4.000 • 

#.ıı... Emeldi Kurmay Binbll§l 
" Zeki GÜDER 

rafından sabırsızlıkla bekleni
yordu. Tiyatro meraklılarına ki 
tabın çıktığını müjdeler ve bü
tün okuyucularımıza tavsiye e
deriz. 

Sahibi: A. Cımıleddln Sarıço§ılu 

Neşriyat Müdilrü: Maclt Çetin 

Basıldığı yer: (H. Beki• QUl'eOylar ve 
A •. r,fe' ' ?~· 1 '·,.. . .- ... '·, 

DiKKAT: Hesaplaruıdak! paralar bir sene !<;inde 50 !hadan aPlı 
dilşmlyenlere lkrııınlye çıldıiı takdirde % 2ll fazlaslyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa ll Mart, ll lhztrau. ll Ey· 
lıil ve ll Blrineikinnn tarilılertnde çekllecelrtlr. 

Balast .münakasası 
Aşağıda mubammen bedel, bulunduğu yer, mikdar ve muvalı:D4 ıeırıl' 

nat akçeleri yazılı balast !hzaratı münakasa ve !haleleri lıizalarwda ~ 
rilen gbn ve saatlerde ayrı ayrı yapılmak ü:ıere kapalı zarf usullle ~""° 
da 6 ıncı işletme müdürlüğü binasında komi8100umuzca ekailtmflli 1 

edilecek Ur. . .,11.ti' 
Bu lııe girmek istiyenlerin kıınunun tayin ettıii veslka1arı ve ıeıwv;:,,. 

ni tayin edilen günde ek•ilı.m.. saatinden bir aaat evveı lromi8yon ~.ı>' 
ve!'meleri lAıımdır. Bu ite ait p.rtname, mukavele projeleri komisYorı 
parasız olarak alınabilir. (:1498) ~ ,~ ... 

Balast oc.Oının bulun· Miktar Fl.M/I Muham- Muvak• E7"• 

duAu kilometre ve mevki '-1/3 kur men bedef hat te- c::;. 
tvrarı nat ve 

Mandason 78- 82 170 

Ll•a Li•a ~ 
~ 0!7.ll 24/'l/~l 

Toprakkale - isken- 10000 120 
derun arası 

Hacıkırı 304-31' 6000 150 

Türk bahçe 506-514 140 

1aooo 900 

9000 8'15 

7000 525 

--~ .... 
15.30 -"' 
24/7/941 rı 
şembe ,6' 
15.30 ... 
u,17 /9-ll 

ma J5.3'> ı# 
2f>/7/94ı 

ma 15.39 

• • • g1ıJ 

Muhammen bedeli (4060) lira olan 8000 adet kömür lcüf .. i (H/71:,, 
Pazartesi gOnü saat ( ı 1) on birde Haydarpaşada Gar binası «Bbi1 

ki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~ 
Bu iı;e girmek isbyenlerin (303) lira (75) kuru§luk muval<J<•I .# 

nat ve kaounun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saatine )i. 

komisyona müracm.tlan lhımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyo:-ıdan parasız 

c)Jf• 
olarak dağıtılmskl• 

(5098) J 
~BEKÇİ ARANIYOR--

Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünde-' 
Depolanmız için ( 40) lira aylık ücretli 3 bekçi alın~~: 

tır. Aşağidaki şartlan haiz olanların 1417 / 941 pazarteıı1 ıı•' 
~amı 17 ye kadar Galatada Gümrük caddesinde KozluC3el ri· 
nında Umum Müdürlük Zat işleri servisine müracaat etın e 

1 - Askerliğini yapmış olmak 
2 - Yaşı (40) dan fazla olmamak 
3 - Okur yazar olmak 
4 - Sıhhati yerinde olmak ~ 

5 - Mahkümiyeti sabıkası olmadığı polisçe musadd• 
olmak. 

·nhisarlar U. Müdürlüğünd~, ,__________ ··" 
. d,11:.L' :\' 

1 - Paşabahçe .fabrikamızın Yeni inşa olunan binaya nakli et<""' 
le ~darikine lüzwn hasıl oJan tc!iBat levazımı kapalı zarf usuJiJe ,? 
meye konmuştur. . llt 

il - Muhammen bedeli 10.930, ~ lira % 7.5 muvakkat tefl'ifl 
~~- ~ 

III - Ek>iltme l~/7/941 salı ııünü ıaat 11 de Kabata;ta J." , 
şuberniuiekL alım komi8yonunda yapılacaktır.. pıi .V 

lV - Şartname ve müfredat lıstesi sözü geçen ııub<!den pBf 
httbilir. ~ 

~·" ~ V - Münaka~·~ya gL ecekler mühiirlü teklif mektuplarını 1ı.ıbiJ ı 
vesaikle 3 7,5 gUverune po.ra11 makbuzu veya banka teminat rne)C ~, 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ih•ılegünü eksiltme saatinden fl;~i 1 

evvel mezkQr komi.cyon baıkanl1~ına makbuz mukabilinde ve:ttı• ,,,,,;7 
zımdır. c5~49-. ~ 

İstanbul Defterdarlığından: ,11ı ~ 
Manbul Nafia ll"üdürlüğü binasında yaptınlıcak 1495.79 lir• ~.JP~ ,ı 

mir ı~. 21/7/941 pazartesi günü saat 15 de Milli Eml~k Mil~u•;.Y/ 
toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihal_e edilecektir· tJı.l ıl_ 

temıuat 112.19 Uradır. isteklilerin en az bir taahhütte 1000 ıır..wı:,uo•~ 
benzer i~ yaptağına dair idarelerinden alınış olduğu v~a J. ç S ~ 
ı.tanbuJ vlllyetine müracnaUa eksiltme tarihinden tatil ııünlerı ıı-rl,tı"~'\11' 
evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Oduı v~kası ibC~ , ... 
IJlzmlllll'. Münakallf evrı(n her gtln ınW1 BınWt 4 üncü kıı1""'1° • 
bJo/· .(11'86) 


