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Fransız Filosu İsken deruna Geldi 
Size iltica e en filo sil8h-µLMAN·R:§J 

dan tecrin ediliyor Ber:nAd~;~ki: 
1 ALMAN - RlJS 1 

HARBi 
Moskova diyor ki : 

Bütün Al
man taar
ruzları 

tardedildi 
':---___ 

Yeni 
f:'ransa 
~ 
1 

Antakya, 10 (a.a.) - Bey
ruttan kaçarak İskenderun li
manına gelen Fransız harp ge
milerinin sayısı 11 i bulmuştur. 
Filo kuman;lanı da gelmiş ve 
daha bir kısım gemilerin İskcn
deruna gelmekte olduğu anla -ı 
şılmıştır. 

Suriyede panik başlamış ve 

Suriyede 
: 'lı<ı&"!areşal Petain bunu ya
il\ •lecek bir •dam mıdır? 
, '• ~,,,.,,.. milleti bö!lle bir 
lı/•ıııe taltammiil edecek 
1 ~~ "'illet midir 7 Zannet-

l.'.:=: Mütareke şart-
.!!üııey;11 Cahid YALÇIN ları müzakere 

il~ areşal Petain yeni Fran· d•J• 
~"'il sayı yarauyor ve Devle! e 1 ıyor 
illt to Şfırası denilen bir heyet, 
!lev Pla.ntısını yaparak Franııız f • • 
lıl.zj~e yeni bir kanunu esasi ngdızler her cep-
~~elı:· gayret! Mareşal Pi- hede hareketlerini 
)ı lıı ve _bu devlet şurası Fra?sl'.L- hızlandırdılar 
~ llısıl etmek ve ona yenı bır 
)'ti ~u esas! yapmak salahi • . 

~~ hizmetler ifa etmiş bir şehır ıl~n VEıteslım 

bazı kimseler ailelerile ve mun- ı Harp gemisinin başında bulunan 
tazam pasaportlarla Antakyaya I filo kumandanı mahalli hüku
akına başlanıışlardır. I!'ete müraı:aat ede_rek Türkiye 

limanına ıltica etınış oldukl:ı.rını 
Gemiler silahtan w.ırid ediliyor tasrih etmiştir. 

1 Bunun üzerine gemilerin si-
~kara, ~? (a.a.) - Ha~r .Iabtan tecrid edilmelerine baş

aldlgunıza got-) İskenderun lı- lanmış ve mürettebatı tamamen 
manına gelmiş olan 11 Franeız enterne edilmiştir , 

..-----"~ -
f - • - ;.: 

' 

Sıuı nerı:aen bulmuştur? Ma- İngilizler Beyrutun açık 
~ .. l'etain vaktiyle Fransaya l . , , 

:\n.dan~. &gün de vata- edilmesini istediter 
son bir b~e~ daha ıfa . :;~~l{;İll!'.,~ 

s~~~ı~~~~~~l'~~~i~~~::~ , l'i; =' ., 
'ı; UI". Fakat bıı ı.'ld" mu ·a!· yett.r -e;JI' "Oıc,;ıiıJ' l :ı •: 
llıl..~l:ıbııınek için c ı rı ı p :.or'da.iı JI:debe doğru ilh"l hare· 
~ llfk tıı bir dam ol kııtln ı:ök uıfıkcnı.nıel terakki et· 
~~~ 'Marcşat p.,tafu tiğinı -ıc oim<ill'\} Jıadar bu ıRti• 
~ ~ca.ldamak ı.~te- ~tiı 1.0 kilometre katedil • 

Vazife lı;or<na•nda tartı l1l"'f biılunduğunu bildirmekte-

Alman
Fin kıtala
rı bir şeh
ri aldılar 
İtalyanlara göre 

30 Km. derinlikte 
olan Stalin hattı 
çok kuvvetli imiş 

B. l.Jtvinof 

Litvinof'
un nutku 

Eski Sovyet Hari-
Führerin umumi karargah.ı, • k . • u· 

10 (a.a.) - Alman orduları cıye omıserı ıt-
baş kumandanlığının tebliği: l "dd l h"" Şarktaki harekat ilerilemek- ere şı et e u-
te devam etmektedir. cum etti Finlandiya cephesinde Fin
landiya kuvvetlerinin ihata ha-
reketlerinden müzaheret gören Almanyanın sözüne ve 
Alman kı~Jarı, ku~etli bir su verdiği taahhütlere inan-
rette tabkım edilmış bulunan . , . 
Sana şehrini günlerce süren mak yanlış bır ışmış 
şiddetli muharebelerden sonra I Moskova, 10 (a.a.) - Tass I 
8 temmuzda işgal etmi~lerdir. ajansı bildiriyor: 
Bu bölgede muharebe eden Sov-j B. Lltvinof 8 Temmuz akşa -
yet fırkası imha edilmi~tir. mı radyoda, İngilizce olarak a-
ltalyanlara göre Rus müdafaası şagıdaki nutku söylemiştir. 

Roma; 10 (a.a.J - Cc>riero 1 - Sovyetler Birliğile Alman -
Della Sera gazetesi dün neşret- ya arasında bir ademi tecavüz 

ı tiği bir yazı.da Stalin baturun paktı mevcut olmasına ve bu 
•~k kı vv<'tli ..olut> 30 kılon1etre paktın bizzat Hitler'in mütead -

Cenup cephesinde 
Bir Rumen hassa 
alayı tamanıile 

imha edildi 
Moskova, 10 (a.a.) - Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah neşredilen tebliğ: 

Ostrov mıntakasında Rus kı· 
talan bütün düşman hücuınl:ı.rı
nı tardederek Almanlara ağır 
zayiat verdirmişlerdir. 

Polosk mıntakasında anudane 
muharebeler devam etmekte
rlir. Ruslar azimklirane mukabil 
hücumlarda bulunmuşlartlır. 

Lepe! mıntakasında cereyan 
eden muharebelerde Sovyct kı
talan kırk topluk bir Alınan 
motörize fırkasını, büyük mik -
tarda nakliye malzemesini ve 
hususi makineleri tahrip etmiş
lerdir. 

Borisov mıntakasında Sovyet 
kıtalan düşmanı ciddi bir bezi· 

(Sonu uyf>1 5 ıutun 6 dt) (;:Jt,nu:t ••hlfe 8, 9Ut n 1 de) (8on4' ıayfa 6 sütun ;S de) 
~-----~- -----~-----------_:_ _ _..:..:._ _ _..:..~_..:.. 

Avam a- 11..,..........~---~--~......,.._-"--'1 ...... 
marasında \ HARP VAZiYETI 

" Yle 'Ok eblkkabr. Fran· dir 
<' hl' bir kanunu esasi yapma Humusa doğru d:ı. c;ok terak· 
~ b~ aşı de\iet ille eıt· . kiler Q.ydedilınİJjtir ve İngiliz 

-, ........ ---......_....._~...,..._ ................ ....---........ --~ı ·-

'I Harp istihsali hak· ı B •• •• k h b d 
17 

garjptır. , )mvvetleı i hllen Humwı'a l<ar.;ı 
ıJ ~-• 89 dan beri Fra.ıısa hır çok 1-.ilcuma kalkabilecek kadar bu 

~Unu etın8iler ı;ormuştür. ııel,ırin yakın.lanna vaımışlardlr. 
iıt~u cumhuriyet ıle inkılip )(liUu-elııe ı.idımda. mıi~ 
lıO.. "': teeııırlls etmiş ve Frnnsada Loıı.dra, 10 (a.a.) - Hür Fran· 
~Yet ve milll b&kimiJ et re- ıuıı: ıımuınl karargahının siyasi 
~- İstikrar bulmuş zannodi- ıuı-J, general Oentzin mütare• 
.;'llil"tli. Fak:ı.t görmüyor lı:i lte talebi hak.kında aşağıdaki 
~ · · il ad J k nıiltaleayı yürütmektedir: 

!lttıı, ıçın m c e e ve arı· 1 Müttefik kuvvetler, Yakın 
!-..~"-' devreai henüz nihayet "'•""' N . 
~aını.şbr. Yenilmesi icap ...-~ 8.1.ı nüfuzundan kurtar· 
f111ntllııialar b"J' ttuıo ıuak zarureti karşısında Suri-
e"' a a mevcu · · yeye .,;......,;.'erilir. Bu hareketi 

11.ı·vranıaz milleti kendi kendi- .. --,.. 
~urtarmak vazifesi karşı- tamamiyle tasvip eden Hür . . ! ~ kub"'.Velteri i<:in bu zartı• 
te ~eşal Petainin Fran.say:ı oş ır vaziyet doğurmuş· 
~ek istedi&i yeni kanULo & tur Çunıcu Hür Fransızlar, Vic• 
I\.""' hakkında intişar eden m~· Surl :'lnata ·· -·"' CSo"u ıayfa.5 oütun 2 dol yede Harap eden Ilür Fransız a.skerleri 
ı;,:; göre yeni reJım ..,......- . -----..:..::::.:=.:...::::::.:.:.:...::.~=------ __ __ __ _ __ _ 
ii"1en k;.t'l surette farklı bir . 1 
.~ası bünyeye malik olacaktır. Iır., 1'.:ak_at bunu ciddiye alarak yet mühimdir. Bundan ne kaste· 
~ dini bir akide teessüs daımı bır. şekle sokmağa kal~ - dildiği birdenbire anlaşıloonıyor. 
~ktir, Milli inkılaptan do- ~ak, vakıt ~ay):>t:tmekten ve ıs- Dint akideleri bükfımetler tesis 
~ denilen tu yeni devletin tikbalın vaı:fes~ z?rlaşbrmak.I etmez, olsa olsa din ile dünya 
h;l'i~r olacağını ve silsLei me- tanMbaşka bır. m:ına üade etmez.

1 
işlerini ayırmış olan inkılip uın-

Almanların 
hiddeti 

izlandanın işgali 
Berlinde şiddetle 
tenkid ediliyor 

~
."tıbı mevcut bir devlet haline areşal Petainln nazırları a-

1 

desine tekme vurularak Fran -
~ni bizzat Mareşal söy- rasında bır aralık. meşhur bu- sada katolik mezhebinin resmi 

!la.~- Yeni dünyaya hürriyet kukçulardan profesör Josepb otoritesi iade edilecek dem~ktir. 
~llııında rehberlik etmiş olan B~rthe1!ny isıni~~ ~e görmüştük. : Mareşal Petain bari 18 inci 
d.'..'ltısad:ı. şimdi otoriter bir Eger hila mevkiinı muhafaza e- Louis'yi de dirilteryek tahta 
~let ( ı) takı zaf,,rin altından diyorsa demokrasinin zaaflarını 1 çıkarmak çaresini buliıaydı za
i-'*reJt · Şanzelizecİen ~.ğıya ve kusur~Ulf ~b ~~ekle be- vallı Fransa için hazırladığı fe-rıı...· • raber samımı b hurny t ve l''"eti ı"tmam etmiş olurdu. Zurich, 10 (a.a.) - BRsler 
ı •<ıı inen san pembe yahut . - - . . ır e 1 = N h · ht ,. Be ı· uh b ı ı"'ı . . '. ' " mılli hikıınıyet taraftarı görü - Vaktiyle Fransızlar Alman- ac ne en ın r ın m a i · 
~ g?mlekli ~1~. alayın ~ nen bu zatın otoriter bir teşki- yayı avuç içinde tutmak için ri bildiriyor: J 

ı.; il~ı;ytele,, ~~uytmerek. ~:ı_ 1 litı esasiyeye şimdi nasıl taraf-1 onu yüzlerce küçük müstakil lzlanda'nın Amerika tarafın
~ !. .. rennu.ın e esı goz tarlık ettiğini aklımız almaz. devlete parçalanuşlar ve arala- dan i!ıgali Almanları şaşırttJk ·' 
~l':ı. ~ oımne geliyor. ~ok, ~ok Ifer halde Mareşal Petain' in bir 1 rında rekabet ve münaferet ida· tan başka, Almanya'da endişe 1 

~~ bu kadar tezyıf . edile- takım akıl hocalan olacaktır.\ me etmek siyasetini takip eyle- ile Amerikan demokrasisinin bü . 
~t·~u yapılaca.!;<. şey bır ~- Fakat bunlan pek fena seçtiği ınişlerdi. Şimdi Mareşal Peıaiııin tün dünyayı bir emrivaki kar -1 
lııo Ur bıl~ d~ldir. Bu bır ve Fransız Genie'sine, milli ka- icat etmek istediği rejim eğer şısında bırakmağa muktedir ol- · 
~ llııtruosıt.e,, dır. .. biliyet v~ istidatlarına hiç uy- tutunabilirse Fransanın resmi duğunun ilk işareti olarak telak-
~ ansa buna tahammül ede- mıyan bır hillya peşinde emek- vahdetini muhafaza etmekle be· ki edilmektedir. 

ı 1':''· l!:cnebi işgali kalktığı ve !erini israf ettiği muhakkaktır. raber Franaa içinde en ~ddetli Resmi mahfilleri hala sükU • 
~~ız milletf ~_tir 00: su:ette: Bir C?le~i. işgali altında nifakları ve mücadeleleri tahrik tu muhafaza etmekle beraber, 1 
~il ~e kanaatiılı izhar imkanını 1 Fransız ınılletinm fikrini sorma- etmekten ve Fransayı daima za- Berlinliler, Amerika'nm bu ha-1 ~ Ugu takdirde bu diktatör· dan reyini ve muvafakatini al- yıf, daima ecnebi nüfuzu altın- reketini birinci derecede ehemmi 
\~u:jiıni ayak altJnda çiğnene- nıadan tesis edilecek otoriter da tutmaktan başka bir netice yetli bir bidise olarak addetmek j 
~ • bir rejim ancak y u m r u k verınlyecektir. Mareşal Petain tedirler. Alman g~teleri, B. 
t . lllıııada bu harp içinde milli kuvvetiyle, hafi zabıta tehdit- sulha kadar muvakkat bir idare Roosevelt'e karşı şıddetli bil • 

~ll'i~ap vukua gelmemiştir. !eriyle, hapis, nefy, idam cezala.· ile memleketi tutarak ondan son cumlarda bulunmaktadırlar. j 
1 li\;"'lltÜ rejimi muvakkat bir 1 riyle tatbik ve idame edilebiliF. ra mukadderatını tayin husu- "V oolkiscbher Beobachter., 

ı!ıı 1tahtta meşuın bir gece için· Mareşal Petain bunu yapabile- sunda Franııız m1lletıni serbest ga:retesi, L·landa'nın 'işgalinin 
~ile gibi şartlar dahilinde ha- cek bir adam ınıd_ır? Fransız bıraksa ve bir tarafa Çekilse idi "Büyük Britanya'yı,, harp mal
~ ~Ulduğu henüz tenevvür et- milleti böyle bir re~e tah8;M- vatanperverane bir vazife ifa zeınesi nakliyatını müdafaa kül-

~
llıiştir. Fakat her halde bu re- mill edecek bir millet midir? etmiş ve uzun öınriine gerefli ~fetinden hemen tamaınife kur -

ı ... ~ ıınllletiırin malı de- Zannetıniyorın:- . . l;)ir hatime temin eylemiş olur- tardığma,, işaret ederek, B. Ro· 
~. Vatanı kurtarmak için Fransada diıll bir akide tesisi du. · oseve.lt'in hareketiııln çok küs -
Vurulmuş bir tedbir olabi- edileceği hakkındaki haber ıı:a- Hiileyfn Cııhid YALÇIN <Sonu oayfa 5 ıUtun 4 <M> 

kında müzakere- uyu ar e og"' rlt 
ler yapıldı 1 -

lngiltere tank ve top 1 Sovyetl~r Stalin hattını!1. öııünde kat'i 
ımalatını çok genişletmiş. muh~r~b-:lere gırışecek 

bulunuyor gıbı gorunüyorlar 
Londra, 10 (a.a.) - Avam ~ y AZAN : 

Kamarasında harp malzemesi l 
imalatı hakkındaki müzakereler E '-/" G [ u 
reye müracaat edilmesi talebi mel:(. l enera .nema/ ,.'f.oçer_ 
yapılmaksızın kapanmıştır. . 

Churchill müzakereleri takip Alman orduları Çeko - Slo- ı ~ük manevra yürüyüşü, bü-
etmiştir. Bu müzakerler bir çok 1 vakyaya ilerlerken, cephe, tek yük maaraf \o itina ile te>iis e-
teferrüatlı tenkidlerle beraber ve dar, düşman da zebundu. Bir• (S~"" u ; ta 5 aütu" 1 ••• 
diğer harp gayeleri iyi teşkilit- ------------------....:. _ _.;.;...;.:..:;...:.::.:..:_ 
landırıldlğı takdirde •harbi 

(Sonu ıayfa 5 sUtur; 6 aa Komşumuz Rusyayı Tanıııalım: · 

Hariciye. Maliye, KAZA Kİ TAN . 
Sıhhiye ve Adliye • 

Vakilleri şehrimizde Rusyanın en zengın maden kay-
Dün sabah .. şehrimiz~ gelen ll g" IdJf • l\J emlekette 60 milyar 

trenlerle Harıcıye, Sıbhıye, Ad-
liye ve Maliye Vekilleri gelmiş- t k•• •• d • d 
ıerdir. on omur ma enı "'Jar ır 

Sıhhive Vekili Doktor Hulusi 
Ahtaş ~aat 7,45 de Haydarpaşa. Kazak Sovyet Sosyalis cüm- ı nan 2.744.500 ki:ometre muralı· 
ya muvasalat eden trend~ çık- buriye_ti (Volg~) ı_ıehrinden şar- baı araziye maLktir. MeM>hai 
mı~ ve 1stanbula geçmıştir. ka dogru, garbı Çıne kadar uza- ($onu oayfa 3 sın.." 1 ••• 

Hariciye Vekili Şükrü Saraç· -

~;~~e!~li~ılu v~~~t 9~:ı: 1 Kah..-r ha 'kında valı· 
Haydarpaşaya varan ekspresle •y .... 
gelmişler ve garda vali ve be-
lediye reisi doktor Lfıtfi Kırdar. D K d , Qe 1 • 
Emniyet Müdürü, belediye, vı- r 1 aı• ın soz erı 
liyet ve adliye erkfıııı tıu·afın- O 
dan karşılanmışlardır. ' 

Hariciye Vekili Şükrü Saraç. 
oğlu Vali ve Belediye ReisilH lk kalıv t . . . . t. 
Doktor Lfıtfl Kırdarla ve hu· Q Q evzı ışı tn ı-
susi bir motörle lstanbula ge-
çerek ~:ır1tote1e inmiştir. ~dli- -zamla de.,. .. am ~dıyor 
ye Vekili Hasan Meneınencıoğ- ıv ._. 
lu da Haydarpaşadan doğru e
vine gitmiştir. 

Maliye Vekili Bay Fuat Ağ. 
rah 11.50 treniyle gel.ıniş ve is
tirahat etmek üzere Erenkö • 
yündeki evine gitmiştir, 

Herkes l<ahve alacak 
Kahve tevziatı hakkında halkı gazetelerin bu b-.ıswıta yaptık. 

tarafından vaki !Jlki\yetler v.ı (8 nu oayfo ı oUtu" 1 dol 

• 



.HAZRETi YUSUF
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----------ILE----------
ŞEHiR · HABERLE 

GÜZELLER GÜZELI ZÜLEYHA 
Yazan 
" 

Muharrem Zeki KORGUNAJ 

-27-
Her tarafından adeta ateş -.Ne ben havuza girey'lm, 

fışkırıyordu. Eln hisııısiz bir ka- ne de sen başını arkaya çevir. 
dının onu görünce ah çekmeme- - Öyle ise balıkları seyret-
Bine imk&n yokm. Nitekim sa- me! 
raydaki cariyelenn hepsi ona a- - Ya ne yap3yım! Otura o-
şık olmuşlardı. Lakin kendisi - tura canım sıkıldı. 

Yağ fiyatları üzerinde 
spekülasyon yapan bir 
tröst meydana çıkarıldı 

ne: - Konuşmuvonız da ondan 
- Biz seni seviyoruz! canın sıkılıyor. 

re~~~=~di~=~~ 0::,1 ~?:ı: Daha n8:t3!~a;..~ı:. konuştuk. F~yat Mürakabe bürosu bu hu- lçocu kla rı n 
rişilemiyecek kadar yüksek bir - Ne mı konuşalım? Çok saf. k" hk" k d • } • • 
gaye idi. Boş yere hayale kapıl- sın Yusuf! Asıl biz bundan son- Susta } ta } atı erin eştırıyor 
makta mana yoktu. Zavallılar, ra konuşup anlaşabiliriz. Mese
aşklarının ateşi ile gizli gizli ya- la şimdiye kadar aşktan hiç bah-ı 
mp kül olmaktan başka hiçbir setmedik? B k" 1 • d il • d b l 
şeye muktedir değillerdi. 1 _ Aşktan mı? Amma yaptın azı lmSe erın e e erm e U Unan 
.z~eyha da otuz yaşına gir. ha!. Biz aşık mıyız ki aşktan kesme •eker}erİ yüksek fiyatla sata-

francala 
ihtiyaçları 

ıruşti. Bu yaş, kocası tarafın • bahsedelim.. Y 

dan tatmin edilemiyen bir kadın - Aşık değiliz amma aııktan rak ihtikar yapbklan tesbit olundu Belediye 100 çuval 
için çok tehlikeli bir yaştı. Bıı.- bahsetmek çok zevkli olur. 
huswı Züleyha, Yusuf gibi bir - Ben aşktan bahsetmeyi Z~ytin ".e sad~ya~. fiy~tlar~-1 tan 37 kuruşa, kuru~ .?- francala ununa İh-
cihan güzeline de ii.şık olmuştu. bilmem ki... daki gayrı tabıı yükselişe ıud ı kuruştan 8 kuruşa duşmuştür. 
Müthlş aşkını eenelerdenben - Ben debilmem ... Fakat ko- tahkikat devam etmektedir. Fi- Piriııç fiyaııtiannın yükseld4,~ tiyaç olduğunu 
~ tutmak fedakarlığına kat- nuşa konuşa öğreniriz. yatları mürakabe teşkilatı, bu de gayri tabii imiş • • 
\anmıştı. Artık canına tak el- - O halde evvela sen söyle.. maddelerin fiyatlarım istihsal Pirinç fiyatlarına gelince, fi- lesbıt ettı 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Devlet Denlzgol
ları Umum Mü
dürlüğünün na
zarı dikkatine 
Hüviyeti bizce malUın bir 

okuyucumuzdan aldığımız bir 
millupta duıiliyor ki: 

"- Sabahları Yalova.dan 
6,10 da hareket eden vapur, 
7,4.5 de Büyükadaya uğrar, 
buradaki yolcuları da aldık -
tan sonra Heybeliye gelir. Fa
kat vapur artık o kadar dol
muştur ki, Heybeli yolcuları 
köprüye kadar ayakta gelmek 
mecburiyetinde kahyorlar. 
Halbuki eskiden ne iyi idi? 
Bu <>ibi vapurlar, Ya!ovadan 
Büyükadaya gelir, buradan 
doğru köprüye hareket eder
di. Nitekim bu Pazartesi böy
le bir vapur tahrik edilmiş ve 
Heybeli yolcuları rahat e~ 
ti. 

L'l.İŞti. Daha fazla dayanamıya- Züleyha, birdenbire Yusufun mıntakalarından da sormuştur. yatları mürak.abe teşkilatı bu 
c.ıktı. Aşkını izhar etmeğP. mec ellerini yakaladı; avuçları ara- İlk yapılan tahkikat netice - 1

1 
maddede görülen fiyat yük • 

bıtrdu. Aksi halde çıldırmak iş- sına aldı; baygın bakıııJannı yü ı sinde piyasada Trabzondan zi- sekliğini de gayri tabu bulmak· 
te 1 bile değildi. züne dikti. Heyecandan titri yen YD;de Urfa. ya~arım!l. _gayri ta- 1 tadı~. İlk tahkikat, şehrimizde 

Belediye Sıhhat Müdürlüğü, Acaba buna bir çare bulu-
şehrimizde bulunan 1 ile 5 yaş- ı namaz mı? 

tyi amma bunu nasıl söyliye- bir sesle: bu surette yukseldigı anlaşıl- 1 iki fırmaya inhisar eden toptan 
retti. Kend.İ9İne dahna "abla,, - Sen cok güzelsin Yusuf, mıştır. Bunun üzerine tahkikat pirinç ticaretinin bu :fırına tara
di) e hltap eden Yusuf, o zaman dedi. O kadar güzelsin ki, yü- derinleştirilmiş ve son zaman- fından istendiği gibi sevk ve ida 
örk üp yanından kaçmıyacak züne bakmağa doyamıyorum. ı ıarda şehrimizde kurulan bir I re edildiği hakikatini meydana 

!ar d ki kl f Bundan başka Denizyollan 
arasın a çocu arın raı:ı- idaresinden bir dilegımız·· . da

cala ihtiyaçlarını temin etmek j 
maksadiyle faaliyete geçmiştir. ha vardır. O da, tenzitatı yüz. 
Sıhhat Müdürlüğü ilk iş olarak de yirmi beşe indirilmiş m&-

mı)dı? O zaman Züleyhanın va Yusuf, bu iltifab çok dinle - şirket meydana çıkarılmıştır. çıkvılmıştır.Bu tootancıların an 

mur karnelerinin eskisi gibi 
francala yemesi tazım gelen kü- yüzde elli teMililte tabi tutul
çüklerin mıktarını araştırmış- masıdır, 
tır. Bu miktarın 40 bin olduğu ._ ____ ..... _____ _. 

zlyeti daha feci olmaz mıydı? mişti. Gayet tabii bir sesle her Bir nevi tröst mahiyetini haiz !asıldığına göre ~ltiıc zeriyatının 
Güzeller güzeli, kararını ver- zaman verdiği cevabı tekrarla- olan bu şirket bilhassa Urfa ya- tahdit edildiğini nazarı dikkate 

mişı:i. Muhtelif vesilelerle Yusu- dı: ı ğı üzerinde iş .. gören toptancı •

1 

alarak _sto~ yapmak cihetine 
fun kalbini yoklıyacak; yavaş - Sanki sen çirkin misin? !ardan terekk~? etmektedU:.. gittiklen, hiç bir faydası olma-
yavaş kendisini ona başka türlil - Haklı.'lln ! Benim de çok gil- Fiyatları murakabe teşkilatı, dığı halde şehrimize pirinç ge-

tesbit olunmuştur. Çocukların 

yiyeceği farancala günde 12.5 ile 
250 garam arasında tehalüf et
mektedir. Çocukların francala. 
ihtiyaçlarını temin etmek i<;in 

Azgın manda 
sevdirmeğe çalışacaktı. Buna zel olduğumu söylüyorlar. Fakat bu tröstün alfô!ıtlak sade yağı ve tirmedikleri, taşrada ehemmi • 
muvaffak olduğu takdirde her sen güzelliğime hayran değilsin. ı· bilhassa Urfa yağlan üzerinde yelli miktarda pirinç stoku bu· 
ııey yoluna. girecekti. Kendi ken- - Kim demiş hayran değilim müstehliğin aleyhine olı:ırak lunduğu tahmin edilmektedir. 
dine: diye? oynamasına müsaade etmiyecek I Kesme ııeker ilıtik&n mı? 

her gün için 100 çuval franca-

1 

Sütlücede bir bey-
lalık una ihtiyaç vardır. Bele- , 
diye Sıhhat Müdürlüğü bu gıri boynuzlaya_rak 

- O vakit kocama karşı va- - Hayran olsan gözlerini tirBund. . "". k U f • Bazı kimselerin topladıkları 
ziyetimi hiç değiştirmem; benden ayırmazsın. Yoksa beni an uuş a r a yagı k A k ı · izli' !arak 

1 

istihsal mıntakalarındaki top- esme şe er erı. g 0 çay 

miktar unun temin edilmesi için Öldürdü 
belediye reisliğine müracaat et
miştir. Belediye vaziyeti Top
rak Mahsulleri Ofisine ve Ti
caret Vekaletine bildirecektir. 
Diğer taraftan belediye halkın 
kolaylıkla francala temin edebil
mesi için yeniden francala tevzi 
şubeleri açmıştır. Yeni açılan 

tevzi 3ubelcri şunlardır·~ 

sevgili Yusufumla gizli gizli se- güzel buluyol'&Uil da. sevmiyor tan·cıl·~- da bu cıns· yag· uz" e·nn· _ cı.Jara sattıkları, bu ar. ada. hır. 
..,;.;..;m ·,Elverir ki Yusuf da be- musun? ~~ k ı k 85 k istedik! ·....--· · dık' ö- .,_.~ ı o şe ere uruş en 
ni sevmeğe ba~asın .. - Zavallı babacığım ile küçük de oyna ,an _grell!~19•u · öğrenilmiştir. Yukandanberi 1 

. Dıye ~Yle'!lyordu. Buluşta kardeşimden sonra en çok seni d ~üksenlelerde hytinıssedili! derece- tafsil ettiğimiz teşebbüslerd.a 
bır fevkaladelik yoktu. kocası- seviyorum. J e Y en ze yagı, susam b't !·-•·- fi t .. ve susam yağı ile kuru sebze suçu sa ı_ 0 o.uw.<, ya mura-
na i~t -~~eğe_ karar veren - Amma sevmek türlü tiıriü f' ti d ünlerde düşük kabe komısyonuna ve orada.ı:ı da 
en bas!t duşunceli bir kadın b~- olur. MMelli ben seni başka tür- 1~{a k~ed~=ğ! başlamıştır. • adliyeye ve~eklerdir. 
le aynı .~kilde hareke~ ederdi. lü de sevıyor,•m. Bilmem nasıl Burulan iki hafta evvel top- 1 Müralaı.be konıisyonu toplantısı 
Fakat Züleyha daha mükemmel anlatayım? Yani, seni biran gö- tan zeytinyağı fiyatları 85 _ 90 Fiyat mürakabe komisyonu, 
çarelere baıı vuracak halde de- remezsem çılJıracak hale geli- kurn•• kadar çıktııışti ,' Son dün tf:-:.ıar to. planmıştır. :C>ünkü 
ğildi. Pek perişan olmuştu. He- yorum. • ...,,,_ ~ 
defıne en kwa ve en kestirme . . 

1 
günlerde zeytinyagı fiyatları toplantıda komisyon mutad , iıı-

yoldan ulaşmak istiyordu. / - Allah esırgesın · Çıldırmak 75 • 80, su.samyağı ~ kuruş- • ler. i\,er;ızıde 
1 
~"Şglıl olın~tur. 

Bir gün has bahçenin ortasın- çok _fona şeydir. . f ------------44119------~---...,.....--
daki havuzda oturuyorlardı. Züleyha, daha fazla ilerı gi- s=L=o/v=o= 1 MOT=F='RRIK 
Bahçede kendilerinden başka demedi. Yusufun ellerini bırak- ı;;; ı;;; ı;;; ~ ~ '"" 

kimse yoktu. Her zaman dallar tı: 
da cıvıldaşan kuşlar bile o ı;ın l - Haydi, biraz dolaşalıım! Gıda maddelerinin Fin radyosunun 
onları yalnız bırakmışlardı. j Dedi. ikisi bir anda kalktı -

Be:voğlunda Taksim, an-
bey, Gtla.ta, Y eniçarşıda, Emin 
önünde Sirkeci, Beyazıt, Balık
pazarı, Tahta.kalede, • Fatihde, 
Bakırköy, Eyüp, L9.leli ve Şeh
remininde 

Bu şubelerde düntl~ itibaren 
halka francala dağılmağa ba~ . 
lanmıştır. 

Sabık Mıntaka Tk:aret 
Yusuf, havuzda yüzen mini !a.r. Ele!~ vererek hasbahçenin tahlil neticele-1 Türkçe neşriyatı 

"'ınde çıçak tarhlarının müdürü yeni vazifesine mıni balıklan ıaeyrediyor; Züley- ·~ ' arasın- ... Belediye mii:fettiııleri tarafın- Dünden · itibaren ."Finlandi-
ha da baygın baygın, hayran da dolaşınağa ba~a~ar. Zilley- daıi Haziran ayı içinde muh- ya'run Lahti radyodifüzyon başlac'ı 
hayran ona bakıyordu: j ha, aynı mevzu uzerınde konuş- ·-'""' . d alı lstanbul mıntakası ticaret 

- Ne yapıyorsun, Yusuf? m.ağa_devam etmek istiyordu. ! telif· gıda m..._... ... erın en nan postam ecnebi dil n~yatı gün mu"cl.ürU' . Said Rauf Sarper'ın, 
B d lınd niiınuııelerin tahlil raporları be- !ilk pro.,.,.,.m•"o Türkçe ne•,.;ya 

Diye sordu. Yusuf, vaziyetini ır agaç 8: 8: _gaga ~ga!'a ı 1 i e kim &hanesi tarafından ... ~ .,,.. - Ticaret Vekfiletinde mühim bir 
bozmadan cevap verdi: vererek sevışcn ıki serçeyı gos- , ed Y . Y hh t .. d" Jüğü' tı da illve etmiştir. TürkÇe neş- vazifeye tayın· edildigını· · · yaz _ 

. tererek sordu· dün beledı ..-e sı a mu ur riyırt her giin Türkiye saati ile 
- Bahklan seyrediyorum. · . . .. .. ne gönderilmiştiP. 00 22 mıştık. 
_ Onlan seyretmek çok mu - Şu daldakı serçelen go ru-ı 25 a- 1.30, 3.30, 11.50, 16. ve .30 Sait Rauf, Anka.raya vazife-

h 'di ? yor musun Yusuf? Bu raporlara nazaran s da lmak "'--- Jo d•la ile oşuna gı yor. J .. .. lam sucuk nüınunesinden ve o .,...,.., sa ....,a si başına. gftıniştlr. Mmtaka 
- Öyle güzel yüzüyorlar ki.. - ~uyo~. buld 

7 
etli' gMia maddeleri nümunesin- 25.~7. 16.85, ·19.75 ve 31.58 met- Ticaret müdürlüğünü vekaleten 

Balık olup aralarına kablasım - lk' arı nas. un. ~en 23 memba suyu nümune - re üzerinden yapılmaktadır.,, Necıneddin Meto yapacaktır, 
geliyor. - 1Jı: ·' se".ım1ı1ı kkuş ... lduklann 1 ainden 12, 38 sabun nümunesin- --------------------< 

Sütliicede mezbahanın kesim 
yerinde kasap Hüseyine ait bu
lunan azgın bir manda, bağlı 

olduğu ipi kopararak mezba -
hadan Sütliceye doğru kaçma -
ğa tıaşıamtş ve yolda teaadüf 
ettiği Recebe ait bir atı boy -
nuzlamak suretile de hal öldür
ı:nü~tiir. Y ı>tişenler tarafın -
dan bu azgın manda da vuru -
!arak öldürülmüştür. 

Bir carih tevkif 
olundu 

'İiı.rlabaşında g,ezdikleri sıra
da arkadaşlarını yaralamkla 
suçlu Halil İle Hüseyin dün ad
liyeye verilmişler ve yapılan 1 
sorgu neticesinde Halil hakkın 
da tevkif karan verilerek der
hal müzekkeresi kesilmiştir. ! 
Hüseyin serbest bırakılmıştır. 

Bir bakkal ihti
kardan dolayı 
mahkftm oldu 

Elli kuruşa. satması lii.zım ge
len şekeri 55 kuruşa sattıkları - ~- ha.w.< olmadan da ~de ~ilı~m. ~'i:at va.ziye~ den 4, 99 yağlı maddeler nümu K o s T A H H A o E M E hav~ yuzebilır. İstersen hır !erine hiç dikkat ettin mi? nesinden 7, 73 tatlı maddeler ,,__ 

tecrabe yap! . . . ? nüınunesinden 11, 3 francala I' 
__, · için adliyeye verilen Gedikpaşa-

- Sen burada iken hlç böyle - Vaz_ı)'.etlennde ne var ki· · · d 2 347 ekmek nü-
? _ Sevışıyorlar nımıunesm en , .. 

şey olur mu . K 1 d . · . . munesinden 8, 202 ekmek numu-
N . . im ? K dın d - uş ar aıma sevışır. .. Geceleri uygunsuz kadın

müzege sokup cünbüş 
gapıgormuş 

. -;- ı_çın o as:n . a a- _ Ya insanlar? nesiııden 20, 36 gazoz numune-
ğilsın kı eoyundugun zaman u- _ İnsanlar da öyle!.. sinden 7, 128 sütlü maddeler 
tanaaın. Hem ben sana ~am _Ya biz! nüınunesinden 15 tan~ı bozuk 
lo .. B~ımı arkaya çevlrirım.. _Biz de öyle!.. çıkmıştır. Belediye numun~len 

farı 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecneb~ 

SENELiK 1400 Kr-ı- 2700 Kry. 

8 AYLIK 780 • 1450 • 

3 AYLIK 400 • 800 • 

1 AYLIK 160 • BOO .. 

TAKViM 
HIZ!R Ol 

1360 

Gamazl&I-
dhir 16 

Günoı 

8.56 

'·38 
Akpm 

12.00 
19.42 

GÖN 192 AY 7 

11 1357 

EMMU z Haziran 
1941 _28_ 
Cuma 

ö61• lklndı 

4.37 8,37 Ezani 
12,19 16.19 VMatf 

Yotaı imsak 

I.59 6,41 Ez.ani 
21.41 2.'23 ...,. .... , 

-- DiKKAT ~ 
•Yeni h.Mh• ı 91,.deriten yazılır 

ve evrak nqredllaln edllm..Jn iade 
oJllJlf11U ve ı.unların k'Y'Hlm .. ın .. 
ı1e11 dol.,.ı hlQ pir llJ.H•lll'"t kobui 
!dllıııez, 

- İşte şimdi hata ettin. Biz, bozuk çıkan dükkan. ve mues
bilakıs sevişmeyi hiç bilmiyo • seseler hakkında takibat yapıı.
ruz. Sevmenin türlü türlü oldu- caktır. 

- Dün yOOinci asliye oesa malı 
ğunu anlıyamaclıgın gibi sev . D h•ı• e Vekili bu kemesinde b.ir hakaret dava
mekle sevişmek arasındaki mü- a 1 ıy 

sına bakıldı. Fakat suçlu yok-
hinı farkı d~ bilmiyorsun. Bu sabah geliyor tu. Mahkeme onu buldurmak 
hususta sem pek cahil buluyo- ı 
rum Yusuf! D.ahili. · ·ye Vek. ili. Faik öztr~ ii2.ere duruşmayı başka bir gü-

ehr 1 ktir ne bırakb. · 

müdüre karşı olmadık sözlerle 
tahkirde bulunmuştur. 

Bu mesele nihayet bir çok 
şalı.itler ve tahkikat evrakı ile 
birlikte adliyeye intikal etmiş 
tir. . 

Yusuf, Züleyhanın maksadı- bu ~abalı ~ . ımıre. ge ece .. · . · · , .. , . 
na hfila intikal edememişti. A- Vekil şehrimizde bit ~ç ~ Aııcak d&va.ıım cereyanına Di!n dinlenilen . sabitlerden 
caba 0 giin niçin öyle acayip ko- ka~acak, belediye ye vilayet 1§· davacı ile şalı.itlerin verdikleri Topkapı .müzesi mÜdürü Tah
nuşuyordu? Yoksa bunları lii.f len hakkında tedkikler yapa: ifadeye göre hiıdisenin entere- sin Üz ve başkatip Fehmi ö-
olsun diye mi söylüyordu: J caktır. Vekil bilh_ıı.:ısa asker aı- sa.o taı:w.flan olduğundan ay- ver: 

Ö
- t· f , ___ d lelerine yardım şyle meşgul nen yazıyoruz: - Biz sa.de tahkikat yapıp 

- gre ırsen ena 0=· e- lacaktır Türk ve lslim &.san müze- bunu bir raporla tesbit ettik. 
di. 1nsalı en liizu.mı;uz, en ehem- •

0
;.;,;;,;,;;._ •. _....,..,. ... ----·1 bek Bildigun-· iz bundan ibarettir. 

miyetsiz şeyleri bile öğrenmeli- si hadeJne!erinden ve gooe -
dir. Yusuf, elini Züleyhanın göğ- <;ilerinden olan Arif a~daki Demişlerdir. Fakat dinlenen 

' ilikl' • k 1 :.a....~· bulund"'"' ge- hademelerden bir kısmı haka· ı Züleyha, sevmekle seviçmek süne sokunca ta erme a- genç; nv~..,,ı ...,- ret sırasında hUJr bulundukla 
arasındaki farkı münasip bir şe- dar ürpe~. bu ürperiş, Zü- celer hemen her defasında 
kilde anlatınağa hazırlanıyordu. leyharun gözünden kaçmamıştı. uygunsuz _uygunsuz kadınlar ~ ;:i,;d~~~~:; 
Sağ taraflarından ansızın bir hı- Dipten dorui'a kadar ateıı kesi- bularak ~~ye almakta. ye 
..... ı koptu. Bşlannı çevır· ı'p .... 1._ I 16~ kadın korkunJ· yılanın bah- onlarla cilnbıttı yapmakta ımış. - Biz orada değildik. Fa
,...• .,..... ~ ' ötedenberi devam eden bu hl- kat bilfilıare Arif bhıe kendisi 
tılar. Kocaman bir yılanın sü- şettiği bu fırsattan tam zama • dise nih yet llunin müdürü anlattı. "lfüdür beni kovdu 
ratle kayarak duvarın altında nında :istifade ~~şti; daha da bulunan ~e m:ıterem bilgiçle- amma. Ben de ona bir söyle
göze çarpan büyük bir deliğe istifade etmek ıstiyordıı: rimi:r;d 1 Abdillkadirin mediğimi bırakmadım,, diye 
girdiğini gördüler. Fevkalade - Ateşim var Yusuf.! diye ~ağı: ~:'ek derhal gece cürmünü itiraf etti. 
korkarak biribirlerine sarıldılar, inledi._ ,.._;.;..-;..,. ümiin _cayır. cay_ ır_ _ıc...,..,ft '"' tah'~ nem:..•6rdır' . 
ikisinin de yüzü sapsan kesilıııi:ı ~..,.,u ""'°~~ 'j"' ""!' """ 
ti. Hemen oradan kaçtılar. Ken- yandıgını hissetmOOin mı? Elini eylemlfiir. Aldığı haberin dog- Saçlunun ne~ olduğu bi-
dilerini havuzun başına zor at- bir daha sok da. haıııretimin de- rı.t1uğu sabit olunca ~i .Ariti !inmediğinden Ve mahkemeye 
tılar. Zilleyha, Yusufun elini ya. recesini anl&! de ~ -nı kendi.sine yol gelmediğinden aranıp bulun-
kaladı. Zorla. kendi göğsüne Yusuf, bu ateııi ilk temasta ve~ va.z!f~deıı çıka- ması için pofuıe miireklı:ere 
tu: hissetınlş ve bu ateııln · · ~ bildirm1vtir. rzıımaaına yq bunun için de 

o.ı,. dedi K , ... ,_ f ,.......,.....,;gtl.~b.ir ~- ~2{~!,.~ P-ı: itapışıııanm taliklne Jwv \'&-- ...-, • BWUll ne ena 1~6..-l"--·- , de ~.. _...__ ·ı •-.. 
çarpıyor. ~ daha dııruvereoet- www. DU .....,...., .,!" mı.,.... 
ti. . (~ ... ~ 

--~ 

• 

da bakkal Agop ile karıaı V ero
illı:a ve tezgahtarı Nişanın mu· 
hakemleri dün ikinci asliye ce
zada neticelenmiş ve her üçü • 
nün de 25 şer lira ağır para 
ceza.sile dükkanlanmn 7 gün 
müddetle seddine karar veril • 
mi,tır. 

Bir yankesici mah
kum oldu 

Mahnnıtpaşada Meli.hat adın 
da genç bir kadımn içinde lö 
ljrası bulunan para çantasını 

kapıp kaçtığı sırada yakalanan 
Niyazi dün ikinci sulh cezada 
muhakeme edilmiş ve 5 ay 25 
gün mahpusiyetine karar veril
miştir. 

İkmal kurslan 
hazırlıkları 

Dün İstanbul kız lisesinde 
şehrimizde bulunan büUin orta, J 

lise, san'at ve muallim mektep
lerinin müdürleri toplanmışlar 
ve 16 temmuzda başlıyacak olan 
ikmal kurslarının hangi mual • 
limler tarafından idare edilecek
leri ve kurslarda takip olunacak 
nrogram hakkında görüşmüş
lerdir. 

Her hangi bir sebepten ken
di mekteplerindeki kurslara de
vam edemiyecek olan talebe diğ
ğer mekteplerin kurslanna ka
bul edilebileceklel'WL 

Abideler hakkında 
Yazan : ULUNAY 

Fotograf yaman bir ıniid 
yahut itham şahididir. 
(Son Posta) da tarihi Be 
hamamının öyle bir resnıf., ~ 
ki bunu gören bir edamın ti 
hakkında eski Roma impıır& ~ 
lan gibi b~ parmağını .. " la 
doğru eğerek idam hU ~u 
vermemesine ihtimal yo1'._~·(~ ~u 

Beyazıt hamamının degı~ 
nan) ın Ayasofya meyd_ ~ bu 
da yaptığı hamamın resıııı ; ~~ 
bu tarzda alınsa kim olurP~ dı 
sun oraya yıkıcıları üşüş~ ~ ~" 
Beyazıt hamamının taribl rf!J "" 
kıymeti vardır. Mimari J<ıl:,,ıı 
tine gelince bu benim ih tiS"'.'.'r 
dahilinde değildir. Hatt.3 .,,. 
nederseın bu meseleyi ıcuı:, 
!ayan refikimizin de ihtisllS' . ı 
bilinde değildir. 

Eski Sergerdelerden ~ 
na Ha!ilin o hamamda yık .• ~ 
olmasını ileri sürmek bıll pr 
tarihi bir kıymet vermez. -" lııt 
yazıt hamamım tarih Jl31i"'ıJ, % 
da kıymetleştiren amil '::,j ~ 
devrini yıkan, Üçüncü ~ ~ 
hal'eden, Damad İbrahiın~_\d' ~n 
yı parçalatan, Osmanlı "'°'~ 
birinci Mahmut gibi m~~ 
ince bir adamı getiren ihed~ 
o bina dahilinde tertip ı:;ııı ij 
olmasıdır. Bu itibarla :Bel:..ıı ~ 
hamamının yıktırılması ~ ~ 
değıldir. Koskoya doğru . 'el loet 
lirken bu binanın gövd~,; ' 'tış 
Posta refikimizin fotog"".:;.,I ı . .'· 
da görüldüğü gibi bir ınaJ!Y,. ~Q 
arzetmez. Mimari hatıarı ~ 
zarif kubbeli yüksek bir Jll"" 
diT. . ~ ~) 

Ona taş, toprak yığını~ \ö 
veren yanındaki arsanın 1;1, itti 
edilmemiş olmasıdır. EU'&'~A t~lı 
18.zım gelen temizlik yıı.P"" Jıf ~~ 
bu tarihi abide AyasofY3 ~ 
m.amı gibi meydana çıkal'· ~ 

(Abideleri Koruma gıı~ 
röleve bürosu şefi) ~ ııJI 
mar Sedat Çetintaşın g ~ 
mesele hakkında, gerek "4 
nun içinde oturmuş o~ 
raPn tezyinatı aşırılnII . :.1 
tan Mahmut türbesi h~ 
derhal izahat vermesi ~ ~ 
niyeti mucip bir lıiıdisedi1' Jı! 
kü Çeşmemeydanında 1 
pulat aksamı aşırıldığııı~/ 
layı "Hnkkuran,, kafesi , -" 
nen sebil hakkında dikkati ~ 
etmek için yapılan neşri~' 
roda hiç bir alaka uyaıı f':i 
ınış, cevaba bile lü.zııın ,,.-
memişti. ._:.ı I 
Matbuatın bir vazife&~ 

irşad olduğuna kani bıılull~ 
muz için abideleri ko~ dJ ; 
sunun bunun hakkında, "':.i 
düşündüğünü anlahlla.k istl1""~ 
Daha böyle blr çok abideJel'_,I)' 
dır ki ufak bir himmetle 
vü hara.biden kurtulabi~~ 

Anadolu Hisarında.ki ~ 
Hüseyin Paşa ya.lısınl ~ 
maktan kurtaran miınaT ~ 
Çetinta.ştan ihtisas ve sal~..JI 
dahilinde olan bu vadide JJjllP" 
beklemek hakkımızdır, , ti/ 

Frenklerin dedikleri gi~· 
nu "tekerleğe değnek so~ 
kabilinden bir hareket u•"" 
etmezlerse muavenete 'lfl 111' 
olan abidelerin listesini ıc0j~ 
rine hüsnüniyetle ~_..1 

}leşiktaş takJJ"' 
Ankara ya 

hareket etti f. 
940 • 41 İstanbul lig .~!' 

yonu Beşiktaş takımı ~ 
futbol birinciliklerine ı~ 
etmek üzere dün akşail' t:il' ~ 
Anka.raya hareket etJniŞ .;p U' 

file yirmi kişiden müreltl> '1 "ıa 
lup Siyah - Beyaz:ın ~Ait· ,,, ij 
rosunu muhafaza etmelcW ı .• .. .,, 
Bir telsiz kurf 

açılıyor b~ı· 
Münkaliıt Vekfileti .ts~ 'TJ' 

ôa bir tel.siz kursu açll'.la.P ,,,ı· 
rar vermiştir. Kurs, eyi~~~~ 
lacak, 6 ay devam ed ıııl"' 
Kursa, orta mektep ll'.l~,.ı:ıı)' 
ile tercihan denlı.ciler al"'"' 
tır. 

f/' 
Bulduğu bir Jll~ 

zer kurşunile 
yaralandı ~ 

Çorakkapıda Servili ll'.l~~ 
1010 uncu sokakta Tabı J>ıl ~ 
1 7 yaşında balıkçı aaa:;ı.;ıı~ 
duğu bir mavzer kU Jc&f"':.. 
hızla duvara çarpmış_ ve J<Ov.ı' 
!ün ateş alması fty.erlile ıJI Jc'!'. 

ııll! ~ .. -dan çıkan kurşun ~ !i.V"' 
nına isabet etmiş "!'_.:~..ut· 
yı ağır aurette yara.ıaı-' · 



IIomşumuz Rusyayı Tanıyalım : 

ıda KAZAKiST AN 
:J. kacwanın.enzengin maden kay
·~ ~;ğıdır. Memlekette 60 milyar 
r~ ton kömür madeni vardır 
~~ 

~; ta . ( Baı tar•fı 1 ıncl sayfada) J çarpıştılar. Çarlık idaresi bu is
yanları pek kanlı ve zalimane 
bir şekilde bastırdı. Bazan bü
tün bir köy hak ile yeksan edil
di. Binlerce Kazak sürü sürü 
idam olundu. Bu zulüm karşı -
şı.eında 300.000 den fazla Ka
zak Çin topraklarına iltica etti-

lbjj)-f lU lhıye bakımından Ka.zaki~tan 
tbl· h ":lıurıyHi bıiyük Sovyet c~
._,1 1~ ,urıyetınden sonra hemen ıkin
ı;~ 1 !!elen ülkedir. 1 
r. . W' b .Avruna kıt'asının dörtte biri 
IJ'.ll ~ v uytikliıı{ündeki bu kocaman 
~~ ~" Viiıı atli ülke Sovyeller ittiha
~~ ~ ~·nın nüfusunun ancak yüzde 
,.... rıtf ı'':_dünü doldurur, yaJli nüfus ihülilden SODl'a 
~ı).4 "'l•ıınından zayıftır. İhtilalden sonra Kazaklar bi-

ler. , , .. 

~ )'ı Kazakistan topraklarında son raz nefes alır gibi oldular. Bu
~ . ..d ot.Har içinde bakır ve petrol ma- gün Kazakistanda ziraat ve sa· 
11"".iı: !r nleri bulunmuştur. Fakat bu nayi birhayli terakki etmiştir. 
sı ı 1:eraklar zengin altın, gümüş,! Bilhassa ziraat makinelerinin 1 

ttO' J° .el, kömür, potasyum maden- taammümü sayesinde ziraatte 
1":,.ı ı:11e de şöhret almıştır. Bu iti· inkişaf vardır. Müşterek çift -
~ \ rla maden bakımından Kaza- liklerde 24.000 den fazla trak- I 
ill~ ..,~ı;:n, Sovyetleı· ittihadının en tör çalışmakt•dır. Müteaddit 

ı.ıe -.;•n cümhuriyetidir. Bütün kimyevi maddeler fabrikaları, 
% tnleketin sarfettiği bakır ma- bakır ve diğer maden izabe o
~ ilinden yüzde 64 ü kurşun caklan faaliyettedir. Hayvan ye
~ deninden yüzde 75 nı, ve çin- tiştinne şart ve usullerinde de 
~Un yüzde 50 sini Kazakis - terakkiler vardır. \ 

lemin evler. Kazakistanda her çiftçinin 
llraı - Emoo ()f'trolleri mutlaka beş on ba.ş hayvanı var-

ı~ll:i.er denizi kıyılarından dır. Memlekette yeniden 4220 
:;JI' ~Yubinsk) şehrine kadar kilometre uzunluğunda demiryo-

ol;,o ~ an (Ural - Emba) mınt&- Ju inşa edilmiştir. 
~ ·~~ 400.000 kilometre vüs'atin- (Yarınki nüshamızda Tacikis-

'ci ""t 1 
arazinin 1.300.000.000 ton ta.n cümhuriyetinden bahsede • 

· • . ~ roı ihtiva ettiği tahakkuk et- ceğiz.) 
ı;:ir. Kazakistanda 60 milyar """""""""""""""""""""'"""'vvvvvvvv 

"'-' 4 • kömür madeni mevcut ol- 1 

·~.İr >ı'?ı da son yıllar zarfında ya
ll""' -.,~n araştırmalar neticesinde 

•* ~"."'lllmıştır. Yalnız (Karagan
Jıll"'. ~ti) ~llltakasında 56 milyar ton 

• ..Al itti llılir madeni vardır ve ehem
fll'. ta Y~ bakımından bu havzai 

, 11 11, lıtrııye ehemiyet itibamrıle 
.,. ~vv~ Rusyanın ıiçüncü derece-

. ~ llılihim kömür mıntakasıdır. 
e'I. l( Ç-01 diyarı amn1a. .. 

)il b ~?.akistanın merkezi vüs'at-
iıl"'. bıe <:<illerie kaplıdır. Buna rağ-

b ~~tı Kazakistanda ekilmiş mın-
::;.ı- ~alar da pek çoktur. Kazakis
:ı".. • dıı.ıı tabiat hiçbir şeyi esir

\ı~ıni~tir. Mesela balıklarının 
~~dllgiıe ve lezzetile meııhur üç 
il en fazla göl vardır. 

f ~lıııdan başka Kazakistan 
/ ~Uriye~ zeriyata müsait el. ~ ınilyoıf!i1ca hektar viis'a
°'İ ~ bot. arıızi vardır ve mera

t • )~ llıilyoıılvca hayvanı besli
r>~ bir ıffimrahbktadır. 

ııı.-lııı: . zamıı.ııında müstebit 
~~ k.a.zak!ıırı pek hakir gö -
ııı .. ~ Oıılara iusanca muamele et
lıı;" h. Halta bir Çarlık ıdare a
~!>uıı şıı ıııefjiıur sözleri ne 
"il' tnaııidardır. 

Muhtac cocuklar 
1 1 

bakılıyor 
İstanbulda ilk okullarda oku

yan ve himaye heyetleri, yar
dım cemiyetleri tarafından ko
runan fakir çocukların arasın
dan bir çoğunun tatil ayları · 
zarfında da hımayeye muhtaç 
oldukları anlaşılmış ve bu hu
su~ ile meşırııl olan İstanbul 
Maarif müdiirlüğü, miktarı 
3220 yi tutan bu talebeyi pey- . 
derpey muayene ederek bunlar
dan 103 niin hastalıkları dola -
yısile prevantaryuma, 2511 inin 
kamplara ve 606 sının da ço -
cuk ~elerine gönderilmesine 
karar v~miRlir. 

Prevan! oryuma gönderilecek 
olan talebenin 86 sı gön
derilmiştir. Diğerleri de bugün 
ler zarfında gönderilecektir. 

Mısırlara Hükômetce 
el kondu 

1 

Sabah 
Gireceğine girecek 
amma ne zaman 

. k? gırece ••.• 
A merika sahiden garibeler 

diyarı ve Amerikalılar 
da, biz eski dünyalıların akılları
mız alnııya.cak derecede, ger
çekten tuhaf adamlarmış. 

Dünkü gazetelerde şu cümle 
ile hülasa edilebilecek bir ajans 

1 telgrafı çıktı: ''Muvazzaf Ame
rikan askerleri Amerikanın dı
şına gönderilecektir . ., 

Hükfınıetin en küçük bir ka
rarım tatbik edebilmesi için be
hemehal efkarı umumiyenin 
tasvip ve milzaheretini ka
zanmak mecburiyetinde bulun
duğu bu ülkenin harbe müda
halesi hakkında galiba şu ha- · 
berleri de okuyacağız: 

- Amerikanın yeni bir kara
rı: Kongre Amerikan kuvvetle
rinin harp meydanlarına sevki 
için gemiye binmelerine müsaa
de etmiştir, 

Yahut: 
- Amerika harbe bir adım 

daha attı: lzlandaya ihraç edil
miş olan Amerikan bahriye 
silah endazları icabında tüfek
lerine fişek sürebileceklerdir. 
Silah istimali meselesine gelin
ce bunun da gecikmiyeceğini 
gazeteler temin etmektedirler. 
Maamaflh .. ilh _ 

* 
Bize pek tuhaf gelen bu for

malitelere rağmen birleşik A
merika nihayet 1918 yılında da 
harbe girdi idi. Hem de ne gi
riş. Bir numaralı Cih3Jl harbini 
yaşamı' olanlar bu girişin mana 
sını pek iyi bilirler. Amerikalı
lar vAkıa bizim eski dilnyah 
kaf&larımızın kavramakta miiş
k\\lat çektiği bir betaetle i~ gö
rüyorlar amma bir kere işe sa
rıldılar mı dört başı mamur iş 
görüyorlar. 

Hadiseler gösteriyor ki, A
merika eninde de sonunda da 
bu badireye müdahale edecek
tir. Bugün İzlanda işgal edile -
oek, yarın muva.uaf Amerikan 
efradının Anıerikan toprakları
nın dlşına çıkmasına müsaade 
olunıeak, bir hafta soııra bun
ların silih kullanmaları milbah 
sayılacak, hülfısa bir gün gele
cek Amerika da kollarını sıva
yıp kendini muharipler arasın
da bulacak. 

Gidişe bakılırsa bu, ancak bir 
zaman meselesidir. Fakat ne 
zaman? lşte bu suale cevap 
vermek mü~küldilr. J.;;- kır= I<azağı ancak bo

~'n1>19.k suretile idare edile-

.,_~ · tam&nlar bütün Kırgızlar 
\?l.i'\ı-ı boınboı;, yarı yabani bir 
~~ en w. onnanlıktan ibaretti. 

Bir numaralı Cihan harbi 
Ankara, 9 (Hususi) - Baııı dört sene sürmü,tü. Bu seferki 

vilayet ve kazalardaki mısırla -
ra hükümetçe el konmaaı Sam- g,aliba selefini rahmetle yid.et
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, tirecek gibi görilnüyor. 

':.ıi ilı!ılı~aham hanlara, beylere ve 
·r~ )ı,ı~ <iayanan .. Rus. em~r

~,rznu. b,ı zcnı:,.·in illkcyı ıstıs •

1 

ecıın dııııırdıı. 

~ llii:-riyı•t a"l<ı "'' isJ·an 
~ '' YÜzdcn Kazakl~r hürri-, \ ':~i Ve milli i"l!klfılleri naını
ıı.'t '•tit...addit defalar Çarlık ı
~•ıne karşı isyan ettiler ve 

Rize ve Çoruh vi!Ayetlerile Ba- A. C. SAR.AÇOc'JLU 
Jıkeeirin merkez kazası, Balye, """""'""'vv""""'"""""""""'"""""""";v, 
Manyas, Bürhaniye, Gönen, Tıb Faküttesi mezuniyet 
Sındırgı, Susığırhk, Hendek, ikmal imtihanları 
Karasu ve Kandıra, Bursanın 
merkez ka.zasile İnegöl, Karaca- Bu sene erken başlıyan Tıp 
bey, ve M. Kenıalp3.\J& kazaları- Fakültesi son sınıf mezuniyet 
na da teşmili Vekiller Heyetin- ikmal imtihanlanna 150 kişi 
ce kararl3.1ltırılmıştır. girmektedir. 

YENi SABAH 

rrarihten-0-

Tarih Y--- Atlar· 
-~~~~~~~~~-eı-~~~~~~~~~-

E satirde at • Türkler atı nasıl severler? • Atila, atlı ağa • Kaligülanın hay· 
vanı konsül oluyor - İskenderin atı • Donkişotla Rossinant - İslam tarihin· 
de atlar • imam Hüseynin atındaki vefa • Atlara dair ataların sözleri • Cins 
atlar • Gazi Giray atı neye benzetir? Fatih'in beyaz atı • Yavuz'un (kara· 
bulutu)· Dördüncü Murad tahtını atının süratine borçludur • Hükümdarın at· 
ları - Nef'i'nin at hakkındakı kasideleri - Badısaba, Tayyar, Arslan dorusu • 
(Bağ alacası) için koca bir medhiye • Napolyonun en sevdiği at • Mahşer 

Midillisi Kamil beyin telgrafı - Fuat paşa cevap veriyor 
At hakkında Avrupalılar "in

sanın en asil fütııhatıdır.,, dçr
ler. Fakat bu fethi nasıl yap
tıklarına dair sağlam bir kayit 
yoktur. Ta ezeldenberi atla in
san beraber yürür. Esatir in
sanla atı biribirine öyle mezcct
miştir ki yarı beline kadar in
san, yarı belinden aşağ1sı at 
olmak üzere (San tor) namı al
tında bir mahluk bile tasavvur 
etıniı;lerdir. Büyük hükümdar
ların, büyük cihangirlerin atları 
da ekseriya sa:lıipleri kadar şöh
ret almışlardı. Bazı tefsirciler 
daha ileri gidiyorlar. Büyük 
Türk cihangiri (Atila) nın adı
nın (Atlı ağa) dan geldiğini id
dia ediyorlar. Bunun ne derece
ye kadar doğru olduğunu bilmi
yoruz. At insana en yakın bir 
hayvandır. Biz Türkler atı yal
nız binilecek bir vasıta gibi değil 
ayni zamanda saadetimize, fe
liiketimıze iştirak eden candan 
bir arkadaş gibi telakki ederiz. 
Bütün fütuhatımıza, zaferleri
mize onlar da iştirak etmişler
dir. Bu itibarla eski Mısırlıların 
(Apis) öküzüne verdikleri kud
siyeti ben bir ata ferah ferah 
bahşederim. Hatta en zalim hü
kümdarlardan Kaligüla'nın 1n
citatus ismindeki atına Rcma 
konsüllüğü payesini vermesini 
en zararsız bir delilik olmak üze
re kabul ederim. 

Tarihte İskenderin -Oküz ka
falı manasına gelen (Bucepha
le) ismindeki atı meşhurdur. 
Kimseyi sırtına bindirmıyen a
tın gölgesinden ürktüğünü anh
yan İskender, atı güneşe doğru 
çevirerek sırtna atlamağa mu
vaffak olmuş ve pek J!'J'nÇ ya
şında iken babası FHip'in tak
dirini kazanmıştı. 

Büyük İspanyol edibi Ser
vantes'in Donkişotla beraber 
zikrettiği Rossimante ismindeki 
!ağar atın dünya edebiyatında ı 
namı vardır. 

,,,-------------, !erde destan olan atı "Karabu

YAZAN 

ULUNAY 
Hüseyin şehit olduğu zaman sa
hipsiz kalan atı kakülünü kanı
na batırarak ailesinin bulundu
ğu çadıra gelmiş ve İmamın şe
hadetini haber verdikten sonra 
başını taşa vurarak intihar et
miştir. 

Türklerde atın mevkii büyük 1 

tür. "Dost gibi bak, düşman gibi 
bin,, derler. Atalarımızın at ü
zerine söylenmiş çok güzel söz
leri vardır. "At binenin, kılıç 
kuşananın,,; 41 azıklı at arımaz,, 
"at alsan barlıdan, kız alsan 
carlıdan,, yani (atı zengin yer
den almalı iyi bakılmış olur, kızı 
fukaradan almalı itaatli olur) 
demektir. '"Yürük at yemini art
tınr"; 41 at izi it izine karı.._qmış,, 
"atın varken yol tanı, ağan var
ken el tanı,,; "atı zapteden gem
dir,, ; 0 attan inip eşeğe binlmez,, 
"atla avrat yiğitin bahtına bağ
lı,,; "iğreti ata binen çabuk i
ner,,; "Katıra aban kim? de
mişler, dayım attır, demiş.,, iliıh. 

Türkler ata biner'ler, etini yer 
ler ve sütünü içerlerdi. 
Dünyanın en güzel atları cins 

arap hayvanlarıdır. Saklavi, 
Hamdani, Cedra.nJ, Küheylan 
gibi birçok cinse ayrılan asil hay 
vanlar, Bora Gazi Giray'in meşl 
hur hamasi şiirindeki: ı 

Sevem esbi hüner mend-i-satı. 
retlan 

Bir ı-i ~ -, bir gözü 
abu yerı-

Gerden - i - ~n - i - ziıı.da 1 

kutıııı - 1 - dilbood 1 

Bajladı gönllboüzü zıilf life 
e~ru yf'rino 

tagvirine hak verdirir. 
Dünya kuruldu kurulalı at 

Iut,, a medyundu. Bu asil hay
van efendisini ma'rekeden ka
çırmamış olsaydı Osmanlı tari-

• hi başka tür ili yazılmış olacaktı. 
Büyük alaylarda renk renk 

yedekte atlar geçirilirdi. Tak
dlm eylediği bir rikaba mukabil 
bir at ümit eden sair ricasını şu 
cinasla söylemiştir. 

Biıkipa.rn bir rikip takdimi 
naçiz ise de 

Kılma red. Kır atıver, yahut 
beğtşla bir kula 

Türklerde ata olan muhabbet 
bir ihtiyaç şekline girmişti. Ce
lali eşkiyasile uğraşan meşhur 
sadırazıunlardan Kuyucu Mu
rad Paşa ile Kanije müdafii 
tiryaki Hasan Paşanın ihtiyar
lıklarından dolayı kendilerini 
at üstüne iple sardırdıklarını 
tarih kaydeder. 

Halk edebiyatında büyük bir 
mevki alan "Köroğlu., nun kır 
atı efendisinin bütün kahra
manlıklarına hemen hemen mü
savi derecede iştirak etmiştir. 

Sert ve şedit hükümdarlar -
dan Dördüncü Murad en kuv
vetli binicilerden biridir. Bursa
da iken İstanbulda annesi Kö
sem sultanın aleyhinde çevirdi
ği entrikayı haber alarak "Eş
heb,, ismindeki hayvanına atla
mı.ş ve Katırlı iskelesine kadar 
öyle bir süratle gelmiştir ki ma
iyetinden kendisini ancak bos
tancıb;.şı Döçe Mehmet ağa ile 
ahır kalfalarından Tekeli Mus
tafa takip edebilmişlerdir. 

Dördüncü Mardın atları 
tarihe, bilhassa edebiyat tarihi
ne geçmişlerdir. Nef'i biribirin -
den güzel olan bu hayvanlan 
o kendine has oaln "pür tumtı
rak-il-hoş eda,, ıfadesile med
heder. 

Büyük şairin medhinde bu -
lunduğu atlar şıınlardır: 

Bıidısaba, Tayyar, Hüma, Ev

Şimdilik::=:--== Bukadar J 
Doktorluk ve 
mecburiyet 

Z aman zaman gazeteiel'ıl!I 
şikayet sütunlannda te

sadüf edilen bir hildlse son giln:• 
lerde yeniden mevzuu bahsolw 
ma~a başladı. Suadiyede h:ı.sta
lanan bir vatandaş. evine bir 
doktoru davet etmiş. Doktor 
gelmeden evvel pazarlık ederek 
fazla para istemiş. Neticede bu
na rağmen gene hastaya gitme
miş. 

Bu şikayet üzerine Sıhhiye 
Müdürlüğü elbette tahkikata 
başlamış olacaktır. Biz burada 
işin kanuni cephesini bırakarak 
sadece insani cephesiyle meşgul 
olacağız, 

Doktor her çağrıldığı 

yere gitmeğe mecbur 

mudur ? 

E vvela zihne şöyle bir sual 
geliyor: 

Bir doktor, her çağrıldığı ye
re gıtmeve mecbur mudur? 13-0y
le bir mecburiyet netice itiba
riyle o doktorun hürriyetine bir 
tecacvüz sayılmaz mı? 

H&dise dar cepheden tedkik 
edildiği vakit, belki doktorları 
böyle bir mecburiyetten vareste 
tutmak istiyecek noktai nazar
lara tesadüf edilebilir. Fakat 
hakikat bunun taınamiyle aksi
diı'. 

E\'et her doktor, g4inün ve 
gecdnin hangi saatinde olursa 
olsun, aideceği yerden para bile 
alamıyacağına emin bile bulun
sa bir hastaya davet edildiği 
vakit oraya gitmeğe mecbur
dur. Heo:n de kerhen de değil. 
İfa etmekle mükellef olduğu bir 
vazifeyi yapmaktan mütevellid 
gönül rahatlığı hisleriyle meşbu 
olarak. 

Çünkü 

Ç ünkü bu mesleğe sülfıU 
edenlerin, doktorluğun 

her şeyden evvel "cemiyete hlr· 
met., mesleği olduğunu bilmeTe
ri ve bu temiz gaye ile yetişme,. 
!eri icap eder, Cemiyete hizmeti 
etmenin bir yolu da böyle kendı.".. 
lerınden acil ya.rdım bekleyen 
'" : .mdaşların, hiç bir menfaaf 
göz~ıımeksizin, imdadına. koıt> 
maktır. 

Bu hakikatin, Suadiyedekl 
me8lektaşlariyle ayni fikir ve 
mütaleada bulunan dolrtorlaı 
tarafından iyice bilinmesi !Azım. 
dır. ·' 

MURAD SERTO<'JLU Hükümdarlann biribirlerine 
verdikleri en kı}Wetli hediyeyi 
asn· atlar teşkil ederlerdi. 1 

İs!Am tarihleri Peygamberi
miz Elfendimizın bütün atlarını j 
tafsilatile yazarlar. Hazreti Ali
ye miras kalan Dlildül iıımlndekl 
katın tarihe geçmiştir. Kadsi
ye harbinde şarap içtiğinden 
dolayı mevkuf bulunan şair Ebu 
Muhcin'in baŞmmandan Vak
kas oğlu Sa'd'ın Belka ismindeki 
kısrağını aşmp harbe iştirak 
eylemesi tarihi menkıbelerden 
birini teşkil eder. 

bır zafer şiarı olmuştur. 1 

Tarihte büyük fütuhat yapan 
neal muvaffakiyetlerine da.imaj 
atı arkadaş ederler. İstanbul 
fethinde Baltaoğlunun muvaffa 
kiyetsizliği üzerine hilkllmdar 
Beşiktaştan atını denize sür • 
miiş ve bindiği asil hayvan efen
disinin arzusuna itaat için bo
ğulmak tehlikesini bile göze al-ı 
mıştır. 

ren, Saçlı.doru, Mercan, Celali 1--------------yağızı, Edhem, Turna, Kapıağa- ff Jk d ğ Ka 

Kerbela vak'asında Hazreti 

Babası ikinci Beyazıdla harp 
eden Y avıız Selim, Çorlu civa -, 
nnda. "Ugraı;,, köyünde hezıme
te uğradığı zaman hayatını, dil-

sı dorusu, Arslan dorusu, Cebeli a San 1 1 S• 
dorusu, Kayışoğlu do;nsu, At~ tam onu 11ub e si 
alacası, Şam alacası, E•kar, Uag ~ 
!ar Delisi, Sürahi, Dilnivaz. 

Nef'i bu atları uzun bir kasi
de ile vasfetmiş, her birisinin 
güzelliğini ayn ayn anlatmıştır. 

D-Ordüncü Muradın bizzat Ba
dısaba tesmiye ettiği at için: 

~- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
10'' F'azıl! dedi. Sen ağhyan 
~ ıı.ı.., lıia bir çocuğun ne felfi.-
1~, Olduğunu bilmezsin? "kıŞ, 
'ql '" a.~rsin suı-;maz, bopl_atır
"-u 0lınaz, ıığra.ştıkça bagıı:ı.r, 
lı, !~ılı~·· haykırır. Müooregı~ 
'lı"" k...-ih se8i vardır. Sankı 
"~ et koparıyorlarmış gibi 

Ne salı&! Saika. dersem yaraşır 
sürat,de 

(Sonu say/u 6 sütun 3 de) 

Geç kaldınsa daha iyi. 

-' KOLE 1 

Kastamonu, 9 (Husıısf)' -
Halk sandığı Kastamonu a.ja.tllll 
bugün umum müdüriln ve va.lB. 
nın nutuklarile açılmıştır. Menı;. 
leketin ticari ve iktisadi saha • 
sında mühim ~ar teminflo 
ne yardım edecek olan banka • 
nın açılış keyfiyeti muhitlmht> 
de derin bir memnuniyet uyan:. 
dırmı~tır. ı 

. .,,._. .. . t 
· . -u-: k~~arır; o muzıç, a -
\ 

1

'~"lllif,,;1 ı..:~ ··vrank, vrank., la 
1. •ru, 11J·u.ı kesılmez .. Ben böy 
~ ~ olan analar, babalar ta
~. ·Ilı. Birun az;cık kendine ge
ı,.:. h:ı.}.;iJ ar!Gı.dan bir_ d~-~ ... 
~~ llemeğe kalmaz bır uç'":!· 
'I,. <lıtha gelir ... İşin yoksa ug-

·;· ~'JI ııordu: 
~. \' alıuzlıktan sıkılmıyor !X'ıı 
ı'l!!i:. Birgün !'lasta olacagını 
~~iiyor musun? 

\l'ıııı Y ıı.lnvılıktan niçin sıkıla. -
\,;'. ..._' Küçücük bir evim var; 
\ 1 "" ihtiyar dadım var; kafa.
>~ı:ıler otururum. Mutlaka 
~~'!ima. belii.yı satın mı a-

~aı,;I. 
~~~.dedi. Sen be~ 
)iti ll:>;ır bir adamsın. Herkes se
~~ dillilnecek olsa nesiller 
1.ım..: bulur. lnsa.n bu derece 
~~n olmamalı. Kendi rahatın 
i~ "-zitem ihm&l ediyorsun. 
!'.;" • l'ofıeı ıııeio mahtaç bir a.
~ l:ılıidır. Sen kendini ııorla. 

\io bir dal ya.pmlllllD. 
~'tıı. bu hakh lt!rul }'ll!lm'
'>·~"-tine bıılrtı, gitmek için 
!. , ka11ra,,.1r: 
""il l3er, k&91yorum, Nıu:mi, 

ı.ı ~ gl'<,' kıtldırn. 
'ltıııi . 

Bize gideriz. Sana elceğezimle 
nefis mezeler hazırlarım. Bir iki 
tane çakanz, yemeği de bera -
ber yenz. Çünkü eski arkadaşı
mızla teşeıTüfümüz böyle tesa· 
düfün liıUuna kalıyor. 

Fazılın tereddüdünü gören 
Nazmi ısrar etti: 

- Ne düşünüyorsun? Ran
devun yoksa davetimi kabul et. 
Her halde San Fuadın davetine 
benzemez. Çünkü bizim evde 
misafiri istiskal edecek cici yok. 

- Bu akşam bir makale ya
...acaktım. 

- Yarın yazarsın. 
Ve arkadaşının ııon mukave

metini kırınak için ilave etti: 
- Yekpare oyma bir kavuk

luk aldım. Som cıva yaldızı. O
nu da gör, fikrini söyle. 

Fazıl, Na.zıninin antika mera
kını bilirdi. 

Beraber kahveden ç.ıktılar. 
Na.zıni Divanyoluna çıkan sokak 
!ardan birinde oturuyordu. Ana
sını bab&.sını kaybettikten sonra 
bir müddet kız kardeşile beraber 
dayısının evinde oturmuştu. b
divru; hakkında kendisine bu ür
kekliği veren de evvela babası
nın annesi üzerindeki müatebit
çe iaııakkümü, sonra da yenge
sinin dayısına karşı olan titiz
liği idi. Kendisini hiçbir zaman 
böyle bir vuiyette görmek iste
miyordu. Kız kardeşi evlendik
ten sonra babasından hissesine 
düşen iratları tanzim etti. Ken
dine ufak bir is buldu, ihtiyar 
bacısile ayn bir eve çıktı. 

Hayatta sevdiği iki şey var-

l Yazan: Ulunay Tefri'ka No. 22 J 
dı: Antıka eşya ve temizlik. 

Küçücük evini bir müze hali
ne koymuştu. Nazminin antika
cılıkta bir hususiyeti vardı. Kıy 
mettar da olsa nazara hoş gel
ıniyecek e~yayı evinde o:nÜhafa
za etmezdi, gözünün önünde bu
lunanlar daima göze güzel gö
rünen şeylerdi . 

Nazminin oturduğu evin han
aisi olduğunu sormağa lüzum 
yoktu. Daha uzaktan camlar 
tertemiz, pırıl pml parlıyoP, 
kapının önündeki iki ayak mer
mer, sokağın donuk çaıınurun
da temiz bir leke gibi duruyor
du. 

Fazıl bu beyaz kademelere te
reddütle bastı. Çinileri ayna gibi 
parlıyan ufak bir taşlığa girdi
ler. Kapının yanında bir iııkeınle 
vardı. 

Fazıl iskemlenin vazifesini 
biliyordu. Oturdu; kunduraları
nı çıkardı; Nıwni kapının ya -
rundaki kısa bir raftan misafi
rinin önüne tEl!niz bir terlik çe
virdi. Kendisi de terliklerini 
giydi. 

- Kusura bakma! diyordu. 
Sokakta ~isliklere, sümillrlere, 
tükürüklere bastığım kundura 
ile yatak odama giremem. Her· 
kes sertin gibi değil; ayaklarına 
temiz bir terlik giymek hoşları
na gitmiyor. Bunun için ekseri-

ya bir gelen bir daha. gelmez. 
Fazıl: 
- Bak sen hürriyet severim 

diyordun. Halbuki sen de esir
sin, temizlik esirisın. 

- Zararsız, hattfı. faideli bir 
esarettir. 

Taşlığın bütün duvarları çer
;çevelenmiş eski el yazısı_ fer -
manlarla dolu idi. Nazmi ızahat 
verdi: 

- Bunları geçen ay aldım. 
Kanuni Süleymandan bu güne 
kadar her devre ait iki üç tane 
var, çok Juyımetli bir kolleksi
yondur. Hele üçüncü llustafa
run İkinci iMabmudun iradeleri 
kendi el yazılandır. Malum a, 
bu ikisi de kuvvetli hattattır. 
Sana Üçüncü Mus~anın bir 
besmelesini gösterecegım. İm
zası olmasa Şeyh Hamdullah 
sanırsın. 

Birinci kata çiktılar. 
Fazıl bu kadar güzelliğin ara

sında alıklaşmıştı. Bu asırlık 
eşya ile kendi benliği arasında 
.bir münasebet, bir sıcaklık his
sediyordu. Bütün bu antikalar 
muhteşem bir mazinin mozayık 
parçaları gibi idi. 

- Ne güzel! Ne güzel ... 
Nazmi mağrur bir tebesslim

le: 
- Elbette! dedi. Fakat bun

ların sende böyle bir tesir uyan-

dırmasının sebebinin ne olduğu
nu bilir misin? 
Muhatabının cevap vermedi -

ğini göriince ilave etti: 
- Çünkü bu antikalar Tıirk

tiir ! İşte ben büyük babalan -
mızın zevklerini, düşüncelerini, 
zerafetlerini gösteren bu mü -
şekke! eserlerin arasında saat
ler geçiririm. Onların her blri 
bana her gün başka bir destan 
okur. 

Fazıl ayak tarafından ince 
bevaz helezonlar sarılan ve bir 
gfuel kız endamı gibi yükselen 
bir sürahi gösterdi. Nazmi: 

- Çeşmi bülbül! dedi. Bazan 
tek tük bulunur. Bendeki ta -
kımdır, ufacık bir kusuru da 
1•oktur. Su yanındaki Beykoz 
ibriğine bak. Bu tenasübü, bu 
inceliği kılıcını kuşanıp Viyana 
surlartna giden cengaver Tür -
kün yaptığına inanılır mı? Hele 
şu bakır leğenin nakışlarına 
bak, kenarındaki işlemeler san
ki dantela. Hepsi el ile yapılmış. 
Ve bunlann hepsini senin ecda
dın yapmış. 

Sırlı bir çanağın ortasından 
billur bir !ille yükseliyordu. Naz 
mi: 

- O da güzeldir! diyordu. 
Antikacı bir vahudi var. Geçen 

gün gelmiş bu laleye elli lira 
teklif ediyor. Güldlim, "aramız
da ahbaplık olmasa yalnız seyri 
için senden elli lira alırdım.,, 
dedim. Zavallı zannediyordu ki 
her antika meraklısı bu güzel 
şevleri satmak için toplar. 

Fazıl sordu: 
- Hiç satmaz mısın? 
- Satarım. Garbe ait şeyleri 

derhal satarım. Fakat şark, bil
hassa Türkün eserlerini sat -
mak ! Allah göstermesin. 

Bunu söylerken kenarda du
ran oyma demir kantarı gös
terdi: 

- Şu kantar, frenklerin fer 
forje dedikleri tarzda yani çe
kiçle döğülerek yapılmıştır. t). 
zerindeki nakışlardan başka yu
varlak yere yine oyn>a olarak 
bir çiçek yapılmış, bu çiçek 
Türk üslubudur. Çiçeğin sağ ta
rafında yine öyle girift şekilde 
"ameli H.ısan usta,, yazılı. Göz
le iyi okunmaz; pertevsvizle 
bak. o koca çekiç bu küçücük 
yazıyı nasıl yazmış? Hasan us
tanın o koca paııınakları öpill -
mez mi? 

Fazıl, hangisini daha fazla 
takdir edeceğini bilmiyordu. Bir 
kenarda deve derisi bir Kara
gözle bir Hacıvat gördü: Güle
rek: 

- Çocukluğum hatırıma gel
di! dedi. 

- Sıçan Mehmedin yaptığı 
Karagözlerdir. Şimdi bir yerler
de yok. Bunların hususiyeti bü
tün aralıkların tırtıllı olarak o
yulmasıdır 

-Hani bir kavvukluk demp 
tin. , 

- Unuttum. 
Beraber sofaya çıktıla.r. Tam 

karşılarında eskilerin kavvulıı 
koymalarına mahsus olduğu > 
çın kavukluk d~ bir rd 
duruyordu. Arkalık yekpare oy, 
ma idi ve bütün bu glrland'lal', 
binbirlerile o ka.dar mıııus bir 
surette imtizaç ettiri!mi~ti ki, 
bu tenasübü, bu imtizacı bil\ 
san'atkar elinin bu derece ku • 
sursuz bir surette yapabilme,. 
sine inaanın inanamıyacağı. geli• 
yordu Altlarından pek az kır
mızı görünen sağtam bir yalduı 
bu sarmaşığın araııında JAieier, 
sünbüller, karanfiller ve güllee 
resmediyordu. 

Fazıl hayran olmu~tu. 
- Aman 'Nazmi bu ne? 
Nazmi gülüyor: 
- Ya! diyordu. Bu ne? N.' 

zizim, bu, Türkün süzdürül• 
müş ve dökiilıniiş mini mini biı: 
san'at abidesidir, Bıı zevk TürU 
ten b~a hangi millette var • 
dır• Yazılı: ki san'atkar çok m~ 
tevazı bir ad.ao:nmış. Her taraftı. 
nı aradım. İsmini bulamadımı 
Fakat... 

- Fakat... 
- Kiiçücilk bir Jfusuru n.r1 Çok hoyrat ellerde kalmıo ola.. 

cak, arkalığın sol tarafında ıtı'all 
bir parça eksik; dikkat eder!!e1 
anlarsın; orasını ta.mir etUnner 
gayet kolay. 

- Bunu nereden ~ 
Ve ka~a aldın? 

(Af'ka11 vtWJ' 



YENİ SABAH 

• =~SPOR~= 

rahi 
::11 Tazııut: Sa -------------40 Milli Küme 5000 li

ra zararla kapandı i (YENi SABAH)IN BÜYÜK SIYASf TEFRiKA5a 
·--------------------------------~~~~--

Ç a akkale önünde ç 
; - '.ı\lah!.. Allahl,. mağlup etmeli sırrına da ermiş- - ••• 

Dediler. ~ ; ti. - Pehlivan dediğin hem ye-
ffa!ıiliat:en Hergeiecl zog'lu Huiasa; Hasan, Hergeleciyi ner .. hem de yenilir... Bu paranın bir kısmını 

lf,j ,·- boyu.ııdıırok icat etmiiti. o, yenm. ek isterdi. Fakat, .n;cü de- dahi kulüplerin sırtına 
b<.r peblivan g:ibi boymıdııruğu ğil, mehareti onu bıuıa.r;;;ğa ki· - Oldu bir kere.. Bakalım yüklemek doğru değil 

ı im nın z fe i ~1V•"TllYordu. Fakat baş parmağı· fayet etmezdi. ben, ne yapacağım! .. 
J m ba.smıııuı gırtlak boşluğuna. Nihayet Hergeleci, hasmını Geçen hafh ya.rıbn futbol te-

d .yıyarak sıkıyordu. J bir çaprazla 1Jtına :tldı, dPrha.I - G<ıruyom'ın ya, Aydoslu - maalarile lıe<!'ci nıi"i kü..'Tie le' 
Bu, baş pa.rmık öprücük ke- .sarmaladı. beJtletlll"<lı-n .kıinte- yu• .• Uehmedı d~ savurup du- e.on:ı cıcJi T'· '.: f r.,ı:: 1. lt c;;-,•nı bu••~rc'. ı;ı L ,i - \! 

Jr.iğinuı boşluğuna girdiği içın ledi ve aşırıp ıruığl'!P etti. ruyor... ı faidcli ol::c "\" ı.ütı ·':ıroı- J--·nc"':l ı "ı -! t'ir.:el i bij~" ·: l:ır i'111'ld- ,,.---- f aza :ı: -, 
iusa.run hır anda hemen nefeı;uıi H:ısan. lnrMk konı~".'i·,ır . ı r 
k'siyor ve em e asa. ı uzerın- dan ve ka 'Lrl:naLmt~ ~a~a - Onu d~ ven ·ek. 1 · 1 · .... .... 1 , ~0 · f< y ~'il"-" orrl 1 , ""- -rr.• .. . .r giin JJ..·.;e ı.~~;..ı~r "'Y lt~v.-r.rıa- t..;1'. 1-'t!:.: ı.1u.l1tcl.Y".el olara \ ı bın ~ '*'-~"~ : h d b _ _ - ~.......... lı:-·: ::;.~ne cv--~-1 tesl.r.ıl t:.f..'t-:ın. bu- L .. flt~:Jep olacn.ğııu t~"ı..l;.d·r cJcr • ..,. -All>...o• ~) 

d') d~nn bir tesır yapıy u. na.:ı;';lfıp olını.ı.;;tu. Hasan oldı•ğu - Yeu..m l.ık~lııni.. Een, ha , "~' ı 
1 

• '-t' ı.'"' 
!..;te, Hergelecı boyunduruğa. yerden kalktı G"lip haqmile kıı- zırım evel /di,11!.. 1 fil'-. sar,~ ,..., : .. ·2r.n 1 '. ı d~r ta ıını" c:l !eı: bov!e 

b;r b.uı pa.rm:ıl< manıwrası i.1.a- eakla;ıtı, meydan yerinden av- t~1 -one, '.'"...,l''Jk a''" v~ris:~ "'~ lıilyl:'., l;'r Türk ordti,,t.01un Wk - 167 
v-.ısile herhangı lıir hasım onu.n rı.ldı . -0, Lıta.nuullu ise ben d.;, yü?. lc•;rt.leı lı.:ı;:ı Jı~.-ı;.,,,,·~rın \'ıyes..ini ve mühmu .. ").'l.tını tem..n ı 
p.<c;asına diişerse lıir ani sıkııı- Her...,.leci. ikinei ba-ı~mı da Delıorm:uJıyını lı~!. 1 zuh.ıru•u :v , ıl tur. c• ıı::~!; ni'l·im bir me:,e! •.iır ceklerdır. Eğer biz bu berzahta 

d "'·'- k · · d .-.- µ 1s kuvvetlı bir süvari orJu&u yer-tırma a. ı,. .... ,ını esıver1Yor u. kolaylıkla ycrunişti. Ustasının Cü!!dt:': r:iin.e ~eri\c·;cn fıJtlt~- "E;.ı ordJıfün rnüıu.l:aleı:ıi -
Ş d l . oh a ! . !c:;tırir ve 1.iarraara üenizine 1 ura. a sırası gı: mı.,.,en Y - yruıına gelip elini öptii Ehni - ster ınısin herif beni de ll•m:ız bıl ı:ı.;n bu 8ci!lc.ki r.1111' tanbuldan ve denızdcn t.."Tlıin e- · 

z:ı.ymı' Koca Yusuf un kollan ~.ünü aıldi, aırtına. gi:imleğıni bir_Ye·r·iro.d· en ka. pt..ırsın !. ı trL'tne t, rm:iı. ke,°' 'ni «~ . dıliyor. Deniz olm:!.7.sıı bu orrlu mum kUıı oldııı,'iu kadar fazla de-
h~nd~ fazla uz du. 1 gıyıp oturdu. - bütün ~y t~rıii E-ıt>.:tlt•cı y;ı., mi.ihimm:ı.tııız kalır. Di;(er Uık- . nr"'lltı geı;irroek planımbı:-kı ami-

Hatti Koca Ywıufun kolları Ezerçclı ağalar, OO} ~ıı,Jııruk - 1.ı;te o vak<t ikimiz kolkoli ı::-:eı ,_ r:-:"'İl -ıt:: 'tan !!ta.da _ta.- viye!·ri bıı Qrduya Bol:ıyır bc'r- ı 'Hl.ık hmaci lordu tat r mev-yruıa uaandığı zanıan parmak m~cl.P..sini •m.,rak ctın .. ı..-......ı·ı. verır •. ku""' oyle gı.!crız... j kime çıkarırsa. yukıırıdn.ki neti- 1 
1 - h b nı .,.,_.,,, , - ~ •n mP~ ldıllJr ,,.,.bti·1i:zc rlfl{l- z'.lhmd:ın geçip gelmekte ohn . 

1 

u; arı diz kapagının ızasLBı u e öğrenmek wivorlanl Her- celcr temı. ıı edilm.ış olur. 
1.ırdu. Bu se~ple Yusuf, hasım geleciye sorm.<tğa. · baıı. lııdılıır: I _ Alım, 0 vaıut usta dıı ye- 18.smarı y:ıP"n Ankara ve uı·mr ve bu bcrz:ı.h onun ricat hattını "Mannara denızine .gc-:;irile . 
!arını eruoe ile bağladıktan son- - Ibram, o;enın hır >Oyundu- n.ilmeli kı, taııı oıı;wı bu iş - t~l<l:-•'al'n•n k•r«•I. ~ın~hrı Ra- tc~kil etmektedır. Orı..d.:ı muzaf- cek deruzıılW:ı.r bu berzah vası-
ra koiunıın birini eğilerek has- ruk oyunun vaınu.~ naı:ıl " b~?. • hahrdrn futhol 'e\'·:ı:rnni t•t • ferone yapılacak bir askeri ha.- 1 tasııe 011tün i&{IC maddelerini, 1 
muun paçasını tutmakta müş • 1 Hergeleci hiçbir şey bilinıvor-1 _ Uzillrne ... Pchlivıuı dooiğin mhı edcow<len .avrıt.ıılar. reket Türk ordu3unun ın.a.ııııvı- mülı.anınatla.=.ı, malıruluı.tıııı j 
küli.t çelmıezdi. / muş gibi: mağlüp ola. ola .. galıp gelnıesıni Her R~""" gün r~bettcn dü- yatı üzerınde ciddi bir ti!Sir hu- ve torpillerlni elde edecekler ve 

Ve Yusuf hasmılaruun paça- ı - 'Ne boyıınduruğu o?.. ögrenir... \ şen mi!Il küme •çlar .. nm son sule ~tirecektir. 1 boğazdan tekrar çılnrıağa. w- 1 

!arını çabuk bulurdu. Fa~t, - Boyund•1ruk oyunn iste!. • lu:ft9.\ rı rok sönfür '?'Cçti, a.lll::a- "Ki.litba.b.irdoki Türk ordw!u- -ııuın hıssetııaiyecekleırlir. • \ 
~~=:t.8'ça oyununu t- 1 - İyi va, heı~ao Jııldigı ve · - B.ı.k bir d' ha ~en, küntede celı:ıetmooi. ~u itiharla günden nu Jstanbuldan Asya sahilıle ' "Şimdi bu plhın biitiin te . 

Hergelecinin boyundurukları ~tiği boyunduruk.. topuk ellemü.line gelir mısin '?. güne .artan ı:ıamr, ıniisabalcüıı.- beslemek de gayrikahilılir. Çün- rerrüatile tetkiki hill!n i~in son 
Koca. Yuııufun iflılhını J<escrdı. - . Sen onu başka türlü yapı- Hft.o;a !.. 1 rın sonunda 6000 lirayı bulclu. kü. burası kuşbakışile 4.00 ldlo- ı:lıer ce .ehemmiyeti haiz.iir. Böy 

Yuııuf da boyuodurukpu bir yor muş.«un?. Dedi. Bu parıın•n 3Cl~O lira.ını fuk'n metredir, yolsuz dağlıktır. ile bır pliıı • tatbik edtldJti tak- ! 
.. To3un, o kad:ır iizürttü ~de ti'-"'- ....ı,-->- ı ·· k ı 1 

adamdı. Bogu· cu ve lorıcı idi. - Kim sıöyledi~ 'Terbiyeııi genel direktörliii:ü ö- n,•a~m,,.,.., den;. 1·~.e """ c~"""'" ıncuınu o ay-içiude i<il kt. tek hır muk•.bele -- " • • ... .. '-" " ı of.. ı ·- ak bö' 1 . 
F- 1·-t, Hergelecinin boyundıı- • Dedi ve usta.ıun.ın ,,;;..;,~bak- dıy·, or, 2000 lirası da kulu'-plerin a..,...nı. a ctır ....... e Ye r ....... ,-·~ de buh.mmuyor .. öniın<> bakıyor, "'lhı · ı Gcl'bo · 
ruk m&ne~ı karııı.ında ta- tı Gülerek :_ . sın:uyordu. 'Ne söyl<!Sin-idı. Bır sırtma yüklenecek.. d --•ıizaltı sol<malı ·,, tÇ>I\ e yovm ı -, 
hammülll kalma.zdı. j -: Kını_ ~y~ı ?. • avuç adama. mağiiıp otuvemıiş- ı:>u narayı kim-ın 0 .. _,"'ffi"'Sİ lu ,.arım.:ıdaııı.nda bulunan kuv-

Yusuf, birçok kereler Herge- Diye, aozunli tekrarhıdı. ı:\.ğa- ti. le'"' r- • · ......, ~ "Düşman tmıirden iaşe, mü- vetleruı kifayet edip etmlyece-
Jecinin llıkı ve zehir gibi boyun- la.r: · . Deli Hafız, _Ay_a 118ıunun "'........... lazım ? lıimmat ve takviye alabilinoe de ğıni araştırmalıyız. Sir Hamil-
dıtruk çektiğini aıtylediği lı.allo - Ustan söyledi?. •şı unmaııını ıstiyordu. G~-;;,ş, Her yıl uzun miina.k:sııa ve böyie mühim bir ordu için oPa· tolllln kumıındast altında.ki Fran 
bir tiitlü na:ıııl çektiğini Ye na- - Zannetmem .. aöyl"'lin ba- nekadırr uz.'lr!!a o 'kadar yorula.- dedikodul.a-ra yol açan milli kil- da alınacak yıa.rdun ruıla. kifayet. sız ve İngiliz kuvvetleri ya.Tını-
~~ harol<et etti~inı eezememifr 1 kalım!. caktı. .. rne te.,e.J<küüi. bu ııene 00 lıir b~- etmez. Bimeııai.eyh t!ğer lstmı- ada.da geçen harplerden o dere-

y ·-uf bı·r •-~'·-A .. Delı· "u- , Deyince, Hafız: -~aten Aytlo~lu, T()Sımla gureş li sarsıntı geçirdi. Nizamname. buldım denizyolu .kıı.panacak ve ceı rdzayı~, dovamlulmı hütcuınk: 
- ""''~"""" "' - Yok be! .. Ben öyle §EIY aöy- tıgı zaman · ryiden ıyıye yonll- .. . . a an o m•uar yor uş ur ı 

rada. eormuııtu: Jeınedim.. muştu. Şundi onu Mehmet de ye gore bu. ol'gımızasyo~ gıre- Bolay:ır 'berza!ııı ele ~lımek bunlardan yeni cepheler teşkili 
_ A be, bu kUçiirek lıer_if, Dedi. yorarsa çok ıyi olacaktı Aydos- cek ekq)lt"n seçmek dogrudıın olurae. Türl<ler Kilitbahirde lçın ıruvvet ayırmak kabil olmı 

naıııl oluyor-da bu boyundıın.ıgtı Bunun üzerine ağalar: ıu , Ht?t"gtiecinin eline yorgun dü- do~uva kulüplerin _hakkıdır. tamannile çevrilmek Ye açlığa vacakt:tr. F.eıtsen bunlann Türk 
~r be'!.. ~ İbNUn, söyle biae de öğı;e- şecekti. ·Hoş, fuıal gureşı o gün Douacak zıyıuı ve karda. yme mah.kfun olınak•tııhlikesine düışe lere karşı .tazyiklerinin devamı 

Murad da: aeliın.. ol:ıcıtk değildi. Sabal:ıısı ctta.cak- onları .allkadar eder. Fa.kat bu• _ ez _ ı · ı&zımdır ki, karşı tarafta bir in-
- A be ltilmfl!Jl. !. Bir anda Diye L~rar ettıler. Hergeleci: I tı. Fakat ne de olmı. müthiş yor- yıl bu .hak lı.iç de kıllUplere 111- bakalattlau '&Mi bütün liııelerin ~ ~şiar baş~ istifa.~e 

adamın neleıUni .kese koyuyor.. - Yahu, y<>k bu:şey ... Herk&- gunluk oh:ırdu -•kılmadı. Murahb.~,ı.a~n •Ap- . .
1 

bü"yük b' ba mün\kun olsun. Yenı gelecek uç 
Demişti. ain bildiği boyunduruk işte.. Aydoelu, ·:Mebıaedı ikide birde i:ntısile sekiz -ekip -oıı:~ k.a. iştırakı e · ır spor yr&· · fırka yeııi te.,OObilse kiüi gele-
Dclı Murad da, iri yarı yüz Diyip lıifı geçiştırdı. Aydoslu tophyarak altına alıyor .. bir- rrariıı;Jttrıla.n milli kiiıne Anka- mı yapılacaktır. <*< mıdir! tiri fırJ<a daha gön- ' 

yirmi ok~k a.d.amdı. Belki .d~-, Mehmetle boğu~up duruyordu. ı Çôk oyunlar tatbik edeıü has- -radan ı:elen bir . le 10 a 11_ A: lelizm.birin- derip b<ış taze fırka ile ve Mı-
ha faala ki!.· O bile Httgelt;eının Tosun, hala g(ızleri dolu, ıztı- · mını yemnağe ç 1*Y{)ı:du.. karı.lı'V'erdi ve sonndan ilave . .aınhn .,yrılacak diğer kuvvıet-
:::::!rı.ıııunu yedi mı iflahı\ ~=P k~~ ~~uş Y:'1r::,;.;::;: 1 m~ ~:e~::;_<JSiu~~= edilen takımlar deplasman mas- cilikler • ıerı.e bu yeui ceph~yi toais et -

S l.•.a. k •··rı ı -- •ıannı d .. hı' •-ı·n ...ı--ı-'·n mek '(1ıı.ha. be.ıııret, karı1n_e bir ha· ıraaı ge umÇe O uyueuıa • Ne kulakları soylenenlen duyu· mi.şti. Mehmet. h8.Elmının çok us- rd..L ""'~ .,,...,., """' Atletbm Ajanlığından: rek 'llm&z B mk' J 
ma yudığun gıbı Hergeleci,

1 
i- yordu, ne de etrafla alaka.'ll ta olduğunu görmwıtü. şehirden. ~iı'e hdota·ıp durduk. 1 _ kt.ıı.nbul Atletizdı birin- teı:.ıru ve :C:ıkça u,,_tr ~I'. ı 

natçı bır adamdı. Onun oyuna- vardı. 1 Zaten, da.ha ifü elde Aydoslu tar. Bu ıtımula er sene -az 9' to b'ldi k if:ı: · d ··ı •- bu. t k • . .. -'~klerı· 12 ·- 13 temmuz "'1 na ı rme va.z • :nız egı ~ anlamak ve w.t "' e nıe I Hergelecı, T98llnuıı lıu halıne haıımına güreıti bıodimı· ti. O- kar gelıren bu te.şekkul bu yıl ""' '~ :-r ""' midir? 
muşküldu. . . . acıdı, onun gimluniı almak i~in: nu ınuh kka.k yeneceği görülü- büyük l:ıir zarara vesile oldu. cumartesi ve pazar güqleri F&-

1
. . ... 

H l v' ~"sına mıın 1 \ nerba.lıçe si.adında yapı.lş.caktır. O . k 1. efge ec~~ ne ı. ~ . · - Toııur., pt.hlivanhktır bu.. yo Mademki milli kiime organi- Cumartesi .n;nü saa.t 14 de. arıa as ıer azım 
hasır btr gureşeı idı. Delı Hafı- Bıruk imdı kederi.. . ( Arkas\ var) T.a.Sycıtıu kulüplere btraktlınadı .,- -------
zın ded.iği doğru idi Boyundu • ı pazar günü saat 10 da. müsaba-.1 BOl&l"l" ıı. lf>yhine bir harekete 
nı~ ustasına o öğretm~e y Sabah 1 

ve W.:kkiile sonradan iliıve~di- kala.ra. ba.°'lanacaktır. \ geçmek projesi bahti müşkülat 
te de' ·-•--na kunııeue UT.ita len takunlar dıı bu zararın doğ. 2 B' . . '--•- rid _...... , .---:- ırmcı ~go e puan, .yüzünden -ı.kim kaldı. Taarnı . 

ııöylememesi için yemuı ettir • nıasına. sebep oldular, 5000 lir.a- tasnifi yoktur. \ ·zwı Auz~k havıı.lisinden nya .1 
Jııi3ti. Hergeleci, oyı,ıR\;ınru kim- .JLıf _ -d· nın niçin 2000 ni kıllüplere yük- .3 - .A.4ağıda. .isimleri yazılı hut civarı.nJa.n yapılmasına. ka.- 1 

ııeye öğr tmıezdi. IYl.itf" de bir C • nayet !eniyor. Milli kümeyi 10 ekipe hake_':" .. arkadafların müsaba 1 ı rar verildı. Başvekilin izah etti· 
!htıyarl&dıktan sonra Herge- çıkanmların doğrudan doğru va kıı..gunu ve saa.tınd.A Fen.erbehi 1 ğine göre ırrtık Türk ordusunu 

leci oyunlarını oğretıır vldu. Ni- "ardı ,, __ '-'ldir'I .,.._ 1 H kk b .. . bu . . ı.u .. ~.vı lca.n.o.'""'ları liuını. değil çe stadına •A"""'"'eri rica ohuıur. -~ı • .r... --'-'-"·- ede·-•· de. !'"ıl . • _... be d b' çok oyunlarını ... BU<Ki."' ı ıyor - uu· a ı Utt\lll ırı<erıne ı~ın _,,, ..-- ....... ~. ' -- UM&UAWU "'"' • 

ö';::.k~ gg~tiun. j rada k fecı bır ciooyet iıılen- , aelıeliini araştmnak ve kansı mi? Bn M"ıibecccl, Bn. İfakat, Balı ffkat, taarruza geçerek .. :mağ-
miş Hakkı adında bırisi kansı Sııbriyenin 11.yni köyden evlı ve "- ep m;?;t~.la"• Unvan Ta.yfuroğlu, Dr. NuYet.; bip etmek mow:uııba.hist.ir. Ben 

lay ta.lbık oluMmszd.ı. Hep!fl de tti"r. ,_,, ı çocu u a a. ıs e 1 "'A'- . ,, __ J>.ıbi . F .. ' ~~ Fa.kat, bu oyunlar kolay ko- Sa.bn"""' *9.hanoa ile öld\lrmilş-ı' m· ki Aziz dınd bir il ~.& '--s' LA tın Savcı, :M. Ali Aybar, Nauni •·-.......,ilen zama.na ve yeni ha-
tehlikclı idı. Dediğim gibı Her· seviştiğini .öğreıımi!Jtir. Bunun fikstürü TW..,...çı, .._,,,,.mi >.;- ngıray, u- Teketlerin ieaplarına bakarak 
gelc~ı uP.v'ı ·alı:ııııa mili>haııır H&diııe 4udur: üzerine mıı.hlcemeye müııacaat 'ı riizan 'Tekil, Şekip Okçu, Eni General Hamiltonun daha çok 
adamdı. Oyunları bile kendisı i- Mardinli Hakkı iki ııeııe iHYel etmi§, Sabriye ile A:azin ~çları Haber a.ldığ.ımıza. göre bu ae- Suvat, İbrahim Gerı;ıııl, Ragıp askere ihtiyacı olduğunu görü-
çindi kendi köyü olan Şağlanda Sab- sabit görülerek mahkemece ü, 

1 
neki mektep maçlarına teşrini- Sezgin, Suvat, Hayati Özgan, yontum. Lord Kiı;neri acele bu 

Z&vallı Haaa.n, Hergelecıuı.in riyeyi ıtörmı.ilj ve hinlette lira. çer ay hapisleri.ne karar veril • ııa.niııin ilk haftasında. lı&ş!a..ua • Cemal, Hilmi Alemdar, Bile noktaya iroaleye ca.lı~tım: 
kıymetinde olan bırçok araziai· mı'utır· Fakat k•• ınd b' tur" caktır. Beden •-rbiuesi hocala.- 1h Gü' .. "-'! Uzunog·ıu pıııço.la.rını ift kaparak ve sevınç nı satarak bu kızla. evlenmiştir. ' y • -1s an ır "" , san rcu •""""" .Lord ID~e -ı<tnp 

duyduğu aıF&da, ycılığı U>glu Bir seneye ya.kın Hakkının ya- lü hırsını alaııuıya.n Hakkı iki nndan mürekkep olaaı lig heyeti Agopyan, Y. Ski.ndris, Musa ıra 
boyunduruğun baygınlık veren ıımda ya yıı.n a.brıye kocasın- buçuk ayı sahmıızhkl.a. lıeklı\Iııiş Ağustos ayı içersinde toıüana- zım Uzunoğlu, Sadık Ceylin1 15 Haziran 1915 
ı.atırabile derhal çözülmli,ştü. dan izi.ııle ao ını be. ını gör- ve Sa.briyenin müddetini doldu- r.a.k maçların fiki.stürünü yapa.- 1 Sudi Aziz, Mufa.hham Ekmen, Hamiltonu !noz . Bolayır pro-

R"81W hile dııııünmıi:;tü: mek iızere Şaglana gitmiş, fa- İ ııarak hapiahaııeden çıkmaaile o- cakl.ı.rdır. Bu seneki mektepler Melih Sağtür, Selçuk Çagıl, jesinden vazgeçirten askeri se-
- Bu ne biçim boyunduruk?. kat ara.dan uzun zaman geçme- nu müsait bir Y rde yakahy raJc anuıın in spor haroeketlenne Tahsin Arduınan, Suat Kesim, beplerden ziyade bahri sebepler 
Hergeleci, elektnk piline ba- sine rıu!;men koc<ISırun yaııma müteaddit ta.banca kurşuıılarile ge<;en yıllara. nazaran daha faz. J. ıkret Kocabekir, Tu~ut Ata.. nldı·~u ıneydanJ~dn. E~er b~k-

sar gıbi bir anda ınıııını durdu- j dtınmemıştir.. 1 yere sermiştır. 1 la. ehonımiyet verilecek, müııa - kol, Haluk San, 1. Süleyman. !ediğim gibi Anzak mevkiinden 

ruveren kabiliyet vardı. Sonra 1" !!'!!!'.!!!~!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~::;'.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!E2 
Hergck-cı boyundw·ııgu yarı çe- ;: 
ne fuıtıindeıı doldururdu. Ma- Sonbahanıı yağmurlu hır ak· ,- H 1 K A V E 
lfını ya, çene, yan çene ~ok na- H ·· ııkla 

TASA VUR il ıi.k bir yerdir. Bilh:uvıa, yan çe- =~r :S~ ~:r~~P~eı: l 
ne anı ve lıa.tıcı bir surette sıkı- rıııi.n tem&>ıı ıle kıı1 ıyoı, ııdak 
lıraa iru anın a>1ubı üzerine tesir] toprakların ecdn kucağında can 

::~~~~~;~ ~;;~~~~ıı! d~- ~;.t~ı:iu~~t~1aE;~~ M::e:l:eg:_:::im=izın.==a.=yru=.=o=lm=ıısı==k=o=n=w=ş=n=ı=. :o:y:al=a.=yan==ye=ga=.n=e==ı,e=y=tal::~a:~e~P,~!~~~ 1 ~eya susu-

dırmegl' çalış•rlar .. liu _yumruk- nkı u vermek ıçın lıazırla.nı- truık için mevzu aramağa lüsum lerim<li. Onlarla yn!nndan ala- yordu. 
" 

!ara lmışe derleL. lyı kro~cye yor, son nofe..lerı.nde lııı.zır bu- gö.stermiyordu. Kar!ll karşıya kadar olacak ve isti halde temiz Nihayet bir gün hiç ümit et
gelen bok•or derha! bayılarak ıunuyorlar. geldiğimiz :aanıa.nla.r talebeleri- bilği!i insan olarak yetiştirecek- mediğim birşey oldu. Bedi'i faz. 
yare du r .• Bir an ıçın kendı • Çiftlık d nıı bir sükiın için- ımizden bahseder böylece vakit- tim.,. la dalgın gördiiğiim için biraz 
sinılen gL><;er.. de uyuyor. En kuçük dereeede !erimizi geçirirdik. Genç kadın susuyordu. Kırı · hava alma.aını tavsiye ebrıiştinı. 

H· tt.:i, bazı boksörler. kro. ·ı uahi.h rek t yok. B ' yük ve tek Sonra onu Bedii uzun mü.Jdet ŞQJl yüz hatları bır anda. normal · inde o ana kadar görmedi. 
yi yedikten sonra nakııvut olur- pencereden •Ü%ülen 1Ş1k bahçe- görmedim. Doçent olarak An • haJini alıyordu. Kalııı ve-kızıl ı;ım bir gayrita.billik vudı • .Be
lar .. Oldukları yerden kalka - n.in muayyen bır kııunını aydın- karar.a. gittiğini söyledıler. Öğ- dudaklarını o ezeli w~ü n.ınle evlenmek >stediğini ve :bu 
mµl:ır bayılırlar... .!atıyor. Bu ~k giMıteriyor ki, rendiğiın malumat bu kadardı. süslüyor. Tekrar anlatmaya baş takllfinin kabul odilip edilmiye -

lşf.e Hergeleci, liütün bu ince- ı ç Uik heı:ıllz boı; d i!ildır. lyi bir arkadaşı derhal kaybet- lıyor: ceğlııi sıorıiu. Ne diyobilirdinı. 
lıklcri bulur ve 'bilirdi. Ona kim- Büy:ilk ve tek pencereli oda· tiğimi dil.')Unerek üzülüyordum. "- Ankaradaki liselerden bi- Bel.ki beni, sevgi.sine bir alet it
senın oğret:rnesine hacet yok - nın tam orlaSına tesadüf eden Fakat bu üzüntinn kısa bir za. • rine edebiyat hooalığıyla tayin tilıaz edecek, ımın :ınacenılara 
tu. Teşrih ve fiziyoloji kitapları ,koltuklarda iki genç kadın otu- mana. münhasır kaklı. Ondan al- edilmiştim. Bu emri aeviıu;le atılııçııktı. Derhal bu eadişeıni 
okunı:unna da lüzum yoktu. ruyor. Birisi dizleri üzerinde du- dığım mektupla. eski arkadaşlı- kar§tladnn. Kimbllir, diyordum, eöyledim ve red cevabını ver -

Hergel ci bu ... Onun ne icat· ran kitabın aalıifol.!r.ilıi karli)tı- ğımız devam etti. Ta ki ben ev- belki Bedi il.e karşı!~. ıstıra.- diın. O zaman "peki, ·eğer endi
:!.'.ı.rı yoktu? Zoııı geldi mi der- rarak bir ııeyler anlatıyor. Di- leninciye kadar. rıibınun derecesini elçelıileeek ı;ıen bu i&' .. şeklinde kesik bir 
hal <kendisini kurtarmasını bi- ğeri elindeki yün örgünün tel.le- Suatle evlendiğimi kalıer ve- bir arkadaş bulurdum. Tahm.i - cümle s•rfetti. Ye yanımdan a.y 
lirdi. rı·yle oyruyarak onu dinliyor. rince Bedi'! bÜ'1bütlin kaybet • nimde v nılınam~. Onunla te- rıldı gitti.., 

Hergelcciyi, kuvvetle, okka Her ikisinin bakışları uzak bir tim. Mektubuma cevap olarak sadüflim va.aifeye başla.fuktan Genç kadın susuyor. Diğer 
ile, zıırla yenmek imkan haricin- mazinin kıvrımları arasında do- kısa. bir tebrik telgrafı yolladı. kısa bir zaman ııonra oldu. Va- göziel'İnde parlıyan ga.np ıçıklar 
de idi. Klııaik ve herke!>in bildi- l•uıyor. Genç kadın söı:lerine Okadar ... Bundan sonra ne mek ziyetinin bir hayli değC.miş ol • yaklqııtakta ve: 
ği u talık da para etmezdi. şÖyle devam etmektedir: tubunıı aldım ve ne de kendini duğunu hayretle fa.rkettim. Ken Nüket, diğeri Bedi'dir. Parmak 
• Çllnkü Hergeleci, klfıııik oyun "- Onunla hastahanede ta • gördllm. dini tJımamau ihmal etmişti. "- Ya o ııevdiği kadın diye 
lam karşı öyle oyunlar icat et- nışmıştık. Kısa bır arkadaşlık Aradan seneler geçmişti. Suat Yokııa. sevdiği bir kıı.dın tarafın- tasavvur ettiğin kimse sen isen? 
ıniııti ki, dağll yalnız bu oyunla· biribirimizi en ya.kın bağlarla uzun bir hastalıktan sanra ti! • dan terk mi edilmişti? Ne yap- "-.Buna kat'iyyen ihtimal 
n defeylemek bu oyunları ha-

1 
yekdiğerimııe ba.ğlamı.,tı. Fa.kat müş, ben bayatta . yapaya.buz tımııa dimağını kııroalıyan bu veremem.,. 

ııımJ.ın aleyhine çevirerek ica· j S.'ldece arkadaştık. Onun bende kıdmıştım. Fiıki hayatı:ma. avdet suale cevap alamamıştım. Bu Diğeri yine giilerek devam e-
bwda onları kendi oyunlarile hıl.sıl ettıği iz bundan ibaretti. etnıeğe mecburdum. Çünkü be· mevzua her temasımda mııırasız diyor: 

'"- Onunla. tekrar ka.rıııla.ş • 
mak ister misin?"" diyor. 

Genç kadın sinil"li Lir hare 
ketle cevap veriyor· 
"- Asla, kat'iyyen ... ,, 

• • • 
Ilık ve sakin bir sonbahar 

aahahı. .. Güneş saklandığı bulu
tun arkasından ışıkfarını sızdı .
rarak yeryüzünü ısıtmaya. ~alı
şıyor. Koytın \'e inek sürli!eri 
ğır ağır da/ta yayılıyorlar, cift 

lib'iıı büyük kapısından uzun boy 
lu, siyah ııaçlı bir erkeğin gir -
diğini görüyoruz. Çiftlik ev.ine 
doğru ilerliyen bu genç adıım 
birdenbire duruyor. Ka .ı ta.rat
fan gelen: 

"-Nerede kaldın?., diye hay 
kırma.l<ta.dır. Sonra bu gen~ ka
"dının şöyle söylediğini işitivo . 
ruz. 

"- Nilket heniiz uyuyor. fe• 
ni görünce kimbilir neka<hr ea.-ı 
şıracak . ., İk"ıi de gülü•üyorlar. 

• • • 1 
Aradıtn dört saat gecmişlir. 

Çiftlii;"İ.n uzun patikasında iki 
kişi ilerliyor. Bunlardan biri 
fan gelen bir genr kadın oııa 
laruıdaki halkalarfa iRtikba!leri
ni, hayat yollarını velhasıl bii -
tün varlıklarını birleııtirmişler, 
elele vürüvorla.r. 

IKTISll.T 
. f~ 

Toprak mahsuller• 0 

kep~k satıyor •' ıı: 
Topr:ık :Mahsulleri ofı~.~I~ 

sarrufunda bulunan kel·ı,-.• 
satnuı.ğa karar vermiştır;_,fı 
bul de~rmenleri. bir 11lıı;t* 
ten beri ofis hel'abınn ~a.11 jıt 
dan ofidn dinde miiJıııtl 1 ,ııı tarda kepek ve mlk~t'.'t btı 
ğu zıınııedilmektcdir. ~e' 

Bir lastik imal;\thıJ 
sinds yangın r · 

Evvelki glin Sirkecid~· .ş; ı 
kapıd::ı b;r lilstik fabrıl (.lJ 
yangın cıktığı haber ve , -" 
''" vcti' n ~~ive blıı!l ·1111 ,..-~ 
rinci katı kısmen yanclıl<.ı o; 
ra ateşi sündürerek btl) 
ne meydan vcrıuemü_ct if· .. 

Tahkikatta bu bin:ır'~.,.ti 
talı olduii;u n~ı·ce irıe ~ J f' 
ve iıu hm:usda l.Jıkil"\.i ~ 
kotirilerck ya.ııgın sebe 1~ ı fında. incelemel~re bG.~ / 
tı.r . _.-/ 

M ARh'=-Tt= I 
ikmal Jwrsl:Jf 

hıu;tıııor ~~ıı''~ 
Diin lwr nıclıtept.c mıı rü#f 

nı~Iıtcn nıüdürkrinin plt~ '~ıı: 
aitıııw k .d.i n:cl<~~ · ~ 
to?)lanıırak 1ü TCllını ·ı ~; ı...~ 
cak olan ikı'>ıl laırsJııı ır '"' 
kmd:ı gtı.ü.;nı iisil'ı di_r n ~ 1 \t.: 
du se' n ·ızd,, lıuluıı·•· ~Q 
ortı\, lise. mualliın . 't t 
mektepleri mii·ilirlc•ı ·k 
kız li.scsiııtle t')pl" ır~ 
kursları Iıakltınıh <>ti •1 

(C • ~. 1 ı ı 
t·e lazım gelen ı .. arar s. 
ccld<>r<l i" 
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~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!! Kahve hakkında YaD 
,___,,5 .... on Ajans, Telefon ve Telgraf Haberleri_ or. Kırdaruı.sHzıarJ 

(Baıtardı 11~~~;J.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii°iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ C9•ttaı'dı, 1~~~ 

v.~~~ S e Bütün iman ramer manyanın Kırdarbirırr!radaşrmızaeu_. ıi:111ıııııaıaıı1Biıle Ç4 a~ı=ı A 1 G Al /Avam kamara- ~7e1~eıa!tweri~ ·. 
lltaJt Tec.ıeu-tcıpra.klarmı aı.. b b d d batı ~ "' ~ C !d' 'Bu Y"ı1 dı!v- (Bq t&Nıft l melde) taarruzları komisyonunun om ar ımanı sın a "-Kahıte1:evziatmııı birW ._: bilıi ve hamileri bu baiBlt- .ıı,nm fena QObaDl&n t.arafm • gündenbeıi m:lltemadiyeıı fuıtlli 

""16 ııesç~yıııulhft danwAlJl!8nya hesabıııa dö- f J J•ıJ• f )" tı• Londra,10(a.a.)'-Ha.vane- (Baıbtrafı11ttcı .. yfada) dedurula.n.birmevzuhalini"'1t-
et hatmna tert.ilı ettik- ğilıftiiı: 1 iiınidiyle yolla.n t;eV• ar e l ı aa ıye zuetinin tebliği: kat'iyen kawnmak azminin sar- dığını gördüğüm i,tn slz.1ere "'*' 

h- soyledıler. -''- .,,__ __ , _ __,__ '--da ı..n- Maden ve kömür bakımından sılmadığı hususundaki imanın mesele hakkında izıı:hat verme0 
!tıı."1r koridor da ~ya - •U<;U u~biliy:;rl; (Baı taraf• 1 1"°1 aayt..ıa ı Ankara, lO (a.a.) - Gr.amer zengin bir sanayi mmtakasın - müttefikan tezahürünü mucip ihtiyacını hissettim. Evvel&, 
~j~-s;ı.runı. doğwxlngu sırada dı. H;;;'FranııWar mütareke meB~~~da Sov- !=Y~Ci~:~ ~ da kain bulunan Alınan hudut olmuş ve bunlann her ikisini \! kahvenin memleket iaşesinde 

,.
110 

onlennde, aralık arazı- talebi haberini. · üğrenmekle bil- ~ şehri Aix La Chapelle çarşa.m- de mezceylemiştir. yer tutan ana maddelerden ol
""lllbolik çar!?~ ~yoı:- ıbl.huyardırl.ar ve yalancı yet kıta.la.rı mevzilerini sağlam Yücel'in reialiğinde dil ve tarih- ba _ perşembe gecesi boınbardı Mebuslar Churchill'in yapılan madığmı kabul etmemit Jiznn-

..__ Gerıde, de.-in!ıge doğnı. da propagandalarla aldatıknış bu· bir şekilde muhafa.za. etmekte - 0co::u~pf~U:t?~,1~PJ:s! man tayyarelerimiz tarafından te
0

. nkakiydldeterdti7~~ ba§lıvcae tembunlardanayiille- dır. 
~p gıden Westwall -1lerin8 lıman kardeşlerinin Fransız dirler. ...,. şiddetle bombardıman edilmiş - ,,_ Biliyorsunuz iri sayın Ticaret 
~ayı düş.iinen de yOktu· _ ,.,....__:.... _._.,, diimıımı olan Novograd - Volinsk mıntaka- lan konuşulmuş olan fonetik tir. Hava güzel olduğu cihetle gıru:'l-il!hm~§~~arakede eharylemi§Jerdireket ~. - 1

1 

Vekilimir; bütçe müzakereleri ""-· ,..,._, ___ ,. __. ......,=-uun .,...._.. ·-w-- d So t kıtalan bu""yük düş bahsi üzerinde son mütalealar .._ 
.,;~~~~ ~ .. ~_~a ~."'.· Almaıılara k~ müeadele et- sın a vye fabrikalara yapılan hasar1 .. r a- M11BS1nda Büyük 1ııfillet 1ıl.eclisi 

!Ilı <>.,.._:varım cihanla. .ırı.u.nw· mek iiRre saflarmnza Utibakı man kuvvetlerinin ileri hareket alındıktan ve raportörün cevap çıkça görillebiliyordn. Diğer bü İşte bu kanaatledir ki mebus huzurunda söyledikleri gibi 
- tehdidi fikri, Danimarka ve derin bir lı::ardeş:lik hissi le kar- !erini tutmaktadırlar. lan da dinlenildikten sonra bü- yük bir he.va filosu da Osnab _ !ar, müzakereye vesile olan büt-1 memleketimizin şu buhranlı se--
, '~eçin iFtilaam• yol açmış - .,, ___ ......_,,_,_,_ y Be:sarabya mıntakasında düş- tün fonetik bahsinin kararlaş - rucka münakale hatları ile sa- çe tahminleri meselesine reye ! nelerde dahi eti, şekeri, elanegı"" 
~uelçiQ_ ve Hollandamn brta- ~~Jm.......,,. .... ,, · _ ......_._ rlar man yaptığı ta:ar:ruzda kıtalan- tınlan tadiller dairesinde ve nayi müesseselerine hücum et- müracaat edilmesini istemeden her vatandaşı tatmin edecek 
'1ıJ ~llzjyetlerine c!Dlr.undıırma - _._. '' " 1 -...,...ro mı:zın kuvvetli mukavcınetile her öğretim derecesine göre miştir. ayrılımşlardır. nisbette bol olarak mevcuttur. 
ıı.,.llı aylarda da Rhin boyla- Londrıı., 10 (a.a.) - Loııdra- karşılaşmaktadır. Diğer mınta - ayarlanmak üzere kabulüne ka- Daha hafif kuvvetler de Mu - Yapılan tıenkltler Bu itibarla vatanımızda vesika 
"la a'deta s"'----- h~''"'-·" nın sabilıiyetli mahfmen,· bir kal•rda bU .. '""'" ehemmiyeti haiz rar verildi. edefl · Londra, 10 (a.a.) - Bugün" A-=w" WULUU......_ S 1 ~ ,~ ensterle Bielfeld'deki h erı usulüne müracaate lüzum gö-,JBıv; tura/• ı inci f!ltl'IJfada) çok müttefik kuvvetierinin u- bir hareket olmamıştır. Bundan sonra morfoloji balı- ve Oatended.eki doklan boınbar- vam kamarasında. harp istihsa.li rii!mPm;Qtir. 
~~ 1lıayet _,he _;..,~•a, riyede birbirleriyle birleşmeğe ç--,.,,ba. gun·· ii öğleden ııoın- sine _,.ilerek morfem ti.birinin tı hakkında iki gun·· sürecek mü- _____, 
.-..ıı • ----.. .,......,_......., -,......... .. -~ dıman etmişlerdir. Kah~ memleket iaeesinde ~.:dut hedefli taanuzlardan muvaffak olmalarını Suriyenin ra Sovyet tayyareleri tahminen tarifi üzerinde ileri sürülen iti- TayyarelerimWlen döroıl ka.. zakerelere başlanmış ve bu niü- yer tutan ana maddelerden biri 
~eçilmişti. Şimal denizi kıyı- fimali J}arkfsmde büyük bir 100 diişına.n tanla tahrip etı:ni§ amrazlel&[goW.J'1şı~~~~ yıptır. 30 Haziran ne 1 Temmu- nasebeUe sa.mimi tenkitler ya- olmadığını eözleriınin başında 
~a teveccüh, Belçika.da bir mın~akanm ~trolünti temin !erdir. zu bağlıyan gece esnasında ya- pılmJştır. Cereyan eden müza - işıırd. edişim -iaşe çerçevesi 
~ı...~ teslııini ve muharebenin etmiş bulundugunu beyan et - Ta.yyarel.erimiz. ~ gece Os aonra bunlara göre bu bahain pılan harekatta laı.ybo<dıığu kereleazamı' r .... ~asınga .. !"H :':~ettiekgın~tine içinde tetkik edilmesi varid ol
~~ü intaç etti ve bu savat- m~Jrtedir. Tıidm~ ile7ley~ trov ve Novograd - Volinsk mın tadili kararlaştırıldı ve tap - bilrlirilı!n tayyarelerden birinin ~-.- ,.~. ,,,.,.. mıyacalı:- bu maddenin tevzii 
\ akıbeti f'rımsanrn çökme- müttefik k1:7Velter1, Sunyenın takalarında düşınan kıtalarına lantıya saat 13.10 da son veril- mürettebatı denbde lnıhmaralı: kani bulunmıyanlar noktai na - hakkında kanaatimi belirtmek 
~ taayYün' etmişti. Alman or- §İm.ali p.r.ldsDıden gelen kuvvet- karsı taarruzlarına d~vam et- di. kurtarı~ardır. Bunlar şimdi zarlarını izah etmek fııııatını içindi. 

,,_. ~ Narvikten lspaııya sınır- lerle Elsiikkin mevkiinde ve mişlerdir. Komisyon öğleden sonra saat İngilterede sağ ve salim olarak bulmuşlardır. Şimdi' tev-'-• bakkmda belli 
.rt' ~lla kadar biifün kıyılara h&- I Dirizorda birleşmişlerdir. Müt- Tebliğde bundan sonra &alı on altıda yine Maarif Vekilinin balunınaktadırlar. Levazım nezareti parlamento ......._ 
"uı Olııı.uttu. tefik kıtalar Ragayı da zaptet- gecesi şark cephesinde avcıla _ reisliğinde ayni fakülte bina - miisteşan B. Mac Millan tenlrti- başlı söylenen şeyleri gözden 
\~ Britanya aOO.ler altın- mişlerdir. Diğer bir kol ise Su- nn ltiıııayesi altındaki 88 Yun _ sında toplandı. Kelimenin tasni- !ere cevap vererek demiştir ki: geı;irelim. Deniyor ki, bazı semt 
\ Coııvaia'ler tehdide maruz- riyenin şimali şarki kısmında\ kers tayyarelerile Sovyet tay- fi bahsi hakkında şark ve gar- o 

1 
'd _Tank ve top imalatı 1940 !erde henüz tevziat başlama-

.: lıu Vaziyet, Britanya toprak kfiln Kamaşleye Varmıftlr. yareleri arasında vuku bulan bin ilmi ve tedrisi eserlerinde s o a senesinin son üç ayına nazaran mıştır. Bakırköye 250 gram ye--iP"' 1'\~.3:..:".~ ;Atliıntikte yalmz ka.- Mısır cephesinde hudud mm- çetin h;ıva muharebesi hakkın - görülen türlü türlü tasnif sis- 1941 senesinin ilk üç ayında. rine yüz gram verilmiştir. Ada· 
'--- \ı..._ "1gİlixlere büyük zararlar takasında zırhlı otomobillerin. da tafsilit vermektedir. temleri tetlrik ve münakaşa e- n u·· mayı·şıer yüule 50 nisbetinne artmıştır. !arda yalnız 50 eve tevziat ya-
~ ~~- Buna rağmen, ar ve keşif kıtalarının faaliyeti gö- 33 Alman tayyaresi düşüriil- dildikten sonra yapılan teklif- lkinci üç ayda ise yüzde 100 ar- pılmıştır. Balatta. Yel}ilköyde, 
;l ~ yaşamakta ve istikba.li riilmil!ltiir. Biri Ş.,feniniıı ce- müştilr. !er birer birer reye konularak ~ 10 (a.a.) _ Stok _ tacaktır. Daha fazla obüs, top, ~~~~~ henüz fişler 

b"1anıikt.a.dı.rlar. J nubunda ırırhlı otomobillerden Sovyetler beş tayyare kaybte kitaptaki tasnifin, son fıkrası holınd Lo dra ~• haber tank -bilh8.8118 tank- imal edil- Bu··tün· bunl~- muknı· bır· ~ 
~tıQa görecek büyük işleri müteşekkil küçük düşman grup mişlerdir. BUtün pilotlar sat ve kaldırılmak, başlığı ve tarişleri en n ya .,~en mesi lüzumu hakkındaki tenkit - • ~ 

t! ıı...;.,'lln Alman ordusu cenuha lan tıardedilıni§tir. salimdir. tadil edilmek ve öğretme meto- !ere göre, "Oslo .nıc.klılnnde !ere gelince söyliyeyim ki bun- vap teşkil edecek bir keyfiyeti 
.4' '.""ı;U"" d.. - t·· Ruman du hakkında. aö"'enilen müWe- Bşiddetliu '-~~'='n§~._ı:rbi,o~~~am· lann , __ , · · ha ti" eh · söylemekle iktifa edeceğim. İs-~' '')a aa.:::enoo~ularuş u,. k-'-- Av: Muhanıb ~ediyor Sovyetler iyı· da......,,...or:la.r 3

• llöUl """" ,,__.... """" ıçuı ya eınını - tanbulda bu ilk tevziatta 557 ıv .., w ...... ........, ~ -J İn ahlr da göz önünde tutulmak Lincoln'ün heykeli önünde bü- yeti haiz olan ınıı.lı:ina ve alet-
kıyıJanm elde etmek ~ Kahire, 19 (a.a.) _ General Londra, 10 (a.a.I - Ofi: - şartile, kabulüne karar verildi. yük bir kalabalığın tezahüratta !er sulh zamanına nazara.n altı çuval kahve dağıtılmıştır. Di· 

lia, bir depo ve Rusyaya Dentz'in mütareke talebi Kalıi- giliz efk&n umnmiyeai Rus Bundan sonra kelimenin tas- misli artmıştır. ğer kahveleri de peyderpey ala· 
· da bir taarruz koltuğu te- reye, Lübnan ııabil mıntakaıan- cephesindeki vaziyeti itidalli bir nifi bahsine geçilerek isim hal- bulutıınak ~re toplanmış ol- İ.\!çileı i ve fabrika müdürle- cağız. Bakırköyde 150 şer gram 
~. da Beyrutta.n 11 kilometre me- nikbinlikle mulınkeme etmek • Jeri izafet ve sıfat terkipleri masıdır. Quisling hükümetinin rin neticesi muzır bir itham ı eksik tevziat yaparak elindeki ~ ~tan ve Yunan 8eferieri, safede harekitta bulunan Avus tedir. Rusların cephenin büyük meseleleri üz.erinde azadan söz muhafızları halkı dağıtmak is- alunda bulundurmağa nihayet kahveyi mahalli vaziyete naza• 

.. ı .. ı kışılarındalti emniyet tralya kıtalarının Vichy kuv - bir kısmını azimle müdafaa et· j istiyenlerin mütaleaları d:inle - teıniş, fakat halk mukabele et- verilmeei 18.zım olduğu fikrin- ran seyanen talroim etmek is-
~ . elerini kurdu ve bütün- vetlerinin müdafaa hattını yar- tikleri ve kuvvei maneviyeleri- nildi. Yann saat on buçukta miştir. Zabıta takviye kıtalan deyim. tenm~tir. Diğer kahveler gel• 
t!". l\... da ,_, · a·· nin iyi oldıığu müşahede ediJ •. 

1 
bu müzakereye devam edilmek istemek mecburiyetinde kalıruş Harp malzemesi imla fabri - diC:i zaman bu vatandaşların ele 

. ~.~~-geçirilen kuvvet, Nil =:~. 8~:~eö:IS::.lıı ;:t:. melctedir. üzere toplantıya saat yirmide ve bir çok kişi tevkif edilmiştir. kalıınnda ve infili.k maddeleri sik aldıkları kahvesi tamamla ~ 
~u baskı altında tutmak mütareke talebinde bulunacağı 1 Daily Telegraph gazetesinin son verildi. iuıal eden fabrikalarda i çi mik- nacaktır. 
'Nııu güdilyordu. Sürekli Moskm•a muhabiri, Hitlerin ilk Komisyonun terim komitesi M tan Kanunisani ile Haziran ara- Evlerine tevziat yapılan va-1.~eiıe el . büyük" hakkında riva~etler d,olıışı;vor- hedefinin merkezi Rusyayı 1 bugun·· de saat dokuzda toplan:ı.- an ş sındaki allı ayda iki mislinden tandaııların vaziyetine gelince, ~ denoın en, or- du. Kahiredelri umumı ıntibaa Baltık ve Karadeniz kısımla - ·· ı · b ı k kah · 
;<q gen4ı cepheli ve uzak he- gbre, Daınur müdafaa hattı yı- rak çalışmalarına devam etmiş· fazla arttırılmış bulunmaktadır. suz enme aş ar en venm 
\ ~büslere gı"r1""' 1 ~bi!ecegı-· Dentz nndan kesmek olduğunu ve bu- tir. Komite varın sabah saat ÜP u·· zerı· nde Bu fabrik:ılarda şı'mdi 8 saatlik memleket ia.şeslnde yer tutan \,. ılai ~ kıldığı takdirde general ı nun en mühim esaslı fikri teş- ' ' adde! d b' · im dı -~ r kanaatlar de vermişti. miltareke istemek mecburiye _ te dil ve tarih - coğrafya iakül- üç ekip halinde çalışılmaktadır. ana m er en ın o a gı• 
~ ~a:tın iktisadt durumu da tinde k&laeaktı. Şimdi Londra _ kil ettiğini yazmaktadır. Bu tesinde i9lerini ileri götürmeğe Haııı maddelere gelince, lngil- nı ve hükfımetiınizin iaşe mad• 

- ll:ıecbur ediyordu. Harp, da tetkik edilmekte ola.ıı bu ta-ı· ınıretleı Ukraynad•ki hububat, devam edecektir. Şiddetli bir lngiliz • Al· terede istihsal edilen veya lngil- delerine dabi vesika koymağa 
~~ beaıem-•· idi Ordular ,_ "fl ihtl demir ve çelik ve Kafkasyadalti •--eye ithal edilen ham madde- ihtiyac hissetmedibfuıi tebarüz ~"\ . ."'~ ... · ' 1ebin muayyen teKH er va petrol tahası aynlını~ olacak • I man hava harbi oldu "" 

1• ~ L \re motorludur. Bu ordu- e•~,,,ı;.;.; anl&fl].ıyor. General . .. h k ki A [ J !er istihsal programımızın tat- ettirmekle kahve tevziatının ve 
ı! ~ •lıvvet ve ruh veren mad- 1 ı);"~ talebiude muhas•matı tır. Fakat biç §ııp e yo fflQll QTln Londra, 10 (a.a.) - Hava bikine kafidir. Tayyare dafi si- sika. usulündeki ölçü ve görüde 
·'_. ı'llt ~ El<nyet toprakların- de~haı tatil ettirecek teklifler Sovyet hükfımeti vaziyete ta· nezareti istihbarat bürosunun 18.hlan imali imkan dahilinde muhakeme edilmesinin kat'iyen! 
"· · Di • taraftan k bti • maıniyle viikıf olup icap edeıı h •Jd f • bi, .. ,_..,gı-· ftA go··re, bugün şıma· - . bul b"tün' ıtaıa · d • im • hatı ı t ak if JO cı.,_ -ge_r . • şar • .. - bulunmadığı cihetle Avustra.1- her tedbiri alm&ktadır. e u.u.ıu.ı = unan u vas ra mura- ogru o ıyacagını r a m . 

) ·ı:-"lJllllle yem nızaın ı~ alı'-- hil bo kendile 1 ı ı li Fransa üzerinde cereyan e- 1 caat edilerek tesri edilmekte - isterim. Biz fişlerle ve aile ba-
f \ı Jeı. yarat.alıilirdi. 23 mi.!- Y ..., sa yunca - Ayni gazetenin Stokholm mu- den hava muharebelerinde 13 dir. Ordunun, imaline büyük gay şına 250 şer gramla İstanbtıla :.ı ~ltlt bı"r kütlenın· barındıgı rine bir yol açmak için muha - habirinin fikrine go .. re, Alman (Ba.' tarafı 1 inci -'ta'JfMLa) t--'"-

P"" be d tmekted" Bu düşman av tayyaresi .o.uı;W.. retler sarfedilen ta.nkların şe - verilen kahvenin piyasada giz -il. t-- •-1-- vazı"yetten ""- re ye evam e ır. kuvvetlen·, u··ç ... ,_ ta.yyare vn tahça bir harp tahriki" oldugun-u 
~~.ı, ~ ta.kad-ı..· v·ch ··daf ""' v avcılan tarafından düşürülmüş- kil ve tiplerinden memnun kal- ' lenmesine mani olacak ve biı:e 

~ ~eıı. erek, ilhak e•~;.,.;. mın ""'1 ı Y mu aa üç milyon erden mürekkep o- söylemektedir. t·ur· . • 
..........,~ tertibatının Damurd&kilerden lup aynı· zamanda ..<ı..;;ın zırhlı dığını zannediyoruz. Şimdi muba verilen kahvenin halkın eline 

ı • Alman ordusu büyük zayıf olmakla beraber oldukça 6~ Ga.2.ete, B. Roooeveltin Avnı Evvelce kayıb olarak bildiri - rebe devazörü ismi verilen iki geı;mesiııi mümkün kılacak bir 
! · ~ buz denizinden Kara ğu fırkaları ihtiva etmektedir. Al- pa devletlerine ilk ateşi açma- len bir İngiliz av tayyaresi son- tipte, krovazör ismi verilen di - tedbiri kullarunıış oluyoruz. Ek· 

, \~.!tadar imtidat eden, uç- ı =~~u tar=ed:~ man tayyareleri cephede anu- ğa teşvik etmek için elinden ge- radan dönmüştür. Diğer bir ğer iki tipte ve dritnot ismi veri- sik ve mahlfıt kahve vak'alan 

~ ' tehlikesini gidermek i- gel.en . dli taı.&nn ileri ha - etmektedirler. detmektedir. de tanklar imal etmekteyiz. eğer mevcuWL halkın beledi: 
!"'~ · ""<laksız bir cephede Bol- Hin kı dane bir mukavemete tesadüf leni yapmakta olduğunu da kay- tayyarenin pilotu da kurtulmuş-ı len bir tipte ve muayyen model-

""1ııpa1ı müttefiklerle elele, reketi neticesinde Vichy kuv-1 Berlinden Stok}ıolme gelen 1 Amerika bahriye nazırının ~inaenaleyh, İngfliz zayiatı Londra, 10 (a.a.J - Lordlar mevz.uab dahilinde buna cesa-
f!'IJ. kaynıı.klara yöoelmiş - vetlder~,~ ektra.tadıfındaki ağ gittik- malfımata göre, harekatın be- Kat'i Sözleri 9 av tavva-inden ibarettir ve1ı kamarasında, harp dolayısile lraret edezdenılnerdi ait_ko~duğut mhakaın· 

1 

"'lllı yük b' deh çe anta.uıa r. taetindcn ve gayri muntazar bü· ,,__ n e şı ay • e er za-
' llev arebeler, bü · ır 

1 

•---'"- R4ııımi 'l\JJ!ı<: yük" Alman zayiatın.daıı dolayı Vaşmgton, 10 (a.a.) - Çar - pilotlardan biri de kurtulmuş - müstemlekelerin maruz kaldığı man hakkı vardır. Bizde nıalü-
'okı_: am ~!~r. - ı.. Lo -e-uodra., 10 ( ~--...Orta burada bir huzursuzluk vardır. şanba günkü gazeteciler toplan. tur. güçlükler hakkında beyanatta mat mevcut olmadığına naza.-

:""'! or .......... ı, çarpışar....., n a.a.) - -~"~' tısında bahriye nazırı albay ' Alnıaolnnr. göre bulunan Lordlar kamarası reisi ran mahlut ve eksik kahve şa.-!ı'\ ~ıkarak çekiliyorlar. Bu Şartı: İngiliz umumi karargihı- Rıamen ıı- alayı imha .,....... Bertin 10 ( ) En M d · ti k' 
~. ere "--·den ve bütün nın tebliğ-ı··. Moskova, 10 (a.a.) - Ofi: 1 Knox'a şöyle bir sual sorul - . a.a. - son B. oyna emış r ı: yialarının da mübalağalandırıl-

'-"""' So kıtalannı R has- muştur: alınan haberlere göre bugün Müsteınlekelerin, Britanya- mış olduğuna hükmetmek icap ·lik e hazırlanan bu ordular, Libyada ve Habeşistanda va- vyet n umen B. Roosevelt tarafından ken- lnglliz hava kuvvetlerinin Fran nın harp gayretinde bu kadar 
lııi Staıin hattı etrafındıı ziyette hiç bir değişiklik yoktur. sa alayının birinci taburunu disine tevdi edilen vaziyfeyi i - sanın Manche sahiline yaptık - esaslı bir rol oynıyabilmiıı ol - ~~ itibarla mükeyyefat•--

lledde d ak kat'i s · ed topçu ateşiyle tamamen imha et· +=nb'-"-' · deki . al f , - ....... aya.nar urıy e, Halep ve Humus - tikleri bildirilmektedir. Üçün _ fa dereken, domı.nımı, ateş aç - lan l.km ~ """"erın zayı- m arı evkaliide bir hadiııedir. 1 eddedilebilecek ve ihtiyaç mad-
~c girişecek gibi gö- tan birbirinden ayrı mıntaka· cü taburun dörtte üçü mahvol- mak zarureti ile karşılaşacak o- atlan 25 tayyareyi bulmuştur. Harp muhtelif müstemlekeler 1 delerinden olmayan kahve iGiır 
~ k · !er. Ahnan ordusu !ardan gelen Vichy kıtalan muş ve mütebakisi esir edil _ hırsa, filhakika ateş edecekıni _ Spitfire tipinde 19 avcı ve Bris de ~a başka tesır yapmıştır. ( bu kadar titizliğe ve sarf edilen 

a., ~vvetler almak~ Ru- ta%yilci:miz altında rica ta de- 1 ın.iştir. dir? ı tol - Blenheim tipinde de bir Bu tesir bazıları için <;ok mesut gayreti ere yazık olduğunu 
~ ııcaristan ve talya vam ediyorlar. B.Knox verdiği cevapta B. savaş tayyaresi Alınan avcıları olmuştur. Bilhassa Malezya ve söylemekliğiıne müsaade etli • 

da bu kar ve zar mey- Merlr.e •-•-- da · j :Rus-- vöııderüen h....., Rooseve!tin bir mesajından balı- tarafından Vil iki Spitfire ile iki şimali Rodezyarla harp, çok re-
· 
kn-nktadırlar. 16 gu .. n- z mın ........... ın yenı • ,-J- ... -.. niz.., ,• 
'""'~ den mevzii terakkiler elde e- I ~ sederek Reisieümhurun bu me- Bnistol - Blenheiın ve dört mo- fah temin etmiştir. 
muharebeler, gittikçe dilmiştir. aajda ileri sevkulceyş mevkileri- törlü bir savaıı tayyaresi de Al- Buna mukabil harp Malta ve 

\i. _,.~tt~ştı. Öyle sanıya- Sa.hil nuntakamma, Avuııt- 1 ~uh~!;_~_<a.1.ça.ı·n)J"--~~ıu·: bu"" yük" · ne giden deniz yollannı açık tut man hava dafi topçuları tara - Kıbrıs için zararlı olmuştur. 
~'\Q"""1&fe ııa manzınneleri cep- raJya kıtalaruun beyrut ı'stika .... "'""" . ==R mak için icabeden bütün ted- fından düfjÖrÜ!ınüşttir. Bazı müstemlekeler deniz o•ırı 

ve derinliklerinde mil- - miktarda emtianın usyaya birlerin alınması hakkında do - Alman zayiatı evvelce de bil ...., cihanı hayretlere dü - metindeki ilerleyişi. terakki et- sevkini temin için icıq> eden bü- I pazarlanm kaybetmek tehlike-
lı mektedir. Damur şehrinın' ;Qga· - nanmaya emir vermiş olduğunu dirildiği üzere iki tayyareden 1 sine maruz kalmı"'ar ve lngil _ Surette kon ve •an .., 1 tün tedbirlerin alındıgı ve bazı h tm "b . . ,,. 

- ' - li üzerine, yüzlerce Vichy as- atırla ıştır. ı arettir. terenin bunlara yardım etmesi 
"- . Ve bu boğuşmalar, k . . -rn-•~ .. eşyanın şimdiden yolda bull19du- 1 Albay Knox B Rooııey;eltin --·-" b ı im t G b' • ..., istikbali aydınlatacak - erı esır ~ ve 17 top, uç ğu Londradan bildirilmektedir. zk' . ' · ruJ ~ ~..,... ası o Wi ur. ar ı 

~ 1 tank ve beş ztrhlı otomobil a- me ur mesaJının so an su- AJ F • Afrika, şark! Afrika, Filistin 
lııııh bel . d .. d lınmlŞtır. - da i~-' etm~r. ale ta.m bir cevap teşkil ettiğini ! man - ın ve Jameikada yetişen kakao, 
~ are enn evam mu n:;,;· diyor ki: ilave eylemiştir. ı limon, muz ve ııair mü~leke 
. lt avemet derecesine bağ " Beymt hak!mtıJa talep Bahriye nazın 1zlandaya dair k f [ b • maddeleri satışında bir çok müş.. 

:;:ar, Umumi sferberlik Kudüs, 10 (a.a.) - Flistin • "Suriye, kıymetli bir kazanç- mesaj hakkında şahsı bir tef- ı a arı lr küliitla karşılaıjılmıştır. Fakat 
~ dır. Almanlar ve müt- deki İngiliz kuvvetleri başku - tır. Fakat müdafaa edilmelidir sirde bulunmaktan içtinap et- hükfıınet bu mahsulleri toptan 
;,,,,de ilk ve en kahir dar- mandam g~ral Vilson Suriye ve müdafaası mühim kuvvetlere -'""'-.Fakat sorulan diğer bir şehrz• aldılar 

\.""'"""ta nıek için son kuvvet Fransız kumandanı 'general ihtiyaç göstermektedir. ......,suale~ ~ap venr· ken, Reisicum·· 'il.:. mübayaa etmis veya başka bir 
•"lı ı 1z ~· şekilde çiftçilere mali yardımda ~: " arına müracaat edi • Dentz'den. Beyrut şehrini açık Times, bu itibarla Suriye, - hur tarafın.da.n kullanılmış bu- ( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

1 A.t bınenın, kılıç kuşa- ııehir olarak nan. '. etmesini radyo landaya benrernektedir, demek lunan bazı tabirlerin Atlintik- 1 derinlig-e malik olduğunu ve bulunmuştur. 
._lan ,.,_,_..,_ b ·· beti B Ch Merkezlerindeki pazarların-." ile ........., cw=ıı..,,.... te, ve u munase e · _ ur- teki devrlylerin bundan evvelki Rus baıj kumandanlığının son 

~ ._ ...... .__... menuıunı·.,et chillin İzlanda vaziyeti hakkın- _;_!erde •-ftrih edilmiş olan hafta! rf d tab al dan birdenbire mahrum kalan 

Sa 1 
.LllJ\'~-10 ( ' A " d - !edik ~ '""" ar za ın a y ar ara- Belçika ve lıür Fransa müstem-

1 r ar Vekl•ıı· bı"r Londra, a.a.J - Londra- da :vam &amarasın a soy talimattan daha ileri gidecek- sında başka müdafaa tesisatı 
Jı "'""·d ı·k ı · · t tmekted' - ılekelerine de yardım ettik. Fi-

Bursa valisi 
Su istilasına uğrayan 

sahayı gezdi 
Bursa, 10 (a.a.) - Valiml!ı 

dün de ;iandarnıa komutanı v• 
nafiıı müdfü'li ile birlikte su is
tilasına uğrayan sahalarda tet. 
kiklerde bulunmuştur. 

nm baş ca s~ e ı gazeteleri, enne ı.şare e ır. !erini ihsas etmekte oldugunu inşa ettirdiğini haber verdikten len örfi idarenin hüküm sürdü-
~ s h f' k Suriyede Vichynin başkuman - B. Ch'urchill, Britanya ve A- s..'iylemiştir. sonra, 1914 - 18 muharebesine 

•J.
1~'.J~ ~-b,· sey~(a.~)ıneGcüınrük~ 1 ·~' danı general Dentz'in mütareke merika birleşik devleti bahri - Mali.im oldu!!llb. üzere şım· di- iştirak eden bir Alman zabiti- ğü Maltaya bir milyon sterlint;'i \jllrllannı istemesi haberini "iyi yelilerinin mütekabil yardımla- ye kadıır Amerikan harp gemi- nin raporunu neşretmektediı-. den fazla bir yardım zarureti 

haber,. diye tavsif '"Unektedir. nnın faideli olacağını söylemiş- !erine düşen vazife raırtlanacak Bu zabit, Alman erkaru harbi- hasıl olmuştur. 
J '< lııarıar Vekili Raif Kara- Daily Telegraph, hiç bir ha- tir. her düşman gemisini daha gö- yesine verdiği raporda Sta!in Bazı. müstemlekeler ise bütçe 

Bu tetkiklerinden döniişlcrin• 
de valimi~. Bursanın ekmek ilı• 
tiyacını tetkik etmek üzere top• 
!anan iaşe heyetinin i~timaınıı 
rivaset eylemiştir. Bu i~timada 
şetrimizin ekmek . ihtiyarımn 
arızasız olarak temini maksa • 
dile bir müddet için vilayctimi• 
dahilinde istihsal edilen \'e ei
yevın mevcut olan hu bu br tın 
civar vilayetlere ihracının me
nedilınesine karar verilmistir. 
Bu kararın alınmasına basl ·ra 
amil son yağmurların harman -
lann idrakini geciktirmiş ol
masıdır. Ayni zamanda bu ka
rar vilayetimizde ekmek fiyat
lannın yükselmesine mani ola· 
caktır. 

1 · ~11.lcatinde Gümrük Mu- vadisin memleketi bu kadar Times diyor ki: • riınür görünmez ihbar etmekten hattım müdafaa eden Rus kıta- fazlalarını teberrü etmek feda -
~:1 ı._~nel Komutanı ve ve- memnun edemiyeceğini, c;ü.nkü Bile bile kısaca söylenmiş bu ibaret bulunuyordu. lanmn fevkalade cesur, iyi ta- karlığını göstermişlerdir. bunla-
w, ~ ""lleı:n; mahsus mü(lürU İngiliz ve Fransız ordularının •sözlerde daiına sıla hir iş bir-•__ _ __ =s !im görmüş ve hazırlanmış mti ra müteşekkir olmakla beraber 
r;.' ~ t!ıalde Şark vilayetlerin- yıınyana değil, karşı karşıya 1 liğinin tablosunu görmek ka- Atlan tikten gönderilen emtia. _ kemınel silahlı güzide kıtalar- bu teberrülerini kabul edip etme 

ı..:_~.kilı: seyahat! yapmak harp etmeleri fikrinin iğrenç bildir. Öyle bir iş birliği ki, Al- nın müsadere veya imhasına ve dan mürekkep bulunduğunu mek hwıusunda tereddüt eçin -
~saat 15 de Ankara- olduğunu yazmaktadır. manyanın Amerika kıtasına Almanyanın gönderilen emtia _

1 

kaydetmektedir. deyiz. 
• ~~· Vekilin Erzu- Times, muharebenin tasarla- yaklaşması tehdidini önlemek için mııkahelei bilmiail hareke- Gazetenin fikrine göre, Al- !!'!!!!!!!!,...."""!',..._!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!! 

.'. can, Kars ve Arda - nış Ye idare edilişini takdir et- icap eden!ıe, yalnız hlanda ile tinde huJıınmak üzere Amerika man baş kumandanlığı Rusların mektedir. Çünkü bu suretle Rus 
~~ tUnırük ve inhisarları mekle beraber, bugün de elde iktifa etmlyebllir. Alman ordusunu üslerinden çok ordusu geri çekildiği takdirde 
~" eden mevzular üze- edilenlerin her hangi bir za • Bu "6dbiı~ ""1el hiç bir yı vurmak iı;ln bepemak kuJlm.. '\ uzaklara gitmeğe icbar edecek mevcudiyetini tam olarak mu -

lt ~~n btkıtirııehayat manda. döğiişerek müdafaa &- lfl/fY, h.ul. lıı:irslama ve ödünç mas•na, mini olmak kararmı, şekilde çekilmekteııııe Stalin hafaw edecek ve dahilde AJ-
""lar surece . dllıruıai mecburiyeti olduğuna verme kanunu bile Amerikanın daha ivi tı-bıuilz ettirmemistir. 1 hattında. muharebeyi kabul et- manlara hücum edecektir. 

Diğer tara.ftan Ticaret Vekıı.. 
!etinin son lfeti göz önünde ru.. 
tarak vilayetimizin ekmek iht:M 
yacını karşılamak için yardıma 
devam edeceği haberi halkımızı 
son derece sevindirmiştir. 
son derece sevindirecektir 



r , (Bit tarefı 1 'nel Myfada) 

ait resmi beye.natile teyit edilmiş 
buJımrna•ın!l ragmen, Bitler Al
ına.nya.smuı sulh perver Sovyet-

1
• 1er Birliğine kar9l yaptığı ha

hmne teca; ·· müstakil hareket 
' :vuz, 

eden hiç bir memleketin nazitilı: 
ve Hitlercilik baki kaldıkça ken
dini emniyette hissedemiyeceği
ni bütün dünyaya isbat etmi3 -
tir. 

Hiç bir muahede ve pakt, Hit
lcrin cürüm ortaklarının imza -
sını taşıyan hiç bir teahhüt, hiç 
bir vaat, teminat ve beyanat, a
radaki dostane münasebetler 
tahriksiz ve beklenmedik bir hü
cuma karşı kafi bir garanti teş
kil edemez. Hatta bizzat Hitler' 
in imzasını. taşıyan bir sulh mua 
bedesi bile AJmanya'nın diledi -
ği zaman yeni bir hücum yap -
masına. mani değildir. 

Bizzat Hitler'in ve cürüm or • 
taklannın kendi yazılarından 
bunlann kendilerini, milletlerin 
müşterek sulh varlığı, beyne! -
milel teahhütıer, ahlak, şeref, 
insaniyet velhasıl bir ke!Jme ile 
medeni cemiyeti vahşi hayvan
lardan ayıran mefhumla.nn hep
sinin Ustilnde gördüklerini öğ
renmiş bulunmuyormuyuz? 

Kin, imha ve tahrip harbi, 
Hitler'in sebebi mevcudiyetidir. 
Hitler, mücadelem ismindeki e
serinde dünya beynelmilel bir 
eulb devresi idrak ettiği müd -
detçe ne"111lit olduğunu ve barb
siz hayatın hiç bir maruuıı olma 
dığını bizzat itiraf etmiştir. İn
san ka.nile sulanmış tarlalar, du
manı tütmekte olaltı harabeler 
haline gelmiş şehirler, açlık se
falet, analann, zevcelerin ve kız
karoeşlerin hıçkınkları Hitler'i 
mesut ve memnun eden unsur -
lardır. 

Mütecaviz nui zihniyetinikı 
ııe kadar büyük bir tehlike teş
kil ettiğini ilk a.nhyanlardan bi
ti Sovyet hüktimeti olmuş ve 
bütün milletleri nazlzınin fren
lerini sıkarak onu müşterek bir 
mukavemetle karşı~tınnağa 
davet etmiştir. 

Sovyet hükfunetinin bu müker 
rer davetlerinin niçin matlup ne
ticeyi vermediğini şimdi aramak 
zamanı değildir. Bir ev yanar -
ken hen;eyden evvel yangını 

söndürmek Jii.zmıdır. V,angının 
niçin önüne geçilmedigi ve me -
suliyetin kime raci bulunduğu 
meselesile ancak bundan sonra 
meşgul olunabilir. 

Şimdi Avrupa'da ve diğer kı
talann bazı kısımlannda yan -
gın vardır. 12 den fazla devlet 
istiklallerindesı mahrumdur. Bu 
devletlerin, üzerinden çekirge sü 
riileri geçmiş tarlalar gibi, yağ
ma edilmiş, harabezara dönmüş 
ve milletleri eearete mahküm e
dilmişlerdir. 

• Hitlerle yapılmış bitaraflık, 
a.demitecavüz ve "dostluk,. pakt
ları gibi asılsız bir perde arasın
da hala sefiliine ve sözde müs -
takil bir mevcudiyet geçiren bir 
kaç memleketi yakında aynı aki
betin beklemediğinden kim şüp
he edebilir? 

Hitler tarafından altı sene uğ
raşılarak ihtimamla hazırlanan 
muazzam Alman harp makine
sine karşı yapılan şiddetli müca
delerun siklet merkezi şimdi A -
merika'dan fili yardım görmek
te olan İngiltere ile dominyon -
!arına ve bilhassa Sovyetler Bir
liğine tahmil edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu memleketlerin karşılaş . 
tıklan vegiine va7.ife, müşterek 
düşmana karşı sonuna kadar a
mansız mücadele etmektir. 

Dünyaya tahakküm hülyası
nı tahakkuk ettirmek için sair 
memleketlere karşı şeytani te -
""''Üz planlarını hazırlarken Hit 
ler'in tatbik ettiği tek düstur., 
"ayır ve hücum et,, olmuştur. 

Hitler, müstakbel tecavüzle -
rine maruz kalacak kurbanla -
nn müı;terek bir mukavemet ba
zırlayamaınaları için en hainane 
vıı.sıtalara müracaat etmiş ve Av 
rupa'nın en kuvvvetli devletle • 
rine karşı iki cephede harp etme 
mek için bilhassa büyük bir ih • 
timam P'östermiştir. 

Hitler'in ta.kip ettiği tabiye 
Jrurbanlannı vaziyetin icapları

na göre teker teker ezmek ve 
evvela garp devletlerini mağlup 
ettikten sonra Sovyetler Birliği
ne hücum etmekti. Fakat bunda 
tamamile muvaffak olamadı ve 
bir yerde takıldı. 

Bitler, Manche'ı geçecek ka • 
dar idmanlı bir yittücü olmadığı 
nı gösterdi. İşte o zaman dıma
ğında. yeni bir plin yer aldı. Ve 

tiğl kaeaatlk bllttket ederek 1ıı 
giltere,ye yeni· kuvvetlerle tek
rar hücum etanek ve b.l!Ahere !
§ini bitirmek ll7.ere şarkta bir 
yıldınm harbi ya.pmağa karar 
verdl Hitler, aynı zamanda ide
oloji sahasında garble şarkı bir 
birinden ayıracağını ve garble 
§8.rlıın mtlşterek bir hareketine 
mani olacağını da ilınit ediyordu. 
Fakat Hitler'in şarka karşı baş
ladığı harbin bir yıldınm harbi 
mahiyetinde tecelli edememe -
si gerekse propogandasının bir 
muci7.e kuvvetini haiz olamama
sı bu sefer yanıldığını aşikar bir 
surette göstermiştir. 

l 
fi,,J 
i( 

1 10Temmuz 1941 
7.30 Program lMO Müılk 
?.33 Müzik 19.00 Konuııma 
1.45 Haberler 19.15 Müzik 
8.00 Müzik 19.30 Haberler 
a.so Evln saati 19.45 Muzik 

* ;!0.15 Radyo 
12.30 Program 
12.33 Saz ...... ı. 

guetesl 

12.45 Haberler 
20."6 Solo prlu 

18.00 Kanşık .:1:1.00 Ziraat 

şarkılar 
takvimi 

18.15 Müzik 21.10 Temsil 

* 
22.00 Müzlk 

18.00 Program 22.30 Haberler 

ıe.03 Müzik 2Z.45 Müzik 
18.30 Konuşma 22.55 Kapanış 

8ASAB 

~ 
. -

• . ·._ - ..... !J.; .. "'"..ı.. •• • ·~." , ~~ .,.. •• ...; -~·M.J .~ "' .. ,.:_~! ...t·"'· 

1 İstanbul B:I~diyesi İlanları J İngiliz başvekil\,B. Cburchill, 
kendisinin mUıneyyiz vasfı olan 
bir devlet adamına has bir an - t==============f Tahmin 

bede il 
ilk 

layışla Hitıer'in hilelerine alda.n
mıyacağını dünyaya ilan etmiş 
ve Hitler'in Sovyetler Birliğini 
maglftp etmesinin Biritanya İm
paratorluğu için fe\8.ketler ve 
m~~tler doğuracağını söyle -
miştir. Biz de Hitler'in garpte 
galip gelmesinin bizim için ne ka 
dar büyük bir tehlike teşkil ede
ceğini müdrikiz. 

Kızılordumuz, Hitlerin ku\rvet 
li harp makinesinin bütün dar -
beterine mua.nnidane karşı koya 
rak ve Almanya'yı mütaınadiyen 
ga.rpten şarka yebi kuvvetler ge 
tirmeğe mecbur ederek hakiki 
kahramanlık v meta.net banka.
lan yaratmakta.dır. İngiliz mil -
\eti bu sayede 12 aylık fasıla -
sız bom bardıma.nlardan sonra 
biraz dinlenmektedir. 

Hitler'in garbdeki fili müta -
reke ümıdinin boŞa. çıkarılması 
ve bir aıı bile rahat bıralulmama 
Si 18.zımd.ır. 

Hitler'in gayesi aynı zamanda 
ilti hasımla mücadele etmemek, 
bizim gayemiz ise, düşmana aynı 
zamanda müşterek darbeler, yo 
rulmadan, rahat vermeden indir 
mektir. Şimdi indirilecek darbe, 
düşman üzerınde 10 misli fazla 
müessir olacaktır. ve belki de 
hasımlardan birinden birinin ve 
ya diğennın daha zaif düştüğü 
bir sırada ındirilecek darbeler -
den daha az masrafı ve fedakar 
lığı ıstilzam edecektir. 

Sovyetler Birliği ve İngiltere 
her ıkısı de tama:miyetlerini ve 
istikli!.lleriru korumak, ınilletıe. 

rin.i esaretten hatta büsbütün 
mahvolmaktan siya.net etmek 
için m Uca.dele ediyorlar. 

Hitlerizı)lin ezilmesi devrimi
zin en hacaletaver tecelliyatının 
ve insaniyetinin terakkisine sed 
çeken ve şimdiye kadar görülme
miş bir manianın ortadan kalk
ması demektir. 

Tarihten Bir Yaprak 

Tarih ve Atlar 
(Bat tarafJ 3 anoll aayfadA} 

Ki seyirdlıil"elı smı. sayesi • 
obna.z hempa 

diyerek koşarken ona gölgesinin 
bile ye~ediğini, '(Tayyar) 
için: 

Nurdan bô.l açar u~ 
melektir saııasın 

Olsa zeynpuş ııentBerle ne d<m 
cıllve nllıım 

1254.35 

818.23 

1526.20 

forntn..a 

94.07 

61.86 

114.•8 

.ıoe,-oıııunda Evliya çeıeı;ı mahallesinin bkender soka
i'ında 31 numaralı bina enkazının satısı. 
Beyoğlunda KAtip çelebi mahallesınln Kaptan paaa 
Çıplaiı sok.ağında 5 No. Jı bina enkazının satışı. 

Beyoğlunda KAtip çelebi rrıahallesinln taken~ soka-
ğında 9 - 11 numaralı bina enkazının satısı. 

Tllhmin bedelleri He iDc teminat miktarları yukarıda yazılı 8 parça en
kaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şart:nameleri 

Z8bıt ve MuamelM Müdiirlüğü kaleminde görülebilir. !bale 26/1 /941 Cu
martesi ~ü aaot 10 da Daimi Encümende yapılacaktır, Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplarile ihale iÜJlÜ muay;yeD seaUe Dalınl Encü-
mende l>uluwnaları, (5699) ....... ' 

~ 11' • • . .... 
, . ..... \ 
Tah. ilk · ~ 
Bed. temf . . 

"Uzerlııe seraseı- kumaştan 1550.35 116.28 Rumelilılsarmda Relikbey ....uaoiııde aı - 13 •uma-
eğeri vurulduğu zaman nurdan •ah ynJ.ı enkaz.ının satış. 
kanatlarını açan bir melektir 800.00 "6.00 Unkapanında Kasap Demirbun mahıılleııinin Zeyrek 
sanırsın,, der. fı Mchmetpao:a sok.ağında 8 • lO numaralı e. enka21nın 

(Arslan dorusu) için de hır- il 
ft•- ı. • sabit. 
,...,,..gından kinaye olarak: '7 'i'abmin bedellerile ilk temin.at rrılktarlllı yultarıda yıuıll iki par~ 
Bir de arsla.ıı dorusudur ki enkaz satılmak ilzere ayrı, ayrı açık arttmnaya konuln>uştw-. Şıu1name-

gemin gördükçe !eri Zabıt ve M~JAt Müdürlüiıü kaleminde gWiüebiliı'. İhale :18/7/194.l 
Kendidir ayıli De ııirl neri ııllsile Pazartesi ııünü saat H de Daimi EncUmende ,..placaktır. Tallplerln lllı: te

ha mlnat makbu:. V"J'a mektupları ve 941 yıluıa ait TlcaHt odaoı -alarile 
Vunılur gerdaama 8.nin içtin ihale günü muayyen saatle Daimi Encllmer>de bulwıınaları. (IMl98) 

Mtuıdan =========================================== İki zincir ki zaııt etmesi asa.. 
olata. I il DOKTOR-Asherllh işleri r vfik Akif A ,_ 

sözile bu atı erkek arslana ben-1.1.-----...;,---ı e . ytŞlK 
zetir. 

1 
OahllT Hutahklar Mlteh.__eı 

B uretle 
Yeril Eml•lnü Aekerflk ıubeein- 1 

u s bütün hayvanları Boy .. tu P•rmokkopı lınom ••· 
b den: \ 

ayret edilecek bir hayal viis'a- Aşağıda adiarı yazılı ,-~k subay 
ti ile gökyüzüne çıkardıktan !arın kayıtları tetkik edilmek ih:ere 
sonra ayrıca bir kaside ile de 1 
Dördüncü Muı-adın en çok sev- niiflıı cüzdonlarlle ellerindekl veoi-
diği (Bağ alacası) ismindeki bir k.alarla 3512 numara He iUbeye mü

atını medheder. Bu kasidenin racaatıarı. 1 
şu beyitleri meşh_urdur; Lv. Tğın. Osman oil. Musta.!a 327 

E\Wl (50979), 1 

Hıram-ı-dilkeşl dünyayı meltıın NK. Tğm. M. HiW og. Kru. 327 b--
ettiği yetmez tanbul (509ı2), 

~. ıneleklcrde Lv. Tem. Mehmet Rüştil og. Ali 
milJazimdil' bımaşay& Ilemzi 3ı2 l.st. (32854). 

Beşer, meftfuıu-ı-etvan, melek .------------·' 
haydJH- rettarı 

Nola. düı;ee birim~ hayret 
zir-ü-lıôlaya. 

BORSA 

lc:ak num•ra 28, pazardan 1Daad«ı 
eaat t4 - M • k•dar. 

Geea mUnıoaatıırı dl klbul 
edll\r. Telefon! 4St0!. 

DOKTOR _ _. 

HAFIZ CEMAL 
okman Hekim 

Dahiliye MtitehllS31!A 

Dlvanyolu 

• • • 10 Temmuz 941 
Uçilncü Selim tııra.fından Na.- .-.9ılt9 YO k•"""'' r "Yeni Sabahın,, 

polyona hediye edilen beyaz a-
ta imparator "Selim., ismini ver • "I"' f' ti mişti. Meissonruer Rusya rica- 1 an ıya arı 
tini tasvir eden meşhur tablo -
sunda INapolyonu bu atın üzerin K:r. 
de göste~. Ha.la Envalid Başlılı: mıılrtu olarak 750 
sa.rayında imparatora ait batı- Birinci sayfa.da. saıatbııi 500 
ralar kısmında bu asil hayva- ikinci 
nın doldurulmuş cesedi teşhir " " 850 edilir. 'üçüncü 11 ,. 300 

At hakkında. yu.dığım bu ma- Dördüncü ., ,, 100 
kaleyi gidiş ıınüdürii "Mahşer Sives - lhurum Beşinci ,, ,, 75 
Midillisi., Kiımil Beyin bir fık- %7 93• 11. ili vn. 20-38 Altıncı ,, ,. 50 
rasile bitireceğim. "=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':-:= • -= -= -= ;;;,= ·= -= -= -= -= -= ;:.= -= -= -=-= ..;.= ':.= -= -= ~= ;.= -; ı 

~ , -· 2 

Küçük tasarru.f 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KqlDELER: • fultot, 2 May.., 

.4, 1 A§ustoa, ı lkıncıtqrlft 
tarlhlerh•d• yapıhr. 

.. --;· 

r 
t 94 ı IXBAMIYELERI 

1 adat 2000 Liralılt. ... 2000.-
3 • 1000 • =mı 3000.- ' 
2 750 

1 • • - 1&00r- 1 
4 • 500 • - 2000.-- ' 
6 • 250 • =- :.ıooo.- ı 
sa • 100 > ,_ aeoo.-, 

80 • 50 '6 :::a: 4000.- ' 
808 • 20 '6 ""'ııooo.-

Nafia Vekaletinden 
- ~eye konulan: .J 

1 - Hatay su ~ri on dördü""d JUbe müdürlüğü Dııntakosı d.ıııJ''.1 
bulunan Amil< gölü ve bataklıklannın kurutulması ve AJ1i nabriDlrı ~,ııl 
rinden bir kısmı muhammesı keşif bedeli -Wdi izy•t _, ~ 
244,lM lira 97 kuruştur. I' 

2 - Ekıılitme 3ı/1/941 tarihine raeU!yan per&embe ııünll ,.at . 1~ 
Alllı::ar.ada su iolerj reiıilifi binası içinde toplMıan ın.ı eksiltme ~
odasında kapalı zart usuliıe yapllacak tır. #', 

8 - tsteıdiler, ekEiltme şarlnameoi, mukavele projeai, ı.~ı.J< ı':J 
rJ ıeneı şartnamesi, mnuml su 11\en feRnl prtnameoile hwıııal "" ~:? 
..,-lnameleri ve proJleri 12 Ura 2ı kuruş mukabilinde su illeri ...,ıw· 
alabilirler. af. 

• - Ekeiltıneye girebilmek için isteklilerin 18.~7 :lira 75 ]<ut 'fi 
muvakkat teminat verm<*ıi ve eksiltmenin ,--laca(• günden en 82 ız ~ 
evvel ellerinde bulunan • vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia V ı' :'t 
tine müracaat ederek bu iDC mahsus olmak üzree vesika almaıatı 4' [~ 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. . ,,ı ~i 

Bu müddet içinde vesilı:a talebinde bulanmayanlar eıautme1• ,,;I ~~ 
edemezler. ti . Ol 

5 - İsteklilerin ~lif mektuplarını ikinci maddede yaztlı saaıttl' ,ıİ ~ 
aaat evveline kadar su işleri reialijtine makbll2 mukabilinde vefl" ~ 
!hını dır. ["' 

Postada olan ııecikmeler lı:abul edilmez. 'J413G • Ş&U~ ~ 

( Devlet Demiryolları İlanla_,!!,1 ~/i 
ıl ~ ıı., 

Muhammen bedeli (9600) dokuz bin altı yüz lira olan 8 ton n•
11 il' ~a 

2W7/ı94ı Cuma günü sıra\ 15 de kapah zart usulü ile Ankarada Jd•" ~lı 
nasında satın alınacakbr. ti:. "r 

Bu işe girmek lstiyen~ 720 (yedi yüz yinni) lirahk muvsJcl<•1 :ı 1' ~~a 

lnglliz ve Sovyet milletlerinin 
geçıci muvaffakiyetsizliklere uğ 
rayarak daha bir çok ıztırap, 
mahrumiyet ve gailelerle Jrar.. 
şılaııınalan mümkündür. Fa.kat 
tarihin ve bütün insaniyetin 
huzunında mesuliyetlerini müd
rik bulunan bu iki milletin Ü

zerlerine aldıklan tarihi vazife
yi şerefle ba.şarmak için bü
tün ga.yrtlerini azami surette 
sarfedeceklerine şüphe edile -
mez. 

Sovyet milletleri, Sovyet hil
klımetinın reisi sevgili şefimiz 
Stalinin davetine sonsuz bir he
yecanla cevap vermişlerdiı\ 

. Abdül8.ziz zamanında K8.m1' 
Bey vedaatile hediye olarak ü
çüncü Napolyona bir at gönde
rilir. Fransızcayı daima Türk
ç.eden tercüme ederek konuşan 
Kamil Bey hayvanla Marsilya
ya vardığı zaman Sadırazam Fu
at Paşaya şu ibare ile Fransız
ca bir telgraf çekmiştir. 

nat ile kanunun tayın ett.ICı vesıltalan ve tekliflerini aynı ıı<1n ,..si ~ i'ı 

ll Y 
• kadar komisyon resllğine vermeleri J~zımdır. .JI' ij li 

eni neşriyat Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairainden, JJD" ~et 
Bıçakla kalçasın• '-------..::...-=----' ~ada Tesellüm ve Sevk Şe!llğinden daltıtılacaktır. <5567) \le 

Yeni Türk -:---==============~ r~ 

POLiSTE 

Sovyet milletleri; 
On milyonlarca insan, yer yü

zünde faşist barbarlığının biç 
bir izi kalmayıncıya kadar, 
hürriyete bağlı diğer milletler
le birlikte mikadeleye devanı et
mek hususundaki sarsılmaz bit'. 
azimle üzerinde do~duklan top
raltları müdafaa etmek için bir 
tek adam gibi doğrulmaktadır. 

"Ben hayvan Ma.rsilyaya va
sıl olundu . ., 

Zerafeti malfun olan Fuat Pa
şa yine Fransızca olarak derhal 
şu cevabı gönderın.iş: 

"Siz hayvan hemen Pa.rise 
hareket ediniz!" 

ULUNAY 

Beşiktaş fırınla- !Bir sabıkalı hırsız 
rındaki teftişler yakalandı 
Beşiktaş mıntakasında yapı. Gala.tada Zürefa sokağında 

lan fırın teftişlerinde ve ekmek kapalı bulnnan Agav.niye ait 
muayenelerinde üç fırın hakkın- 2 numaralı eve girerek bazı eş
da ceza. zabıtları kesilmiştir. ya ile gümüş çatal ve kaııık 

Kavlak fınnında tartısı ek· takımlarını çalan sabıkalı hır
sik görülen 40 ve Hasan Çaka- sızlarda~ Ali oğlu Çakır Meh
rın fırınında. ise 165 ekmek med Ali. hunla.n satmakta cl
müsadere edilmiş, Akif yazıcı • duğu sırada ikinci şube memur
nın fınnında. ise temizliğe ria· lan tarafın~ ~~alanmıştır. 
yet edilmediğinden üç fınncı Bu eşyalar ile diger kısmılan 
haklarında. ceza. zabıtları tan- da Zürefa sokağındaki viran ev 
zim edilmiştir !er içinde toprağa gömülü ola-

. rak bulunnıW} ve tahkikata baıı-

Bir arabacı yolda lanmıştır. 
kalb sektesinden Apartımanın merdiven-

0 
.. ldu.. !erinden dusen çocuk 

Küçükpazarda Yavuzsinan 
Tek atlı ve 1538 sayılı araba 

sürücüsü Akbıyıkta mukim 65 
yaşlanndaki Hasan oğlu Meh
met dün GU!hane parkından Sal 
Joınsöğürlc giderken tıbbı adli 
önünde birdenbire düşerek öl
müştür. Derhal tıbbı adliye alı-
nan ccsed adliye doktoru Hik-ı 
met Tümer tarafından muaye
ne edihniş ve Cl.Jümün kalb sek-

mahallesinde Çakşırcı sokağın
da 1 numarada oturan Mura
dın 7 yaşında.ki çocuğu Leman 
ayni sokakta.ki Abidin apartı -
nı merdivelerinde oynarken dü
şüp başından ağır surette yara.
lanmış ve Şişli Çocuk hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

tesinden olduğu anl111plarak def 
nine ruhBa.t verllmiırtir. · 

dan Yara]am"' - ı ı;tıe 
•y lstanbııl Halkevlerirıin moo- Ç kk l b J d • ."i muası olan "Yenitürk., ün 103 ana a e e e ıyesindeD ,;ı liı 

Unkapanında oturan Nazım 
Karakaş, Zeyrekte Bozacı Si
nanın önünden geçip evine gider 
ken Zeyrek yokU§unda kahve
cilik eden ve eskiden kavgalı 
bulunduğu Bilil.le tesadüf et
miş, Bilfil ansızın bıçağını çe
kerek Nazım Kara.kaşı sol kal 
çasından yaralamlşl:ır. 

Yaralı Cerrahpaşa. hastahane
sine kaldınlmııı ve suçlu yaka
lanmıştır. 

Kiremidleri aktarrrken 
Cibalide oturan Hamza oğlu 

Yaşar kendine ait evin kiremit
lerini a.ktııınnak üzere dama 
çıkmış ve çalışmakta olduğu sı
rada. müvazenesini kaybederek 
yere düşmüş muhtelif yerlerin -
den ya.ralanmıştır. Yaralı Cer -
rahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

Fırıncıyı yaralamış, vit
rini de kırmışlar 

Beyazıtta Ordu caddesinde 
141 numaralı pasta fınnı sahi
bi Mehmet Mustafa oğlu Kadri 
Altın Işık; dilkklnına müşteri 
ola.rak sarhoş bir halde gelen 
Mehmet oğlu Ahmet Yıldınm 
ve arkadaşı Hamdi <ığlu Necati 
Akçelik tarafından taarruza uğ

üncü sayısı dolgun bir mündc- . C. H. Par~si aYkasında yapbnlııcak 4656.70 lira bedeli J<eşilli el" ~ı1~ 
recatla çıkmıştır. Bu sayıda Dr. ıstasyonu 20 gun mtiddeUe eksiltmeye çıkarılmıştır. .11 ~Ilı 
Y.avuz Abadan'm "Türk Siyase- .• ı~ ti Taliplerin 34.9.27 lira muvakkat t"'minat akçesi veya banb f»P r" ~ 

" serlevhalı bea makalesi, 24/7/941 P.ÜDÜ saat 15 le belediyemize müracaatları. o-~0~e pi <.. 
Türkan Duru, Dr. A. Zihni Soy- .,..._ ., olarak verilir. c:5G62> 
sal, Herman Rasen thal, H. Tur-
ban Dağlıoğlunıın, makaleleri lf._ _____ IEll*ml--------•••" 
j;~lyan hikayeleri TÜRKiYE CÜMHURİYETI 
sU:C:~~'rn ~~~upm~= z İ R AA T BANKA s 1 
ques İtalienııes ismile şöhret Runılul ı.a."ibl: 1888. - Serma10ııı: 100.000.000 Tllrk 11ruı. şJJtJ' fi 
kazanan ve Maarif Vekilliği ta- Ajan.o adedi: 265 
rafından müsabakaya konulan 
bn kitap bastır.ılınıştır. Tavsi _ , Zirai ve Tloerl ı..,. •avı bHk• muamololarl. 
ye ederiz. Para blrlktlrenlaro 28'00 llra ikramiye veriyor. 

GönOllO Kahraman 
İngilizceden tercilıne edilen 

bu macera romanı Muallim Ah
met Halit Kitapevi tarafından 
basılmıştır. 

Şark rüzga·ı - Garc 
rüzgarı 

Aıııerikı.da yetişen 'fil 'tnlhas.. 
sa Çin hayatına ait yuılarile 
blitün dünyada büyük şöhret 
kaza.nan Pearl Bııck isimli ka
dın muharririn en güzel eserle
rinden olan bu kitap Muallim 
Ahmet Halit Kitap evi tarafın
dan neşredilmiştir. 

• 

• ___ .,dltP 
Ziraat Bank8"'nch kumbaralı ve ihbarsız tasarrsf 1-............ µP 

az 50 arası bw=anla.·a senede 4 deta ı;ekile<elı: kur'a il• ..,.Jıl" 
plina göre llmımiye dııb~•calı:tır ı.Jtl 

4 adod 1.000 Llrahk •.ooo Lira U 100 aded ISG Llrelık ı.OOo ı 
4 • 600 • 2.000 • H 120 • 4o • 4.SOO , 

4 > ıao • 1.000 • H 1eo • 20 • s.zoO 

ra:ınış ve Necati tarafından bir -----------
kunduracı bıçağı ile ayağından HALKEVLERI 
hafifçe yaralanmış, Ahmet Yıl-

40 » 100 » 4..GOO :t U ,,,, 
DiKKAT: Hcsap1'11"Uldakl paralar l>ir sene içinde 50 ~~..fit• 

dÜf'l\lyer>1ere ikramiye çıklıltı tablirde 'll. 20 fazlaai71e -11_..-
Kur'alar senede dört defa 11 M:ı:rt, 11 Haalraıı, 11 '4' dınm ise vitrin camlarını kır- Beyoğlu Halkevindew,: 

mı.ş oldııklaruıda.n :ya.kalanmı~ 1 - Üçüncü meydan temsili 
lıudır. Necatinln lizerinde bir 12/7/1941 cuınart.csi gilnıi saat 
bıçak çıkaralı: milsadere edil- 18.30 da M~e köyll:nde v&
miştir. Tab!rjkata devam olun- :rilocelıtlr 

ınaktadır.. 2 - Ternsıil ııuasızdır. 

lül ve 11 BiJinci!ıhnn taribleriııde geldJeceldD. 

--=-----------.-..;-.~;m.---:-:~ 
Sahibi: A. Ca,...leddln 81r119 4ru .llaDidıjjı yer: (H. Bel<ir Giirs"1~) 
Nq'riy~t Jıtildürll: M- ç.tla A. c ... aı..ı.ııa Sar..,oilll- .,,,_. 


