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Suriye 
Nteselesi 
Iİ'ichg istese de, isteme
~ .de ne(içe Suriyepin 

! ç1:ktaline tJaracaktır. 
, C 4 n/cü ~rlık Surigede 
ık •nera/ Dentz için mu
, Qtıemet imkiinı kalma
ilıışt1,. 

1 • 

'--
,!!ü!Jeyin Cahid YALÇIN 

• uriyedeki mnasız ve 

1 ALMAN -RUS 1 
HARBi 

Moskova bildiriyor 

Sovyet 
mukave
meti kırıl
mamıştır 

ınüessif cidal bir türJü AJ J d h 
k... nihayet bulamadı. Vichy man ar a ar 
""-ları mütareke tekli -
İııgilizlerin veree.ekl.eri ce; 1 bi kaybetmek 

kascten gecıktirdiklennı 
ettiler. Halbuki Vaşington d• • b } d 

lasi!e.Vichy'ye gelmesi icap en IŞeSJ aş a ı 
1. bu cevabın gecikmcsinEle 
~erin hiç bi~ kusunı ol
ı:ı anlaşıldı. Fakat bu kü

'lııı~~<lise iki eski müttefik a-
"" ne kadar suitefehhüm 

~niyetsizlik hüküm sürdü
h meydana çıkardı. Böy.~e 
ava ıçinde başlanacak mu-

.erin kolay kolay netice-ı 
~-""' ııek ümit edilemez. 
"gllitlerin teklif ettikleri mü 

e Şartlarına dair telgraflar 
~ llıalumat getirdi. Suriyede
tansız harp gemilerinin 

~t \ta enterne edilmeleri şar 
· eınr; vaki yüzünden icrası 
h,:sız hale gelmiştir. Çünkü 
;"il gemileri daha evvel İs

n limanına iltica etmiş 

Bir Sovyet gaze
lsinin mütalaası 

'.Moskova, 1~ (a.a.) - Dün 
akşam neşredilen Sovyet teb • 
!iği: 

11 Temmuzda cepheden mü -
hinı bir de~iklik olmamıştır. 

Haha kuvvetlerimiz mütemer
kiz darbelerle d~anın zırhlı 
ve motörlü cüzütamlarını imha 
etmiş, dü~man hava kuvvetle -
rine, tayyare meydanlarında ta 
arruz etmiş ve Ploesti'yi bom • 
bardıman eylemiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 

: sii~leş 

•VITE85K 

SHOLE/115H 

OiBR"l'IS1' 

•GOMEL 

'l<llRA DENiZ 

...., 

• 

~\ıYorlar. t bir şart Suriyede bulu-
(Sonu aoayfa 5 ıütun 4 de) Cephelerde son vaziyeti gösteren ha.ritn 

lıııaıı ve İtalyanların İn- J I 1 1 

tesliminden bahsetmek l-4•-------:',.,__......,....,....,""""" __ .....,.~----,,,..,.-,,.--~lr-
. F'ransızların bu talebe H A 1ı ı 
akat etmelçrine ihtimal R P VA Zi YETİ 

Ilı. eYiz. Bu noktada pek hak 1 
l'ıı.k bir şeref ve haysiyet -1 -- l ]-
"'ıınden bahsedebilirler. 

'~1ııi~~t~~~~:~d~.:t~:~~:~ LI a r · ı· n k ı· ş a f ı gılı;ı;lerın muharebeye r 1 n 
eılecı>..kle il)j zannetnı ... 

4,~~ltıi Surıvedekı bır mik-
•:;"lan veya ·ıta1yanın tngi1- R d I t h • ed"ld" ~_teslim edilmelerile edil - us or usu evve ce a mın 1 ı-
~ lngiııere için büyük ğinden çok kuvvetli çıkmıştır 
~U .Yapmaz. Bundan. dola-
~ır bir mukabclenın de- y AZAN 

;~.hiç bir vicdan nza j!',Ös- 1 Emekli General ~emal Koçer 1 
l>ı•l Fransızl::ınn çok mana- ~ 

qllhaza.Jarla İngilizlerin 1 
. •ni lıabulden imtina ede Alman - Rus harbi başla-, ğe uğratan asri ve mehib 

ıı...~i gösteren haberler ek- dığı sırada da, çok ilerilerde Alınan ordusunun, harp sa-
~ı.l?ir. Bu aatı:ıarı yaza:: büyük kuvvetler yığmış olan natımn mahir üstatları elin- General de GAULLE 
~"'Rıınız bir ajans teblıgı Rus ordusunun, yıldırım 1 de, lüzumsuzce ileride tertip. ,-- ~ ---

1 
ıı...;{ırs;ı.. lng~lterc ile .!-"~: darbeleri karşısında, yer yer lenen Rus kuvvetlerini ayni R 1 
'i~ .nda ıhtilafın en buyu;m tepelenerek, kütleler halin-' akıbete uğratması büyük u s a r 1 n 
1 •ıın ve Lübnanın istiklali de e~ırler vereceği ve geriler 

1 

htıa. yretler uyandırımyacak-, 
;:ııııde çıkacaktır. Bu nok- de de tutunamıyarak az za· • d d • 1 
"llYun eğmek ı·e inatçılık manda çözüleceği hakkında Vakıa, Rus ordusu büyük 1 ıa a rı 
,,elt Vichy lıükfımetine dü- birçok fikler ileri sürülüyor- zayiata uğramıştır; fakat, 
~t. du. hasmile her karşılaştığı ımn 
Um olduğu üzere Hür Rus ordusunun tam bir takada vazifesini başardığı ı 

1~ ve İngiliz kuvvetleri su seferberlik yapmadığım, bas da her. tarafça teslinı .edi_l-/ Bulgar hudu-
b ıetilaya baaladıkl~.n za- kına uğradıktan sonra on ıınektedir. Mukavemetin a-
~ !!ııt•ttil:leri beyanname _ üç sınıfı silah başına çağır- millerini telhis edebiliriz: , d d h } k 
·~";İY,lilere ve Llibnanlıla- ması ısbat eder. Polonyada a) Rus ordusu, iyi mü- Un a azır ı • 
•laJ vadettiler. Suriye ile nisbetle büyük kuvvetler 1 cehhezdir. Ateş kudreti çok 
n bu ı'stı'kla·ı,· Umumi bulunduğu da muharebele - yüksektir la ı 

""' . . k' 1"1 b) Sila· .h ve vasıta, yetı·ş- r mı yapı ıyor Ü)ı. beri bekliyorlar. Biz rın ın ışa ı e meydana çık-
~' ~cleri üzerinde sııltn- mıştır. Ancak, örtme, oyı..- kin ellerde ihtiyaca göre iş-
~klarımızdan vaz geçerek lama ve nihayet ardçı mu- lemektedir Moskova, 12 (a.a.) - Tass 
< ·ı · 1 · harebeleri yapan ordulann, c) Man~viyatın mükem ajansı bil'!iriyor: .. 1 
·ti ~ı liyet prensıp erıne Ru~lar.ın cepheye sürebilc- ı mel olmadıgı· nı gösteren a- So. vyet ıs_tıh.ba. rat burosunun 

llıl?.i göstermiş ve bu d · 
~etlerin kendi kendilerini ceklcn kuvvetin çok mühinı lfunetler yok gibidir, malik old.':1gu ıtımada. ~er ma-
i·'.ltıo\cri uğrunda hakimi- bir kısmı olmadığı, çe!<ilme d) Zırhlı, motörlü ve ma- lümata gore, Bulgar - Türk hu-
~-f•oa etmiştik. Halbuki de lürzımısuzca ileride tertip kineli kuvvetlerle yüksek du~unda büyük kıtaat hareket-

1 "" anlaşılmakladır. Avrupanın hareket kabiliyeti elde edil- len vukubulmaktadır. Bu hudut 
t· . emperyalist cereyan, t b d t ec .. d" tahkimat am r 
·~n Suriyeve göz dik-1 en mun a~m ve muazzam miş, u saye e Polonya ve a ~ e gun uz ~ ı-
lu. nuyordu. Bnrarını a- -ordusunu ılk ham.lede pan_ı-'!!"!"'!!"!"'!!"!"'!!"!"{~S"!o!!!nu'!!"!"ı•!!!Y!!!fa'!!"!"5~s·üt!!!u!!!n!!!1'!!"!"de!!!1 , yesı yapılmakta ve bu amelıye 
h ~ Alman mühendisleri tarafından 
. ır müstemleke sıfatile -. - . . . 1 'd edilm k d' B' k h 
lılt cd-:nıezlerdi. zevahiri rını kcndı cllerile mahvetmış sıtasile Suriye ve Lübnamn is- ı are e te ır. ırço ava 

~· ak için ha oJ:a bir şekil 
1 

olurlar. Devletlerın verdikleri tiklalini ilan eylemek hiç bir. meydanı inşa halindedir. Faşist 
ıJ<ii. Cemiyeti akvam Su- ı ~zlerın hiç hır ~Y1;'.1eti olmadı- izzeti nefis yarasr açmazdı. ~k~z:i zümresi hiç şüphesiz Bo

ı..~lr manda olarak Fran- gı bır za.mand'.1 ~zund. e duran. Fransa Suriyeye hakkını kendi gazıçım zapta hazırlanmaktadır. 
:'.'·aı etti. Fran•:ı ise bunu devletlerın . buyuk hır mancvı elile kendi' ihtiyarile vermiş vwvvwvvvvvvv-.,..,.~ v ' ' • • 
1 

bir tabir ile de:ıe yap- kazanç tı;mın eyledikleri şüp- mevkiiııde bulunurdu. Müstakil Almanyanın 
b:allttı. Şimrli Vichy'nin hesi;dir. üı;ıun içi.n bizim tah- Suriye ile Fransa arasında ya-
1 ııa,.ip zihniyette devam mınımıze gor~ İng,ıltere bu no~- pılacak bir ittifak ve dostluk b d 
,,~l~ılıyor. Çii!'kü bahset- tada Vıchy hukfım.etıne hıç nı~- muahedenamesi için bu hareket ir müsaa esi 
~~Jll.na haberine göre ma- maşat .ed~ıp~z. Surıyenın ve.Lub çok kıymetli bir temel teşkil 
n~in hilkiımeti Suriye- nanın ıstıklallerı venlmek lazım ederdi. Halbuki Vichy sırf dahi

,~ ~ıı mandasından vaz dır. . .. • . ll vahdet ve tesanüd hislerinin 
ıeteıniyor. Suriyenin ve Vıchy hukumetı geneı:ı-1 De ziifından dol;ı.yı bu mülabazala-

~lıı gözü önlinde seneler- Gaullo ve general Catrous ile d.e n reddediyor ve Suriyeyi İn
~:. Jlarıldatı!an fakat bir münasebette bulunmak ıstemı- gilizlere bırakmayı tercih edi-

1'('jllikıı.t haline sokulma· yor. Dahili nifakın ve vatand~' yor. 
'\,;:~Iaı vadinin tutulması- lar arasında anl~amamazlıgın Vichy iste.se de, istemese de 
~~ıyor. Son istila J:ıaş- en acı ~ir misali~e bura.~a tesa- netice Suriyeoin istiklil.line va
ll.~<ia tekrar edilen istik _ dlif. edi~o~~· Vıchy hukii.ıneti racaktır. Çünkü artık Suriyede 
~"li~eye ne zaman veril- Surıyeyı Hur Fr~ı"!ara ter- general Dentz için mukavemet 
~~ geleceğini Vichy bil- lı:etmektense e;nebı. hır m.emle- imkanı kalmamıştır. Hiç bir! 
~ lııkdir edecek değildir. lr.ete boyun eger bır .':'azıyette yerden yardım göremiyen Suri
~ ltta.reşal Petain hülru- S1:'r!.Yey~ ve<!-~ etmegı . e~ven yed.eki Vichy kuvvetlerinin da-1 
llı~oktai nazarda ısrar (.' göruY.or '.. Polı.tikacılık ıhtıras- Iııı. fazla dayanamamaları hay

. ı-ı~.larekenin ak•li imkan- ıe.:ının. gozlerı ne kadar ka~art- ret uyandırmaz. Fakat Vichy
~ Ur Fran~ızlar "" İr>!l'İ- tıp1 vı~~~ları • n.asıl d~lalete nin köhne zihniyetlerden bir 

l ,._l'iy ~'Jı-rr ve Lübnanlı- ııevıı:ettigı bu hadisede ıbretlı; türlü kurtulmıyarak Fransız va~ 
1 ·ıt'i ı ir taahhiit al- göze çarpmaktadır. l'lalbuki tanının menfaatlerini çiğnemesi 

ı, · l.,r·lir tık adımda Fransa için Suriyeyi Hür Fran- çok esef tevlid eder. 
ll\aı cucr'cn;c prestijle- sızlara terketmek ve onlar va- Hüseyin Cahid YALÇIN 

İsveç ve Finlandi
ya ile ticaret yo· 

lumuz yeniden 
açılıyor 

Berlin, 12 (a.a.) - Anadolu 
ajansının muhabirine salahiyet
li bir kaynaktan bildirilmiştir. 

Alınan hükumeti Ttirkiyenin 
Almanyanın komşusu olan mem 
leketler ve bilhassa İsveç ve 1 
Finlandiya ile olan münasebet • ı 
lerini teshil maksadiylc, Türk 
mallannın Alman toprakların -
dan transit olarak geçmesini 
kolayla.ştıracaktır. 

GAZETESi-

rı _ Ütw!~~:~b~~~!~l~ı~ıı 
2 - En iyı okuyan ba;,aolar 

( K•lstal) dedir, 
3 - En hassas ruhlara hlwp eden 

değerli san'at.kll.r 

(Müzeyyen Senarı )da 
(Kdotal) de bolablliralııU. 

TELEFON : 20795 Telefon: 40099 

1 ALMAN-RUS ır-T ki l 
ı HARBİ_., opra arımıza 
Berun bildiriyor 1 inen yabancı 
Alm nlar 
zehirii gaz tayyareler 
kullanma 
mışlar 

Alman harekatı 
muvaffakiyetle 
devam ediyor 

Ruslar 120 tonluk! 
tanklar kullanmış ı 

Berlin, 12 (a.a.) - Anadolu 
ajansı muhabiri bild•riyor: 

1 
Şark cephesinde 120 tonluk 

mehut tank denilen bir Rus 1 

t.>nkını gezdik. Bu taıık Jıakikı 
bir seyyar istihkam olup ağır 
teı!)larla ve kalın bir zırhla mü
cehhezdir. Fakat elastikiyet 
noktası dolayısiyle orta büyük
lükte Alman tanklarına karşı 
koyamamış ve Alman batarya
larına kolayca hedef teşkil et
miştir. 

(Sonu aayf• 5 aUtun 2 Lle}-

Suriye de 
harp sona 

Muhtelif tarihlerde iltica 
• 

eden Alman ve ita/yan 
tayyarelerinin listesi 

Ankara, 12 (a.a.) - Civar 
mEmlleketlerde ve denizlerdeki 
harp hali neticesi olarak memle
ketinıize cebri inişler yapmağa 1 

mecbur kalmış olan Fransız ve 
Sovyet tayyareleri hakkında 1 

dün verdiğimiz malümata ilave 
olarak bugün de mihver tayyare 
!eri hakkında topladığımız malı1-
matı aşağıya dercediyoruz: 

Alınan tayyaresi olarak 18 
Mayıs 941 tarihinde ilk tayyare, 
İmroz adasına inmiştir. Mürette
batı biri subay olmak üzere iki 
kişidir. 

İkinci Alınan tayyaresi 24 Ma 
yıs 941 tarihinde 3 kişiden mü -
rekkep mürettebatı ile birlikte 
Antalya'ya inmiştir. Bunlardan 
biri subaydır. 

Amerika 
harbe 

yaklaşıyor 

15 Haziran 941 tarihinde de 
4 kişi mürettebatı ile bir diğer 
Alman tayyaresi Anamor'a bir 
cebri iniş yapmıştır. Bunun mü
rettebatından ikisi subay ikisi 
gediklidir. 

İtalyan tayyarelerini de yeni
den aşagıya dercediyoruz: 

Bunlardan birincisi 12 Şubat 
941 tarihinde 7 kişilik mürette
batı ile birlikte Fethiye civarın
da Kemer mevkiine inmeğe mec
bur olmuştur. 

25 Mayıs 941 tarihinde ise iki 
İtalyan tayyaresi hemen hemen 
aynı zamanda Türk toprakları· 
na inmişlerdir. 

Bunlardan birincisi nefer müı 
rettebatı ile Fenike'ye ikincisi 
5 kişilik mürettebatile Fethiye'. 
ye cebri iniş yapmıştır. 

e rd İ Amerika şimali 
Irlandayada asker 

General de Ga.ulle mi ç ka k 
• b" h" b • ı raca ın ır ıta esı 

Kudüs, 12 (a.a.) - Suriyede 
dün gece yarısı ateş kesme emri 
verilmi§tir. 

Mütarelııe §artı.an için 
Kudüs, 12 (a.a.) - Bir Vichy 

murahhas heyetinin, müt .reke 
şartlarını görüşmek üzere, m üt
tef ik hatlarından geçtiği, salahi
yettar bir menbadan bildirilmek
tedir. 

General de Ga.ulle'ün nutku 
Londra, 12 (a.a.) - General 

de Gaulle dün akşam Fr:ı.nsaya 
hitaben radyo ile neşrettiği nut
kunda ezcümle şunlan söyle -
miştir: 

- Hitlerin, kendisine teslinı 
olan Almanlar karakter düşük
lüklerinden istifade ederek Al
manyanın harp faaliyetini arttır 
mak gayesile bu adamları müm
kün olduğıı kadar zorladığını 
şimdi anlıyoruz. 

Alman zaferini ve Fransız 
mağlubiyetini kabul eden bu 
Vichy adamlanmn, ne ümit et
tiklerini v niçin Alman zaferi 
için çalıştıklarını şimdi anlıyo -
ruz. O suretle ki istikbal, onların 
bu husustaki suç ve deliliklerini 
isbat etmiştir. 

Alman ordusu Rusyada, yirmi 
gündenberi, gittikçe nekadar 
mükül olduğıı anlaşılan bir mü
cadeleye giri:ııniştir. Bu seferin 
çabucak biteceğini ümit eden Al
manyanın bu husustaki tahmin
leri hilafına olarak, muharebe -
ııin uzun süreceği anlaşılmakta
dır. 

Atlantikte Birleşik Amerika, 
her gün biraz daha yol almakta
dır. Almanyada, İngiliz tayyare
leri devamlı surette tahribat yap 
maktadırlar. Fakat bu bir ba'
langıçtan ibarettir. Fransız ve 
müttefik kuvvetlerile takviye e-

c sonu !ayfa 5 aütu n 3 .:Je) 
(V'V"V"V'V'V'~·~ 

Milli Şef 
Macar elçisini 

kabul etti 
Ankara, 12 (a.a.) - Reisi

cümhur İsmet İnönü bugün 
Çankaya köşkünde, hükfımeti 
tarafından başka vazifeye tayin 
edilmis olan Macaristanın An -1 
kara elçisi M. Maryaşiyi sureti 
hususiyede kabul buyurmuşlar
dır. Mülakat esnasında Harici
ye Vekıtleti Umumi Katimi B. 
Nu.ıxıan Mı:nemencioğlu da ha
zır bulunmuştur. 

Amerika yeni harp 
tahsisatını kabul etti 
Vaşington, 12 (a.a.) - "İns,, 

ajansı, B. Churchill'in İngiliz ve 
{Sonu ıayfa 6 sütun 1 de) 

ff:11A ( 
Amerika Genelkurmay reisi 

General MARSIIAL 

Komşumuz Rusyayı Tanıyalım: 

KIRGIZİSTA 
Bu kadim Türk ülkesi hem hububat, hem 
maden, hem meyva bakımından Tanrı'nın 
büyük lütuflarına mazhar olmuş fakat geç· 

mişte çok kahır görmüş bir vatandır. 
Kırızistan Ciimhuriyeti - 1

1 
yani eski Avusturya, İsviçre, 

nin mesahai sathiyesi (200) Belçika ve Hollandanın nıcc-
_bı_·n_k_i_ıo_m_e_t_r_e_m_lll'_a_b_ba_ı_dl_r..;., ___ ...:<_Sonu sayfa il sütıoı ı de) 

·BALKANLARD 
SON. SEYAHA 

Yazan: Aka GÜND0Z Tefrika No. 1 

onvans·yon 
Bu acaip ve kadim nakil vasıt~. 

sile Sirkeciden hareket 
§ Konvansiyonel? .. 
- Zerzavat taşıyan sıpa ara· 

bası değil. Orta çağ koçisi [1] 
değil. Kadıköyü çekçeği [2], A
nadolu y'!.ylısı [3] Tombaylı [4] 
göf'mcn arabası d~(°'il. Paşa ku
pası [5], Paşazade faytonu, 
sonradan görmüşün l:ındo - ı 
su l 6 l değil. Eşek kolu [ 7 J 
delil. Deve katan da de;;iı. 

Bilin iz bakayım! Ona konvan 
siyoııel d~rler ! Hı.m Avrupa 

1 
konvansiyvnj!li .. 

Onun ense kö!ı ·inil ve sıska 
sağrısını harman öğendircsi ile 
dürterler. Kaç saat dürterıer? 
Bilinmez. DerJ.<e:ı ıhlaya pufla
ya kımıld.ınır ve eski demir çu
bukları hcyamol:ı. ile gırırdatır ! 
Konvansi~·onel Sir'<cciccn kalk
mıştır! Gideceği yer<' nasıl ;5i
der? Bilinmez. Ne vakit varır ? 
Bilinmez. Ne iş görür? Bilin -

rür? Niçin bilinmez? Bilinme • 
di..,i için lıi1inrocz! 

Eger (Avrupalı) ahır.ı a
hım bir ş<'yse, Avrupalınıa al
nına .. eğer (Avrupa) eğilir tıı
tulur bir yerse, Avrupanın baP'-

E " rına.. ı. konvansiyonel bır ha-
karPt damgasıdır. 

Dünyaı.ın her t , aııgi beş böl
ı;csınden birisi bövle bir kon -
vansiyonol seoi çıi armazs~. bi
liniz ki o bölge yılgarlrucmı')
tır! l 8 I 
Ağaç kabuk!· r.na binen ve 

Hipopotam .urtında gide:ı ilk 
insanmra bu konvansiyoneli u
z.at. aydı:<; hır tek nede AJu. -
kapının teneke malıallesin<1cn 
ökye, rlenize fırlatırlard•. 

Yamyam y'>k mu yamy~r,,? 
Yollarda tabanlarını kul!a;ıan 
yamyam İşl.:> onu bu ko:ıvaı:. 

(Sont• sayfa 5 siJtun 6 ~!.ı) 

• 
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HAZRETi YUSUF tpEHIR HA E 1 
-----------iLE----------- 4 • Otobüsün Esra~ 1aıı 

GUZElİ ~OZELLER ZÜLEYHA Aç 1 kg öz Françala tevzi t r--OK-UY-Uc-u· h Yazan: uLu@ ~. 
Yazan Mutıarrem Zeki KORGUNAL } bir hırsız ,· DiYOR j bü~;;:?s"':."'~ ~~t1 

:-29-. )~'yakalandı~ yen· ·r,. ş kil e : biletçiyerohnadığııll~~ 

~ H bir 
. - . - • ~ t k·ı Ati d 1 Valimizden bir rek beni arabaY9:~ la 

f:VUZUll. .tıalJID& varıııca. ..• ı Züleyhanın sesi perde perde eş 1 a a n 1 r 1 1 o r y&kta durmağı. .ıtaV-enbıre ırkildL Hemen gen do- yükseliyordu. Yusuf çok müş- • • rica ııiiylediğim zaman da 
tip kaçmak istedi. Fakat mu- kül bir vaziyette kalmıştı. Da· Gece geç vakıt hır herkesin önünde hürJ!letJI 

'vaffak atamadı. O sırada. havu- ha fula söylemesine müsaade et bayana taarruz Fadıköy sulu idaresi şirket eğeceği bir cümle ile D'"' • · "'

0 

zun başmda. oturan Yıısufwı ca- metli: elL.ıue ikPn elektrik ve hava bmıktı zibcsı'?d~ kurtulup gitmek elin - Yeter arbk, diye sözünü ederek çantasını Belediye yeniden bazı tedbirler aldı. gaz! idvcleri gıbi her üç ay -ıii:ıa.m böyle efeJI~ 
de değildi Bırdenbire durduğu k""""' Se . efendim P tif H k ... ... ~SO f nihayetinde sayıcının göster-·a . "vil "şti :ı.kJa,. ""'"'- ' m o ara Şİ· k er ese azamı ::.: gram J"ancala ve- dıgı"' rakaru ne ise bunu bı"ze la rrm.teri alamayız. 
yere a eta çı enmı Ay 1 kayet etmek hatırımdan bile apmış ' Dün yine otobii.se JJ. rı~ ku;11~~~ edkemiyod~uük: 1- geçmez. Fakat yalvarırım sana, - '.Ahmet ıs· mı'nde bır' ı· dun" gece ırilecek. Belediye iktisat Müdürü bu . bbildıren bir kontrol .~ar:ıı.ası konulan nizama göre" 

usu • '""'"' ar aya on ° beni rahat bırak! Bir daha böy- 1 ırak'll"ak ~ırkaç gwı sonra. benimle dolmuş oluyord~ duğu için Züleyhayı görmemiş-! I l d b ı.. . geç vakit Sultanahmette tevkü- boçusta gazetemı•ze ı"zahat 'Verı·y r tahsildar:n geleceğini bildirir 

On 
e şey er en ausetme! Yıne es- h gid 'd b b biz! kapısından sır· keci""~ tı. un ayak seslerini de duy-

1 
aneye en yo. a ir ayanın ve ·r de parayı ha.zırlar- ,-mamıştı. Hiç J,ir hareket eseri kisi gibi kardeş kardeş YB$Y'1· çantasını alıp kaçmak istemiş dık. Sular idaresi belediyeye müşteri dilene dilene 

göstermeden oturuyor; kendi lım. Biribirimize şarkılar söyli-ı tir. Bu taarruz üzerine bağır • İstanbul belediyesi franccla habiıiı:tize şu izahatı vermiştir: intikal ettikten sonra. her üç yakta birbirlerine (jj) 
çocukluk ha.yatını, memleketi • yelim, tatlı tatlı hikayeler anJa,. mağıı. 'başlıyan bayanın feryadı meselesine kat'i bir lıal çaresi- "- Biliyorsunuz ki francala ay nilıa}etiı e tahsil edilmek- duran, yere cömelen f~ 
ıti, sevgili babeııını, kardeşi Bün talım. Elverir ki bana başka göz üzerine G:iilhane parkına doğru 1 ne bağlamak maksadile tedbir· te ol:..n meb1iğ tealıh ·~ etme· terilerle köhne arab3 '."..; 

7amini ve rtiğer kardeşlerini dü-

1 

le bakıp efendim Potifara i!ıa.net kaçmakta olan Ahmedin ÖLüne !er almıştır. tevziatında rapor usulünü kul- : ğe basl:\dı; o kadar ki, bugün duğumuz eski manza.t"" 
şünliyordu. etme? O, ikimizin de velin.iıneti- devriye gezmekte olan bir po· Francalanın yalnız hastalara ~.voruz. Bu us•ü esas itibatilc ı gelen tahsil memuru bize ka- mıştı. 

, dir !is 'bt' ahs etli ıyı olmakla beraber tevzi atta · bat ~ .... ., Acaba ihtivar babası ne ya- · memuru çıkmış, W.,"er taraf- ı ıyacı olanlara t İl! ·- nunus'.l.lll, şu • ve """'~ ay- Buna rağmen biç bı. ·..; 
pıyordu? "Ab. Yusufum, Yusu- 1 Züleyha, kadm.lıli gururımu tan tevkifhanenin muhafızları Clebilmesi için alınan bütün bazı aln;aklıklan mucip oluyor- ı larınıı. ait makbuzu getirdı. yi reddetmiyorduk. ~..; 
fum !,, diyere1< durmadan ağlı- feda ederek Yusufun önünde diz da. vak'a mahalline yetişerek tedbirleri:ıı tatbikına Pazartesi du. Rapor u;;u'ünün aksd.ltlık • B•ına na~aran bizfuı sula.r ida- nında sığındığını yeru~ 
~uk~~:~~~~i~ çöktü~=~ ;:ı:ı= Görüyor- ~~,<:,\~~~~~~~l:~~= ı1 e'.'ünden itibaren başJanaca!J<. 1 ~;= Ş~:-1~~ 1~~a;e~~~) :zv:r ~:ea:1'~uboı:cr~~ ça ~i~;:e,:~'!':~ 
yen unutmı.ış muydu?. Büyük sun ki önünrle diz. çölrtiim; sana gu anlaşılmışbr. Ahmet malıke· Bu hususta belediye İktisat kes rapor ibraz ederek bir kilo tahsil hem bizim hesaplarımı- değıl mi? ,'il 
kardeşleri ne iı.lemde idiler? "Bi yalvarıyorum. Halime acı; Aş- ı meye tevdi olunmuştur. müdürü B. Saffet Sezen bir mu- francala ala:biliyordu. Şm:ıdi hiç zı karmakan~ık ediyor, hem "Adam sen ~!,, def Y 
.zim bir kardeşimiı vardı; adı kım<ı hürmet et, hiç olmazsa ya- ·bir hast:ıva !50 gramdan fazlıı de bele<' yen.in sekiz on binli- dağını büktü. . 
Yusu.ftu.; biz. om. köle diye sat- land:ı.n hir şey söyle. "Ben de Odun 1 . t dk' k\ Pamu mahsuıu·· francala veriu:.'u ·y·ccckhr. 1 lrfuSakı •ubnun bbul!l~n efli!1de,.~~ - f"'~en gun" dolıJ IJf mıştık, öldü mü. kaldı mı,. diye senı· "~ · d · B k meso esı e ' .ır u me ag.:n aızı ...... .,,.. ~"" -vıyorum,, ey>1ver. u a- u Bu S1!7"el•e ım:ı.l edilebil= fran ı B hal" •·k ·· ·· alm:ı.dılar da... 1 

ara sıra isıınini hatırlıyorlar mıy darcık fedalcirlıkda mı elinden o uyor. u ın "" errurune - Aldı-ft· bn"ı-... dı? Bünyamiıı. muhakkak ki bü- im d'I' b k • • cala mik~arib raoorlu hastaları ] mey6.n verilmemesi için es- ·~ -J ... 

.. .. '-- ... , .. ,_ d lik ge ez. Hem düşün ki aşkım e ı ıyor u sen CD ıyı tevazün ettirebileceğiz. kisi gıbi her üç ay nihayetın" • öyle olW". Bir iki ,.;;,ı yumuş, ars ..... gı ... uu e an- yeni d.,;;.;'"'·. Seni ı"Jk g"-"""'ım &-lı olmuştur. Şimdi Yusuf onu ""~ ~u....,. ı J Rano.·ların kontrolünü temin de tahsilatın icrası icin ala- sonra yine ge'V"!Şer. 
.. •~-· bilir" · di, andanbo:>ri se\'iyorum, o zaman- Belediye iktisat müdilrlugu·· -.. Zirata Bankası, ,,amuk mahsu.- etreek maksa<lile, raporla fran- kadarlara emir verilm"8ini sa - Görm~ mi? 

gorse .._.,ya mıy · 1 dan bu zamaM kadar sana ken- !" ·· ·· kı t' · uhafa t ... Zavallı delikanlı, bunlardan . ~ odun fiatlarını. mahallinde tet- umuzun yme ını m za e cala alacaklaı-.ı. birer karne ym valimizden rica ederiz. - Birimiz piyast"" 
dimi sevdirmei!'e çalıştım Sen I mek İ";" bu yıl da pamuk ıs· tih- 1 • · başka daha çok şe'.)ler dönüyor hiç oralı olmadın. Nihaye~ ta • kik etmek üzere dün i.~hsal m. ın sal ~takalarında doğrudan verı;,cegız. Bu karrutlere vcri,e- [ N. s. p:lsa parola yaparız. .,, 

du. Kuyuda geçir4fği. üm.itsis '- '-alarına mnmur de ş - cclı: fnncalanın mil.tarı ve m::..ı. - Pekı' madem ııı 
1 

· hammülliın k~lmadı. Her şeyı' f ......_ - gon rmı • dogruya müstahsilden miibaya 1 - "" 
gün erı, geceleri habrlamamalı: açığa vurdum. Seven bir kadı· tir. Bu memur, odun kesi.mini, atta bulunacaktır. Banka müdı;; 1 deti tayin edilece!,tir. Niçin mugayir hara!<<' im.Iı:iıısızdı. Yolda gelirken an- ı 1 .. -·· b h Şimdiye kadar &yo&lu mıntL Mübadil bonO:iU sıınuz • .J 
neei Rahil'in mezann:ı. kapanıp n:ı. bunca. uap çektirmek reva stok ve maliyet fiatlannı tetkik ugu,. u ususta alô.kadar şube- Bil ~~· b .. 1 

j?" mıdır? [ _. __ .... . ı . Jere hlzumlu direktifler vermiş- kasına günde 9 çı.val nn verili- •ah eka• l g~ e.,.ı ana ~oy e l:ıttngllr hüngür ağladığını nasıl "''.:""""''ed.iı'"..Alınacak ~rlara 
1 

tir. ,yordu. Halbuki francala alacak "' r 1 1 di: 
unutabilirdi• Sonra. Malik ve Yusuf, ka~lannı çatmış, keıı- 1 gore fiat murakabe komısyonu, B ki k ,. b A 1 raporlu hastalann nnktan 1860 davası ... Şoför de, bende

8

·iı' 
Malikin ıı.daııılan ne iyi insan • kin bakışlarını mE chul bir nok- od u ııeıre pamu zer ıya • .• . . ı . ğiliz. ıra.sıı · t ~~,H.ıe rt !ardı... 1 taya dikmi~ti. Ayakta dimdik un narhını yeniden tetkik ede- kala ve Klevland gibi iyi tohum· ~ Tabu. rapor ruiktarı giınden :Mübadil bonosu sahtek3.rlığr · .. a tan Yfij( il". 

YU8Uf, bir hıçkınk sesi duya- duruyordu. Kalbi ile muhake • cektir. Bu tetkike sebep odun • !arla yapıldığından rekoltenin gune çogalmaktadır. 1 daırasma dün devam edihniştir., alırım, ~e on şo · "~ 
rak ~ geri çevirdi. Sekiz, mesini harekete getirmişti. On- cul.ar tarafından yapılı>n şikayet gayet iyi evsaffta olacağı talı • Diiter kaz:ilarda da vazivet bu Dılvada. al:lkası bulunan bazıla· akşam ışlıyen. :!'.~ ıi ~' 

11n adım ö.tede Züleyhanın dikil- !ara biribirıle ınü.cıı.·aeıe ettiri' · • !erdir. Oduncular, Kandıra ve ınin edilmektedir. Veldl.let, par- merkezdedir. Öyle zannEiçliyoruz rının tahliye talebi tetkik oluna- pa~n:ı.t .•. ~bı . bıll~ ç~"' kJ t il ki · al • · ıe· .H· ı ı ı k dd ra go ururse ır ır . 
c.'iğtlri ve ağladığını gördü. Ken- yordu. Kalbi, bir n"'t ateşli kol civan Anıuloltl menşeli odunla • mu arın oplanm».sı · e işlen - yenı acagımız uuır er e ı ra re olunmuş ve mahkeme Az pa 'T' .. sek iJıJ ~ 
d · k·-·"- .,,... mesinde kullanılan bazı makine- vaziyet düzelecektir · başka bir '"' e' talik edibn"·'"'· ra go urur . ~I". ı .......,.e: 1 haline gelip ZüleyhaJı kucakJa.

1 

rın beher çekisinin 394, Rumeli · ..,_, .,..~. zararlı çıkarız; yanı 
M ti

-'-- • mak ·st· ,....., !eri şimdiden Ege ve ve Adana iı!J - u ......,. yaptığından piş • ı ıyuoulL menşeli odwıların beher çekisi • tak t F• t .. k b delikten kaybederi:ı. ,_ ,_..., ... 
1 

. • mın a1arına göndermiştir. 8 . k- ük ıya mura a e ça1ı b . ~ m~ o...,._cur "" onwı çın ag- Muhakemesi de · bu is • nin 424 kuruşa. kendilerine mal · ır uır· yaram.az şınasını ilmiY
0

' ..ı!I lı) or... tep.; ~ıe reddetııneg"e çalı•'- ) • ı Y } mizden oluruz. Oto<"' 
D

. .. 
1 

•. .>< A .... .,. 9•uu~ "" oldugunu iddia etmektedirler. f f hk. l i tursu 0
c • ıye soy ellUL y.,..;a kalkıp yordu. Kıse. bir mücadeleden KT SAT ma um o ou geçmeyin. Bir sefer 

Zü.eyhamn ~'llnme. gitti. Anı . sonra galebeyi mnh•ı-.c.ıi ka· Halbuki geçen senelai narh, An•· İkinci fiyat mürakabe kur'. türlü incelikleri Vıı,rdl'.:.t 
larmda W.bir hOOise cereyan et- zandı ve Yusuf un dudakları a- dolu nı.allan için toptan 350-:p;;. y ~ • N• d Fatihte Hacıkadın mahallesin su, 15 Temıımzda. Ankarada 111üşteriler agır· gidi.~0r<i".J · ·b· ·-' k d 435 - eı-ıl ı•a ir de Sabunhane ııokagı· 2(2 numa- la ktır K h tpj meınııt gı ı Ennov: rasındaıı meselevı Jroküııdt!n hal ra en . e . kuruştu. '$ , açı oa · urs a.zı.rlıkları söylenirler. Çabuk gı 

-·Niçin ağlıyorsun? eden mütlıi,ş bıT kC'lime fırladı: Bir müteşebbis tarafından, rada oturan 
6 yaşında Abdül- devam temckt~dir. müşteri ile gideceğiz. 

Züleyha, yan kızgın, yan _ Hayır! bir müddet evvel, yerlı" nı· ••-''r kadir ve ark!lda.~ları ayni ma- Diğeı; taraftan Hazirna ayı Onun iç:in etrafı koUs. 

la rd
. maıı dinlem.iyen kalbine söz ge- .,....., hallede oturan K d Ah • rgm cevap ve ı: Bu mü+>·'· kelime ile en has- çiremezdi. yapılmağa başlandığını ya=ıış- · un uracı • içind~ şehrimizde açılan birinci me!L Ba.zan da uçarı•İI' 

- Üç gündür,,;;.,.;....,. bakmı- ~ tık. Bu -•··"-lar, Kara.b"'· a~ met A.Jsoyırıı evine bitlştk olan fiyat murakaba kursunda mu- sebebi var: Tra.mvaY' 
J ~ sas yerinden varqlan Züleyha, Eg· < arada Potifar olmasay ,....,.......... "" ~ tl t tuş"·- 1 · yorsun. Gördüğün yerde başını acı bil'. ah çekti \'e ---'"''·tu" llZ8Jl • mir ve çelik fabrikalarından te- o arı U •uu.uwı ar ve Ah- vaffak olan 45 kişinin Ticaret. durak yerine vartP . . ...~ = '"" dı Yıısu! da onu sevebilirdi. Ni- v ''°"! · fı tmalı O d ...... çevmp .,;..;yonıµn. Şimdi de ni- dı. Güzeller güzeli bayılmıştı. ı miır edilen nitrad'amonyum ile medin evini taşla ışlardır. Bu e ..... etı tara ndan mürakabe yar . n an sow.· ıl-

ç8in ağlıyorsun diye soruyorsun. N•muslıı ve _ _,__•tl.i Yu- tekim sever gibi olduğunu hisse yapılmaktadır. Fabrika., lüzum· sırada Abdüntad.ir ı;oeuklan ko- teşkil&tına. tayinleri başlanmış- yine koyun ayağın~a. ıP. 
f
·--'·'- • Kal • """"""....,.. diyordu. Hem de ikisi biribirle- b B ta ·nı t ana <=<LWL mı yaptım. bi- suf on" 

0 
v·"'·yett.e b-'- .1 lu ol.an ilk maddeyi ne niabette valamag· a b••laınış, ve bahçesı·- r. u yı er arasında, stan- - Bir araba v ,.1 

nı mı · mazdı. tncitmemeğe çalışarak da onlardan daha uygun, daha verirse piyasaya da 0 ni.abetle ni geçerek evine giren Ahdül . .-. g,onuc en ır nanrnede günde ne hasılat ya · · kırdım' 1 ~ - .,.....,... ri için biçilmiş kaftandı. Dünya- ..,, b·"· ·· '"-ril b" pıl" 
- Evet, kalbimi kırdın! yavaşça yerden kaldırdı; kuca. denk ve daha mes'ut bır çift o- de bol nişadır çıkacaktır. Şim- ~ad.irin arkıunndan eve ginniş.. henüz tesadüf edilmemiştir. Ye - Yetmiş beş !itil-~ 
- Asıl sen benim kalbimi ğına aldı. Götüı:üıı yatağına Iamazdı. .diki halde, imal edilen yerli nJ • . tir. Mahkemeye verilen. Abdül- ni memurlar ekseriyetle taşra- - Cezayı kim ödef. I 

kırdın! Aşkımı itiraf edince be- yatırdı. y;;.;;"4 on serpti, bilek- , N k ki p ti! şadınn tamamen&~""ya çı • kadir daki teşkili.ta verileceklerdir. - Ben öd" A""- ,_,,,. ıti hakaretle yanından kovdun! - - e yazı ' o arın mevcu 3~ miis••desiz eve girmek su -~ v~~ıl" 
_ Seni yanımdan kovmakta !erini, ensesiıti uğmağa b:ı.şladı. diyeti işi bozu.yordu. O, tahmin kaı:ılnıağa başlan ı;örülmüş- çundan 20 "gün hapse mahkilm Sahte tramvay kafıŞ?r, ne de mal sa"'.. llt 

ha.klı idim. Nihayet ayıltmağa muvaffak ol edilemiyecıek kadar iyi bir adam tü r · olmuştur. " · ı - Onlara neden ~~ 
_ Hakh değildin Yusuf! Sev du. . 1 dı. Yusufa çok rıeyler bahşetmi§- pasosu kullanan gctmiyor? ııeP.; 

mek ayıp ve günah d·~'dir; Zilleyha, gözlerini açınca baş ti. Bilhassa onu ıro!elikten kur- s h • k ı -Müşteriyi aııııı~ liJıı-
.. lik h ...,~ ucuAda Yıısufu buldu: tarmıŞ; fazla olarak da kendisi· K d ÇOCU ı al 
uste . , erkesin hakkıdır. A•· ı - ar o ş a a ırsam ceza Y .. 

1 

v Be . ..,. kiı:ıı t" ne halef s~;.,+; Yusuf,, daha ı n "' Halil ı'sının' de hır' Mcuk M;;.... ' ' lamı münasip bir lisanla red-'· ı - ru ya....,ıına ge ır • . . ~,.....,,- . . . .,., ...., mazsaın patronun ·'··" ~tlı d b" . . ur di? ı şımdideıı sarayın kethüdası. ıcli. . . . tak adında diğer bir çocuğun · İşte bö ı ıw· 
e ilirdin.. Beni tahkir etıneğe Diye sordu. Yusuf dogr· uyu 1 Potifarın ~i servetini, emla- tramvay pasosunun resmini de· I şeruıı. Y e 

1 

· ~ hakkın yoktu. Yine tekrar edi· so··y•-~' ·. ' l irini Yusuf idare ediyordu. Böy- 8 · ı k d D -· tir k k il • ruz. 'n~ yorum1'iseniseviyorum,çılgın- """ · " en al e a 1n1y1mf.,, ı'ye u"ç er- gış ere u anmaga başlamış Biletçiileriyedoğr11" \,1 
ca seviyorum.! Sensiz ya.şıya • - Ben getirdim' le bir adamın karısına göz dik- sa da diln Sirkeci tramvay du- meğe gittiği zzman b;,.;1 liJ;; 
marn! Anlıyor musun, Yusuf? - !nıınayım ~? mek, g<inül ~aptrrmak do.~ O· rağında. kontrolör Nami tara • lıktan şikiyet etme!> 'I'~ • 
Seni b'"t. _ _,,,.._ . - Se bilirs" •azdı. Aksı halde nankörlük • keg" ,· Bevogv 1 u a dd . n.d d .. d... fından yakalanmıştır. Halil ad- IJP" . 

• ~ • .::::._~~':"'=la sekvıyo • _ S'~"-"yerekın. mı· getı"rclin•. • ten daha büyült bir suç işlem.iş C eSI e OV U !iyeye verilmiş ve yapılan du- pıı.ketinin arkasıns.. '" ruın. "''""'""" gıt, beni ocam w-UAU d bn.mn hem de biletçill"' p tif 'k" t et' O be . H , olur u. rıışmada üç gün hapse mahküm o ara §1 aye . , nım - ayır. . ·' ·ı · · lannı k• ,,,....,...,_ ' 

sad k dır H b
. y . . ? Fakat Züleyhanın d& vazıye- eoı mıştır. .,~,~ ~ 

ece ocam . ıç ır zaman - .a nas. ıl getırdın. tini. a·uş· un·· mek ıaz· ·--'·. o bira- B - Y · d" b' sc·~"m~ adam ol•mam"'t.ır:. K d ll1ilU ..,. Evvelkiı:ece eyogluııdals- derhalbirhışımladönm•;ave·. M ·;T=F""'e..RfK etti~r:ıne onen ·~ _.., - ucagım a... . uk ~-' ...ı.ı y .. aufta t"·'•1 ctd _,_,, t p ....,. >J ıı=. = TT . Kalbimlıı gözleri seni gördü, se- . renın m awer1 , - n ııu.a ca e...,.,e am armalı:- - Vay, edepsiz herü vay!. ıı: 
ni tanıdı, sem beğendi, seni sev- - Demek ~e~ kollarında ta- göreceği muameleye bağlıydı. kapı mevkü önünde bir müthiş tnan ben aile kadınıyım. Her - .Ban3: kontrollılual, 
di... ~ım:k fedakarlıgını gosterebıl-, Aşk ve ümitsizlik in.sana her fe- dayalı: · faslı olmuş ve yapılan kuşun eti yenir mi? diye- ada- Beyoğlu Halkevi- !ar; ıstemıyonım. . ın · nal.ığı yaptırabilil:di. Mesela ça- cürmümeşhutta suçlular ile mın surabna çantasını vurmuş kuruşla geçinemem Jl1· 

- Maalesef e\•et... resiz kaldığı zaman Züleyhanın mağdurlar Taksim kara:koluna arltasından dadev grbi cüssesi- nin faaliyeti yedi can. v~r; o~aı1l0if. 
- EEs~ mıdiyediyorsun ~ ı· Yusuftan. intikam almağa kal- · alındılar. le üzerine abanarak onu yerle- Beyog·ıu Halkevi yaz nı·una· • rssı yetiştirecegılll 
- se. e orum. . .. kışıcağı pek ~ıı.htEmeldi. Yus~ öğrendiğimize göre ımdlse re serip tekiıne, tokat, •n•---·'· ğmıa. · pantaon bile ~.; 

.. - Emmım kı kalliın boyle bilhassa çirkin hır ıftıraya ug- §Öyle obn~ glrişın)şt:ir. '™ ~ sebetile meydan temsilleri ver- İşte böyle hırpani ~·" 
soylemıyor, Yusuf! Bak, beni rıyacağındalı korkuyordu. Beliti Pa.rmııJ<!kapıdaki içkili lokan- . . • . mektedir. Bu temsiller 15 günde rum. 
odame getirip yatağıma yatır- Zuleyha bu derece fı.di bir çare- talardan birinden çıkan genç ~u halekck' ~it olan diğer bır hır cumartesi günleri saat 18,30 sfo dık~n sonra bile yalnız bırak- ye baş vurıııazdı. Liikin aşkının bir bayan vaktin onbir buçuk yo cuyer . da verilmektedir. Şimdiye ka • rıkardımYavaş.çaN "Sik_,ııf',,1 

luy 
ı k di tt t apmıı.YIJl- ayıptµ; ~ dar Kasıtnpaşada, Hasköyde ve ' ="'·"'"' 

1400 •~r~ 2100 Krı. ıruı.ga &mamI'lS~;. · •
1 

ı;iddetindcn çıldırır veya ·en olduğu şu saa e aıı>.ıbir sar· de ortas -'· k k d"·ğül·· :. · .::,- dün de Mecidiyeko··yun .. de veril_ Biletçi beni can evi>r 
1~0 • . 1450 • - ~yle söyliyec.cğini bilsey- tatlı canına kıyabilirdi. . 1 hoşlukla sallana sallana c.ad- ' . ın"" er e 

0 
ur mu· miştir. muştu. 

400 • soo • dim selli bah~ede 'bırakırdıın. 1 Hulasa Yusuf, bıribirine zıd dede yürümeğe başl;ı.ıpı~.ye . ar- Deyı.nce b\l.sefer ka.Qın yanın 1 

Yeni Sab··-~I. ABONE BEDELi 
1 TUrkiye .. 

SENE.LI K 

150 • 
000 

• Bayılıp düştüğün yerde sabah- bir sürü karmakarıi!k·düşı.ince ı katlan çıkan bir kıSa boyJı>:'a:· ,.da J:ıeliren 'kısa boylu . ., e~kek. 1 Bundan başka spor şubesi ta- Vil"Gll ob:un 
!ardın. içinde yüzüycırdu. Züleyhayı dam da onu takip etmiştir. · le hır olup bu zata ds: . rafından ayın 15 inde atletizm 

T A K V 1
. M _ "·t· dı-· 'bi ··t" ·· l öğütle yola. getirmenin, boş söz. Birkaç adını ileride bu iri ya- - yay .. sen de onunla be· ve ayın 26 ıncı günü de Bebekte 

1 

'-"" ır gın gı go ururscn 1 . · · · · · rabersın • 1 Boga· zı g""""e mus·· ab k ı t 1 
... _______ .. _. 

6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

HIZIR 69 GÜN 194 AY 7 

1360 13 1357 

~Emaziat-r EM Mu z Haziran 
ahr tP 1941 ._3_0 -• 

P AZ.AR 
Güneı 001• ikindi 

8.57 4. ~ 8 !1.37 Exani 
•.39 IZ,19 16.19 VaaatT 

Akpm Yatıı lmNk 

12.00 21.59 o.42 Ezan 

19.41 1.40 ~.24 VaNti 

-- DİKKAT 
cYefti" Sabah• • gonderde,,. yaaııa,.. 

ve evrak- neıtoe(:h~ edılmeıı.n fade

oh.ırımaz "* bunlartft' kavbolmasın
dan dolayt tttç b~r memcliyet kabul 

•dHme~ 

orada salıü.hlamağa razıyım. !erle avutına.nın imkansızlıgını n ka.dma yetişen kısa boylu . ·.. ....... a a arı er-ı • • • • • • • 
Yusuf cevap vermedi Züley 1 çoktan anlamıştı. Bu. müşkül adam: . Dıye çullanıp onu da ağzı tip edilmiştir. Be T b' si ,ı1 

ha pek memnun ve m~s'ut gö: 1 vaziyet k_arşıs~. n'.1:5ıl hareket - Gel buraya .. koluma gir:. b_urnu_ kan iç~e .olarak birin- Haftada. 2 gün de sporcular- den er ıye . · 
rünüyor. tatlı tatlı gül" . edebilcceı;ıni bır turlu tayın ede- çok sarhoş oldun, sallanıyorsun. cı magdurun uzerıne yuvarla • Fener stadında çalışmaktadır .1 lefle.ri yarın daP 

1 
~ 

du. ' umsıyor- j miyordu. Potifarın lehind!' bir Demiş ise de kadın silkeli- mışlaı:c!u;: ~~bu sırada yeti, l·r. Eminönü Hall<e 
· . . . karar verse Züleyhaya yazık o- yerek dargın dargın ve yine ııen. hır uçuncu erkek de ayni Bıından başka Halk.evi korosu h~ 

- Benı ihya et.tin Yusuf! Ar· ı Juyor; Züleyhanın lehinde bir tek başına yürümüştür. Tam vazıyete düşıip caddede yüııler- önümüzdeki Pazartesinden itiba- faa'iyete baŞ ~ tık gıdip yatabilirsın. Bu gece 
1 

karar verse Potüanıı namusu el bu sırada sarho~ kadın bir di- ec kişi toplanınca vak'.aya Juı. 1 
ren Taksim belediye bahçesinde Elmınönü HalkeviıtÔ'1 

ruy.ada bulu§mamızı temennı e-

1 

den gidiyordu. ğer erkeğe çarpınız, bunun t~ şuşaıı polisler t&Afından cüm- il konserler verecektir. Beyoğlu j da dahil olmak i.izl're 
dernn. .. Yusuf, nihayet kararını ver- sirile de düşecek gibi olınıış- lesı yalrnlanmışlardır. 1 Halkevi fakir halkla da meşgul ve diğer mültellefleı' # 

Yusuf, Züleyhayı o halde bı- mişti: tur. Taksım merkezinde alınan · olaı.ak~ y~~ }.fağlarbaşl)adaki itibaren spor faa.liY 
raktı. Kendi od3:~;ına: ~.e~ So- ı Züleyhanın arzularına kat'iy- Kadının sarhoş oldugunu ve ifadede: j Prevantoryumda 3, Maarifin aç 1 yacaklardır. 
~adan yata,,,~n .ustıın~ sır- yen ram olınıyacaktı. Yüksek düşmek üze.-e bulunduğunu gö- - Ben aile kadınıyım. Bu nuı; oW.ıığu kampta 2 çocuk ya-j MemleketimııeA; 
tustu uzandı. Derın hır duşunce- 1 vicdanı, ahlakı, babasından al- ren bu zat kendisine çarpma- da benim kocamdır. Bu ırz düş tırmıııtır. Bundan bruıka 7 ve 8 Sovyat te~~ 
ye daldı. Vazıyetl muhakeme e·r cıııp terbiye.; .efeııdiıiinlıı. daha sına ses etmıımiş ve bir :yar. m~ı bana tecavüz ettiler.· j ki.şiye de muhtelif işler bulııuış-' ~c 
diyordu. dogrusu velinımetinin karıınna dımda bulunmak ma.ksadile o- Dıye garip i~da bulu- tur. Şazlci ~ cenubU~.;ıl 

Züleyhaya hak vermemek ka- kem nazarla bakmaktan onu nu lrollarından tutarak düş • nan kadın belediye dokt:<ırlu . '/ Te sizle muhabere sındalci Sovyet si) ol''ıl. 
bil değildi:. Bu hem genç, hem mened.eyirodu. Kalbine JıaJciııı o- mekten kurtarıru§tır. ğunca muayene edi.lfuce-- . . kolonisinin transit . gtlz~· hem de ateşli kadın; ken- J~ak iradesizliğini gösteren . Fakat gel gelelim.. sen mi- ainiıı son derecede sarhmı oW. Yeni yolcu 

83:ıon.u~1 Ü3el.'in· ı leketiıı:ıiııe ge1mB1er
1 

disım h aien çılgıncasına se- Züleyhaya nazaran. tamamen sın kolundan tutan?_ Sen mi· ğu anl:ı.şılmış ve darp hakaret de kurulması dlll)unuleıı telsiz rıwktedir. ..., 
viyordu. A şkmm şiddetindan ne- masum olan Potifarın namusu. sin. kadını kurlaran ?.. suçlarından dolayı !«>~asile be- ist:zayonı:ı i·'i'l yapılan tetkikle< · Dün de, SovyetJcr;•; 
~pacağım: bil~ JıaJe gelmiş- mı. kurtarnmğıı. v.icd- mıee • . ~uhoş ~-koluna girmek raber cürmiimeşiıut malılr.e- ' bimt.1'jti · 1stasyon kurulcl.uk · 

1 

tanda ve Slovakyaııııl' tı. Ha.ttJr bu yiiızdıın. çıka.calt her burdu. istiyor- zannelıtjği kurtarıcuıma. meaiııa verilmişlerdir. ta;ıı son= yolcular, vapurlardan ile sefaret ve konı;ol ı"-
rezaleti göze almJetı. Onun fer- (.ıtn.a _.) · tıılsizlcl'le iRt?edikleri yeti mu. nından müteşekkil ,_. 

habere- ed bilecektir bi\" kafile şehrimize r" 



llmaz Rusyayı Tanıyalım : 

GIZİSTAN 
~~irn Türk ülkesi hem hububat, hem 
~o, hem meyva bakımından Tanrı'nın 
k lütuflarına mazhar olmuş fakat geç
ı~te çok kahır ,görmüş bir vatandır. 

""11ı 1 inci sayfaiw) binlercesi öldüriildü ve yine 
ları büyükliiğünde binlercesi Tian - Şan yo!ile Çi

ıan şım ıen Kaza
:ıtıhurıy,•t i. garben 
~. <enub ·n Tiıcikis
,,.., ~n Çın, şarkan 
"llıdir. 
'lanın Çinle hudıı
~ılonıetreden fazla

J k~t k1"men dağlık
~ l\ıgızistanın tepe
.~tlarla ürtülii dağ
Unbit vavlii. ve vadi
nınişti~. ·cenup kıs
~'tr'alar mıntakası-

~tan mcyvalarının 
.,b,,IJuğıı ile ~öhret 
UlJtedir. Kırgız el
Udu, seftalisi, ii7.ü
.;ı, inciri Jıek meş-

· ll>c·mleketi 
~ 
n mcbzulen ihsan 
n_His meyvaların

ı l\ırgızi$lan hubu
,,nd~n da çok zeng;n 
itkcttir. Kırgızısta-
~· Ve f;eniş toprak
~day, arpa. pirınc:. 
arı. rr.muk, tütün 
ilıtbzulPn ydi~ır. 

~- ... vadısrle. "Issı 
-~ h,.r nl'Vi hiıhııba
ii nıı~takalarchr. 
~tı 

et kıunkımıaM 

n tabıi servet va
lakımından da THn 
·~1a ugramıştır: Kii
ı:ı • ~-ursun, çınko, 
• ?llrnii~, teneke. 
"len. ratİyiim ma
~1Plir. 

U!I" ,li<lı 
• "Kızıl Kaya .. 
oOk k'' ·· ~! ,, omur ma-

\ ~f Ylll(<ı lH"'l( lil;, 
ı,.,·azıa ra ndman 
"'!lanı ı~tır. 
Qllı Mr millet 

._ l(ırgı,.Jaı gö~<>be 
~lıncte va8arlardı. . r . 
n t ı bu ~alışkan, 
· .ilanlara karşı a

, .,. aıı" /.1!1.h..ı sıyaseti ta-
~)"1•1 halk merha
' e tf'iskrınin zııl

fı!l'"Jlllr.j. fı altında inim 
. 

1
• 1\ırgız Türkü 

~~~atlık idaresinin 
~~ zı.ıJmii altında 

e bezmi~ mütt--ı~·,, 'c/ı 

tııı~·,an ctmiAti. HJ.t
~ talı Cihan harbi
~'ltığ, 1!116 yılında 
~ 'ndilerıne insan
~ 1 bıle ~ok gören 
~llrlarına karşı, ye-

~ bayr:ıı,~nı a~tı-
ı· 

iıı!''Al'.J~:~h~ız planHız, ba~-
~tJ 1 ~ hareket ettik

•k Rueyanın a
~ ~0nuerdiği tedip 
~ lıa...,.ı Juramadı
,._r/1l'Ctne ve <:ansipa

Udafaadan som n 

' 

~ 0Huıasa 
ı:ietır ~ılc ~o..:u6{l1 olan 

ft"( rrıiıddi dı İ.iUn!..'C
t<{jtn .:ınnesi Noıriıı·e 

"
11 lt: t.<·nı;ın bir izdi\:ac 

tqJI 
~ •rıyt'tındC"dir. F<•.LJI 

~ltlt·ıric mo:ıkah y;~ı
,. 4 n ın t.tliyur. A•lt. !>;J

'1..:i~·t·f1c.-ri boı.uldugu 
larıı rn evın but(C"Siı:::de 

'·J( 
1 ·rı .;ncnk oglunun 
1
k4 r }f:ınım efendı ıJe 

;.a_ .Ytot;inde kapıyabıJe
~ 1 ~l-rı" :ıdam bir .. en
ıdin yr.nınrla dakıilo-
~ıJnırc- i~minde fakir 

r:liij:j ı• ın bu iı.:div;.u·ın . t ' 
~ ~- Dıtıikiır f-Ianım e

ıı·a 1<·mnyi.ılünü goren 

'"' {ı&lunun \'e dolayı-
>ı~ lı..ışına dogacak bu 
?! ı:.;1 pJdcn kaçırmak 
llhir nufuzunu kulla

>(Jr. ~Jtına Jnuvaf.akat et
. · Bu mevzu u:terınde 
• 1 d 
'tı~ a vuku bulan mti-

.te Hanım en son si-

~: ~Glf>nuştur. . . 
t' öle gıbi emrıne ıta-
1.ılClugunu s0y1emis ve 
'rıukavemetıni kırmıs-

gl \ı,, . 
'ıı· 1flı zengin Mı~ırlıya 

,l ·,._~;~ak olan bu iz.divaç
ll ıç;n etrafındakıler-

~~Yor. Kız kardeşi 
·)lir lhktan hayatı sim-

~lı"'•t Bey uğTodılı 
,~an dolayı parayo 
~~'- •ıtıiyet veriyor. 

.ı; J.ıren~esle evl~nme 

ne i!tiça ettiler. 
Maarif ve san' at 

Kırgızistanda çarlıl-. Rm.ya 
devrinde topu topu (107 J mek
tep vardı ve bu mektebe dev~ 
eden talebenin sayısı (70.Jl l dı 
ki bu miktarda çarlık memur
larının çocukları da dahıldi. 

Son Sovyet istatistiklerine 
göı e Kırgızistan da elyevm 
(1786) mektep varmış ve bu 
mekteplere devam eden talebe 
sayısı (257.000) çocuğa baliğ 
olmuş imiş. 
Diğer taraftan ziraat usulle -

rinin ıslahı sayesinde memle -
kette zahire istihsaliitının da 
bir hayli artmış olduğu zikredil 
mcktedir. 

Çariık idare~i yıkıldıkran Bon 
ra Kırgızistan jKırgızya . is -
mi altında bır Sovyet cümlıuri
yetı olarak (1936) yılına. kadar 
miistakil yasamış, f a k a t 
(1936) yılı sonunda E t a -
imci kanunu esasiyi kabul eden 
(11) birlesik cümhuriyetlc-rden 
biri olan Rusya Sovyetler bir
Jığine dahil olmuştur. 

Kırgızistan halıkında bazı 
maliımat iktibas ettiğimiz bir 
Rus me,muası bu memlc-ketin 
harsi istikbalinin çok pı.rlak 
olacağını yazmaktadır. Zira da
ha >-imdiden mükemmel hır I\ır 
gız musikisi mevcuttur. Ve bii
yUJ· inkisaflar vadetmı;kteymi![. 

'h.ı' gızistan cümhuriyetınin 
itlare n1rrkPzıne "Fnın7K,, <:hri 
isnıı verilmiştir v~ bu ~ehrin 
nüfu~u (100 000) e yükselmi~
tır. 

Mali · olduğu tabii Sf'r-vetler 
raye<;inde bu kadım Tiirk ılin~n 
t•üyük inlıi>:aflar kaydede<·eı:ı 
muhal< kaktır. 

Eski şark stili kahveler 
Vali ve bdediye rei•· r;thrin 

muhtelif yerlerinde csk şark 
sıtilındEc kahvehaneler inşa cdil
ıı.f -.::1ne k3rar \'ernıiştL Bu hak
velerın projeleri şehircilık mü
tehassısı Prost tarafından ha
zırlanmıf}tır. Vali projeleri ted
kik "1miş Ye beğenmiştir. Pro
jeler şımdi Nafıa Vel<fılt-tıne 
gı.inderilecektir. 

Şark sitilindeki bu kahvele
rin ılk iki~i Beyazıt meydanı 
ve Çamlıca tepesinde yapıla
caktır. 

HALKEVLERI 

Bcvoğlu Halkcvindnı: 
15/ 71941 salı günü saat 17.30 

da Fenerbah~e stadında tertip 
eylediğimiz .Atletizm mü"3ba -
kalarına ıştirak etmek ıstiyen
lerin mezkür gün ve saatte stad 
da bulunmaları rica olunur. 

Mü . ..,bakauır: 
&ıya1ılar: 100 M. Disk atma., 

yiilıst-k atlanı~. 
Erkd.:ler: Çekıç atma, uzun at
lama.. bir mil koşu. 

,.. 1ni tavsiye ediyorlar. Genç adam 
Münire iJe buluştuğu z.aman sev
t.ı~inı' vaziyeti anlatıyor. Münire 
J ~Ltld;ı C'ördügu kar<1r~1Lhk u:t.e
rıııt d"ı·h<'"'l il<::ıkını ~ t:rb<:n bır;:.kı-
:V( ı l 

· F~ıı.ıl ctetfiiai dOknıek ist<:diğl 
1,1 k;.c1aşı Naımi ile haı:bjhal ett.ıgi 
1nnı:ır hay~tta butün zevk~ antika 
f'şya toplamak olan mekt{'p reflki 
d' cın<'"' ya kendisi gibi tamamen 
btl-•;ı kalma~ını veyahut ev1t-ne-
1.E'i': olursa hiç olmaz11a btıynuna 
ı-:e,·r,ell boyunduruM;un altından 
~·ıpılıruş olmasını mLireccah roru
V(ır 

• F,1z.ıl eve dönmüştür. Vahdesi 
o~lunun muvafakatini o~rt>nerek 
heı ı..amanki titizliğini hafHletmiş 

kole yavaş yavaş esir paz~rına 
dogru gidjyor. 

[Bir tertip hataaı yüzünden dün 
kü tefrikamızın baı kısmı Dünya 
Hal'bi tefrikaaına kal'tfmı§tır- 0-
kuyuculal'ımızdan özUr dileı-iz. 

DünkU tefl'lk•mızın doğru ıeklinl 
bugün koyuyoruz.] 

- Orasını sorma, Sana an
tika merakına ait ufak bir ders 
vereyim: Bir malın fifltı kat
iyyen sorulmaz, ona venlen kıy
met sonı!ur. "Kaça a.Idımsa al
dım; sana ne?,. derim .. Amma 
"Bu kavukluk ne eder? dersen 
o zaman konuşuruz. 

Fazıl gillerek tekrar etti : 
- Ben müşteri olmadığım 

için sormuştum. O halde klyme
tini söyle. 

- Bin lira, on bin lira, yüz 

• 

Her:==:-
Saba h 

Havai ve deryai 
mi safi ·ie 1.· 

T ürkün ınıs_a fiıf ·l lifi J~" .- 1 
burdur. 

YJ!Nil 8ABAH 

1 

~ ~~ ~$ .. >t+l-4>4ıı.. ...... ·~ı~··"·"·~···~ıı 

~·~••••r .. eooıııil ---(;·---- ... . iP 

Sayfa :ı 

Şimdilik=::;.. 
--:::: Bukadar J 
Doktoı·larımızın 

cevabı 

ne~ii~~t~hı~c! 1:~~~.'~ ~.';;~il;: I ~ a-p- ~ .. ,~~·~~ ~..,~:~ "aşa ) "" { a V a n 0 Z 
~ -~ -!Bt.., rııı~dfırin<: ınr ı. .ı li ... ~ t~ ~ ...:1 U W ~ ~ t' · 
~!'r.b'r \':a,ıe hattiı bir boı çı ehme (ağa) - Sandalcı Fer ad reis 

I• ki gün evvel bu siitunl~ 
çıkan bir yaırun iizerinııı ı 

muhterem doktor operatör Jlıl';i 
Kemalden çok dikkate şayaq\ 
bir mektup aldım. Üstadın m~ 
tubunu aynen n~iyoruın: i' 

Mektubun metni 
Avrpada kapı. bitişık komşu-, f N • • b yeni Sabahın evvelki gtlb-

lar, hatta ayni damın altında, s a r r a 111 1 y a z 1 e y kil nüghasında "Dok-
yanj ayni apartmanda yaşıyan torluk ve mecburiyet.. başlığı 
komşular bile icabında biribiri- ı altında inti,ar eden yazınızı 
nin imdadına koıım:ı.yı ha_t.ırı.a.: 1 

Onikiler efsanesi . Kabadayı ve lrlilhanlıey ayn şeyle]'(\ir - ~ P. Abdullah ile ~ oob:ı. • Zem derin bir alaka ile ben de oku-
rına bıle getırmezler. Hat_ta bıı ı "" ka.dih luwwtu _Bir bıç-..ı.kf.a lı<!~ Jıaqııız! • Kavanoz l\lehmet aga ıle Tutavla pıı.lilmr~alan - Ka.- dum. Gazete sütıınlanna birkaç 
aç kalsa, yanyana yaşadıgı kom va.ııO'L sill)ı;iinP gidiyor _ Yeııi tıarııkri Jı:ı.tırJaUın ceıılıaıııe • illan~ lı:ışında ma-lıı'.~la~ - Ferhat defa akRedcn bu gibi müna""° 
şııliu, ölüm AJJahın mırı, ona reisle Kefaloııyalılar - Saııına blrmı ba*laıuıı.ş ı;essiz silahlar - l'>kmıl~yo yıuıl, dq;-il mı? - Ka~- betsiz hii.diSt>leı-m ulmadığını 
bir dilim ekmek ıkramını batı: ıla.yılıkta kusur! • Yeıtlköyfü sarraf Niyazı Bey . Kabadayının ~raflwı bu kadııı.r_ . olur - Ft;~ veyn olamıya .. ağını iddia eıle
rına bile getırmezmış. Demek kı ( ıa.<;a) ya cevap? Niyazinin ıJlillı o;oı·luğu. Sazda bir \'ak'a - Kedi yavrusu - Gazt'i<>sıoı okııJan ih~- cek değilim; çünkü. aksini iddia, 
herkes: y~r ·k.ıplaıı • "l:'eti~ia! 'l'lirlder l<'ran·•ızlun l<esiyorlar!,, - l\l8;00r ~oma.nla.nnın kahramanları l,'1- yerinde olmayan bır meslek /."ay 

Nefsi nefsiM... / r>i - Zora.ki lıir <lenfa banyo.su- "Buyurun! bırşey •çelim!,, reti veya suursıız ve hodbinane 

h · 1 bir müdafaa olurdu ... Hatta işin tuhafı mer ametm Aksarayda Onikiler hikayesi • Meşrutiyett<> "zem ve kadih., ı 
yardımın ayıp bile sayıldığı ili- biı· efsaneden ib:ıretlir. Bu ma- YAZAN hakkında k:ı.ııun yapıldığı za - Feragat yalnız 
keler varmıs. Bir muhtaca iiç salı dinl wıı l< r İstanbulda oniki man bunun ne demek olduğunu ? 
beş kmuş verdığinizi j!cire11 za- kab~day •oıan mürekkep bır ce- u l u A y bana "ormıı,tu. Ben de en anlı- Doktorlaramı mahsustur. 
bıta memuru yakanıza yapı~ıyı: rııiyd tasavvur ederler. Bunun yacağı lisanl.ı ızah etmek ıçin; ı 

- Sadaka vermek $lll'C'tile 1 k ·ı l Tanzımatı Ho ·riyenin "!!avura M uhterem Murad beye-.. r asJı yohtur.~Ien:ı C.!!_L C laHU- .__, d } miskinliği. tenbdligi teşvik et ı- nıın hükiim f.ürme<lıgı de\'i! ler- gavur dcrırnıyetek.. yolundaki fendi yazınız a mes e-
yor, halkı atalete sevkediyorsıı- de zor bazu ile ımtiyazlı yaş.ı - manlarından birini öldürerek ca- ' tebıriııılen fikır alarak: kin yüksek gr.yf•iııin inS&nlığa 
nuz. Buyurun karakola, CC'za ve- ıııak ı'stiyen bır ziimre va' Jı ki nını kurtarması olmuştur. Ab- - l\te"eli. biı' fahişeye fahi- hizmet olduğuna ve nıe~leke "il-

" · - ı bı- ıe dermı·ş dtıllnh, kadın rekabetınden çı- d · 
1 

· ded' • d b t · recexsınız. --· lııııılara "k:ı.badayı., denilirdi. ı;c emıyete mm, ım. luk e erken u emız gayeye 

* V alna. bizde de: 
!Uerhamett..n ın.v:ız hiısıl o-

lıır! 

diye bir atalar ~özti varsa da 
bundan (merhamete layık olmı
yana yardım edersen piRman o
lur>'ıın ! ) manası çıkaı . yoksa 
alelıtlak hemcinsinin sefaletinıı, 
ihtiyacına kayıtsız kaim•k de
ğil. 

l 

Her ne ıse sadede d<'nelim: j 
İşte Tiirkün butün dünyaca n a
lôm ve meşhur olnn 'l'lıscfiNe -
verlığini sıyaset ve Mkt-rlı k ga
hasında da tesırlerini goııtcorme-

1 
ğe başladı· Birkacgiındeni' ri 
Türk topraklanna havai ve dC'r
yai misafirler akını bn ladı. J 

Havai misafirler toprn kları -
mıza mecburi inisler yapan mu
harip komşu devletlere men8up 
tayyarelerdir. 1 

Misafirlerimizin deryailcri de 
bır limanımıza iltica eden ya-1 
hancı harp gemileridir. 

Türk. mısafiri kapısının eşi-
ğini aşar aşmaz: . j 

- Hoş geldıniz, safalar getir
diniz! .. diye karşılar. Binacna- 1 
lelt havai ·e deryai nusıı.firleri
mize ayni hoş iimedi cümlesıni 
tekrar edeceğiz. Tann misafir
leri bu! Kovulamazlar ya' .. 

A. C. SARAÇOGLU 

İstanbul Seferberlik 
müdürlüğü 

Ankara, 11 ıHusus!) - İs

tanbul seferberlik müdürlüğü
ne Kamil Kaya tayin edilmiş
tir. 

Erzuruma su getiriliyor 
Ankara, 11 CHUSU$i) - Er

zurum şehrine su getirilmesi 
için yapılan etüdler sona er
miştir. Tesisata sür'atle başla

nacaktır. 

kan bu cinayette beş hasmına B d. ı · · ki d. k J · · t Bu zümreyi adi külhanbeyle- ıraz u~um u, a ı erme ı: göre yetisme uzumuna ısare 
r)-ıe karıotırın'lk doğru degı•·ldir. birden galebe çalmasını vak'a- - Pekiılı1. dedi, fahişeye fahi- ettikten sonra bir doktonın he-

' nın türbesi önünde cereyan et- 1 · · · y d' .. ? ı · k d'' t b 
"" ~ w mesi itibarıle Osınan babanın ·ıı b · b k b. ı· deli 
'is.-c 1· k,·ı"adayıl:ı.r, terbiyeli, mi- "E' r emıyec·erı,, a ne ıyecegız .

1 

men hemen bi a ay uşar er 
"alirperver, hatır sayar, otur - h l('tle ıınurı ıcın aş a ır u- davet edildiıh hastaya ma 
" ruhanivetine atfeder ve ne za- b ı J lı ~ b · k (ılık•-- mahallenin ırzını namu- gn.t ıı mu~ an r . .:-en ana onu menfaat gözetmeksizın osma-""'' man oradan geçse turbeclP ya· · ı • b 
,, •nu korur. büyüklere lıiırmet anı,..t. sının mecburiyetini ilave uyu--~ tan evliyanın ruhuna l:ı.tıha C'- Abd il h ' d f k d' · ı d k h ki kü<;iikleri himaye eder adamlar- ıı ıı , uıı· e a en ısıne rııyorsu~uz. Bun a ~o P. ısı-

- il k d·ı . -- ' kurdu. Meşrutiyetten roma htirıım edilclV'i zaman roveh·e nı.•.· f•'·of "u W'Va •u vM~ii>ıın dı. içlerin e en 1 erme şupne tiirbe oodcleye doğru bir cıkıntı • · · ı "" " 
gc·tirccek bir hafifi_ il<ten çekine- rının ateş almaınru<ından dolayı tesiratınclan kurtularak bitara-

d teskıl cykdii'i iPin beledıve ta- •. b · t t " 1 • ı r<"k ağızlarına bır ka elı rakı · ""' ~ w'l ancav' f>!nnıve e mez tıze. fane hüküm. ictinıaı \'e mora • 
- -" h k t rarııı.ln.n yıkılması ve mezaı ın rinde daima koeaman bir sal- form•il \'e r>rrrnir•lere tatbik e-koymıyaıı. henwhl'.'e 3 <re. e- kar~ı tar:ı.fta sebilin yanındaki j 

den adanıın kli.fvu olmadıgını d·rma taşırdı l:lol kolunun altı- derek karar vermC'k icap eder>'e, n;n~rlıg~a nakledilme,.ıne karar t • · ·1·h k · ai · · d görerek mu!<>aueleye tene:.zül e- na as un ı:ıu l<ı,cnman sı a ı sa is dei<isir: ictıııı heyet ıçın e 
dnm--'iainJer, dolayı hırsından verildi. • lamağa cakı-1 ırıın uzunluğu kafi insanJıüa Iıizır,etin. feragat ve 

' c-u " AbJıılhJı bunu öğreııdigi za- • · k rt.ı ~ ıntilıar cdrnlcr vardı. B·ı ne,,iJ ah k d K ı-elmedigı cılıetle yaz ış sı n- fedakiirlıi!ın vıtlnız hekime in-man bir kahk a opar ı. en- d · k d 0 İ kincı· Abdülha.ınidin milletin ha- an pardesti>"unii çı ·armaz ı. hisar ettiri]m,, olması doğru 
dine mahsus şivesile o d ı b k k Jl ·ına bela cyledıği Fehim ( pa!ja) erec€' gıı,e ıca u anır- değildir. Her mı>slekin bu camia. 

!arla avenesmin kalbur üstüne - A benim efendim! Bu ola- dı ki, bir mn•ııııın iizerine yan- da asaih yukarı ayni derecede 
pıkmasıııd>ın evvel kaybolmuş maz şeyclir' Ornıan babanın me- yana beş karpıtz koyarak bir bı- insanlığı alakadar eden cephesi 
' .. 1 - ,_ "nrıııa kazma kaldır<acak amele Jı l bn J J b·n· . d'' u·· fedak' 1 • bitmiştir. Bugun on ara ait v,"'. 1 ~ ça <er '" I' ııı; ı nı uş rnıe- vardır. Feragnt ve ar ıgın 
alan merlııını Ahmet l\lithatın mutlaka çarpılır! dıye bağırdı. den beşini ele ikiye biçerdi. yalnız hekirndc-ıı istenilmesi 
"Hasan MeJlah,, ında vahut Türbenin evvela parmaklığı • • • mesleki kutsiyı·ti ifade eden bir 
"Aleksandr Diima,, nın "Üç si- sölüildü. Abdullah oıadan ge- Kavanoz Ml'hmet ağa Eyüp- hakikattir. Fİık'1.t bir hekimin 

tti • · ı · PCrken: f f k f k · 1-liihşorlar., ında yaşa gı tip erın ' lüdıır. U al< te E' a at ıri ritl'- de istirahate, <ıhhatini konıma-
macera}arı gibi telakki etmeli - Hay babem! Mez.anna do- mıkli bir .adaınrlı. Ben tanıdııbm ğa ihtiyacı. bir kelime ile hakkı 

o mekten o 1 an 1 ar • kıınarnıu:lar! Gösteı kendıni Os- zaman küp gıbi sağır olmu~tu. I havalı kah,.1 cdilınce, izafP edi
dıın bazıları meşrutiyete yetış - man babam! dıye namlar atıyor Kavanoz MelımPt bilhassa atik- len teveccühün her iki taraftan 
Wer Bazılan müt:ı.rekeye kadar du. li'~ ve çeviklığile tanınmıştı. suiistimal edilm<'mesi icap et-
erişebildiler ~'akat pek ihtiyar Pannaklıktan sonra ta.~lar sö- Galatada bil' meyhanede T:ı.tav- ı ·? 
Olmu"'ardı. küldii. Abdullah yine ümidini lalı Rumlarla hav"'. ası kabadav. ı- mez mı ··b. b · t 

"' k · ~ Böyle ır mec urıye Ben bu eski kabadayılardan esmıyor: :lık havatinda derhal kendisini 
birçoklarJıu tanıdım. Jçlerinde - Hele hır mezarına dokun- "sauılı fırtınalaı" derecesine çı- 1 
sportif ve hoşsohbet adamlar sunlar. Alimallah hepsim kuyu karmıati. Bıçaklarla üzerine hü
vardı. Bııg-ün bunlardan bir ka- cıkrıgına döndürür! rliyordu. c\Jm eden Palikaryalara k•ır·sı 

'hb tim . olarnk ele ' Nihayet bir ssb'.llı o civar ay•<hndan çıl<ardığı papucıı sol 
çuu 

8? e e zemın " 1 halkı Osm?- baba tiirbesının ye- _,. · 
al g · "u• elıne geçiı ·erPk onu kalkan <TJbı 

aca ııın · • • 0 rinde yeller estiğ'ini gördüler kullanmış sağ elindeki k ü~üciik 
!stanbulun tanınmış ]«abada- ve muziplerden biri Abdullahın söiTiit •ranrai(ı bir bıçakla üc ııa

yılarından birisi Arah Abdullalı- Ağııyokuşundaki evine koşarak likaryavı birden temizleyive,di
tır. Kendisi SWeyrnaniyelı oldu- vak'avı haber verili. Abdullah ğı halde kenıJı~i ufak bil' çizik 
ihı halde (Arab) liikabı ile tanın buna. inanamadı: bile almamıştır. 
~ı~tı. lstanbula. gelmiş ve ha- - Olamaz efendim! dedi. Gö- Kavanoz Mehmet vukuatsız 
riciye nezaretine kavas ol.ara!< I zilmle görsem inanmam. duramazdı. ihinci Abdülh:ı.ınidin 
girmiştir. Okuma yazma bılme- Hemen gıvındi, türbenın oldu- zaptiye nazırı hu haşarı kavgacı 
diği haldı> 0 zamanki vükelaya ğu yere geldi. Mezar. dürn- yı !stanbulılan sürmeğe karar 
çatmış ve kendisine (hayıet o- j düz edilmiş ve yola lmlbolmuş- vermiş. 
lunacak şey) "Mirül - ümera,.! tu. O zaman Abdullah· Kavanoz Mehmet hapishane 
riitbesi tevcih edilerek resmen - Tuu ! sana kalp herif' dedi. haytını siiı·giinliiğe tercih eyle
paşa olmuştur. .Ani.p Abdulla- Ben de seni birşey sandımdı. Ya dıği için buıırlan çok müteessır 
hın )ı:abadayılık vadisinde nam zıklar olsun okuduğum fatıha - olmuş. H2kilrnten o zaman Meh
almasına sebe):ı, Şehzadebaşında !ara' Tatlı canımı kurtıardığım terhanede mahbus bulunanlar 
Direkleı arasında Osmanbaba zaman kerameti senden sanmış- her istediklerin. yapacak kadar 
tiirbesinin önünd~ beş kişi~in I tıın_ Meğer asıl keramet bizim serbest bulunuyorlardı. Hatta 
taarruzuna ıığradıgı halde duş- "saldırma., da imiş! 1 (Sonu: sahife 6, SUtun 1 de) 

mezuubahs olamaz 

B en, herke' gibi şahe! .c 
aile\'! hn lılara sahip <>

lan bir hekimden bila kaydll 
•art hakkını feda etmesini talep 
eden bir meslek tanımıyorum! 
Hürriyetini, lıatti'i hakkı haya
tını vazife veya menfaat uğnı
na feda edenleı olduğu gibi va
ziyet icaplarına göre yüksek 
şefkat ve insanlık duygtıları al· 
tında fırsat ve ımkan bulduğu 
takdi"d<' imtiyaz ve halıların· 
dan feragat edenler de yok d& 
ğildir. Bir heltirn imkô.n bulduk
ça kendisinilen hizmet istiyen• 
]ere karsı daiına vicdan! bir 
düşiiniişİe meslek! yardımını 
eksik etmemelidir. lllç şüphe 

,,,.,11 savf~ 5 •ütun 7 do). 

MURAD SERTO(;LU 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·~=~-~~~!!!!~ 
şeklinde ufalr hır Beykoa sura
hiden ka dehleı e: ( 

-.- K 
l L 1 

....,..1111:!1:1_• Tefrika No. 20 1 

musun? Halbuki refet, merlıa
mf't ifadı: tılt>n (Rahim) keli • 
mesindeki ~nımusaklığa bak. 
Butün harfler .Allahın huzw'Un
da diz çökmuşe benzemiyorlar 
mı• O biiyük san'atkar istemiş 
olsaydı her kE>limeyi ayni şid -
det veyahut ayni tevazu ile ya
zabılirdi. 

- Biri yarar, ikisi lıarar, üçü 
zarar! 

Diyerek rakı koydu. 
- Ben her zaman iç1I1em, 

Böyle senin gıbi bir arkadaşla 
olursam bir nihayet iki kadeh 
içerim. lştiha verirmiş. 

' Yazan: Ulunay ----•.!l!aı"'!wa
bin lira ... 

- Amma yaptın ha .. 
- Antikacılıkta bir mala 

böyle fiat istemek, onun satılık 
olmadığını söylemek demektir. 

Nazmi bunu söylerken elıle 
kavukluğu okşuyorgu. 

Tekrar odaya girdiler. 
- Şimdi sana Üçüncü Mus

tafanın o meşhur besmelesini 
göstereceğim.. . 

Nazmi cebınden ufak bır a
nahtar çıkardı. Üzeri Üskiidar 
çatması denilen kumaşla örtülü 
sedirin altından bir çekmece çek 
ti. 

- Çekm~e de. Tiirk işidir. 
Onun da inceliğini birazdan an
latının! 

Dedikten sonra kapağı açtı; 
ceylan derisi bir altlığın arasın
dan bir yazı seçti, Fazıla uzata
rak: 

- İşte! dedi. 
Fazıl, yazıya baktıkça harfle

rin tevaziiniinü anlıyor fakat 
daha inceliklerini ihata edemi
yordu. Nazmiye: 

- Bana bundaki san'ati izah 
et! dedi. 

- Nasıl? Elindeki eserin gli
zelliğini anlaımyor musun? / 

- Anlıyorum. Fakat ayrf'ay
n anlatacak olunıan zevkini da· 
ha iyi tatmış olacağım. 

- Ş:ı.ı·kın en büyük hattatla
n bizde yetı~miştir. Hatta J{ur
an için Mekkfde nazil olmuştm. 
Mısırda. oJıunmuştur; Türkıyede 
ya.zılmı~tır,, tlerıer. Mt"·•eJa bu 
büyük san'atkarların yazdı~l~rı 
kocaman bir Kur'anda bııtıın 
harfler sankı pergerle ölçülmüş 
gibi bırlbırlerinden ne büyük, ne 
de küçüktürler. Halbuki bunla•~ 
yazanların ölçüleri yok.. Elleri
ne ka.lem1 alıp yazıverıyorlar, 
ve bır harfe verilecek en güzel 
şekli intıhap ediyorlar. Ben yük 
sek bir hattatın eserini bır res
samın tablosuna tercih ederim. 
Ressama muvaffakiyet temin e
decek pek ı;ck amil vardır. Ev
vela mevzu, sonra renk, daha 
sonra renklerin imtizaCJ, onlar
daki değişiklik, bütün bunlara 
san'atkiinn aşklnı, kudsl ateşi
ni de ilave edersek ona yardım 
edecek avamili anlarsın. Halbu
ki bir hattat öyle midir? Bütün 
sermayesi elindeki bir kamış 
parçasile siyah bir boyadan bir 
de kağıt parçasından ibarettir. 
Bütün ean'atını, şalısiyetini, ben 
liğiırl onlarla gösterecek. O dar 
vesaitin içinde yükselecek ve 
yükseltecek. İşte onlar buna 
muvaffak oluyorlar. 

- Tabii. 
- Yok, öyle iyi 

söylediğin sözün 
anlamadan 

asıl ruhua 

nüfuz etmeden "tabii dedip çık
l•ln 

Tllrk san'atı karşısında adeta 
deliren arkadaşını daha fazla 
titızlendirmeınek i~ın Fazıl sus
tı . ıı \.Jfın dcrısi 
altlığın içinden bir başka yazı 
daha çıkardı. 

- Şunu görüyor musun? de-
di. Bu şeyh Harndullalnn bir ya
zısıdır. Burada ne ıneelik bulu
yorsun bakayım? 

- Gayet güzel bir yazı. 
- O kadar mı? 
- Ben o kadar görüyorum. 

Dedığin gibi bütün tekerrür e
den harfler hakikaten ölçiilüp 
de yazılınıR gibi birbirinin ayni. 

- Bu o kadar mühim dei"J... 
Aşağı yukan bütün hattatlar 
bunu yaparlar. 

- ltiraf ederim Nazıni. R:ış
ka bırşey göremedim. 

Nazmi yazıyı uzaktan tuta -
rak: 

- Bak, dedi. Burada iki ke
lime var. Biri (Kahhar) keli -
mesı. diğeri de (Rahim). Bu iki 
kelimenin birisi gazap diğeri de 
af ve merhamet sıfatını ifade e
der. Dikkat edersen göriirsün ki 
Şeyh Hamdullah (Kahhar) ke
limesini çelılı: gibi yazmıştır. 
Hatta (he) nin gözlerindeki 
şiddetin (n) daki hançer 
gıbi keskinliğin farkına vanyor 

\ 

Fazıl, arkda şının bu göriişüne 
bıı anlayışın,., hayret ediyordu. 
Şimdi yazıya baktıkça yavaş 
yava.ş biitün kelimelerin, harf
lerın birer şahsiyet kesbettikle
rınin, ii.deta canlandıklarıoın 
farkına vanyordu. 

Aşaiiıdan merdiven başına 
vunılan darlıclerin sesi Fazılı 
ÜI'küttii. 

- Gong çaldı. Bizim bacı ye
ımeğin hazır olduğunu böyle 
haber verir. Haydi inelim. 

Merdiveni inerken: 
- Beni lafa tuttun. Sa11a ken 

di elimle bıı· ıııe"' hazırlıyama
dım bacımın vaptıgma kanaat 
edeceksin. 

Yemek odr.~ı tamamen alatur
ka ıdi. Oda, üzerleri dapiska 
kumasiı sı;diı·lf)rle dö~eııı· iş, 
vere Hind hasın kaplanmıştı. 
Ortada kırmızılı siyahlı (Müh
rü Süleyman) şeklinde bir aya
ğın üzerinE> konan geniş bakır 
tepsinin tam ortasında sırma iş
lemeli telatın bır "nihale., duru
yordu. Ufak ımavi çiçekli fağfur 
tabaklarda i~leıi yeşil zeytin ve 
rezene yapraklarile doldurıılmıış 
mini mini patlıcan. kavata tur
şuları, zar gibi kesilmiş paetır
ma, sucuk. bir ıki türlü peymr 
ve tarator vnrdı; Nazmi ibrik 

Birer yudum ıçtiler. Nazmi: 
- Kendi işimızi kendimiz gö

receğiz. Maliım a, benim bacı bi 
na okur, döner döner yine okur. 
Yani eski mekteptir, horozdan 
kaçar. 

- Çok ihtiyarlamadı mı? 
- Ellide durdu. Söz bir Allah 

bir. On, on beş sene sonra iki
miz de ayni yru;a geleceğiz_ 

- NaRıl olur? 
- Ben ilerliyorum; o hala 

dııı-ak yerinde. Bu gidişle tabii 
ben ona yetişıniP olacağım. 

Fazıl havluya eğzını sllmeğe 
cesaret edemiyordu. Dizine ıı:oy
duğu peşkirin uç taraflarındalı::i 
klaptan, ipek işlemeler, ona pek 
kıymetli görtinüyordu. Dayana· 
madı. 

- Bunlan havlıı diye kullan· 
mak yazık değil mi? dedi. 

Nazmi güldü. 
- Vaktile ne imi~cr ki? Y'!· 

ne havlu değil mi? 
- Bir Avnıpalı bunu ~alona 

na koyardı. 
- Aman bana şu tabiatsiz .iı.e

rifleı den bahsetme.Ah'Japlanm
dan bir frenk vardı:. Bemi bir 
gün evine davet etti. Neredense 
eline geçirdiği pirins bir man
gal kapağını baş aşagı çevirere!r 
salonuna a~mış. 

( A rkı:ısı var) 
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YENi SABAt. 

MISır -
fiyatları 

l>t~ - hzam. timdi aıı,dan-acısını ı alta alıp bastırmıştı. Deli Hafız Mısırın toptan llzımıi satıg fi• ' J 
~~~ =~hrakmac·onabun ~::a:ç=~os- ~:~ı;ı~!i= Çanakkale Onünde ç lis 
~ d!Snllp ~ular. Herge- DedL ı · - Tosun, g\izal değil mi?. başka aşağı.da isimleri yazılı 
!:re :;:ı meydana atıl. bir ~=~ta1::.g~ec1:y::~ güv.el.~sta ne diyorsun, elbett6 ;~~c~~~~ek~~~~ arşı . m anın zaferi 

Nihayet merasmı bitti. Tak· nnn taraftarı olan beyler v11 a- - Güzel toparladı.. tesbit olunmuştur: 
<llm ve takaddüm oldu, ğalar bağırını.~lardı: - YenecektL Ah, çengeli ye- , 1 - Samsun ve ı;arşamba R b" .. ı. t •-ış 1 

Cazgır pehlivanları meydana - Haydi Aydoslu... tiştirebilseydl. esas fiyatına göre şarlrt Kara- \isyanın UY i.i ~ gayre • y tinden evvel yapı"" 
alıvermişti. Hergeleci, meyda· - ~erin!.. - Öyle amma, herif çok us- 1 deniz sahilindeki vilfıyetlerin fi-1 - ( a Zan: \ Avustııcyalılnr, bU )i 
ııa ko'IQr gibi abldı ve çırpın • - Sur... ta!. 1 yat mürakabe komisyonlarınca. leri ... Fakat bir eksiği !!J lukta bir cephede bU.)lil 
'Dağa başladı. - Yaşa. Aydoolu... I teııbit edilmiş olan mahalli fiyat- ı ~Çİ·I detli ve ehemmiyet:Ji; td. 

Aydoslu da çırpınıyordu. tlem Bütün bunlar Hergelecıyı ku- - İbram ,onu becereceğe · lar "ordu 8.20, Giresun 8.25, 1 vardı.. • beklemiyorlardı. ~~d 
k ·· ı ordn Ni durt • k•"' ·eli o be · Trabzon 8.40, Rize 8.50, "hruh he hiçbir suretle ga'!'..d ·o gıı?.e peşrev yapıy . - maga ''-" ı . nun çırpınıp nzıyor... 9 ""' .~A harbın· pek az lııı"dı·~,· 169 1 h.~ . du 3 •~- uıı ·di. z •-- 1s tn ah kurna, bir kilo dökme san -~.,.,n ~ • ere .,..nz.ruıyor · .ıayet ....... nb u ı a..,.. • ı nara salması da bundan ileri gel ı . - şali usta.. .....,. bu .de nnnJanma kadar ı .. • t tal .d " ~"urd -;""· Dedi. mısırın bu merkezlerde toptan yenı n ~ . - yllj( opçu ışı ""' ... ı.anbul peşrevi m...,.. u. ......,~ ku tll b. ıes· h 1 ı · ti ye kendi kendine iş gorınege k. · ~•" ~ ...... h... . . . liri s c az:ı.nıi Ratış fı·yatlarıdır. Bu fı·- vve ır ır usu e ge ır - 00 000 ki ımaA: sistenılerı, - . Hergelecinin """""' ....,, sınırı ·pehlivan, meydanda tekrar öze a.zgır karıştı: · ti R 1916 d rd ı dfusünm$ muktedir l · • t·"'• n.. . . 1 ' U yatlar evvelki teblig· ın· 2 ıncı· mış . usya a o u orı- k devamlı baraj. a ... ...ı üstünde idi. ""'ngı yerıne ge e- aruıe enseye geldiler. Çok geç- - sta, çok güzel gilı'eş ya- ·d t h . · · şının' eksildiği bütün ordu teııe - rı 

bitti. he'.., !ar fıkrası mucibince yüzd. · e 5 ti- nı yenı en eç ız ıçın muazzam tle mühimıııat tasıyıııı ~ 
:nemi.ııti. Peşrev , uwaş •

1 

medi, Aydoslunun bil'denbire pıyor .. ı ti arfe•-••tir Bunlar külleri içın zaruri olan lıi=ıa • il ·· ü k llji 
malar oldu. uçtuğu göri.ildü. - Şimşek gibi ikisi de.. ':ı;~et payını da ihtiva etınekte- I ~~ :: :us m'ill':tinİıı har.abİ ri, bilhaı;ıta. moQ.ern harplerin :~ıı ~ c~~h~ı: .~e~ 

Büyük orta gilreşi meraklı i- Horgelecı, hasmın& girmişti. , - Bakalım altta ne olacak?. 
2 

ve deh~t içinde mahvolmamak toplarım, obüs.lecini, büyük şef- noktalarına bı·ı· 311.,.. 

dl. On "'nlerce seyirci dikkatle Sıkı hır çaprazdı. İntikamını a- Her halde bır· ""yier olacak.. - Bandırma ve l.ludanyada "" 1 · 1 · nl •- - ~ "' ı .,... · . t için sarf ettikleri son gayretler · ' erın P il arını, va ...... perver ıı.s- kişiyi nakledlvereıı ıft 
meydanı seyrediyorlardı. lıyordu. Ne de ustalıkla girmiş- 1 

_ Bunların gür~i çok sür • aynı cıns mısırın optan satış di. Rusya, daha on sekiz ay ev- kerlerin kahramanlığını, hakiki bu im!:aular şark 
İbrahim, kllçük bir pehlivan 

1 
ti. 1 mez.. fiyatı 7 kuruştur. Bursa ve Ba· ve! hemen hwnen silô.bsız gibi kıymetlerındcn üçte bire dü~ii- voktu. 

olduğu halde nam almıştı. Ay- Şimdi Aydoelu uçuyordu. Ay- _ Evet, hızlı herifler .. Çabuk lıkesır merkez kaıı:Jariyle İne-j' idi ve 1915 yılında ardı ar!re,. , rüyordu. 1 Avusturya ordu,ı:.., 
Joslu da kendini gösteruniş bu- 1 doslu, Deli Hafızla Tosunun o- 1 biribirlerini hatalarlar. göl, Karacabey, M, Kemalpıuıa, sı kesilmiyen müthlo hezlmetıe- 1 Bu koca dev, kuvvetli ellerine ·ktard ç ki ,.gr~ 

rdu Bu sebeple <riireşin turd - d - d B:ı.lya, 1''anyas, Burhanı·ye, Gö-. ., il""' !mı --•-•-· ve ha mı n ,e er .,; unuyo · .,- I ugu· yere ogru uçuyor ıı. 1 - •·~··1· -'- ""ytan gibı· pehli· " re ui!ramı0, fakat 1916 """'nda 8 ..... arını a ıı. '°""""' · lar zorla harbe slirıı:, 
heyecanlı olduğu bel.ti idi. Hergelecı, hasmım biran evvel .......,. ""' "" nen, Sındırgı., Susurluk kıı.zal.a.- - ., .r- t 1 1 k kalb. k t. rY 
HeWlaşmalaıı biter bitmez, çengellıyerek sırtüstü yere dü • ı vanDedL.. nnda toptan fiyatlar, Bandır· k~ndl til\'a~re~_erl, mh.i~Uefilde~~~ ı ı!'.ı~~f~:dık, fak~t ~nu ~::O- ve sevmedikleri bll't·IJl" .... nın ye ştıroıgı teç zat say....... runda sukutunu < ·,,,ı 

'.!iV& gibi' oran her iki pehlivan şürmeğe ça~ıyordu. İki de bir 

1 

Hergeleei, kA.,.a, boşalttı. Ay- ma ve ...... dany>& iskelelerinden de teşkilatlanmış, teçhiz edil • kete oovkcdocek olan sinirleri an !eri bil' imparatorl~Y 
Jırihirina hlicuma başladılar. do çengeli yetiıjt.inneğe zorlanı· --o- birine kada.r olan hakikt nakil · miş mük(\mmel talim görm"A cak nisbeten teııekkül edebilmiş, · · d··-ilP" ıardı 
ınc hücumu Aydoıılu yaptı. yordu. doslu, hasmının altından kaç • mıuıraflan:nın 7 kııruştaıL ten,. "" yahut hıç mevcut değildi. Bu • ıçın orı ;..yor : f 
P-inde.ıı Her-1eei hücuma N.ihay'6t, ~~n=U yetiştirdi. mak ve kalkmak için dönlip kalk zili suretiyle bulunur. j 60 kolorduyu cepheye eevket • ı nıınla beraber, o devirde telafisi 8eklenmed k ~ 

"" .. ~ "" .,- k ·sıedi mişti. Halbuki Rusya harbe . JC>'j 
:;eçti ve <:if daldı. Aydoslu, ha&- Fakat, Aydoslu dönerek yüzilir 1 ma ı · 1 3 - Diğer mısıra el koma başladıgı· zaman &5 kolorduıııı · kabil olınıyan ve Rusyayı niha- Alman umumi er ~ J 
ınmıııc çiftim kolaylıkla karşı • tü dii!ıt'll. Llıkin, Hergeleci has- Fakat, Hergeleci bu fırsattan mıntıı.kalarına dahil Adapazarı vardı. \ yet. f.eci akıbetlere eti:rlikliyen sı reisi FalkenhııYll D'! 
adı. mını bırakmadı. O da üstüne istifade ederek derhal narmaya Hendok,Kara:.ıu, Kandıra kazala. Sibiryadan geçen şbnetıdifer noksan, büyttk Petronun teşkil diyor ki: ııi 

Hergeleei, ı;ift dslışdan sonra dliııtü. Ve derhal Aydoeluyu ka geçti. Bu girlş mühimdi. rile Bolu'nun Düzce kazasında Baykal gölilne kadar 6000 kilo- etUği. imparatorlukta Ruslann "Ya.rttalci taarruııU 
;ırpnıarak bir n&ra attı- zıltla olduğu yerde bağladı. Sannaya girer girmez derhal izamt fiyatlar u.mit veya Ak;. 

1 
metre U%UI1luğunda çifte hatta• kısa bir zamanda b~ları masından sonra ıı-. 

- Hıxyda! Al(doslu!. Aydoelu, tanı Deli Hafız, To- bekletmeden küntcyi doldurdu. çakocaya. nazaran hııkikt nakil çevrilmlştl. Yine 0 kUJ. eınıa- işlerin kıymetini asla azaltmıya- tekrar ha~ketsiz lı5 
Aydoalu da mukabelede ge • sun; cazgır ve Eaerçelilerin o- Herkes heyecan üstünde idi. Ba maıır:ı.fının bn iki merkez için smda yepyeni bir IJ.at daha vil- caktır. hiç kimııe şliphe e~ 

,;Jı:medi: turduğu yerin önüne düş.mi.iş ve 1 kalım Hergelecl klinteyl aşırıve- tesbit edilmiş olan 7 kuruş fi .. ! cude getirilmışti. 1400 kilomet;. Ba.ltıktan Rınnanya hududuna o sıralarda mevcut ı~ 
- Hayda lbram be!. bağlanmıljtı. recek mi idi. I yattan tenzil olunarak buluna-! re uzunluğunda olan bu einıen- kadar 1200 kilometre uzunluğun kuvvetlerine kaır.l' b~il~ 
~ şiddeti! olduğu gözü- Cazgır, ayıığa kalktı. Herge- Hergeleci, klinteyi doldurur caktır. difer, sayısız insan hayab. pııhır dil. olan Rus cephesi 1916 yazı- deıecede sağlam dCo 4 

diyordu. Nıwalar çok canlı ve Jecinin sırtına vurarak: doldurmaz Aydoslu, ileri atıla· 4 - Diğer hususlar hak'kuıda sına mııl olarak inşa. edilmiııtl 

1 

nın başlarında uç ordu tarafın- turya generali Co~~ 
ıeyecanlı idi. Hergeleci narayı - Pehlivan meydana çıkın!. rıak klinteden sıynldı ve kaç • mısır fiyatlarının tesbitine dair ' ve Leningradı buz de:n~i~ bağ- dan tutuluyordu. Bu üç grupta taarrıızunun bu v (!! 
ıtnktan ııom:a. haııınmın üzerine Dedi. ' J mağa ba.şl&dı. 

1 
1.4.1941 tarihli tebliğ hükfun.. 1 lıyordu ki orası dainıa seroe.t- 134 ~ırkadan faz!~ aııker . v~r- muvaffak olması Bl',pı 

törlirken birdenbire daldı. Tek Doğru idi. Çok kenara ve her Fa:kat, He~leci yetişerek !eri tatbık olunur. ti. ' ı ı dl. Şımal grupu Kuropatkfalın, böyle bir tarruı ~ 
ı a ~inli. kes tarafından görülmlyecek bir ' kispet kaıııı.ağı.ndtiı yapıştı. ç:e.. (Çlaı:ıııkkale kapah olduğu için (Piıısk ve Pripet,.arasında) mer haberdar olmarnıJ'l .r_I 

Aydoalu; dömırek şimşek sü- yere düşmüşlerdi. j kerek önüne oturttu. Kemaneye , müttefikl6riıı Ruslara )'llrdımı kez grupu Evert ın, cenu grupu ancak altı Jlaftıı !<9? fı( 
·stile paça11ını budayarak kur • Bunun üserine Hergeleci ha&- ..... ~... 1 Bul,,aristanda ıır.._ buıı: denizindeki Mormansk llma ise Brussilof'un kumandası aı. olduğunu sövlenııı;tı1~ 'ardı. mını boııalttı. Meydana doğru, ,...Hergııleei Jn-m..'\nede .bekleme- h ıtır' • il u.- nı vasıtasile yapı.J.mıııt.tr. Bu il · ı tında idi. miiddut, Ruİı birlik ~ 

Hergelecinin rengi yavaş, ya- hırslı hırslı yiirl.imeğe başladı. 1 di. Haınnım birdenbire olduğu! Udtferden para man kız yaz dona.nm:ıktaduı. Bu Bu kuvve~ere karşı mor!m,.,i şüdti için lawıı oJ;lll rtt 
'il§ yerine gelmeğe başlamıştı. Aydoslu da k:nlkarak yUrlidü. yrd h 1 dı dı k 1 gün de İngilizlerin Ru.alara yaı-- devi.etlerin ,şımaldekl ordnlarma dettir. Bununla. tı<';,' 
Ieyecaıu mündefi olmuı;tu. A:r- .Meyda.nı.n ortaaına gelerek yere sa~a ~~ r ve açara alınıyor dımı bu liman vaaı.lıaall.a teıntn i Hindenburg ile Ludendorf, ıner- bir haber mevcut.°-~ 
ık lnr8ınl hasınile yenmeğe ça- yattı; Hergeleci; kazığı taktı ve 1 Sannaya girer girııneoı yine Sofya, 11 (a.a.) _Maliye ne- edilebUeoeğl için Ahoanlaı:ın 1 kezdekine ·Prens Leopold ve ce- de 5 Haziranda ~..J. 
ışıB.yolrrdaralıu. k gl1r""'- dörd' unc·· U bir an durdu. 1 künteyl doldurdu. Hergelecinın zareti taı:afından mebusan mee- ı başlıca hedeflerinden birini bu 1 nupta üç Avusturya arduJlllna tefiklerinden acele ~ 

..,.,,.. Herı:elecinin mııll'Rbil çaprazı 1 kUnteleri meşhurdu. O berk011 liısine teklü edilen bir kıuıun . liman teşkil etıruıktedlr. - loltl- Arşidük F!edı'ik ku.m~a edi- yen bir milrac:ı.e.tıı 
laldkalarıa.a.. doıJru A!«losluoun herkesin biraz evvelki cndifje8i- gibi lı:ünt.e doldurmuyordu. Tem projesine göre yahudilere ait 1 tercim.) yordu. lhtiyatlar. fu.l<v•~e kıt'a· dılar. fl'1 
loludizgin bir çapraz topladığı ~. yeı:ina gotırmoğe kili gc1mi!t- l:cırtip dolduııuyordu. 

1 

ve adam başına 100 bin levayı Rusyaıun bn iki ıı!mendlferl , lan ve hemen bütun agır top- "Ruslar Genı>rsl ~ 
~örilldü. Rem de u-•~ h~"·-·-· (A kast J get;.en bütün. menkul ve gayri' Bllyilk Britanyanın. ll'h.nBanın , çu Alınan cephesinden geri çe· kumand~ attJJ1d~ 
~ fAına. bir çapraz& ~ .. ~...,.,. -~ ,. var menkullerle kıymetler tiz.erinde ı ve Amerikanın her gttıı çoğalıın ' kfüıtiş, garp: cephflııine 'iferdun Rumen hnduduna ~ f 

<irmiı;tl .Aydoslu, sürüyordu vel---------------·-----'------- 1 yüzde 20 nisbetlııde bir vergi fabrikalarından RllflYa.ya.. mil • muliarebel&rıne gönderilmıııt;l. bir cephede taaf1'11 
lk elde hasmını yenecekti. i alınması derpiş edilmektedir. hlmmat taşınmııaını tem:1ıı et • \ Pripet nehrinin cıenubund~, bü - di. Pek kısa. bir t01;iı! 

Hergeleci. geri geri uçarak R A Ş f D R 1 z A j Bu kanunun hükümler.ı BU!- miş,tir. Fakat bir tar.aftan Rwı-1' tillı Galiçya ve Btıkovın" yı ih- ğınd•n sonra sipı-t f( l 
• ıstuının oturduğu. kl\Zlln dibi- garistanda ikamet eden Bulgar ya kendiııi de iııtilıaallnl imali.. tiva eden havalide Avuat\ıryalı- mışl&r ve ilerlellle· 1J 
'" doğru gidiyordu. Tly-. tebaası yahwl.ilerle yabancı 1 tını çoğaltmıa, bu ima!At birkaç lann ordtılarma yalnııı bir tek !avdı; thtiyatı"rınııı ~IJ 

Aydoslu, haıımını kalıbı kalı- Halide PIŞK İN Beraber tıı.lıüyettc bulun8Jl bütün diğer 1 misline çıkmıştır. : Alınan fırkl'lsı ıı:ıllzaheret edlyoı- miş olduğu baı:ı ıı~~ 
»ma sırtüetU yere vuracaktı. 14 Temmır, PuartHI auno &kpmı C•~~ıoeıu yal.ıudilere de şamll olacaktır, Fakat yeni ltus ordulan eski- dU. tesna, olmak üzet~ ~ 

'l'Oiu.nun aklı başından git • QIFTI SARAYl.AR b•h'l"•lndo. ıı~ _ 1, !erine nazaran hem daha gok, , Rus taarruzu baş_!adı bir noktasında- b:f..ıl 
alıltt.: Olduğu yerde duramıyor BENi ÖPÜNÜZ fi Bulgar mebusu hem daha iyi teçhiz edllmiş ol- te•kiline bil~ lilZll ·11 ~ 
ıu. V.aziyet fena idi. malda beraber bir noktadan 4 Haziranda Rnıı orduları ta- dı. Bu tam mı<ufllll ı 

Deli Hat.w. da afalla~tı. Çı- ıtomed! 3 ~ mahkem ye fena bir vadyette buJunuyordu , arruza. geçtiler. General Brusııi· değil, geniş mi~~,ıııÖ~ 
-ağı ilk elden girliyordu. Aydos- B1letlor tJmdld•n ............ ı...... verildi ki buna müttefiklerin de çare lof'un iled sliıı:lilğll bu ordular- haPe!<etin~ benıt~~ıJ;,q 
u, çok ustaca bir çapraK topar- bulma,ııı mümkiln değildi. KWtür da bir milyondan ziyade insan "General &ıll':~ıı! 

bağla b. Senenin en gQzel 2 filmi Sory&, 11 (a.a.) - Bulgar sahibi adam. eksikliği, hiç ol • vardı. Rus generali Pripet'in ı ce- altında yapılan bl> ~ 
=ııı ve mış · 1 mebusan meclisi, müddeiumuım.. mazsa okuması yazması olan • nubundan Rumen hududuna har~ketinin de "''\i ııl 

Hergeleci, yirmi, ylrmı bej a- Bug~·· L A" L R si emasınd• nin talebi üzerine 9 komünist 1 ların, talim ve terbiye görmi\lj k&dar üç yti?. elli kilometre • vellerin mukavcb~~~ • 
• ım uotuktan sonr& birdenbire ....,.. mebusun masnniyetlerioln kal- zabJUerln, küçük zabitlerin yok. lik bitı cephNle o t u z 11&· mPksiı:fo yapıla 1 ıl•~ 
ıynldı vtt yiirıilstü kendini yere dırılmasını ittifakla kabn!-etmiş- suzluğıı idi ki, bu hal koca klit- atlik bir topçu atesinden son- değildir. Ve bııı~da:'ıı'~~ 
~ydo-•··, h~~•non llzenne çul t - T O r k ç. : 2 - BRODVAY tir. , lelerin muhariplik kıymetini de ra hücum etmişti. Elde edilen Rus Generali hu~u;_1 
.... ""' ~ Tevkif edilen komflnlst ıne- dilşlirüyordu. neticeler hem galiı>lerl, hem vatfakiyetle tete' 

1 
~ 

.ınınak üzere koştu. Fakat, Her Yüzen Kaleler SERE.NADi buslar devlet aleyhine rniltevec- Büyük bir dev, fakat mağlupları, hem düıımanları, hit oldu. Lutsk'uP eti';, 
:deci bir yay gibi olduğu yer- clh komünist faaliyetlerinden hem dostları hayrete düşürmüş. vusturya · Macar ~ 
len aıçrıyarak ayağa kalktı ve Cilve Brook • John Clementıı Cinger Rogere. Fred Astaire dolayı mahkemeye verilecek . Yüksek zabit kadrO&U kadar tü. Yalnız bu hayret ve ~~lon-ı mile sarsıldı ve ~·~J 
.asınının gırtlağına dayandı. , llf~ım••••ım•--••lllİı••• .. ••••••••111 leı:dir. küçük zabit kadrosu da eksik· lığını bir sebebi de tıırruzu vak içinde 48 kilomc ıı"' 

Fakat, bu çapraz bütün se-1 .'!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!! "'!!!!!!!!!!! 

1 

vUcude geldi. Bt
1
• 1,.u_, 

ireilerln zihinlerini altü.ııt etti. f = dU1 ı• 
1..vdoslunun H....,.eleciye ağlL' lı dafaa eden dür ı ~ 

-., - H 1 K A. Y "' uoı====::!!!!!=====- dL Kumara evveliı. az para ile ya - Macar orduS'uç1 >astığına kanaat getirdi. 1 - "' d. · · lııe yaramıyan k 
Hergeıecı· ömrlinde böyle bır i ~!adınız, kıue.nırım tye ışı lııı.line dHa'" · .r' . H I R S I z K M coğalttuıı ... derken. işte Ştmdiki ......... q ıkı çapraa yememişti. Hergeleci "'bı.tNCl KJ$1111 \<&Zlyete düştünüz... Zavallı • ,/'.: 

,1UE1111!ll gırtlağına dayarup D ,,, 

arşı kıırşıya geldikten sonra, Peı'deııhı aıiuuıındak.l ad&m gens~~f·· b -dl ··zıe · dır. Beni evden ıı~"...ıe~ 
ııuımıru bırakıp meydana doğ· ~====================== Çeviren : M. ALAÇAN - ' "' an aşım og ' go rın • rebilir. Bu hale d~4 ·u yürüdü ve sıkı bir çırpınma Perdeleri inik odayı ktiçük bll' den yaşlar iniyordu. !\im bin kal dahıı' ~,.. 
le bir nara attı: ampul aydınlatıyo_r, .ve Jan Fer- l:ıin~ lndıreıı. meçhul ziyaretçi, zeıniyordu. önlindeki sigara ku luu bu işle alakanız yok ki.. Luel başını salla<lı: vclvcrimi verin ,·c .ıı 

_ Hayda be!.. denin gölg~ınl büyU\terek halı- )"l.&ğın üzenne oturdu. Çok ııık tusunu açn:uıı, sanki hiçbir r;ey Boğuk bir sesle konwıuyor · -- Tabü borçlarınızı ödem<'l• din ... 11" 
Aydoelu da mukabele etti: nın üzerine aksettiriyordu. bır ·eıbiscsi vardı. Otuz yaşla • olma.ınış g1bi en güzel sigarayı du. Losel sigarayı bir daha çek- için bir sarraft.a.n yüksek faizle lGbar hırsız ye-· 
_ Ha.yda kardeşim be!. Delikanlı ceviz bir masanın rında kadar görünüyordu. seçiyordu, Janın kendine §Wikın tL para aldınız. Fakat bütün bunlar doğruldu: aJ 
Fakat, Hergeleci fena halde önüne otunnuş, henüz bit.irdiğj Bu :uJ vaziyet Janı tamamen şaşkın baktığını görünce bir si- '..... Ona ne şüphe, fakat ken· biçtır, imzaladığınız senetlerin _ Böyle bir, sta ~ 

nzını,.,tı. İkide birde elile hıyı.lı.- mektubun zarfının üzarine adro- afallatmıştı. gara da ona seçti, yaktı: disini öldünnek istıyen bir iıısa.. hiçbir kıymeti yoktur. şıına geliyor, ~ııd JI 
arını kım•ıyordu. ~ yazmakla meşguldü. Adrll3l - Benden ne istiyorsunuz? - Buyurun, dedi... nın itirafları, dig"er insanların - Stefan bir-~y anlamadan La- ı·b , • " 

·~ o• <I ' . k o nısmız ı;a ı a ... Jı~·, 
Toı;unun yüreği ağzına gelmiş yazıp bitirdıkten sonra yanın &· sı~ .. "'" \tlmslııi6. diye ekeli- Sigara dumanuu savurarak kine her halde benzemez.. selin yüzüne bakıyordu. gayet napı:rUn iiz•ıriııdcve, ~ 

·. Ya.lnııı Tosuntın değil Deli Ha ki alçak maaaıun üzerine koy - yobildi: · sözlerine devam etb. Lasel birdenbire sesini değiş- tabii: bu aJ,,.r:ık yırttı ~l 
·ızın da yüreği oynamıştı. du ve yruısı bir çantayı karışi.U'· - EfayretL Bcnl tanıımyor - Keııdini yok etmek istiyen tirdi, daha ciddi bir sesle: - Çünkü kanunen rcı;it değil- m~ıi üzerinde bıı' ~· 

Hergeleci kurtulduktan soııra mağa başladı. musunuz?. Yapmııyuı canım, bl- bit- adamdan hiçbir şey sııkla · - Haydi bakalım küçil!<> .. Gö- sloi21, ve imzalarınız makbul de- yaktı. ..ıa 
Deli Hafız., Tosuna dcinerek . Çantadan bir rovelvcr çıkardı. tişik od& kouı.şunuzum ben.. mam_. Asıl ismim Robçr Losel, rllyorsunuz va saminüleştlk ar- ğildir. İmzalarınrnın tanınması _ Pariste ue ır 

_ Tollun, gördün mü çap- Yüzündeki hatlar gcdlmi:ıJ;i. Sl- Je.n şa.~ınruştı. Tamam, evet takat polis müdiriyetlnde Piyer tık .. muhakkak ki henüz yirmi için Fr:ı.nsa kanuna göre yırnıi nüz'!, .ı.,ıl 
7.ı?. Bu çııpraaı Aydoslu sana. liıhı sanki ilk defa görliyormuş ~imdi hatırlamıştı. Şimdi yerleş· Lanb.ye adile kayıtlıyım. Benim yaşını geçmiş değilsiniz .. tam i- iki ya$ında olmanız lazım, dedi, _ Mimarlık t"'ıı--"' I 
..ııphyamu.. gibi süzdü. Ve bulunduğu botclk tiği bu meşhur 5 incirdiJ.or:ınl· oteli- bu itirafıma !Jtru'§',_,"iz de tabii i.:ı. gündür hiçbir hareketiniz gö- Nasıl oldu da imzanızı kabul et· _ Plancı bir.~~ 

odasuın son bir defa daha a • pin asaıuıöründe, me ve erin· asıl isminizin an ~ ardcn olma- zümden kaçmıyor, asıl şahsınızı tiler? değil mı bu yaP~~•' = ~ 1\j,'ı.rsın., İbram hafit tı. Kabzayı parmaklarile sıkt;; de birkaç kere bu moçhul komşu dığıru s!lylcrslniz... gaklamak istediğinizi hemen an- Stefan güçllikUı konuşa.biliyor tuptan ailcniıoiıı. iJl> ı!'.ı 
lduğundan nasıl girdi?. rovelveri beynine kaldırdı, atcf ya rasUıunıştı. Janın ccv:ı.p vermediğini gö- ladun. Size karşı bir yakınlık du: ı':u belli ... Şjyodı 
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_ Öyle usta!. edecek iken... - Fakat buraya nasıl girdi • ~~ldLu·· asel: omnzlarıoı silkerek da duymuyor değilim, il;itiyor • - KencU imzam değil.. Baha· sabahki ilk tren~.-
E- İb · d b Penceroniıı. perdeleri açıldı, nlz? Nereden geçtiniz? 6~ musunuz? mm imzasını taklit ettim. d. 1 cıı~ l 

m "bırufıe~İmu~JJı~~~~ ve tanımadığı bir adam içeriye Öteki lakayt bir tavırla: - Yaşınıza gore takma bıyı- Jan F:ırdenlh dudakları tit - Losel dudaklarını ısırdı. Hika· ııa_ ü~~:~n ° ~!<"f~ 
d:ak ve yliZ<le yüz yenerdi. atladı. Kısa bir kahkaha fırlataL - Balkondan.. dedi. Şöyle ğınız pek kalın ... Yiiz dr.ğiştirme riyordu. Gözleri parıldıyor, do- )'<lnin sonu daha sinirlendirici cğ:cr yaıı ıı ,.a.;ı.t."' L.ı:P, . 

_ :ı.ı:ütlıiş bir çaprazdı usta! meçhul adam: böyle iki saattir perdelerinizin hususunda tecrülıenl7. kıt ola- kunulsa ağlıyacağa benziyor • idi. para)', öMıneı-~' ~ei ~ 
_ Ne ·söylüyorsun oğlum.. _ Ne yapb.ğınızı ıı.nla.mak arkasında saklı duruyordum. cak da ondan .. hıılbukt o bıyığın dıı. Sarraf Garamı•an adlı birisi _ Bu buctıUıı ,~ hiıı 

Tu.m ustaca bağl.anmış bir çap- her halde iyi olacak yavrum, de- Görüyorsunuz ya, hiç de sabır- yarısı sü:in işinizı görüı:dü. - Evet, diye kekeledi .. Asıl idi, genç Slfana yihl yüz faiz. turııyor? . 'i •"/ ~ 
=.. di. Kerulinızi mı1dö~w-e:~ııiz, eızJ:~ligm~p bir sesle: Ja'kgyıı~c:!gi·i~ canun .. Yal ismim Ma.rsolye,, Stefan Marsol- le para vermişti. F.ı • ıyı da iki Stcfanııı v0rdl1•1,0t ~J 

- Aferin tbraına iyi 11"\ktü... yoksa beni mi ö e yor ye.. sene müddetle vem• • .. Fıı.kat defterine giir.clc.O • 
_O, böyle şeyleri çok iyi bi- sunuz? - Şimdi anlıyorum, dedi, siz., nız gözlerim görmesini biliyor.. La.sel, biraz daha uğra.~tı ve sahtekar sarraf S f nı bir ü- ümitsiz gence: _,

1 0ııJ::. 
lir .. Tam kııtamında iken söküp Jan gayri ihtiyarl elini indir· Meçhul ziyaretçi Jnnın söz!&- Haaa. .. bakın tam vaktinde gel· nihayet delikanlının bütün sır· rümceğin bir sineğo ~lnr.nın ·- Y~.rm saJ:ı"'. 
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:;ıynldı. di. Meçhul adaıın ona yaklaştı, rini tamamladı: mişim .. bu mektup kime acaba?. rını öğrendL araswa kıstırması gibi yakala· cuııuzu bu oteld~riıfr> 

,..... Yallah, emin olduğum hal
de yüroğim ağzıma geldi oğlum. 

- Uet.ı., ya ben!. 
- Ne diyorsun az kaldı ilk 

'1de gidiyordu. 

ve çevik bir hareketle rovel-v&- - Evet ben kibar bir dolandı- Madam Marsolye'ye .. yani itan- Kumar .. yarışlarda bahsi müş diğı yctişmiyormıı' 
0 

t t ~imdi ödiyeceğim, ;1>r1i~., 
rini elin.den aldı. Jan biraz wr- rıcıyım. İstenıeni.z polise haber nıza değı1 mi? Asıl isminizin ter ki kaybetmek genç Stefana de J:ı, sına bu mesek söyliye bana itin•At edeli- f~ 
luk göstermek lsteınl~, fakat verin!.. Marsolye olduğu ne de kolay birkaç gllnde t:ı;m elli bin li . cegı, tırlatara.k tehclıt ediyor yl hallcdcceğ-iıı10 • il' 
Wrnau:.a. görünen yabancının &- Jan hala gaş1nn bir vaziyette anlaşılıyor .. bu kadar dertli dur rai'! mal olmuştu. (lu, Steı <o hıçkırıkla sözlerini kn din·· · öldiirı11ı) 

ı el 
... n ı~ı 11 , .• 

peyce kuvvetli olduğu belli wı. idi. Ziyare~i hl9 de olur olmat mayın ııma ... s : bitirdi: min edin baluı.!00 ı.;ı 
Brovning markalı tabancayı e&- aeylerden korkan btr •<lııms ben - Size ne!....1'ım olursanız o- - .ı\ulıyorum, diYe .ıµırıldan· - l3abam ~ok Rerl bir ada.n1- ( • 

' 
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·~~ Telgra~, ~!'°" ve , els~ soN SEYAHAT = 
~~.----.:ic:!r::edilmeı; Alınanlar zebirU gaz/ Suriye harbi sona ı Stıvyet mukavemeti Cenubi Ameri- ~tr~;,e~~(~%~=~zıci ~~~~etir, 1 Giil~~~. d:!.~a~atta şehir 
- .._y. ._. knfl t d' ......... evlerinin.. ambıı.rlann.. ahırla-
:!'k~~~: anmamış ar er 1 kırıtmannşnr ka ihtilafı :r.=: ~~~z k~~ar d~az ~~,~~~-ça~~~~aı;: 
~ es., ı ... .,, 1 inci .. yfada) cııa, taraf. 4 Jncl oayfada) (Baı Uırafı 1 inci uyfııda) etli olsanız bi:e .. - 1 ter. Soysallığın. ve insıuı: rahat-

a! or~~~Pyare!:~ ııa::~!':ı~!;~~1!: ~&':~~~~=~~ sahltl"t .°~9 ur ki, hava kuv - Bir harp ihtimali nıı~;ug~~ ş~;:t!/9J;~a.:;: ~~iç::~e~:Y·.!t:,,EMI, ı:! 
ler, ihtilfilia çocuklarıdır; ileri hareketinin. durduğuna da.- gün, yıkılmak üzere bulun.an 1- ve enmız, ve lO Temmuz ta - 11.skooaen~·e fene-i fal..ın gibi W<omplarda. yaşıyaruara ben-
lııtilru ocegı" nda .,..._.., ir olan pyialar zerlnde tevak- talyayı ayakta tutmak mecbu - rihlerinde 179 dfu.;uan tayyare - Önle i Btaı.iarın <,ek " z.mcisı de var'1!r. I :.erler, diinyadan ziyade ahrete 

J-,,..__, kuf · tind lan Alın sini tahrip etmişlerdir. Ceza Sirkeci ile u -. -· arasıada •.an- k ırew,.mş, illıamlanııı ora- etmegı şereflerine ıoykın rıye e o anya, bir ta- Kmlordnn- _.._,__, tl ylı-, 12 (a.'l.) - Dlin Ce - • ........., I ya ınclırlar. Kiremit, duygulara 
dan ~- Naııolyon buluyorlar. Bu hususta evvelki raftan mükemmel surette siliilı- - mm.._..,...._.~· belittarık limaıııııa Atlantikten g-,_rday~n Konv:.nsiyonel! zenberelı:Li.k; toprak, duy~ıılara 
ordwıu da iht:i.lilin "za.dei harplerde de ayni şelciJde ot.o - !anan İngiltere ve galip gelmek or~!~:a,0~:~-~~~a~o~~~ bir tayyare gem.isi, bir kruvazö~ .Sekız katbah :ı.partman1 __ sclllbb-_ i uhrevılik ve donukluk veı •r 
hamasetj,, idi. Yıllarca zafer malik olarak yayılan ve b.Rdise- azmile çarpışan Rusyaya kaJ:ıp zıl yıldız., gazetesi şunları ""

7
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lere koştu. Bugünkü Alm,ıın ler tarafından tekzip edilen şayi koymak, diğer taraftan da kay- maktadır: J- ı limanda 21 1ngıb harp gemısı )ollarda. t•ı kaJar kırıtmaz. 
ordusu da ruhunu 1933 inkı- alar habrlatılmaktadır. Çar - naklan fevka.Jiıde büyük olan Alnıanlar, ~ldırım harbi pli.n- ile bir asker naklıye gemisi bu - ı Eskı n.ıisklıı..ler tekke3İnin baş ı 
1illıından alıvm-. Yeni 1-an- şamba günkü Alman tebligı-· şü Birleşik Amerika ve mevcutları lurunaktadır dodE"Si bil" yoılarda b.ı kadar 
Yayı .kuran F;;.,,lı:onun l:'anh cüınleyj kulla.ıuruştır. Hareklt gittikçe artan Hür Fransız kuv- larıruu ve Rusyada bir znfer yü- Rio _de_ Janeiro, 12 (a.a.) _ ıhlıy~ inleye serilir> k.almaı.. 
devrimidir.. fStiklil orudu- tabii bir tarzda cereyan ediyor. vetlerile uğt"'..şmak mecburiye- rüyüşlinıin akim kaldığ:wı anla- Rio _ de _ janEiro·Uıı iyi haber a- Güzt•lim Ta.ksim meydanının 
tnuza, on yıl savaşan ve acı Dün ise ayni harekattan bah - tindedir. Dı.ışmarun kuvvetini a- mağa ve bunu fatem iyerek itiraf lan mahfellerinde bildirildii\ine doğusu, batısı, lru<.eyi, güneyi 
hatırala.rla me"""- bir or- ııedıerken muvaf'fakiyetle cere - ınrrlsamıyoruz. Fakat nihai za- etmeğe ba.'.}lamışlardı.-. Bütün göre EJkuatöc ve Peru hiıkU net- bile K'lnvaıısiyonel kadar çir-

... ~· f 1 insanlığın düşmanı bulunan AJ- kın· """"!dır. 1ı dodan artakalan bir avuç yan ediyor demiştir. Bugün ise ere 0 an itimadımıza dayanarak manyaya karııı, İngiliz impara- leıi aşagıdaki hudut ihblil!ım ~b' b ba!ı.tı 
kahraman. 'tiaut vermişti... Alman ileri hareketinın durdu- kat'i netice husule gelınciye ka- torluğu, Birleşil Amerika ve halletmek üzere bugün <.:en•;bi Kon~ansiyonel; inen 

Rus ordusu, çekiliyor; ııı!amıyacağtm bildirmektedir. dar vazifemizi yapacağı:ı. Bizi R ·· te k Amerika nıilletıerinin birlikte ha karalara saatlerce ve günlerce 
dün, ~ bir muhitte ilk Ayni mahfillerde bu sarih iza- bekliyen hidiseler ne olursa ol- usya muş re bir cephe kur- roket itmeleıi hususunita yeni eziyet çektirmek ıçin keseleri - ı 
muharebe ha;ya.tı, tabla.tile, hın_ .va.z.iyeti teşrihe kili gelme- sun, biz Fram1Anın ve onun im- muşlardır. Bugün herkes bili- bir hareket göze çarpmağa baş- nin dibine bilet ke.0 er. 

·~-- par to 1 - . tih'"-· . . yor ki, Sovyet zabit ve aslwrleri lamı""' ş· Konvansiyonelcllere yol~- bir onu biraz da sendeletebilir- 8': .........,dır denilmeluedir. Şim- a r ugunun ıs "'-"' ıçm meşhur Alınan kıskacı ve daı be ı ~~r. ımdiye kadar yalnız ""' 
di. O, lıir-aaf.a.r oniusile çar- diye kadar Bialiııton ve Minsk- muharebeye g.irdik ve bunda mu !eri karşısında. sarsılmamışlar- Amerika Birleşik hülı:ilmetıerile şey oornıayınız; ç<iruı:ü karşılık 
p:ışıyor ki, karşısında Avru- de kullanılan Alın= kuvvetleri vaffak olacağız. l dır. A.sker!eı-Uffiz, muharebe Arjantin ve B.-e::ilya hükfımet- alama=mz; Ve çün.ldi

1 
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Panın bütün orduları seren- Stalin hat.tuta karşı yapılan mu İngilterede ..-mlllli)"lt meydanında eski bir halk dilıı . !eri tav:ıssnt tekliiınde bulun _ ne olacafını bilme.der. 
g(ınd;j_ Şi;m.di, Ö3 yurdunda harebelerde kullanılacaktır. Za. Londra, 12 (a.a.) - Reuter turunu tatbik ederek, darbeye muşlardır. j Kvavar.siyonel · yolcuların ra 
lıeı- yardıma mazhardır. fer Alman ordusuna tebessüm ajansının diplomatik muhahi- darbe ile mukabele etmesıru· . bil- Santiago - Şili, 12 a.a.) _ Pe- batında değiı , para kazanmanın 1 
R:uvvetler akıp gelmektOOk. etın.eğe ba.ş!amuıtır. rinin öğrendiğine göre, Suriye- · nı ile Ekuatör arasındaki ihti _ bl<ınnJıı.dır. Konvan3lyonel, 

Rus oı:dmu ve hava ordu- Alma.nlar zolıirll ga.z de muhasamatın tatili Londra- mişlerdir. 1 lafın halline doğru ilk adım ol- kimı.ürün tozlusuna. topaklısına, ı 
lan baekma uğratılmıştı kulla~r da hidiseleri yakı:ndan ta.kib e-1 İngilidenı göre 1 mak üzere her iki tarafın kıta- 1 --ağın 3Ulusı" a katısına, rayla.-
Ağır zayiata ı:n.anız bırakıl- Bertin, 12 (a.a.) - D. N. B. denler için bir sürpriz ollnamış· Londra, 12 (a.a. - Rus - Al- larını gen)e çekmele'ri h.uııusun- ' rın düzüne !~kasma bağlıdır. 
lnlşb. Baskının tesiri, ilk bildiriyor: br. General Dentzin bir kaç gün man muh&TCbelerindeki durgun- da Brezilya ve Arjantin tarafın• ı Ve en sonunda. konvansiyon.el; 
icraatına roiinhasu-dır. Fran t' Alman sal~'ıiyettar menbala- evvel muhasamatın tatili haJr - lulr hakkında mütaleada bulu- dan yapılan teklif hafrkında şm şar!ı: gimendiferleri denilen d<>
Bada cereyan. eden harekat, nndan öğrenildiğine nıı.za.rım kındaki müraraati Vıchy lruv- nan Daily Telegraph şöyle yazı- hükuıınti cevabını vermiştir. Jnı=ııcu, dünya saşkıbnın buy--J 
sUa.lı, vaaıta ve ıııeU>t fnr- Buenos. - Airesde hariciye Jro- vetlerinin ezici müttefik tazyı. I yar: Şili hükümeti, bu teklifi ifham ruklanna elpen<;e divan durnıa.k 
kında d o ğ a n baskınlar miserinin niıınessilinin yaptığı kine karşı artık tutunannya -1 Bu devler mücadelesi, diğer- eden yüksek se!Jıobleri tamamile içlıı cıoğnı~tur. Konvansiyonel 
ııilsileslle ifade edilebilir. beyanat baştan a.')ağı uydur - caldannı ve Vıchy htlkihnetmin leri istisna edilse bile bir tek teslim etmekle brabr Penı ve boylu boyunca. tepeden tabaıı:a.
l.fua.sırlar, o felilketlerden madır. Bu beyanatta Almanla- bir kaç hafta mukavemet et - sebepten dolayı, müstakbel saf- Ekuatör hükiımetlerine böyle dak ne vakit a·ir..elebilir! Bilin-

1 ders almak için bütün zeka nn bolşeviklere kar~ı zehirli mekle Alman efendileri lıarşı. - hatlarında ilk safhalarındaki kA- bir teklif yapılmadan evvel bu = Ye.lna şunu bi.irlm kı koD. 
l'e gayretlerini sacfetm~ - ~ kullandıJdarı iddia edilmi1t- sında zevahiri kurtardığını a- r dar hatt d:ıh:ı zi~ a:de çetin ola- ' iki hükfimete mümasil hadisele- 1 vansiyonelin her yanı iliklerim: 
lerdic. Rus ordusunun da ti. ~kça gob'termekf'.e idi. caktır Müstevliler isteseler bile rin tekerrür etmemesi için icap 1 karlar. Siriaıci~n Mustafapa-
li'in maaerasıı:ıdan ve iki yıı.. 1 Alman ordusu 'efleriniıı t;;k. Vichy müttefiklerin mutedil çekilemezler, çekilıneğe cesaret eden t.edbirlerin almmaıııın kuv- 1 Çll>)'1J J;aJar: çnbucnk dilııelecPk: I 
~k m~ibetlerden ders aldı• ra.r tekrar söyledikleri gibi .Ad- ~a.rtlannı reddetmekle teııliın.i- edemezler. Almanlar zafer veya vetle tavsiye etmek luıımgeldiği~ Çtliık(i sa.tın akltlı. 
€Un, uç haftadır, devam e-1 . manlar hiç bir harp sa.bııesinde yetin mesuliyetini general Deııt felaketten başka bir neticesi o- 1 mütaleasındadır. HUBW!ile ki ili,. Bu clemiryolu işini, bu i•i bif- / 
den mu.<mraalar meydana zehirli gaz kullannıaınışl&rdır. ze ve mahalli Viclıy makamla- laııııyacak olan teşeblıüııe gir - tiliı.f övle ciddi bir m.alıiyeti ha- ı:e.lt:r.in iLmıri- pmııeler.ine bı-
~oymalrtadlr. Fakat, strate- HBreşal Maaııerhıııim'lıı nna yli.lrleın.iı:ıtir. miş bulunm~ktadırlar. Böyle bir iz değil.dL J Mkbk. aa..ı<a yolu yoktu. De-
lik meselelerde haiz bulun - emriv..•~'"' ....__ ,...,~ --L- ----- , f mücadele Etatük" o'nun muhafa- Şili: hük.limeti, ancak bu şart- nemelerle belli olmuştur ki dün-
d •-··~ ...,,., "...,..""""' r.--.......z ..,,,..,,. --''-- edemıtdlifuıi, Türk nğu kif~yet ve Ii~akati bu Helsinki, ı.ı (a.&.) _ Finlan _ w ttaty&uınr zam gibi bo.sit bir va:ı.iyetl ne- ladır ki roü:ıtere.k gayretlere iş- J-- """"" ., 
~a ta.yilı etmek ımkiııaız- diya orıhıla.n ba.şkumandaıu Ma.- Antakya. 12 (a.a.) _Suriye- tice!~~ Muvaff~yetsizlik, :ı~:':!'iı-.lıazır olduğunu ad~~~iyop~ııcli ve tahta'ıitli 

· . re.şal Yannerha.im aşağıdaki em-ı de bulunmakta olan Alınan ve nazilerm dünyaya hakim ollnak • . k 
_So~tler, yurdu~ ve reji- riyevm.lyi neşretmiştir: hayallerinin sukutu demek olur. Jtal A t ,. v • koııvtı.naiya:ıııli endi zangu·tı 

lllın nıgehbanı bildikleri or- 1 1918 istiklal harbi esnasında !1=d:ü=:ı!0p~~~rı::ş.ı''\~ Böyle biP harp için ne kadar aa r mı rn f ve sarsmtııımda lıırakalım da 
d~J~ aer?J~eı; _i<;fıı Kareli ve hudut Flnlilerine de .1 gayret sarfedilse yeridir. Bu '!f yolumuza balmlım. ! 10 l 
lııçbır_ feda_ karlıktan <;ekin - .....;,..;_ ki·. K·-li ve hudut Fin- bir heyet bu sabah buraya ~el- sebepten dolayı lngı'ltercnin Roma, 12 (a.a.) - İtalyan . • • :._ 
ın l rd .....,,...... ~~ mişlerdir. Heyet arası.uda. iki rd !ar -• K demektır" emtş e ır. Rus om;ısu~~a lıleri lrurtıılıı:ıada.n kılıcımı kını- de general bulunmaktadır. · Almanlnnn liman, sanayi ve o u ı uıı:ıuuu karargahının 'ı !reç. ne _ · . . 
~ tetewüu. tanını .!'l"'- na laıyıwyacağım. Viena ve Au- .• j münakale merkez!eriııe yaptı*1 tebliği: Kirecın ı:e oldug=.u _ b1ln11 -
takıp edilen prensırıler. ote- nus vilayetleri bu viidin tabak- ~ ıı-f '.1'ebliğl hücumları çoğalması ve şiddet-{ Avcı. tayyarelerimiz dün Mal- Yordtım. Ô~en_dim. ögren;nce 
d~nberi dikkati çelmıeilte - lrnkunu 22 sene beklediler. Fin ~udapeşte, 12 (a.a.) - ~te · lerıdirmesi Jizın'ıclır.' tada Mıkabba tay)'.are meydanı- de !fO.:ilın ~nlum al!pa.k a.du. 
dır._ Rua dsrilımnıı~ landiya Ka.reli'ai de kış harbia- 1 fani: Leningııı.dda bir ~kköl na çok alçaktan hticum etmiş _ • K~. dağiarda, kırlarda hu· 

_ ~~de, _Urtilaı.ı:!a: ~· denberi tın- buçnk senedir bunu Son dıWka ııl.ınaJı. haberlere H lsink" 12 ( ) L . !erdir. Yerde bir çok dlışman lunan. bir Ç"'lit ~:ıltca tası· 
. llen1-rdekilerinm de beldiyoldu. Yeni bir gün geldi. göre, motörlü Macar kıtala.rı. , e 1

• alr a.a: - enıng- tayyareleri tahrip edilmiş, beş mış. Bir gen~ çukur kamrlar-
~nterl~~a cekilmesi, basi- Kareli ayaklandı. saflarnnız a _ müsait olmıy.an ha.va i"rtlarına r~d da _mah ı polis ~-rdusunun tanesi alevler iÇinde bırakıl _. mış. Bu ~ı o çuku:a ıstif cdı?r· ŞiMDİLiK 

BUKADAR! 
k
et esendir. O sebeple, iş ıııe, raaında onun tıoburları hareket ı ve nehrin taşmasına rağmen fı_kır_lermı neşı:e~et: uzere ye - mıştır. l lermiıJ. C?:t:asıııa bir ocakla bir 
anizması, .. cephe oynnlı:lı - ediyor. Ôniiınüale Ka.reli'nin hür ı Zbrug nehri boyunca pek anu - nı bır gazete ıntişııra bıtş~~~- Düşman avcı tayyarelerile baca delığt a-;arlarmış. Doldn-

lından muteesslr olmaa ve riyeti ve büyük INnlandiya bizi J dane devam eden düşman muka- tır: Bu polıs ordusu es!<f_ ihtıla: cere:i'.:an eden şiddetli muhare _ rurlarmı, odunu, verirlermiş 
l!uraklamalara maruz kal ·ı bekliyor. 

1 

vemetini kır.ıııı.şlardır. KAmimi- le ıştız:ak etmiş ola~- btitün_es_kı lı<!ler esnasında dört İngiliZ tay- ateı;ıi. Yana yana_ Kül olmu -
ntaz. Bu, Rus mü1"i"ası ba- Askerler ecz - Boldosk şehri işğal edilmiş- mu~ım!ller?en mu~kkildir. yaresi düşürülınüştür. Aynı alon yor, kireç oluyormuş! Sonra bu 
k•mından, en büyıifr bir ka-, GeçP~<><n:;. t.o tir. Vazifesı dili,~an geldi!l" h~de esnasında, Malta açığıı:ıda bir kireç olan ~ı yine bir çukura 
ta.'lı~tır. · . t.o -.,-- !'rak, 1;"-~ddes Macar kıtalan bu suretle her '!"YI tah?P etmektir. Lenın- İngiliz tayyaresi anitralyöz a _ dolduruyorlarrll.Ş. Osttine guı 
Eğer, SWin l::attında ya- l bir _praktır. Millt>tınm:m kazıi- 50 kilometroluk bir ilerleme kay. grad a ~ıp taburları te~kil e- tesine tutulmuştur. Tayyarele - tenekeleri ile su döküyorlannış. 

ı>ılacağı tahmin edilen ka.t'i le yu~uştur. Sizin zaferiniz detmiş olup, öncü müf zeler derek_ fabnkal~a _sabotaJ yap-' rimizin hepsi, mürettebattan bir Bır kaç gün bırakıyorlarmış. Bu 
!niUafaalan bıuıarmak iati- Kareli :rı kuz:taracaktır. !craa - şimdi Stujenka nehrinin ötesin- ma~ ısteyen faıll~n, yalan ha : kaç yaralı ile birlikte üıılerine sefer taştan lı.lreç, yanını~ ki.
Yen sevk ve idre muvaffak tınız ~~ya için büyük ve de bulunmaktadırlar. vadis neşredenlen ve _fır~len dölllllüşlerdir. 1 reç oluyormuş. Biraz sula.ndın
olmaeıaı bilirse. RU.6 . AI- mesut bır ıstikbal kuracaktır. Macar ileri hareketi, Alman or_tad":ll ~al?ırıııak v'.'-Zifesı tah- Şimali Arikada: Topnık cep- yorlarınuı. Fırçası olan fire:& ile 
illan harbi kanlı olmllkta v · =:-' . . kuvvetlerinin ileri hareketi ile mı! edilmıştir. Bu emırde, ta.hrip besinde büyük topçu faaliyeti fırçası olmayan bir değneğin u-

Doktorlarımızın 
cevabı 

dPvaın eder. Bu hatbn dil..,._ ~ıngton, 12 (a.a.) - Reısı- amehank olarak bütün cephede taJ:_ıurl.arı _bul~yan yerlerde ! olmuştur. l\fihver tayyareleri, cuna sarılmış eski çuval topağı 
, inesi ise, mütearnzı tı:ıak he cumhur Roosevelt tarafından devam etmektedir. mucriııılenn_ fabrikallll'.a ve kol- müstahkem mevkideki liman te- ile bu kireci; 
deflere götürmeye miiaait OOJır:iye için talep edilen yeni kozıaı;a_ teslim. edilmeaı ve bun- sisatını ve bataryalarla mevzi _ Köy evlerinin, 

""""Yollar açabilir. ~ısat Amerika'nın yeniden . !arın 1<;indı;. dAima bu taburlar_a !eri bombarclıman etmişlerdir. Demir ve toprak yolların iki 
--~ ~ v ~ siWılanınası ile İngiltere'ye ya- Afrikadakı" ~e";SUP müfrezeler bulunacagı Diğer tayyare teşekkiillerim.iz yanına yakın olan yapıların, 

Amer 'lkB h!llrbo: pılacak yardım hususunda şiıı:ı- bildirilmektedir. Marsa - Matruh'un şarkındaki Artarsa her yapının, 
U u diye kadar tahsis edilmiş olan h • . Ordu lıakkın?a :ı;alan hava - tayyare meydanlarite fuka istas İç dış duvarlarma, bacalan-

para yelr.Wıunu 52 milyar dolara arp vazıyeti ~ neııredenlenn ~ilhassa teh - yonuna taarruz etmişlerdir. na, aptesthanelerine, ahırlarına, 
Yak'asJyor ı;ıJcarmaktadır. Bu umuınl yekun likelı oldukları emırde tasnh e- 1 A ·"""-" bahçe duvarls.rma sürü sürü ve-

ıcar ve iare kanunu mucibince 1 Londra, 12 (a.a.) - Reuter dilmektedir. L N riyorlarmış. 
İngiltereye yapılacak olan mu _ ajansının g:ırp çölündeki husu - Aynı zamanda emir, alıalinin ~1;{.~"-'• Sıilh Birinci Hulcıık , Bir de ne görüyoruz? Kapka-

<\ (B,.. tarafı 1 
inci uyf•d•) ave~eti artırmak için açılacak si muhabirinden: kasabalardan köylere doğru bic- ı uaıcm:itg·i"nden: ra, ça.sçanıur, testezek köy ve-

ı ~t1kan donanmalanrun işbir 1 yenılnkredi!erle yeniden artacak- Uzun ve karşılıklı &ipcrler. 1ki ret etmesini de menetmektedir. ya kasaba, bembeyaza bürün· 
·(I· ~ e dair yapbğı teklif h•kkın tır: . giU.eı"e'ye yardım tahsisa- tarafın siperleri arasındaki bu Tahrip taburları bu tarzdaki fi. Kadıköyünde Feneryolu istas- müş, tertemiz olmuş. 
'j,ıjl tı".ı\ınerika Ayan Meclisi Bah - tı ıçın şımdiye kadar 7 mı·ı.,..,~ sahada, geceleri devriyeler do- rarlara da mani olmak vazife. il yon karşısında 25 numarada Meg"er "--0 böyle kolay ya-

,_e :E: __ ncüıneni i.zalarile görüş - J- Bnb. mütekaidi Abdülkadirin e- ~~"" 

(Baf tarafı 3 üncU sayfada) 

edilmemelidir ki, resmen vazi
fedar dahi olmasa, serbest bir 
hekim mücbir bir sebep olma.. 
dık.ça bu yüksek vazifeyi ifa
dan kacınmaz ve kannımımıılt
dır da! ... Aksi takdirde mesleki 
bır cürüın oimasa bile, ahlii.kt 
ve vicdani bir ku.sur islenmiş 
olur! .. Bu da ancak maddi men 
faatleri asıl diiııünüş ve duyuş
ların üstünde gören insanlarm 
yapabileceği bir günahbr! 

Hekimi de din'emeliyiz 

M u htereıı:ı Murad beye-
fendi, bu işlerde meıı

leld taahhütten ziyade imldin 
ile mukayyed bir insanlık hissi, 
mecburiyetten ziyade şefkat ve 

_a ~h ur. Mezkur aJ·ans, bu tek _ d_olarlılt_ aÇllınış olan tahsisatın !aşmakta, çarpışmalar olmakta sini de haizdirler. Bunlar, düş - . de S 8 h 
9341 

pılırmış ve kireç bu imış de be-
iP" 't sıparışl · t akkuf ve ~ ha.oreketleri yapılmak. manın yaklaşması karşısında vın · · esap memwru nim elli yıldır haberim yokmuş./ 

«.\ a&kında oldukça mub'-""· erı ev a uğratma • tad A da .. t ril . . !ilik ı·. . d .24 Cevdet'e. Ş -
'l 'l'ancıı "'°'~ mak maksadile yeniden artb ır. ra sıra şiddetli topçu gos e en sınır a aımın en İstanbul Defterdarlığı muha- imdi görünce ögrendim. Çok 

vicdan vazifesi amil olabilir. 
Bunun ıçindir ki, davete ıcal>Pt 
etmiyen her hekimi ulu orta ~r. ğıru müşahede eylemek nJınası.na lüzum ha;W oldugu· ateşleri olmaktadır. addedilmektedir. okuyan mı bilirmiş, çok gezen 

ı ---100ılın ktadır İngı"liz, cenuubl Afr;ı-. ••e tJ .. _ cephe keınat Md. ta.rafından aleyhi - mi? Bence ikisi de bilir. Ben es-
rl •• "kl:'an azasının mütelaası şıı- ..._.._.Eah . a · .,,.A •' " ) nize ikame edilen iki. tayyare kiden kireci lüks bir """'• ve ~· ı ~ Böyle bir tedbir Alınan- nye nezareti dün Roose- Hint kıtalan tarafından müda- Moskova, 12 (a.a. - Tass a- alayının 934 mali yılı hesabın - münakasalarda bol kir getiren 
~~aleyhine müteveccih harp ha velt tarafından talep edilmiş o- faat ~~ bir kıta.da 160 kilo- jansı bildiriyor: dan hazineye 11 lira elli kuruş bir meta sanırdım. Meğer soy . 

b
eti olacaktır. J lan 566 gem; sipariş edecektir. me re o aştım. Askerlerin ma- Askeri harekat başlıca ü~ is- zimmetiniz olduğu ~ılan bu • da f d 

Beyan edildi -- ·· neviyabnı yüksek buldum. Bun- tikaıııette teressüın etti<'Hnden f · sal kuragılara ay Rl!ı var-ı.ı .... eınokrat B. Ellender, ı;u mü- gıne gore talep e- .,. paranın maa aız ve ücreti ve- ııı.ı.ş. Bir yaşına daha girdim! 

t·~'.':da bulunmuştur: dilen p~ranın pek büyük olma- lar, Alınan ve İtalyanlarla çar • milli müdafaa komitesi dü.~ma - kfilet ve mahkeme maarafıinn • • • 
h. ~, d sına ragmen k pışmak hevesindedir. MMhur na mukavemet için üç başkuman tah 'li d aamdan d ı - 1~-C'l •, onanınanın işbirliği y:ıl- .. • .. ongrenin hiçbir ...., uml sı av o ayı ı =en Kiremit babındadır. 
~- t<utııa.nya ile Amerika ar···- mü18.kat gostermeksizin bunu bir zırhlı müfrezesinin subayı de • danlık teşkilini um kararga- vaki tebligata. ragm" en muayyen K d d -
·"- ~ di ki h emretmiştir şuna· lı b" iremi in de ne ol ugunu bil ı. ~op patlamasUI intaç etmek- kabul etmesine intizar edilmek- ı : a : gar 1 günde mahkemede isbatı vücut 
' tedir "Bana teneke kutular bı"le ver g:ırp ve cenubi garbi başkuıı:ıan .._ __ . ld - zd mezdim. Yalnız bir iki defa, in-''ııo ıyaeak, aynı zamanda · - eww=ıı.ş 0 ugunu an hakkı- sana büyük bir tuğla ve kire-
~ nya'yı da herhalde hareke- SJra Şimali İrlaadada mı? seniz, içine koyacak adamlarım danlıklan.. nıma 15 gün müddetle gıyap mit harmanı sanısını veren eski 
~tirecektir. j Vaşington, 12 (a.a..) _ Ga- vardır . ., 'ı Şimali garbi kuvvetleri baş .1 kan.mıın da ilinen tebliğine ka Ankaranın eski (Yenişehir) 1_ 

liı.ı. ll'lhuriyetci B. Wiley dem.iş- zeteler topantısında §imali tr-1 İngiltereden ve Amerikadan kumandanlığına Mareşal Voro .1 rar verildiğinden mahkemenize nin damlarında görmüştüm. ön 
... ~ · ' landa.da ve tskoçyada Amerikan Mısıra sel halinde tanklar, tay _ ı şilof, garp kuvvetleri başku - bakılmak üzere tayin kılınan ce bulann satılık kiremit ve 

!'lıı~6er iki donanma birbirle _ üsleri kurulacağı hakkındaki ha- yareler ve toplar gelmektedir. ! mandanlığma müdafaa komi - 3i9. 941 çarşamba günü saat tuğla stoklan sanmışbm. De
~. ~iwı~er~t edecek olursa berlere dair B. Ro_oscveltten ba- Bunlann nasıl kullanılacağını seri mareşal Tiıı:ıoçenko ve ce _ 10 da mahkemede biz.zat veya ğilnıiş. Meğer altlarında evler 
ı.::·ııe hilfiıl ıştirak edılmiş o- zı sualler soran hır gazeteci iı- mükemmel surette bilen fenci- nubu garbi kuvvetleri başku - tarafınızdan musaddak vekfilet- varmış! 
~ır. Bu ise, Reisicumhu . 1 yandan Wbeeler'in beyanatı 'ha-1 !er ve muallimler de gelmekte • mandanlıgın" a da Mare"" ı Budi- name ile bir vekil göndernıck y 

~ "'·· dir. .,.... t'I h b ı··--- -'· - ol arkadaşım olan büyük ,-" . ' --•ela Parlümentodan harp! riçte akisler yapmış oldugu" nuı' enm· tayın· edilmişlerdı"r. sure ı e azır u uı.u.u'""g:ınız b. eh f v':ı) 1 takd · -'- b ır ş ircilik pro esörü bana ~ r· ~il lle.lalıl iyetiui ahış olm&.&ın1. söylemiştir. Mısırın müdafaası hususunda Her üç Mareşal da kıtalannın 1 ha edı.-"."1 gı?.- ınızdab karar itti- öğretti: Yumuşak toprağı eler-
~~ak tirir. Parlemento~~n mu- B. Roosevelt, demiştir ki: 1 hiçbir endişeye mahal olınadığı- kumandasıııı deruhte etmişler- z ı ecegı ve 11 gıyap kara- !er. Çamur ederler. Bu çamuru 

,~3-1 ~ııa~ olınabı.ııııı Reisıcuııı. - - Bütün yapılanlar ya dog- - na en bedbinler bile kana.at getir dir. ' rının bir sureti mahkeme di- eze e>-.e mayalandınrlar. Tahta-

J~ ~·~ 0-0yl!l- bır tedhıre tevessül rudan doğruya nlgiliz hükilm - melidir. Giinün her an• -da kes vanhanesine talik kılındığı ilin dan kalıplar vardır. Onlara dö-
;# ~ ~1 ~ ııelihıyeti yoktur. Böy- . e kin gözler düşmanın bütün ha- olunur. j 

.~.ıı 1 • > ı:nuvafakatı· ıs"tihsal etme- . ti tarafından yapılmakta veya- bu devriye kollarının gerisinde kerler. Güneşte kuruttuktan son 
•· reketlerini tesbit etmektedir. 1- k tli ··k el "' '-'· t kı k' 'b' · · · ı _._' i'~_çok şüphelidı·r. h_ut_ da i_car ve iare kanunu ıııu-1 uvve ve mu emm s...., ..... ı ra ıp ıreç g:ı ı pışırırer. 

f"' l "Y !eri süriilen keşif kolları, zırhlı müteharrik cüziltamlar bulun - ~- 1 Mintarafillah kiremit olur. E-
9 i, %dan Wbecler dem.iştir =~~a 0~~~~-d Eğer otomobil devriyeleri düşman hat maktadır. Bunlar, baş-kumandan 0".I.:111'-f ğer kerpiçi de pişirir isekmiş, 

ı ~- ar u unya a İn- !arına. kadar ceaaretle ilerlemek- lığı k •· h h -- .... 1 o da p;=rmiş. Onun da adına ' !•r Reisicumhur bu husus- gillıler iqin çalışırlarsa ve Ame- tedir. · n arar verecegı er angi' t ·ı d ıb-'" B ı 
""iletin reyine müracaat e _ rikan çeligı-· Kanada, cenubi Af- hır yerde muharebeye ablm.ağa ug a er~~- un ardan da-

lı,;_·~ k Gecelen p!yad<> müfrezeleri hazır bir haldedir. Şimdilik düş- ha ucuzu, pratiği, temizi can 
~ a tiiyen. menfi bir cevap rika ve Allah bilir llalıa nereler- lıarkete geçerek ileri postalan , man bir taarruz hareketinde bu- sağlığı imiş. Herkes, her yerde 1~- _.ı j de lnıil•ııılacllk o!Ul'Bll buna ha• ·~ı.ı--ı..-~.r.. 1 1 - kolayca yapabilirmiş. &iüdıııla faı...ı il '"j _,.,..,....,...._......_. unmalt istemiyor ve mevzilerini 

sa ret etmi.Yeceıflm. Dütman nezaret albnda tutan takviye ile meşgul buluıınyor. Ne faydası var? dedim 
ona. 

tahtle etmek de doğru değildir. 
Bir hekimin davete li.osamama
sının elbet sebepleri de vardır. 
Hekim bir çok defa yalnız fo. 
ragat ve fedakarlık göstermek
le kalmaz, maddi kiilfetlere dı 
katlanır. 

Bir hekim, yaşlandıkça. tec· 
rübe ve görgüsü arttıkça hatı
ratı zenginle.~iyor. İşte bir he
kimin hatırab karıştırılınca ha
zan gillünç, bazan acı, ba7.an iZ,. 

tırap verici hadiseler canlanır. 
Hekim hayab herkese arıla

mayıuı, olrutturulamayan - bir 
rnmandır. Meslek kutsiyeti sü
kfıt ve ketumiyeti amirdir. He
kimlere her şeyi söyletmeyiniz. 
Aksi takdirde siz de bu işi he
klmler!n vicdan ve iz'anına ter
ketınek mecburiyetini hisseder
siniz. 

Bu işte vazife hissini, meslek 
kut$iyetini her şeyin üstünde 
tııtanJa.r içtn maddi kayıt vo 
şartlar çok sönük ve tesirsiz ka
lır! il 
Mulıterem listadın bu mek

tnplanle bir çok doktorlanmı
zın derdine tercüman oldukla
n VP bir çok hakikatleri ifade 
eWkleri muhakkakbr. B a 
husustaki şalı.si fikir ve kana
~ ti erimi yann ifadeye çahşa.ca
gım. 

MURAD SERTOCLU 

• 



• 

l!l:yfA : • 

Pazar Sohbeti 

Eski kabadayılar
d·an dört tip 

(tlq torırfı 8 lncO •yfada) 

~larda kı.uın btiyük mangal., 
larla ateş yanıyor ve her mah· 
pus icabında gusül abdesti al
mak için bir de gaz tenekesi edi
niyorlardı. 

, Kavanozun mahpus btılundu· 
ğu koğuş dolambaçlı bir merdi· 
ven başına tesadüf etmiş. Ken
disini sürmek iU.ere hap.iııhane
den alacaklan sabah, 'Mehır..et 
bütün koğuşlara haber gfüıdere
rek mangalları getirtmiş üzer
lcrine su dolu tenekeleri kovdur· 
muş, bu suretle ceohaneyl hazır. 
ladıktan sonra gardiyana ülti
matumu vermiş: 

- Müdüre söyle. Ben. sürgü
ne mürgüne gitmem. Yerimi 
sevdim, bir yere kımıldanmam. 
Gardiyan: 

- Mehmet ağa nasıl olur? 
jandarmalar gelir, seni zorla a
lır götürürler. 

- Gelecekleri varsa görecek
leri de var. 

Jandarmalar mevkufu zorla 
yakalamak üzere merdiveni çı· 
karlarken Kavanoz Mehmet ba
ğırmış: 

- Yaklaşmayın. Yakanın. 
Tehdide ehemmiyet vermiyen

ler yukarıdan bir maşrapa sıcak 
suyu yeyince kendilerini aşağı
ya dar atmışlar. Tekrar çıkma
ya teşebbüs edenler yine sıcak 
su bataryaslle karsılruınıışlar. 
Kavanoz hem müdafaa ediyor 
hem de kumanda verıyor: 

- Aman arkadaşlar! İhtiyat J 
cephaneye dikkat! 
Koğuşta faaliyet müthi~! Her 

mangalın başında yırmi otuz ki
şi suyu çabuk kaynatmak içın 
aVU'rtlarını sişirerek ateş üflü
vorlar. 

Sıcak su muharebesi dört sa
at sürmü.~ ve nihayet zaptiye 
nazırı Kavanoz Mchmedi sür
mekten vaz geçmiş! 

• • • 
Çeşme meydanında sandalcı 

Zenci Ferhat ağayı tanıdığım 
zaman saçları beyazlS!imış ve ı 
gözlcrinın hadekaları mavi bir 
hal" ile çevrilmişti. 

Bir zencide bu ihtiyarlık alli
mctleri anı-.ak doksanında kenıh
ni gôsterirmiş. 

Yine sıu.ı.Jal.ıcılık ediyor ve 
bir drlikanlı gibi kiirek çekiyor-! 
du. Eski kabadayılığına ait ma- , 
ceralarından bazılarını anlat • 
ınasını rica ettiğinı zaman: 

- Aman beyim, derdi. Onlar 
cahillik zamanında yapılmış pa
tavatsızlıklarılır. Anlatılmağa 
değer mi? 

Nihayet bir gün hissiyatlnı 
okşıyacak bir bahis açtım. Fer
hat reisin mavi ha<lekalı gözle
rmde şim~ı-kler çaktı. 

- Kabadayılık, Köroğlunuu 
dediği gibi old•ı Delikli, demir 1 

çıktı, kaba.dayılık bitti. G<'n<:li· 
ğimizde Kefalonyalılar vardı ki 
bütiln Gakı.tayı ba~t:P n1''.llla ke
sip almıslardı. Balozlar<la, mey
hanelerde, kumarhanelerde, bi
tirim yerlerinde yapm:ıdıkları 
rezalrt yoktu: herkes onlardan 
tiril tiril titriyordu; biitün dük
kilnhrı hlroca kesmislPrdi. İste 
biz bu cana varlarla uğraştık. E
velallah hepsini de hakl:ıdık; 
Kefalonynlılar tab:rnro kullan -
mazlar, uzaktan bıçak atarlar 
ve o kadar güzel nisan alırlar ki 
attıkları bıçakla adamı ıstcdik

leri y re mıhlarlar bıçaklarının 
saplar·ncla bir halka vardır. Bu 
halk ya taktıkları uzun bir sırı
mın bir ucu bileklerinde bni{lı
dır. Rırnc!ı atarlar, dü:-manları· 
'Ilı yor laclıktan sonra yıne bı
çağı çekeı alırLır 

Bir "ün Kiirekçileı,le bır mey
hanede oturuyonluk. İçeriye bir 
kııç i(f!f •lunyalı gckli. Tam kar
~1 ızda bir ma..:;a seçl?ler, otur
dular ,.,, hıze liıf atma~a ba,,h
d · ı Tr t ı~·vvPL.t ı..:cv::ı p vcrn1c lik. 
Bı7.tm ı; ., iıl·ınıuz<lan cesaret l 

Iarak dog-cu<Ltn doğ-ruya tec 
v•,. ettiler. Yunıında Mieoyia 
;\! nınc• v.ll'clı · heni bir vum • 
rt. ı.n t e..-· ılnıe;!e mecbur et
ti. A~ ni •unaıı<la tam oturdu -
/!;' ~ rııı duvarına bir bıçak 
•aplanclı t;;"c r .ırkada.ı:;ım olma
ga dl, . .r ı mılıl n aklını. Siliıh 
öylr npl ınonı~tı ki katil herif 
s111m · t.;tktnı h lclı etY.arama
dı. O 7..ı.n1an bcııı cj:ılür<'cck olan 
bır,ır' dU\' ırtl il Ü('n C'l:'ktirı1, Çl
ka!·Jını,.. Bir clııha onları c.rn
laı·da ~i)rt:'ml"diler. ~~iz silhhı pC'k 
1111ı.ilıin1 1nlard:ı kınınrl~n çıJ~arır 
dık. l1zc-rinıiıde ·1a1 

•1 lığ-unu 
h<-ll'. 1.:tınc~i ı\ .. n 

}lıc 11n11tn1a1 ·~şme 

n1cvıl ... nuı ıa. k· ırkcn 
ark, h ,ı"r·c·n :ı.I -
nı<.k i. livrn K· C..lc rı lıü 
ı:-ıınruna. ·111·1:-uz k:ıl<lıu· nütcea
vıı.ı.~ri .Jafıt tını. J·'ak~t •clt:rin
dr·ıı ı,,ı ·ı;r t·iı· ,;.kcn1!t• \ .... r "" 
V('! 0

1l t.•rı.ng-i'·; i nrkrc;la ~ı • ı 
ğ >ı~Jliicr. henın.~c t... r .ıy ttcı -

YENi SABAlf 

Her Akşam - Tel: 42690 l ... ı ___ , ____ .;.... ____ ~. 

S A F 1 Y E 
meye konulmuştur. Keı;it bedeli 9391 llra 40 ktJruıı ve ilk teminatı ~ 

Ve arkadaşları ' 30 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muame!At MUdUrlllğü kal 
.., gorUJebilli. ihale 28/7/941 pazarteai gUaü eaat 1' de Daimi :et:~ 

B A K I' R E L E R A" y ı' N ı• 3 0 Kişilik'"' 12 tablo yapılacaktır ... Taliplerin ille teminat makbw. V'IJ"Q mektupları, ihale 
büyiik R E V Ü den ıreklz ııun evvel Maarı! Müdürlilltlne ~alla alacaklan ıen;ıl 

li:yet ve 9'1 yılma ail Ticaret Odası veıı1kaa1,rtJ$ J.b<11o 111\Dii ınu~ 
Yazaw. Ziya Şaklı, M!lz!lt: Şe!lk Güı:mer!ç, S:ıhneye koyon: Amerikadan yen] gelen Zenci ;\ll, llı>ıı Kara)'ll- ırtte Daimi ~e ba)ommel•n. .{$700); >J » 
dız. Memleketimlzde ille deta sahneye konan bu büyük revüyü görmek tırsatıuı kaçırın~ 

Alafranıa kısnn: TUrkJ.yenin en eski ve namdar milessese:ıi olan 

G.A.RDEN BAR BAHÇESi Restoran - Kabare - Varyete - Dansing 
Rejisör Zenci Ali Rıza'nın iştirakile: JAPON PANDOMIM BALET i 

1 LAM 
Dtvrfgt'nin Hacıosman mescidi 

mahallesinden Mehmet karısı Emine 
tnönüniln ayni mahalleden Bay
ram oı?hı Osman bacısı Naile ve ay
ni mahallcrten Osman karısı Asiye 
bacısı ve Kodik oğtu kızı Fatıme 

aleyhine açmış oldulu aynl mahal
leden k.iin sağı Kırk Sekiz oğlu, 

solu Arslan oglu Kirkor ve Asa.dar 
ve arkası Papolak oğl~ önü yol ne 
çevrili ve tapunun Nisan 941 tarih 
ve 92 sıra mımaruında kayıtlı hane 
maa bahçenin taksimi davasının 

Divrigi sulh hukuk mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sıraı>ında dava
lı Naile ve Fatımanın yerlerinin 

Baş, m,, !leale, Grip, Roma.thmıa 
Nenttji, Kınkhk ~ Bıııan Ağnlamuzı Derhal ıceteı, 

ac.- t99M ı .... ahllalılıtr, TAı:.UTt.PINOEN SillNINU., 
t<tl V ~ot PUU.U ICUTUt.Allt ISRAın.A ISTfYlfCIZ • 

""""-. •...., _ ....... ~ Jır.:ff'.:~·~'IC' • ' • ·~.. . .• .. ,,. . 
-; ... ~ ...... ~ı.,:-:. •.it""~~ ·~·t. :-,.'f - • • ,. • ,.. .. 

meçhul olduğundnn ildnea davet.iye m••··-- Hali Tasfiyede 
tebliğine karaı: verilerek 16/7/941 
tarihine talik edi.lm~ ve o gün biz
zat gelmez veyahut da vekil gön -
dermeleri iU.nen tcl>Ui olunur. 

ihtiyarla da alay etmek isterler; 
suratına bir kasket atarlar ... ih· 
tiyar aldırmaz, kasketi yanına 
koyar; yüzüne ikinci bir kasket 
daha yer: yine aldırmaz: niha
yet neferl~rden biri baııından fe· 
si alıp denize atınca Niyazi aya
ğa kalkar. 

Köyün i~i karısır, nPferlerden 
biri Fransız zabitine koşar: 

- Amanı'n yeti~in r Türkler 
Fransızları kesiyorlar! 

Zabit maiyetine bir kuwet a
lır koşa koşa g:ızinoya gelir. Ne 
gömün?. Fransız neferlerinin 
hepsi deni7.dc sala•ın kazıkları
na yapışmışlar, titriyorlar. Bir 
köşede beyaz bıyıklan ürpermiş 
gözleri dönmüş elinde par~a lan
mıs bir iskemle tutan uzun boy
lu bir ihtiyar! 

Zabit surar: 
Sizin heninizi <lenize bu a · 

dam mı attı? 
Neferler titreşerek cevap ve

rirler. 
- Aman zabitim. Sokulma, 

ualnız bu insan lleğiI bjr cana.
var. Ne olduğumuzu bilmedik. 
Gözümüzü a~tık kendimizi de
nizde bulduk! 

Z.ılJit Mişel Zevakonım Alek
sandr Dümanın temsil etmis ol
du;':ıı kahramanlarından hirlne 
benZiyen ihtiy~rn doğru gider, 

~ETROL LiMiTED ŞiRKETİ 

Adanada büyük b'.r müessesede çalışmak üzere Türkçe Stenogratiye 
fi-lina hir bayan Daktiloğraf alınacaktır. Başlıca şartlar şunlardır: 

1 - Türk ırkından olmak, 
2 - En az lise tahsil! görmüş bulunmak 
3 - Türkçe Stenografiye .fışina olmak 
4 - tngihıce, Almanca ve Fransızca lisanlarından ikisini mükem

mel surette bUmek. 
MaUUp evsa!ı haiz talipler arasında seçilecek bu Daktlloğrafa eh

J!yet..i ile mütenasip ücret verilecektir. Taliplerin nihayet 20 Tem.muz 
1941 tarihine kadar Dördüncü Vakıl hanı Asma kat 10 numaraya 

mtiracaatları. 

Gümrük ve İııhisarl~r Vekaleti Mü
fettiş Muavinliği M i; sa baka İmtihanı 

Münhal bulunan •35> lira maaşlı mü!ettiş muavinlikleri için bi.r müsabaka 
imt.hanı aı;ılrnıştır. 

1 - Müsnb;.ı.ka imUha.rıının tahriri kısmına 11/8/1941 pazartesi 
~aat 9 da Ankara ve lst.ınbulda başl.1n~cak ve 13/8/941 çarljı.unba 
akşamı nihayet Vf'rilcceklir 

günü 
günü 

Aşağıdak 1 vet:sırtarı hciz ~stcklilerin 15/7/1941 t.:ırih:nc kad.Jr dilekçe ile 
Vektllet Teftiş llC'yeti R,..isligınc lnil,.acaat ederek oradan verilecek terCÜ· 
nt~ilıai l.J('Yann:aın '.ni ~; lt>rile 1>irlikte dolchırdukt.ın sonra bunları en geç 
:?.l/7/1941 pazartc gti.nUnc kal!Olr TcftL~ Hc·yeti Reisligine gönderıniş bu-
ı.urunaları ıa1.und1r. 

2 - Müsabakayn ı;ire<:c:dı:r-:le ı<laki vasıflar aranır. 
A - Meın.ırin kanununun dördi.ın• ..ı r:u ddes1ndeki ş ·r:;ıiti faiz olmak, 
B - hiilsabaka ta.ıhınde y\'ışı c30 dan yuk;:ırı olrn~mak 
C - llukuk ve ıktı t Fnkllteleri, Siyaı;<ıl Bilf?.1er okulu. Yüksek tk

tısad ve Ticaret mt-!<•.ctı;'e bunl:-ıra ınuad;ı ayni derecedeki ecnebi 
bir mekt4'.'ptcn rnczun bulunmak. 

Ç - Müfettişlik mcsleğinın ı.st.ilzam eltiii vekar ve ciddiyete 
bir hali bulunmam k 

müna!i 

D - Sıhhatte TürkiyE>nin her lurafında vaı.ite görmC'ğe ve seyabatler 
y<!pmağa müsaid bulL!·1duğu t.ôın tcşekküllu resıni bir hastahane
dt..n alınncak raporla tevsik edilmek. 

3 - Vck1lctçe aranan vasıfları haiz oldukları yapılan tahkikatla anla
şılanlar Anı~"·a \·e l toı.nbuelci·1 evvplQ t.1hriri ve bunu mütc:lkip y;ılnız ,\n
karada şifahi b;r in1t hana tabi tuluh1c.1klardır. 

4 - ~.!Ur.h:ıllcre ınlis;.ıhak~ıda kaz~nılan not dcrl'Ceslnc göre lay;n yanı
lacak ve bu nıüsab .. ka bundan sonra açılacak müfettiş muavinliklerı i1in 
bir h:ık te···.n etmiyecektir. 

5 - lstC>kl !erin imtihan programını Teftiş Heyeti Reisliğinden alın;:ıI~ırı 

veya mektupla ist<'meleri l~zımdır, (3138) (4475) 

lnhiraı·:ar ur-um müdiirlüifiiı1den 
elini uzatır: Gaziantep müskirat fabrikası l<·ın bir moık;nistc ihtiyar;- vardır. h-Iatlüp 

- Buyurun! der. Oturun. Be- evsafı haiz olanlardan talipl".rin bu hu~u ·U·ki şehadetnanı(' \.'C'J ı t·hli Plna-
r aber bir şey içelim! 1 mesini hftmilen 1nhi.1arlar Umum Müdürlüğü müskirat f~bri ,Jf·ır şubesine 

ULUNAY müracaatları. (5767) 

Karacabey Merinoa yetiştirme 
Çiftliği MüdürlU:ğünden 

Müessesemiz yetiştirmelerinden 300 baş klvırcık koyun 15 gün J1'lltıi• 
deUe ve. nçık arttırma ile uttbrmaya ÇJkaı:ılrruştır. Beherine takdir olu0'

11 

fiyat 7 liradır. Arttırma 18/7/1941 tarihlne tesadüf eden Cuma gi.inil "'
1 

15 de Çiftlik Müdürlük bl:::asında yapılacaktır. Muvaltket teminat !50 lif3
' 

dır. lstekHlerin ayni gün ve saatte Çiftlikte bulunmaları. (52!18) 

Tuzlalardaki münhal vazifelere 
imtihanla Memur alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
A - TeşkilAbmızın tuzlalardaki münhal memuriyetleri için lc;tanbtıld' 

aS/7/941 pazartesi günü saat üçte •Sirkecide inhisarlar memurin kıJJ"' 
binasında •bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. ,U 

B - 1mtihana girmek lstiyeolerln aşailıda yazılı vası.t ve ;ıartlar> b 
cılmaları !Azımc4r. 

1 - En az orta tahsili bitirmiş olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak, bilhacıSB ~ 

lk.i halde de son yok.lamalar1nı nüfus cü7.danlanna kaydettirmis oımakt 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
5 - Akrabasından olnuyan iki zatı referans olarak göstermek. 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak 
C - Talip ola.olar bJr dilek\,--e ve evrakı müsbite ve üç fotoğra.tla b~ 

likte cGalatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında Un1um Müd• 1 
lilğümüz Zat ~eri şubesine 26/7 /941 cumaru..i gllnilne kadar müroc•• 
etmelidirler. 

tm Uhnn mevzuu iUn lardır.: 

1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı, 

3 - UmwnJ malUmat «Hayat Bilgı.s.i, coj:rafya> 
4 - Lisan ckonuşma ve yazma> ihtiyaridir. 
Ecnebi lisanına vAkı.t bulunanlar hangi lisan bildiklerini dilekçeıeriP' 

yazmahchrlar. 
NOT : 

1 - İmtihan neticesinde ayni d e.recede muvatJak olanlar arasında 1a" 
hancı lisana vAkı1 bulunant;1r t:ercih edilir. 

2 - imtihanda kazananı.arın muvtı!fakiyet ve tahsil derecelerine 11" 
sırasile tayinleri yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve v:uifeyj tebliğ tııı·ihinden 

gün zarfında kabul ile Va7Jlesi başına gitmiyenlerin tayin 

.,.. 
itibaren on ııJ 

haklan iP 
edilir. (577 1) 

• 
.. 

Transit Yolu Erzurum 
Mıntaka MüdürlüğCnrlen 

1) Müdürlilğümtize ait nakil va.ttıtalannın bir senelik ihtivnrııı:l rrı~" 
bU (2000) teneke benzin açık eksiltme turetile mubayaa .olun.aC'~l<tır. e4fl' 

2) Eksiltme Transit yolu Enunun M.ınaka Müdürlüğtinde teş'.·kkıil 61 
cek eksiltme komisyonu ha~urunda ve W7/1941 Pazartesi günü s:ıat 15 

icra olunacaktır. 
3) Muhammen bedeli (12000) liradır. 

4) Muvakkat teminat bedeli (915) liradır. 

5) Bu iŞe ait şartnameyi her istekli Müdürlüğüm üzde görebilir. 
6) Postada vAki gecikmeler kabul edilmez. (5324) 

---~ -
İstanbul Kadastro Müdürlüğünden 1 

iJI 

Fatih kazasına bai;lı Fener nahiyesir.in Hamami Muhitiin ınahallı"5•11,,..ı 
kadastrosuna başlanacaktır. 14/7/9..ıt tarihinden itibar 1 bir ay zarfınd' d> 
mahalle dahilinde ıpülkleri olanların Balatta Kür'cı;ü çeşn,esi sok:ıl1~ .. 
Balat polis karakolunun karşısında Cümhuriyet H;.ıl:t; Prırtisi bi.naqnrla r' 
dastro posta tapu memurluğuna tapu sencUeri ve nütus tezkereleri ıle b.rf 
llkte muracaatla beyannamelerini alarak doldurınaları veyahut n1eJtlt1f~!1' 
yazdırmaları ve bu müddet hit.-ıı:nında tahdidlerine başlaneca!ındnn 111 ı' 
sahipleri.nin. t ahdid sıra!ında malları,nın başında bizzat bulunmaları ~·~f~ 
hut vekıl1crıni bulundurmaları ve nksi takdh·de vesiknJar ve ehU vuJ\. ) 
irac ve tasdiklerile tahdit ve tahririn yapılacağı ilAn olunur. (575

5 

========================-================---? 
Aydın vilayet daim i enciimenindeJI ,, 

Memleket hastahanesinin 1941 yllı iı;-in ihtiyacı bulunan 140 J;::.1IcJ1'1 ,..;1 
6000 lira kıymetindeki tıbbi ec7.a ek!:iltmcsine talip çıkmadığından 1"/1 ;S 
tarihli perşembe günü saat 15 de ihale:-;i yapJlmak üıcre müddeti lt 
edi.ldiği illin olunur. (5559) 

==========================~ 
Jstanbul Selçuk kız enstitüsü 

nıüdürlüeü11den 
. ~ .ııfl' 

Enstitiirr:Uzde 15 Temmuz 1941 t.-ı ... ılı nrle başlamak Uzere ik111c.1l ı.:: rt" 
lnrı açılaı :ı ınrcın iknıal olan lalPlJelcıın 14 Pazartesi gl..ntinden ıt ,,, 
okul müdürlüğüne müracaaU;.ırı ilfln olunur. (5711) 

=======-==-=----- ---
Sümer Bank Bil'leşik Yün ıoliiJi 

Dokuma Ve Sunğpieh Fa/ rihala:ı 
IJ/üessesesinden 

İs ta ul deftei°darlığıncl.an 
Acık olan tr:bl:ğ nemurlukları i· ·in Ji5:e \'C ort:n rnekU'p mezun~t 

erkekl r ;..ıa ın<la ~tshsih~ devam edenlerle 18 yaşından kür-ık Vf" :J5 Y t 
dan 1 yu olnnl.ır kabı.Jl cdilmezl2r. •21/7/1941 tarihine nıüstıcii( f':ızsr :ııiı1 
günü aat 14 te tstnnbul üni\·crsıtc bah~·f>sindeki Hukuk Fak.tılrt 
sınıfında ınli:-:<ıb•ı'~a imt~l1uı11 yapı1nc;ı."ktır, 

in1tilı·1n[l i::'irı ıek isfyenlcr n),aiiıi ı y 
ıı,~ 18/7/t!'J~l cunı:.ı 0ri.inü sa~t 17 ye ··ad· 

~1t müracaı:ıt cder{k fotogra'lı kabuJ kurt.. 

1 - Tahsil vc·sika-ı, 

2 Nüfus tezkf're!)i, 
3 - H1.isnüha1 J<:C.ğıch )nu iki v, .iii 
4 - Sıhh;-t ·aµcıu ~ılınaçı.~k·ır. 

5 - 4X6 •b'udınd::ı iki fotn al. 

Sahibi: A. Cameıl .. '11in Saraeo 1 

Neşr J-.lt .l\'füduı·· Macit (, 

•. ıiÔ;t 
esikaları Jıiı.milen hif 

1
· ıifl 

rterda1lık ~<·il ı: 1Jf'1~c3) ..,. 
ıılnıaları ilfı.n 0J uı1uı·, 

1 • p~" ::ızaııanlardn.n b1 ;.ı 

be 

"'' "'• eli 

"' 


