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. . 14 Temmuz 1941 

r -Pazartesi 
4 onco Yıl • No. f14 7 

~---------....J HER YERDE (5) KURUŞ 

Alman - Rus 
harbinin 
aksi tesirleri 

A lmanganın bütün kav
"•tile Rusya üzerine güklen-
1Pıe8inin te6iri şimdiden şair 
"'ııharelıe sahnelerinde ken
rli•ini fıissettirmeğe lıaşla
lfııştır. 

llil!lt'yiıı Cahid YALÇIN - ----
A lman radyosu, 1939 ilk
~ baharındanberi Alman 

ordusunun fasılalarla 

1ALMAN-RUS1 
t--HARBI 

Berlin bildiriyor: 

Sta 1 in 
hattı 
geçildi 
Ukranya'nın 

merkezi Kiyef 
düşmek Üzere t~tığı zafer hamlelerinden her 

~ IJıde bu harbin bir faslım hal
~ tiğinj söyliyerek iftihar ettik
b· sonra bu defa Rus harbi S 
~ince_Alman ordusunun var' ovyet Orduların-
b "'-'etiyle Jngiltereye yükle - d • h"d l A 

,,ereı. işini bitirmekte gecikmi - a ın 1 am a a-
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GÜNLÜK SiYASi HALK ' GAZETESl 
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İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 
Dördüncü fasikülü çıktı 

Flab: 100 K. 

1'I nLEFON : 20795 

Yarıdan 2.iyadesi telif madde
lerden terekküp eden bu fasikü
lü MAAR1F VEKlLLtöt YA
YINEVLERtNDEN ve biltün ki
tapçılardan arayınız. (5670) 

Başvekil Dün 
Ankaradan Geldi 
Dr. Refik Saydam '\(alovada Bir 

Müddet İstirahat Edecek 

Maarif Vekili de Şehrimize Geldi. 
Nafia Vekili Ankaraya Dör.dü 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Derince istasypnunda 
trenden inen başvekil motörle 
Yalovaya geçmiştir. Orada bir 
kaç gün istirahat edecektir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel de dün lstanbula gelmiş ve 1 

tstanbulda bulunan Nafıa Ve
kili General Ali Fuat Cebesoy 
da dün akşamki ekspresle An. 
karaya gitmiştir. 

Dahiliye Vekili Faik ö~trak
la Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlıı istirahat etmek üzere 
Floryaya gelmişlerdir. 

'eceğlni il8.ıı ediyor. metleri 
M!'lınanyanın en başlı düşmam 
ll"ll İngiltereyi rahat bırakarak 
b:Yaya hücumu tercih etmesi 
!<; en ileri geldiği zihinleri e
. Yce yormuştu. Almanya ln-

1 ALMAN-Rus 1 Suriyede S . d k. 
bi1~~~~~:13 ca.a.ı-n.N.B. HARP VAZiYETi HARBi mu··ıareke urıye e 1 

Bu ; gece başkumandanlığın 1 ,..-11"•..,..,.....~---~-----.,,_...,....,,... ......... ______ F 
rııı adalarına ihraç hareketi 
ı:Pnıak gibi çok mühim ve 
il hlıkeJi bır teşebbilse atılırken 
Ilı Us ordusunu arkasında bırak
Ilı a:yı lıuyük bir hata telakki et
,Jş olabilirdi. Almanya İngiliz 
~arma hücum etıınenin im
ha ızlığını anlayarak beheme
b l _bır faalıyet göstermek mec
~ lırıyeti ilP Rus seferini açimya 

1~tar_ verebıliı"di. Almanya u-
1'1>~ hır harbe temel teşkil ede
Ilı gıda maddelerıyle ham 
il addeleri temiıı etmek ıçın 
li Usyayı ele geçinııeğe mecbu
lıı Yet h ıssedebıı ırdi. Her ne o-
1 l'ııa olsun Almanya. tngilte
t~en evvel Rusyanın hesabını 
~l!ek ve onu harp üzerinde 
~~ ~ bır ıimil olmaktan uzak
i(lırnıak şıkkını tercih etmiş-

~~®I b;b~h~t~e d:ıt~:~;;"''' Mu·· hı· m -ı - Moskova bildiriyor imzalandı r an s 1 z 
meşhur Stalin hattını yarmış - • k• fi ordusu 
::-:ı~~~~k~~~~::::~~u::k ın ışa ar MÜ h im B ti s . i 
cephesindeki muharebeleri sa- ----~----- U sure e urı- ı Bize il t 1 c a 
ran esrar perdesini de yırtınış- h a r p 1 e r 1 

ye seferı" fı'len 
brn. N. B. nin bu malumata i- Bu günkü Alman - Rus harbinin garip 
lave olarak istihbar ettiğine tecellileri ve muhtemel inkişaf)aı·ı arifesinde sona erdı· 
göre Staıiıı hattı Sovyet arazi· 

edecekmiş 

Bu ordunun Hukukudü· 
vel kaidelerine göre 

sinin Avrupadaki aksamının YAZAN : 

1 
müdafaaf;ına hadim olmak üze. ~ 
re suıh zamamnda inııa edilmiş Emekli General Kemal Koçer 
inkıtasız bir askeri müdafaa ·--------------------
tertibatı addedilebilir. Muhare-
beler esnasında görüldüğü gibi 
bu uzun hattın bazı noktaların. 

Harp sonu, ittifak ve itilaf l lı memleketlerin genç orduları 
manzumeleri kunnuştu. Versay için Versay bir mektepti. Fran- · 

(Sonu sayfa 5 sütun 2 de) diktatının yarattığı irili ufak~ (Sonu sayfa 5 aütun 1 de) 

Kızılordu anu
dane mukave

met ediyor ----'---:....:.-'--:..::.;_::.:.:_::...::..::..:_ ____ __: --- ------

r. j 
~u ioıl gdriir ör ' Alınan 
~ Yoaunun el <l,ği gibi hemen 
lıııl:iltereye hücuma kalkacak 
~ıc? Her halde bu suale veri-, 
~u 'lı ct-vapta Alman radyosu

Peru-Ekvatör 
• tilafı sona 

erdi 
lıı n. bahsettiğimiz. sözkrini se- J . 
ıır1 ıttih~z etmek fıkrımızce pek kı taraf da yapı-
lıııı1'ı olamaz. Çunkü erkaru l t t t ki" 
ıu 1 bıyenın planını şırndiden ıu- an avassu e ı-
1 lb3ıız yere iffllt etmekte Al- j /iri kab / fi• 
ıı;ınya ıçin bir menfaat yoktur, 1 • u e l 
Q n:ıenaleyh bu tehdidin <laha Buenoo - Ai•es, 13 (a.a.) -
1/a.Je ,Alman efkarı umumiye·, Harıcıye nazırı B. Ruiz quin-
t~ı daıma takvıye etmek vazi- zaza, Peru elçısi mareRal Bena
~1,_1 CÜJDlesi'nden olması da müm irdes ile yaı:mış olduğu bir gö -
"lldıir. rüşme<len sonra, Peru'nun Elm

q llarbin Almanya lehinde bir atörle olan hudut ihtiliıfı husu : 
it feı· ıle bitirilmesi i~in tngıl- sunda Arjantin, Brezilya ve Bir
ııı'tnin mağlup edilmesi bebe- !eşik Amerika devletlerinin ta -
ltı ~h,1 lazım olduğuna göre Al- vassut teklifini esafl itibarile 
~<Ilı oı·tlusumın nihayet İngil- kabul ettiğini bildirmiştir. 
'1 : ad:ı;:;ına hücumu göze :ııına- Peru tarafından bazı itirazlar 
c <arundil'. Bunun harıcınde ileri sürülmüş ise de halli im -
~r ~ıı, kalıyor ki o da harbi Av- kansız değildir. 1 
~ 1 f.a ile Amerika arasında bır (~un" sayfa 5 sütun • del 

Bulgaristan da 

18 Fırka s 
ferber 
edilmiş 

Bulgaristanda ye
ni tayyare mey
danları inşa 
ediliyormuş 

Londra 13 (a.a.) - Reuter 
ajansının Bulgar hududundan 
aldiğı haberlere göre takriben 1 
18 Bulgar fırkası seferber edil
miştir. Bunlardan altı fırka iş

gal edilniiş arazide bulunmakta-
(Sonu aayfa 5 ıütun 1 de) 

ta· a . nıuhnrcbcsi şekline soka-

~ butiın mıuldeleri dahilde te- 0.. k" S Hareketlerı· ~ih' 1 eliyle lılc~ıacleni.ı la: un u por 
~. Uye uz:ıyabileccgi kanaatim -------------
tınck ve Anglosnkson dünya-

'ltıll.ı bir uzl:ı~nıa sulhu akdine At yarışlarının 1.lk ate etmektir. Almanya bu 
lhl·ı . t.,k .. tfiitrır_\i•~ vrı. be 
t< ıtn:ılin'le:ı umıt kcstıkten son- h f •• 

1 
d 

lerci!ı cdcbiiır. a t ze o u t.. llus~nyı ortadan kaldırma~ ası gu 
~ · hlı~U. harbe bu son şekli 
~".ınck arzusuna d li\let etmek j ., _______ _ 
'ıınküııdlir. Fakat Rus har-

1
. 

ti~cn sonr:: radyonun dediği stanbul Atletizm birinciliklerin-
, hC!lncn hır 1ıı~ıltere harbi 

). ·tay:ıcak iEe bu hesap biraz d S0°
0

flU
00 k dereceler elde edı•ldı" ~ Lıı!ış ç:lm:u, a benziyor. Hele- e 

~ hrı.rbi chh:ı ziyade u1~'lr ve j 
ij "" i· ıl rlv . hcs.ıbın van- · (Yazısı spor sütunumuzda) 1 · . ! 1ıh lıüttin bülüıı göze ~arpa- . "'!!!!!!!--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~"'!"....., 

~ Ve lıclki de harbin beydi u- sa garp cephesinde kendisin\ 1 Alınan tayyarelerinin şark cep
a'- iyesi üzerine mUessir ola- gösteriyor. Garpteki Alman sa- 1 hesine gitmeleri hasebiyle mey 
~tır. nayi merkezleri mütemadi bir 1 danı boş bulduklarına delalet e-

b."-lınanyanııı bütün kuvvetiyle bombardımana tabi tutulmakta- der. Şark cephesinde 8.zaıni bir 
~Ya üzerine yüklenmesinin dır. İngiliz kaynakları bu sa-1 verimle hizmet eden tayyarele
;j;li q:mdidcn sair muharebe nayi merkezlerinin istihsalatın- rin artık eskisi gibi işe yarar 
~·!lclcrinde kendlliini hissettir- da yüzde 30 nisbetinde bir a· surette garp cephesine dönme -
~c ba~ııuııışt.ır. İngilizler za]madan bahsediyorlar. Tah-j leri imkii.nı yoktur denilebilir. 
l,~ 1Y~ic l•'ransı~ iZ?.etincfsini :ntinde yanlışlık bulunması za-, Alman fabrikaları şimdi yeni 
~ı derecede gözeterek rahat ruri ol~ca~ı .~iiııilnülse bile ge- tayyareler yetiştirmek ıztıra- 1 
'ltıı at i~ görıneğe muvaffak ol- celi gunduzlu bombardimanla- nndadırlar. Böyle olunca müş- 1 

ij~ aı-. Btr aralık acele bir teh- rın tesirsiz kalacaklarına ihtimal terek hıgillz ve Amerikan tay
~yey~ mn:ruz gibi görünen Su- verilemez. Bombardimanların yare istihsalô.tı lle boy ölçüşe
l;i enın vaziyeti lngiliz mena- tesiri h_akkında en J?Öze çarpa -, cekler damek oluyor ki bunun ! 
~Üklt?ktai nazarından pek meş- cak IlllSal Brest limamnda sı- zorluğu gözden kaçamaz. Hasılı · 
)' ı. iken artık l'ııgiliv.lerin ora- kıştırılan Alman zırhlılarının mütehassıs olmaktan ve mesele-· 
~r «er hücuma karfil koyacak Atlantik .. harbind~ _kendilerini o:· de söz söylemek salahiyetine' 
h;r $1trette yerle<ime!eri için hiç kadar mühım ve ac_il bır rol bek- malikiyetten çok uaak bulunan
lı;&i~lııi kalmamıştır. Iraktaki !erken aylardanberı Brestı terke lann gözilnde Alınan _ Rus 
~ıİıı 17. Jruvvetleıi i•c Alman • imkan bulamanıalandir. harbi gün geçtikÇe hesapsız ya
)~~ harbinin arifesindeki vazi- I İngiliz tayyarelerinin Fransa pılmış bir hareket intıbaım bıra
le nisbctle çok daha sağlam üzerinde güpe gündüz dolaşma- kıyor. Fakat her halde müte-

1 l cınin bir şekil almıştır. !arı hatta Alm,anya üstünde bile haıısısların bütün bu ô.nıilleri 
~ ~l!zlerin, Alman - Rus har- gündüzün kendilerini gösterme- hesaba katmış olmaları icap e- 1 
"ı:j ~ıınden kazandıkları fır - !eri ya İngiliz tayyare kuvvet- der. ı 
~ k.aı:ırmadıklan bilhas- 1 !erinin pek çok artbğına, yahut Hüııeylıı Cla.Jıid YALÇIN 

Napoliye çok 
şiddetli bir 
hava akını 

lngiliz tayyareleri 
f aaliyetleri11i 
çok arttırdılar 
Kahire, 13 (a.a.) - Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri lcarargd
ılıının tebliği: 

ltalya'da, bombardıman tay -
yarelerimiz 10 - 11 temmuz gece 
si Napoli'deki askeri hedefler ü
zerine şiddetli bir akııı yapmış -
lardır. Garlara, antrepolara, 

1 
petrol hazinelerine ve seyrisefai
ne karşı muvaffakiyetlt taarruz 1 
larda bulunulmuştur. Bir tayya
re fabrikasında büyük bir !nfi
lô.k olmuştur. 

Trablus'ta, 9 Temmuz akşa • 
mı liman üzerine muvaffakiyet- ı 
li bir akın yapılııuş ve vapurlar
da agır hasarlar olmuştur. 

(Sonu s.;ııyfa 5 sütun 5 de) 

Fransızların 
Ankarada bir 
teşebbüsleri 

Ş mdi~e kadar enterne 
edi:en Fransız baııriye

lileri 200 kadarıJ.r 
Vichy, 13 (a.a.) - Reut r a

jansı bl!diriyor: 
Fransız istihbarat ofiRınin 

bidirdiğine göre, 1• ransanın Anı 
kara maslahatgüzarı B. Outrey 
İskenderuna iltica eden 11 Fran 
sız gemisi hakkında Tilrk hü
küıneti nezdinde bazı teşebbils
lerde bulunmuştur. 

Vichy'de beyan edildiğine gö
re bu gemilerden yalnız eliin ı 
karakol gemisi ile Adour yar -
dınıcı petrol gemisi ve 3 küçük 
mayn tarayıcı gemi, h<irp ge
misi sayılabilecek vasıfları haiz 
dirler. Diğer gemilerin hepsi 

Düşürülen Alman 
tayyarelerinin 
mikdarı gitgide 

artıyor 

Ruslarla İngilizler 
arasında imzalanan 

taahhütname 
Moskova, 13 (a.a.) - Dün 

gece neşredilen Sovyet tebliği: 
12 Temmuz günü Piskof, Vi -

tebsk ve Novograd - Volinsk is
tikametlerinde kıtalarunız düş -
man kıtalarına karşı muannida
ne muharebeler vermiştir. Bu 
muharebeler cephede mühim de
ğişiklikleri mucip olmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
molörlü cüzütamlarına karşı ha
reketlerde bulunmuş, tayyare 
meydanlarında düşmana darbe -
!er indirmiş, kıtalarımızın hare
ketlerine müzaheret etmiş ve 
Romanya'da Köstence limanı te 
sisatını, Sulina'yı ve Ploesti pet
rol kuyularım bombalamışlardır. 

İlle haberlere göre d iln 102 Al
man tayyaresi tahrip ~dilmiş -
tir. 

Japonyaya malumat verildi 
Tokio, 13 (a.a.) - Sovyet el -

çisi Srnetanin dün öğleden sonra 
Japon hariciye nazırı B. Mat -
suoka'yı ziyaret etmiştir. 

B. Matsuoka'nın hususi daire
sinde vukubulan bu mülakat bir 
buçuk saat sürmüştür. 

Haber alındığına göre B. Sme
tanin - Sovyet harbinin neticele
rı hakkında B. Matsuoka'ya ma
lfımat vermiştir. Dii(er mühim 
meseleler de görüşülmüştür. 
Ruslarla. higilizler arasında 
Lundra, 13 {a.a.) - Reuter 

ajansının diplomatik muhabiri 
bildiııyor: 

Öğrenildiğine göre, Sovyet
İngiliz müzakerelerinin bütün 
safhalarında dominyon hükfı-

Sor.u s•vfa 5 atıtun 3 de) 

Churchill 
yük vapurudur. Enterne edilen b •• • 
Fransız bahriyelileri 200 kadar ugun bır nutuk 
vardır. 

Ayni ajansın verdiği malüına •• l k J 
ta nazaran bir askeri nakliye soy eyece 1 
gemisi olup İngiliz tayyareleri 
tarafından Antalya Türk !ima- I.ondra, 1 (a.a.) - Resmen 1 

m önlerinde babrılan Saint - bildirildiğine göre C!ıurchill, ya
Didier vapurundan kurtarıla - rın · •. bir öğle ziyafeti esnasın
rak enterne edilmiş bulunan di- da radyoda bir nutuk söyleye
ğ·er Fransızlar hakkında da cektir. Nutkun Greıınvich saati
Türk makamlarile mümere ce- le ll.5h ile 12.10 arasında söy - ı 
reyan etmektedir. lenweği talımin edilı:ııelttedir. 1 

General Vilson'unl vaziyeti 
bir hitabesi Berlin, 13 {a.a.) - Ana-

dolu ajansının hususi mulıa
Londra, 13 (a.a.) - Reuter b 

ajansının Suriyedeki impara-1 iri bildiriyor; 
Siyasi mahfiller Vichy'den 

torluk kuvvetleri nezdinde bu- ı gelen malumata istinaden Ge
lunan hususi muhabiri bildiri - neral Dentz'in ordusu ile bir-

yo~neral Dentz ile akdedilen ı likte Türk toprağına ilticaya 
basladığını tahmin etmekte

mütıueke vesikası ancak 12 sa- dir. Bu hususta Almanya 
atlik bir müzakereden sonra im- hariciye nezareti hukuku dü
zalanmıştır. İını<a esnasında e-j ve! mütehassıslarından bin
Jektrilı: cereyamnın kesilmesi nin mütaleasına müracaat et
hıidisenin 111ahiyetine daha zi- tim. Bu zı..t Suriye muhasa
yade heyecan katmıştır. Gene- matında Fransa.nın muhasım 
ral Dentzin mümessili generali (Sonu sayfa 5 sütun 5 1•1 

(Sonu sayfa 5 sütun 4 ct •-------------~.I 

BALKANLARDA 
_SON-SEYAHAT 

Yazan: Aka GtJNDIJZ Tefrika No. 2 

Yeşil Nedir? •. 
Bulgargaga doğru ilerlerken 
içimde doğan tahassüs/er 

Sof ya köylerinden nç 6p 

Kiremidin rengi, kircdıı reııgı 
kc dar güzeldir. Esensizliğin, öl
günlüğün mikrobun, çirkinligiı 
düşmanlarıdır. Kiremitli, bada-ı 
nalı yapının içindekiler de sıh
hat, dirilik, diklik, calı~ma is
teği, senin anlıyacağın ro:ıyal. 
ve ulusal hayat vardır. -· 

bir ac!am yeni bir şey ölt
rendi mi, agoistlık edip kendi
n satelc.ımamaiı . Baskalarına 
da söylemeği -ekmeği ile, hava
sı ile, ~uyu ile yaşayıp kol sal
ladığı. bu kutsal toprağın ödevi 

1 
bilmelidir • • -

.den de bu ödevi yerine getir
mek için bu öğrendiklerimi 'c 
karşılaşacağım bir il baya, , ,,-a 
bır ılçebaya, yahut bir ka'lm,ı
haya söy!iyeceğim. ( 11. 

. Konvansiyonel habrc 'lr
sılıyor. Konvansiyonel sa.-•'•
yor elemek bizi gideceği. ; ·
r~ götürmeğe çabalıyor dl"r •':
tir. Bunu da söylemeği öde\' sav-
dım. • 

• • • 
Yeşil sarık; yeşil haham hav

lusu; ye~il evliya örtüsü: ycıl 
kilise kubbesi; yeşil cübbe· ' -
şil masa; yeşil pancur; ye hJ
cı l"apısı; yeşil d::ğ; yeşil ı 
ye~i; bilmem ne; yeşil, ye · ve 
Y•şil.... 

Yeııilin bu sırrı nedir ki ' r 
dinde kutsal, her sosyetede J."O • 
nill alıcı sayılmıştır? · 

(Yetini vezzeytuni) ayetin • 
1eki incirin yeşil kabuklu • e 
'lcir .. ve zeytininde has Ayva -
ıık malı Y<'~ıl zeytin olmaclığuıı 
kim isbat edebilir• Çokları J,u • 
ı u sovan sanırlar aına clc<Yilı.l:r 
lsrailin Musası Sina don~' .. , n~ 
çıkınca tanrısından yeşil ~t.Iı 
Imralı sovanı btemi~tir. 

Sapsarı taştan ve kın.ı vilıi 
topraktan yuğurdmuş ~a!ta' a
dasının hemen btitüu f>ell"Cre 
kasalan ve pruıcurları yeı;;ihfr. 
nk ceddimiz Adll1lı.l;: hıyanı b
le uçmaktan (2) Kovıhc. .. k. .. ı 
gün yeşil incir yaprağPıclan ıı.:ı
yo giynıişlı•rdi. 

Yeı;ilin QefWısıde vı..cd ı: E:.r
SMı la vardır, Bulgarya.ıa<l~ \ar 
dır tahririli g:!Yzlide ... 

( bon~ n)·t3 3 ı~tun 1 d•J 
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-t'ENl SABAH 

1 
AZRETI YUSUF H~AB,ERLERI 

-----------ILE-----------
.'JZEllEff GUZELI ZÜLEYHA -

'(apn_; ~!'lem Ze~ KORQij.tıl4L 

-so-

Türk iyede 
mevcut 
telefonlar 

Me·mleketimizin 1
l

;-, bir" senelik,·, 
-eker i ı· acı 

lelltrlA ldare·ııın-tı 
den şikAget Artık düşilıııııilyordıı. Şimdi 1 dan kalmadan onu bütün şidde- Bir istatistiğe nazaran 

r· LA. rllli kapayıp uyuyabilil'di. i tile geriye itti ve kendisini kur· 707 kio:iye bir telefon 
•• ııt... .ı. vaıtit gece yansını geçmiş tardı. -r B>ındall bir nillddet evvel 
t _ 1.attii. sabahın miijdecisi ho- ı Fakat şimdi Yuaufun da göz· j lsab3t ediyor ı h ) _ 1 ~ • • d evin el..ırt:rll! SU'fiJ"t kuponu 
r-Jzl r bile ötmeğe başlamıştı. !eri kararıyor başı dönüyordu. Münakalat Vekilletinin yapbr liltİ sa at ve İthi:LldtlmlZ DetiCelllD e geldi. 7 kilovat. Bedelini vez.. 

• • .. Züleyha ile bir an için nefes ne- dığı istatistiğe göre hfilen mem tamamile temin olundu. Pancar neye yatırdık. . Ert.ıs1 ay y:-
I Yada boğucu bir sıeak var• fese gelınişti. Güzeller güzelinin Jeketimizde 707 kişiye bir tele- ne sarfiyat kuponu gı!ldi : 25 

<' . .d mızrak boyundan ziyade ateşin nefesi, Yusufun muhake- fon makinesi isabet etmektedir. yetiştiren köylünün fazla kazanmas kilovat.. bedelini yjne vezneye 
. li k s e 1 e n gi1nC9I o gün llle6lni şuurunu alt üst etmişti. ( Ankara.da 43 itişi ye 1, lstanbul· • • "b f • tl b• "kdar yatırdık.. EY<le el~rl'k ütü-
; _, "riine her zamankinden i· Züleyha, muvaffakiyetsizli. da 63 ltişiye l, İ.zmirde ise 92 ıçm "QlU ayaa ıya anna lr mı aü, radyo olmadığı gibi üç 

!"ki ı ,ij fazla hararet neşredi • ğin verdiği bitkinlikle Yusufun ltişiye 1 telefon makinesi düş- ~ a m y a p 1 1 a C a k ampulden ba~a da samyat 
" " '- yatağı üurine yığılıvermişti. Ü- mektedir vası•- - bult· 'Ulladı.nndan va-
•- ~ yha, yeni kallrrnıftı. Oda- :r.erindeki örtüyüde dilşürm\lş ol İngilte~ ve Almanyada beş Ticaret Ofisi tarafından ge- ' Her sene dahilde isblısal edi- ır.iyeU ekktrllc idar".;iu<ı Liah 

r ı sert ve hırçm adımlarla duğnndan adeta yarı çıplak kişiye, Amerika.da on dört ki· tirilı:nesine karar verilen 5 bin 1 len şekerden başi<a hariçten de edettlr t<aatin muayenesini ve 
ı · np duruyordu. Güneşin ta · kalmıştı. V'licudunım bütün gü • şiye, !sveçte yedi kişiye bir te- ton şekerin bugün veya yarın şeker ithal edilmektedir. Bu se- bu bıımı, fa.hiş farkın neden 
i.ı..: .ı nillstız harareti, ır.a.ten bo - 1 zelliğini teşhir ederek Yusufun lefon makinesi isabet etmekte- Mersinden şehrimize gelmesi ne için hariçten getirilmesi ka- ileri t'ldr 'ni öğTeJaınelı: iet»-
zuk olan sinirlerlni büsbütün yüzüne bakıp duruyordu. Yusuf, dir. beklerunektdir. rarlaştınlıuı ı;ekerler tamamen · gGe dŞ"I ti 

1 
eınıeketim. """'~'· bul dik.. 1 ı ve sa.a muayene 

L · =uııtu. Giizeller gli.zeli, nere- onu o halde görmemek için ba • Yapılan tedlı:iklere göre dün. Tıca.rt Ofisi, bu şekerleri Şe- m ~ g~~~....., un 1 ettileı;. ~orıl'.IQJ. ~~ gö-
c:" ise hararetten bayılacakb. §mı arkaya çevinneğe mecbur yanın en çok telefonu olan meın- ker Limited Şirketine devret • maktadır. Böyle.likle, yurdumu- ı rUldli. Yalnız bizi tatmin e-

Sarayın hamamına koştu. So- olmuştu. Züleyhanın a.mirane leket R~yadır. Daha sonra. tiği için 5 bin ton şeker Met<- zwı bir senelik şe_keı: ihtiyacı der mahiyeıte ba:<ı izahlarda 
( .ık su kısmına girdi. Tas tas sesini işitti . sıra ile Yunaıristan, Yugoslav- sinden şehrimize şirket hesabı- §1.IIldiden temin edilmış bulun- bulundular ve birinci defa 17 
, ğw< su dökünerek mükemmel - Bana bak Yusuf!, ya, Bulgaristan gelmelrtedir. na getiri!ecektir. maktadır: füından d<ılayı, mem- kilovatı 7 ~.ikinci defa 
;.kandı. Adam akılli serinlemiş- Yusuf, Elinde olmıyarak bu ------------------------- lekette hiç bır suretlı: ~ ~ - , bu nokı;a.ru !IA.ve etmi• dedi-
t i ve ferahlamıştı. Havlulara sa· sihirli emre itaat etti. Dünyayı 1 • T kıntısı mev:ı:':'u bahis. degildır. ıeı-. . Elimilıe de matbu bir 
r' nara.k tuvalet odasına gitti. başka türlü gönıııeğe başlayan 1 s t a n b u 1 e n e k e Pancar miilJa.ya& fiya.tl&ll 1 kağıt tutuşturdular ki bir li-
~ açlarını taradı. Vücuduna en baJruılarını Züleyha.ya .;evirdi ve "'"1;imlaeak tal bi haltkınd idi 
güzel kokulan sürdü. En zarif vücudunda ılık bir şeyin dola~ • s } • d • • h }} } İkbısat V ekilleti, pancar ye- ra ceza e . a · 
ve en ince çamaşırlarmı giydi. tığını his.'letti. U ar} areSJDJD ma a e erinin tiştiren köylünün fazla kazan-

1 
ffayt'et ettim: Hatayı YR-

Sora da incecik bir örtüye bü • Züleyha daha amirane bir ses :ınası için pancar mübayaa fiyat- pan m~urdur, f~at -yı 
rilndü. Bütün bunları yalnız yap le ikinci emri verdi : f } • t • • • } "k• !arını bır miktar arttırn'.lak üze müşteri ödemektedir. 
tı. Her zaman kendisine yar • - Yanıma gel Yusuf! a a } Y e } lSİIID a } re tedkiklerine devam ebnekte- Şilt~et ettim.. dairenin 
dun eden nedimelerine hiç bir Yusuf tamamen büyülennriş _ dir . prensipi boyle dediler.. Bu 
:;ey sezdirmedi. ti. Kendısine M:kim değildi. Şu • Pancar ımah.sulüniln bu sene ne biçim prensip ... Bu ne bi· 

Bir hırsız gibi ayaklannın U· urdan, viodaııdan tecelTiit et o Şebe e e tesisat İstimlalıe bir kaç bereketli olması şeker iJıtiBsa.l& çim hak .. rica ederim!?. 
cuna basarak Yusufun odasına miı;ti. İhtiyat.sız kolle.nnı açtı. ' tımızın da sevinilecek bir seyir H\innetı.erlmln k&buUiDö 
gitti; yavaşça kapıyı açıp içe • Kendisini emirle davet eden Zü- yenide takviye güne kadar '9-kip etmesini intaç etmekte- rica ederim. 
ıi girdi. Baktı ki Yusufu soyun· leyhaya doğru ilerledi. Tam onu dir. .. ________ .... Y.,.;.;;A;;~;?..11 
maya bile lll%u.m görmeden ya - ~ucaklayup kollan arasına a1a,ca o ı un d u batlanıyor .us" tifs!~adtınmarlar, ~-s~ınekitoşeltndanel' 
tağına sırbstü uz.anmış; naz • gı sırada : ,_ 
lı nazlı uyuyor. 1 -: Hayır! Hayı! fııtanl'ıul Belediyesi Sular fda.. Vali ve beledive reisi Doktor fazla olarak geçen senekt relcol-

Onu o halde görllnce dayana- Dıye faryat ederek süratle ge resi şebekeyi yeniden ve elinde Lutfi Kırda.mi Ahu-kapıdaki teyi geçeceğini. söylemektedirler. 
ınadı. Yll8ufun dudaklarını!. ya • ıi_ çekil.di ve açılan kollarını in- , bulunan malzeme ile takviye et- teneke mahallelerinin sür'atle ~ 
ıocı bir buse kondurdu. dırdı. mktedir. 1dıı.te, şebekenin mnh~ ist.itnlikini alfiltadarlara eınret- ca 1 • 

Yusuf, dehşetle uyanıp kalk· Yusufun göz bebekleri yuva· telif noktalarına yeniden on do· tiğlni yazrnl§tık. m ıcamn ımarı 
fı. ' ZU1eyha ile yüz yüze ve gfu: lanndan dışan fırlaıruş yüzü kıp kuz ymguı musluğu koyı;ııuş. Belediye istiml.?.k müdürlttğü ..ı 
göze geldi: ' kırmızı kesilıniştL Bu ani tahav tul'. Aynca şehir da.bilinde bu- bu mahallelerin iıltiml1ki için yıımlıc>uıın imu pltnı 3ebir· 

- Yatak odunda senin ne 1· viilün sebebi ne olıibilirdi? Yol(- lunan ve darlığı do~yıaiyle ibti· 1 lii.zım gelen parayı tesbit et.- cilik müteha.ıısw Prostun ver-
şin var? • sa. bir mucizemi vuku bulmuştu? yaca kMi gelmiyen yangın 

1 
mıştir. dlğl direktifler dahllinde beledi-

Diye bağırdı.. Züleyoha, çapkın Evet bir mucize vl>ku bulmuş- muslukları da genişletilmiştir. • , ye imar müdürlüğü tarafından . 
çap\;ın glllerek ı;evııp verdi: tu. Yusuf, o en nazik anda ba.lıa Diğer taraftan şehrin 3 muhte· Bu para 8Z3J!U 20 bhı 1;ira hamrl.anmıçtır. Bu pliıaıı. naza • 

yandırmaya geldiin. ~ ıplaşıhıştı. Akııa<;lı, . ak sa.k.ellı çeşmeei a.çılmlljtır. bütçesınden 20 bm lirn,ıxın bu gören kııırrurıda. :ınomırn, her ne-

irk ec i 
Çek ece 
seferleri 

Dokuzuncu işletme bir 
çok iiAve trenler 
tahr-lke başladı 

- Vakit çok ilerledi, ııeni u - sının tecessüm eden haralile kar lif mıntakasıııda yeniden 3 ball< \ 0~~ır. Bil. lti~a- belecliye ran Çamtıcada tepehlll Böğazı 
- Fakat bu ne b~ uyandı- 1 Ya.kup, Şahadet parmağını agzı- Bu çf'Şmelerle bii'ltkte şehri- , '' İ;"" tahsi~ , ~iln görüld~ - vi ko'nfortı havi güzel bir otel ' 

nş!.. na götürmüş: (ne yapıyorsun mizde mevcut halk çeşmelerinin günden mtimlfilc mua'm,elelerine _yapılaca.ktır. cuDeı"şlveltmeteDemmu.!dryur .. o:~;ı;.;,dotı:d'~~ 
- Sevenler, sevdiklerini böyle Yusuf!) der gibi hayretle yüzü- mıktan 201 e varmı§tır. Halk bugünlerde baŞlanacaktır. Ayrıca otelin civ&nna da şa.rıt ....,,~ "'"""'~ 

uyandınrlar YUBUf! .. ı ne bakmış ve derhal gözden kay çeşmelerinin senelik su sarfiyatı Şehiroı1iıc ınüteh~ıııı. h-OSt stilinde bi.r kahve yapılacak ve itibaren_ ~irkec,\- Çelp:ı;ıece. ~· 
~ Uyaddırmıı:z olsunlar!. bolmuştu. 475.206 metre mika'bıdır. teneke mahallelerinin. istiın18- imar sahasının mühim bir kıs- tın~a ilave trenleı: tahrikine 

1 

- Memnun kalmadın mı Yn· YusU!, bu mucizeyi gördük • Devamlı ıslahat neticesinde kinden sonra bu mıntakamn ima ıını, b~ ev yapbracaklara baş aı:nıştır. 
suf? ten sonra orada nasıl durabilir- şehre w.rlleır su mıktan ge<ıen rı projelerini hazırtıımaktadır. ! satılma.il: ~ ayrılacaktır-. ;B~a. g~re Sirkeci<ktı pa-

- Odamdan çıkıp giderııen d;? Kapıya hücum etti; söratle sene 18,976_402 metre mik'abını Prostun nokta.i nazarına göre Fakat burada ~pılacak ınşa- zar günlen saat H, 14,20 ve 
bilhassa memnun kalacağım! . ı ~.'P kendisini dışarı attı. Fakat .. etmlııtir ı .. , at bazı. şartlan htl:iıı elacaktır. 14.5Ö de haseket edecek, treııltt 

- Beni kovuyonnusun r Züleyhtı.da aynı hızla yerinden tecavuz . · . bu mıntaka Giilhane parkıJldan . Binaların stilleri ve irtifaları , at yarışlarının cereyan ettığİ 
- Evet, kovuyorum seni. 1 fırlamış, entarisinin arka kısmı- Bu miktar geçen senelenn Yenikap~ istasyonl!fla ka4ar 1[ tahdld oluııaeaırtır. Çamheıı. te- sa.hada duracaklardır l4.20 ·ıe ı 
- Boıpına zahn\et etme git • na yapışınıştı. Yusufun kaJ:m.a· sarfiyatından 1.122.651 metre. yeşil sahıı. ola.calttır. Bilhassa pesine çıkan yollac da ihtiyacı ! ,.,, b' h. sf 1 

• im it tl El mik'al>ı. taslardır. Ge<;en sene j . ı --~'· . ..... _........__,_ li.,,.,. arasında ır tı!l\l tren ınek niyetind<ı degilim. sına mani o a is yordu. in- h _,,_ üh" "'..r denizle tren yolu arasmda bulu- j karşıJay...,..... , nıs.,.,t~ ,........,.......,. daha kaldırılması için de tedkik-
- Sende hiç utanın k yok • de yırtılan eteğin parçası oldu • k~ vpıı:=ız ~ak m ~la nan sahaya kat'iyen inıııu.t :YaP.. I toca~:1 Xollartö~a.nlübır ~t~ ·°"' ı· !er yapmaktadırö Akşamları ! 

mu'? ğu halde kentlisini sırtatü yerde • oUar ' tıtıtnuy alttU' muuı ve mo r vesaı ıçın, l8,30 V li l Si 
- Böyle basma kalıp konuş • bulmuştu. Bı_ı yüzden alının kaç- askeııı. D'lektep ve karak a . ' diğer kısımları ara.ha ve insarı.- da e e encllden ırke-

mayı bırak Yui!Uf!. Buraya ııiçin masına manı olaınAınıştı. ııevkolunmuştur. Şirk~_eu ~- ı Ahır~apı civarında bulllDB!l I !ar içüı yapılacaktır. ı ciye bir ilave katar kalkacak • 

- Nic;in geldin? lap tekrlır Yusuf un arkasına ta- len kolaylık dcıla'J1:81Y1e muayyen burglan ~ ve diğer için belediye, Maliye V~eti- olarak ~ ve yalnız bun. . 1 
geldim biliyormusun? ı Zilleyha, düştüğü yerden kal- bonele,ri de, al;ıon~re gosten- , tarihi Bizans surlarınm . yahuıı çamlıca tepesiniı,ı. iııtimlakl . tır: Bu tren, yarış yerine bo~ 

- Sana kendimi teslim etmek kılmıştı. Şlındi Yusuf önde, Zü- bir nisbet dahilinde her sene kı.s·-•- t ...ı..ıa-:ı.+.- le an!arıııtır. Vekalet tepooe 1 dan yolcu alacaktır. Bunlardan l 
1 artmaktadır ...._. Jt.,..,.,6! r--~- "endln 't -'-• · "'••-'n u · j 

için! . . leyha arkada olmak üzere kori- y !ruz İStanbul Beyoğlu. ve .Sure!arnı.. da pek bıu"ap oııqj. n: " .. e aı.. .........yı nıs.""ğa"" • , başka 1&031 28.48 <lif de Veli· 
Yw.ıuf çıldırır gibi oldu. tııı se'9" 00.da koş_uyorlardı. Yusı.ıt ka • - a . ' . •• .. __ ,_\:_.L . · cwı bir fiyatla satma razı etendlden g~ trenler ya.nş ; 

ı çıyor zw h k alı d Bogazıçı aboneleı:lnın saylBI ruıtıl"arı ~töre ~ tcı:ıir olmuştur. Vakıfla't'idaresine ait yerlnd duraca.klardır. 
gi hudutlarından dışarı çıkar • ı ' ey a ov yor u. 26.04.9 dur. Bu ınıktar ge<;eıı ~ olunacaktır. sallanın ,...,_!Ak! ·ıç· in de vakif. 
mak isteyen bu harlı3 kadını a • Manzara çok müthiş ve heyecan ------- "'Yıll 
yaklannın altına alıp tepeleme • 1 lı idi iş çığırın~ ç~-~· n_iha- neye nazaran 682 fada.dır. Prostuıı bu noktai nazannı lar idaresiyle temaa!ar yapıl • 
mek !· çın· ken"'aını" · zor zap•- • y.e. t rezalet şekline dokülmna • Büyükadaya verilen su da ali c _,. ı 1 dokto maktadır. Bu sahaya belediye 

"" ..., """' .her sene artmaktadır. Adanııı v ve belewye reıs r ve evkaf mümessillerinden mü-
diyordu. Yusuf, bu tehevvür aJ. , tu. Lfıtfi Kır ·.u....< ... -muhtelif sokaklanna yeniden ı dar esas ı--v~ ıxıu •~Akki! bir komisyon kıymet tında daha güzel ve daJıa erkek Yusuf, bir koridorun köşesin· ...,,... 
olmuştu . Gözlerini duman bllrü· ı den kıvrılırken efendisi Potifar 654 metre boru d&;enmiştir. vafık bulmaktadır. takdir edecektir. 

Büyük~dada. su ab nelerinin ----------------------== yen Züleyha, o sırada ihtirası • ile karşılaştı. Mısır azizinin ya • miktarı 125 e balig- olmuş ve bu 
nı dindirmekten baııka hiç bir nında Züleyhanın amcazadesi 1 k A k 
şey dü.1-ümnüyordu. Dişi bir Cey. 1 Yemlihada vardı. miktarla geçen seneye nazaran r- a 1 ve ) ___ ..._ 
lan çevik!iğile Yusufun üzeri • Potifar. Yusufu önleyip dur- 58 abone artmıştır. 
ne atıldı ; kollannı boynuna do • maya mecbur etti ve bu kaçuıa 
lamıya çalıştı. Yusuf, buna ·mey bır mana veremiyerek hayretle Armatörler birli· 

sordu : 
(" " - Ne oluyor, Yusuf? ğini kc.ngresi 

ly eni Saba hl m~:'.8tıiı~~~:~ ~~e;:~kv~~e: Armatörler birliğinin senelik 
zumunu hısse~ti . . Hadiseyi , kongr~st 21 Temmuzda yapıcak 

ABONE BEDEL ! ört baa edecek bir bahane uy • tır. Topİantınm birlik binasında 
Til k ' E bl durmak istiyordu. Lakin buna yapılması düşünülmektedir. 

' 
r •ye c•e 

S&NELIK 1400 Kr1- 27oO ' Krt. 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 80'.I • 
1 AYLIK 150 • 800 • 

TAKViM . 
Hl ılR 70 GÜN 195 AY 7 

1360 14 1357 

Gem ızie'- TEMMUZ ·Temmuz 
ahr 19 1941 1 

Pazartesi 
Güneı OAI• ikindi 

\ 

1 

muvaffak olamadı. Tam cevap 
vereceği sırada yanlarına kan I lzmir Maarif Müdürlüğü j 
ter içinde Züleyha geldi. Koca • Üçüncü müfettişlik Maarif 
sına . müşaviri. Reşit Tara.kcıoğlu 

-Senin ehline kaııdetınek i.a • münhal bulunan İzmir maarif 
teye_nin cezası nedir? . roiidürlüğün naklen ve terf.ian 
Dıye Sordu. P~~~· lıeynın • ı ta in edilmiştir. 

den vurulmuşa dondu. Yusufu Y ~ 
hemen orada öldürmek için sila-

1 

~, 
hına davrandı. AOL YEDE 

Züleyha; daha çabuk hareket 
ederek Potifarın bileğine yapış
tı : 1 

- Hayır ! Diye bağırdı. Seni 
adaletten ayırılmış görmek iste- 1

1 mem böyle insanların cezası ö •
1 lüm değil zindandır. 

Taşla baş yaran çocuk 

--------------------------------"Bak bizim oltaya da bir balık 
düştü .. Hem de pek al•k!,, 

. ' 
Dün nöbetçi olan Sulta.nalı.'. · etmiş ve: 

met birlnei sulh ceza m:ıhke- - Bak · demiş! Bizim oltaya 
mesine· bir yankesicilik cl:r'. ' diı. bir balık · düştü. Hem de 
mümeşhudu geldi. Sür'atle bac pek alık!. 
kılan ve neticelenen bu muha- , Arkadaşı. gülmüş ve göz e-
kemıede suçlu sabıkalı ve m<!Ş- d rek: · ' 
hur yankesicilerden K8.ıııil - Çek oltanı; al kısnıetini . 
Düzgiingidiş ( ?) tev'kif ~~ Cevabını vermiş. Bu Sırada. 

rek 2 ay 7 gün hapse mahkiı- Kambur K8:ınil; elini daldırdığı 
miyetine karar verildi. Melunedin cebini alt üst eder-

Mııhakeme safaluı.tına ve ken . asıl alıklığı kendisi yap
dinlenen şalıidleriı1 ifadelerine :ana olacak, ki • Mehmet; his· 
göre bu yankesicilik vak'ası setmiıı ve onu tam cürmü me.ıı· 
§Öyle olmuştur: but vaziyetinde avlayarak bü-

Meşlıur ve sa.bıka.1'. yankesi- tün kaJ.abalığıı. gösterınl!ıtir. 
cilerden Kambur Kilmil köprü Ve hepsini şahit olarak temin 
üstünde dolaşıp / kendine düıı· etmiştir. 
günce bir av ararken iskele du- Dün nöbetçi mahkemesine 

Bu tedbirler, dünden itiba'ren 
başlayan mevsimin at yıı;rışla
nna iştir8.k eden İstanbulluların 
ietlrahatleri ve ihtiyaçları göz 
öhtinde tutularak alınmıştır. 

Binaenaleyh bu katarlar yal
ım pazar günleci tahrik edile • 
cektir. 
---~~~--

iz ·r Fuarında 
Maarif pavyomı 
Bu yıl 20 Ağustosta açılacak. 

ve 20 Ey!filde kapanacak olan 
lımir Enternasyonal Fuannda
ki Maarif pavyonunda Gail ter
biye enst!tilsü resi.dl • iş şube
siniri i.Ştlrakile orta oli:ullarla, 
kız enstitüleri ve öğretmen okul 
larımızın reshn ve yazı dersle
ri taliayetine ait ta.lehe resim
lerıie el yazılannın ıe.,hiri ka
rar1ıı'9tınJnwıtır. 

'J' eşhir edilecek resimlerle ya
?.ılar okulların her san'at ve şu
belerinden seçilerek ve mnhte- 1 
lif t al~belere ait olmak U2ıere 
25-30 adet reoıim ile 10-15 adet 
ya.ı.ıdan ibaret oalcaktır. 

Kadıköy - Haydarpaşa 
vapur tarifelerinde 

değişi' ''k 

Yazan : ·ın.uNA Y 

Evvellrl gi:in bana yedl ~ 
Zlllf A:i eıw gtlndeı'tilW. tdl 
!ardan biri iıarkın en bify1lk tJf 
ııefestnt k1içllk .ıanno_1ımm '""'4' 

&d ~ T::~~~ 
m..mı.. lDtaiıln-Oat:ııı. .,,..J. 
mış yaprııJdannın arıııamıa y, 
atmak bir damla. suda. bir 
seyretıneğe !<Midir. 

Tabii tarafından gençle~ 
olduğu kaydiyfe gönderilen. .~ 
ğcri de bir lıikftye külliyıı.tiCI"~ 
Genç milelllfln ilk hik!yee! ~ 
zuun reaUmıı.ı. t~ :..• 
fena değildir. Fakat . üalilljj: 
yenilik namına yapılmak ist~ıı
diğinde şüphe etmediğim ,,... 
rlp eı;erin kıymetini çok JlJI" 
palı yor. İşte iki cilmle: 

"- Bir halt eden1ezııln ~ 
ııöylendi Salih.,, 

"V erlriz dedi öteki 
Her lisanda Qlduğu ~bi ~ 

çenin de kendine mahsus j;ôt 
bir cümle terkibi vardır. F' /;' 
ve ifadede yapılmak istenilell ., 
ğiş.iklik bu esasa dokunaeai' ..bl' 
lursa eser şahsiyetinden kar. 
der. Böyle y&ZJ. yazım biıı ~ 
harrir lisanın en güzel bir ~ 
nı ihmal etm.iŞ demektir. ~ 
bu kasden yapılıyorsa bir ııı)• 
yettir. Öyle olmayıp da kaJe 
ne geldiği gibi yıızm·ş~a ~ 
bilmıiyor demektir. Halbukl!<1" 
kuy11Cııların fikirlerini bu n~ ... 
ya lliştirmemek, Salihi """· 
getinnek kii.fi idi. Çünkü ~ti' 
lü k defa "nde ~ 90 yen _MI, 

Jalllar bile böyle söyleıl10P"'. 
"&l:ib bir halt edeme28İl1 $!' 
llÖylendiH derler. "GörllrÜS ~ 
di öteki,, dmıezleı< "ötekJ de ıı
rtirüz dedi,, derler. Şimdi $ot! 
yorum: Bu şivesi&liği y~ 
ne mecburiyet var? N irde ~ 
le takdint tehir yap~'~~ 
V'llrdır. Onların agızıa:ı:"_:.ıt 
a!Sylenilen bi.r cttm.ley1 nı~~jt 
istenen şekle koya.bilir. T,... .. 
mesele yaaya intik ede~, 
sanın bu güzel millt ]dl!\(e~ 
ywtmağa, parça!anııığa ., 
ycıkful'. Bu tahrr"bi bir ~ 
gibi de lı:abul edemeyiz. y ' 
san'atta olduğu gibi lisanda.# 

pt!Aeak yeıilllk •llıaıııın ~ 
tme doknnmamahdır. 

- Benini lisanım&, kal~ 
böyle geliyor, böyle y~Y~-.· 
demek, bir genç ku portreSl iİ' 
pan ressamın ben böyle ~ti' 
yonun diye mllŞl.mbanın ~ 
ne bir burun, bir ocak ırt~ 
bir süpürge lıtr d.e tek ~ 
resmetm.ıne berızer. =:'::A· 
ııöi- kolposıı -lrde ~~ 
Bunun içindir iri Refik aııJı tJ' 
nesir yazmak, !Pir. ~v" 
çok güçtür sözü tok doğrU 
fikirdir. ,.j)I 

Şair geçine'lller serJıe!IC ' 
gibt geniş bit meydan v~.z; 
da istedikleri kadar aaçw-~~ 
bilirler. Bu saçmalardan blt ~· 
anlamıyanlal'& da şiir muııııt~ 
dir ve mübhenı olm.alıdıı'· -~iti' 
anlamıyorsunın:, deyip işill 1~ 
den çıkıverirler. Halbuki ıı tf! 
öyle değildir. Bir takım su litl' 
tilrmez kayıtlara, şart:ıara. ti 1Jf 
dir. Türk nesri kolay Jıô er 
kendisine dokundurınaz. J3U .;ti 
heti bilhassa. hikil.yeclliğa be ır 
eden gençler hiç bir zaınııll 
nutmamalıdırlar. ULUI'i~f' 

Kömürde tasart'~ 
Münkalat Yeki.Jetinin pe~ 

yollan v3'1urlarında muıı.~ )il' 
bir sür'atle gitmek üzere jl 
saplanmış kömürden dıı.b3 J')1 
kömür sarf eden makinist v~ 
tanlara, tasarruf edilen k ~ 
riin yüzde ellisi, ı;isbetinde P 
vereceği yazılmıştı. .ır 

öğrendiği:mize göre, iyi J1' fi 
celeri görUlmcğe baş\a.nall <'' 
tedbirin DeV"let Dmiryoll1l~ıl~t 
sıtalarına da teşmili · :Mün ·r . 
Vekaletince derpiş edi\mıştı r' 

Münakalat Vek!l.leti a}~ ı) 
Devlet Demityoll:ırı. De"ıe ıfl''J'I 
manian, Devlet DeniıY0 0stl 
fabrika ve atölyelerinde !' )J"'. 
ve telgraf işlerinde yeni bıf Jel' 
luşla. temayüz eden eıenıs.ı 
para ile taltif edecektir~ 

j Yeni ne riy~ 
\1. o 4.39 8.38 Ezanr 

4.40 12, ' 0 16.19 v ati 

Akpm Yat.. imsak 

Sonra yüreği yana yana ilave 
etti ; 

l - Yahut kafi miktarda kam

1 
çı! 

Haydarda Bıçakçı çeşme so
kağında, f5 numarada oturan 
Neşetin 11 yaşındaki oğlu Cev
det ayni mahallede 9 numara
da oturan 11 yaşındaki Hüseyin 
tarafından taşla b3J1ından yara 
lanmış ve ykalnmıştır. 

baaında olta ile balık avlayan- verilen bu cürmümeııhudda ba· 
ların b~ıııdaki kalabalık dik- hk avlayanları seyredenleri alık 
katini celbetmi§, o da araları- zannedip avlamağa kalkan a
na kanşmıştır : çılr göz yaınkesici mhuahekeme 

- Ha tutuldu işte. Bir izma,. edilmiş ve sabıkalı olması da 
rit daha geldi. Falan diyerek göz önüne alınarak suçu sabit 
heyecanlı heyeeanlı bal.ık avlı· olmuştur. 

Dcnizyolları Kadıköy ve ŞA 'MERDAN ~ 
Haydarp!l.!ja vapur tarift"J,..rin- !kM.t 

b. d,..,.. "klik Genç negJın kıymetli h p 
de kü.;ük ır .,,,ışı yapnu. - cilerinden Sait Faik'in eı: g si!' 12.00 1.58 6.46 Ezani 

19.40 21.38 1.26 v ••• u 

-- DİKKAT --cYen l Sabah• • gönder-il.., YM11 r 
ve ovrak neıredil!Mn edllmeırtn iade 

o!unm•z. ve bunhırın kavboJm•ut-

dan dolay• hli bir •....Uyel ı..ı.wı 

edl'-<-

Züleyha, çıldırasıya sevdiği odunta başını yarmış 
Yusuf un ö~sine elbette razı o- i 
lamazdı. Halbuki onu kocaaına 
karşı. suçlu göstermişti Suç -
lu bir klmııenin mutlaka bir ce- ' 
za görmesi lazımdı. Bu da ya zin 
dan, yahut kamçı olabilirdi. Bu 1 

iünci eez•mn ucunda ölüm yok-j1 

tu • 

Akıırayda Valde cam1t aoka· 
ğında 21 sayıda oturan Şakir 
oğiu Cemali ba.ı)!ına. odunla vu
rarak yapala.mald:n ııughı Ak1&
rayda Pazar yerinde :maaav 
F . oğlu l&hmat yakııı!ıı.nmttJ 

yıı.nJan seyredea kalabalığı ta- Derhal neticelenen duruşma.
tan için dolapn Kımıbur Ki- da Kambur Kiimilin 2 ay 7 gün 
mil bu ıııradf. kendi yanına ge- hap<Une ve !ıemen tevkifine ka
len bir arkaılagına :Mehmet a- rar verilerek hakkında tevkil 
dında1d bir tafralı geııcl ioat'et müzekkeresi kesilıniııtir. 

'-----------------------------~ 

tır. ve seçme 20 hikayesini b_'.!'r O' 
Buna naıara.n akşamları ya toplıyan bu güzel e,,.,. eJl1" 

18,20 de kalkacak vapur 18,55 ğır kitabevi tarafından ıı 
de, 19,15 de kalkacak vapur da dilmiştir. . edi'I 
19,20 de hareket edecektir. lslam -Türk An_sıkk>P8~ k&ranıı t&tbikına başiım· 16 ıueı sayısı ıııti4Bl' 

tir. Tavsiye ~ 
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BALKANLARDA Her 
Sabah Askerlik Ba isleri 

• 
' 

SON SEYAHAT= 
Bulgar ülkücüsü olmak için ilk 
şart: Bulgaryayı Yemyeşil tut
maktır. 

Jstanbul Beledi ge-
1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiıiiii~~~~~--==iiiiiii 

t1 (Baı tarafı 1 inci ıtyfada) 

,)- Uzun kara kirpiklerin arka -
, ınndaki yeşil göz, uzun kumral 
[:kirpiklerin arkasındaki siyah 
( gi\zden daha bayıltıcıdır. 
t-ı Salatalık marul cacıklık hi -
i yar bile yeşildir. Yalınız adaırun 
hiyarı yeşil olmıyor. Hoş, hiyar ı 

' adamın rengide belli olmazya .... 

~ 
Yeşil niçin \"C neden böyledir? 

\ Çünkü yeşil, umut ve hayat - 1 
tır. Yahut öyle cleğildirde yaratı 

' ga fil) bu sanıyı (4) veriyor. 
1. Yukaı·ıda sayıp döktükleri 
ın i ~i iz önüne getiriniz ve şöyle 

r düşününüz. Sizde anlıyacak
rn ı, zk; y~şil umut \ "C hayattır. ı 

1 Aylarca kar altında kalan, 
VE yüz yıllarca kar yüzü görme
yoı toprak; baharda yeşile doğ
ı 11 keydıkça serçeler ötüşür, e -
*kler anırır, kediler, mıyavlar, 
ve im:mlar homurdar .... 

Bahar tirşe tomurcuktan, be
.yaz baldıran yeşilinden doğar. 

Kumarbazla ondan aşağı kal
rnayan diplamat, bütün umudu
nu ve hayat denilen sürekli he -

· yecanını masanın yeşiline bağ -
Jar. 

ietekoz allığına boyanan ka
{lın ; yanaklarını ahlat yeşiline, 
dudaklarını türbe yeşiline ve 
tırnaklarını bamya yeşiline bo
yasa ... Ne olur, bir gün boyayı
verse görecektirki şimdikinden 
uaha çok güzelleı;miştir. 

Başkasını beğenmeyen şair 
herkesi inkar den edip bir gün 
yeşil mürekkeple yazsın, bakın 
:ne linlii bir dahi olur. Çiçeği bur 
nunda kübik besteciye salık(5) 
veririm, seslendireceği yaygara
ların notasını yeşil kurşun kale -
mile çizsin; epeyce dinleyen bu
lw. 

~ Dedimya yeşilde bir kutsallık, 
lıir alımlılık var çünkü yeşil, u -
rout ve hayattır. 

lrnparatorlugun son ve biri
cik biiyük adamı olan Milat pa
tJll; Tuna boylarının bize kalma
yacağını, bilmemekle beraber ye 
>ı•lin ne olduğunu bildiği içindir 
k1 Bulgarya vadilerini, Bulgar
ya topraklarını ilk yeşile boya
yan oldu. Bugiinkü şu şatranç 
.ta.htaaından daha düzgün ve öl
çülemez ormanların ilk fidanı 
<>nundur. Bugün yeşil bulgar -
ya diyorsak, bu adı ona verdiren 
Mıtlıat paşadır. Bugiinkü Bulgar 
çiftçisini yarnttıgı gibi... Ne ya 
zıkki Bulgaryayı Bulgarya Su
riyeyi Suriye eden bu yuca dev
let adaıru, öz 'l'ilrk lzın,ire bir in
cir dikaıneden kaçmaya mecbur 
cdılıniştir. 

Bulgaryada yeşil, ulusal bir 
~eğer ve ülkü olmuştur. Bu de -
~r ve ülküyü Mitat paşa dikti, 
Prens - Kral Ferdinad çok su -

Bulgar bayrağındaki koyu ye-
)ayıp besledi. J 

tPlın müstakil ve koyu yeşil Bul 
aaryanın rengi olduğunu öğre
~en odur. 

Bir Bulgar yarım dakikalık 
!fırı<at bulursa belki bin düşma
runı kıtır kıtır doğraya bilir. Fa
kat o bulgara biıı yıllık bir fır -
'ııat veriniz, bir tek Bulgar fida
lunın bir tek yaprağını kopara -
Jnaz, içinden gelmez, gücü yetse 
eh varmaz eli varsa gönlü bırak 
JJJ&Z gönlü bıraksa ulusal Bulgar 
ya ülküsü önüne geçer. İyi bir 
Bulgar vatan severi Ye iyi bir 

' D u v a r d a turalar ter
J!inc asılmış. M o d e r n kol
tııkların arkalıklarına uçları iş
lemeli peşkirler ,koymuş. Bu 
zevksizlik içinde adeta susuz 
kalınış bir balık gibi a>:ap çek -
tım, bir bahane ile kendimi so-
i)<ağa dar attım. _ 

Nazmi kapıya dogru haykır-

'dı. 
- Dadı! Yemeği ver. 
Kapı aralandı. İçeriye bir tep

ııi sürüldü. Ev sahibi. 
- Ben sahanları sofranın üs

tüne koyacağım. Canın hangi
&nd~n isterse ondan yersin . İki
de birde havan eli gibi kalkıp o
turamam. 

Gülüşerek yeme,P bitirdiler. 
ı Fazıl Nazmiye tesadüften 
.;ok ~emnıındu. Arkadaşının 
bulduğu mevzular ona Münire 
ile olan hadiseyi bi~:ı.z \:'nutt~r
muş, yüreğindeki agır!ıgı hafıf
Jetmişti. Yalnız arada . aklına 
geldikçe kalbine bir zehır dam
lası akıtılıruş gibi bir acılık du
yuyordu. Nazmi: 

- Biraz da kendinden bahset 
dedi. Benim karabaş!ığa hücum 
ettiğine bakılırsa yakında bo -
yunduruğa giriyorsun. 

- Öyle gibi. 
"' - Vah vah. Ne ise hayırlısı 
olsun. Bari memnun musun. 

Fazıl cevap vermedi. Nazmi: 
1 ~ Suali tekrarlamağa hacet 

yok; sükütundan anlıyorum ki, 
memnun değilsin. O halde neden 
kendini istemiye istemiye bu ha
yata atıyorsun. 

ı.. 

Fazıl, içini çekti. Nazmi: 
- Mutlaka hiAsiyatıııa hakim 

olrr.adııı, bir zaf gö~terdin. Şim 

Bulgarya Türkü alay alay Tür 
kiyeye göç ederken, Ankaranın 
ünlü bal arısı küme küme Bul -
garyaya göç etmiş gibi bu arı -
lar istasyonlar boyunca, dağlar 
boyunca, vadiler boyunca, yeşil 
Bulgaryada görülmektedir. 

Eulgarya için yazdığım şu sa
tırlardan aykırı bir heyecana ka 
pılarak beni ayıplaanasınlar. Ben 
bir yeşil vazoyu seyrediyorum. 
İçinde ne var? Bilmem. Bildiğim 
şudur ki Bulgarya, bir yeşil Kü
tahya çinisi kadar Türktür. 

Bulgar bir komşudur. Bir kom 
şu ki sizinle dost olmak istedi
ğini söyler olmak istemediğini 
bile söylemiş olsa o komşunun 
i~leri ve gidişlerile ilgili olmak 
doğru değildir. Onun için ben 
Bulgar komııuyu bırakıyorum da 
sadece Türk Edirnenin hintcr -
landı sayılan yeşil Bulgaryadan 
konuşuyorum , Seviyorum Bul -
garyayı, ııc yalan ~üöylcyeyim? 
Ben ne zııımaıı Bulgaryada do -
laşsam Ankarada, k~ndi bahçem 
de dolaşıyormuşum gibi !'eliyor 
bana. Aşkın ı:erçcvcsi, terazisi, 
kantarı, yasağı olmaz ki.. Sevi
yorum işte! Yeşil Bulgarya de -
nildimi içim titıriyor, ağzımın 
suları akıyor ve heyecanlarım 
fışkın fışkınveriyor. Olmaz ol -
maz .. Dem : Olmaz olmaz! 

Giizelim alemi >nıkandır bu. 
Bıılgaryada o dostluk isteği, 

bende bu aşk duygusu olduktan 
sonra elbette bir gün sınırları 
kaldıracağız, gümrükleri kaldı -
racağız, pasaportları kaldıraca -
ğız, adeta tek iilke olacağız. Çat 
burcla çat Sofyada, çat Tunada 
çat sakaryacla .. Böyle bir ülke 
birliğini kim istemez? 

• • 
... Karşı köyde bir bayram 

var. Gaydalar çalıyor kadın er -
kek Hora (6) tepıyorlar. 

Aacaba benim gibi bir aşığın 
ve dostun geldiğini duydularda 
sevinçlerinden mi hora tepiy.or
lar? Bilgili bir yol arkada.5ı ku· 
rumlu kurumlu söyledi: 

- 1912 Hadım köy mütareke· 
sinin yıl diinümünii kutluyorlar. ! 

- Yanlış olmasın dedim? Ve 
hesaplamağa başladım. Bugün 
Tommuzun içindeyiz, halbuki 
Temmuzun içinde bir sabah, böy 
le bir sabah biz Edirneyi istir -
dat etmiştik. 

Yol arkadaşımın yüzü, yüreği
le beraber buruştu. 

Konvansiyonel denilen dünya
mn en mendebur treni beni ye -
şıl Bulgaryanın içerlerine doğ -
ru götürüyor. Söylemek gümüş 
ise, susmak altındır demişler. Bu 
nu bildiğimi göstermek için kom 
pardımandaki kirli ve tozlu kö -
şefiıe yaslanıp sustum. 

Aka GtlNDtlZ 

fl) Hakikat acıdır. Fakat 
iyi yürkle söylenirse tatlı olur. 

(2) Uçmak - Cennet. 
t3) Yaratık = Mahlük. 
(4) Sanı = Zan 
(5) Salık = Tavsiye 
16) Sirto gibi kadın erkek 

elele vererek bir halka olup dans 
etmek. Hora t~pmek = dans 
etmek. 

A. G. 

di bütün namuslu adamlar gibi 
yaptığın hatayı temizlemek mec 
buriyetindesir.. 
- Hayır, azizim. Hiç öyle değil. 

- Anlat. İki gözüm. 
- Nazmi ben çok bedbahtım. 

Fakir, fakat çok meziyetli bir 
kız seviyordum. Onunla evlen -
meği diiı;ünüyordum. Mümkün 
olamıyacak. Annemin ısrarile 
zengin bir izdivaç yapmak mec
buriyetindeyim. 

- Alacağın kadın zengin mi? 
- Çok zengin. 
- Yaşlı mı? 
- O kadar değil. Fakat ben 

onu sevmiyorum; seveceğimi de 
zannetmiyorum. Bugün sevdi -
ğim kızla buluştuk. Kendisine 
va,ziyeti anlattıın. 

Nazmi: 
- Yavrum, dedi. Bu hususta 

ben sana hiçbir nasihat vere -
mem. Çünkü biliyorsun ki be -
nim için iş başından bozuk. Ben 
senin yerinde olsam ne fakirine, 
ne zenginine bakarım. Hürriye
timi feda etmem. Fakat sen öy
le değil. Nasıl olsa boynuna ev
lilik tasmasını takınağı gözüne 
almışsın. 

- Sevdiğim kızla evlensey -
dim, boynuma dediğin gibi bir 
tasma takmış olmıyacakbm. 

- Rimbilir. Belki bu tasmayı 
sana karın takmıyaeaktı. Fakat 
hayat şartları yine seni bir bo
yunduruğa koşacaktı. 

- Neden? 
- Neden olacak? Karırun ol-

masan maişetin esiri olacaksın. 
İnsan esaretten kurtulmaz fa -
kat bence en güç esaret mcs'uli
yeti üstüne alınan ailenin insa-

si ve güvercinler 'B •• •• k 
B elediye güvercinlere ye.m UYU Harbin · inkişafı 

atmayı yasak edecekmı~. 
Bu yasağın sebebi de bu hayvan- ! 
!arın her tarafı pislemeleri 
imiş! 

Bize kalırsa yasak etmek ne 
kelime?. Belediye şehrin belli 
başlı göz önündeki meydanla- ı 
rına birer güvercin heykeli dik
mek suretiyle kadirşinaslığını 
isbat etmelidir. Zira güvercin 
belediyenin tanzifat şubesinin 
en belli başlı yardımcılarından 
biridir. 

Zaten eskidenberi İstanbul 
nisbi temizliğinin bir kısmını 
ehli hayvanlara borçlu olagel
ıniştir. Mesela mutlakiyet ve 
meşrutiyet devirlerinde sokak 
köpeklerinin sokaklarda et, ke
mik kırıntılarıru mide tarikiyle 
bel'etmek suretiyle İstanbul so
kaklarına ettikleri hizmeti han
ği insaf sahibi hemşehri inkar 
edebilir? Meşrutiyeti ınüte.ıkip 
köpekledn Hayırsız adaya ncfy. 
edilmelerini hatırlayanlar, o u
mumi sürgünd<'n sonra &olcak
ların arzettiği manzarayı da her 
halde derhatır edeceklerdir. O 
kadar uzağa gitmcğe lüzum 
yok, bugün bile İstanbulun ba
zı kuytu ve kenar semt sokak
ları, müzalırafatı masraf•ız 
yok eden o dört ayaklı temizlik 
hadimlerinin hasretini muhak _ 1 

kak çekiyorlardır. 

Dört gün süren sükunetten sonra Alman -
Rus cephesinde patlak veren fırtına 

1 

Herkes bilir ki fırtınadan ....,....._.......,..._,._..,....._. doğnı olamazdı. Arkadan piya. 1 

sonra derin bir siikünet ve bu- Yazan : de cüzütamlan ve ağır topçu-
nurı Jl€Şinden de tekra.r bir fır- Emeklı• Kurmay nun da yetişmesi Jazımdı . 
Una kopar. Bu tabiat kanunla- --rında böyle olduğu gibi ordu _ • 6 - Stalin haümın piyade ve 
Jarın sevk ve idaresindeki ezeli Bınbaşı ağır topçusuz yarılması ve bun· 1 
sevkulceyş kaideleri de aynen Zekı• GÜDER dan istifade edilme< pek müm- ı 
böyldir. kiın olamazdı. 

Stalin hattı onune kadar .__.. '*"' ......._,. ,..,.....,....._ 7 - Mühim di~cr bir ~ebep 
yayılmış olan muharebeler, hu- ı lar vasati 50-0 kilometre kadar ı de ; Rusyayı mağliıp rtnıc·k i~in 
dut meydan muharebelerinden i~eri girmişler Bialititak ve \ onun asil ordusunu yakala yıp 

Pi k a h bel · imha etmek sevk ve idan1lt e-
ba~ka bır şey değildi. &asen ns mey an mu are ennde ı 
Polc.nya haı binde yiızlcrine J Ruslara Ç'Jk ağır zayiat verdi- sa•tır. 
taktıkları dostluk ma!<kesi al- rerek üç y•üz binden fazla e.;ir Stalin h:ttU «Lıa sıı\ d belki 
tında bırbirine dişlerini gıcır • ve bir ço.k top, tank ve malzeme Ruslar ~c>v:k ul C: c-yşi ı-ı;:aı ·ıaı ya. ı 
dahn Nasyonal Sosyalizm ile ' kaybettirmi~lerdi. Bu mıktar parak Alrranlara vak" h nmaz
Komünizm ve bunların kah - büyük Rus ordusuna fazla bir lar Napolyc-n seferinde oiduğu 

1 1 H
"tl ı Rt ı · ı ı:ıtıı OralJara clcoj:ru ~eki lirleıdi. I 

ranıan arı o an ı er e •- a ın; ~ey kaybcttırmemisı,•e de.. ~üp _ "' h 
Y

üzle · el k ı · t d ~ .ou .al Almanya için hr!:< bir 
rın en mas e erı a ıp a htsiz ki en iyi tümenleri ve ycı·- -

bütün kin ve garazleriylc boğuş. 1 o;c·y olmazdı. Çünk il Ru<. sefe- ı 
mafa başladıkları 22 Haziran- lerine konulma.'1 zamanF. miitc· rınin uzaması aleyhim- < •l ıırd u . 

d h b 
ı vakkıf olan bir çok •ilah , va~ıta ı Alm r.n sevk >e ida ı e•inin bu 

a. er ıki taraf ta kendi ü- ı · kı ·· kl 
1 

· k ve malzemelerini zayi ett i rrtı.i,ti . h.'l'f•te ga,·esı: her halde Rus 
yu u erıy e mütenasıp uv- i J 

'etleri karşılaştıramamıslardı. , En mühim zayiatları is~ harp ' C•rdusıınun Stalin hatu ve bu-
Çünkii her iki tarafta birbirini : te en müthi~ silah olan manc - mın hemf'n şarkında c·ereyan 
vaktinden evvel kuşkul:ı.ndır- nyatlarıdır. 1 <'tmesi muhtf·mrl Ye dün baR-
mak i~temiyorlardı. Bunlara mukabil Almanlar larnıs olan büvük muharebede 

d Jd k imlıası olmak icap ed<T. 
Almanya, Finlancliyaya as- " o u ça yer yer çetin mü- . 

* . 1'er sevkettiği vakit bunları Fin- dafaada bulun;uı RuHlar kar•ı- ı Çiınkli Ruslar seferberliide - ' limdıya yoliyle şimali Norveçe sında zayiata uğramışlarsa d;, rini ilan ve 13 sınıfı sılah altına 1 
öteyi beriyi kirletınesinc mu- gönderdığini ortaya yaymıştı ileri hareket, muvaffakıyet şüp- ala_rak . alelıicelc Stalin hattına 1 

kabil güvercinin İstanbula yap- Şarki Polonyaya ve Rumanya- hesiz ki bu ordunun maneviyati- dq' ru ıht ıyat lrnVYetlerini ileri / - ı - · · ı surdukled her günkü havadis, 
tıg"ı hizmetler ölçülemi,·ecek ya Y'!'< ıgı kuvvetler ı~ın < e söz nı kuvvetlendirmiştir. J d lerden anlaşılmaktadır. ı 
kadar çoktur. c garpteki hava taarruzların - Stalin hattına kadar varıl- , 

Göze güzel görünmelerinden, dan kıtaatı korumak ve iLtira,. dıktan hatta Ostrov ve Kiy<f Geçen perşembe günkü ya- I 
o tatlı; - Hu, hu!'l:ırından ve hat ettırmck ve Rusyaya karşı iflikametlerinde birer de delık zımda Stdlın hattının Rus or- ı 

bı· ı· h• r•k t ·· t k h k ' dusuna fa'·darlan zı\ 'd bı· ı· ı 
hakiki her İstanbul cocugu- nun, 0 

' e gos erere a 1 - a~mağa muvaffak olduktan , -. k tt ı ., d Al ka_pan olabileceP.ıni mütal~a et-
Tıpkı anne ninnisi gibi, yüreğin- a c ııgı tereye taarıuz e e- ı-onra manlar niçin dört gün-
de yer etmiş: cekmi~ gibi etrafa haberler sız- denberi sessız kalmışlardı. mı~ ve burada Ruı, orduı;ıu mağ ı lüp olllrna netıcenin peb de Ru" 1 

- üsku··dara gideyı·m, u··stı·ı· _ dıraralı Rusları aldatmak , ha- Muhtelif matbuat , ' "i ... ,"n ı · · · 
1 

~ " ıı. ar ıçın ıyı olmıyac.-ağınu işaret 
büler dokuyayım! temposuna u- zıılık~ız yakalamak istemi,ti. dk~rı umumiyesi ve bazı mute- etmiştim . 
yan sabah ötüşlerinden ba~.ka Bu sebeple Almanlar ilk ham- h~Rsıslar Rusların umuldugu- n . B 

İ d 
ugiin görii~· nı'llz ki ızwe •\. ·-

güvercinlerin stanbulun husu- led~ ve durmadan taarruzlarla •n f37Ja dayandıklarına, ateş k 
k 

r, ma aletle ~·azdığım iic: mü-
siyeti bakım.ından da ehemmi- Rus oı du~unıı mağliıp tdecek uvvetlerinin, motörlü \•e zırhlı lıim iatik:ı.metten Stalin hattı 
yetti bir mevkileri vardır. Gü- ve am~na düşürecek kadar faz- nısıtalar•nın cokluk ve üstün - yarılarak umumi taarnıza kal-

la kunct yığamamışlardı . Da- ·ı . b ,_ mı~ Ye bir çok mühim rıokta-vercinsiz Beyazıd ve Sultanah- j lüklerindPn bahkederek Alman kıl 
met meydanlarını tasavvur et- ha zıyade düşmana yıldırım hı crı .trP,c~inin müşkül bir &af- lar Alman ordusunur. e!ıne dıi~
mek bile insana kasvet veriyor. ı aya gırdigini ileri sürüyorlar, rı'liıştür. · 

Saym Lütfi Kırdar gibi İs- 1 tesiııyle baskın yapacak motör- dı. 
tanbulu b••tan başa muazzam Jü ve zırhlı birlikleri ileri yanaş Halbukı hakikatte sevk ve .. işte ~örüyonı~ ki doı·t . !!'Ün- ı 

...,. tırmışlardı ı· luk derın gukunetin manası ; 
bir parka ve hudutsuz bir çimen- · idareyi ben 'mseyen bir asker go 
zare çevirmeğe azmetmiş bir Fu~lara gelince; Ruslar da zuyle bu duı·uş ve •Ükünet ~ok ıkmal. ndeE alma ve hazırlık -
belediye reisimızin zamanı ida- şiiphesn. ki uykuda deği!Jerdi. tabii bir ~~ydi. 1 mış. Hudud meydan muharebc-
resinde o azametli parkın ve Onlar da garbe doğru tahşidat- Çünkü: ' leri~dcn sonra artık milyonluk 
vüsatli yeşil sahanın kuşsuz ta bulunuyorlardı. Fakat Al- 1 _ Yukarıda yauldığı ve<;hi- buyuk orduların boğukmaaı J 

kalması gnçekl.en bir nasipsiz- manları kuşkulandırmamak i~in le Rusları ııu~kulandırmamak b~lamıştır. Çok beklemeğ"e Jü
lik olur. tam bir seferberlikle icabı kadar ve baskın yapmak için cepheye zum yok. Nihayet dört beş gün 

Mütarekede, lstanbul renk kuwet yığa.m,adıkları son mu- kiı.fi kuvvet },ğılamamıştı. ı~ınde bunun da netice>.ı kendi-
renk, cins cins düşman askerle- harebelerde meydana çıktı. 1 2 - İki haftada vasati 500 ~mi gc».terecektır. ·ı 
rinin elinde bulunduğu sırada ı Stalın hattına kadar devam kilometre yürüyen motorize bır 1 Rııslaı· için burada en mühim 
Fransız mı, İtalyan nu, yoksa eden bu muharebelerde Alman 1 ordu ıstirahat, ikmal ve takvi- ~e __ tMajino) kadar sağ-
rengarenk müstemleke askerle- !!!!!!!!!!!!!!!"'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!! yeye muhtaçtı. , lam olmadığı tahmin edılen Sta-
rimi şimdi layıkiyle hatırlaya - 3 Ru d · ıı 1 lın hattına pek bag· lanın.ı.yarak 

• tarabilclilerdi. Bu sefer "Pr·-'",, . - s emıryo arırun. ge-madığımız yabancı insanlar İs-
1 

"'" nıc hat olmas ilk d d · 1 · ordularım bir imhadan kurtar -
un kiıbik fantezilerine kurban "' . 1 an a emıryo -tan_bul gu"veı·cinlerini vurup ye- ı Jarından ıltmal içı·n ı"sti·f·"ey· 1 malı için oynak müdafaalarla ve 
giderlerse gerçek ten acınır. "'" ı mege kalkışmışlar ve galiba ca- miilmkün kılamüdı. { mahdut hedefli taarruzlarla 

mi kubbesinde güvercin avla- İstanbul güvercinlerini, ortalı- 4 - Kara yollarından otomo- duşmanı yormak, yıpratmak, 
yım derken o aralık ezan oku- ğı pisliyorlar diye açlığa ve bil nakliyatı ise havada olduk- mümkün olduğu kadar fazla za-

inkır:ı.za mahkum etmek! ... · ta -
makta olan talihsiz bir müezzi- Halbuki, za'1allı güvercinlerin ça kuvvetli olan Rus hava ta- yıa ugı·atmak ve netıude İn-
ni de yaralamışlardı. O zaman- kirlerine gelinciye kadar İs- ~rruk zmlau··r:."ku~ldkt"ıarşı. güpegündüz giliz ve Amerikalılardan yardım 
lar yapılan müracaatlar üzerine tanbulda kaldırılacak 0 kadar ...- ., umuyorsa zaman kazanmak ol-
1stanbul güvercinleri, yamyam k k. 5 - Ucsuz ve bucaksız Rus malıdır. 
müstevlilerin elinden tatlı canla- ço sey var ı.... ovalarında motörlü ve zırhlı Emekli knrma.y binbaı,ı 
rını, hamdolsun az zayiatla, kur- A. C. SARA ÇOGLU kuvvetlerin başını alıp gitmesi \ Zeki Güd~ 

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~!!!!!~ 
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na tahmil eylediği maişet esa
retidir. İnsan tek başına olursa 
ağaca çıksa pabucu yerde kal
maz. Fakat başında çoluk, ço
cuk olunca ırgattan farkı yok -
tur. Bu halde şerrin ehvenini 
tercih etmek doğrudur. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak. Mademki 

nasıl olsa başına bir bela alma
ğa azmetmişsin; ·ben senin ye
rinde olsam zenginini tercih ede 
rim. Hiç olmazsa bir de geçim 
kaygusile uğraşmazsın. 

- Sevmiyorı;am ... 
- Zaten ötekini de biraz son-

ra sevmiyeceksin. Azizim, J:x> -
nim bu hususta tecrübem yok -
tur; fakat çok gördün; 
çok okudum: Karı koca 
arasında en kuvvetli mu
habbet nihllyet bir sene, iki se
ne haydi bilemedin beş sene de
vam eder. Hiçbir karı koca ö
mürlerinin sonuna kadar biri -
birlerini Leyla ile Mecnun gibi 
sevmezler. Aşktan sonra bir a
lışkanlık gelir ki bu itiyat belki 
aşktan kuvvetlidir; fakat unut
ana ki aşk değildir. Mesela bütün 
hayatlarında biribirlerinin ba.5-
larının etini yiyen karı kocalar 
biribirlerinden ayrılmazlar yine 
hayatı berqbe,r şürerler. İşte on
ları biribirlerinden ayirın~van o 
kuvvetli rabıta aşk değildir, iti-

yattır, alışkanlıktır. Sevdiğin 
kız ile sen ele evlenecek olsan 

Bir kaç sene sonra böyle ola
caksın. Sevmediğin halde ya
pacağın izdivaç nihayet seni bu 
alışkanlık devresine biraz daha 
erken sokacak. Aradaki fark 
bundan ibaret.. 

- Sen olsaydın böyle mi ya
pardın? 

Na.:mi bir kahkaha kopardı: 
- Ben mi? dedi. Ben senin 

yerinde olsaydım ne öyle yapar
dım, ne de böyle .. Hatta hayatı
mın en uf&k şeklini değiştire
cek bir harekette bile bulunmaz
dım. Fakat sen öyle değilsin. 
Mutlaka esir pazarına uğraınağa 
mecbursun! Oyle olduktan son
ra hiç olmazsa boynunu a.ltın 
boyunduruğa sokmak daha doğ
ru olmaz JDJ? 

Gene Ana İle Oğul 
Fa2.1I, bu sabah uykudan anu

tad hilafında olarak gürültüsüz 
uyandı. Annesinin bu sabah in
celi, kalınlı sesi işidilmiyordu. 
Kendi kendine: 

- Belki evde yoktur! dedi. 
Her sabah yaptığı gibi yata

ğına oturma ile uzanma arasın
da bir vaziyet aldı. Düşilnü -
yordu. Annesiyle aralarında ge
Çen müna!<ıı::-'jadartb_eri vukuı.ıt 
onun mağlubiyetiyle bitmişti. 
Müoiı e ile münasebetine niha -

yet \'ermiş ve annesinin teklifini 
kabul eylemeğe karar vermış
tı. 

- Tuhaf şey! diyordu. Akıl 
danıştıklarımdan hiç birisi bana 
hak vermedi. Hepsi köleliği ka
bul etmekliğimi tavsiye ettiler. 
Hatta Münire bile .. 

Para denilen bu müfterıs ma
denin bu derece göz kamaştırıcı 
bır hassası olduğuntt bu kadar 
yakından anlamamıştı. O halde 
annesine tanetmekte haklı de
ğildi. Babasının yazı mıuıasının 
üstünde duran resmine baktı. 
Kini paşanın fotoğrafında bile 

munis nazarlar ile hayatın bü
tün şekillerine karşı muti bir 
bE:ndelik hali vardı. 

. Kölezade ! Evet bu ne güu>t 
bır aile ismi olacaktı. Eski za
ma.-ılarda para ile satın alınan 
kölelerin evladının dahi esir ad
edilmesi gibi o da bütün haya
tında anasına esir olan bab:ı
sıı_ıclan ister istemez bu nesep 
JDJrasına konmuştu. Birdenbire 
kendisine düşündüğünün aksi 
nasihat verenlere karşı kalbin
de bir kin uyandı. Nazmiyi ha
tırladı: 

- Bu kadar ince ruhlu bir a
dam olduğu halde o bile beni an
lam.adı, diyqrdu. Sonra arkada
Şının sakin hayatını hasretle gü
ıünüıı önüne getirdi, 

. "Ben •. hayatımın en ufak şek
lıru degıştirecek bir harekette 
bile bulunmazdım,, demekte 
Nazminin yerden göğe kadar 
hakkı vardı. Nazın.inin evvela 
onu ürküten yalnızlığıoa şimdi 
gıpta ediyordu. Böyle olmakla 
beraber onun için her şeyden 
tecerrüd . etmek mümkiın değil
di. İradesine sahip olabilec:ek ka
\)ar sağlam seciyeli oll!&ydı he
men hayatına Münireyi iştirak 
cttırmek istiyecckti. 

- Ben babamın oğluyum 
vesoclam ! diye düşündü. Son
ra: 

- Ne olurdu? dedi. Babama 
benz~yeceğime biraz d~ anneane 
benzeseydim .. 
Kapı vuruldu. <>·ı 
Yatağ1ndan atladı. Şadan: 

- Hammefendi uyandınız 
mı? tlıye soruyor efendim. 

-- Şimdi uyandım. Ne var? 
- Bilmiyorum efendim. 
- Geliyorum. 
Yıkandı. Hırkasını omuzuna 

atarak annesinin odasına gitti. 
Nadire hanım. yaylı sedirin

de oturmuş. Kahvaltısını önün
deki ufak masanın üstünde ha
zırlatmıştı. 

- Gel ya,·rum, dedi. Çay 
soğumasın diye seni çağırttım .. 
Kız Şadan ! Beyefendiye biraz 
daha çilek reçeli getir. ' 

Fazıl bu fazla teveccülılc-ri 
sevmezdi. Mutlaka altından bir 
şey çık~caktı. Bir ~ey söylemi~ 
olmak ıçil\ kız karde0ini ~or
du: 

Sayf>\ 

Şiındif ik ~;.
--==Bu kadar! 

Doktorların 
vazifesi 

S ayın üstad M. Kem 
doktorları müdafaa ed 

<;ok enterasan bir mektubunu 
cllin neşretmiştim. Muhterem o 
peratörümüz netice itibariyle 
doktol'ların da insan oldukla 
ve hürrıyetlerine malik bulun
dukla rını kaydettikten sonra 
herl :angi bir rnk'aya daYet edı
len bir dc·H orun hiç bir m~n 
faa~ ~i'ızt t1neksizin oraya gıt 
meg~ m<"(;Our tutulamıyacağını, 
bum111 llJH'ak o doktorun Yit.-da 
nına lmlmı< bir e,ey oldoi(nı u 
sbylü~vr. ' 

Haki• noktalar 

M uhter<:m oporatörün1iızUn 
haki! olduğu noktalar 

mevcuttur Ezcümle bazı V<'h
hanı Yatı. ndaşların olur olmaz 
ufak şc ykr i~in gece yarıları 
doktt;l"laıı rahatsız etmeleri ,,__ 
la tecvn •·dilemez. Bundan ba~ -
ka her '*ır,tte belediyenin n ,,,;i 
doktcrlaıı vardır. Bunları n , ·a
zifel~ı i kaz;;. merkezlerinde oa
baha kadar beklemek ve acil 
vak'alara ko~maktır. Vatanda~
Jarın bı:i gibi müşkül vazivcUu -
de kaldıkları zaman rastgdc 
doktorların kapısını çalacak yer 
de karak(•llar vasıtasiyle b(')~dı
ye rivkt...rlarına müracaat etme
leri lhm,dıı. 

Fakat ... 

F ahat işin bir de başka 

< epheleri var. Bunlardan 
birinrisi ııobet~i belediye dok
torlarınır. azlığıdır. Bu yüzdl'n 
bir kaç hadise bir araya gele
cek olur"8a belediye doktorunu 
bulmak imkanı kabnaz. Halbu• 
ki ihtiya~ iıeildir. Belki geciki
lecek her dakikaııın hayati bır 
ehemmıyeti vardır. Bu takdirde 
o \'atandaş. semtine en yakın 
doktoı" b<ış \'"llrmak zaruretin
dedir. Bu şekilde davet edilen 
o doktor da bu müracaatı kabul 
etmeğe mecbur tutulmalıdır. / 

Mecburiyet meselesi .,, 
H t>m de doktor bu yardıma 

yalnızca vicdanının em• 
tiyle, yani merhameten değıl, İ 
bir vazıfeyi ifa hissiyle koşma·· 

lıdır. · ·ı 
Unıı1ım~mak lazımdır ki dok· 

torlar bu uzun tahsil yıllan 
esna.~ıncla ancak bu memleket! 
çiftrisi VE' halkının gayreti sa· 

(Sonu sayfa 4 ıUtun 4 del 

MURAD SERTOGLU ' 
• • •••••••••• • 
İnhisar püroları 
rağbet görüyor 
İnhısarlar idaresinin piyasa• 

ya çıkardığı (Esmer) ve (To
ros) püroları rağbet ile karşı• ! 
Janıruşbr. Bunu nazarı dikkate 
alan idare, bu nevi sigara imala
tmın arttırılmasını kararlaştır • 
mıştır ·· 
Diğer taraftan İnhisarlar 1-

daresı , Samsun, Kalın Yenice, 
Salon ve Yalova gibi sigaralan 
piyasadan kaldırmağa karar ver 
miştir. ,: 

- Samiye yok mu? ' 'ı•ı 
--: Bu sabah kocasiyle kavga 

etmişler. Suratından düşen bin 
parça oluyor. 

- Neden? .,.1 
- Neden olacak? Fıkara!ık ~ 

tan... 1 
Nadire hanım ufak semave

rin üzerinde demlenen çaydanı. J 

alrı. Oğlunun kadehine çay 
koydu. 

- Fazıl, dedi. Geçen gün gö-. 
rüştüğünıü7 meseleyi bugün ta-. J 
zelemek mecburiyetindeyim. 

- Hangi mesleyi? ·, 
- Prenses Dilfikar hanım mel 

selesini. '[ 
- Size cevabını vemıiştim 

zaıınedenm. , , 
- Ha.yır .. Hiç bir şey ııöylt • 

medin. Son sözümüz karşılıklı( 
mr münakaşadan ibaret kaldı. l 

Fazıt yorgun bir tavırla göz.f 
!erini kapadı· 1 
- - Anne, dedi, Yallah o ka· I 
dar bıktım ki artık münakaşa 1 
mücad~e edecek halde değilim'. 
Nasıl ıstersen öyle yap.. ~ \ 

- Bu söz bir cevap değil . 
- İstediğin cevap bundan 1 

başka türlü daha nasıl olur? 
Nadire hanım kulaklarına 

inanamıyordu. 

- Demek Dilfikar hanım ile 
evlenmeği kabul ediyorsun. 

- Evet.. 
- O halde sizi nişanlanmı., 

addcdebilirım .. 
- Evet.. 1 ı 
- Ortada sence hiç bir mani 1 

kalıııanııştır, değil mi? 
lArkası var). 
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İstanbul Atletizm 
Birincilikleri i<YENI SABAH)IN ,BÜYÜK SİYASI TEF. Rj KASI 

Kurruıs Aydoııılu, lı•snıının na itle ohtrdu. Onu meharetle ve men ~klı döğü~üdür. İstanbul Atletizm birinciliK· 
sıl künte doldurduğunu görü • oyunla yenmek )8mndı Zaten Halkımızın gürel} merakını ve leri dün Fenerbahçe stadında 
yordu; Bu sebeple kiiııtesiııi se>- b~ka türlü hareket etmek bir heyecanını istismar eden bir j kalabalık bir seyirci kütlesi ö-
küp çı.Jıanaktan başlı:& çare ol- netice verme%di. şekildedir. nünde yapıldı. 
madığını anlamıştı. Hergeleci • Aydoslu, kemanede çok dlll'- Güreş meydamna çıkmadan Alınan neticeler: 
nin Tosun olmadığının farkına madı , Birdenbire hasmını ha - biribirlcrile nalaşıp ortaya ge- 400 metre manialı: 1 - Ce-
vanıuştı. valandırarak künteledi. tenler birtakım oyunlarla biri- mal, 62.4, 2 - Ferid, 3 - Agop. 

E! .. San'atkiır, san'atkarı an- Fakat Hergeleci, hasmı da- birlerine girerek halkı hep cid- 100 metre 3 kat: 1 - Sezai 

Çana kale önünde çeliğe 
kar. ı ·manın zaferi 

laması lizımdı. Ayrloslu, künte- ha künteyi doldurmadan döne- di güreş yapıyormuş gibi kan-

1

12.4, 2- Osman, 3 - Memduh. 
yi söktü ve Hergeleci sarmada reı.. ve dikilerek tek paça tak- dırmaktarlırlar. Yüksek: 1 - J el,a 1.70, 2 -
iken ters döndü. Sarmadan sar tı. J Bır gü.rc.,in ciddi veyahut an- Muam!"'.er , 3 - Nediın . 

ŞİMDİLİK 

maya geçmek istedL Fakat Her- Ve tek paça ile doğruldu. Bu l a.~m'lh olduğunu anlamak için 
1 

Uzun: 1 - Çırr·ıfl - 6,29, ~ -
geleci meydan vermedi. 1 suretle Aydoslunıın zaten yarı muhakkak iyi bir pehlivan ol- Muammer, 3 - Vahid. 

Avdoslu alttan kurtulamıyor oları küntesi kendi kendine sö- mak lazımdır. 1

1 

ıco metre: 1 - MuL<ffer 11.4 
du. Oyunlar ve mukabil oyunlar külmüş oldu. Giirı'ş yapmış olanlar ve yap 2 - Cezmi, 3 - Zaven. 
biribirini takip etti. Nihayet Ay Fakat Aydoslunun üste de makla beraber güreşi bilenler 1 r,o metre bayaniar: 1 - J a le 
doslu kemanede iken hasmının paçası elde idi. Aydosln; paça- bir güre~in cid<li mi, anlasmalı 14.2, 2 - Atula, 3 - İnci. 
kemaııesini sökerek ayıağa kalk- sını kurtaraıııadı. Za.ten biran mı olduğunu oyunların dolup 8lAl metre: 1 - Rıza 2.5, 2 -
tı. Fakat. bu kalkış zor oldu. meselesi idi. Bu budamada oıırtı boealı~ından bir bakışta anlar- 1 Veli Demir, 3 - Sko~:ı ,ıarn. 

İki pelilivan ayakta karşı kar yeııı vuracaktı. ı lar. 4 X 100: 1 - Galatasaray 47,5, 
şıya geldiler. Ense bağlaclılr.. Ö ı l dı ı · tam 2 Gal •·-·" Biraıı için ayrıldılar. Hergeleci, 1 Ayd<>ıtlu tehlik yi ,.~ .. ince Ye oyun ar var r n , - a ......... ay. 

dı b mu buren yere yatı~ Pu > fer kıvamına ve bağına gelmiş iken 400 metre 3 Kat: 1 - Rem2i 
çırpın ve ir n'lU'a attı: Aydoslu alta düsnıli\rl:ü. ~anı, ne bırakılabilir, ve ne de boı;a- M.l, 2 - .'\ <lnan, 3 - Mitaki-
Ay!~r:ı m~~alıelede gecik Aydoslu küııt.e ~Iaytm der'.<Pn labılir .. mutlak neticelcnmeli - dis, 4 X 100 Bayanlar: 1 -

medi : Ilergelccinin oyunun-< takılmı, dir. Beyoğlu Halkevi, 2 - Ktırtuluş. 
R da lb ve alta diu<m·!ğ~ ,:,~·tı.ı · ol - Ha!lıuki. bugünkü g;.ireşlerde 110 Mamalı: 1 - Yaver 17,8, 

- ay ram be!. mtı•tu oyundan 0"''"' geçildi.;,, · halde Z - Sudi, 3 - Jeba. 
Güreıı ense enseye geldi. Her " · ' - '" 

ikisi de biribirini aldatmağa ça- lkı rehlivan. ~. al ilc.- tcn ma• bir paylanço f!:ibi biribirile da-1 1500 Metre: 1 - Rıza 4.31.8, 
""·yordu. hirane glireRiyorlardı. Biribir _ la.~arak ve oyna~arak halkı kan 2 - Vladmir, 3 - Dündar. 
...,. 1 dırmaP;a sav•Q•n pehlivanlar er 1 (00 metre: 1 - Slroçinıarn Fakat gııre" ş b•slıyalı yır· mi erıni ezmiyorlar, daima mıta- _,,.,. 

-> bııbı öoünde kendilerini kandır 53.7, 2 - Ancus. 3 - Ahmet. 
dakika oldnğu halde en büyük ca oyunlarla hareket ediyorlar- nıış olurlar... ı 200 metre: 1 _Muzaffer 23, 
ve baskın güreşi Hergelecinın dı. Güreş organizatörleri diye 2 - Cezmi. 
yaptığı inkir olunamazdı. Hızlı güreşçi ol n bu, iki Avrupai bir şekilde insanlar 200 metre 3 Kat. ı Kamuran 

Aydoslu, yalnız Hergeleciye r~hlivan altalta üstüete boğu- türedi. B\lnlar, para kazanmak 24, 2 _ öıner, 3 - Benbasat. 
bir çapru girebilmi~ ve onda n1,vm-la.r ve bir buçuk saate yak için başlarına bir afay pehli _

1 
üç adım: 1 - Yavru, 13.47, 

muwffak olamamıştı_ laıoan gü~te biran için nefes- van topluyorlar.. Anadolumın 2 _ Abdurrahman. 
Halbuki Hergeleci bnmmı e- ienmt:mis bulunuyorlanh. şurasına; burasına gidip güreş- ! 10.000 metre:. 1 - Eşref 

vire çevire alttıa oynatıınştı ve Bazı pehlivanlar, ense bağ - !er y:ı.pryorlar.. Bu, gür-ler 33.46.2. 2- CenL~, 3 -Takvor. 
Hergeleciıı.ia gÜl'eli hasmın& far ve dakikalarca kol Uıua- - -ı 1 5 bindirdiği muhakkaktı. ı rak emıc değlııtircrek nefesi~ _ hep danısıklı ve döı'(üşi.lkfüdür. (&onw HY • sutn 

Aydoahı fevkalade bir güreş- ıı:irler.. haamrlarmı altına alır- Dıyebilizim ki, hiçbiri ciddi de
çi olduğu cihetle Hel'f?:elecinin lar, dakik&lavea kem ede bek ğildir. 
kendisine ağır basmağa başla- lel'ler _ ve sarma takarak nefes- Ciddi olan güresler, hazan 

"Bukovinodaki 7 i·a ·i ordunun 
da şansı daha parlak .i)ğildi ve ( 
o da bütün c ,.,1ıoo~ ::;ert çekil -
mişti. Bu o:: .. i un t.n ııere.fe ve ııe 
zaman duracağını kıınse bilmi
yordu. 

Yazan:-

1 . ~örç·ı 
·-- 170 "Şimdi öyle bir Vü ·t kan;ı-

snıd:ı bulunuyorduk kı tamamile 
tadil edilmek icap e~ rdı. Bu de
rece ehemmiyetli bir hezimet 
umumi erkanıharbi } 2' reisinin 
hesaplarına asla <la'ul olmamış
tı. Erkiinıhurbiye reisi (yani ken 
disi) böyle bir hezınıeti imkan -
sız görmüştü. 

Zayiat 750,000 

kuvvetleri denize dökmek istedi
kr. .>\J.000 kı i ile takvıye edil
ı...ıı~ dört 'lurk fırkası o gun 
ve gece devam eden şiddetli hü
C<ııiliara kaıktı. l<'akat bo hü
cı..ınlar muvaffak olamadı. Ni
hayet T'ıirkler 5000 ki~i kaybet
t,ier. Bunlıı.rclan 3000 i (Anzak) J 

litnn siııerlerı önünde yatıyor -
cJıı , Fakat diğer taraftan Bri-

Rus ordulan bütün cephe tanya zayiatı 600 ü geçmiyor-

1 
boyunca ilerliyorlar, Avusturya du( !) 
mevzilerini yahut geniş yarma Ertesi gün Türk başkuman -
hareketlerile bütün bir hattı ge- danı cesetleri detnetmek ve ya
çiyorlarclı. Şimalde Rusların Ka ralıları toplamak üzere bir mü
Iedin ordusu üç güıı.de 70 kilo- tareke istedi ve general HanııI
metrelik bir cepheyi 00 kilomet- ton bu teklifi kabul etti. ı 
re ileri sürmüş; Lutsk şehrim Harp bittikten sonra rurk 1 

almıştı. harbiye nezareti tarafıııdan. ya. 
Cenupta Rusları Letchiski zılan bu vesikada şu satırlar 

o r d u l a r ı Dınyested ve vardır: 
Prut hatlarını zorh~ak 60 ki- "19 Mayıstan sonra, Anzak
lometre ilerlemiiı ve Çernoviç ta .lngj.liz müdafaa.sııun çok 
şehrini işgal etmişti. Alınan kıt- kuvvetli olduğunu ve buna kar-

drgını" h ~an""*' 1 · l küçüklerde görülüyor. Bmı!ar •~ -.~. enır er .. 
Hedgeleci, illr hanılelerd na- Hlbuki Aydoolu ile Hergele- da a:z para.ya giireııtikleri için 

. alarma gelince bunlar hücuma şı. ağlr topçu ve büyük ıruk -
maruz kalan bütün hatlarda sı- tarda miihimmat olmaksızın 
kıca tutunarak, yalıut munta - hiç bır §ey yapılannyacağını an
zam bir surette gerı çekilerek ladık. Diğer taraftan bWm nıü-

B U K AD AR! yambaşındaki AYUSturya ordu- dafaa vaı.iyetimiz de son dere<:e i 
----------- ı ' sunu ricatine uymnştur. kuvvetli idi. Burada iki zayıf sılsa haaımnın tuzağına dlişmüş ci iböyle değildi. Dew.mh ve eğe!' blbirlerini tanımıyorlarsa 

til, O da bir keno oınm.tu. Fa - fası la.u hır surette biribirine "" biribirlerine garezleri vusa 
kat, çok geçınedım hasmının gü- giriyoırlardı, Oyundan oyuna ciddt gil~ yapıyorlar ... Bü -
reşte çaluınnı ~ ve ona gö- geı;iyorl r, her an tehlikede1' yüklerin ciddi güreş tuttakıan-

Doktorların 
vazifesi 

- h k te ..... ı tı nı hiç za.ımetmem._ 
•v are e ....,.aRUŞ · tehlikeye d~orlal'dı. (B"f ta••'• 3 ünew uyfada) 

Aydoelu, baıını.ının ele avuca On binlerce seyirci, bu iki Ben. hem- bütün güreşl&rde yesinde rahat rahat çalışmak 
sığmaz, fevka.18.de oynak bir gü- pehlıvanın güreşile şiddttle a- baş ha.kem olaı:ak bulunuyor • ve yetişmek imkanını bulmuş . 
reeçi olduğunu anlamış oldu • lidtalaıınıı rum. Ekseriyetle de minder lıa- ı 1ardır. J!ükô.met Tıp Fakültc-
ğundan onu nasıl tooı:aya dü- Tattı ve ustaca olaıı güreıp kemliği yaparım. si masraflarını halkın ödediği 
şüreceğfu:i tasarlıyordu. kim heyecanla ııeyretme:ı:. Odun Böyle olduğu halde beni: bile il 1 k aım ktadı B' 

Ayd--•u, Hergel-·ı·yı" ~u~ tm • ı.. 1 ,.,,,_ , verg ere ap a r. ır 
ta. ve ~ ~ .._ bn ~~ ": p-~bi. 1 gibi biribirleriai ite alda aga ça...,ır ar.. uareşm doktorun yetişmesi için hükiı-

... -~ J kakışa. güreş yapan pehlivan- ciddi olduğuna söylerler .. Ben, metin sarfettiğj pan en az 
bulda ve eivaıında güreştiği Ja.rı kim heyecanla seyıreder. düdüğü elime alır. meydatıa çı- 20-.000 lirad>r. Hiikümetin bıı 
~~~ın hemea heneıo. en 1 Bu, dün böyle ise bugün de karım; güreş ~ .. Biraz Ban lfrtfuna ve kendilerine diğer bir 

Ayd-'u. ''"""'"" o~- pe'-" _ böyledir. H°"' bugün ciddi gü- ra tutuşlardan ve oyunların gi-

1 

<:Ok vatandaşlara naza~an çok 
""' - _,_ ,.... ...,, re,. sıeyretınek .tmkan haricin- dişatında.ıı ~ ciddi ohna· daha iyi hayat şartlan temin 

vanı olduğu halde naınağiılp dedır. dığım derhal semerim... etmesine mukabil kendilerinden 
bir a~-- degı"'ldi. Onu ,,__._,,,.,,. 
mag-l~tmi« bü"""' od:..._.,pe!ıli Bugünün güre'}leri hemen, ha ( Arıtmt ttar) 1 istediğimiz şey, bit vatandaşın 

w,.. -r .r ~ belki hayatım kurtamıak uğrun 
vaaları Val'dı. 1 da ara sıra tatlı uykularını fe-

Ayd uyu. Kızrlcalı kınet, İ da etmekten ibarettir. Ve bunu 
Yakılmıda bir. Bıırn.da bir ol· R A Ş D R 1 Z A bir ll<tuf, bir merhamet eseri o-
ma.le üzere iki defa mağliip et- larak ,...,...., de yukarıda da de-
' işti, 1 Tf y ıtroaw diğim ~tt biı'. vazif eııin if 1191 

KııııtoeJı Ahmet, 0 vaktin bü- ı Halide PiŞK iN Beraber şeklinde yap:malandır. \ 
iik orta pebJivanlanrun iJerj 14 Tonuma Pa-. günu okşamı Cag:>lofiiu Zanned.erııeın bu memleketin 
:clenleriıu!~ idi. Ahmet, kırk ÇiFTE SARAYLA.fi b<ıh,·esmde. ilk -- kctldüerine temia ettiği refah 
nnar güre'!erine iştirak etmiş uı.ı Of>Ul'l\lz karşısında bu büyük mr feda-

1 

p livaıılardan değildi.. Komedi 3 ııttde karlık sayılamaz. 
Yani, Avdoslıı hıı derN"' '"'"· aııotıor timoı•.,. oatoıma1ttact1r. 

'1 ir ve iyi bir büyük orta. pelıli· '----------------------·! MURAD SERTOÖLU 

Taarruzun ilk haftası zarfın- fırka siperlerde bırakılnuş, diğer 
da A vusturyahlar 100.000 esir ' ikisi geri çekilmişti. .. 
verdiler. Biray nihayetinde A- o tarüıten sonra Anzak: mev
vuııturyahl11--ın esır, ölü ve ka- . Ki.ı taaı:ruaa uğramamıştır. 
yıp olal'ak zııyiıı.tı 750.000 ki-

1
' 4 Haziran.el& bütün HeUez 

!iiyi buldu. cephesinde Fransızlarla İıı~liz-
Bir sene evvt'I Alınan ordulan ter bır taarruza geçmi§Jerdır. Bu 

önü>ıde münhezim ve perişan <>- taarrıı.aa 29 uncu, 42 ınci B»i
larak büytik torırakla:rını terk- \ to.nya fırkaları, bahriye bölüğü 
eden Ruslar ÇernovıÇi ve bütün ve ı1o F'ransız fırka.sı iştirıl.k et
Bukovinayı tekrar el'e geçirmilj- mışt 

!erdi. Bu zaferin ehemmiyetini M~ttduc kuvvetler 34.000 ki
ve mağ'lüpl:ırın maruz kaldıkla- .• . buluyor u. Bunun ~ 
n - insan toprak ve mühimmat - d" TUrk kuvvetleri 25.000 ka
zayiatı o harbin l:ıa.şınd.anberi 1 
göriilcnl rin e11 elıemmiyetli&i dnd<. 
ıdi. · Mühimmat ve topçu itibariyle 

Nihayet gene Alnıanlar şi- j sefilana bir surette fakir olan J 
hlm kvi İngiliz kıtaatı Türk hattınm 

maiden mıi ta ye kı:tala- 1 merkezindeki siperrere hücum , 
rını Avust•Jrya saflarına gön- 1 ettikır. Fran.ıı.zlar sağ cenah.ta 
dererek buralarda açılım ge- ı 
dikleri Jı:a:ramıya nıa:bur olmuı;-

1 
arazi kazanmışludı. F~t düş.

!ar ve Avusturya ceplıesİni ta- ırıanın makabil .t~rrual~ ka
tabilınişlerdL 1 :Dwk\a bu aruıyı de eliınızden 

aldı. BU kayıp 42 inci fırka ile 
Tekrar Çanakkaleye... bQ!ıriye kıtaatının cenablarım 

tehdid eder mahiyette olduğun-
19' Mayıs 1915 de Alman de- dan bunlar da elde ettikleri top 

ni:zaltıllll'ının Çanakkale- sala· rakların mülıim bir kısmını terk 
rına geldiğini güren Tiitkler pek etıniye mecbur oldnlar. Bu su
büyill< bir gayretle müttefik retle bütün müttefik orduların 

·anı olmakla beraber ı.ııtanbul '!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , ı ... -arıııda <lslıa onun üatiinde ı : 
ıice pdılivıuıla.r vudı-
Aydosluı:ınıı. Kaadrralı Meh

. et ile d(' güreı;ıi vardı. Kar -
•alda yaptığı bir güreşte lıera
>ere knlınıııtı. 

-2-

KİM r- HiKAYE H 1 RS 
Namusum üzerine yemin Z j 

ederım ki bir şey yapmıyaca-

Garamyan sanki av yakala
mış bir avm gibi: 

- Durun canım, dedi. Bun
lar madam Rejil'in gerdanlığı 
değil mi? 

Aydoslu. Kandıralı Mehmedl 
'ıağlfıp ettiği halde Kızılcalıy:ı 
•ıer r"'\sılsa giireşi uymadığın· 
lan bir güreşte berabere kal· 
nıştı.. 

Aydoslu Hergelecının güre
ini ters bttluyordu. Bir türlü 
u>'Jllllna güreş uyduramıyor • 
lu . 
Güreş altta üstte tam bir sa

ttan fazla uzamı.~tı. Fakat, 
i rese Hergelecinin hiıkım oldu 

;u meydandıı idi . 
Bir ar:ılık Aydostu hasmını 

ıft p-:\r.a taktı "" durdurma • 
ırn altına alıp b ... stırdı. 
Hergeleci, ani .,Jarak pa~ala

mı ka'ltırmrntı. e aı. kalsın 
uızlÜ1) oluyordL Bereket ver- 1 
in tetik d:;. vı•:..ııı.rak derhal 
ers dönüp ke..Cısini yere ata
Jiidi. 

Aydoc•lu, lıasıııını altına al · 
nrş- olduğundan memnundu. 
"ier halde onu altta lıecerebi.le· 
ekti. 

Aydo.<lu haı;mını atlına alır 
ılmaz durmadı. Derhal kerna
ıeye ve oradan da sarmaya f!'.ec:· 
•i F'alc.-ıt. Hergeleci. Aydoslu -
.ı un sarnı:uıı.ııı bir elek ~özdü. 

Ve k•.lkıp kaçmak isterken 
hasmının iç kazık şiraz.e oyu
nuna takıldı. Aydoslu, hasmını 
iı:; :.azık şiraze ile asarak yen
mek Ü.tere idi. 

Hergeleci, bir manevra ile iç 
ka:ı;ık *irazeyi budayarak söktü. 
t\ydoslu, cıva gibi tetik ve her 
vıı.ptığını hesaplı olarak icra e
den hallffil karııısında mütered· 
!it bir vaziyete girmişti. 

Aydoslu, kemanede bekliyor
lu. Dilşünüyordu, ne yapmalı 
di. Hergeleciyi ezici ve zor oyun 

13' yaı.mek ve bu suretle bir 
~ taıı:t~i tutmak ahmak· 

gını.. .._ -
- O halde yatın ve oyumağa• •~=============:..:====================="' 

çalışın .. Ben gidiyorum, yine 
geleceğım.. ta kaynamış ~la karıştırdık· 

LaseJ dışarı çıkınca, Stefaıı ~ ~a Ju;ııeını kurşun kalem 
yatağına uzandı , yirmi dakika ın~U.gınde bir tupe d~ldurdu. 
sonra mu;ıl mı.şıl uyuyordu. Tüpun boyu ~ ~ geç 

Laııel dairesine girdiği za _ mıyordu. Kendi kım.dme: . 
man ellcrmi L-ebine sokarak .dü -:---- Bu keşfim mukemmeldir .. 
şünmcğe bll~ladı- Eli cebindeki dyırod.u. , , ,, 
rovelvere değınce güldü: , Bu .ış .. de bıttıkte~ ~nra! .kü· 

ıra dedi v çük tupu yazıhanesmın gozune 
- Yegane t~m.. · ~ koyarak kilitledi. Defterinden 

ro>'elven_ paıı nun.un. a.r sarra[ın adresi yazılı sahifeyi 
cebine gmıelce yerlıışt_irdı. Ken· çekip kopardı ve cebine yerleş
di kendine ııoyleıuruıge bqla- t' d ' 
d ır L 

ı : . . . Sabah saat onda kapısı çalın· 
- Benım fena tabıatım ışte... dı. Stefan gelmişti. Lasel: 

ETıilemın işınllen bana ne? fa- _ Azizim, dedi, iki giin daha 
kat... bekle, iki giin sonra her şey iyi 

Stefanın çocuk yüzü gözünün ve tamam olacak! .. Şimdi ta.ş· 
önüne geldi. İstese verdiği söz- raya, Lil şehrine ailenizin y& • 
terı pekala tutmıyabilirdi. Fa- nına gidin, beı:ı size haber ve· 
kat bır hı!'lllZ bile verdiği söz- rcceğim ... 
den dönmüyordu. Kendisi hır - Lasel, genci istasyona kadar 
sı:Wı, hırsızdı amma şu utan- götürdü. İki saat sonra Slefan 
maz sarraf Garamyan kadar al- espresle Li! şehrine doğru yol
çak değildi y& .. Tekrar bir siga- !anıyordu. 
ra yakarak: 

- Bu isten ben de istifade 
etmeliyim,· diye düşündü, hem 
bu fıki ~ hiç de fena değil! .. 

Birdenbire kurduğu plan ü
zerine yerinden kalktı ve yata
ğının altında duran dört köşe 
küçük bir çantayı aldı- Çanta
nın içinden çıkardığı kaw;uk 
eldivenleri giydi ve madeni bir 
kutuyu hususi vidalarından a
çarak birçok küçük şişe çıkar
dı. Sonra bu şişılerin i~inde O· 

!anlan avuç içine sığabilecek 
kadar mini mimini bir gaz oca· 
ğırun üzerinde duran madeni 
bir kaba boşalttı. Bu renkli su
lar birkaç dakika kadar kayna
dıktan sonra başka bir kutudan 
bir tutam toz aldı, madeni kap-

KISTh!: 2 
G<lrip bir iş 

Sarraf Vadi Garamyan kısa 
bo~u. şişmanca çıplak kafalı 
bir adamdı. Görünüşte boylu 
poslu ve kuvvetli görünmüyor· 
du amma insanın yüzüne baka
mıyan gözleri, kaçamak bakış
ları vardı. Nereden Parise gelip 
jyerleştiğini kimse bilıııiyordu. 
Suriyeden, Filistinden ve Mı
sırdan geldiği söyleniyordu. ?o!~ 
sıl sarraf olduğu da 8.deta bir 
sırdı. Muhayyilesinde oııu her
kes iyi cömert bir adam olarak 
tanıyordu. Mösyö Garamyan 
bngün de yazıhanesine çıkan 
mcfliivenleri, biraz da nefesi 
kes1ierek çıktı, hizmetçi kadı -

nın verdiği gazetelerle mektup 
!arı gözden geçirmeğe başladı. 

Yazıhanesi iyice döşenmişti. 
Rahat koltuğuna yerleşti. 

Hakikatte Garamyanın işleri 
hiç de göründüğü gibi dürüst 
değildi, fakat o buna hiç mi hiç 
ehemmiyet vermiyordu. Mösyö 
Garamyan yazıhanesinde kim· 
seyi beklemezdi. Randevularım 
hep telefonla verir, işlerini dı -
,arıda görürdü. Kapının zilini 
i~tince birdenbire hayret et -
mi~ti, acaba bu gelen de kim
di? Bu şık giyimli, kıvırcık 
saçlı bir ziyaretçi idi. Garam
yan içinden: 

- Otuz yaşmda kadar ola
cak. diye düşündü. Gü?.el. hatta 
çok güzel giyi.ıinıiş. Kravatın 
da bir inci iğne var .. En yük -
sek krattı altından bir yüz ser
çe parmağını süslüyor. Yüksek 
sesle sordu: 

- Bir aruzunuz mu var? 
-:-- Acaba Mösyö Garamyan-

la konuşmak şerefine mi nail o
luyorum? 

- Evet, bayım ta kendisi.. 
buyurun.. 
Yazıhanede yerlerine yerleşk

tikleri vakit Garamyan sordu: 
- Hayat sigortası için mi 

geldiniz? 
- Hayır bayım.. elmas sat

mak istiyordum, acaba bu sizi 
alakadar eder mi ? 
Garamyanın gözlükleri ardın

da bakıııJan birdenbire değiş -
ti. Meçhul ziyaretçi cebinden 
yassı bir kutu çıkardı ve elmas 
!arı gös~rdl: , 

- A~izi bir arkaıJa~~ 
verdi, dedi. Sizin sır saklack -

ğınızı ve sizinle uyuı;aDileee -
ğimi de temin etti. 

- Görelim bakalım ... 
- Bunlar bir aile hatırası 

dır, fakat... 
Garamyan gülümsedi. Baha

ne uydurmağa lüzum yoktu ki .. 
Damdan düşer gibi sordu: 

- Sui kim gönderdi! 
- Bunun ehemmiyeti yok 

bayım, şimdi bunları satın ala
cak mısınız, almıyacak mısınız? 

Ziyaretçinin avucu içinde ya
rıın düzine pırıl pırıl, güneş gi
bi parhyan taş vardı. Garam · 
yan bunların çok yüksek paha· 
sını çoktan biı;ınişti. Dünyanın 
en kıymetli taşlan idi bunlar!. 

- 'l'abii bunlar bu kadar de· 
ğildir, ötekileri de görebilir 
miyim? 

- Bunlar hoşunuza giderse 
onları d& sonra görürsünüz .. 

Sarraf ağzını şapırdattı. Al
tı ta.şın kıymeti yarım milyon 
liradan fazla idi. 

- Bir dakika müsaade eder
seniz... dedi, kalktı. Duvarm 
çizgisi gibi görünen bir yeri i· 
terek açtı, bu farkedilmiyen ka
pıdan yan taraftaki odaya gir
di. Arası çok geçmeden elinde 
hassas bir terazi ile döndü, en bü 
yük elmas parçasını alarak tart 
tı ve: 

- Yirmi bin lira.. dedi. 
- Xa ötekiler? 
- Hepsi için yirmi bin lira 

veriyorum. 
İkisi de bakıııtılar, ıneçul zi

yaretçi dudaklannı bUktü, mem 
nun o!ınamıştı: 

- Beninıle alay ıııı edly_o1'$11 
nµz? d~. Verdiğiniz fiatın 
yU~ misli eder bunlar .. 

Meçhul ziyaretçi işitıınemezlik 
ten geleli. Garamyan daha hızlı: 

- Blitün gazeteler yaulı ... 
Beni daha ka.ııdınnağa ne çalı
şıyorsunuz. Yani? Resimlerini 
goniıinı, tarttım, bu elına.;.aı 

madam Rejile ait... ı 
- Peki ne olacak sanki?. 
- Ne mi olacak 7. Bunu sa 

tın almağı kabul edecek kimse 
yok.. Bu iş çok tehlikeli.. öyle 
değil mi? 

Lasel hareketini değiştirmiş- • 
ti. Garamyan ellerini uğu..~tur-

1 
du. 

- Tehlikeli olduğunu biliyo
rum. Bu yüzden arkadaşım sizı 
tavsiye etti, fak~t yirmi bin Ji. J 

ra da pek az .. Otuz bın verin de 
şu iş kapansın.. 1 

Garnmyanm kalbi sevinçten / 
sert sert atıyordu. Ne saa<lct .. J 

Ötekinin elli binden aşağı ver
miyeef'ğini sanıyordu. Fakat 
hiç belli etmedi, ensesini kaşıya
rak: 1 

- Çok, dedi. Bir daha bakma 
ma müsade eder misiniz ? j 

Elmaaları tekrar gözden ge
çirdi. 

- Peki, dedi. Anlaştık de
mektir. Madam Rejıl'in ger -
danlığında 14 elmas vardı. Siz 
6ana altı tane getirdiniz. Bun
lara otuz bin lira ... Diğer seki
zi de getirirseniz onlan da alı-
nın... J 

- Yann getiririm .. ayni sa- ı 
atte. 

Garamyan: 
- Pekiila, dedi, durun da 

paranızı getireyim... Duvardaki 
kapıya ilerledi. Bir iki adımda 
Lasel de ona yetişmişti, elmaslar 
elinde idi, Sarraf buna razı ol
madı, fakat kapıyı açmıştı: 

(Devamı yann) 

el.de e~~kleri toprak Uç veya 
dort yuz metreyi geçmemişti. 

Halbuki bu muharebe iki ta • 
rafa da pek pahalı ya malolmuş
tu. Türkler bu muharebede O 
bin kişi kaybettiler. Buna mu
katıil yalnız lngılizlerin kayrbı 
bu miktara müsavi idi. 

İn ıyatlarımız olsaydı ... 
Türkler öyle bir vaziyete dfut. 

müşlerdi ki cephenin yalnız iki 
kilometrelik bir kı.srmnda yirmi 
beş taburlan, yahut taburla • 
r~nm bakiyesi kalmıştı. Vaziye
tın bu vehameti karşısında Türk 
fırka kumandanı, İngilizlerin 
diğer bir hücumlarma mukave • 
met edemiyeceklerini anlamış -
tı. 

Hararetli bir i<;tima da Türk 
erkanılıarbiyesi, bütün cephenin 
Ahibabaya doğra geri alınması
nı ileri sürdü_ Fakat biitlin mlii 
külata rağmen Türkler 7 ha
ziru. gecesi bu dağınık kuvve
ti taze bir fırka il.ı takviyeye 
muvaffak oldular. 

21 Hazirarıd· Fransız kuv-
vetleri Hellez cephetımın sai 
cenahına cesurane bir hüeıınıda 
bulundular. Hiaıedilir bir dere
cede ilerleme~ de muvafiak oı.: 
muşlardı, Vakat ertesi günü bir 
Türk mukabil taarrwıu elde 
len bu toprakları Fransızlard· ,. 
istirdat He net:iaTendi. 

Bir hafta. sonr , yani !l8 Ha
ziraı,da 52 inci fırl<a ile takviye 
edilen lıı!!'iliz:ler Helleınn so! 
een,.bıı<l;, umumi bir taarruza 
geçtikt Beş ı.ıiper hattını işgal 
ederek bir kilo metre kadar ilet 
ledilcr. 

Bu muharebeye iştiFak ed 
Tınlt kuvvetı.ıri .000 kada.r'.
dı.. lô salıra bataryası ve 7 a; 
ğır bataryaları vudı. Bl.lna kar· 
şı gemilerimızin ateşi ~olıı muı 
essir olmuştu. Hücumun mu . 
vaffakıyeti '!'tirit kaı·argiih:ında 
şiddetli mlinakıı.şalara sebebt y 
verdi. Cenup mıntakaııına ktı· 
manda eden Alman genenli Ve
ber: bütün cepheyi ICTJ~libahi7 
etrıı.fıiıa. çekmek isti}'l)l'<Ju. 

Leyman Von Sanders fpa.~ ) 
daha ziyade derhal La r lı.ka
bil taarnız icrasına taraf' ~rJı 
İki taze Türk fırkası lıa.rp hatı
tına sevkedildi ve 5 Tummu:ı:Ua 
şafakla bera.lıer bıısinıı halin
de bir Türk taarruzı:ı lıasladı _ 
Bu taarruz akim kalını.• ve Türit 
lcr 6.000 kişi ka~rdi. 

Genel'al Calvel "Ça ııa lı lrale» 
isimli kitabında gayet vazih ve 
viikıfa.ne bir ifade ile diyor ki: 

"28 taarruzu mze şunu gö..te
riyor ki, eğer bu şerait altın"~• 
müvnzene halindeki harp Iı .. .ttı· 
na lfellez mmtakasınJa bv!c:> 
ihtiyat kuvvetleri süriilmiıı, ol 
saydı, belki Ahibabaya kadar. bi• 
tü nsahayı ele geçirecektık . F:. 
kat elimbrle böyle ihtiyat kuv 
vetler yoktu ... 

Ob1·1s Ttldanın~·an :tolayı .. 
Fakat o sıralarda za.ten hi~ 

kumet buhranı baş gösterıni!ı 
veni bükü.met erkanı vazivct.' 
kavramıya çalışırken o da · elı
rnizden ka<'Inlştı. 

Bütün Çanakkale cephesin 
de 12 ve 13 Temmuzda üçünci 
bir taarnı.z yapıldı. Bu taarz uZ· 
da mümkün olan bütün kuvvet 
ler ve mühimmat topl3nını~ vı 
ileri sürülmüştü. Vakıa u.;, diır' 
yüz metrelik arazi elde edildi. 
amma mühim neticeler temin o 
lunamadı. 

Zaten temmuzun başıııdanbc 
ri Türklerin mühim miktarda ta 
ze kuvvelteri aldıkları <la nı :ı
llımumuzdu. Diğer taraftan Ln 
giliz ordusu maruz olrluğu za 
yiat ile acınacak bir halde a 
zalmıştı. Daha Mayltim orta· 
sında, ilk muharebelerden s n 
ra H:ımiltonun b.ış fırkası 2: 
bin piyad~den fazla değildı . Or 
duda açılan bu gedik harhı V• 
nezaretinin gönderdiği kıtalat'l: 
asla doldurulamamıştır. 52 ine. 
fırka ile diğer muhtelif takviy • 
kıtalan haziran zarfında Gel; 
boluya gönderilmişti. Faka• 
bunlar ancak yıprananları teliıf 
edivordu. 

Yeni fırkalar henüz denizrl, 
idiler ve eskiler erimekte devon 
diyordu. Mayıs, Haziran v 
Temmuzda Geliboludaki İngifo 
kuvvetleri 60.000 rakamını at 
la geçmemiştir. 

Mühimmat darlığı ise aske· 
azlığından daha çok cesaret k. 
rıcı mahiyette idi. Brit:ıny 
topçusuna kumanda eden ı;c. 
nerar Sinnın~on diyor ki: 

( A k·ı~ ·ı.vr, 



TEMMuZlMI 

HARP 
AZİYETI 
(llıt tarafı 1 inci ,./fada) 

Hın ve kemalinden feyiz a· 
bu. ordulardan bir çoğunda 
gı~ talim ve terbiye ele · 
lan, ıııla.h heyetleri = 
et vuffeler d& aımı.Jazdı. 
611ıleketlerin ve ordtılarlD 

k bir gayo ıığunmda. o
onıuza ııa~kları ııaııı
du. 

• Slovakya iııtiliıya uf· 
, onunla ıankedderat bir 

Yapa.n Polonya da bir pay 
Yı düş'.indll. 
lonyanın ta.kııimi, bugttn • 

büyük muharibi ı;zlaştır· 
· Polonya. davaııını güd('l'J 

hl mtıttef!l<:in elele mii
eden ordulanrun karşı· 

nda, birinin çökmesi 
Alenıtukebir, Dakar, !s 
·ye hAdiaelerlnden sonra 

e me&elesi aradaki uçuru
trinleftirmiııti. 

Yet, keOOi i.lemllıde, fa
~hanştt:nul bir dava takip 
büyttk şark devleti, dünkti 
a zemlnl!ıde, tarihin kay 
iği bir R.arb• ba.şlamaya 

. kaldı. Harp mantıkı, 
U!t, dAb& ne acip safhalar 

! 
. Harbi'1 üçlü ittihadın· 
ha harbin ilk yıllarında\ 
değiştirenler olmuııtu. 1· 
kuvvetli bir üyesine kar 

i saftaloler sonıında cep
klline mecbur kalmışlar· 

.ii.n, başta büyük merkez 
olmak ibere, Avrupanın 
düzine devletleri şarl:a 

iilı ı;tmi'1erdir. Büyliltl 
Ya, B\iyUlr Harpte oldu· 

hi, Rusya ile, daha doğru·ı 
okrasi bolşevizm ile bir-

tir. Vasiyet öyle getirmiş, 
llıaııtıkı ODU i~ etmiş • ı 

• h politikanın aletidir. 
hedef, her engeli ez&-

e ııe paha.tına olursa ol
llıuzaffer olmaktır. O se
~ böyle, g'llrip t& 

. ·e Şahit olanlar hayretlere 
IYeceıtierdir: Alem, dalına 

1 
ir' 
Pa karalarında ve kıyı-

a harp, gerçekten yıldı
l'atile inkisaf etti. Bir ta 
Silah, vasıta ve metotla

izler yıı.pma.ya kud • 
•e yüksek asker vasıfları
lı.ıiz bir ordu; ötede mil· 
%ti harbin ileantll y i 
. buı eden muuua.ıxı bir 
'rı orduııil klô.eik usuller 
'<kasını bir türlü sıyıra -

olan, yüksek tarihe sa
' ordunun knrşıla4maları, 
uıı. yeni bir vaziyet mey

tetirdi: Alman ordusu Av 
~ 1Yllannda hakimiyet te
l ve enginlere doğru da 

~Zattı. Bu badirede zarar·\ 

6 ;biri~! de mihverin bir\ 
. dı. 
'lik Britanyanın denizler· 
. hir ilııtün!Uğü, ana yur
lildan kurtardı ve Afrika. 

nda tam bir mevcudi • 
inine yardım etti. Sil -
doğu bölgelerinde eın -1 

11:'.lıası, Suriyenin ı.g11.rne 
'ltflnn.tır. 
an ordulan aarkta yeni 
ih yolu aç~akla meşgul- 1 

· Alman denizaltı ve hava 
ıtleri Atlantik yolunu teh
"vam ediyorlar. Garpte- ~ 
~_rezeler hava faaliyetle

ıııar ediyor. Fakat, Av-
1 l'ılanndan ~ok ötelere 

ecJ.ilen darbelerde garpte, 
.ı\lmanya için bir em

lıavaaı yaratmaya klfi 
: 'R.:ıyılar, müemmen -1 
Sebeple Alman ordusu 
~ısınile Sovyet orduları -
enmekte teraddüt etme
nuyük harpte iki kolor 

§ark! Prueyaya kaydınl-
· 1lllali Fransada muha
~.:ıununu değiştirmişti. 
ll ajanslar, bir yardan 
eıı, cenuptan ve garp -

~ cephesine taze kuvvet 
<!ırmakta oldu.~u bil
ıı. Rus topraklarındaki 
arın bu harbin talihini 

, -ğİni dil.şlinenler, ya -
~ carpışmalanna sabır-
1Dtizar ediyorlar. 
~~bin dönüm noktasını 

~lı savaşlar verecekler -
temel inkişafına gelin
ayru akıbete bağlı gibi-

tırra]11 inci .çaııfa4a) 
~<hı.~ başka Bulgarla -
are meydanları inşa et-

0lıi1ı klan bildirilmekte
it h·;dudundaki Bulgar 
llırvetıerinin arttınldığı 
llı.ıktedir. Fakat büyük 
\k Bulgar tahşidatı yapıl 

lndaki haberler teyit 
ktedir. 1 

-- . 

YENİ SABAH !'iayfa : 5 
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raf, t Tel nv i Dünkü At Y arışlan isiz ha eri 
St lln ha 

geç.idi 
1 !Mühim harp

ler arif esinde 
(Bat taHfı 1 inci •yfa<I•) (Iüıf taro{l 1 inci H1/fad4) 

d& derinlik 50 kilometreye var• metlerlyle latlpre edildiği g'ib1 
maktadır. Tabil ve sım't mani· Amerika. Birleşik devletleri hü
alar, betondan mamul asri sığı- kftmetleri de bu müzakerelerden, 
Baklar ve alelieele yapılmış teferriiatile haberdar edilmlitir. 
sahra mfuıbı.hkem mevzileri bu Anlaşma, Ahnanya ile harp ha- 1 

umumi müd .. faa sisteminin mü- linde bulunan iki memleket a
nıeyyiz vı:Jöıilandır. rasıııda mevcut "müşterek mu-

Stalın hattılll!I en eııa.slı nok· l.ariplilt,, halini resmen teyit 
taıarınJau yaı ılmasına dair o- etmekt.edir. J 

lan malumat ~u üç noktada top İki hükiımet birbirlerine her 
!anabilir: türlü yardımda bulunmayı ve 

1 - Alman kıtaatı Bolşevik· milnferiden mütareke ve sulh 
!.erin hazırlamış oldukları &lll I akdetmenıeği taahhüt eylemekte 
mil.dafaa hatları-u ve btiyük dirler. Birinci nokta halen Lon
Dniesteır ve Dnieper havzalarını drada Sovyet genel kurmayı 
~ek geril · nde bıra.kı.ıış .1 reis muavini ve Sovyet askeri 
lımbr. Ukrany& me...Jı:ezi olan heyeti reisi general Gollkof ıle 
Kiyef'in i~gali bir emrivaki o~ cere~ etmekte olan mlizake
mak Uzcrodir. r ' ri kolaylaştıracak mahlyet-

2 - Alman kıtaatı Dnieper'in tedir. 
yukarı mecraııııu da geçerek İl<'nci nokta ise - eğer yeni bir 
Minsk ~hrinderı 200 kilometre' delile lüzum varsa - Almanlara, 
kadar ~rka gelrııi•ler<.!ir. Bu kendi aleyhlerinde müttehit bir 
mıntakanm anahtarı meanbesin cephe kurtılm88UU gene biuat 
d1> olan Vitebsk ~ehri Alman · ı kendilerinin tahrik etmig olduk- 1 

Jarın elindedir Bu suretle Al · la~mı anlntneaktır. Bu yeni cep.. 
man kıt'aları esti menafi ının- 1 bayi hiç bir entrika z8.fa uğra-1 
talralarının lmdudu il~ Mosko- tamaz. 1 

va arasında!<ı mesafenın yarı : 1 Miu.a.k.ereler günlerdenberi ~e 
sını katetmııılı>r ve Duna nehn vam ediyordu. Anlaı;ımanın bu. 
ile Dn ieper va sın da vlki olup tün ehemmiyetini anlamak için 
Toprakköprü ismi tası yan mın· Churchill'in 22 Haıdran tarihli' 
takada Mosl<ovaya dogru ilerle- nutkunu hatırlamak 18.zımdır. 1 

yiııini kolavl~bmn.qlardır. Fil- E. Churchill 0 nutkunda. ezeUm- 1 

hakika bu, nıı.ntı::ka.da ı:ıe tabii le şöyle demişti: "Nazizmle mü 
ve ne sun 1 hi~bır mama. mev· 1 cadele edecek herks bizden yar ! 
cut değildir. dım gtirecektlr. Hltlerle bera-

3 - Şımal mıntakasında, bu ber yürüyen herkes bizim dii!r 
lrnıı.mdaki rephenin en mühim 

1 
manunızdır. ı 

m~~'."H. olan Leningı-00 Peipus İmha ed.iİıeıt moCıörlü alay 
golunun ~arkından ılerl~ekt_e Moskova, 13 (a.a.) - Pazar 
olan Alman zırhl_ı teşekkuııe:ı: günkü Sovyet resmttebli~i: 
ıılıl doğı;ı~ ~?gruya tehdidi ı Diln gece ehemmiyetli hiç bir 
altına dl.1'IDu.ıur. . • askeri faaliyet olmamıştir. 12 

Gerek hususi teblıg gerek a· teın:ınuz günü cephenin eenubt 
ııı~. g_Undelik ı::esml te~li~ diğer garbf kısmında. kıtaıarımız 
muhım. haberi daha. ıhtıva et-

1 
düşmanın bir motörlü alayını 

ınektedırle~: O. da bırçok .So".- ı tamamiyle imha etmişlerdir. 
Y,.et teşekkul.le:ı arasın?a ınh.1-, Geceleyin tayyarelerlntiz, dilş 
lal eınarelerının ba.ş gostermış man motörlü kmrvetlerine hü
olmasıdır. Bu hal, mua~~' cum etmi9 ve Ya.ıı ıle Ploeetideki 
Sovyet ordusu mwkavemetının tayyare meydanlan ile aakerl 
badema ~emen tam~en k~nl1 hedefleri bombalannşlardır. 
R!ış ol?,;ıgUnun en emın dehli .. - Sovyet akş:ım tebliği 
d;.r. Dıger taraf~ ~vyet c~- Moskova, 13 (a.a.) - Sov-
~~ı_nlan c;ok vası ~ıky~ bı- yet istihbarat bUrosunun 12 
nbırın.e kan~mıi b>r vazıyet~ Temmuz tarihli akf;am tebli"'i · 
dir. Zahiren görUldüğüne göre· 12 temmuz günil kıtalar~ 
~"".et ~an.clı;ın,liğı da kı~t~ Vltebsk _ Pskof ve Novograd -
u.zerındelı:ı tesınnı kaybetmiş -ı Volinsk istikametlerinde düş · 1 

tır. . man kuvvetlerile anuda.na mu-
Stalın hatbnJ? yanlın3;S1 ° harebeler yapmışlardır. Bu mu 

k~ar m~ım bır amelı~e<f!r. ki 1 har b~ler. cepheci<' ehP.mmiyctli m: günlük. .muharebeııın ıc;ın: herhangi bir değişikliğe sebebi-
eıgabileceğinı tasavvur etme yet vermemiştir. 
bile doğru olaın~-,. Fakat bu Hava kuvvetlerimiz diisma 1 
yarma ~areketi bütun Av.rupa-ı nın motörlü .-ıı zıt'hlı clizİitaın
nın nefıne olarak Bolşevıkle:e lanna ks:rşı hücumlar yapmış 
k&:~şı yapıl~~ta olan ha,:ı>ın ve hava meydanlarındaki düş .1 
ıı;ıus~be! ın~ışafım v~ katı ne 1 man tayyarelerine darbeler in
tıceııını ı,imdiden emnıyet altı- dirmiştir. Tayyarelerimiz kıt'a. 
na almıIJ bulunm~tadı~. j larımızın harekatını himaye et-

Macar ~Tebliği tiğ:I gibi Köstence ve Sulina li· 
Budapeşte, 13 (a.a.) - Macar manian ile mezkur limanlarda 

başlro~andanlığınuı teb~~i: bulupan nakliye gemilerini ve 
Motörlil kıtal&r1;DUZ duşm~ Ploestideki petrol tesisatınaı da 

takıbe devam edıyorlar. Düş- bombıı.rdıman etmuştir. 
man dümdar kuvvetleriyle vu- Henüz nakıs bulunan malfı
kub~lan muha;ebeler ~ında mata göre bır günde 102 Al
yenıden bır miktar esır aldık man tayyaresi tahrip edilmiş . 
ve bir batarya top iğtinam ettik. tir. 1 

Hava kuvvetlerimiz beş düşman tınzalıın= tıaa.hhttdııame 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Londra, 13 '(a.a.) - Hariciye 

İmh& edi~n tayya.reler nezareti tebliğ ediyor: 
Berlin, 13 (a.a.) - D.N.B. a- Almanyaya karşı yapılan 

Surigede 
mütareke 

( Baı tarafı 1 inci aayfada) 

Deverdillac muahedeyi tam im· 
za edeceği. sırada birdenbire oda 
karanlığa gömülmüştür. Pen- j 
ce:erin kenarına. getirilen oto-

1 mobillerin, masaya yal<laştırı -
lan bir motosikletin fenerleri 
altında iın.r.a merasimine devam 
edilmiştir. 

General Vilsonun beyanatı 
Akka, 13 (a.a.J - Mütareke 

muahedesinin imzasını mütea
kıp general Vilson radyoda be
yanatta. bulunarak demiştir ki: 

- 1mm merasiminin acıkh 
fakat lüzumlu bir ııaflıasına ııa
hit olduk. Acıklı dedim, çünkü 
neticesi ne olursa olsun böyle 
bir harp yapma.ğa mecbur kal
mış olmak her zaman için aukli 
bir şeydir. Lüzumlu dedim çün 
kü müttefikimiz bozguı:ıa uğra
dıktan sonra Suriye ve Lübna -
nın emniyetini temin etmek bi
rinci derecede ebemmlyeti haiz 
bir zaruret halini almıştı. Bu 
topraklar son zamana k~rlar 
başlıca düşmanımız tarafından 
•bize karşı kullanıldı. Buna mini 
olmak istediğimiz zaman eski 
müttefikimiz aldığımız tedbire 
karşı mukavemet gl!etermeği 
kendi hesabına hakli bir hare
ket zannetti. Şimdi bu mukav&
met nihayet bulmuştur. Fran
sız ordusu ile yalnız geçen 
harpte değil fakat düne kadar 
yanyana harbetmiıı olduğumuz 1 

dan cereyan eden müzkereler esi 
nasında Fransız ordusunu ren -
cide etmemek ve şerefine halel 
getirmemek ayni zama.nd" da 
emniyetimizi tehlikeye dÜŞÜI'
memek için gayret ettik. Bu 1 

müzakerelerin a.cı söz sarfedil
m!'den m~mnun~yet verici bir 1 
anll\şnıa ıle netıcelenmis olma-
sıncan dol~vı hohtivan~. ı 

tik mülakat • 
Moskova, 13 (a.a.) - Gene • 

ral Dentz ile General Wi!son ilk 
mülakatlannı yapmışlardır. Bu 
milliUı:at akka'de cereyan etmiş-

tir. ı ---<>-----

Amerikanın müsad&
re ettiği vapurlar 
Vaşington, 13 (a.a.) - Bahri

ye kom:isyonu, Amerika limanla
rında kullanılmadan duran mü _ I 
tebalti 16 Danimarka vapurunu 
da alıkoyduğunu bildinniştir. 
Bu suretle gemilerin mÜSMere
si hakkındaki kanun mucibin -
ce alınan Danimarka gemileri -
nin sayısı 31 'i bulmuştur. 

Bahriye komisyonu bundan 
bir müddet evvel bir italyan va
purunu müsadere etmişti. 
B. Roosevelt, diğer 15 İtalyan 
vapurile bir Alman vapurunun 
da kullanılmasına müsade eyle-
miştir. 1 

Bu vapurlar casusluk hakkın
daki 1917 kanununa terlikan 
müsadere edilmiştir. ı 

Bütün bu vapurlar Amerika 
limanlarında kullanılmadan du
ran 80 ecnebi vapuruna dahil -
dir. 

Peru - Ekvaför 
ihtilafı sona erdi 

jansına bildirildiğine göre 12 harpte Büyilk Britanya hükiı
temmuzda 147 Sovvyet tayya- metiyle Sovyet Rusya. arasında 
resi Alınan tayyareleri tarafın- müşterek hareketi tazammun e
dan t:ı.hrip edilıni4tir. Bunlar - den bir itilfif 12 temmuz akşa-
dan 88 i hava nıuharebeleri e11- mı Moskovada İngiltere hilkfı- ( Ba~ tarafı 1 inri sayfada) 
nasında, 59 u da yerde tahrip met! namına tam salahiyetle ~uatörün cevabı daha gel -
olunmuştur. hareket !'den Sir Staffor Cripps .m~r. Fakat Buenos ~es ı 

Almanların kaybı 9 tayyare - ile Sovyet Rusya namıns tam sıyası mahfellen?de~ Elkuatorün 
den ibarettir. Geçen cumartesi salahiyetle hareket eden B. Mo- de_ ~avas~t teklifim ka~ul ede
günü Alman hava kuvvetleri, lotof arasında imza edilmiştir.• cegı tahnun edilmektedır. 
Stalın hattının yarılması için ya Bu itilıi.f mucibince evvevla ~ynı mesele hakk~da .1sP~: 
pılan kara harekatına bir çok iki hükumet Alinanyaya karşı yanın Bueno~ .Aıres teki. elçı~ı 
feşeı<küllerle milzahoret etmiş- yapılan bu harp esnasında yek- B: Magoz, hancıye nazırı ıl~ _go-
tir. ı diğerine her türlü milzaberet r1:1ş~e ya~ıştır. Burada <>gre-

Alman ta reJ · al b 1 ağı taah nildıgıne gore İspanya, Peru ve yya en y nız ve muavenette u unm - Ek tö' dak. 'htil" h ı 
Sınolensk muttakasında 77 hüt etmişlerdir. 1 . ua .. r ar":".!~ ı ı ...... m a -
tank. 400 kamyon, bir çok nal<- Saniyen her iki hükfiınet har- line ~osterdigı al~ayı izl:13:" et -
liye treni ve 34 top tahrip et - bin devamı müddetince arala .1 mıştir. İspanya hükumetinin ta-
-'•lerdir' Bu hare•·•t, Alınan· da b' ani hal' .. tesn / vıu;sutta bulunacak devletlere ,...._ ,... ruı ır aşma ı mus a . if d tm 1 · · · k h · 
!ar tarafından hiç bir tayyare olmak üzere hiç bir mütareke 1 ıs ?- d e ı: e~ ~ç~! ev;.a t 'fı 
kaybetmeksizin b~ılmıştır. ve sulh muahedesi imza etme- ! nes~ en ç ar !l'ı ır mus eme-

.,._,*-diya '-:bil"' I .. taahhüt tin ktedi 1 kecilık başladıgı zamanlardan 
rUUAU "" ,... megı e e r er. ka.lm tarihi 'k 1 eli" "'els' kı' 13 (a a ) Fi l' H ·k· ta af b hed · a vesı a ar ver gı u ın , . . - n an- er ı ı r u mua enın söylenmektedir 

diya resmi tebliği: derhal tatbik edileceği ve tas- y . hıidiseı 
12 Temmuz cumartesi günii dika tabi olmadığı hususlarında / Lina, ~~ (a.a.) ..::_r Peru ha • 

dü.şman tayyareleri evvelce bil- da mutabıktırlar. riciye nezareti, Ekuatör ile Pe-
diril.en kasabalardan maada - - -- ru arasında hudut m.ıntakasında 

Napoliye cok şisdetli 
bir hava akını 

(Bat tarafı 1 inci Nyf.O.) 

10.000 tonluk iki vapura isa!iıet -
Jer m~ede edilmiş ve 12.000 
tonluk bir gemi de ateııe veri'. -
miştir. 7000 tonluk bir gemi~'" 1 
bo.mbalfU' isabet etin iştir. 

Bir antrepo da hasara ugo:.- ı 

tılmıştır. Düşman avcıları tay - ı 
yarelerimize hücum etmişlerdir. 
Tayvarelerimizden biri düşmüş 
ve diğer ikisi denize mecburi i • 
niş yapmıştır. Fakat bunlardan 

1 

birinin mürettebatı kurtulmuş
tur. 
Aynı günde iki düşman deniz 

tayyaresi Trablus açıklarında ı 
tah?ip edilmiştir. 

Taarruz neticesinde hasara 
uğrayan vapurlardan blrinitı 
karaya oturduğu ertesi gün\i 
müşahede olunmuştur. 1 

Malta'da 40 - 50 kadar düş • 
man tayyaresi Lukata tayyare 
meydanına alçaktan taa.rrtnıla.r'
da bulumnuşla.rdır. 

Bundan başka 4 düşman tay • 
yar esi de ha va defi ba:taryalan. 
nın ateşile hasara uğratılmış •

1 tır. 
Sirena.ikte de ağır bombardı

man tayyareleri 10 - 11 Temmuz 
gecesi tekrar Bingazi 'ye akın , 
yapı:nıııla.n!ır. infilaklar olmuş 
ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Suriye'de, bomba. ve av tay -
yarelerimiz askeri harekata m\i 
zaherete devaıın eylemişlerdir. 
Ba.albek'te petrol deposunda i • 
ki büyük yangın çıkmlştır. Ha 
leb'de bir nakliye tavvaresi ate
şe verilmiş ve bir 0lJY& trenina I 
hücum edilmiştir. Hamana'da 
bombalar b i r cebhanelikte 
patlamış ve süveyda'da kaleye 
tam isabetler kaydedilmiştir. 1 

Sahilde Trablus civarında bir 
nakliye koluna ve telkalah'ın e&
nubu garbisinde top mevzilerine 
de başka hücumlar yapılmıştır. 
Yukarıda kayboldukları bildi

rilen tayyarelerimiz müstesna 
olmak üzere bu hareketlerden 
bütün tayyarelerimiz üslerine 

1 
dönmüşlerdir. 

Malta.ya akın 
Malta, 13 (a.a.) - Dün aııa -

gıdaki tebliğ neşredilmiştir: 1 

Cumartesi gecesi Malta üze -
rine bombalar atılmıştır. Hafif j 
hasarlar olmuştur. Sivil halk a-ı 
rasında bir miktar ölü ve yara
lı vardır. Askeri müessesatta ne 
hasar vardır ne de insanca za -
yiat. Havalanan gece avcıları • 
mız dii.şmaııla temasa geh:nişler
dir. 

Bir düsman tayyare teşekkü· 
!il Cumartesi saba.hı adaya yak
Jaııınaifa teşebbilB etmiş ise de ı 
İngiliz av tayyarelerinin hareke
te geçtiginl görünce sahilden bir 
kaç kilometre meea.fede i:ken g&

ri dôımıüştür. 

Suriyedeki Fransız 
ordusu 

(Baı tarafı 1 r.,ei a•vf•rfal 

bir devlet vaziyetinde olma
dığını ve ancak kendisine ev
velce verllmiş olan bir man
dayı müdafaa ettiğini söyle
miştir. Fransa Londra ile 
harp halinde değildir. Yal
nız mevzit bir ihtilafı hal ile 
meı)guldilr. Bundan dolayı Ge
neral Dentz'in ordusuna bir 
polis vazifesini ifaya memur 
müdafaa kuvvetleri sıfatı 
pek ali verilebilir. Bu sei><.'Ple 
Dentz kuvvetlerine karşı hu
kuku düvelin muhasım kuv
vetler hakkındaki ahkamını 
tatbik&. kalkışmak ve bu kuv
vetleri enterne etmek bir ada· 
letsizlik olur. Diğer taraftan 
hukuku düvel ve teamül Su
riyeden ricat eden ordunun 
bitaraf bir memleket toprak
larından geçmesine mani de
ğildir. 

yeni hadiseler olduğunu dün bil
dirmiştir. 

Portekize teminat 
Nevyork, 13 (a.a.) - Porte

kiz elçisinin bildirdiğine göre A
merika hükftmeti, Açore ve yeşil 
burun adalarına girmiyeciğine 
dair Portekiz'e teminat vermiş
tir. 

Provoo şehrini de bombardı - Tu·· rkı·ye Futbol 
man etmişlerdir. Bir çok evler 
yıkılmış veya hasara uğramış-
tır. Dilşınan tayyareleri. bun- birJ• ncilikleri 
dan sonra Lovist, Simpele, 1 

Yüksek mühendis mektebi satın 
alma komisyonundan: 

dan sonra Lovist, Sibpele, Ko- Ankara., 13 (Hususi) - Bu-
muosuo, Kemi, Yaevri, Kaukas, gün 19 Mayıs stadyomunda 
Kihteilysavaara ve Tupovaara Türkiye birinciliklerine Alt.ayla 
ka.>abalarmı da bombardıman Trabzon ve Beşiktaşla Demir-, 
etmişlerdir. spor takınılan arasında devam 

Bunlardan hasar olma- edildi. j 
mıştır. Tayyare da.fi bataryala- Neticede Altay Trabzonu 1-3, 
nmız 5 d~man tayyaresi dil- ' Beşik~ da Demirsponı 0-' j 
şürmilşlerdir. j mağlup etmiştir. 

Meklebimizin kapalı zarf usuhle 6500 kilo sadeynğ alınacaktır. "C)eher 
kilonun rruhammen bedeli 155 k-ır:.ıştu ·· tık teminat 7i6 liradır. Ek.sihm! 
1717/941 mat 14.30 da mektep" yapıl;;raktır. (5224) 

Bozöyük Belediyesinden: 
Kasabamızda eczane yöktur. Ecza"le yeri ve tetritıile eczacının ikamet

gAb, Belediyece temin edilecektir. 
1steklilerin Belediyeye nrll"'caa11eri OAn olunur. (5505) 

Yarışlar çok heyecanlı oldu 
Mev11ımln ilk at yanl!la.rı dlln 

Veliefendi koşu mahallinde ol-, 
dukça kalabalık bir seyirci küt
lesi önünde yapıldı. Yarı.ıılar 
büyük bir alaka ile takip edil· 
di ve heyecanlı oldu. 

Neticeler: 
Birinci koşıı üç yaııında yerli 

yarım kan İngili" erkek ve dişi 
taylara mahsustu. Mesafesi 
1200 metre idi. Birlnciliği El
han, İl<inciliği Heves, Uçllncii
lüğü Delikanlı aldı. Müşterek 
bahis ganyan 140, plase 100, 
plise 150 kuruştu. 

!kinci koşu: Üç ve daha yu
karı yaşta saf kan İngiliz at ve 
kısra.kla.rına mahsustu. Mesa -
fesi 1600 metre idi. 

Birinciliği rahat bir kO!Jııdan 
sonra Dandi, ilrinciliğ Yatağan, 
fü;ilnc\UUğü Komiser kuandı. 
Müşterek bahis ganyan 100, 
plô.se 100, plase 200 birinci ile · 
ikinci koşu arasındaki çifte ba
his 190 ikinci koşudaki ikili ba 
his 275 kuruş verdi. 

n çüncü koşu : Saf kan arııp 
atn ve kısraklanna mahsruıtu. 
Mesafesi 1400 metre idi. Birin
ciliği Mihrican, ikinciliği Işık, 
üçlincülilğü Yüksel kazandılar. 
Müşterek bu.his ganyan 125, pli\ 
se 200, plase 135 kuruş verdi. 

Dördüncü k~: Yerli saf 
kan, İngiliz atls.nna mahsnııtu. 
Mesafesi 1800 metre idi. '"Hendi 

SPOR 
(Baı tarafı 4 Unca .. yfa-daf 

Disk: 1 - Veysi 39,29, 2 -
Yavru. 3 - Billend. 

Gülle: 1 - Jeba 11.82, 2 -
Ferid, 3 - Niyui. ı 

Sırık: 1 - Multiddin 3.51. 
2 - Viçeropulos, 3 - Sudi, 

Balkan bayrak: 1 - Fener -
bahçe 3,36,5, 2 - Galatasaray J 

3 - Kurtuluş. 

kap,, birinciliği Karanfil ikin· 
ciliği, Mis üçüncülüğü Gonca 
aldı. Mü.terek b&his gıınyıuı, 
125. plase 200, plase 135 ku· 
nı~ verdi. 
~inci koşu: 1k:i y&!llDda yır 

Ji saf kan İngiliz taylanna mah 
sustu. Mesafesi 1000 metre idi. 
Birinciliği Karabiber, ikinciliği 
Buket, üçünciililğll Demet ka • 1 
zandılar. Müşterek bahis gan
yan 150, plAse 100, p!Ase 175 
ve üç, dört, beşinci koşular ü
zerinde üçlü bahis 1090 kUl'UŞ 
verdi. 

Dünkü Kayık yarıştan 
Galatasaray birinci 

Beykoz ikinci oldular 
Su sporları ajanlığı tarafın -

dan tertip edilen kulüpler ara
sındaki sikif yarışlanna dün 
Bebekte devam edildi. 

Tek çifte müptediler arasın
da: 1- Galatasaray, 2 - Bey
kos. 

İki çifte müptediler arasında: 
1 - Galatasaray, 2 - Beykoz. 

Tek çifte bayanlar arasında: 
1 - Galatasaray, 2 - Feııer
l:ıahçe. 

Dört tek müptediler arasın • 
da: 1 - Galatasaray, 2 - A
nadolu. 

Dört tek bayanlar arasında: 
1 - Galatasaray, 2 - Fener· 

Tek çifte kıdemli: 1 - Galıı.
taııara.y, 2 - Beykoz ve Fener-
bahçe. 

1ıri çitte kıdemli : 1 - Gala
ta.saray, 2 - Beykoz. 

Dört tek kıdemli: 1 - Gala
tasaray, 2 - Beykoz, 3 - Fe
nerba.hçe. 

Netieede: 
GalataBaray 30 puvanla 'bi

rinci, Beykoz 16 puva.nla ikin
ci Feue.·bah.;.,, dört puvaııla ü
çüncü. 

--·-- -- -
Muhtelif Yiyecek A ınacak 

İstanbul Aıner:_.,.an oleji 

Et: 

S1ğlr (but) 

Bonfilet.. 
Rozbif 
Koyun jigo, p!nalo 
Koyun (bütün) 
Sut kuzu il (bütün) 
Kuzu jigo, pinola 
Ddna eti 
Tavuk 

Bakk•flya: 
Zeytinyab, torba 
Zeytinyaiı., Bardaldı-A,ırvahk 

Yol, soka 
Soııan 
Patateı._ Bolu 
Pntates, Adapazarı 
Pirinç 
Tuz 
Şeker, toz 
Sod• 
Turyatı 

Yag, Urfa 
Fasulya, Horoz 
Nohut 
Mercimek, ;yeısll 

Makarna 
Kakao 
Çay 
Çokotata, süt..ilz 
Çamaşı.r aabunıı 

Tuvalet k.iğıdı. 
Peynir, kaser 
Peynir, &ravyer 
Peynir, beyaz 
Yumurta 
Un 
Sirke 
Zeytin '· 
Toz sabumı 

Yat eebze:: 
Knbak 
l!'osulye, Ayse :ıc. 

Bakla 
Patlıcan 

l!'asulye, 
Bezecye 
Salata 
Maruı 

Hiyar 
Ispanak 
Enginar 
Pancar 
Domat.89 
Prasa 

Azı 

15.WO 
2•10 

120 
11.UCO 
l,320 
1 O!IO 
3,300 
l,vJ:O 
7,ZüO 

1,500 
1.020 
2~0 

4,200 
27JJ ·O 

l ,5tıO 
5 ı ıo 

l.hOO 
5 400 
2.!~0 

4,680 
2.u40 
~.260 

570 
420 

1,590 
78 

85 
60 

405 
300 
390 
720 
100 
40 
30 

1,380 
450 

l,500 

1,500 
8,240 

420 
CS,690 
2,340 
2.ıso 

13.800 
3.240 
4.380 
2,340 
2,160 
2.400 
7.560 

785 

· ·•dürlüğünden: 
ÇO{Ju Tetıllmat 

3li,ııoo Kl. Haftada üç <IOıla 

36t 
280 

21,000 
3,0RO 

2,:.20 
7,700 
S.OllO 

16 fOO Ld 

S.: •O Ki. Senede en çok d5rt do'a 
22.3aO 

!-60 
C,800 

65.100 
3,!lOO 
ıı.~oo 

4,200 
12 r.oo 

5,250 
1C "O 

4.~ 
2,940 
1.330 

980 
S.710 
187 

200 
140 
870 
700 

2,170 
1,680 

Ht 

250 Tn. 
100 Kasa 
60 Çuva. 

2,000 Kl. 
1,000 
3,500 Ki. 

17,500 
7,560 
9~0 

20 Mayıstı>ıı ltib3'eo 
J 5 Hazlı·andan 
25 Nisandan 

43.f.10 Ad. 26 Hazirandan 
5,460 Kl. 15 llaz'.randan 
5.040 1 liezirandan 

32 WO Ad. 
1.seo J May1stan 

:o.2ıo 1 Jl~zirandan 
5.460 Ki. !O T. evvelden 
f,040 
5.600 

l 7 .040 
l 'iö5 

15 Mayıst.lin 

1 l\fayıstan 

10 Temmuzdan 

lfavuç 5,220 1~.180 
1 T. evvelden 
1 T, sanlden 
15 T. evvelden Llhana 2,940 6 880 

Biber 2,010 +,690 
Brüksel !Ahanası 90 190 
Knmıbahar 780 1,820 
Kereviz 330 770 
Tcreotu, maydanoı 6.400 12.600 Ad. 
Semizotu 300 700 Ki. 20 Mayıstan 

30 Temmuz 1941 • 30 Temmuz 1942 tarihleri a.rruıındaki mOddet.. 
ait olnıak üz.ere mUdürlOgürr.ıüze bağlı Roben Kolej ile Arneriknn KJ% 

Kolejinin yu~nda yaz.ılı ihtiyaçları kıpalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. Eksiıtme 24 Temmuz 1941 Pcrşe'?lbe g{lnü saat 14,00 de Bebek
te Kolejin Erkek kısm1nd~ yapılacaktır. Lincde yazılı yiyeceklerin ı.,ma

mt veya bir kısmını temlne t.ılıp cılarılar 1941 yılı Ticaret Oda~ı vesikası 

ile temi.natı havi kapelt zatOarını yuk;arıda y h smıtt,.n bir saat evveli
ne kadar Kolej Muhasipli(!ine mnkbuz mukrıbilinde vrnneleri, kr7.alik te
minat y:ıtırrrn ve şcırtnam~nl ~,irtrırk ~tiyen1criıı rlr P'1zartesi ile p~
şembe sabahlan Robcrt Kolej mtıh .:.ıı:Ltlne mürac:ıaUan ilan olunur. 



( Devlet Denizyolları İlanları f 
14 Temmuzdan %1 Temmuza kadar 

muhtelif hatlara kalkacak vapurla· 
' 

f 
nn isimleri, kal kıt gün ve saatleri 
ve kalkacakları rıhhmlar. 
ft'tNdealz hattını 

lzmlt hattımı 

Mud11nya hattına 

Ba,.dırma hattına 

Çanakkale lllve poat.alJ 

Ayv&ltk hattıu 

lzmlr birinci aUrat 

lzm.tr ikinci .arat 

N OT: 

Sah 12 de (F.ge), Perşembe 12 de 
(CQmharl7et) ve Pazar lG da (Tan). 
Galata nhtmıından. 

Salı 18 de (Çanakkale), Cınnartesi ?3 
de (Ana!arta). Sirkeci nhtmundan. 

Salı 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de 
(tllgen). Tophane nhtımından. 
Pauır, Pazartesi, Salı 9.50 do, Çar
şamba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus), 

Cun\arte!lli 14 de (Marakaz). 
Tekmil Mudanya postalan Galata nh
tımının KarakOy cihetine yanaşır ve 
ayni mahalden kalkarlar. 

Pazartesi, Car amba, Cuma 8 de 
(Marakaı.). Galata rıhtunından. Ayr1-
ca Çarşamba ve Cumartesi 20 je 
(i{onya). Tophane nhtım1ndan. 

Salı \'e Cuma 19 da (Mersin). Toph&.
ne ııhumından. 

Pazar 9 da (Olgen). Tophane rıhtı

mından. 

- "<'rşcmbe 9 da (S.-yyar). Top01a1'c 
rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Buru), Cuına·~ı 

15 de 'Saadet). Sirkeci rıhtım1nrl~:l. 

PA:.lPr 11 de (tı.mix). Galata TL ... ı·nı:ı.-

dan. 

l'eT(embe 13 de (Tırhan).Galata 
rıhtımından. 

Vapur oeferlm hakkında her türlü matomat aşağıda telefon numa· 
ralan yazılı Acentelerimız.den öğrenilebilir. 

Galata bapcenteU§ı Galata nhtımı, Umanlar Umuro 
Müdürtugü binast altında. 42362 

Galata ıube acentct1GI Galata rıhtımı, ~ıntaka Liman 
Reıslıtı binası albnda. 40133 
Sirkea, Yolcu salonu. 22740 

(5798) 

1 - SAV ABONA yatı ıc;ın Kanlıca koyunda demir mahallinde inş:ı 

olunacak transformatör binası açık eksiltme sureti te talibine verilecektir. 
Bu ı.., ait ek.<ılltme evrakı ;ıunlardır: 

A) Avan proje, 
B } Fennt p.tname 
C) Bayındırlık ışlerl genel ıartruunesi, 

D) Vahidi tiat cetveli, 
EJ Hu•wıl, fenni ...,tııame, 

F) Mukavele projem. 
2 - Eksiltme 21 Temmuz 184J Pazarle!i günü saat on beşte idare 

merkez.inde mü~ekkil ahın salım k.om•."tyonunda yapılacaktır. 

3 - Vahjdi liat esa.Sl üı.einden muhammen bedeli (4000.-) lira olup 
muvakkat teminat (300.-) liradır. 

ı~tekWer bu i,e ait evrakı görmek için 
rak lcin yukartda ynzı.lı gün ve saatte mzkCır 

her gön -ve eksiltmeye işti

komi!fyona mü.racaat11ırt. ı 
(5455) 

============================== 
M-0tosiklet alınacak 

Maliye Vekaletinden : 

.l'.ENI SABAH 

"~ -" Evet, gUzeıı.m~.!>nun · 

ŞA YA~I ~~1.~ET . 

olduO~~!!!_ ~!eıısını·f H 

1 1 
1 . 

:u ütl/ atin size de yamliiüisınf. 
ıstermisiniz ? 

- "BU TENi" ÇOI 
t/ter erttetin talıdir-ve her lıadının MASRAFLI GÜZELLiK 
WPfa nazarlal'ını celbetnuti orzrr; ENSTİTÜLERİNE GİT· 

ediyormusunuz ? MEDEN ÇABUCAK ve 
Her aqam yatmazdan evvel cild gıdası KOLAYCA TEMİ• .EOE· 

olan pembe renkteki TOKALON kremlro BiLiRSiNiZ. 
kullanınız. Terkibinde, Viyana ünlversitest BAKINIZ NASIİ. !" 
profesörlerinden Dr. Stejskal'in Biolojısi 

ketıfi olup tabii ve ih1a edici bir leyıp temizletecek kıymetli unsur-
W\SUr olan ·ve '"BlOCEL,, U.bir e- lar vardır. 4-0 ve hattA. 50 yaşla-
dilen klymetli cevher vardır. Bu nndaki kadınlar bu sayede genç 
cevher siz uyurken cildi besler ve kız gibi sevim.il ve nermln bir cild 
gençleştirir. Her sabah, daha açık, ve s .. hrftmiz güzellikte bir ten te-
daha nerm.in ve daha taze bir cilde 
uyanacaksınız.. Buruşuklukların1z 

ve çizgileriniz scri.nn kaybolacakttr. 
Sabahları da gene cild gıd:ıs ı olan 
beyaz renl:tcki y~1ğ:::az TOKALON 
kremini kull~nınız. Terkibinde, en 
esmer, en çirkin bir cildi beyazlat.ıp 
yumu.şatacak ve ayni zamanda bcs-

min edebilirler. Bu basit tarzı te
daviyi tatbik etmi!J binlerce kadın
lar bu kremlerin şayanı hayret ve 
mUsmir .neticesini lisruıı sitayişle 

ıtıraf ve tasdik ediyorlar. TOKA
LON kremleri garantilidir. Mem
nun kalmadığı.na takdirde paranı% 

iade edilir. 

Çanakkale hele~iyesinden 
C. H. Partısi arkasında :vaJ..ılırılac:ık 4656.70 lira bedeli keşifli otobils 

bta~onıı 20 gün mQJdetl~ ek~ilL..1eye çıkarılmı~tır . 

Tall:plerin ~40.27 lira muvakk~t t•minat :;ıkçt"SI veya banka mektubile 
24/7/941 günü s.ant 15 te belediyemize. müracaaUarı. Şartname parasız 

olarak veriliı:. c:5C'62> 

İnhisa ·lar U. Müdürlüğünuen :I 
_..~ -- . ---

RADYO! 
14 Temmuz 1941 1 

7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müı..ik 

8.30 ~n saati 1 

12.30 Program 
12.33 Saz eseri• 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 

13.15 Müzik 

* 18.00 Program 
18.03 lllüzi.k 
18.30 Konuşma 

18.40 ).,Iüzik 
19.00 Konuşma 

19.15 TürkUler 
19.30 Haberle< 
19.45 Mü•.lk 
20.15 !Uıdyo 

ıazetesi 

20.45 Halk 
tllrkllleri 

21.00 Ziraat 
taltviıni 

21,10 Müzik 
21,25 Knouşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
2~.45 Dans 

müziği 

22.5'5 Kapanıs 

lstanbul Cümhuriyet 
müd:ieiumumiliğinden: 

lstanbul adliyesinde ac:ık bulunan 
1000 kuruş asli maaşlı mübaş.irl.i..k1e
re hasren mübaşirliktc istihdam e
dilmek üzere memurin kanununun 
4 cü maddesinde yazıl1. maaş\ı me

muriyete tayin şartlarını ha.iz orta 
mektep mezunları arasında yeni 
Barem kanununun 17 ci maddeslne 

göre bilmüsabaka mUnasiplcıi. alı

nacağından ve müsabaka imtihant. 

da 22 Temmuz 941 Salı günü 53at 
on buçukta Yeni Postahane binaBl

nın üst katında kAin Adliye kütüp
hanesinde icra kılınacağından talip

lerin memurin talebini havi arzu
hallerine iliştireceklcri evrakı müs
bitelerile imtihandan bir gün evve

line kadar adliye encümeni reisli
ğine müracaat etmelerini gaute -
nizlc HAnını rica ederim. 

rr- DOKTOR-~ 
fevfik Akif Ayışık 
D•hılf Hastalıklar Mütehau.ıı 

BayoOlu Parmakkapı imam a:>· 
kak numara 28, pazardan maada 
aaat 14 • 18 e kadar. 

Gece mUrıcaatları da kabYI 
edilir. Telefon: 43905. 

ı.N. S.U, B.M.W, Tiryot,. Alman ve İngiliz ve 0 Harles Davidson,,
1 markalardan herhangi bırlnden olmak sureiile sepetli ve dort zamanlı bır ı - ldare ihtiyacı için "3475., kg.fıçı çemb~l'i pazarlık uı:ıulile satın 

mototrlkle\ pazarlıkla satın alınacak.ttr alınacaktll'. 

r"Veni Sabahın Pazarlık 28 Temmuz 941 tarihinde saat )4 de y11pılacağ1ndan taliplerJn ı - Paı.arhk 11'1/7 /941 Cuma günü seat 9,45 de Kabata~ta Levaum 
yevmi ınuayyende Maliye VekAleti Levazım Müdllrh.iğti.nde milt<"ŞE>k.kil 1 ıuOO"indeki nlun komi.c:yonunda yapılacakbr. 

eksilt.ıne kvmisyonuna müracaatlc.ı.ıı . {4148) (5648) -1 3 - E·15al listesi sözü geçen şubede göri.lUııbtl+!-. " 
4 - t~l:Uk:rin pazarlık icin t..ıyin olunan gun ve saatte mezkt1r ko-

Yüksek Deniz Ticaret Mektebinin .mis}Ona müra•aa!Lm (5504
> 1 

1 T~!=~ıa~~!u!~etiv! ~~:k1.,!!~~=~~re aııı lstanbul deniz komutanlığından 1 

ilan fiyatları 
lb. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sa.yfarla santimi 500 

senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma- Deniz lisesi ve gedikli erba• mekte-
kirrist yeU:;tirm<:>kt.ir. ı.tektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve 1 '"I 

ikinci ,, ,, S50 
Vçüncü ,, ,, 800 

sair husu ... ıtı mektep tarafından temi~ edilir. bine talelıe alınacak Dördüncü ,, ,, 100 
2 - Mektebin yalnız lise birincisını!ına orta okul mezunu talelM! alı

nır. 1•0rta okul muadili d1ğer okullar mezunu ahnmaz" • 
A - Alınacak talebelerin yaş}aru:ıın 15 ten küçük ve 19 dan büyük 

olmaması şarttır. 

B - Ort.., okulu geçen sene bitirmiş olanlar arada geçen bir ser.ıcHk 

zamanı ne ile gcç;rdiklerini tevsik edeceklerdir. 
3 ~ l:.teklilerin mektc·p müdilrlıJğüne karsı yazacakları istidalnra 

aş:ığıdJkı vr iknları raptederek 1 Ağustos 941 tarihinden 26 Agu~tos 91 l 
tarıhlnr kadar P:tzartcsl, Car alT'ba "'-' C"'umartto>ıi günlerl ~aat 9 dan 12 y~ 
V\? öğle.i<'n sonrn saat 14 den 17 ye kadar nıüracaat etmclerı. 

A lluvıy('t cüz<inn1. 

ll - Aşı kal!ıdı, 

C :P.feklt>p lt.'hadctnamesi vey:ı. ta.~dikname veyahut bunların tasdik.ı.ı 

öme'tl~. 

D - Polısçc tasdikli iyi hal k8:'"ld a, 
E Veı; ın ıza"lı adrE'ı;lerile tatbik irn7.a1nrı. 

F 4X6 t"'b 11.clında 6 odet kartonsuz fotograf, 
4 Na!ll rt k yıt olıınanlaru., :!8 Afustos 941 Perşembe günü tıhhi 

m Jaye.rıf'lcri ynpı!mnk üzere sabah saat "8 .. de mekt~tc bltlunmaları ıa-

ınndır. 
'i F·ızla W!::.ıltıt lçin Ort.ıköydf' mektep nıüdürfüğüne müra<'aat 

fdılr,lidi.:. 1 
1 tnn Jlrfan gayri m'halleıdrn y. pılaclık mü n<'antl:"ıra. matbu "Püh 1 

t- 1 ·, gorde-r ..r. l\.Tuhaberat ıcin po~ta pulu giJnderilm lidir. (5'ı63) 

Isa ul Defter arlığından : 
Miktarı 

Ne ... 'i Ton 

Kırıple 52 
M ·lnlave 33 

M uha-mmen ton 
fiatı t ra 

20,58 
18,77 

Tutarı 

Lira 

1070 16 
819.41 

168!).57 

Teminatı 

Lira 

80.25 
4 • J 

126,75 
Gak: .. rla ınucım le ,.e istihl~k veı gileri muJı.irli.ığü ile Tophane ve ma

lıye bel r~nin 94 yılı iht:yac.ı için yukarda yazılı 52 ton kırıple \:e 33 
ton Marinl&ve kooıuri.i mahallerine t~lim şartile ve h zalarında gosterilen 
mlJhan1men b~'Clellcr üz.erinden tevhiden açık eksiltme ıle mübayaa edi
lecektir f.k3.1ltmc 2·ı/7/041 Pt>rşcmbe günt.i saat 15 de Milli En1ltık Mü
du h.iğunde topl.ın.ıcnk olan komisyonda yapılucaktır. ıstcklilerın göste
rıl ınıkturd nıuvakkDl tenıinatile krırııisyona müracaaUaliJ muktl'.'z:dir. 
Husus ıa:t1ame her gi.ı.n Milli En1ltık 4 üncü .k:ılemınde görUlebllir. 

Yükse 

(5586) 

Mühendis Mektebi 
Satınalma Ko isyonundan 

McktRbımize kap:ıh zart W'-illc (:?0000) kilo et ~lın.ıcaktır. &her 
k tonun ı uh rnırıen bedeli 60 kuru .. \.C ilk ttcminat 1350 liradır. Eksiltme! 
31/7/941 sa;I ı 1,30 da mekteple yapılacaktır. 15747) 

Aşağıdaki şartları h iz olanlar Deniz lise~i ile gedikli erbaş mektebine 
talebe.• olar~k ahnaeaktır. 

Oenız Llaesıne glreK:ek talipleri n: 

l - Yaşları birinci sınıf i~in tS - 18 ol:'U,ıktır. 
2 - Ya~hırı jkinci sınıf için 16 - 19 ol ... aktır. 
3 - Bu yaşlPlrdan altı ay büyük veya küc;-ük olnnl~r da kabul edile

cektir. 
4 -·- Lise birin i sınıfa orta mektep m '7.tınhırı alınacağı gibi lisenin 

birinri sını .. ında ıkıııale k~lmış ol;ınlar da alınacaktır. 1 
Deniz Gedıkll Erh&ıf Hazırlama okuluna girmege tıliplerln: 

1 -:-Y"aşıar~ .11 -::-I1 olac;ktır. 
., - Bu nıektebe :lk nıektep mezunu "lınacnğı gibi orta okulun 

muhtelit ınıfl rında ıkmale kalmış o.tanlar da atınaı.:aktır. 
3 - Tah:.ı.linı yalnız bir sen~ z yi ~tm 'I olanlar da alınacaktır. 
Bu §artları haız olııı-> Deniz. ıi.'>~i ile Deniz Gedikli Erbaş hazırlama 

okuluna glrnıtk ı yen taliplerin l!'>Agu.stns 941 tarihine k<ıdıır tstanbulda 
bulunanla ln Kasırrpaşad:1 Den.iz Koınutnnlıiüm, haric:te bulunanların da 
ma.hJ\li askt lik. ıuhel~ ine müracnatlo.rı. (5703) 

- --

Beşinci ,, ,, 75 
Altıncı ,, ,, 50 

DOKTOR-... 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye llliitehas~ısı 

Divan yolu 

Sahibi: A. Camaleddln Saraço~lu 

Neşriyat Müdürü: Macit Çetin 
Basıldığı yer: {H. Bekir GL.irsoylar veı 

A. Cem aleddl n Saraçooıu matbaası) 

[ Geyoğlu Vakı~l~r Direktö:riüğü ilanları 1 "-=-=--..,,_ _ __ _ 

KIR ALIK 
... 

EMLAIC 
Aylıöı 

semti" Mahalleat Sokağı No. Cin er L. K. 

B~voblu Kuloğlu Ton1acı b~ı 3 üncü ·Vakıf han 9 uncu dairetii 22 00 
Pan~altı Pangaltı Seymen 10 Ev 4 00 
Bcyogı t Hı.c!eylnağa ôtüt 19 c 20 00 
Ort;ı _\' Ortaköy Dc:rehoyu 71 c 17 00 
BeşJ-ta' Şenlikdede Yeniyol 4 c 12 00 
Bl'YOblU Şl'hit l\fuhtar Tar1a\.laşı 44 , • « 27 00 
Pa~t ıtl Koc:atepe CümhuriyC't 65 Dükkiın 9 00 
t ~:ılula Yenicami Ferrr-.eneciler 116 c 17 00 

Dü:vüi<rlere Büyükdere Çayır 16/1 Fırın mahalli 2 00 
Kas-ın1 p..ı~a Bedrettin Havuzkapısı 7 Dtikk.in 7 00 
Ci-alnta Yenicami Ferıı1eneciler 118 c 17 00 
Galata Kemankeş Camialtı arahğı !'.i c: 12 00 
c;aiat.a Yenicami M. Alipaşa hao 41 Yazıhane 19 00 
Galata Yenlcami l\f. Alipn.ş:ı, han 52 Od:ı 9 00 
Hasköy Keçecipiri Okmeyd:'!nı 106 Arsa baraka 1 50 
Orlako) Büyükayazma 12 5 Oda 8 00 
G:ılata. Kemankeş 8 ıncı Vakıt han Kahve ocağı 21 00 

Yukarıda yanlı gayrimenkullerin 31/5/942 gü.nü sonuna kadar kiraya verilmesi 9/7/941 gününden itibaren 
pau rlı4'a bırakılmıştır. 

lsteklilerin Beyoğlu Vakıllar MOdürlüğü Akaret kalemine her gün milracaallarc (5717) 

14 TEMMUZ 19'!_ 
-ı 

Sabah, Öğl3 ve Akşam her yemekten sonra 

İLE 

f ı rcalamalısınız 
1 

CONKO: 
Bir defa fırçalanmak.la 

di§ler temizlenmiş olmaz.. 
Ağız guddelerinin ve da
hili uzuvlarırt mütemaP.i
yen alınan ecllf'bi mad
deler, mikroplar, yemek, 
içki, sigara vesair dişle

re, diı eUerine b:nblr 
mikrop ajjılar, Arızalar 

hll8ule getirir. Bunlar bi
rike birike nihayet dişler 
de Çlirüme, etlerde ilti
haplar başla1·. Artık tel&. \ 
keti önlemek ve durdu.I.' .. 
rnak. lfı zımdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bıraknıı · 
yarak dişlerinizi sabah, öğle ve 
akşam her yemekten sonra 

il 

SAN 1 N 
DİŞ l\1ACUNILE FIRÇALA YINIZ 

Eczanelerde Büyük ltriyat Mağazalarında BulıJ~ıır 

,.. ___ Ecnebi Lisan Bilen # 

STENO DAKTiLOGRAF ARANJ rofl 
Ad.anada büyük bir müessesede çalışmak üz.ere Türkçe Stenoer"11>'e 
aşına bir bayan Daktil<>tra.f alınacaktır. Başlıca şartlar şunlardır: 

1 - Ttirk ırkından olmak, 
2 - En az lise tahsili görmüş bulunmak 
3 - Türkçe StenografJye Aşina olmak 
4 - ln,gili~, Almanca ve Fransı:t.ea lisanlarından ikisini mOtc.eO'" 

mel surette bilmek. 
).,1aUüp __ evs..'l.ô. haiz talipler aras.ında seci1ecek bu Daktilogralıı e~ 

liyeti ile mütenasip ıieret verileccktıı:" Taliplerin ıUhayet 20 Teııırı1 
lP-41 tarihine kadar Dördlincil Vakıf hanı Asma kat 10 nurnart'·. 

J Devlet Demiryolları 
' liuhammen bedeli (9600) dokuz bin alh yüz lira oJan 8 ton nrtt · ~ .. 

25/7/1941 Cuma günü. föaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada JcJ:ıtC 
nasında satın alınacaktır. eti ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 720 (yedi yilz yirmi) liralık muvakk::ıt ~~ 6' 
nat ile kanunun tayin ettiği vesılrn1an ve teklif:lerlni ayni gün tw;.lt 
kadar komisyon reisliğine vermeleri l:lzımdır. ..r-,.,. 

Şartnameler parasız olnrak Ankara.da Malzeme Dairesinden, Jl~-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefüğjnden dağıtılacaktır. (5567) 

• • • fil 
l'İ l· Muhammen bede (2750) hra olan (10000) adet Harp paketi 18 ~il' 

Cuma günü saat ( 11 ) on bi.rde Haydarpaşa da Car binas1 dahilinde!tl 
misyon tarafından açık eksHtme usuı;ıe satıo alınacaktır. ,,,, ,,ı 

Bu işe girmek istiyenJerin (206) Lra (25) kuruşluk muvakkat "' f/f 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatıne }lDd;ır 
misyona müracaatları lAzımdır. ctıt· 

Bu işe ait sartnameler Komisyondan parasız oJarak değititrnnk~) 
(533• 

• • • ,,. 
-~ Muhammen bffieli (2995) lira olan 1000 kilo FJAting verniği j}e ı )11 

1 

lo asfalt verniği 25/7/1941 Cuma günü saat (11) on birde Hayd~rl ti t• 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuıılt t 
alınacaktır. t('ı fi' 

Bu jşe girmek istiyenlcrin (224) lira (63) kuruşluk muvaK}cat 1 ~ :/ 
ve kanunun tayin ettiıii vesı:ükle birlikte eksiltme günü saatine kad;:ır 1' 
yona müracaatları l:1zımdır. ôıt• 

Bu işe ait şa rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma>cU• 
(5580) 

• • • 
Muhammen bedeli 33.000 (otuz üt; bin) Ura ol-ın 20 ton "k. lf 4" 

İngiliz bE"·~ri 30/7/941 Çarşı:ımba günü ı-aat 15 de kapalı zarf lı~ı,.ıli 
karada İdare binasında ~aun alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2475 (iki bin dört yüz yetmiş bC l 
muvakkat teminat ile kanunun tayin f'ttiği vesikalan ve t('klifi 1 

gün suat 14 e kadnr Komisyon Reisliğine vern1eleri 1;1zırndıı" . .ı· 
Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \•eznelerı!l ,,6) 

m'aktadır. c5"" 
• * • ı.1"' e ' r' 

Muhammen bedeli (12000) on iki bin Ura olan (20 ton) galvı:1 uld i:J 
lu sac: 29/7/911 Salı günü saat (15) de kapalı zarf usuJile Ankart1

.., 

. · ır ~ 4.1 
Bu işe girmek istiyenlerin (900) lıralık muvakkat teminat J ıc: 

binasında salın alınacaktır. 

nun t..'lyln ettiCi vesikaları ve k-kliflcrini ayni gün saat (14) de 
komtsyon reis:liğ1ne vermeleri lftzıındır. 

f 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 'l\1alzeme daircsinderı ... ;'") _.,.,; 

paşada TeseUüm ve Sevk şefliğinden dağılacagktır. ~ 

lstanbul Selçuk kız enstitüsü 
müdiirlüğündefl ~~s· 

• Jil'tl r'il 
Enstitümüzde 15 Temmuz 1941 tarihinde baı;lamak üz~rc ik" 'itit'ş 

ları açılacattından ikmali olan talC'belerin 14 Pa.ıartesi günündcJl 
okul müdürlüğüne müracaaUarı ilf.n olunur. (571 1) 

,_KUŞ TÜYÜNDEN •• 
h•"' YASTIK, von.,GAN, YATAK kullanmak hem kesenize ."· ıR 

:~;;::.';,';: BiR KUSTUYO YASTIK 1 LIR~E.ı"· 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Ç-l11°11

• 

Öm• Balioğ!u Ku~ Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 


