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,__/ __:Ç_ar_şa_m_b_a ___,j) 
Oç Büyük Muvaffakıyet 

J - lstanbulda en iyi sazı (Kristal) 
de dinliyebHirşiniz. 

2 - En ıyı okuyan bayanlar 
(K.Oauı) dedir. 

3 - En hassas ruhlara hitap eden 
değerJi san'atkat 

4 üncü Yıl - No. 1149 j 
'-·----------..ı 8ER YERDE 

ingiliz ·Rus 
anlaşması 

(5) KURUŞ GÜNLÜK SİY ASI HALK GAZETESİ 
TELEFON : 20795 

(Müzeyyen Senarı) da 
(Kristal) de bulabilirsiniz. 

rALMAN-Rus] 

hakkında Berfin bildiriyor: 

rnütalealar 
1 
Bütün Rus 

HARBi 

r Hürriyet içinde sulh ya- m u ka b ı• ı 
hut esaret içina, sulh. işte 
lıu harlıin ferdasında vara. h • • 1 
c11ğımız merhale. Başka her- ucum arı 
hangi bir şekil muvakkat • t 

1 
d 

ve aldatıcı lı i r diplomasi gerı a 1 1 
oyunundan ilıaret kalacak-
tır. 

l 
Hıiscyjn Cahid YALÇIN 

T he Times gazetesine gö
re İngiliz - Rus anlaş
m~ı bir ittifak manasına 

gelır ve Rusyanın iştiraki olma; . 
dıkça. şarki ve cenubu şarkı 
Avrupa meselelerinin . hallı:ı.d~ 
istikrar temin edilenuyecegıııı 
gösterir. The Times'in fikrince, 
be~aber sulh akdroilmesi de
llJek sulhun hedeflerini bera -
herce hazırlamak demektir. ı 
l.ı:anchester Guardia\rı gazetesi 
ise İngiltere ile Rusya arasında/ 
bir ittifak akdedıldiği kanaat:n 
de değildir. O radeee ara~a 
tıüşterek bir muhariplik tcessus 
ettiği fikrinclerlır ve bu vaziyetin! 
lrzak~arkta belki mm·n~~a~. bı.r 
lıazanç teskil edebilecegı umı
dilldecür. 

Birçok Rus 
tank kolları 
imha edildi 

İlk f tal yan seferi 
kuvveti Viyanaya 

vasıl oldu 
Berlin, 15 (a.a.) - Pazartesi 

günü Stalin hattının tahrip e
dilen istihkamları arkasında a
~!lan boşlukları doldurmağa ve 
Almanların Kiyef'e doğru yap
tıkları ileri hareketini durdur -
mağa teşebbüs eden mühim Sov 
yet ?.ırhlı te~ekkülleri tamamen 
imha edilmi~tir. 

Cephelerdeki son vaziyeti gösteren 

OSTAICOV 

• ,._ 
MOSllOVA 

ıu• 

• SUMI 

(/] 

STltLIN 

• 

Fransızların Petit Journal'i bu 
aıııaşmayı .Jaha zıvaJc nazari] 
bir mahiyette görüyor ve bir· ' 
Ükte sulh veya mütareke akd
l!di!menin an<·ak silahla taayyün 
l!debileceği mütal<>aııında bulu
nuyor. İngiltere ile Fransa ara-

• l!ında da birlikte harp etmek 
ile birlikte sulh yapmak için ~ir 
llıuaJıedenrune mevcut oldugu ' 
lıaide Mareşal Pctain hükume
tinin bünferit bir miitareke akd. 

Sovyet tankları aleiacele açı
lan boşluklara gönderilmiş ol
duklarından pazar ır,ünündP'l 
beri şiddetli bir tank muhare
besi cereyan etmeğe başlamış. 
tır. 50 - 70 ton ağırlığında yüz
lerce Sovyet ağır tanktan Al
n:an tanklarının ve müretteba
tının açtıkları ateşle tahrip e
dilmişlerdir. 

harita 

-ıl ,, ~-'-=--H-A_R......__P_V_A_z_· i-Y-E~T-i---11-
Ağır tanklardan bazıları 15 

lik toplarla miirchh"z bulun
maktadır. Bıı çok büyük tanl:1ar 
TIH})'Ol. ... :t • '! 

"d ~~ 

Telefon: 40099 1 
r , 

'

ALMAN ·RUS 1 Bugün Ankarada 
Düdüklü _T ayyar.e 

T ecrühesi yapılacak 

HARBi 
Moskova bildiriyor 

iman 
--------·--------ilerleyişi Canavar Düdüğü Takılmış Bir 

her yerde Tayyare Şehir Üzerinde Uçacak 
durduruldu ı 

1 
Ankara 15 (Hususi) - Ya-

rınki çarşamba günll (bugün) r "\ sabah saat 10 da Ankara üze. 

Rus Baltık fi- B u 1 g a r r~~t~~:,~:;~tı~~yt:~~v~~rü~ 
• • dükleri takılı bir tayyare şehir /osunun mu• te kzı bı Üzerinde bir müd~et UGatak. b_u 

suretle tayyarenın çıkardı.~ fi k • f • gürültünün yaptığı tesir tetkik va a ıge l Türk hududunda olunacaktır. 
Malıiın olduğu üzere, hava • hiç bir tahşidat harplerinde şehirlere bücwn e-Almanların tatbık yapılmamıa den tayyarelere bu şekilde ca-

l "" navar düdükleri takılmak ve ettikleri hücum Sofya, 15 (a.a.)- Bulgar a- hunlar vasıtasile halkın kunci 
b • • • J jansı bildiriyor: maneviyesini kırın.ağa çalışmak ta JyeSJDJD esası (Sonu sayfa 5 eütun 3 de] ı• yeni harbin ortaya Çıkardığı bir 

Londra, 15 (a.a.) - Mosko - ----------· __ -_____ u_s_u_ld_i_ir_. _________ _ 
va'nın resmi tebliği Minsk'in 1 

şarkında ve cenubu şarkisin - , Beşı.ktaş Ankarada de çok şiddetli muharebelerin 
1 devam etmekte olduğunu bildir-

mektedir. Alman'ların motörlü ı 4 1 M J A ld 
kuvvetleri mütemadiyen son de-. - • agv up o u rece şiddetli taarruzlarda bu -
lunmakta ise de Kızılordu bu 
taarruzları her defasında tart 
etmekte ve düşmana çok ağır 
~iat verdirmektedir. 
Dün öğleden sonra 1000 ka -

dar Alman tankı tahrip edil -
miştir. Bu bir geçide girmek 
cesaretinde bulunmuş olan bir 
kafile idi. Bu geçitte 3 bin Al -
man askeri imha edilmiştir. 

Gençlerbirliği Türkiye FudboJ 
Şampiyonluğunu kazandı 

Oyun çok heyecanlı ve kavgalı, de· 
vüşlü oldu. Hakem 6 oyuncuyu 

sahadan çıkardı ~t;İne - bu mıitaTe~yı. ılbam 
~ · 1 - Hiipheınzdır. Bır ınış o acagı :· 1 T. Rus 
Japon gazetesı de ngı ız -

Sovyet kuvvetlerinin K.ı)'.~f 
mıntakalarında yaptıkları butun 
mukabil taarruzlar düşmana 
kanlı zayiat verdirilerek tarde
dilmi~tir. 

Maamafilı Rus tebliği muha
rebelerin cereyan etmekte ol -
duğıı mıntakaları ve şehirleri 
tayin etmemektedir. Bu yliWen 
harek~tın mahiyetini anlamak 
mHı!ıkiiD d dir. 
rın~n geri5 indeki tayyare mey
danlarına ve batta tank grup · 
larına hücwn etmek•e oldukla -

Ankara, 15 (a.a.) - Bugün· tir. RaJıibleriruıı asabiyetindt>n 
f ··ı· ut sahasına ölıı !aşmasının J J y G ,. r 

iııtikaJ ettirilebilmesini ı;uphc 1 
arttırıyor 

ll'Örüyor, 
Sovyet kıtaları dn.ğıtılmıştır. rını ilave etnıektedır. İngiliz - Rus anlaşmasının 

fi'Ii neticelerı ve tesirlen olınal· 
bahsı va -l!J yahut olmaması -

llız muharebe bakımından ehemb -

Bunlardan bazıları ormanlara 
atılmı~. bazısı ku•atılmıs ve bu 
mınlhkada toplanmış kıtala~ın 
büyük bir kısmı i~e tamamıle 
mağ!Up edilmişlerdir. 

Aynı tebliğde b~ ayın 12 
sinde Sovyetlerın denız ku~~t-u~~::::_:::.:.::.:.::_: ___________ :- !erinin baltık denizinde buyuk ı 

- ... 1 bir Alman kafilesini yak~lamı~ h d f' has ' ya sabanı b~şında döktügu. a ın 1 oldı•.klarını biidirmektedır. Bu · Fakat u lııiyeti haız olabilır. . 
1 
.. 

ölıılaşmanın mahiyetı ve şumu_ u 
Çok daha dikkati celbetmPge 
değerli bir keyfıycttir. ~nla~: 
lııanın mahıyeti hakkıı:ı a '/ 
ııı h' t rz gazeteslnın ı-

(Sonu ıayf.a 6 sütun 4 de) 

Bug:i.inki\ harbin c e ı, " ı teri de harbı besl.,r. Her zıruh, I 
1 

h t kaynaklarını kurut- (Sonu uyfa 5 eütun 2 de mın aya . . _:_l ____ cs_o_n_u .. vfa .5:..:.:•":..:.'.:.un...,._1_d_•:...ı _____ _ maktır. Bir işçinin _:rıakınesı ve- -

. ıı ım n111 1 •. htılaf var r kırJeri arasında bıı. 1 l:ı me-
gibi gorilntiyor. \azı k~bil ol
tinleri aynen okumak.. ·e 
sa idi bu ihtilafın vucııd~ 1ı 
Şfunfılü hakkında daha le ~d. 
b. . . k kabıl o ur ı ı. ır fıkır edınme d ki hü
Şiındi yalnız telgraflar a . d 
!asa ile iktifa mecburıyetın e-

Devi t Denizyolları Memurları Suriye . 
h ·· Mütarekesı

Badema devli!t memuru ku- nin esasları 
kümlerine tô.bi tutulaca 

hz. h t r 1 F hava Temsil, Çamaşır, Su • 0 ~fanc es c Küpeşte, ena • 
Biz daha ~ı:,:a el • m kabule tahs'ısatı da kabul edildi Cuardian'ın muta eası il 

. !ngilt('re e . vsafı tafsilen yazılmakta-1 lııeyledıyoruz. ı miinas le Ankara 15 (Hususi Muha. bi- ym e t fi devlet 
l'lusya arasında ası . nkd· dır :Memurların er ı . .. il • • 1 d.. B 
bir ıttifak .muahedenare~~ ara-, ril!"ızllenl - Vck,l!er Heyetın~e me~urıı hakkında cari olan hu- ıngtlız er UD ey· 
edilmcmiştır. lkı menı •lelıtlak kahı! edilen Lr k:ırarnamr ı e kümlere tiıbidir. Nizamna~enın t girdiler 
sında yapılan anlarnı.a u d b'-ı D,,. l~t Denızyo!laıı memur arı- ikinci kısmı ceza u"ullhc~ınd~n ru a 

Fransızlar Suriyedeki 
askerlerini götürebi

leceKler 

l\lmanya devleti - a!eyhnın~oca~- nı tn~in tebdil, terfi ve tkec~ıye bahsetmektedir. Harcıra a ; ı- vı·chy, 13 (a.a.) - Ofi ajan-ı 
'ld Bu dogruı.Ia u " ' u'k ı bunlara vailcce ıar- ne de•·let memıırları lıarcıra~ u-

e ıJcvı ır. ı· k ., , mu·· ca- ' t J:ı 's:ıtları 'J ·- ' '-' ~nı •.ı bı· ldinvor: " ı Nazı ı ı L ~.,· --. tazmı'nat n sı · ı·b· olmaktaı..ıır ı.... • J • 1.. h 
:Ya Hitk. C" v~ . t bu' "il " kt ı Yı·z <ullerıne a ı Surıy~ ve I.übu,, .:.. n"l asa-
deJf' etmek Hın vucu Alman'':!· nıı.l• n bnzım c lılnıe e< r. ' hükümlerde klipeşte fena hava· ıııatın ~ati:i Jıakk'" l·ı lll''!:a e-h 1 "arın ; l"ıı' dan a aih mooc alan m.eıl'.<r.· ı 1 l "U tahsisatı ka- b J d 

• • ıı ~· lar umu.,, müdıirlükçc tayı 1 er 1• e<l " 

n. Clıurchill 

ir anlasmac ır. ı '. ·m ıktı- ..,. ......,. l lemsi' çamaş r .• ~ • ıl'ılrnı·ş oJ,o •• itilı ,., a ıc~ ma ' 
da Nasvımal - ~c ya .-rıne d ta bul edtlmckt ır. delerı· şunlardır: . . . .. 1 d d • c c Y· focEktir Yeni nizamname e - ı ı d t 
dar me\·kıin en .. ':' hıikiımet . . . ı Bır taraftan Fı ıs ın e mu -
faraza bir kon;,unı~t '!iz_ Rus - - k ı ·ç·n müsavi bir esaret olsun. tef;k kuvwtler ku:naııdaııı gc- İn - ft 
gelse bugllııku ln),~·ı !!"? kadar da para gidecektir, ne 11

: ~~kat bu umumi esaret de gene al Wilson, diger taraftan rı 11' anlaşması devam ede1
1 

ırl{omü~ dar ınsan gidecektir! İktıs~dı cihanşümül bir sulh ?emek. o- ner k kU\ --•!eri • 'l" kumandanı k .... 
l<omüniot Almanya ı e ek Ya- hayatın normal fjCkil alması ıse lacaktır: Hürriyet ı~ınde sulh :~avını gw~ıa ·'~ yerctilhac ac e i B ııist Rusya elclc ''.er~r rin kö- blitun bütün imkansız hale gele-, yahut esaret içinde sulh. lş_te a ağıdaki şerait d'.l'!ılınde ~u- -
hudi plotokrat lngılız e Al- cektir. Böyle bir kasırgadan bu harbın ferdasında varacagı: J riye ve Lübnan dahılınde ınulıa· i kil• a"' n e 
künü kazımağa çalışı~:·yaliznı sonra bu beşeriyet emin ve mus- ı mız merhale. Başka herhangı samata nihayet vermek husuıııanyad:ı Nasyonal •. llcmok- takar bır beynelmilel hayata bir ŞE"kil muvakkat ve aMatıcı , ~':~ 
reJinıi dü~i.ı.p. te yte".nebı'r re]ım ka •u,nıazsa dünyanın her. t;.a· bir diplomasi oyunundan ıbaret • 

laman eı rafın;la kıyamet kopar; ıhtılal- B 1 
tatik ve par . ·ı lngı'ltcrenın . tt n ka kalacaktır. t' - . e r 1 n 
gelse Almanya ı e k ü !er, isyanlar medenıye . e .: Bu düşünce tarzının serp. ıgı 
birleşerc~ . ~usysfadak~tm::ıc~ lacak son şuleyi de sıler su: zıya altında mütalea edılırs~ 
nizm reıımını ta ıyc . ok pürür. 1nsanlar artık barplcn İngiliz _ Rus anlaşmasının ta 
kendilerini mencdebBı·ıı;ıe~~';:,ş':na doğuran çılgınlıklara, eşkıya-ı mamen askeri mahiyette mu
zordur zannedennı.. ır esi Jıklara tahammül etmıyece~- vakkat ve yalnız b~r m~~lc:ye J 

aulhu ikisi ortası bır hal ça: !erdir. Bu har~in. son.unda ~u- yani Naziliği yıkmaga münha-
bu!ar~k milletle'. ~rası ~~~~: tün dünyaya şamıl. bır ta~fıy~ sır bir program.dan bll:'!ka b.ır 
scbetleri eskisi gıbı pamu rtık lazımdır ve bu tasfıye bugunku şey olamıyacagına .. h~medil
ğine bağlama siyasctı a . devlet adamları isteseler .. de ıs- ı mek zaruridir. Bugunku şartla~ 1 

kat'iyen imkansız hale gdm•.k temeseler de, mümkün gorseler 1 altında böyle bir anlaşma tabıı I 
tir 1914 • 18 harbindeki buyu de görmeseler de bebemeha'. vu- idi. İngiliz zihniyeti mutla~ ve 
felaketlerin ve fedak8.ı:Jıklann kua gelecektir. Umumi tasfıye. • ı kat'! muhakemelerden zıyade 
tevlit ettiği iktisadı, sı · ı den kaçanlan, ikisi o~ı . bır ı ahval ve vekayiin icapl~rına 
Yıı.si ve sosyal zorluk .. -ı sulh yapmak isteyenlerı mıllet- öre nisbi ve mahdut tedb~rler
lardan ve fenalıkldlar_dan uzheııbfı, ler yerlerinden atacaklar ve ar- ~en hoşlandığı için İngiliz • 
kurtulmaır.ış o ugum . tık kat'i bir neticeye varacak- Rus anlaşması imzalanmıştır ka
Rtrada bu harp patlak verdi. lardır. Bu netice ister h~rkes naatindeyiz. 

Türk siyasetini 
takdir ediyor 

Berlin, 15 (a.a.) ":'.""Alman si; 
yasi mabilleri, bugun~~ askerı 
vaziyetten sonra tngıliz - ~us 
paktının her t~rl~ e.heınmı,vet 
ve kıymetten an hiçbır şey ıf_a- ı 
de etmiyen bir vesika oldu~u 
"taleasındadırlar. Churchıll 

~: Stalin, birbirlerinin kolları 
arasına, adeta zorla :ıtilmı~. -
!ardır. Bunun içindir ki bugun 

lngiliz na vekili
nin yeni nu ku 
Londra, 15 (a.a.) - R.ıuter 

bildiriyor: 
Bugün Avam Kamarasınd:ı 

söylediği bır nutukla Başvekıl 
Churchill, S<'vyct Rusya. ~e İn· 
giltereyi müttefik olarak ılan et-

. ti' 1 rnış r. 
Başvekil evvela Avam Ka

marasının yakın celselerinden 
birinde istibsalat hakkında ce
reyan etmiş olan müzakerelere 
dair kısa bir beyanat yaparak de 
miştir ki: 

~piyôiıas'l"'fülıtı -:-"na.\\\"°" d:,~~n.=:lehl;rine'-ka.'7.;;ndik -
Gençler birliği Beşıktaşı 4

-l !arı firikıkten Alinin çektiği 
mağlup etmiştir. • sıkı bir şütle ikinci sayılarını 

Başlar başlamaz derhal sen da yapmışlardır. 
bir cereyan alan bu karşılaşma- Bu sayı ile hakimiyeti elleri· 
nın altıncı dakikasında gençle- ne alan Gençler Beşiktaş ka
rin muhacimleri merkezden sa- lesini sıkıştınnağa başlamış_. 
ğa ve sağdan tekrar.kterke~.e lar ve 26 ıncı dakikadan sag
doi!ru kombine ettı erı gu- dan inkişaf ettirdikleri bir hü
zel0bir akında s~liç Mustafa~ı~ cwnda Mustafanın ayağı ile ii· 
süt kadar sıkı bır vur~şu ı ~ a çüncü sayılarını da yapmışlar . 
kımlarına ilk sayıyı azan ır · ı dır. Bu sayıdan sonra n'aça 
nıı~lardır. . . en bir asabiyet havası iirız o!r:nış 

Bu bekl.~~ilınıyen s_ayı . gbet~ ve oyun tedricen sert bir cere-
lerin enerJısını arttırdb~gl ı nt.18 

. 
1 

(Sonu sayfa s sütun 
te Beşiktaşlıları ac..ı ı eş ırınış-

Yazan: Aka GÜNDUZ Tefrika No. 4 

of •• il 

--~---- ... ·-------
Bu kendi kendine M .. ftü serse 
ve şapşal adamla bir konuş a 
Adı nedir? bilmem ... H_angi u

luslandır? bilmem .. pını? ınan~ 
nedir? bilmem.. Katolık nıı; 
Protestan mı? Ortod.oks m~. 
Mecusi mi? Zerdiişt mu? Budıst 
mı'? bimem .. Boyu .. posu, kıhgı 
biçimi nicedir? bı!ınem dedım 

ya!. . , 
Başkalarına .söylediklennı, 

ba~kalar: söyledıklerıne. gt re 
galik>a müslümanlık ~ddıas~da 
imış. Mü;;lüman oldu;;un.u. S?Y· 
!etliğini başkalarından ışıt'im. 
İster olsun ister olmasın, neden 

··ı . ? deşusun? Niçin bu degı sın. 
meğe ha!.kım yok. Ben . \"C_?.an 
ve ulusal hürriyetin alat,ıldıgıne 
kökleştiği bir valanın huı ~ocu
- m Hem şu da var: 1 ara guyu . . • b'li 
ile iymanın kımdc .. oldt•gu ı n-
mezmış. Böyle ikı, u~. sekız mt2-
hullü muadele ile bu yDşta ug
raşaınam. Ne ist~rse, ne kılıkta 
ve nasıl isterse oyle olsun. 

nıiiftülıi" · başkadır) Sofya i 1 

çok çaı.;~!ı.,m, çok g.ıyı:e.'· c ı t 
se.ıpat•k. çok atcşlı bır a nı· 
dır. ı>ofy:ıya kaç kere gıtl 
hep onun i.ivgüsüııü din! · ;ı, 
Hiç kimse Bıılgarya baş mu"il: 
s, li tanımıyor, fakat ku ı lı 
kcndınc ~ofya müftüsünü b:I -
mi yen, övmiyen, taııımıyan lok. 

Sofynda on yedi on sekız . . ..ı.:
lüman var anıına, ... Sofya n1 tc· 
sib.;ıı nüfuzu aşagı Y'.ıkan oıı 
sekiz milyonun llstünıledır 

Bunu heıı söylemiyorum. Siiy 
liyene bakma, söyle~rnc b~k, 
demişler. Söyliyen ben ısem My
lettiğim Sofya müfWsüdür. O
nun ağzından dınleyınız. O dı
yor ki: 

_ Ben, on yedi milyonla .. 
bir 1"'ilyon da Bulgaryada ~·ar, 
demek on sekiz mily nla ugra
şıyorunı... İnkılaba b:ıi;Iı ola· ~ıı 
milyonlan bu muteLJleyı bıı J!U n 
gelecek bire kaJ:..r e-ac< ,;ım: 

Şimdiye kadar yapılan. masraf i in müsavi bir hürriyet, ıstık- Hüseyin Cahid YALÇIN 
zannederim ki Umı_ınıı Harpte- 1~ ve sulh olsun, ister herkes 
ki masrafları geçti. Daha ne 1 -

(Sonu sayfa 5 sUtun 6 da) (Sonu aayfa 5 sütıın 7 tk) 1 

Benim bildiğim, gördüğü~, 
öğrendiğim ve söylemek ıs~edı
ğim şudur: Kendi kendıne, ~f
ya müftüsü; (Bulgaristan br.§ 

BL:in kiler eldebir. Onları zatı 
her gün eziyorum. .. 

(Son~ •ayfa 3 ıutun 1 de) 
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d 1 ve s Ü a mıuı kelıribarlı çubuklu;_ seo:i -

32

dı-. Bı"u.·bı" bu vo..luef:ten ikis_" i "" Diin Belediyede e v r o n yelerini gezdi J :;::ı:;;. :::=":;;,.~::;:~ ışıemegf aklma koy- ı ._..... -·, ki b 1 t ldı Bir kaç gilndenberi htnnbul labdnııliır, buliurdıı.nlıldnr, arın m

O, bgum.tıır· kadındı. Bunılan sonra memnun değildi. Ne çare ~ 1 • r top an l yapı 1- adliye tecJdlatıııı yakımiıııı tı:t: tap kapla_rı.. Neler yok. Bunlb·~· uş ·a ka •iirlü hareket edemezlerdi. af d f lelerı·n; tanıanlla..nıau kik etmekte olan Adliy" Vekılı k Bohem şerbet "" 

d a 
· ı"hanet yoluna sa.p~ag_ Artırk aralarında eskı" samimiye-, Konservatuvar tar ın an "'a" ~iye li1Uame ~ • _ . -

1 

d;;n de içmct•:! ı ı . . .. 4ri 
a ~ bil" di İste bu ıfıti· --- ı · k M "kisi) ne daır .1 ' "' l ıı.. l /UR Hasan 1enemer.cıog u ~. . dııO'ı \'ar kı do.ki __ ka.lardan__ _ ... ~. teı;ebbus edo ır . , tin tesessüs etmes_iıı_e_imkfuı_ kal- ı (Tarihi Tiır u~ı . k ma '""'adı•/,,,, bı·r J.·o n?l.SlllOn e:J1>.l 0 • tı>t!ciklerine dGvam .. etmıştır. "· . ... onııne wı.u.-m.
··'. Potl·a..-. çileden çıl_w._cak, b 1 a konserler verilecegını yazmıştı . lfü .., ıa. u ,.. - ıa u benı came,.arun ı< .. 
u '""'' tın or- mamıştı. Adeta bın ır enne Y • ı lıkl tes .'1• k fi /eyhıne Yanında İstnnbul mm eıum_. mıHtır. Acaba kcnaı:la.rında s. çıldırtacak bir hale ge y bancı olmuşlardı. Konserlere ait hazır arı . du Belediye Haı;ç yir e a misi Hikmet Onat bulundu_gu, . ? . 

d Lakin bu darguılık iki aydan bit etmek maksacliyle dün bele- • • • ı kkef halde dün sabah sruıt omia I·:n: rıı.tına var mı. - . yııfl· 
';,.,., A,w. ""0' =o• ti; '""' '~= °""""· "''""""" . : illyo "°' m~•1"i u;u;,;',''-;· vazettiği J:acz nıuame/e/e t:ıni ~ : • - o.>ıı, '°"'"""' ~dilm" ., '."' ..!'.::"'.:.~: ;~\:,,~ "" reme""e b11.1}ladı. Karıııını aya - dik bir tesadüf, onları yıne yuz\ yun riyaseti altında bir pan_ı • D l vliil eSı:U ~lr- lıuk~k, lıir kada.slro \'C b.r cem brı altına alıp çiğntediemc~c: ~~~ yüze getirdi: . yapılmıf!İ1r. Toplantı·~t,.teled~- J fi. 128 i:in /ir~•lil 8 RC fi • t ,,,'"e,_ dhn müt..,,ekkıl bulunan ba~ konu~Şu~~r~rı~e acab.a? ... e 

:<endi,ini zor 2:3-P y<ır . . - İnsanı serin yerde bile re.rıe _ _- ye konservatuar mu . . •. l ketc•n 4o "fı·ye Dl83KSEi!Uflln Hl ldge.., .i< . i mahkemede ayrı ayrı davaların 1 - ~ilmem. 'ı!~akat b~Giınl!. 
"'""" ''"'""m" """' "" ' t= f ''""'" _, w .. ""'' '", ., """' ""'' du" •ti'" ~ • " "'""' >=• ,,

1 
~'"'"', b»h ••~. Bı. "'"' --dam olduğunu hatırladı. °. ~a- Yusuf, has bahçedeki buyük a- etmiştir · lstanbul beleriiyesi. dün ak- idaresineu .. a

1

iet kta.;ad·f;yretaı:'=::~:- L.;a dairesini gezip ?ir iş sabı- · · ınan Zıileyluıyı mawr ladg~r~:: 1 ğaçlardan birisinin gölgesıne 11· ı Verilecek kon.sıırıer eski_mlTürk 'ı şamjan itibaren Haliç mu. vak- bırt kaç gA, rıca ı"darenı·n bliınço- l.ıi:e yakından alakadar O· miyoı~:..ı.ım. ı:uıladım. Bu olôB ~"mecbur olduğunu~- virl zanmış, uyuyordu. O sırada Zu- musikisi üstadiarmın ısı en kat idaresini Denizyollan ıdare- cak ırd. h y 1 n!ı.tad•r Elan·' !arak g<;rüşmüş ve bunu takıp olsa ~ki (k.ıyalr) olacak. rı 
men kar:ınnı __ nrıp. -i~vr,e-1 leyha da bahçeye çıkmıştı. Fa- namına .olacaktır. İlkDedkoruıee:::ı.~ 1 sine devretmiştir. Bu itib97Ia !arı a azır anın.. . ".. eden icra. memurundan da ıza-1 - 'famam iyi buldun.. Uçl!c-

-°''"' ""~''"- H" "" y~"""' ,,..,..,hloğ>ıno b;ı. H-.«• .lım.ıl lm> . ""'" ..,..-, bo """"'""'•ti· .,1.rom >iri '"'""'" •~ ·""· "'" '"'""' . . ~'""' O=•> ,,..., b•= r" · ıni tntlıla: tınnaga. ı;alışarak · · miyordu. Sagı· na, soluna bakıwı- mma venim_ esı kar. arla.şt.ırıd +n•hşır· ı haren Denizyolları idaresı ta-, şama kadar olan he~~p ~•Y&- Bilahare Üsküdar :ıdliyesıne k uluya . 
• _ J{oı·kma Züleyha,. de_di. do'"" duru 1 eli konser e ....., tinı· go···terecektir. Dıger bıanço d d ahkeme nişçc olan orfu.ya on • ııJı 

t ra.lı. kendi halinde ....,ıp · 1 tır. Be e .. ye İs .1 Dedenı"n 1 rafından i~letilecektir. n h 
1 

gidilmi~; bura a il m .. · _ Fak t ı.yuğı bagla.yUC :ienden mtlkam almak nıye. '.n- 1 ak ..ere maı tasfiyeden sonra azır ana . : !er gezilmiş ve sonra. . Ü~kudar 
" b tün ıne,cu- yordu. · o unm uz imi · · esas I kk t ı·darenı·n muame!a- ı cd im t r Btı kayı"ları ,.cı, aı· 

" o.c;1~. ., "' " •-• '"m""" bfr -• '"'" m~of ~· ·~ 1 M'" o . . °"'ti'" . = "' t.n~ ' '' ' . _• OolW'. ·,;.,,...,.., - ' • dlyeti;;.,la afflıttlm. Yalnız bana takılarak vtlziıstıi yuvarlandı. tutarak bir büstünü hazırlata -

1 

tını tasfiye Il:ıak:::ıdiyle_ <.e!edı- Tasfiye ve devir muamelesı tuf!Uıler ve tetkikler sa.a;t- on ~ "" lfu '"'"""l~ ~; "'""''"' ~,~1,,.p .,,g. >fil> """"' • '"" """ >••'."~ "'""· """'.. bo '"""""' B";""' Mill<< M"'· döoOo '"""' ""'m =""' "";i:· gen<; uzun uzuır seyretti· ı iljk yapnııy.acak~m. d" ,ı mı • tığı za.ınıı.ıı- Yu,;ııfun hıddetle 1 Konserler, kongervatuar İa;· mu~tur. K_o~ısyon bcledıye rcı~ lisin<len çıkarılan kanun nuıc~- '""""""'~-~--
'"'°''" """'l•" •• mom· ' ""'P "'" bob ·l•M "' ""' ·~ rafın'm ""''"""""' '5 >~f'· ="'"' LoU' ""'"'" "'m"' bınre htiınbol """"''"'" !Tul< • "'· Biri """'· Oolti io<' mı yontu. Eıı ·arih ilwnct teşeb- , tı. Derhal uyanarak yattığı_ yer-r Iik bir heyet tarafından verıle- altında drumı :ııcumen azasın- ldaresi malzeme ve vapurlarma Eyüp Cinayeti - I<'akat ~u ~:::""!!' ıııı· 

busu kar ı. ınıJq ı<oc.ı..<R kendı· den fır!aını~ olan Yusuf. hıdde- cektir. Konserleı;in Fran.sız t.i- dan Avm Y_agız .. ve bele?iye koyduğu 128 bin liralık hacı_z d~ncklenn ue o ugunu 
;;ini nasıla di•bilirdi? Avuçla- -tini yenem~yip b!ıgtrlı . . yatrosunda verilmesi ve_her~e- müvazene_ mudür~ 1'1ecatı<leı:ı 1 muamelesini feketmı~tır. Beledı- l:ıyam~~ben de bir mana yere· ıı sı~ımı gidediğı batımı mey- - Bu n"c kü~tahlık • Hi'ıla? be - •ın· ı"utifede etm_e_~_ i,.ıçın bılet uc_- mütc~ekkıldir. .. . . . ye !>u hakkını sabık Haliç Şır· . V . . hakeme-A

·ı ıktan ~ı- ~ ketı· tasfı"ye masasından i~teye- Katıl e-ıının mu rnedll!' •-"ılı ı.Jana çlltcı.rdı. g aını . · · ni rahat bıralınıı.yauak n:ısın . rctierinin çok cuz ı olarak tes \ Komisyon dıın ılk ıçtımaını . 
1 

_ "A.ıtında sivrl demir l<"" reıı yaslı gözlerim 

1

~
1 

kalblıl Züleyha, neye uıp-adıgını ~a, bı·t.i karaılaştırı!nuştır. akdetnıiF.tir. Haliç muvakkat cektır. sine dün Ağır Cezada · ed" ? 

. " ··ne dılttı . . k da b d au çorba kaseleri ".· ır: di""f' ''- "" •= - ' "=•· Wpf~ '""'" ' .C m ~ ~ başlao ' ' _ işte çorba kasesı • · - B~n affoJilmcge hlytk bır kesilmiştı. Kekeliyerek ozıu di· ı g;::._ LI= Dl YE DE 
m.ı.!ılfı'< t!.ığiiim, diye' mıenı.. ledı". ...., "'"'dımsevcn M !!ıARI FTE j Evvelki gün bir tavuk mese: sun ya. . . . aerııir· 

- ·h et etme J. -... d komşusu Kudsıyı _ .Altlarına ucµ ,sıvrı na :ıçılltan açı;,':! ı an . : - Aff_ct __ Yusuf_. Çok dalgın- 1 Tıozkoparan caddesi ve lesi yüzün en . . h i ? • 

ite blkı:;tım s ·~_ise_ b?.nı arr - edi Bayan arın 11-aı k ları öldüren Eyüp!~. Vel~n mu a- , !eri neye koyınuş ar. ye· 
ıll

c·.,rznıı. Bun~ nuyukluk Potı- chm, ""c"no·'rımg~rntin1 m~. · 1 • ~ır~ı . U(ln;; 'ı Em_irn:anın isimleri kemcsine dün bırmcı agır cezada , - Galiba eski zamandab kıi· ~ ,. f al;vetlerı I ~ s nda · ta mek masası oln;ı.adığl iç_in 
11 

re f.tı'? .~ .. . ·_ Emin o_I_ k_i gnrn __ ı e_d_im __ · -·· a ""J a<'J ! • deg" ıst.ri!iyo_ r . başlanmıştır. .?~!l11"u '. • eli 

11 

18 
Bu nözl 'r üze:-ine b~'butıın 1ns k nu ·-ör] C · 1 'l: • d arruz ve tecavuzun Kudsı t:ı-: seleri devrilmesin Y yıımuşayaıı :\lısır Av.ızı, oevgı- - . ? an yurur en onu " tuıyı·na~u!~~r ş~:;;~:ıı~~-~ j Lise mezunu olup ta olg~u~ ı !starı bul beleda.sfiy:;ı; ~n\ c~ 

1 

rafından yapıldığını ve kcnı:lisı-

1 
kakıyorlar.. . -

li karısını koil'!-n araı;ına, ııldı. mez mı. . . ,,, "mtihanlarıııdıı ntuva.ifak o a - imar olunarak . "' a vı 1 nin nefsini müdafaa kast.ıyl_e o- Artık dayanamadım: . o flcfkatıe titriyen ılı~laklarını - ~a= ın~nınıyor mu

8

un, ı sı açıl~ştır. Bu şubelere seç~r~, :nadıklarından dolayı senesi içi_ıı dilen Toz!·oparan caddesıne nu yaraladığını, fakat_ oldur_ - _ Y~ılıyo~u°:uz, dcdinl~ı\f· 
"nup <>k '"l•• "'"' · l Y'"f / • ""

1
" "' ::;/'"'"'·' ?T,C:~':"oı. '"""""' "' ~'""" •'~";:'' """'"'l •ol-bol .=!".;": => """ bol~-• "'''"' "'""" """"'"'W'" "~ °" ''" ıeı~,.. '" f~•· - .,- "'"'m · . ... · n, "''""' .• - ' . 1 · ol.,l=• oo>ore ~<>l= " '<!~ ""'~ın •~m•. =• ' . ""' o.ın •.ooo>oo ,,.._ "'"'" "'" "' """"·J;,,.... !ı'< yol·· ;:ıuleoo fımalı~ re'!'!b' .. -: Bu-. f'n yalan soyledigırnı I mayesi ve -~şçı .. ye_rle_ştiri' mesı I yıl geciktiıılecektir. .. (Refik_,,Saydam ca<ldesı) ısını~ 1 benziyen bir ifade vermıştır. 1 ki ince değnekler. de o 

. . . N•d -t ryetirdıgıne ışıttın mı: meselesı gorilşül-'!:'u~tür._ RunlaııJan ertesi yıl yükzek 
1 

verınegı kararlaştırmıştır. Ay 1 Dinlnnen on üç tane şahıd suç l İkisi de şa:-•tılar._ . . .c,,;ı~ 
""' '"' . =

0 

• " ........ -· """' ··~·1•""""- .. ,. conı,., -ro ""~ •• . • """'" - ... "' ~-"''' ,ım<ı,. '""·'·1 . . ' '" ti - " d.ıım. "'m ~
(' 

1

'' ·•lınas:ı.yılım _at lll affe Rm:.U z;nt!tna attırnıak ISU.'<lıgın za-1 vam etmektedir. Azası 2 bını bu- mekrebmeirebe devam eden ıl:ın tetkiklerden Emirganın !unun aleyhind\, ş_al_ıa ~ı a~~ babal:ırdıız bu s\lihla.rla ~•.ı.ı'; diın. Eminim kı hın defa Pili 1 nıan doğru mu siiylemiştin... aeçmiııtir. Kamptaki yoksul)t tıc:;e:;!er ha..1<kınd:ıki hükümlere k,;,,irgiin olduğu anlaşılnı_ıştır. 'l~~e~~r. ei~i':: art.:hı id- ~a"'' """!>"'""°ı·" ,.ıp~-hkacuzp:aıı.pa 
c C :1., F k t :7.3.'.'Dlln ya~a-rl soy-

0 
ukl · · i]"ame. hııım:le.va- e,e -ı;;,,· H.n• ~mırP'ıın rlp =1< orwm •n • • ı>ı.,.,, u~ uU'az .. ~ 

I• .. V' bl.-:ız fatııle. venh. 'n - a ''· " ·. . ç k ~rlu çoc aıı ıçın .P. s· dffk . a tabi tutulacaktır. 1 &! VC-:-:ruır.ı:cı="t>t": 1 veı"Jcn Mehmet de eski ifadesini lar: . ' • ' ~:-
- ı ~. .. . • 1 lo""'' meob""=· . " ' . ...,. oo~ --· .= ' ~ • ~·- . · • .,,,_. · ,.,,,., oo - . : . . """' """""'· "'-'" '" " ~ 

s d~"Y.ı.m el!ı bir vazivetr Jiı. mrnıtum. Kr.nili· :Uumanfıi.n' oasıJ<a '-(!ılı.ili MU- kıtaya sevklerı ıcap edenlerden lamış veya bu yıl ıçinde ba•laya ahicli lb" . . t 

1 

- Affedersıniz. Ş1: ıı_as-_,.:ııı 
t,;"" At- :o mıı<·hıır.•.•ın .. "-~ "-'-''""'" J(.....,~~ •ıır S~· j . . . • . j . i k d k ·ım . cak olanl da ukarıda azd.ı"ı· ş ıı cc ı~. ıs_ eyeru auc u- seler de büyük baıınıııruı"-:-,, 

l"< 'fal"'·· l ' ". .· ro '""'' ,.,_'"'" "'" ~? ""'" <•fü) illyo b>o lrof - • """'" "' oo• ofi """ . '° y . ' , """ '' Wob> -=• "'-•· , , f ,..~ 
;; o" ~ •. ·,nı~ • ·~m. """"" "'"" "" l,,,.,_,, '""•~Uu-. "'""'"' " ~""" " '""'"'' °'""'""' ooUl,. . mu "~"'"" '""""' "'-'· mo °'~" -- " oo onlo ""°'"'"" (>O ' 
b ın UJJf>!l.ı t r u · ugumd ~'· ,C '" ··=-• ,_,, .,;1 l~i,ıo -- hOmlo= i"l·/ mm ""P """"""""" b.,. "'""' / ~<lo M- """'"""" h· ""'cbiiladkaru·m:ı: .. vaımlandeğil JJ1l·aıı .ı 1 ını .ı.t;ıtvvur ~ empz. - ' ö fadel .. t . tm. k . . b r 
tı.ı.,. j koymuş diye dillere destan ola" erını em~ ~ . e ıçın u ! ı rar verilmiştir . _ Bunlıır da lnırp e.ıer1' Z•iJcvlıa, tı.-ılık gibi kuy:ırak cakum. Sen de benden bahse - 1 eşyayı husuı:ı vitrinlerde aııt. - , ı s b · ·ı tolgalardJr 

· ı ı k ·l . b. likte c ı - malı: ve kendılenne para teının o r ya a ası aşa gıyı en · dl~I lwca ,ııı:n kolla.ı, a.ıasını.lan ~·Y· ( ;:n ıer. ~ c ır .'_'ena lt,'lmı 1 etmek için tedbirler alacaktır; f . '""' Ha tayın ilhakınd An o_·· nce - Tabii o zaman da şiJJl ere ı·ıldı. j Hoyleyı.ıı zevklenecektin. ~ 1 . gibi mavzerlere, şerapııell ı&· 
- r~'""~" '""""'" ;,. ' Y~o< ""' "'"., ~ """"· - . muall•m .bulun'!nla"~ ,..,. ..,, =•"'--. ~· p.ıt Po;Lifar.' dJye ellerin~ sarıl-, şııy-0rdu. Züleyhayı tam zıırna-ı Ta; jlıf bfr cami tamir n t r ·ı ~ vfonr'r~lllft "" ef,"f ner in kı' vazıyetferı zımdı. Bakınız bir tıinesinirt~ 

" "'""m '""'' "'~bill>k Y""' "'""' '""•
1
-• " °' b_,. olunuyo< os li rıa .g 011 Rllll utır ftü 1 1 "°"" ilioillğ= göre. .... """' '''" ,,.,, .• -ü .. 

m•m• ""''' '"""-'"' ıı... "'""'" '"""=•> '"" »km • , · • '"ın OM""""' """"' ""'"'•· ~: ""'"""" ,_ -
disini vLqaJe. dıJ.\"el ettiğim Yu- W:Jarım yağdumağa bll.\'lıımllj- Topkapı dı§ıncla 16 ncı asra 1 karısı da gof ıp posta etmıs J den önce bu mm takada en az iki miştim. ' .. JJ 
s:tr. bana muhtaç olduğum ah- tı-. O ~ırııa~~k k:ıJ.ırun elind~n j ait Çinileri ihtiva eden (Takke- I U U uı ;;nüteak.~~ derıı yılı muvaffakı- Antikacı dtikkıi.:nıııın önüJl ..rı 
l"' " ı ""'" nı "'"' ı ""•'>l·• """ f~lo >o"""""""· z,. o< """"' m "'' -nı.ıo '"'· '"" °""''••>ilik '""""" . "'' .,,. ""'•'- , "" . u · 
•'rm'"" "" O=• ömriimüo l•""""' """"'"""' •ôro< o<- "" l"-' " ''-"""'i """>i< bio = Tiirl<l" " rafa>öt w•m<k ı.- ,,,. .. ,... >;omuıa ka<lan unutamam. j tirmek iııtiyordu, Fakat Zilley-I bina n "taniiri hususu eski eser- Dün Sultanahmet uçuncü Hadiceyi de yanına al. Ben. gi- öğretmenlik haysiyet ve şere- Geçenlerde aıltika. eşya ·r 

• " • >.,_ ''' """' °'""'"°""' g, o· lori >•- <ooıım..ı u.rnı m· l . """' - -·· <0< <o· d>p ~o Wşlo"''~· I'ıni l>!il "''" »'<k«f< bW"'. rn""" '.°''"'" "'°'. gibi ~. Hiı.dıs ye tama.mile kapanmış ğ"Jr sözler kar~ıRında isyan ede· 

1 

dan lüzum gösterilmiş ve key-ı teresaıı bir b.ırsızlık cür.mümes- Diyerek karısını bir k-0mpli- manuş olanlar ve halen Tlirkı- eu(!ll bır kadın yazrcımız -!"'-ı 
nazarile bıı.kılıyordu. Fakat Yu- ~"<l'~i yerde öusuyordu. Kabahati I fiyct icab eden makamlara arz-ı hudu geldi ve bunun s_uçlusu mania karşılamış ise de Fatma ye Cümhuriyeti hudutları dahi- kayak; tolgayı çorba -~· 
'" llo ,m,._,., o "" >=.-"• · '"'"'" """'"" '" """"'' <• 1 olilo>i•ti'. 

0
1"" """ lıio """'" ""'" "'"· '' ""•"'"' "'"""""' " • >m" bol-u, --""' m"""''" """'""' - -

'""""""" '"'"•"'"-""""· """' gibi "'""' """" "'"''"· c.,,;;m ""''"""' ""'' bfr ili. pOO~ """"""""" °""'"" nı. ""°"""""' •=•p """"'· Ho"' """"mo~"' ofoo .... Züleyha, foıı;ı halde utanruı;.'l i· Yıwuf, aynı hakim sesle devam broııüı meydana getirilmiştir. / Mahkemenin safahatına gö- Bakırköy merkezine havale &- n tedrisat zümresine göre ilk Bundan on beş sene e -Aı. 
<• y,,~f~ ı·ıı.ı;., "''= . '"""'°'' B''"~ "'" E•>i '""

1
"' 1 ""'"''""' "'·-·O••• '1IOJ>ı.,,ı '""'' Ho.lioo ~ı,,. "'" or~ """"°" ""'"""'"" '-"' ,,,_,.., -" '°"'' y,,,, "' l'""""'"' ,.. - .... ''"'""'" ,,,.,, ~ ""'""'• <ooiimim lıi• "''""'" l '" ""'" '""='"'"· ·~' "" ""'" """"'' .... , "" r '"'"" "'"" ··-"=' """~ -·· iioi"""''"'..::!: ıuden arzı visal edeceğinı diişü-1 ni, daha doğrusu senin nıı.musu- yaparak 1~tanbulun imarı do- J okııyu1:ularınuza kısaca verıyo- girmiş ve ':afile onu bekledik- . verilmiştır. __ ~--•- _ _ 
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1 
- _ Bukadar ! 

fı \Sar , ... aiı 1 nci sayfada) 

~ - Afertr bt S« f ya müftüsü! 
- İ*n. L J..ntur devletini 

yok edecci'1m ! 

- Müslüman ne deme_k? yar degı/ ••• • 
- Musliıman demek Türk de- Yine Musiki Bahs Ha/ha verilecek 

konserler 

- Sanıı hır kot iilük mü yap-
u? ~ 

- Dak. YJt ) <.µ:ın? ! Demir -
y0lu yapıyüı. K"mbına yapıyor, 
()Jıul yapı.y~r. Üniversite y~p: - f 
)'1lr. Ue<l~ıııy~t y:ıpıyor. Bulun· 
devl-tllnk de tlıık ve sulh yapı
Y"~- Ü• tıine ı""t iJi, ue Bulgs.ry:ı 
l/·uslumaJJ ~~"'ın:ı. '1"l~rk diyor. lş· 
il« Lı..n, bil tur« yükünmiy. · 
hum ı t:ı. :.111 ,ıı 'tmiyorum). 

- E1ıgaı)4' r1-.atcı müslüırarA -
• laı TurY. ı1 i.. r:-ı;tl1rler? 

- HayJ ... ;ı .Ja. Mat'a! hi\; c.ı;~ 
zaman' 

- )~;-- Tl CbJ)f "': 

- Bulg:.ı yııo<lki müslümar 
l~r a~ıııarı11<l" Fı>Jı;ar, yani slav I 
idıleı ! G•(«n yıı, y•llarda zorba 
Türkler ( 'ı ~ uü·o ı vatanımıza 
<;ullancJıl:-ır, tuıi :-.oı- la müslün1an 
ettileı (!J ~mı: ık Türk diyoı
lar. Bız lınlı•: mi>.Lıs ortodok" 
sJavlar " ıl<. 

- İ)'i anuı-« F-ulgaı·ya dalıi 
onlara Tiirk d'Y' r 

_ Bir fl<J yarıl•r.lıh'l. Haydi l•ı ı 
aılı kabul ulPlırn. Hatır iein. 
Anıma bır nvıı<lanı var. Şaı,Jrn 
glyrniy~r.lerl~· '"'" ı harfleri be.
lemıvenlne (mm,ıım Türk), ,;_,. 
fore ·,;e lf'nyrimıwlım Türk) de
meliyjz f. ') B1ın11 resmi olarali 
yazdım vt aı t lı oy le kullanıyo- j 
ruz. 

- ,-,_,~at.- kt,ıdi kendine Sfıf 1 
ya mııftiı"ı ! sı . 1ı bakalım da, , 
ha neler v.ı· 7 

- >Nc-ler rrıi v2r• Üsküp'tleıı 
arkaclaslarım h<·11• ıen daha iler,. 
Bu sadık :ırkan<~l. ır Vardar hc>J? f 
rtisünitrı iı-;ta.F\'• ırı tarafında)< ı 
yeni U'kı.ir {!<•Zl'l<ılarına,_. l?,lrn_n- r 
talarına rııkn ı.:ı·nı;lerı kufur ılt t 
durduruy<ıı·Jaı· (;uı1un 21- saatin~ 
de 4S kufı.ir ft•twı•J ~ıkarıyur -
lar. ı 

- Hr·< rını ı l.ı.Jı verirsen ~ana 
birşey 'or~C'ar,•nf' 1 

- St r' Bennn ırıbi bir mÜCO· 
bit hıı hır 'ımıy;ı, karşılık bııl
maktar• ii< iz ıle['.ıldiı. 

- Biitüıı tu t·rıfllıklar nrrt 
den ~ıl<ıvm ? 

- Nf; f·drn ntl Nereden m1" 
O, sok;.lilB11 a"J. 1lt ··apılan .. O, 

1 

bozkırlıı'1 yf"rtı)·P>;ı] edilen .. O 
köylüyü ~•rhy. olıutan. O. frerık 
kombiııalan a~an Ankaradan 1;,. 

'.kıyor ! Y_ıt-nc&.ğ'ını, yok edecE" -
ğim lıeı4:.ınil.. MıJ.)'.ınlarla pcnl.;c 
l~iyoruı•1. 

- R. rı ılt s~nwle beraber <•l
mak j..,tt~, <lirn .. 1--·1 t rdim amma, 
şunu n;.-.:ı1 ,ı,ıpcH ;ıfını da öğı·en· 
mek ,...,)ı t·}< 

_ N;,"ıl y;ıl';ıcağırn? Nami 
mı? Bır Cf"rniyt't kurdum .. Af.1ı· 
nı (Müdataai 1,1,im Cemıyetı) 

koyduır> . ""ft"" .. 1 - Var <•l bt ~ .. ıf_ya mu ıwıı 
Bü.ri <.ı·H .ldantJıı var mı? 

_ NL ch·n11_z~·:ııı? Vaı r.c.ıı;. 
dört, Kına lıde ık• Sof yada bE n, 
Rusçukt.~ sıfu- Sunınuda or, '<'· ı 
kiz üyc·m vaı.' 'u"küp'dekUcrl~ 
Manast,niakiler de avrı. 1 

- Ha <imı un 11Jdukça Jc:ıFı.
yasın t•<. ~< ,f · a ııı tittiisü ! Di~m , 
imanım t•aldu iı,m t<'n de sen;n .. 

_ Sc n harıgi dınrle imanda ~ 

~ın? 

mek. Türk demek iman demek. 
- öyle ise iş kolaylaştı. Ben, 

mektepleri kapattım, medr&.te 
açıyorum! Evkafı arkadaşları· 
ma pay ettim yakında evkafın 
canına Yı«;ın okuyacağım! Hiç 
korktnl\ ÜP!oıip'le, Manastır be
nimle bt·ıal><r. Patangonya baş
vekili ttwıı• t• beral·er. Kalagon
yn maar.ı Hl<;li, Çı:taçonya har
biye r·a:ı:ırı benimle beraber ... ! 
Bak~Ln >. ~ cnı niifııs sayımı 
vap::1n J-J ııl- .. ra kar~nnda da.:a
iıabHcı. t· \ un? Blziın bir milyo- • 
na, on.1 .ııçın sar1.kl1k daha zor-' 
la daöi un. Onlar da zoı balık
tan, ı::('T ı. '"':·n bcnımıe berabC'l. I 
Bir de ili ' ar ..... . 

• • • 
A)ııptlr ı·<ıyltmesj arnma, söy- I 

Jiyeceğ rr 
Bizdt r ı ""Uuk bEkliyenlu .. \ 

ve bize • lı o<.tluklarını umdurrrla
ğa c:al -.::rıl<.Lr - hic. olmazsa ilk ı 
adımdr . So va muftülcrine Jrar 
!51 bir J ıv:dı: \.·erip. )·ohınc::ı bir 
durur,, ( .. d~ tnlaı. ~: H:an1n ve ı..:-ı 
yunun lfl .ı..~.darı yc·tcr! 

••• 
Ben t r.otfaıı yazıp bir tara- j 

fa b1ıah1rü~tın1. Aradan bJ-az 
1 

zaman ~"t·ı_t~. Bir ~din birtlcnııirc 1 
Sofyaot:ı dprum det,ü:ıiverdi. ]">ıJ · 

1 

lilika <;IYrtf'inde hır duruluk ve İ 
duıuklııl· cdd11. O güne kJdar 
yalniz roı2.nt göt.ii iJe cyretti~i- 1 
nıiz Sc '""ia rrıiiftü,üııiln ne- kaka
van olı ·, ı·u anlaşılarak kapı dı- ı 
şan e ılılı, Gerçi biz bir eğlene<' 
yitirdi!< amma ötede bir milyc.n
luk Eulr:nya 'I'ürklcri başlaıın
daki pi>. bdadan kurtardılaı ki 
memnun olmağa ve sevinrneğe ı 
değer. bıılpır hıikiımctinin bu 
gösteııll . <· oüı·üst harelıcti Bul
g-arya l'ıırklerinc birçok yeıı; YC ı' 
iyi umıı1 l<ır vermiş olsa ırer<>k· 
tir. Bu uwutları gerçekleştir
mek, hul i11r.etleıfojn dirayetine 
ve rc . .ııy\IJI· derecesine kalnu~
tır. B;, t H)llıl< ve temiz yığın ki 
geri bj) ıı~1lrnnk istenir, geıi bı- 1 
rakan an l<arşı "emp~li duy
maz. O yırm ki ileri götürül . 
mek i~~t.t·nır; bunu istiyenlcre 
kar~ı Pltı•1.1c bir ~ernpatı duyar. 
Dcmokra1 w bir ~evrede böyle, 
lıir y;gııH11 trcyl il ölçülen sem 
patisi 5'1J>mm ki dudak büküle
cek bır • mpati değ'ildir. Ben 
hunim> L')"""l biı dü~ünce ile 
söylem ı.vı.nm, Bir ıarnft.an kan• 
<1aR1ıgtn yo.ıntıan komı;uıuğun 

verdi~i ıy duygularla soylüyo-

1 
rum. 

Sad(ılc ı;deyim. 
Elimle !-oymuş gibi biliyorum 

ki Sof\f.ıııı bu eski • kakavanı: 
basına; vil!.iytri ensesirıde bir 
kaskH Uıkac-ak, eteklerini hes
tiği ciıl,b<·~inden bir caket tas
lağı ~ · t.·c•·.k, sakalını bıyığını 
yürüt.Ltt>l• ve dışı yepyeni bir 
kılıkla Tıu ~iyeye girmek isti
yecek. B< n üh.am tutar tutmaz 
bacaklaı·wrlan tepe<>i aşağıya ve ' 
ya boynımıjan baş yukarı ipe 
çekrnc-m. Kendisini, ehlen ve 
Rehlen <liy('rC'k karşılarım, Edir
neden V;ıııa, Samsundan Antal
yaya bılar bütün memleketi 1 
dolaştıru1m. her e,eyi gösteririm, 1 
~e sonra ne yapması gerekece- 1 
gıni kendisine bırakırım. Yine a-1 

T ecrübeli ninelerimiz: · ~ ' 
- Çocuğun hastalığına. 

yanmam, huy değiştirdiğine ya. 
narım! derlerdi. 

Toraman hastalandı mı, tabii 
ebeveynin şefkati artar, bu yüz.. 
den çocuk şımartılır, hastalık 
geçip yavru mutad günlük ha
yatına avdet edince de o şımıt· 
rıklığın tefirilc Lan.başka bir 
çocuk oluverir. J~te tecrübeli 
kad1nl~rnnızın: 

- l~n~· dcı~i~tiıiı ! rlcmeleri, 
çocuPun bu ruhi ı-.. ~ılc·tini, uzun 1 
tecı Übeltre dayanrın bir salf"lıi- ı 
yetle, tehariiz ettirrr.<:k için <ılsa 
gerekli>. 

* Ç<ıcuU: ra hr.s < -~;,n on runı · 
halel bi~liin inı-r!rıl:ır·a da sirayet 
etn1ifj <~:<..c.ak ki J\yı upada ya~a
yan in~unlrıı dan bı. kıs-nıı gırt
lak gn-tlag:ı, daha do~rucu tank 
tanJca Y<· ~omba b0,..nb::ıyn gc-ı 
lince c·(-rniyc Jrı·in hayatında bii 
takım t;<·:.·rı tn.bHliğJ baş göstl'r~ 
eli. Enc·Jf< talihsiz 1'ürcmizi y:ı
lanla rr,ulıat.abııı! kandırma!', 
paltıvıa 11(: bitur;ılı, dii;,--mnnı 
hattıl ,,, , t,ı a\·lamn k kdimeleri· 
le hühı' .. e.klıilete~inıiz bir sah· 
tekiıı·Iık ·-ıılf'""" knrlauı. Sorı.-a 
harp nıf':ı,ıanJarınııa UIUp öldür
menin umuru ~diye sırasına. 
ırr:meh! lnı:rtnlarda f1liime kaı·şı 
bir kuyıtı:azJık hi~<:ıi yaratnıış 

olara~ ki muhaı·ir, müttefik 
hattiı. bitı.raf meınkkHlercle ya· 
ı·a.lama ve öldiirm(" ı·ak'aları c·o
ğaln11~ jmis. Dikka.,. ediyol1ırn 
da bizde· bile son ~ıinleı·de met
res yaraJam,a, nh;anh bı<_:akla
ma vak ~!arına ş•k ~ık tesadüf 
edilir oldıı. 

Halbakı Türk m<'nlılir, erliek 
tir, cfr.ndidir. Kam, gibı zayıf 1 
kendini müdafaadan aciz bir 1 

mahlÜka nasıl E>I[ h çekıliı : 
K~.ldı > i iııin civaım.erdlih R.~f. 
haf:>1nı tıjı tarafa lıır~k<ttai' rıt
~ak biic· <·içckl<~ dfıkunulr11ny~ 
kıyılalfrnyatı sc·vgiiip <klik de
şik <dip bJ,bura ı-<·\'İrmc;k ne 
mantıka 1-5-1rar, nP. ılc sevgiye-. 

Kı"kaı.(lık cliy< cr~,.:ııiz. Bıı a. 
kın efcııdinı bu r11:-ına!=;1z. 8İnir 

bozu ldt ~-ı:nu. 
- B:ıHtın J,j Y•- '" c.::;.n~ ya ı de

ğil, aynlmaFJ ;,,- degil !.. uiyip 
yaka~ıııı kc ym·crmd:, kanlı olup 
haııi,lıa·ıe kü•cl< r iııde <:ürümrk 
ten yahu k~ til o1up dgr ağaon
d:ı. C<U\ ·•rm<~ 1 ~n Plb<>t bin kat 
hayırl«'· . ı 
.~ . A. C. SARAÇOGLU 

dam oirr..z~a ıştC' o zaman J.ar-
şıma ~l:ı~nı: 1 

- Rn şap~al: E<rim. Şimdi 
hak eltın, dile bend<"n ne diler
sin: Kırk katır mı'.' Kırk satır 
mı? j 

... Dikkat ediyor musunuz? 
Herif kapı ılışarı edildikten son· ı 
ra bil< Liz :ı-ine c·glrndirebiJi. 
yor. . 

AKA <ıtNDi'Z 
Not: 

Bu •ah•·•·kdn lir h11..,k11Fına 
da üılüi '" me.okk ark~daşım 1 
AJıkar2 mehuı.ıı Ahmet Ulus, 
Sofya caıniiııin in) nı oda..,111Ua. 
~ahit o&nu~hır. ı 

A. G. 

• 
Osmanlı musikiside nedir?-Yanlış bir edebiyat tarihi-Türklük ve tanzi mat-rı 
Garp musikisi ve milli musikiler - Büyük bir ressam Vagner'i dinliyor -

" Hazım, galebe çaldı! " - Garp musikisi köçek havası değ!ldir -
Numaralı itirazlar - Tanburi Cemil'in çıldırttığı bülbül - iki 
musikinin tekniğı, telakkisi büsbütün ayrıdır - Böyle yazılarda 

11issiyat değil salahiyet ve ihtisas şarttır 

B eyoğlu Halkevinin ~ok" 
güre! ve mkkate 'l)a.ya"jj 

bir teşebbüsünü haber at~ 
Evin, yalnız Tiirkjyede t1eği\ 
bütün Balkanlardaki amaW. 
teı.ekkiillerde eşi olmayan 80 
lişj]ik koro heyeti, halka aÇılC 
hava temsilleri verecek ve bu 

Ge~enlerde 'I'an'da dil ve rıı-.. Opcrel n dolUuran ı.,,llrır ;- ' 
siki bşlıkl! tir yazı okudum. YAZ Al'I °'inde istbnz.sız . olaı .ık hl'f~· ı 

.suntle halk, bu musiki gi'·~ieri
lerinc!Pn bol bol i,bfade etmek 
- k. buiacaı. 1 

İlli tf'fl\Sll önümıi>. Piribiriııdcıı ehcmmfyctli iki m V:ıgncr"i rıı,Ja:·laı ııcı? J3rn < 

mevzua temas eden ı;ıakalrn'n U L U A y deb bunur. ; k«n: ~ahit oldırw. iaı· Z<ır'ında Tal<>1rn ~-h~e,irıde 
birincisini okumamıştım. t1u~i- : H~tt:l tli:r.yaııın en hiiyük ı:c.~ - verık'(-ektir. 

i lıafta-

kiye ait obnı dikkatle okudum. _. ~:amlaı ınd«n ı·Lrn Eugenc D - . . 
Mevzu pek mühim oldug··u için la•:: oi hat-ı a~m la bir gece v, g-. Musıkı ve halk terbiyesi 

kalan ş,airle:ı. rniin l}(l', "taı::.an- 1 
1 b . d' 1 ·-

bu yazıda büyük bir •al:1hiyet 1 1 mı i_n " <-Hrırıi .:n emel. UZ('- M u~ıkinin halk terbiye
8
i 

ve ihtı-'as aramalı hakkımdı. nıı., merakilc Tiırkt.eyi an aşı - ıe bır Of·H~\"a gıttıgını yazl\m; .. . 
Halbuki wakale sırf hissiyat ü- maz bir iıale g•tirdl!rr. n: "hazım ·g,dcbc çaldı.,, .:um- ırnerımle ıır lıacfar bii· 
zerine kurulmuş bir iddiadan Bugün konu~ııhı.!1, yazıl 11 le<le a~'k<a uyuduğunu söııi< - yük roller oyna<iığı rrıalüındı.r. 
ibarettir. ı Tiir~çe zamarlaıda yazılan m.,kteıı Ç•.·kiıoıııiyor. Ddacr .. - Bu itıbıtrla Bey<ığlu Halk<:vinin 

Evnı;,. bu mak:tle muhan-iri- Tiiıkrrn'n daha ı•k çok s&dE· pl.i biı srn'at n:.hi•i Yq;nEr'i te»ebbüsiı her cilıetı;P t:.iı<.lire 
nin ~ark musikif.i lıakhında bır le:!iriJnıi~ ~cklimlf.n ba~ka Ur d'ııJel'lıen uyuı~a orcrada keu- sezadır. lstirahat etmek ü:ı.eıeı 
fikıi yoktur. Bu musiki onun i· şey miılir? Lis;·n, hakiki ~~h~i- d!iermi i"tiraf ctn'c'eler da.Lj umumi bahç.,ınc savılan halk, 

vetini, benhgini. r.t.1 tfl hii\'iYtti- ' · * \.. J j tJ •· Çin "O .... manlı mıu:ikisidjr. O~;- .. .... ., onun ıQr:nt lt:.1..·~ o an ar mu a-~a bu ~ ... uJ koıoil1-, 11 k•n·<-ı·',•-rı'n-ni sadt'.lifre ~trr:.ek :::urttilc bu- ..... ~ v n ... rnanlı divan cdebi•atını na'1l di· , mevcuttur. O halele bunu kı~. ~ den hem c.·ok m<0mr,.,n lrn!acalı, , lacaktır ve buluı r.r. Vaktile teı·· ·h · k l ti< 
liıni2den atlıksa bu musikiyi de kipleı·le ya>.J ) az.mafa aJJ<anJar mı eııgml \"ilfnC3 (. llrs. hem de mu$jkj t<rbİ)'CSini inkİ· 
atmalıyız, onu mektı>plerdcn kal V<>gner'i d i n 1 e ı- k e n upı- .şaf ettire<:ektir. G"'-ff• kı~ mev-
dırclığımız gibi radyodan da kal bıle bugün rnn,ı; " 1drak kulla- yanlar \'ar diye büyük bed idi- ., 
·'· ı B k · · d .. ·· nıl:n::ası ic;.p eckn bir terkibi ya- 1.111 eseı ·ıhr.•nı· kıymetsı"z a,•,a-. sımı >.arfında &:ı,q(hı Halkevı-wrma ıyız. unun a sını u~uıı- < ,.~, k • b 
mek irıkılil.bımızı anlamamak zarken iki kelimeyi i'temiye is- memiz 13.z;mgehyor. "Şark mu- nin &ıa alık k<ıı c,sıuıun birkaç 
d kl . a· tenıiye boribirine l:>ağlıyoı-lar. 1 sikisi ,-ekt.hrnktir, tek se~ · . kon,...nne :;ahit <•l•luk Koro bu-eme · ır . ., ıyor. H iib" k r · · · , t"" b 

Birkaç defa sır.ısı geldikçe ·· 0 • m,, e ıınc•.ınrn yerme bana hüzün ~ctiı iyor, ahii uııh nr. u J;oıı"<"ı kr.ndP ~«k nıu\·af 
d - "c<"Oibt., lügatini kullanmak tir tt" · d' "k" · f " ) \ 1· l · .. · . yaz ıgımız \"C('.lıilc edebiyatta: " e ırıyor . ., ıye o mıısı ıyı s n- "' o muş ·e < "' <:yıtııennın 
. 1 k k yabancı hlinıerin yerine diğeı l · d d t • ,__ lk taıızımat bir nıcrlıale o ara - a- a çer~ewsın en ı&arıya a ne ...... ıtrclli a ıs)4rın:"' J,;Jı ~aıan-

blıl elıl·ıını··.··tı'ı·. O taı·ı'ht•n bu a· - bir yabancı hlimC' ikame etmek icap (!.rr·r . Gal"p m1ısiki~1 e 
'"" ..:- d k · M 1 ı hA · ı ı mıstı Avni c·jcmanı~~rdan mü-

na kadar a>;ağı yukarı bir asıra eme tır. aa~ ~ mu . rn.ri 'a· ı mevcut olan biıtıin e~eı-!P nkkep ~lan knro, bu auretle 
Yakın zamandır ki, Türk edebi- h_a )aı.ı,.,ının -~"?-D<l-.1 kı curnle · neş'e ve f,Ctaıet 'ermez. Hat:ı.a 

sınde kendı dılinı ~r~ ap ve faı s m~Fais:ni yah~ız l.~~ •• ~ inhis..1r yatı brr,ok inkılaplar geçirrni~ · ' · 1 Puccini"n;n Boheme'i, Toska·sı. . 
d" kelimelennın ka>dmden kurta-l. Madam Batedla_, .. , uzun bırer ettıırnekten kurtularnk, yazın 

ve !Yan edebjyatmın rne\ kii t da <;alıs;,.bilmel- ,.e vtrımli mc-daha bu inkılaplardan evnl da- rarramış ır. elem ne0ıdderidıı-. . 
hi, antak edebiyat tarihlerine C\.ımh11ri) et bıı memlekete, Ekserıya in<anlar neş'elı ~ -- sai~ınderı ı,alJp ist;fode ettiı e-
münhasir kalmıştı: Divan ede- inhıtat i~pnzm<·z:arından kurlu- lerd<J.ı ziyade hüzne mey yat - bilmek im kanır. l•=acak de. 
biyatını taı ihi bir "Bergüzar, hıp huvw·Ui bir biJr.ye ile yasa· diıler. Bohem'in en güzel par~a- ro~ktir. 
şekline koyan il.mil: Lisanın keıı. m•k imkanını tıh~f-rlec'ek bütün laıı en hazin y~rleridir. Orada 
d" k a· - k tı· t inktlDtıJan Yt. n üı);)JHphıtın analı. \'aveylci \'t: ;Jlü \'aJl vardır_ I"'a-

1 en ıııe yaptıgı uvve ı €- ta.ılarını e:J-oiks,, "lnrak ~eı- -
kaınüldür. Hatta Şeyh Golib;n • kat onu fennin musikisinin a
"H'· .. d • - mi•tir. Bıın~ Tr.f'IY01 • ~ırf his· yıtlarına b"'"l·."arak ı"fad~ et-uc;n - u - A.·k .. ın a yaplıg.ı . . , ·--r:: ... _,, ~ 
bl-·ıyt";k l'şı . 1 1.b d , nilı"k sJyata tab~ t.ıfriT~l·. rntısihi bah- ıni~lerclir. • 

· - ı. 'n ın 11 a 1 a .!" · sını inklıibın cksBıl>i·ine bir delil Zaten 
ihtiyacından doğan zaruretler . gı"bi !!Ö,.tumek, nt ·'<:receye ka- heı musiki ~ e--
dir. 'l'üık •debiyatınııı tarıhi bi- - yi de hüznü d~ ihtiva edebfür. 
r ı b h daı doğnıdıır biln..voruz. Hatta makale muharririnin Os-ınmcc c·ıı Pdlbiyattan a set - Sark mu•·lJ;i<ini carp ınusiki$i 
mek ne k"dar doı?ru değilse ~ark • · rnanb mu8ikisi damgası \'Urdu-

k. . . ı.1 ' ile mul-a)·ese E«İt'<·ı Jı d<g-iliz. Ma- g·ıı <ark mtı". ı"kı'sı"nde de n . 'e musı ısın!n ne o .. uugunu anla - "' ... -
madan böyle ııcühim biı- me\· kale ~ahlbının Jediµı gibi "$ark vardır. Falıat bu neıı'e !iarktr bas 

t mue.;ki'i kötüdür, '" ve rnh ve bir kis\'eye bürünmüştür. zua sa a~ınok da o kadar y~:-in- vavey-ıa mu)>ilt"''dı·r.,, gıbı" t~ 
de Olmıya b , h k ıt· ı ~ Şark musikisınin kusurlan 11 ır arc e ır. rn_elsiz idrtialaıd:ı bulunma,·ız.' 

E • 1 , su s111ctle ta.sııif edılıyor: vvela şunu bi nıemiı liızım- ÇW.ii o musiki "t k alın.n tir ··ı "k· B 
dı k' b" o ı l. 1 • L - musı ı , ıza.nsıan 

r ı, ır snıan ı ısanı o.ma- musikıdır Oııd-" ·'·v'· almak '· ı d"" t '· h al 

Bir temenni 

B izim t<-ınrnni.miz. bu >.o
rnnı.m yalnız Beyo~ ın 

~(mlındt'.' değiı, 1staıbui tarafnı
da da k<ınS<'rier vcı rııeyi progra
mına ithal etmıb r·hı,aRJdır. Tak' 
sirr bahçesinde \Pıilcn konı;.,r
ler, merela Gi\lhanc· rıarlıı, Fatilı 

-paıkı. Beyazıt meydanı gibı 

umumi yerienlc d( tt·krarlan
malıdır. Kon8'"r ıdare<:ilerinin 

bu nükla)ı da dü~ıinmı.i~ olma
larını tcmennİ edf:JJL .. 

..ı •• ~ . • • " - - " ~ Ha ma um e,; a'· arının arap ""'°' ırıbı alatıırl<n vohııt O~- aa~ mı.- 1·1ı,··inı·, ·~emng"e tak- . t t ·• k --"--] ·k· · ı · '"'. · ı· :. ~ ·" ... 'e ran ~ın,t ·anşma...ı;;;.ı.l..l'UAIJ man ı musı ısı namı E' bır nıu- dır t·lmt-mcvc bn· '-f"r:-tı-p teı..:JijJ .. . .. -.,... ............... - - ~ - - ............... #.. ..... _..._,.. ... - ... ·1r· kt l°" • ~ turemı~tır..,. ..,,..,,..,,..,...,..,.,..,...,...,,.,,,...,... - - ,,,. __ ..,..,..,..,..,..,...,..., 
sı 1 yo ur.. . , edemez. Bfiyle c!rr:tıH1a bcrabc·r, .. . 

l;IURAD SERTOCLU 

Zaten tarıhçe sabıt olmuş bir bu oc~nelmilel tanınmış musiki:.<i (Dumtek) ha, ası denilen ~ . 
hakıkat olarak zikredebiLiı·iz: dün~·ada nekad~r, Fı- ,;nsız, İngi-, ym garp mu~ıkısindc· ( mestır ı 
Bu memleket _halkı Tanzimata liz. İtalyan. Almm. l"·eçli, Nor 

1 
\'e bitde usul denilen ölçü oldu· 

kadar Turk ıdiler. (Tanzımatı ve<;li, Danirırnrbılı, Bel,·ikalı, ğunu kabul etmek mecburiyeı.in 
H · ) ·· t ' deyiz. Çünkü dümtek har.&>; 

. ayrıyc unvanı verilen faide- spaııyol, Poı tekiz bila istisna, diye bir fasıl bilmivoruz. Han. 
sız ve yanlış ıslahat ıle Osmanlı anlıyor ve ün<.lan ze•k alıyorlar 1 gı· musiki par.o•ı · ölçüsUz nl-
oltlular. Abdülmecit devrinde mı? """" 
Avrupalılara ho~ görlinmek için Avrupad,. c-pero. binası olan maz; btı garplc de şarkta 'a 1 
yapı an . u y~ıdurma ıslahat \'E-yahut konser M•h.nları bulu . 1 b 

1 

bövledir. 

memleketın l_ehınc değil aleyhi-' nan büyük şchiılt'r:n ahalisi yal "2 - Bu musıki tek sesh ir. 
ne oldu. Aynı zamanda bundan mz bu beynelmilel musikiden mi orkkestra,,ymıda arnıoruze <.-Cı -
bahseden Avı vupa kitaplarıııda Iezı.et alır~ Onlann kendil~rine i rniyen bir musikidir . ., l 
Tanzimat '"beyhude ıslahat te- 1 mahsuE milli Ee• leri yok mu . ı Bu mu~ikinin tek sesli oldııgunu 
sebbüsleri,, diye taı.vir edildi. , dur? Onların milli sesleri olma- lrabul edıy<ıruz ve bunu merhum 

Ası_rlar~anber_i bizde konuşu · 1 sı fennin musikisini' alaka giis- °'fuısimin dediği gibi milli 8"" ·;.. 

lan dıl Türk<edır. Devletin ilk termelerıne bir rrı.ni te~kil eder !arak benimsediğimiz için 
teşekkülünde konuı,ulan 0 sade 1 mi? Beynelmilel musıki 0 mil- kusur gıbi telakki etmiyuruz. I 
lisan sonraları bozuldu zamanla' yonlarla kütlelere tahakküm fuıbab da tek telli bir sa.zdır~ 
arap ve acern nüfuzu al.tında. surelile mi nefhe<Jılmiştir? J (Sonu: Sahife 6 Sutun ı• 6e) 

= --

Hayvanlar vergi
sinde olan deği

şiklikler -
Ankara 15 tHu,.ııs' Muhalıiri-

111i2den )- Maliye \ ekiıleti ala 
kadarlara yaptığı uzun bir ta
mim ile hayvanlaı banununıın 

vergisinde yapılan ılegisıklik -
ltrc göre baderna merınos ( 30 I, 
tifiik ke<;isi 1351, koyun (60), 
kıl keci 160), sığır !35). man
da 1100), de>e 112r.), dc·rnıız 
(125) at (101, katır 00), eı;,ek 
O Ol kuruş vergıye tabi olduğu 
bildirilmiştir. 

- Tuhaf'ln Y• nı;c! dedi. Fa· 
Jur kadııı evine k ı kalıp sabtm 
göndeı-irı-ıe ne olıır" Kaç paral~k 
şey! Bunu anıl!'ırı( .S.Ö~}ernel<ıe 
onu nı ı.r.rlar w.rlugun'-?1 faı
kında mısın? Bir !'.'in bır tara· 
fına nuzul i>;atıet ederse sebeo 
s<.·ıı oJac·aXsın. 

Faul, bu hücumlardan çok 
eğlenir<li. Onu yazılatinda böy
le tezyif erlrnlerin ne zaman ken 
dfaine ,,o.kakla rastgelseler çay
lak görm uş piliçler gibi "üstat! 
üstat!., Jıy<' bağrışarak koşuş
tukların. bilirdi. 

-~ KÖ E ·= l 
) 

leri bir ninnidir. Bilmiyor ıuu ı
diniz.1. Ben onu yeni şiire tat.bil;. 
et.tim. (pu) Tibet lisanında "u -
yu!,. demektir. Ben bu nimrl.)"l 
çocuğa değil hayata söylüy • 
rum. Derinliğini hissediyors -
nuz değil mi? 

Dem iisWnde kediler ~ . / 
Jltiına\, mirnav dediler, \ 

Hc·m~n bunu esa.• olarak aldım 
ve ı;<:·yle bir şiir yazdım: 

Fitnı.t hanım bu fikre karşı 
masum bır tavıı ;ıldı. ? . 

- Feııa mı y3pıyorum · .. d~~: 
Ben annt'nın mı_·r·ı aatini ~u5unu 
yorum da onun -içın söylüyorum 
yoksa neme lazım' 

Fazıl udasına «irdi, yazı mn· 
b.uy·~ 

sasının b.ı~ına !;(•<·ti em ~a-
da,, yı a~lı. 

Edebi bır gazete olara~ çıkan 
bu sekiz kocaman sahifenın dort 
tç üçü geııdık mmıına söz s:ıhıbı 
olduklaıııııı iddia eden bırçok 
tanııımış i~ımlerk dolu idi. . . 

Her makalenm ınuharrın 
"oıeml~ketın bÜ) ilk hikayecısı., 
yahut "en güzide içtimaiyat~ı -
mız .. ; ••iJihi ~aıı ımiz" gibi par
lak ünvanlarla takelım ediliynr
du. "Bunak edebiyatçılar! Top
kapı müzesine.,, başlıklı birinci 
makalede doğrudan doğruya Fa 
zıla hücum ediliyordu: 

"Skolastik ilmi ıle yeniliğin 
inceliğini ihata e<.lemiyeıı Fazıl 
Kani, köhne metalarına artık a
lıcı bulamıyor.,. diye başlıyan 
bu yazı da diğerleri gibi sağlam 
esasa istinat etmiyordu. Maka
le: "Hala Divan edebiyatının ka 
davrasını gagalıyan patlak göz
lü, çıplak boyunlu, gaga burun· 
~ }!.fi }carga!!nnın yeri burru;ı 
degıl &llcak Karaeaalımet me • 
.zarlığ1d1~.,, cürnleı.ile bitıyordu, 

- Auını sende! dedi. Cevaba 
değmez. Yahya beyin işi yok, 
çocuk gıbi buna ehemmiyet Ye· 
riyor. 

. !'fatbuatta böyle biri batıp 
mgeri çıkan bir mecmua He ga
zete araı,ı birçok acayip şeyler 
vardı \ e hemen hemen hepsinin 

tahrir h{'yeli ayrı adamlardan mü 
rekkepti. Hepsi ayrı ayrı birer 
diihi olduklarına kani bulunan 
bu yaucılar yazdıkları deli saç
malarını neşretmek için daima 
aklı az, parası bol bir sermaye
dar gözlüyorlar ve tesadüf ara
larına boyle bir mirasyedi dü
şürürse hemen eski batan mec
muJardan birinin adını değişti
rerek neşrediyorlardı. İkinci nus 
haya kadar sermayenin yarısın
dan fazlası duvar ilanlarına sar
f~dili} or, kalan para da gazete
nın ancak iki nüshasına kifayet 
ediyordu. 

Sarrnayeyi kediye yülcleten, 
makBat uğurunda tırıllaştığı i· 
çin dilhilerin arasına karışıyor 
ve bu suretle yekunu gittikçe ar 
tan büyük hikayeciler, güzide 
içtimai} at~ılar, ilahi şairlerle 
beraber o da ümit ufkunda ye
ni bir sermayedar yıldmnın be
lirrncsiııı bekliyordu. 

Bu füıbi şairlerden birini Fa
zıl hem tanır, hem de severdi. 
Vası. Co~kun, bir gün bir şiiri-

' Yazan: Ulunay----------• Tefrika No. 23 
le alay ettiği içirı matbaya ka
dar gelmış kendisile görüşmüş
tü. Fazıl karşısında nihayet yir 
mi yaşında bir genç göreceğinı 
sanırken şişman, yuvarlak yüz
lü, sinek bıyıklı, sacları dökül -
müş, yaşlı bir a<}am görünce 
hayret elli. Bu edebıyat merak
hsı kıllı bebek, F'azıla: 

- Hiç şaşmayınız, motişer ! 
dedi. Gençliğin yaşla bir müna
sebeti olmadığını size i~bat için 

Hayat 
Sular 
Kurnadan taı,.ı;ı-or 
Tas 
Beyaz 
Denizde boğıılm>;ı-a~k 
Lık !ık lık !ık 
Şangırrr ..• 

Fazıl dudaklarını ısırıyordu. 
Şair bitirdikten sonra sordu: 

- Nasıl? 

bizzat geldim. Ben tam elli beş dım. 

yaşındayım. Fakat yazılarımda Anlatayım; bu doğrudan 

İtiraf ederim ki anlama· 

henüz on altısına yeni i>~stım. doğruya sembolizmdir. Burada 
Fazıl gülerek: kurna hayattır. Suyu taşmağa 
- O halde, dedi. Şiirde kırk başbyan kurnanın üzerinde yü

yaşına yani tam olgunluk devre zen hamam tası da insan de -
ye geldiğiniz zaman tabii ömrü- rnektir. İnsan, içinin boşluğu ile 
nüzle doksan beş yaşında ola· hamam tasına ~nzemez mi? O· 
caksımz. Muvaffakiyetirıiz için nu hayatın taşkınlıkları yuta . 
size Zaro ağa kadar uzun bir ö- cak, öldürecek kurnanın dibine 
rnür temenni ederim. daldJracaktır. Tas, yani insan 

İhtiyar genç, bunu pek par- bunu istentiyor. Mermer kurna 
lak buldu, acayip bir gülüşle ile beyaz görünen denizde boğul 
dizlerinin üslline yerleştirdiği miyacak. Ne yapıyor? Suyun 
karnını hoplattıktan sonra: taşıntısına uyarak kenardan taş 

- Üstat! dedi. .uenim son şi· !arın üzerine kayıyor, kendini 
irimle alay ettiniz. dışariya, atıyor. Ozanıan evveliı 

Fazıl: suyun taşarken çıkardığı bk !ık 
- Alay etmedim. Anlaşılı:pa- bk sesini işitiyorsunuz.. Sonra 

dığım söyledim. tasen taşlara sukutu: Şangırn·! 
- Oh! Bu.nu nas}l _şi,iylüyor- - Şimdi _;ı_nladım. 

sun uz' Size şiirimi bir daha - Sonra bundan evvel yazdı· 
okuyayım: ~ğun bir şiirden de fıkracılar a-

layla bahsettikı-: ~ 
i - Hangisi?.. ,.. · 

- İiVirva tanga c:uho) başlı
ple yazdJğun ~iır. . . 

- Aıılıyamadım. 
J - İzah ede.:-eğiın. Evvela ta. 
me.rnile anlaı;ılmaz zannedilen 
bu ~iir izah edilince derhal anla
şılır. 

1 - Öyle olmasını tabii görü -
riını. Fakat mesele onun izahın
da. Buım kim yapacak? 

- Tabii ben yapacağım. 
- Fakat siz her zaman yazı-

nızı okuyanların yanında bulu
namazsınız ki.. 

- Neşredilmği :ıa.man edilen 
hücumlara ceYap verirken izah 
etmiştim. Bu izahlar bundan son 
ra yazacaklarım hakkında oku
yucularımı düşiındürecektir. 
Şimdi okuyorum, dinle,viniz: 

Nın-a. tanga cuhu ,, 
Nanki ı;a.lga pu. 
Singa ruam, niam 
Hu! pu, ııu, 1>11... ı 

- Nasıl buldunuz? 
- Hiçbir şey anıamadJm. 
- llfıibaleg:ı edjyorsunuz üs-

tat' 
- Yemin ederim ki birşey an 

Iaınadını. Evvela necedir? Onu 
söyll'yin. 

- Bu, Tıbet kadınlarının ço
cuklarım uyutmak i~in ı;öyledik-

• , , ·-

Fazıl, muhatabına garip b'.r 
nazarla bakıyordu. Şair bunu = 
!adı; hafifce güldü. İkisi de Oiri
birlerinin maksatlarını anlamı 
gibi idiler. S2nki şair: 

- Azizim diyordu, bu sriy
ledikleri.n t e k m i 1 sac:ma
dır; bunların birşey demek c~
madığım ben de biliyorum_ Fa
kat şimdi edebiyatta kendin 
bir mevki vermek için böyfe -
ma şeyler lazım. Etrafımdaki 
çoluk çocuk bunları bir şey zau
nediyorlar, herkes gibi söylE'Sem 
dikkati celbetnıiyecek. 0M.a~'1l 
bir deli saç111aJ>ı atınca ef.J;;:iltt 
kıyameti koparıyorlar; biz onla
ra, onlar b;ze saldırıyorlar; 
dikodu oluyor. Ne yapalım? Ge
çim jünyası ... 
Coşkun ık sık Fazılı görmc

ğe gelirdi; o zaman şair yenilik 
namına yumurtladığı yaveleri 
bir tarafa bırakır saatlere Di
van edebiyatından bahsederdi. 
Fazıl sorardı. 

- Yeni ilhamdan birşey yWı. 
mu? 

Coşkun: ~ • 
- Var! derd;. Dün akşam 

pencereden komşunun damım 
seyrediyordum. Bir sürü kedi, 
kıyamet kopıtrıyorlardı.O zam3.İı 
biz çocukkon haminnemin bizi 
eğlendirmek için söylediğı 
türlıü aklımc. geldi: --

Kediler ... 
M.ı.~i, J eşil, mor lıt1ttiler 
Gokte ı.allanao kızıl ft>nt'~-

Jlııkt>Jar 
Ktbkin tnıaklannı aym 

_ı...µ. ı ... ~ı. .... ıştj;.,. 
ljı' ı 'l'ııkWar • .ı. 
A llediler " 
Beı-. neler tU>diler. 

- Bu şıirim o kadar ragbet 
gördü ki, bütün bizim dahiler, el 
!erimi öpüyorlardı. Ya"t:aş yavaş 
kendl kendimden şiiplıeleniyor-
4-.; $ji.m.d; k.OiMayııu wldum; e 
m t:'Uniz. eski türkiHP.-den it -
hazıi alarak ıni" fijrl~ 
yazı)orum; bir tane dalıa var: 

KaplumooğaJ"I elltdiler 
teııe.ıiler 

&;iği' de koyYp salladılar! 

Bu türkünün bana ilham ettiği 
şiir de şudur: __ 

. Büt.ün ırkınun ~'ır yükü 

ı ~nda ~ıaı:. ı...o'! 
' Sırtımda 
Mııhbt'sini ı,'tlZlliren maJıkfim! 

Ne kadar 
i. Ba,,,. 

Yakınsınl 

Fazıl gülerek: 
- Fakat bilir misiniz? diyoı> 

du. Hiç fona değil! 
Coşkun: 

f .Ar lıNı vıır) 

' 
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,_ Yazan:SamiKarayet 45 kur'farmalıgız I (YENi SABAH)IN aO YOK S iYASt r•~~!, 'g 

11'.:Madan altı ay kadar geç~ -Ah o bir gelse!. , - ~a !a~.tın usta_ha?. ı ç kk o "• de 1 ~ 
r ü. Tekirdağında büyük bir du- - Ne yapacaksın?. . }_ - Dogru soyluyorum .oğlum.. Türk sporu layık olduğu . ana a e nu·n çe -. 
ğtin güreşi olduğu ~r a1':fl - - Evelallah usta! bır elde j - Kaçar okkalık pehlivanlar. . 
ınıatı. Bu dUğlin güreşı Tekir - boynunu kıracağım... - Seksen, doks~ okka.lık mertebeye ulaşmalıdır · • 

dağın ileri gelen ağalarından = YUasV'll§ta, bgeu"tlun.'. kohırsımluy mı,;~?~ \ va~i~... Günden güne geriliyen meın- karşı .• m·a·n-ın zaferi biriainin idi. Pehlivanlar için bü ~ y lnız kk değil' h1i leket sporunu kurtarmak yolun- • " 
yük hediyeler konmuştıı. rinde ... Çok keyifliyim... -. .a o a • pe • da.ki gayretler boşa gidiyor. u- · 

Tekirdağı güreşi her taraf~ - Dur bakalım.. belki, Ay- van ~ler.. . çuruma doğru giden ~ponımu- ı 
ilıin edilmişti 1Stanbul, Rumeli, dosludan daha belalıları gele- - Usta, Kandıra neresı?. zun her geçen gün biraz hızını iki tarafın münakale Yazan. İngiliz \leıı.izaltısınııı - bulunm 
IAnaılolıida bulunan pehhvanla- cek.. ) - İzmite yakın bir yerde... arttırdığını görüyoruz. Onu yo- I' . -, ôığı an olmamıstır. Onluın Tü. 
ra haberler gönderilmişti. _Gelsin!.. İstanbula.yakın d~mektir. !undan çevirmek ona müsbet bir işleri v Ç •• ~· münakalatına ·bu münferit b 

Tekirdağ!, ana baba giinü ha- · · · · - Kızııca neresı usta!. orçı cumlan düşmanın mağlfıbiye: 
-lı - k - lbrahınıın bıle ne yapaca- 0 d ş· ı k b' k.. istikamet vermek yegane vazi- ı Fakat bu kaybedilen zaman a ıı . il im 

lıni alını~b. Tekirdag aga, ço ğı şimdi belli değil. 
0 

- İs a ı eye. ya ın ır °.Y·· femiz olmalıdır. orduya hır çok acılar tattırdı. ne am 0 uştur. ' 
zengin olduğu it;in kazanlarla Dedi da tanbul cıvarı demektir.. Yaradılış itibarile birÇok mü- Zayiata mal oldu ve tam bütün 172 E 14 denızaltımız Marmar 
Yemek kaynıyordu. Misafirler, · - Demek Aydosluyu bunlar deni i d 'Xl · d 18 
hanlara. evlere, Çiftliklere yer- Deli İsHafızın clüşündükleri doğ yenmiJ ha!. I him vasıfl~·rıdbünyesinde topla- / monitör filosu Çanakkaleye .ge- ha.ctiaeden dolayı Victorya nişa-1 sa k:fuı.r ~alnı~~~:. ;:rpito~:~ 
leştir"n,:..+;. Giır~ iştırak ede- ru idi. tanbul ve civarından ge _ Evet, üstüste yenmişler. 

1 

yan Türk .. a ar spora yakın, lince donanma tarafından ordu- nı· le taltı'f olunmuştu. 1 .. 

Cek 
,::-hliv~anların~ rahatlan te- !enler hepsi zeki ve kurnaz peh- Dedi. sporu benimsiyen bir millet var j ya yapılan yarılım yalnız ta- dıger harp gemileri tarafınd2 
r . livanlardı. ).feydanı kurtarmak mıdır? 

1 

maırı!,·ırunış olmadı. nzıasile Kumanda ettiği B 11 denizal · durup dinlenmeden takip oluı 
ınin edilmışti. Mükemmel yedi- Hergeleciyi biraz düşünce al- C k tr · Zeki · · edi · d tısı ile Çanakkaledeki maynla- muş, onların ateşine maruz kıl 
rilip içiriliyordu. için Dcliormanlılara ve Rıune - mu;tı. Dayanamadı, ustasına. hi- 1 esuruz, uvve ıyız. yız, temın lmış oluyor u. nn albndan geçerek Türklerin mış, deniz sathında ancak hav 

Deli Hafız da Tekır. dag" gu"re- lililere muhakkak bir oyun oy- tab \ ruhumlJl<da mücadelecilik var.. O sırada Çanakkaledeki or- b I d 
1 dı B nla ı1 en· S h b ilk' Mes'udiye kruvazörünü atır - epolarını dolduracak kadt · t· nar ar . u oyu ra üşme - · . . porun er ranşının en Y • ı dunun iaşesi ve mühimmatı bir 

şine gitmeğe karar vermı~ ı. mek için tedbir almak gerekti. B'- Usdta, yekn, yen b, ıtinı;•or... sek mertebesi bizi bekliyor, ni- çok küçük gemilerle temin edi-ı nw;tı. 17 Nisancla da Hamilton vakit bulabilmiştir. Buna muk, 
Her halde bu gürese İstanbul ır yan an çı ıyor be ordularının k•raya ı'lıracı kati' bı'l Tur" k mu·· ııakala'tına şı'ddet · Nihayet Tekirdag·ına gelinrois. ·· çin duruyoruz ve yükselemiyo • ı· d T · · d h' ~ -, dan ve Anadolu yakasından gö· - Ne zannettin oğlum .. peh- ruz•. ıyor u. emmuzıın ıçın e ıç yet kesbedince E 15 denizaltı - darbeler indırıneye muvaffaV-
rülmedik seçme pehlivanlar ge- ti. Deli Hafız, tanılmış baş pehli- livanlık bu?. j bir inkıta olmadı ve gerek Hel-! b der t "be · t k olmu.o.tu. 29 Nisanda iki nakJ 

vanlardan olduğu için çırakları Türk sporıınun gayesine bir lezdeki gerek Anzakta bulunan 1 mız u ıce ecru. yı e rar 1 " 
lecekti il ,__ be iftlikl ı1 b. · 1 etmek teşebbüsünde bulunmuş - ye gemisine hücum etmiş, biri• · - bilini' · e ucra r ç er en ıruıe an evvel ulaşması ve bugünkü orduların iaşesi için yirmi dört 1 Hergeleci, Tekirdagını - · fi edik!' Kırkpınarıla b·u·yu"k ortayı tur. Onun "'""'· yretleri boşa çık:'-J. batırmı~tır. 1 Mayısta bir toı mısa · r ı. - durumundan kurtulması lizım- günlük levazım idhar edildi. -
Yordu. Hele, 1stanbuldan hah- kaz0 n~a1< para etını'yor bak et Bardanos cıvarmda bog"azın i- "eker batırm••tır. 5 M•"'S( 

Yolculuk epeyce uzun sür - ·~· ·· dır. Onu kurtarmalıyız .. Dava- Takviye kıtaları ise ta İngil-ı ' "' ....,. sedildikçe onun büyüklüğü hak- raftan neler çıkıyor.. d çinde battı. Kumandanı Brodi bir nakliye gemisine hücum e• 
kında tahayyülata düşerek ora- müştü. Belki on günde Tekirda- - Allah büyüktür .. O mız memleket avasıdır. Bu da- tercden kafile ile geliyordu. Bıın öldü ve mürettebatından çoğu miş ve diğerlerini İstanbula i 
sını görmek iein can atardı. ğına gelebilmi~lerdi. Öküz ara- d bo . 1 .. .. nlula j vanın biran evvel en yakın za- !arın içinden bir kaçı toripllen- J d;;•manın eline duş" tü. Düşman, ticaya mecbur etmiştir. lO M: 

Deli Hafız, Tekirdağına git - 0 allah' " - bu. denizıı.ltının yüzdürülmesi yısta iki torpito muhribi refakb ' basile ve hazan da yaylı ile yol a f'n 6 çuşurüz.. manda halli bizi gayemize uıac. miş ve hır tanesinde 1000 kişi I ~ 
meğe karar verdi. Ve yola çık- hususunda bizimle şl<Jdetle bo- tinde seyreden iki nakliye gem almışlardı. Bazan da hanlar da I Dedi." " \ tıracak Türk çocu .. funun spor - ölm'uş· tü. ' 
tılar. Çırakları yanında idi. kalmışlardı. daki kudret ve kabiliyetinin eş- Şu cilıet dikkati caliptir ki ne ~-uşmuııtur. Nihayet küçük bir sine hücum ederek her ikisilı 

· ın· 'eli T Tek'rd - h d b Tosun, saf her şeyden biha- siz olduğunu dünyaya göster - torpile ka...,ı tertı'batı olan 1<ru- h · ·ı· b' İk 
id==:;~~d~ey b~~~yo~:' livanıa'.r a;~:iştie:'° b~a~~ulde~ herdi. O, güreş meydanına çıka: meğe vesile olacaktır. vazörlerd;~, ne de su kesimi bug~:Jiyıg~':~~~':ı.ı. torpı ı J zıı:r ~~~ ~u::~r.dol~n~~~~ 

"-'=-'k .. · d • - d l M hil caktı. Karşısına kim gelirse tu- az olan nakliye geınilerm· den 25 N. ilı h b' · 'eli T ·ı· beti Tosun da ...,....u ı;nre.ıın en 

1 

ve LUia o unun armara sa - tacaktı. Gayemize nn.~tl Hla.~lıillrlz? bı'çbı'n· denizaltılar tarafından ısanda, tam raç are- ır genıı ı ·. orpı ın isa • 
sonra daha ziyade iyileşmi_ti. !erinden gelenler yelkenli gemi- keti y&pılırken, kendisinden ev- müthiş bir infilakı müteakıp ı. 
o da .keyifli ·aı !erle kolaylıkla Tekirdağınıı. gel- Tosun, Hergeleci i le ustasının Türk sporu inkiışaf ve tekamül batırılmamı.ş, hatta ciddi bir su- velki denizaltının akıbetinden gemi süratle batmıştır. 

Deli Hafızın da idmanı Ye key mişl.erdi. konuştııklımndan da bilıaberdi. için gençliği bünyesinde toplı • ı rette tehdit edilememiştir. Ni -
1 

ürkmiyea Avustralya deniza.ltwı bir çok askeı·ler ve büyük mlı 
fi yerinde olduğundan yolcu - Hergeleci, sabırsızdı. Büyük Kim gelip gittiğini merak bilo yacak alan istiyor, kapalı salon ha.yet büyiı.k bir saha dahilinde AE 2 mayn tarlalarının altın- yasta topçu taşıyan gemide a ' 
Juklan çok güzel g'.Jiyordu. Ko- ortaya güreşmeğe gelmiş peh •

1 

ettiği yoktu. 1 istiyor. Ve daha bunlara benzer gerilen tel örgülerin de denızal- dan cesurane bir dalma ile geç- tı bin kişi battı. Bu darbe !1 
naklıya konaklıya gidiyorlardı. livanları araştırmak istiyordu. Hergeleci, nekadar titizleni - birçok şeyler istiyor diyerek bu I tı hücumlarına karşı ciddi bir ti ve Marmara denizine girmeye neticeyi verdi: 

Deli Hafız Hergeleci ile şöyle Deli Hafızın !stanbul ve civa- yor ve sabırsızlanıyorsa, Tosun günkii geriliğimizin sebeplerini müdafaa vasıtası olduğunu gör- muvaffak oldu. Orada 25 ve 30 Deniz tarikile Marınarıulı. 
konuşuyordu: rından gelen pehlivanlardan ta- da aksine o kadar sinirsizdi. Bir yalnız bu eksikliklere yükleme- dük. Böyleçe müdafaa edilen sa- Nisan ll!'QSında Türk nakliyatı- her türlü Türk nakliyatı du' 

_ İbram, Tekirdağı İstanbu- nıdıkları çok olduğu cilıetle ge- kere olsun yeni gelip gelmiyen miz hiç de doğru değildir. hada her c'insten harp gemisi na hücum etti ve bir Türk top- muştu. 
}a yakın olduğu için oraya. çok !enlerle konuşuyordıı. var mı diye sormuyordu. Bunların fevkinde her şeyden dolaşıp duruyordu ve bütün bu 1 çekerini batırdı. Bununla bera- Fakat artık E 14 denizaltııxı • 
pehlivan gelir. Deli Hafız, büyük ortaya gel- Güreş gecesi Hergeleci, Tosu- evvel halledilmiş icap eden mü- harp esnasında hiçbiri bir ka- \ ber 30 Nisanda denizaltının zın da torpili kalmamıştı. ; 
_İyi ya usta!.. miıı pehlivanları da soruştur _ na sordu: h.iın bir nokta vardır. O da mem zaya uğramamıştır. Böylece a-

1 

dalınasma m8.ni olan bir bozuk- mayısta kendisine telsizle ge• 
_ Amma, hiç görünmemiş, muştu. Hafız, anlıyacağını an- - Kimler gelmiş haberin var leket sporunun günden güne ga- lınan ve sıkı bir surette tatbik 1uk yüzünden bir Türk torpito- dönmesi emri verildi. 

işitilmeınişler gelir.. ıamıştı. Hatta, Aydoslu da gel- mı?. yeden çok uzaklaşarak: maddi edilen tedbirler sayesinde deniz sile iki ııu.tlik bir mücadeleden 18 Mayısta tekrar istibkan 
_ Görür, t:uurız... ınişti. 1 - Yoo ... Bana ne, kim gelir- menfaatlerin kaynağı olmasıdır. 1 alblann öldürücü zannedilen teh sonra o da hattı. lann önünde ve roayn tarlalar 
- Aydosluya benzemezler... Hergeleci, ustasına sabırsız- se gel.sin?.. , 

1 
.. Bu b~ lfuk sekvalıgisi, ku- ilkesi bertaraf edilmiş buluııu - Fakat Marmara yolu denizal- nın altından yüzerek geçmey 

_ Oıılan da görürüz usta!. !ık! d _ Aydoslu gelmi• m i?, tıp sevgısı e a sı oıyan yordu. '.r tılara açılmıştı. Bu serguz" e.ııtıe- kalktı. 7 metre derinlikte yüz.e 
a soruyor u: B·ım· " _ ı.norcu sporda kabiliyetini "al- ken ınayn tarlalAnnın altında - Tekirdagı· nda buy" ilk orta· U b ük' - ı ıyorum - ,,. , • rın tehlikesi olm.ekla beraber 

- ata, üy ortaya gelen- .. ruz :menfaatine filet ediyor. M d 1 'I' geçligı"'ni zannediyor, fakat lx' 
~ ... er var mı.. - ne a ar geı:ıış yu- Geçen seneki lik maçları or- ki hakikatte büyük bir teblik. 11 kurtarmak kolay değil l ? Ulan k d . .. armara a ngı iZ demek iri yol geçilmez ve geçil-

- Allah bilir usta!.. v reklisı·n be• .... _ mesi iıukinsız de .. aildi. Lord 
- ar ya... · · tasında sporewara ceza müddc- yi göze alarak bu tarlalar: 

- Dedim va, sana zorlu gü- ~ Kimler?. - E! Ne yapayım!. Gelmişse ti beklemeden kulup" deg"i~lirme denı'zaltıları Fischer'iıt pek canını sıkan bu içinden seyredıyordu. 
1 ar geımıo Yarı •·- ·- ı ~ iki denialtınııı ziyaı ctig" erlerini 

X 'şer v .. _ - Aydoslu gelnıi•... ........,.. n ,._wuu.zu pay a- hakkı verilmesi futbolcu alını Ertesi gun· ü E 11 denizal' 
Olsun ? •ırız aynı· tecl'ilbeyi tekrar etmek ce-

- Bak lım... k' 1 l k• - Başka... ~ .. B -•ı satuwnm artmasına vesile ol - Yalnız bir t anesi 21 gün saretinden mahrum etmiyordu. kaptanı Nasmitin kuınandasıı 
- ... a ım er ge ece .. _ Ben sana demedim mi?.. - re avan ....... Yalnız Ay - muş, kulüpler arasında hiç dur- da Marmara denizine girdi. r 
- Buyü~ ortanın ba.~ka baş- Eloğlu bu, neler çıkar gelir. ı doslu ile mi boğuşa.cağım zan - ınadan mekık dokuyan oyuncu- Marmarada katmış, ve Seferin sonuna kadar.. . nun gemisinıle obüs atan bir u 

la.~ var mı.. _Kimler... fi nediyorsun'1 !arın yalnız menfaatleri için çır! . . top vardı. Bir kaç gün içinr 
_Olmaz olur mu?. Kımbilir - Aydosluyu yenenler .. "·r- - Dahası varsa ne yapalım?. pınıJ ıklarını gözle görillür bir bunlar bırçoK naklıye 27 NiıJıında E 14 denizaltısı bir top çeker ve bir kaç geh 

neıer vardır ?. _ Ne zannetin ya!.. - - Görürsün yarın Hanya ile şekle soknı~tur. gemileri batı rmışlardı.. ·Boyle'nin kuınanda'1ı altında batırdı. 
- - Evet... _ Aydosluyu yenenler mi?. Konyayı?. Bale kaç tane Aydos- Eline geeen ilk fırsatta kulüp mayn tarlaları altında 20 metre Karaköy rıhtımına torı:-
- - Kırkpınarda boy ölçüşme- _Kimlermiş?. lu gelmiş.. • değiştirmeyi gömlek değiştir - Büyük Britanya münakali - derinlikte dalarak ve Kilitbahiri 

.,.. .....ı .. ...n-ıer ooyle yakın - Kimler.. · · mek kadar tabiileştiren futbol- tına k•...,ı yapılan denizaltı hü- 7 metre derinlikten geçerek bü-
J~ 6~.,~~ ' - Kı.zılcık köylli Ahmet.,, _.,. .. · 'hk ' yer!J?tt gcl Her.. _ Başka. . - Ulan, A ydosluyu üstüste cu kabiliyetinin değerini her haf cumları bu. suretle su.ya düş • · tun ıstı ii.ınların ateşi altında 

- Onlarla da boy ölçüşürüz _ Kandıralı Mehmet... yenmiş olan iki kişi gelmiş, bun ta değişen renklere bürünerek tükten sonra, ııimdi de biz ayni Gelibolu önünde bir Tür k top-
usta ' !arı ne yapacagız· ?. aramış dıırınıı.ştur. cinsten ve daha müthiş bir taz- çekerini tı:ırpilledi. 

_ .. Size bir nasihat vereyim.. - Bunlar, Aydosluyu yenmiş ı - Onlarla da boğuşacağız.. Sporda tek8.mül için rekabet yikle düşmana hücuma başla - Bu tarihten itib&ren Çanak-
- Ne gibı usta!. ler mi'?. Dedi. ;ı. ister, bu da ancak renk sevgi - mıştık. Daha 1914 senesi ilkki.- ka.le eef~inin sonunakadarMar 
_ Belki sizi ~ivgara getirir _ - Hem de kaçar defa... & 'J.> ı ~ ,.. Arkası var (Sonu Nyfa 8 sütun 2 de) nununda kumandan Norman şu. mara delt.izi.ııde bir veya birkaç 

!er.. İstanbullular, bir ikisi bir t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
araya gelerek bağcl:ı.şırlar ve 

1 

çivgar yaparak. meydanı kurtar - 4 - ,= H İ KAYE -==========================~ - HepinUı 'burada iken ister-
mıığa cahşırlar... L • 

1 
' ;;eniz o kapıyı da açayım, dedi. 

Dedi: ~ ...... ..--.. - Tabü canım ... Her şey ko- H ı R s ı z K ı M ı 67 numaralı odanın önüne gel 
flergı:Ieci, çıvgar diye birşey laylikla anlaşılıyor .. Lasel buna diler ~ dakika sonra kapı açıl 

işitınemi~ti. Fakat, bunu tatbik bir oyun oynamış olacak, eri.- dı. İçeride manalı bir manzara 
etmerrü~ti. Ustasına merakla ramyan da intikam abnak için - , vardı. 
sordu: bizi onun ' üzerine kışkırtıyor. Yatak çarşafına sımsıkı bağ-

Buraya gelmesinden belli olu _ caktı. Fakat Lasel dış.a:' çikar dan o:eçecekti. Şerlok Holms her ba? Lasel duvardan aşağı inme- lanmış ihtiyar bir ada m yerde 
- Usta, çivgarı nasıl yapar- yor. Umumiyetle böyle adamlar çıkmaz, kunseye sezdinlmeden tarafı ırören bir yerde oturarak mişti ya! .. Güpegündüz, cadde- yatıyordu. Elinde zil düğmesi 

lar?. polisi çok aptal zannederler. y~alatilacaktı. Yakalama ışa- beklemeğe ba.ı;;ladı. nin ~elip geçenlerle, kaldırımla- vardı. Her halde can havelilc 
- Bilmiyor musun•. Ona ihtiyacımız var, serbest retı Şerlok Ho.lıns tarafından ve KISIM 4 nnda gözcü polis memurlarile doğrulmuş, zil düğmesini yaka-
- !~ittim, bıliyorum, amma, kalsın.. rilecekti. 67 numara.da.ki b:ıy dolu bir zam.anında duvardan Jamış, durmadan basmıştı. Sa-

iyice bilmiyorum.. • _ Peki Lasel'in tekrar yazı- İleride, bol ışıklı pencerenin Hafiye her tarafa adanı koy- nasıl inip de kaçabilirdi? Şer- rıli olduğu çarşaf açılınca kısık 
- Meseli; büyük ortayı kur- hanesine geleceğini umuyor mu- öı:ıündeki masada, Lasel yeın~~- :ırrnş .l?öz.lüy°.r?u. . Fakat Lasel lok Holms balkondan tekrar o- bir sesle anlatmağa başladı. Bu 

tarmak için üç pehlivan bırleşir. sunuz ?. yıyordu. Şerlok Holnıs, buyük ... bır turlu gorılnmtiyordu. Ara- daya girdi. Hiddetinden dişlen- adam ilıtiyar İngiliz seyyahı 
tçierindcn birini bırinci çıkar - _ Belki.. şimdiki halde Ga- sütunlardan birinin ark~s~.daki dan yirmi dakika g~şti. Şer ni gıcırdalıyordu. Mister Springhol idi: 
mak için diğerleri onıın hesabı- ram yana dürüst adam olduğuna masada duruyo~, k.endını goster lok Holıns gittikçe_ t~lanıyo~- Bu sıra.da bir otel garsonu: - Öğleden sonra soyunmuş, 
na tutuştukları hasımlarla ya, inandığımızı gösterelim, evvela meden Laselı gozl.':'yordu: L'.'sel d.u'. Nıhayet otel katıbıne kendı- - Bay direktör bakın 67 nu- uzanmış istirahat ediyordum. 
bar!'bere kalarak onu ortadan Lasel'i yakalatmak istiyor, bize dondurmasını henuz bıtirmıştı. sını 57 numaradaki bayla. konuş- maralı odadaki :Mösyö boyuna Görüyorsunuz ya... Birdenbire 
ısk"lrlaya çıkarmaya çalışırlar faydası dokunabilir, ona bir mü- Yermden kalktı, Şerlokun otur- turmasını söyledi. L:ıselı uydu- zil çalıyor.. bana tıpkı bir karıleş kadar ben 
veyahut kuvvı.:Lli müdafaa gü- kiifat bile vadcdeliın, işimiz ko- duğu masanın yanından geÇerek racağı bir iş için aşağı çağıracak - Peki ne duruyorsun gitse- ziyen birinin üzerime atıldığını 
re~i yaparak yorarlar .. İşte, bu- laylaşır.. otel. ~atibine mektup gel~p gel- ve kendisini beklediğini söy~iy~- ne... gördi!m. kiigıtlarımla elbisemi 
na çivgar derler... Şerlok gitmek için ayağa kalk medıgnıı .sordu. Veril~n bır mek cektı. ~-Ier. h.alde Lasel a']Ugı ı- - Oradan geliyorum bay di- çıkarıp aldı, beni de bağlıyarak 

_ Usta, böyle güreş ayıp de- tı. Şapkasını giyerken: tubu cebıne koyuverdi. necektı. Katıp: . rektör, fa.kat kapı.;ı kilitlenmiş.. kaçb. 
ğil mi•. ~Bu işte bir adım daha Her- Şedok Holms yennd~n kal~- - 57 numara cevap vermı • vurdum, iniltiye benzer sesler Şer!ok Holms, Laselin nasıl 

_ Yoo ... Hiçbir vakit.. çivgar Jedik, demektir.. Kontes Rejilin tı, kahveden çıktı, ote~ genıt ş yor ... dedi.. . işişttim. kaçtığını anlamıştı. 
hı>.ktır. elınaslannı Laselin çaldığını ar- salonunda, Laselden ıkı me :C Şerlok bırdenbıre duraladı. erlok heyecanla sordu: Kibar hırsız, odasına girer gir 

_ P&ki ıL~ta '· Bize nasilıat ne tık iyi biliyoruz demektir. Bir ötede kibar hırsızı .beklemege Otel direktörü ile beraber, ikinci - 67 numaralı odada kim o- mez yüzünü değiştirmiş, ilıtiyar 
vakalarsam onu, bir daha kur- baı;Jadı. Bırkaç dakıka sonra kata çıkb ve 57 nıınıaralı oda- turuyor? İngiliz seyyahıhno benzemek i-

Ü'jle lfln?. tu.lmasına ve suçunu inkar et , meşhur haydut dışarı çıkacak, nın kapısına. vurdu. Ses .sada - Mister Sprighol adında ih- ~in sakal takmış, ve sonra da 
- ES--r, çivgar olursa siz de mesine imkan ve ihtimal yok- meşhur hafıye de onu yakalıya- yoktu. •• ı.&;ırıı liyar bir İngiliz seyyahı... İngilizin elbiselerini alarak o-

Tosunlıı birle§ip çivgar yapınız. tur. caktı. . Şerlok bağırdı: • Otel g rsonu kekeliyerek: telılen dışan çıkmıştı. I 
- Eu, n&S!l !ur• • • • Fakat La.sel odasında bırşey - Mutlaka açmalıyız .. kaybe- - fuııl.. A 1 i in fenası Mis- Garmyanı soyduktan sonra 
- Tosun senin birincı çık - Öğleden sonra saat birde, po- unutınuş gibi bir hareket yaptı, decek vaktimiz yok... ter Springhol dışan çıkmıııtı- La.sel eşyalarını otelden meçhul 

ı:r.•n lr,l!ı ileri gcfon ha.ırunlannı !is hafiyesi 8erlok Holms 5 inci ve ote!Jen dışarı çıkacağına, yu Bir otel garsonu maymuncu- Kapıdan çiktığını gözlerimle bir yere göndennij, hesabını da 
ort;ı.dın ~ıkarnıağa çalışır veya- Jorj otelinin altındaki büyük ve karı odasına çıkan merdivenlere- ğu anahtar deliğine soktu: gördüm. Anahtarını, aşağı bı - kesmişti. 1 
hut ezi<o güreş yapar.. kibar kahveye girdi. Laselin doğru yürüdiL Şerlok haydudun - Açmanın imkanı yok dedi. raktığını zannediyordum. 1ıier. Kasadaki otel memuru: 

- Pel,iilii ı;sta!. yüksek yerlerde kibar kahve _ yukarı doğru. ~ttiğini gördü. O- Kapıyı içeriden kilitlemişler ve ken elinde gördüm. _Yirmi diırt saat evvel, Mös-j 
- Rtr here Tekirdağına gide- !erde. hele burada olması yüzde nu merdivenlerden çıkarak ta- anahtarı da üstünde bırakmış • Otelin direktörü olan Mösyö yö Lantiye, Mösyö Janın otele 

li.ın... D.ırı, size oraıla talimat ve- yüzdü. Hafiye bütün hazırlık- kip etmek .. bir beceriksizlik o- lar.. • Garde telefonu açarak otel ka- olan borcunu da ödedi. 
rıriı:n. Belki blanbuldan tanıdı- !arını tamamlamış, her türlü ted !urdu .. Lasel her şeyi anlıyara!' Şerlok olduğu yerde duramı- tibini buldu ve şaşkın bir vazi- Şerlok Holnıs: 
ğır.ı vchlıvanlJ.r da gelir. Onlar biri almıştı. izini büsbütün kaybettirebilirdi. yordu. Bir çilingir getirdiler. yette dinleyici aletini yerine tak: - Jan mı? dedi. 
da.a cia size eıı ve a.rkaılaş ola - İki saat sonra, hafiyeye La- Yukarıdan inen otel garsonu- Tabü zaman da geçiyordu. Ni- tı. Kimse Janın kim oldu,,aunu 
cıür. .;ivgarcı bulabilirim... sele benziyen ve Piyer Lanten i- polis hafiyesinin sorgusuna: , hayet kapı açıldı. Şerlok koşa· - Hayret! .. dedi. 67 numaralı söylemeyince hafiye: 

Dedi. simli bir şahsın kahveye geldi- - Evet bayım, diye cevap rak i~eri girdi: odanın anahtarı ıışağıda imiş.. - Bir suç ortağı, diye mırıl -
T•un, <;..>k s:ıf olduğundan ğini bildirdiler. Hafiye polis mü- verdi, 57 numaradaki bay odası- - Kimseler yok! .. diye bağır- Kapıcı, Mister Springhol'ün dı- dandı. Birdenbire Laselin daha 

1 t>Qylc :wyleı:cl= anlamıyordu ., dürile konuşarak bir plan çizdi na çıktı. dı, aklıma geınedi de değil!. şarı çıktığını söylliyor. yukarı çıkmadan cebine koydu-
0, yalnız dinliyordu. Deli Hafı- ı ve kahveye geldi. Tabii düşün - Hafiye geniıı bir nefes aldı. Balko~ kapısına koştu, ara - Üç kişi biribirlerine baktılar. ğu mektubu hatırladı. \ 
za soruyordu . . • düğüne göre Laseli yemek yer- Hiç şüphesiz Lasel çıktığı gibi lıktı. Saga sola baktı, muayene Şerlok: 1 

- Tabü bu hususta hiçbir şey 
_ u~ta, acaba Aydoslu gele-l ken bulacak, . gözden kaybetıni- inecekti de, yalnız biraz bekli- etti. La.selden zerre kadar.iz gö- - O halde 67 numaralı oda- bilmiyorsunuz? 

cek mi dc.-sin ?. • yerek o da bır yere oturacaktı. veceklerdi. Zaten Lasel otelden rünmüyordu. Balkon duvarında dan zili kim çalabilir? ..,, · Bi:ı: otel garsonu aWdı: 
_ Belki gelir... Kahvede hiçbir !iillY. yapılın.ıya- çıkına)\ için mu.tla.ka büy~ kapı bir çizik vardı. Bu da ne idi a.ca.. .çilingir ilerliyerek; " (Devımıı yarın) 

25 Mayıs 1915 günü kaptau 
Nasmit denizin dibinde yüze 
rek İstanbul limanının tam i 
ne girdi. Rıhtımda bağlı bul• 
nan büyük bir vapura bir t <. 
pil attı. E 11 denizaltısı bu di· 
man limanından savuşabiJm, 
için bir çok defalar denizin c 
bine oturmak mecburiyetin. 
kaldı ve müşkülatla bu !ima 
daıı kurtuldu. 

Fakat denizalt ı Marmara o 
ııizinde dehşet salmıştı. Bari: 
ros harp gemisine muvaffak 
yetsiz bir hücumda bulundu. 
Torpido muhriplerile mücade 
etti. İa~e maddeleri taşıyan g 
mileri, vapurları batırdı ve b 
maktan kıl kadar meoafede sı, 
rılarak kurtuldu. 

7 Haziranda mayn tarlaları 
bir kere daha geçip geri dö• 
mek üzere daldı. İstihkamlar 
önünden geçerken bunların şi• 
detli ateşi altında derinlik d 
menine bir torpil takıldi. L 
torpili uzun müddet taşıd ı ' 
kurtuldu. Bu denizaltı Marmn 
rada on dokuz gün kalınış, b 
top ~eker, üç iaşe gemisi, ı., 
mühimmat gemisi, üç de na.ki 
ye gemisi batırmıştı. 

15 Haziranda kaptan Boy 
ikinci defa olarak Marmara d• 
nizine geçti ,.e burada yirmi l 
gün kalarak büyük bir vapur 
on üç yelkenli batırdı. E 12 • 
E 7 deniz işleri ele 20 Ye 23 m 
ziran tarihlerinde Çanakka 
boğazını sıra ile g~rek Ma. 
mara denizine girmi~lerdi. E; ı 
lamı ikisi 7 vapurla 19 yelkrn 
batırmışlar ve sahildeki yo!l· 
rın şimendifere ateş açmı!)I:\. 
dll'. 

Nara burnundaki ağ!aı 

Fakat şimdi boğaz<lP. yeııi b 
tehlike baş gösU:rmişti.'fü b:lh 
Temmuz ortalarına doğnı N~. 
burnu önüne ağlar germey~ mı 
vaffak olmuşlar Ye bunları t: 
mamlanıışlardı. Bunlar iiç "'"" 
re uzunluğunda 8 ~nlin~etre 1: 
lınlığında idi. 13 sant.imetralı 
bir semir ağla da takviye ~il' 
yordu. Gayet dar b:• lvığıız mL 
tesna olarak mel lıa:i 66 met! 
derinliğe kadar tamamile ka:ı
yordu. 

(Arka-ıı \'af) • • 



HIZ 1Ml 

AR 
ZİYETİ 
(Baş t:ır3fı 1 lnçide) 

. ~fulıar~b~ meyclanında 
ı ;irtüsünün yakıLınası 
•ası artık bir· kaide ol
ir. Düşmana bırakılan 
nun istifadesine yarı • 
er şeyi imha ediliyor. 
nrmanlar. köyler, şe
kılıyor, yollar, köprü-

cililiyor. Müstevli, ta· 
~~inmeye mecbur- bı-

ların tarihi bir an'a
b.iiih kadar ınil~;ı::')r

Na.ııolyonu yenen Jc 1 
1 

:Uplerd~, ateş. eiliııclix i 
·rleri sarSJ,ynr.tlu. Şiın

tcllir dairesi geıı~şle
Yadan kıll:.:ın tavvare 
t praldarında öCı'C,·ıni 
.U'lıycr. Şiındiy(} l:a • .'.ar 
'!et'" sahne olan her 

'nıası tehlikelere ma 
· <leni::! ,. de bu tehdit
ılamıyor. Hele deni:z:al

)kyanuslarda lıi~ bir 
hast bırakmamı tır. 

tı ve imha •istemi ki. 
1°ıleniyetinden bu gt• 
bırakm1ya•aktır ! 

• Rus harbinin dördün 
l!ıdayız. İki muhasım/ 
igi zayiatın h:,., liste
li: İlü tar:ı[ ta mil· 

7.la ölü, yaralı ve esir! 
ank ve tnşylU'e tahrip 
! Fakat. iki taraf da 
cyt. kazanmak il:in mu 

oy !anına yeni milyon
hı cdir. , 
arım n1ilvon in:.~anın 

·ır,ıştı. Bu anda 30 - 50 
de,rin!ii\i ihth'a etliği 

ılc · 230U kilometrelik 
kJn nl.:nzumeuin ön-

el inlikl~rindc c:_:ok 
.· ... :r::~ 1 ttr ı..:ereyan edı .. 
-4 kai..!l~~i~ eğer yakın 
i,1 J;;reltııti prcnsiı?le
' ..:anmndn t!elincmez
Yiatın kabaracağına 

g'<'rek' ir, Geçen iki J4· 
ları. kl:laik tıı:ıı;u tlü· 
unuttnrmuştu. \"er

nh n!ıı beher nıetresi
f'"\}i r;;: dii~tüğilnü l:r" !ftp 

•rtlı. I3iı- Amı:"";lutlı 
diitıt- ~ j~ 1J') h:ı!J~}p .. 

( ·-.:t;i t.J çu 1-::ütie.-
1 . ı,,, k!>; : uğuııu 

l• 
et·· :'l ~i.l~reN.''"'1 ; 

'n ~ , makin,_, ı.:ı.i

.. in,L. ~li!.i.l~ ~ıyoı: .. 
fl l.-· lt' Jı.e.r lıruıg• hjı 

•tar ı J..ı l'i ıki:ı · \·a -
;;. Zu:'ı:n ::ıil0 ha ~alc· 
i.l. ı~Lı tl:'!.ıla :l;:ırl~· 

:!ihı "Uı ~~cını b;ıyilll· 
ıcı;; - i nd.i lıcr ;aıı!ııırjp 
..._ · · c f!nı;Ll ". ha re-
1 'Vı ·)t len heri dü.c:ün
. F'.ıi·ut. rf·!"!vııne~·n.i a
Vabd:.-~ı bu ycrlcr(fe 
. ljlfyi.1~ ir.lı:-r ,~ '.ir..-c~~i
·rıaı veril,_•f!1cı 1'ankın 
• 1-:ır ':~t '11ıılınrcbde
'rayyu.,. ll:"!'d~. hakika
; mcl:aretk giı:!cncn 

• "l !::ı~ı r.c',- briyük 
~ u 1'le·"!.k:ard•r. )-azın. 
t?nun günlercn ckvam 
:;ı, an'l1a ateşicrini .. 
ha~Tet ctnıiyec~fz. 
Ok l::ı.nh bir manzara 

Ptıel:ır. <"ckildi!<IE'
~l;u· yur ıı rını eııerile 
_ t'neyi rıilı91lıırının ha· 
'rr;ilcr. İngilizler. AJ
"·lay.ı l.arsı tutbik 
L~ııa b:r nazire yapma 
. ;ıllııµ bir ayl:ı öcle
ımct ;, 1c·r. ~taınurcler, 
turan ol•ıyor, topyr · 

hii .. :ı~ oyunJ:ın bu 
rl!yurt .. ıl'ında salıne:

•ıyor. H ırp, gün <;eç
tinı .ı~.tıı·ıyor. Ha

:.1fy~f·ı:ıı iyice t~t-
r, lı ~ L· Cili:ın harbi

iıı:ı UÜlrtıL'l k 
;1<i tarnftan 

knızi!" dibini 

~ al·ı... bı: \ rlıklrı.r, 

Ar; ;·ete bL..,, ~<"falı! 
..1~ ,,.n ,(arını d ·ndiri· 

' >iict ~/"' L'.iirL.''J~en. 
·ı yı;.r be i beşerin 

ı hu h::ırah· zm da b11 I 
o"ra bnın k bir 

,1 ldf.ıfı nef edec<'k 
~İl •cck · Yazık yırmin-1 

l niyetine! ...... _..,..~ 
• tne ava 
•• 
UctrYY11•12 

ı5 (:ı.a.) - İn~iliz tav 
rftin - ·rC' J-\lnı."" nyanıİ-ı 
ıı· ~ 
.:_ !:.;,: 1tl · bir <:ok "chir- 1 uabr atmı,;tır. Me~
<IJ,h!rd·' h·.L•ar olmu~
J[ •• " ile b'r hast ıha -
.t· ihtiyarhr yurrlıtna 

.t;.,, ı .. t ct:ııı~Ur Bu 
·"'hı-, Sl\il halk ara
·~11~l· varılır. J 

~ı"' tayy;ırelerle dafi 
ltılı düşman tayya- J 

~ ! 

- - ------~---

'YEN 1 SABAH·-... • 

• -s n .Ja el raf 
Alman ilerleyi-l 

şi her yerde 
durdu 

(Saf tıırafı 1 inci sayfada) 

kafilede bir ka~ destroyer ile 
bir kaç g""•bot nakl!ye gC'mi -
!erine rc.almt ct'llektc idi. Mu· 
h:ırcbe n,:ti .. , '.i>Ld.: iki d~strô w 

~ı· 13 ·· · tliy.~ t;_"t;r..:isi Sovy~t -
}erin deniz kıt"Vct.:.~ri tarr .. fın -
elan batrrılm • rn bir destroyer
d>.:" a.~r l•~. ara uğratılmıf?tır. 
Socyetl,'r hiç b'r gemi kaybet -
bdmemişlerdir. 

Tebliğ bundan sonra Kızılor
d•ınurı ka.hrnmanl!ğından hah 
setm• t dir. 

JIIo;,; '°"" tahliye edilmiyor 
Lo.·ıclra. l:i ı a.a. l ~ M.osko -

\-:t.'dan Bcrlı' gelen bir bahere 
f;;;ı.,, sini ch:ilinin S vyct payi-l 
ta.ı,tını blıliye etmeleri için hi~ 
bır emir \"erilmiş. r!eğL"dir: Hat
tı' So ·etler ~i :llerıo hareke -ı 
tı ıeı ı · bıraırh"ta bulunmıığa.. 
bıuı Hizur.- ı;ônnemiı;let"dir. ı 

Bulgar 
tekzibi 

(Baı tarafı 1 1'"1ei ı;.;v' 

Bazı ecnebi ajansları ve bu me 
yanda Tass ajansı, Bulgar 
kıtalannın giıya Türk hu
dudunda tahaşşüt etmekte 
olduğuna ve Boğazlara kar
şı taarruz için hazırlıklar ya
pıldığına dair haberler işaa 
ediyorlar. 

Bulgar ajansı. Türk - Bul
gar münascbetkrinin aııikiir 
bir tarzda ihlalini istihdaf e
den bu haberlerin en kat'i bir 
tarzda tekzip edilmesine sa
liihiyetli mahfillerce mezun 
kılınmıştır. 

Bulgaristan:n . T~;rkiyeye 
kar~ı muzlilı:ı.ne hatb hareketi 
pekala m'lliımdur. Türl<iye ile 
Bulgaristan arz.•md:ıki dost
lul< mün:ısebetleri berde
"'amdır. 

Ve ge~enlerde im•o lanHn 
d2klfırınyon ile de takviye e· 
d;Jnıiş bnlunmaktadır. 

Bütün us mu-1 Suriye mü
kabil hücumla- larekeeinin 

rı geri atıldı ~~.~~~1~~~ayfoda) 
(Baş tarafı 1. inci .w.y/ada) sunda mutabık kalmışlardır: 

Fin eeplıesirule 1 - Muhasamat 11 Temmuz 
Berlin, 15 (a.a.) - Pazartesi 1941 tarihinde saat 21 i bir da·ı 

günü Alman - Fin kıtaları Fin· kika geçerek tatil edilmiştir. 
landiyanın şimalinde iki Sav- 2 - Müttefik kuvvetler Suri
yet taburunu çevirmişler ve bun ye ve Lübnnn arazisini işgnl e
lan Jasmen imha etmişlerdir. ki rd' j dece e u·. 
Sağ kalanlar ise esir edilmiştir. Fransız kuvvetleri kornisyou-

Şark cephesinin şimal bölge- lar tarafından tespil edilecek 
sinde de bir kaç gün evvel bir mıntakalar dahilinde 15 Tem -
Sovyet avcı frrkası imha. edil- mnz 1941 öğle vaktine kadar 
mişlir. Bu fırka da Alman toplatılmış olacak ve m:.ittefik 
Fni teşekkülleri tarafından mu- kıtaatı ayni saatte sevlmlcey~ 
hasara edil:likten sonra imha e- bakımdan ehemmiyetli bazı nok 
dilmi~ bulunmaktadır. taların işgaline tevessül ed3 -

So\')'et hükiimeti nered:>? ceklerdir. Fransız kıtaatı mem-' 
Bertin, 15 (a.a.) - Berlinde lcketlerine gönderilinceye kadar' 

dolaşan ve ciddi telıikki edilen mahdud kadrolarla Fransızların 
haberlere göre Stalin ve Sov - kumandası altında kalac:ık!ar-1 
yet hükümeti, Gorkide bulun- dır. 1 

maktadır. Bu hususta Mosko· Emniyet bakımından Cebeli 
va tarafında yapılan tekzip Düruz hattında lıa.zı hususi ted· 
burada doğru addedilnıemekte- birler ittihaz. edilmi.~tir. \ 
dir. 3 - Ba~lıca mevkileı·in işga-Bir ı.;öri.h:tınc 

Vaşington 15 (a.a.) - B. !!!!!'--!!!!!'!!!!!'!!!!!'"'!!"""'!!~~!!!!!'!!!!!'"!"!" Macar Tt•bliği li. ordularda bulunan Fransız 1 

diier,,-, >tomobillerini t:ıhrip Budapcşte, 15 (a.a.) -Ma~ar lnıvvetlminin yerine derhal müt/ Sunm::r We!:as 3ovyet büyük 
el~isi ile görüşmüştür. 
Sol)'<'t ger.t"n!l'.ru-i dönüyorlar 

Londrn. 13 ( a..a. l - Lond - f 
ra 'da lngiliz erkanı harbiye -

1 
s. ile uzun müddet görüşm~j 
olan iki Sovyet Generali rapor
larını vermek üzere Moskova -
ya har"'1et etmişlcı'<iir. Bu iki 
gem.mi te!rnır Londr:ı. 'ya döne
ceklerdir. 

Bir So\şet g.ızet;e,,i diyor ki '! 
M.o~kova. 15 \a.a.ı - İzves· ı 

tiya gazetesi diyor kl: • 
Sovyetler B;rliği ile Büyük 

Britanya hükiımetlerı aja~ında J 
aktedilen anlaşma hakiki ' ve ı 
kuvvetli bir kovalisyonun teşki· 
liııe do~ru gidildiğin~ 'bir işa-1 
n·ttir. Almany:ıya karşT'· müca
delede vücurla getirr!iğimiz bir
lik, kuvvetli hir silah olan, Hit· 
ler askerlerinin çizı~i-:ıltınd& 
toprakları ciğneıım ·ş 1"1hıııan, 
bUtün mwetleıiıı selY'pıltisini 
kaz:uımı~tı r. 

il~·onlare'l Fı an.;ı.:- Norveçp 
li. Hol:ın·lalı. Danimarl<•lı. Bel
çikalı. r'uloay~lı. Yu~ıl"lav ve 
Yunanlı milliyetperver kendile-1 
rini e:reu zaHm~: karşı amansız' 
bir çete harlı yapmakta.dırlar.• 
Hitierei Alm.:uı kitalarına kar .1 
§1 yapılan büyük islikliil sa-ı 
vaşına iştirak eden bu muazzam 
kuvvetlerill teşkil etliği birlik 
sağlam ,., kudretlidiı~ 

Hitlercilerin iki Vd !tatta iki
den de zıyade cephe !!zerinde 
h:ırbetmek mecburiyetmde ol· ı 
dukları bir hakikattir. 

Hitlerin Sovyet topraklarını 
azimle müdafaa eden Kızılordu- ı 
ya karşı. nevmidane ve mezbn -
hane hucumlarda bulunacağı 
şüphesi7.dir. Kızlo1Ylumuzun Eü
yüi< Britanya ve diğ~r hür mil
letler kuvvPUcriııin Hitleriıı 
harp makinesini ııarc;alam:ık 
içın sıkıca birleşmeleri I:"ı.zım - ı 
dır 

Sovyetler Birliği ve Büyük 
Brıtanya hiikümetlerinin anlaş· 
ması F~ist çızmesi altın:ı he· 
nüz düşmemiş büttin kuvvet . 
!erinin, _ hükümetlerin, dünyaya 1 

tahakkum etmek istiyen Hitler
cilere karşı hür milletlerin ve 
büyük demokrasi kuvvelterinin 
bırleştiklen çetin mücadeleye 
karşı vazıyet almalarını icap et
tircce]rtır . 

Alman lılll"t'kitı yuaşladı 
Londra. 15 ( a.a.) - Mosko • 

vad:ın ge~n tıaberlere göre 1 

Sovyet hava kuvvetlerinin Jıü- 1 
cumları karşısında Alman zırh l 
it tümenlerinin ileri hareketi 1 
ağırl~mıştır. Şimdi Alman tü- 1 
menler: arkalarında cereyan e- 1 

den lıadıselere ehemmiyet ver-1 
met!en uluorta ilerlevememekte 
ve kendilerine aKır zayiat ver
diren Sovyct tayyru·elcriııin hü
cumlarına karşı beraberlerinde 
dafi bataryaları da nakletmeğe 
m cbur kalmaktadırlar. Bu su 
n•.tlc zırhlı tümenlerin sürati 
yan yarıya inmekte, nakliye ve 
ıaşe!eri ;;ü~leşmekt<~ ve Me•scr _ 
clımitt !etin himayesini temin 
etmek lıizım gelmekteıtir . 

So,·ret Ti'blii\i 
MoskO\•a, 15 ( a.ı l 14 

Temmuz günü. nnıhurelı<-ler ~i
roali gDrbi, garp ve c..,:ıubn ~ar
bi i~tikametlermde t!evam et-

. • 1 
mı•tır. I 

· KıtalarınuL dü,ınanın 7~rh
lı ve- motôı-lii cüzi..itamlarının ta 
arr uzlarınr nvıkavenı~t etmiş - 1 
ler ve mulınbil ta~rruzlarda 
d.h.;ırr:·"•ıa. ağır uyiat vardir - ~ 
nıL.,l,;rtHr. 1 

Garp istıkametinde lotaları-

1 ını:ı: ve ha.va kııvvetl"rimiz 100 
lıadw mp• arua· ve bir ~ 

etmişlerdi~. genelkurmayının tebliği: 1 tefık lnıvvetlerüı ikamesini te-
Lcaubu garbi istil:ı:.metinde, Mot.iirlü kJtabrımı.z düşmanın min edecek bir şekilde yapıla-

1 kltalannur.. takriben :IOQ() ki;'i•I takibine devam etmektedirler. cakur. 
lik mühim bir düş;nan cüzüta -! İtalyan seferi heyeti Viyanıı.J.a 4 - Kara ve deniz mayn tar- 1 
mını mağlııı> etrni.,ıı:rclir. Eif', Roma. 15 (a.a.) - Şark cep· laları işgal kuvvetlerine göstc· 
çok top. mitralyöz, araba ve hc•inck harp edecek olan !tal- rilecektir. 
cephane iğtiııam ettik . yan heyeti seferiyesinin ilk kıs- i 5 - Fransız kuvvetlerine as-

14 Temmuz günü hava km· - mı Viyaııaya varmış ve orada keri ihtiram ifa edilecektir. Bu 
vetlerinıiz, di.!şman tayyarele -1 askeri ve sivil erkan tarafından• kuvvetler kendi silalı!w-ı, top- 1 
rine kendi meydanlarında taar- kar.ıılanmış~: ~ "~ ı hır!, mitralyözleri, tank.lan ve 
ruz etmişler ve düsman kıtaJa.

1 
~ ~ ~ ~- ınilhimmatlarile birlikte çekile-! 

nna zırh!i ve motörlü ciL.-ütam· ceklerdir. 
ıa:·ına ;ıiddetli darbeler indir • o~ 1• t ş A~.-·ar!l"a Fransız subayları. erbaşları 
m'slerdir. I ~ ll rtU wya erleri şahsi silahlanm mu-

Hava muhareb31erı ve h·-.-~- hafaza edeceklerse de erler hi~ 
re kuvvetlerimizin hareketi hak t,..11 i. ?f1lu"'n

1 

!
11
d11 bir m\ihimmat taşıyamıyacak· 

kında şimdi daha mufas:;al nı:ı- ~ !f !!l:J fJ U!J !ardır. 
liımat almmı~br. Di?i:er harp levazımı Britanya 

";' ''3.aş tsr:fı 1 in-;i aayf:lda) .... 
12 Temmuz ak~a.mı dü..~m:ın kuvvetlerinin nezareti altında 

k.ıtalarının ve tıwklarcnın hu • yan almağ·a ba.;lamış1Jr. bir tarnJta toplanacak ve buıı-
lıınduğu nakliye ;emilcri tayya-1 Maama!ılı, Boçiktaf;iılar, il-5 dan Bricarıya kıtalarınııı ihtiya
releriıniz tarafından B'.l.ltık t!c ma~liıp vaziyett• 0'malarına 1 cı olan kısımların alınmasına 
nizird,.. görülmü,;tür. Bu mık - rağme:ı fırsat buldu' ~:ı ra'.ıip·' Britanya makamatının hakkı o-

1 !ive gemilerini destroyerler. lcrinin kalelerine inmekte ku - lacaktır. Ü;;t tarafı fngiliz kuv
hücumbotlar ve av tayyareleri sıır etmemişlerse. dH isabdsiz vetlerinin kontrolıt a\t.ında 
himaye crliyorlardı. Ballık fi -l nıru$1arı yü:rilııden topu müte- Fra,,sızlar tarafından imha e<Ji-1 
!osu tayyarelerle harp gemile -! nısdiyen ll''Uta atmı.lıu-. Ba,ta lecd.<lir. 1 
rile e 1111 b:ıtar ln...Ü. t r 40 ıncı d•kik•cLı 1 1 rme .)}a- 7 F'rc._;ızla.rın elind<> bu
i'UZ edi>.rek agır zayiat vm \iı• - zandık!ar ~nallıvı dn gole falı lunan müttefik ordulara men . 
mistir. 2 Destroyer ie 13 ,ıak ·l vil edcmenıislerdir. sııp esiıl<>r derhal tahliye L'<li • 
liy.:- ge.-ni:;: ve mavna b::ıtn•ıl • ikinci h:ıfta.ymda Beşiktaı;!ı· leceklerdir. Fransız e~irleri ise 
rnı~tır. Bundan maada 13 nakı;.: lar rr.ağiılbiyetten kıırtul:nak · bütün Suriye Ye Lübnan arazisi 
ye g.•misi i~ bir d<"!stroycr af7r azmiyle hücumlara bn~lnnıı~ -

1 i~gal edildikten ve mütareke 
surctt-~ hl'..Sara ugraLıln1!ş ve hrdır. Fakat l:S dakika süren rartları tatbik olunduktan son
alevlcr içinde bnakıl:rııstır. ~ov bu tazyik del'l'~ inıle gen°'lcrin ra tahliye edilecektir. 
yetıer tarafından ne gomice, n.~ mlide.faası &şikt:ışlılara •ayı il - Ber şahıs müttefiklerin 
ıtııe···tayyarcce hiç bir kayıp yok-

1 

c:ıkaımak ftrsntını verıncmişle.-- tarafına geçmek veya memle -
d'ı-. ketinı> iade edilmek hakkını haiz 

Awuıılı11n hüeuPı taMyel:·1 Tazyiki.en kurt>.ı.lan, ve tedri - olııcal<tır. ı 
Lo:ıdra ı:> ( R.a. ı - Mosko • ~-en tekrar hB.kiJn!ycti eliue alan 9 - Bazı memurlara hu<;usi 

va :\:thsması, tn~ifü: - nu~ ko - G~nçlrr güzel bir arh11>nı.aJan lıa<> lıido'mata memur su y!ar 
nnı;mul~··ı,ı·la lıir.bir fasıla"' 1 1'lnra :U in~i dakikada Haşa • yerlerine diğerleri temiıı olunun 
mucin oı.,.annstır. Anlnşmar.ın 1 run aya,~ı ile dördiinı·ü sayılart- caya k:-ıdar memleket idaresınin 
ana fı~Narı tesbit ed Ur edil - nı ı1a yapmı:;olardn'. 1 (lcıvamnıı temiıı eyl~mek iizere 
m~z diplomatl~ır, ?~ker!rr vej Bu gol zaten asabi oynanan vazifeleri ba!-nnda kalacaklar
fe;ıcil• r İngiliz • nus iş biri!- Bc~ilt hları hm;ınlaştırmış ve dır. 
;?;ini en iyi şartlar içinde tatbik, gayet cart bir oyun tP.tbikine 10 - İngiliz makarnalı Fran 
l'd._bilmd< üzere icap eden miis- swk<>tmiijtir. 1 "1Z kıtaatının Fransız gemilerile 
:.»el •eihirler'n tetkikine b:ı~ _ Bu S<!ri oyunun neticesiııd~ 1 k ti . . d . h 

1 hakem her iki tarafın birbirini meme e prıne ıa esı usu • 
J,t· ,,:,ı, t!ır. ' sunda. mutabıktırlar. ı 

F:n,1•en Almanlar Rus genPl-ı takiben Üt'.er oyuncu çıkarmak 11 - Franeaya iade edilecek 
l::ırrı>Jy·n:ı vakit bırakmıyor • mecburiyetinde kalmış ve ta.- askerlerin nuknd ve mevcudatı 
lar. 1' ll'•aıı taarruzu kemirici lrımlar oyuna sekizer kişı ib vazolunacak yeni bir şekil da-1 
bir taı-r!a tekrar başlanPştıı-. 1 devam etmi~tir. hilinde Fransaya nakledilebile-1

1 

y,,. ,·n1.iyetin ciddi mahiyeti gizi Sinirlerine hlikim olamıyarak cektir. 
lcı'<·rıcz. Gen~lerin oyuncnlanna hücum 12 - Suriye ve Lübnanda bu 

Lonrlr:ı.'da askeri mütahassıs eden Be,iktaşhlar. 19 Mayıs lwıan Fransız tesisatına hür-ı 
!arın miit~la:ısına görC'. Alman ztadında buaüno kadar göriil - met edilecektir . 
8'enel kurmayı ın•ıtat tabiyesin~I mcmiş olan ° hem müessif ver 13 _ Bütün idare makamatı 
Sadık l'alm~ı·tad•ı· Btı tabive hem de eirkin bir hadiseye se- 1 

~uilnr: . ~' ' - . - 1 bebiyet 'vermi~lerdir. Polisin ~~n u;,~r~e!\~ b~a~~~ar İ~~i~~~ 
B'rrok hava k~~iflerinden n'iidahalesi üzerine inzib:ıt te- j 

" 't ns•.u"~ ettı·~.len sonra dPVam e- kıtaatma teslim edilecektir. sonra ve mane\Taya en mu . .aı ~- ~ .. 14 _ Bilümum nakliye vesa· 
görülerı noktalardan en kısa bir den oyıınui1 son dakikalarında iti de sağlam olarak devroluna-1 
mfrldet i~ind:> cevirme bareket ka.zan.dıkları penaltıdan Be~ik-

caktır. 1 
lerÜıJ" hnlunmak ve bunu inki- • taşlılar ~·cgiıne sayıle.rı·ıı yap - 15 _ Liman tesisatı ayni şe-
R~ f ettirmektir. mı~lardır. raite tabidir. 

Alman g~nel kıııınayının ilk ı· ,.. • ı · · 
»Jarıyanın ı;..crıın e.çısı 16 ıncı madde tayyarelerle hedefi Lc.ningrad • Orı>ha . Mo-

hilev olduğu ve Alman ileri un- Maclrid, 15 (a.a.) - Eski tayyare meyd:ınlarından. 17 in
surlannın bu demiryolunu Vi • emniyet umum müdürü Comte ci madde benzin stoklarından, 
teb~k civannd:ın ve pek muh _ Jose Furat de Mayald<' İspanya- 18 inci madde tcdaviUde bulu • 
temel olarak bu şehrin şimali nın B~rlin r;efirliğine tayin celil- nan veyıı.hut bankalarda idhar 
sarkisinden geçtikleri anlaşılı _ mi~tir. Derhal vazifesi başına <'dilmiş olan nukutt.an bahset • 

hareket edecektir. , mekte ve bunların hiç bir su • 
yo~u noktadan Almanlar. şi • [ !!'!!!!!'!!!"".!'!~"'!!!!!!!'~~'!""'!!""~-""'!!'!! retle tahrip edilemiyeceğini tas
ma! mıntakasına muhtemel ola- olan diğer bütün memleketler- rih eylemektedir- 19 uncu mad· 
rak Velikuliki'den ana.yolu tut-1 den ziyade Ru,;ya için arazi kay de İngiliz kıtaatıııın. Fransızlar 
mağa te~ebhüs ed~eeğe benzi _ ı hının hi<: bir ehemmiyeti ola- tarafından tahliye edildikçe 
yor. Ve :ıynı zamanda Smolensk mıyacağı söylenebilir. 1 ı;arkta bulunan hırnıısi askeri 
ve simali Ukranya istikametle- Her lı2lde Hitler iciıı asıl me- te~kilata mensup erleri askere 
1 inde de hareketlerde bulunu . selmin Rusları kat'ô bir mağlfı- alahilec0lderini görtermektedir . 
yorlar. Mam~fih Alman tebliğ- biyete u!';ratmak oldu:';u beyan 20 inci rna,Jde ilı• İngiliz malca 
Icrindeki iddiaların ifrata ka~tı ediliyo~. Moskova. T.eninıı;•ad, ın. tı l:ıt• en71 hare!i'.•tıt i:ıtirak et
i'.ı ve endisede bulunan A!mnn Kief gibi esaslı merkezlerin zap miş olan Suriyelilerle Lüb!ıınlı -
efkarı umunıiye,;ini teskin ga- lı kiıfi <l~i:'ldir. Run.ı!an ba~ka far hakkında hiç bir ceza tertıp 
ye-si;ıj i::::tihdaf eylecrği ?.annf• _ Ahrnn orciuları Rustaruı fP1tiI- "Vl!-mem~ taahhüt ~tmiAlerdi!'" 
dHmektedir. ı.,~~{!1 P'.'\'"l her ~t"Vİ tahrin et- :::ı - Bu iti15.fıtl 'atbikatı ü~ 

Londra atikeri mahfillrrinin m~lerine- mitni olmak i~in lıiitiirı fn17i~iz ,-~ ik. Fransızd:ın mü
müt:.ılaa~ınn göre Rus ordusu : :ir ;.ıti'.P l1 arcket etnı""sİ lıl.zır.1 IT·kl:f"n olarak B"'~·ı-utta toplaruı 
simdive kadar arazi terki baha :;elir. 1)i~·~r tabirle 1 ıe~iııf·İ .ı\l- rnk biı· komi..;,·on trırafından 
sına olarka Almanların ihata man k'lhmun Rıısyadaki va;.ift>- hnlro1 eıiı' t ·ktrr. 
manevralarından kurtnlrrıa~a si rl:-thn C\\'elki istiLil:.lrda ol•l 1 ı- 22 - Bt• :ınhı~1A 1nciliz ve 
muvaffak olmuştur. Bu gibi a- 'iunun tR .'amil() alü.:in lir. O İP- r.~.,s- li~nu il"" i'<i 11i' 'a ola .. 
razi terk:nin cid<li neticeleri 11i~1ar,l:ı o~'ltığ"tınun t;ıınrı?"ıiJ~ · '· ~? ....... · lilrni.,;ti ·. tı,tild.f 
olamıyac.a~nı askeri mütehas· ;, k::-·iııedir. O istilR.tar<la beşi· <..İ ~ ık·ııı,,d::ı fp(·<Jizce !llC-t rıi n1ute-
sıııla.r eski teerübelerden ders kııL tahrip ederdi Bu istiF la b l"iir 
alank iddia edemiyorlar. Fakat Wıribe mani olmakla mükellef- h1J1ili..ıtt Beyrnttı. 
lJİmdiye kadar i.stil&va ~ i tir. 1 liaYfa., 15 (a.aJ - Vüttefık 
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~erDiftl 
Türk siyasetini 
takdir ediyor ı 

(Saf tarafı 1 lncı uyfada) f 
şu çok garip vaziyet tahaddüs 
etmi~tir: İngilterenin, Polonyayı 
istila etmiş olan memleketle iş
birliği yapması. Anglo - Sakson 
de•:leUeri lıir taraftan dikta · 
törlüğe kd.rşı mücadele etmek
te, diğer taraftan iSt' dıktatör 
SLalin ile ittifak nkteylemek· 
tedirler. 

İngiltere ile Amerika Birle
~ik devletleri, demokrasi namına 
totaliter rejimlerle mücadele e
diyorlar. Fakat onlar ayni za· 
manda küçük milletlere tle teca
vüz ederek totaliter devlet ida 
resiııin bir modeli olan Sovyetler 
Birliği ile mütesanit bulunuuk· 
!arını ilan ediyorlar. Almanya. 
mu düşmanları giıya küçük 
milletleri müdafaa için harbe 
girmişlerdi. Fakat hakikatte 
onlar yalnız kendi emperyalist 
menfaatlerini müdafaa etmek· 
tedirler. Bugün, onlar için mev
zuu bahsolan şey, Almanyayı 
ve Almanya ile beraber Avru· ı 
payı yıkmaktrr. 

"Anglo • Sakson • Sovyet itti· 
fakı, Almanyarun idaresi altında 
birleşmiş bulunan A vuru payı 
zayif düşiirmek gayesini istih • 
daf etmektedir. Bunun sebebi de 
A vnıpa haricinde bulunan bu J 

milletlerin haiz bulunduklarl im 
tiyazlı vaziyeti idame etmektir. 

Almanyanın harp gayesi sa- j 
bit, anlaşılabılir bir gayedir. AJ. 
manya mevcudiyetini müdafaa 
ediyor ve Avrupa kıtasının te
favvuknnn tesis etmek istiyor.! 
Avrupanın menfaı<tleri ile Avru
palı olrmyan milletlerin menfaat 
ıeri biı bırine zıt değildir. Tür • I 
kiye, )ıer iki tarafla da dostane 
münae~lx:tlcr ida.mesine muvaf
fak olmuş bulunuyor. Eu <la te
zatların gayri ltabili iktilıam ol 
madığını göst~rir. B:ı itibarla 
T~irl,iye iki telaki tarzı arasın
da hir J.:iiprü te~kil etnıekte·ilı·. 
Sulh ancak. va7jyet açık bir gö
ri't le müsaherlc e1i!Ji". 1 a"q:•ir
le elde edilebilir. Bunun da esas 
it şartı bugün Almanyanın dU.ş 
mu.nl olan milleU rin hadiseler 
hakkında doğru haber alabil 
nıel~rinden ibarettir. . ] 

knvvetler Bcyruta girmi.şlerd'r. 
Peb!.in'in mesajı 

Vichy, 15 (a.a.) - Fransız 
devlet reisi Mareşal Petain, Ya
lnm;ark kıtalarına aşağıdaki 
esaj göndermiştir: 1 

Mü3arnlS1Z ve ~etin bir ay
lık muhal'C'bedeıı sonra silfıhları 
bırakma! mecburiyetindeyiz. Bu 
milıi.a,·atı:ız ,.e adaletsi~ müca
delede Fransa si:<leı'i muhab
betle \'t' iftiharla takip etmek
ten hali kalmamıştır. Muhare
belerde kaııınızla ebec!i olarak 
bağlılığınızı isb:ıt ettiğiniz Fran- ' 
saya bugfüılerde de sıırsılmaz 
sadakatinizi gösten:1ckte de
vam edeceksiniz, millet size 
medyunu şükrandır. 

Mare~al Petain. Y3kınşark 
halkına da a~ağldaki mesaj1 
gönd~nni.ştir: 

Fransa, haksız bir tecavüz ve 
müsavataız bir mücadelenin 
kurbanı olarak YakınRarkta ka
ranlık günler yaşamıştır: Bu, 1 

sizin için olduğu kadar Fransa 
için de acıdır. Mukadderatlnızı 
tevdi ettiğiniz Fraru;a sizinle 
müttehit ve sadııkatinizden do
layı size minnettarlığını arze . 
der. Kararsız istikbalin ne o
lacağı ehemm.iyetsizdir. Fran
sayı kalbinizde muhafaza edi - 1 

niz. j 
l\IÜnıı.kal:it ba~la<lı 1 

Londra. 15 (a.a.) - Reu -
tet''in bildirdiğine ıı;öre Snriye 
ile Irak arasında Şam'a kadar 
münalralfıt yeniden b~lamış ve 
normal bir hal almıştır. Bağdı tf 
dan hareket etmiı; olan ilk tren 
hareket tarıfeaini kat'iyen ihlal 
etmek•izin Şam 'a gelmiştir. 

Harekfı.t nedi'n ya va.ş 
inkişaf etti! 

Londra. 15 (a.a.) - Suri -
ye'de mi\lareke dün saat sekizi 
beş geçe general \'ilıson ile ge -
neral Dentz tarafından murab • 
has olarak gönderilmiş olan ge
neı·al arasında imza edilmiştir. 
Metnin Kat'i tefarrüatı he:ıüz 
malum değildir. Ceneral Vilson 
un ,;ö::cüaü ga:u>teciierle harb 
hakkında yapmıe olduğu son gö 

1 
riisrr.r esnaııında Suriye sefe -
rinin mahi_ 'f·tjni Uı.ı;,·ir etmiş -
tir. !fırnailf'Vh bl• tesebbüeün 
~' kı-~:ır mü~klil c•lduğı.nrn gös 
t .... _..i·.:tir. Era.,..i c•k- :trı?:a!ı idi. 
B·ınr!an bıt•k:ı ma' tefik kuv -
·:ette. harik~~d<~ <.lli~-: ü::ı. o
lan ;·1c-hv kı aa ...... n. ker.-.:1 ıl.:lı 

ham r•~~ .. ı.- rneeb,ıriyetin.le 'rn'- 1 
mışlartlır. \ 

!':a fa : 5 

·ı· R ·~ .,, u ' --~ .. - s 
l 

,.. •tt•f k ... :.:..~ .. .ı.ı ı a ı 

i, -1 __ edildi 
( r r atı 1 inci 80.Jl/adaJ 'l 

- Ltilısa hi t hakkında cere-~ 
yan 'aden ve iki gün süren mü• 
zakeı ııieıin ecnebi memleketler~' 
de ve ·!eniz aşın hükümetler ef• J 
karı umıımiyesi ilıerinde fena 
bir tefsir brrakmış olmasuıdaJı 
çekiniyorum. ı / 

Sanayiümizin neye nazaran ' 
olduğu tasrih edilmemekle be
raber, yalnız yüzde 7:i nisbetin 
de yürüyebildiği ve tayyare is
tihsal:itı nezaretinin karmaka· 
rışık lıir nizamsızlık icin:lc ~ır· 
pınnıakta olduğu tarzındaki be
yanat Birleşik Amerika ile do· 
rninyonlarda ve billıassa A\'ust 
ralyada bu işlerin çok fena ida
de edildiklerine ve elimizden gel· 
digi kadar çalışmadığımıza dair 
in tıbalar bırakacak mahiyette
dir. Bu kadar heyecan verici 
beyaPalın. aksettiği her noktaJ 
da, memlekete büvük fenalık -
!arı ı.lokunabl,li.r. Diğer taraf. 
tan bu tarzdaki beyanat mem
leketin mühim surette • :ırfet • 
mekte olduğu muazzam gayret· 
leri yanlış bir şekilde aksettire
rek her sahada istihsal olunan 
parlak neticelC'~i doğru olarak 
tasvir etmediı;i gibi levazım ne
zaretinin vazifesini hakkiyle ifa 
ettiğiııi de meydana çıkarma
maktadir. ~ 

Başvekil müteakiben Rusya 
meselesine temas ederek demiş
tir ki· 

- Geçen hafta sonunda. Bri
ta.nya ve Ru.ya hükumetleri a
rasında İngiliz, Rus milletleriy
le dominyonların t:ım muvaffa. 
kiyetiylc müşterek düşmana 
karşı müttelıid harekette bulun 
mak iGin rıesmi bir anla.~ına im 
k~nı hasıl o'muştur. İngiliz ve 
Rus hiiln1metleri Hitler Alman 
yaill.na lwr~ı harbe devamı, 
mümkün o!uuğu kadar birbirle
rine yardımı ve ayn ayrı sullt 
a.kd 'lınc u<'~İ taahhüt etmişler· 
dic. l''U'ic\e nazırınıız Edeni& 
Moskova.J >ki büyük elçim.iz Sir 
Sta ffor d Cripps işleri seri bil" 
n~Uçeye bağlamak için yorul -
maz bir faaliyet göstermişlerdir. 
Iınza edilen ve ınetni neşredilen. 
an!.ış:na harbin istikbali üzeri· 
ne pek ziyarle hayırkiir bir it
tifaktır ·. e Rus miUeti şimdi 
müttefil·!crimizdir- (Alkı.şlarll 
General Smut'RUn mutad kiya • 
9Ctli sii?.leriyle yaptığı beyanatı 
burada tekrar etmek isterim. 
Zira bu ~ö1~cr kralivet hükiı • 
metiıün noktai nararını teşkil 
etmakt._ ir. Cmuts şöyle demi'J 
tir: Hiç bir !timse şimdi bi
zim komünistler safında oldu ~ 
ğumu~u ve komünizmin harbini 
yaplığımızı süyliyemez. Kurt tıı. 
kı1Zlıyu İdare etmek istiyenlcri 
n:ızizınin h:ırbini yapmakla it • 
ham etnı k daha doğru olur, 
Hitıer ~"''":uz !ı.legalomanisi ile 
Ru•}•·ıyı müdafaası i~n müca .< 
deleye m<'Cbtır ettiği için Ru.<f 
ordu.•tmu takdis ediyor ve ko -
münizın umcle ine hic istirak et 
meksitin bu orduya tam mu • 
vaffakiyeUPr temenni ediyoruz:< 
Hitler komünizme kendisini 
dti..~ro · n ederken bizi Sovyet um• 
desin<' t!rn;t ya~tır. Nasıl 
ki evvelce RP~yayı, komünizm• 
kucaklamadan haüıane bir tanı 
da dostu yapnııştı. 

Church;ıı FÖzlerine şu suretl9< 
dev:ı.m etmiştir: 

Hariciye Nazın ayni zaman. 
da Sovyı:·t Rusya devletiyle Po
lonyıt arasında da bir anlaşma
nın husulii ir,in pek büyük mik· 
yast~ çıılısmıştır. Bu müzakere
ler henliı: neticelenmemiş olmak 
la beraber general Sikorskinin 
dt'vlet a "-!Ilı vasıflarının da. 
yardımı ilı> pek yakında bütün 
dünya milletlerinin hayat ve 
islikballcrin · tehdid ed:!n cani -
!ere karşı bir tafta yer alması 
için yeni ve büvi.ik bir tedbiri'l 
daha u ı lDJruS olacağını knvvet • 
le ümid L'Jiyorum. 

Arpa ihracı 
memnu 

Ankara, 15 ( a.a.) - Ticaret 1 
Vekiiletinden bildirilmiştir: 

1940 senesi mahsulünden ol-• 
duğu ve uzun müddet bekleme. 
ye tahammülü olmadığı beyani
le ellerinde bulunan arpaların : 
ihracına müsaade edilmesi için 
Vekalete bazı müracaatlar va. 
ki olmaktadır. 

Geçen eene mahsulü dahi ol· 
sa, el konma mıntakaları dahil 
ve haricinde oolıınan bu nevi ar· 
paların da. ihracı için lıı;ans ve
rilm.;mesi takarrür etmiştir. 

Toprak Mah8ulleri Ofisi hil· 
kiım k,. teshıt edilmiş olan f'i. 
y ti r Gz~rin<len bu arpalar ruü 
b.ıyaa d lecektir. Bin&enakyb 
:ı. kacJ •r!ann ihraç talebi ile 
v wl•'lte rıriiraeaat etmemeleri 
v•• ın llanru toprak ma.b.sulleri 
ofiaine l\l'Zeylemek!ri bildirillr. } 

---- ,, 
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16 TEMJlftJı~ 

Sanat ve Edebiyat RA 
YiNE MUSiKi BAHSi 

D YO 
_ • < •• ·~ı~t ... _:,,._; ;·.-·~ ... r_l~··.·. 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

İstanbul deniz komutanlığındaJl 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mekte· 

(B•t tara.tı 3 i.incü ıayfada) 1 
fakat üzerinde birçok şeyler ça
lırlabillr. Zaten böyle olma.sa da 
şark musikisini armonize etme
ği hiçbir musikişinM düşünm~
yor. Onu olduğu gibi ka~ııl edi

'yorlar. Armonize musıkı olarak 
beynelmdel garp musikisi mev: 
cuttıır· o halde milli sesimiz:ı 
mutlaka o musikiye uydurmağa 
ne· ili.zum var? 

"3 - Monoton'dur. lptidai 
bir ça Igının devamından ibaret
tir . 

Belki öyledir. Fakat o mono
tohluk dinliyene meliıl vermi-

lezzetle dinliyorlar ve ondan 
zevk alıyorlardı. 

İspanyanın cenup tarafında 
yerli musiki tamamen arap nü
fuzile şarklaşmış bir musikidir. 
Ye bu musiki garp musikisinin 
zevkler üzerinde hüküm süren 
saltanatını imha etmiş değildir. 
Flamelka'ları, sigidil'leri lezzet
le dinliyenler operada herhangi 
bir eseri de o lezzetle dinlerler. 

Biz de öyleyiz. Ben şahsım iti
barile Dede Efendinin bir bes
tesini, nakşını, kilnnı lezzetle 
dinlerim.. Daha mektep talebesi 
iken de lstanbula gelen opera 
ve operet turnelerinin de çok 

yor.. · d f b k · k "4 _ Hüzün ve kasvet verı- e a ir tc temsilim açırma:z-
cı köhne şark ruhi sefaletini ya dım, birçok arkadaşlanm da be
ııa'.tan bir musikidir. Hayatiyeti 1 nim gibi idiler. 
ve neş'csl yoktur.,. _ Uzun seneler Avrupada bulun-

J-Iüziln ve kasvet vennesı ta- duğum zaman operada herhangi 
m.1mile nisbidir. Neş'e bahsıni bir eseri, bir kahve parasına din 
yukanda söylemiştik. . !emek ve seyertemk imkanı var 

"6 - Hepsinin üstünde tabı- dı .. Bundan bol bol istifade ettik. 
at.ın mwıiltisi değildir . ., Fakat bu füem~ümul musiki ba-

16 Temmuz 1941 
7,30 Program saati 
7.33 MUzık 19.30 Haberler 
7.45 Haberler 19.45 Fasıl sazi 
S.00 Müzık 20.15 Radyo 
8.30 ~n saatli ga7e\esl 

2Q.4~ Halk 
12.30 Program türküleri 
12.33 Karışık 21.00 Ziraat 

prkılar takvimi 
12.45 Haberl ... 21.10 Solo 
13.00 Şarkılar sarkıl ar 
13.15 Müzik 21.25 Müzik 

* 
22.10 Şarla ve 

18.00 Program tUküsil 
18.03 Mütik 22.30 Habtrler 
18.15 Kon1401a 22.45 Dans 
18.25 Konu$ına müziği 

18.45 Çocuk 22.55 Krıpanış 

Darıcada 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

sonra günde 3 defa _..,,..,.,,., 

DIŞ MACUN/LE FIRÇALA YINIZ 

Bir akşam Tanburi Cemille na Pariste bulunduğum halde 
bir korulukta idik. Büyük san - bile radyoda memleketimin sesi
n fkar o akşam tepeden tırnağa ni dinlemekten beni menetmedi. 
kadar aıık kesilmişti. T~nburu 

1 

Hatta pek Hcvdiğim bır besteyi 
kendine mahsus oyle hır kav- dinlerken vatanımın ta.~ın1, top
rayll}ı vardl ki adeta çaldlğı sa- rağını, çayırını, çimenini ihya ı 
za temessill etmiş zannolnurdu. I edea bu musikinin tesiri altında 
Uzıınca siması süzülmüş, ~özle - bir baygınlık geçirdiğimi de ha
ri bir yere dikilmiş, kendinden tırlıyorum. Garp musikL~inin gü
geçmiş gibi taksim ediyor, tan- zelliği inkar edilmez. Bu derinlik 
burun yanık sinesinden lahuti bu yükseklık makale muharriri
nağmeler çıkarıyordu. Etrafı - nin yaptığı gibi hissiyata kapı
mızda bülbüller tanburun inil- !arak şark muskisinin hususi -
tileriyle yarış ediyorlardı. Vahsi yetlerini i.lımale bir sebep teşkil 
kuı;Jan seven merhum onları etmez. 

Danca (Hususi) - 1217/9411 
Cumartesi .günü nahiyemizde 

~~~n ~0:r~~e :e~si~i~h~:: Yurdda ittifak haline gelen bu kanaatı 
zareti altında yap1lan pasif de- f k ld ? 
~~~i s:v:~:d:ı~~n m~~~f~~ tesise nicin ve nasıl muvaf a o u 1 

kiyetle tınşa.rıJmıştır. Bilhassa ı Çünkü « s A N 1 N • in terkibi dığı için mütemadiyen taı.e piyasa. 
emniyet ve asayiş, sıhhiye, itfa- yüksek bir kimya pheseridjr. ya çıkar. 
iye, taarruz ekiplerinin gösteT- ''"nku'" « s A N ı N • di•er ma-

k halk Çünkü bti!Un « 8 A N I N » kul- "" ' diği vazifeşinaslı ve ımı- cunlara nazaran çok ucuzdur. 
zın bu vazifeyi tam bir sükiınla !ananların dısleri temiz, sağlam ve Art.ık btitün bunlardan sonra 
Yaparak evvelce izhar etmiş ol- güzeldir. s N 1 N kuJl b' 

· · l · 1 c A » anan on ın-
duklan sıperlerıne yer eşmış er Çünkü • s A N 1 N • emsalsiz ı . kişj . k d haklı oldu-
dir. İki yangın çıkmış ve bir eı ce nın ne • ar 

ralı d ted · altı aiınmı. rağbeti dolayıııile hiç stok yapma- ğı.ınu anlamak kolaylaşır. coşturmak için artık musikinin Temelsiz, tetkiksiz, tetebbü
nağmelerine dar gelen hudutla- süz yazılar daima buz üzerine 
nnı a.r,-tı, t.anıataen tabiati te - yapılnuş nakışlara benzer! 
rennüm edivordu. Etrafımızda 

ya a aV1 na ş-ı 

tır. Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
Dancada Belediye ' sonra günde 3 defa 

her şey susıİıuş, ta uzaklardaki ULUNAY 
Lhakkuşları bile tabiatın bu fer 
yadını huşu ile dinliyorlardı. 
Yalnız bir babaç billbül altında 
otıırdu~ıız büyük kc"tane a
ğacının tepesinde şaklıyordu. 
Cemilin mu'ciz parmaklan sazın 
uzun perdeleri üzerinde daha 
müteha.kklmane dolaşmağa, mız 
rab. ı;cd yollarında gezinen bu 
parmaklarla müsabaka eder gıbı 
harikalar göııtcrmeğe bru;ladı. 
Tepemizdeki bülbill mütemadi -
yen ötüyordu; yavaş yavaş u
zun dem çekişlerin bi=e yaklaş
makta olduğunu hissediyorduk. 
Cemil devam etti, kuş çıldlrd1. 
Şimdi üte öte dallardan iniyor -
du. San'atkann necib simasında, 
tatlı bir tebessüm belirdi. Tabi
ati emrine raınetınesin<len bü
yük bir zevk duyduğuna şüphe 
yoktu. Makamlar okadar değişe
rek dağılıyordu ki nağmelerle 
ısınan (segii.hlar), (saba zem
zeme) ler, (nühüftler), (evic a-

vaziyeti Eczahane/erle Biigiik /triytlt Mağa~alannda balanar. 

SPOR 
Soprumuzu 
kur~armalıyız 

(B•e t:"trafı 4 ünetl sayfada) 

•inden, kulüp sevgisinden do -
ğar. 

Mcmlr•ket sporunu kurtarmak 
i•tiyorsak her :eyden evvel bu 
noktayı halledelim. 

İstikbaline kafası yerine aya
Rının. "llmruğıınun kuvvetile is
tikamet vermek istiyenler ara
mızdan :ı vnlcın. Türk sporu la
yık oduğu mertebeye pek yakın 
zamanda ulaşmakta gecikmiye
cektir. 

Bülent TURANLI 

Yürüyen tren3 atlarken 
vagonların altında ezildi 

İzrnirden blldiriliyor: Dün 
Kemerde feci bir tren kazası ol-

ralar), (dilkeş haveranlar), (Su 
zi diller), (ferah fezalar), tan
burun o ufak hacminden bir fıs
kıye gibi fırlıyor, yn!<arıd~ ~U"
pınan bülbülü bir nagme bıllııru 
Uo V1ka:varak elmas parçaları 
g ibi. üstfunüze dökülüyordu. mu•tur. 

Devlet Demiryollan sekizinci 
Şimdi kuş hemen tepemhleki işletme idal'('~inin Kemer istas

dallara kadar inmi~ti. Cemil, yonıında katar vaıronlarını mua 
yanık yüzlü yürüklerin kıl_ ça- ye.ıeye memur Süleyman oğlu 
dırlanm; yeşil ~ayırlarda kışnı- Halil Gilnay 1366 sayılı katar 
yerek taylannı çağıran sütlü ifıtasvonda hafif surette yüriir
Josraklan; toz .. bıılut~ ıçUıde ya~ ken basamağa atlamak isterken 
lıı.ııan koyun sürülennı; uç P~F.~ ı vagonun altına vuvarlanmıl'tır. ! 
entanlenıc, altunlu çevrelerını • Halil Giinay narc" P"rr.a olınus ı 
yelpirte<lerek koşuşan elı bak- ve feci bir şekilde ölmüştür. 
raçlı genç kızlan toprak ve ot /VVVVVVVVVVVV'/V'>/""""""~""' 

Yeni ne'-riyat 

Senelerden beri nahiyemizde 
bir dedi kodu hükilrı sürmekte
dir. Bundan bir kaç gün evvel 
belediye azalan tarafından yedi 
imzalı bir takrirle belediye rei
sin in istizahını talep etmişler
se de belediye reisi bu talebin 
yerinr!e olmadığından bahisle 
kazaya ve vilayete yazm1ş oldu
ğundan diln vi!§.yet hrafmdan 
verilen bir emirle belediye ka
nununun 53 Uncli maddesine 
tevfika11 belediye '!':disinin va· ı 
z11 »Pine son verildigı umum be
ledi:ve azalıı.nna t:ebligaı yapıl
mıştır. 

Feci bir kamyon 
kazası oldu 

İzmirden bildiriliyor - Dün 
Eşrofpa.şada bir kamyon l:azaııı 
olmuEtur. Şoför Sadık Bekirin 
idaresindeiri kamyon F.şref pa
şadan ge<;erkl'D b<'& y~şındaki \ 
Ramiz oğı u N;hadıı. çarpmış ve 
yere dö>1en çocuğu feci bir ;ıe- J 
kilde eani.şl.ir. 

ORSA 
15 Temmuz 941 

Açıl't ve kaparı.ıı 

Storlin 5.20 

100 Dol:ır 129.0325 

100 i'tviçre Frc. 30.10 

IG~ Pczeta 12.'}4 

100 Yen 30.00 

Hı O i:~veç kronu 30.77 

Esham ve Tahviliit 

Karagümrük stadyomu 1 inci kısım 
toprak inşaatı eksiltme ilanı 

Beden terbiyesi İstanbul 
bölgesi müdürlüğünden 

Berl'-'."n U-rbiyesi umum Müdurlligü İstanbul bölgesi tarafından yaptırıto- 1 

cak Karaıumruk Çukurbostan stadyomunun toprak tcsviyesı, baıı ihata ve 
istinat duvarları ve ı:utbol sahası ile kO§U pistinin ilif3Sl iSi kapalı zarf usu-
lü ile eks.lltme:ve C"Jkarılmışt1r. , 

ihale 2 Ağustos 941 tarihine müsadif Cwnartesi gunü saat 11 de Tak
simde Sıraselvileı· caddesinde k3in 57 nı..unar~lı beden te-rbı.yesi lst.anbul f 
bölgesi bina."ınd• yapıluc-:ıktı.r. Bu ile ait e<.'rak ~unln.rdu:: 1 

1 - Ek!i.?lrntt şarWmesi 
2 - Mukavele örnc~i 
3 - ııusus! !eıın! şartname 

4 - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
5 - Nafia Vekil.leti yapı işltri umumi fenni şartnamesi 
6 - tlk keşi! hülfıSHsı 
7 - PW.n ve projelC;r, 
tnşaeı.t vfı.h.idi fiyat esası üzerine olup ~u kısmın ilk k~i! tutarı 48.63'1 

t:re 45 k.ur\i.ştur. 1hale'! iştirak etınek istıyenlerin ıhale gunünden üç gün 
evvel İstanbul vilA.yetinden bu iŞe benzer a.<>gari 30.000 liralık bir il yap
tıklarına dair birer ehliyet vesikası aln1aları ve yukar1da ya?.ılt gün ve sa-
111tten bir saat evvel ilk tcr:ıJnat bedeli olan 3647 Ura 80 kuruşu bölge mır 
hasebeiine yatırarak t.ektif zarfla.rıru imza mukabili teslim eylemeleri 16m-
dır. (5850) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonunda':i 

Leylt Tıp talebe yurdu müstahdemini için 420 metre şayak açık eksilt
meye konuımu..c:tur. 

1 _ E'"il'mc 30/7/941 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloıllundn 
Sıhhat ve tçtinlni Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - A1:uhammen fiyat beher metre içjn 384 ku.ruı:;tur. 

3 - A.lu\.'Ukkilt teminat 120 Lrct 9d kuruştur. 
4 _ t~tek1i1er ş.ırtnameısini çalış..na günlerinde komisyonda görülcl>.ilir. 
5 - fötekliler 941 yılı T.icaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya-

kokan benliklerini öyle bir <Hü
seyru) ile :uılatıyordu ki hepimiz 
musikinin zulmete resmetti;:;; bu 
nuıaı:z. rn tablonı·n kar~ı. !nda 
bağırmamak için dndaklarunızı 
ısınyorduk. Bü!blil artık kulak
=nuzın dibınde ötüyordu. Bi~
• nbirıı kurı:. bir yaprak gih ta 
raııınnza di asabi kanat ırile 

t '"' ı ı ' rın kuru bir dal 
t ibi uzuı-n sa'lına konrlu •.. 

Anndolu De-
m rvolı.. 1 ... 2 47 .50 47 .50 zılı vestka:lar ve tı ' ~ıe yeter tem.inat m~kbuz veya banka mE>ktubile bellı 

Bir kadın casusu o. Jıir Fran- A"" u De- gün ve snntte kol!' ••oro gelmeleri. (5848) 

Göklerin Casusıı 

sız tayyarecisinin plıl.nlannı el- rı: 3 46.50 46.50 1 ==-- - -
d" etmek i<;ln g·riştiği çok he- .._ ___ .,._, __ ıı Tekaüt dul ve yetimlerin 
yecanlı ve meraklı sergii1.cştini İLAN 
anlatan bu eşer, Muallim Ah- d J k • 
cır.t Halit Kitııpc-vi tarafından Mahmutpaşada Abııdefendi nazarı i { atJne 
neşredilmiştir. 1 hanıııda 7 - 10 n maralrria ku-

r;Lraz sonrıı si~&.r&-.ııru ynk ~ 
k i ,n .-kada.şlardan birinin 

ı ktı.;..'1 kilr in ufak alevinde 
c;.m:ı:lin gozlerinin ya4'1 olduğu
nıı fnrkellim. ı 

• • • 
).!ıkı<!cnin ııı ııharnri mıısiki

yı t!ışar r<.:ın getiril<'n otomobil, 
r n vC.'!.'t ıle mukayese edi -

y r. Garp musikisini benimse -

l 
n •ı trrkotaj fabdk smın t:ı-

Sihirbaz ~ım..-ıkta olduğu 7.l'l.937 tarı11 
Ha.'Tldi Varoğlu tarafından ve 2717 ınyılı ikinri sınıf mua

tercüme edilen bu eser fenni u-1 fiyet nıhııatname.si zayi edil -
suUerl<> canlı mahlfı'<Iar yarat - miştir. Bu kere ~enisi alınaca
ma~ <;alışan bir anam ·n r.- ' ğından zayi o!au rrı 1 fır ruh -
1ı ve heyecanlı hayatını, geçen satnamenin hükiinı ....z olduğu 
harikul~ ı v k' 1 rı ve •="'-' a ilan olunur. 
Jarı anlatmaktadır. Pol Sellger ve Ortağı 

----- .;._c:c___ _____ _ 

mnkle mi"·yctımizden birı-<ey' ADİYE PLA'"' JINDA---" ka.ı be re ycccğimiz hu.msunda6M .1ıs::=ı S U -
bızP 'lt veriyor. Bunım ' -
aks' , ınmek hatadır. Çiin-
kQ •r; k; hsiyetinin bu gibi 1 

tcs::rh.:rle &n;ıhcak 1-adar z ·, 18 Temınuz Cumartesi saat 16 dan 18 e k.ndar Terzi ve Kurkcil bayan 
yıf r·liıL"l<h~ını vukuat ile ishal S:uıdet'ıu çok ı.engın yazlık Ekspozi~ Y.onları c;.~nh mankenlerle gazino-
ı/:.ınifiLİr. muzda takdim edilecektir. 

A vrııpaıfa garp rrnısikisinin ' 'Clımım••••••••••••••••••••m•••• hülı.ünıran olduğu memleketler - t 

16 Temmuz akşamı 

MÜNiR NUREDDiN 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 

Emlak ve€' tam bankasından 
ı - Tekaüt dul · y~tir"l~rln altıayda bir dera yaptırnl.ılan mutat 

yoklama ıouarneJc ' 40 >6 nuc Malı kanun rnucibince tadil edilmiş oldu
ğundnn b~nknıntz..'l ma ,:I:tnnı temJk ettiren tekaüt dul ve yeLimlcrin ka
yıtlı bıılundukları m-11 mudürlüklcrınde kanunun en1reUi::!i muameleleri 
yaptırdıkt.nn sonra n J n: ve maaş eüı:ıltınlarile bir1ıkte en geç 25/8/1941 
tsrihine kadar b:: k&"'ntz gişelerine mtiracaat ederek bir dcf;ıya n1ahsUs ol
mak Uz.ere bankamızı.:a yapılması iktiza eden kctyıtl:ırı ikrruıl f'ttirıneleri 
rica ve, 

2 - Temlik devrelerinile kayıtları noksan görülen eshubı maaşa ban-
kamızca tt'rliyat yapıl:ıııyocağı ilAn olunur. (5766) 

İstanbul C. M. U. Liğinden 
İstanbul ce?.a ve tevki! evi kamyonetinin bir senelik 3600 litre ben

zin ile 250 kilo motor yağı ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmu!itur. 
ırecmu muhammen bedeli 1002 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 

75 lirtı 22 kuruştur. 

Eksiltme 29/7/1941 Salı günü saat 15 te Sultanahmette ceuı ve tcv
kir evi binasında yapılacaktır. İstekliler buna ait şartnameyi tatil gün
lerinden maada her gün mesai saatleri dahilinde mez.kô.r müdürlükte 

de hu mu:: ikıye Fransı7. musikisi 
ltalyruı ınusıkisi, Alman musi
kiai dHtLilmPz, Sadece "musiki., 
denır. Runun haricinde olarak 
h3r ıı.oml.-kctin kcnc1i ,;ahsiyeti
nı gn3teren ayn bir musikisi 
· ırdır. Kimse çıkıp da bu mu
sılcidı,n z vk alanlara ağır itham 
mrla hücum etmeği dü.~ünmez. 
Dana bb~le konservatuvar tes
•ilıı etmeden evvel pek çok Türk J 
k'r garp musikisini büyük bir 

•• d •• ) •• ğ •• d görebilirler. işletmeleri UmUm mU Ur U Un en Taliplerin kanuni vesikalarile bil'likte yazılı gün ve saatte ceza evi 

1 _ Keşif bedeli 600 lira olan Topkapıda Beyazıtala mahallesinin ::::bın=· ::a::s•::;n::;d::a:::::to;:p::la:,n:,n=c=ak=k=o=m=!s;:y=on=a=m=ür=a=ca=a=Ua=r=ı.===(:':5=8=79:;)===== 
Aksaray caddesinde bir bap hane açık arlbrma usulile yıktırılacaktır. 

2 - Arllırm;ı 21/7 /1941 Pazartesi günü saat 10 da Metro hanının 

5 inci katında yapılacakLr. 

3 - Muvakkat teminat 45 liraıi"r. 

4 - tstcklilerin parasız olarak verilmekte olan şarbıa.melerl leva
nmdan almaları ve kanuni ve&kalııra ve muvakkat teminatlarile 11.ftn 
edilen gün ve aaatte komisyonda hazır bulunmaları. (5689) 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Gaziantep müaddrat fabrikası Jçin bir makiniMe ihtiyaç vardır. MaUQ,p 

evsaft haiz olanlardan taUpJerin bu husustaki eehadetname veya ehlıyetna
mesin! Mmıleıı İnhl!ıarlar Umum Müdürlüğü mU.klrat fabrikalar iit.ıbCline 
ınüracaatıarı. (5767) l 

hine talebe alınacak tctı,_ 
Aşağıdaki iartları haiz olanlar Deniz lisesi ile gedikli sbaş roek 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz Lisesine ı:tfrecek tal iplerin: 

1 - Yaşları birinci sınıf için 15 - 18 olacaktır .. 
2 - Yaşları ikinci sınıf için 16_ - 19 olaeaktır. u1 e4J'I' 
3 - Bu yaşlardan allı ay buyllk veya kuçük olanla>: da kab 

~ktlr. ~hl~ 
4 - Lise bimıci sını1a orta mektep mezunlan alm!IN!iı ....-

birinci sınıfında ikmale kalm!Ş ohnlar da almac:aJı::bıo. 1 
Deniz GedikH Erbaı Huırlama okuluna glrmeığe ta»t>"rin:: 

l - Yo:;ları il - 17 olacaktır. 0~ 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta 

muhtelif sınıfLu·n1da ikmale kaln11ş olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da ahnaca.ktlf· ~ 
Bu şartları haiz olup Deniz lisesi ilcı Deniz Gedikli Erbaş p.aı ~·~ı 

. . . ıst::ııı.,.. . 
okuluna girmek istiyen taliplerin 15Agustos 941 tarıhıoe kadar r"ıı 
bulunanların Kasırnpaşada Deni?. KomutanlıG"ına, hariçte bulunarıltı 
mahalli askerlik şubelerine müracaatları. (5708) ~.; 

-~ 

1 Devlet Demiryolları 
Muhammen bedeli 

25/7/1941 Cuma günü 

neft 
(9600) dokuz bin alh yüz lira olan 8 ton d"' 
saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankar:ıtda J 

nasında satın alınacaktır. t 
Bu işe girmek i.b-tiyenlerin 720 (yedi yuz yırmi) liralık muvak'k~t ı~ 4 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifler•nı aynı gun 588 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lAz..ımdır. f{ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefüğinden daf!tıUlacaktır, (5587) 

• • • "''ti 
Muhammen bedeli 33.000 (otuzüç bin) lira olan 20 ton : 1, foP 

İngiliz. bez.iri 30/7/941 Çarşamba gunb saat 15 de kapalı zarf US 

karada İdare .binası~d~ satın _alınnc<'lkt~'. . .. . ) }l ~ 
Bu işe gırmek ıs.üyenlerın 2475 (ıkı hın dort yüz yetınış bri .,,i ~ 

muvakkat teminat He kanunun tayin ettiği vcşikaları ve te.kliflert 
gt.ırı saat 14 e kadar Komisyon Rf'isliğine vermeleri lAzımdır .. de 1 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve-.ıpel.er11'107z6) maktadır. ( 
• • • ,p 

Muhammen bedeli (12000) on iki i>m lira olan (:W ton) ııalvııJl~ 
lu saç 29/7/1141 Salı günü saat (15) de kapalı zarf uaulile Anl<JlJ'• 
binasında satın alıruteaktır. ·ıe 

Bu işe girmek istiycnlerin (900) Hrahk muvakkat teminat rdt 
nun tayin ettiti vesıkaları ve tekliflerinı ayni gün saat (14) 
komisyon reisliğine vermeleri lfıZ1mdır. }"IJ.; 

Şartnameler parasız olarak . ._ Ankarada~ Malzeme dairaiod~513!) 
paşada Tesellüm ve Sevk şeflığlnden dngılacagktır. 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan: - M,ı• 
I - Hatay su ı~leri on dördüne-Ü şube mtidürlüğti. tnm~k:u'1~ · 

bulunan Amüc gölü ve ba.takl1kJarının kurtulması ve Ası nehriJUll 
rinden bir kısmı muhiımmcn keşif bedeli vahidi fiyat eoosı 

244.,154 lira 97 kuru~tur. t ı' 

2 - Ekslitme 31/7/941 tarihine rnıstlıyan perşembe günil pi 
Ankarada su işlerı reisliği binası i('inde topl:ınan su eksiltme Jt ,, 
odasında kapalı 2.arf usulile yapılacak~, . . ,-' ~ 

3 - istekliler. eksiltme şartnamesı, mukavele prO)eSL, bşy ~ 

.ri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni prtnamesile husus! 
şartnameleri ve proJJen 12 lira 21 kuruş rrnıkabilinde ıu işleri 

alabilirler. ~· 

4 - EksHtmeye girebilmek için ist~klilerin 18.45.? lira 76
3
, ;Jt 

1 
muvakkat temınat vermesi v~ ekslltm~n yapı~ gun~en en,Ul vt*
evvel ellerinde bulunan vestkalarla bırhkte bir dilekçe ile N"B 

31 
rı -tl 

tine mürac(lat ederek bu işe mahsus olmak "Üzere vesika atın " 
vesikayı ibraz etmela·i $n.rtt.u". . eyf 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmaynnlar elailitfl 
edemezler. 

ııl" 
5 - isteklilerin teklif mektuplnrını ikinci maddede yaz.ili ~~rd 

saat evvcl.ine kadar su işleri reisliğine makbuz mı.ıkabllinde 
l!ızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

1 RAMİYE PLANI 
KEilDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Aö;ustos, 3 lklncltefrln 
tarthlerlode yapılır. 300 • 


