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17 Temmuz 1941 

[ Perşembe 

İDARE YERİ 

Nuruosmaniye, No. 84 lstanbul 
Ttlgraf: YENİ SABAH ktanbul 

TELEFON: 20795 

4 anca Yıl - No. 1150 
GÖNLÜK SİYASI HALK GAZETESİ 

Her yerde 5 Kuruş 

Suriye 
anlaşması 

Fransanın bundan sonra 
Suriyedeki hakkı Suriye ııe 
Liibnanın istiklallerini teb-
'ik ederek oradan çekilmek-
le,. ibaret olabilir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

uriye ihtilafı hakkında 
lngı' liz aenerali ıle Fran-" . sız generali arasında ını-

~MAN-Rus] 
HARBİ 

Berlin bildiriyor: 

Almanlar 
Moskova 
yolunda 
Rus müstah

kem hattı nasıl 
tahrip ediliyor? 

1 

. 
-·~"' 

----..-~-... •• 
Orfi idare Komutan 
lığına imzasız mek
tup gönderenlere 

~~~~~~~-e~~~~~~~-

M edeni ve Kanuni cesaret göstere· 
miyen vatandaşların ihbarları 
nazarı itibara alınmıyacak 

Örfi İdare Komut:ınlığmdan: 
Komutanlığa gelen bir çok mektuplar meyanında bir 

kısmı da imzasız, adres ve hüviyetleri yazılmamış veya ha
kikate uygıın olmayan tarzda yazılm ış bulunmaktadır. Ayni 
zamanda muhteviyatlarının delilleri ve istinad edilen eı:;asları 
da belirtilmemektedi r. 

Muhtelif maksadlarla ve bir hizmet ifa etmek kasdile 
yazılan bu mektuplarda imza ve hüviyetlerini tasrih edenle
rin zarureti kanuniye olmadıkça! şahsiyetleri yalnız Komu
tanlıkça malum kalacağı tabiidir. Binaenaleyh kendisinde 
medeni ve kanuni cesaret göremiyenlerin imzasız adres ve 
hüviyetleri tasrih edilmeden gönderdiği bu gibi mektuplar 
mündericatı nazarı itibara alınmıyarak yırtılıp atılacakbr. 

l:alanan anlaşmanın metni ncş
te.Jildi. Evvelce Vichy kaynak
larının haber verdiği gibi filha
kika bu vesikada askeri ve tek
llik meseleler haricinde hiç bir 
~Yden bahsedilmemiştir. Bir 
tarafta kitaplar ve resmi evrak 
hazineleri içinde koca bir buku
ltıı düvel yatarken diğer taraffa 
hayat ve hakikatın göğsü için
de bedenden bütün bütün baş
lta ve canlı bir taktın usuller ve 
leaınüller yaşıyorlar ve her ye
lli §artlar içinde yeni şekillerle 
~ili edip gidiyorlar. Onun 
IÇin bu anlaşmaya malıiın ısb-
111lılardan hiç birini tatbik e<le- ı 
lıııyoruz. Mesel& bir mutarr~e 
Veya müsalehanamc demege 
llııkan göremiyoruz. Lcmdra ite 
Vichy arada bir harp vukua gel
diıiini kabul etmiyorlar ki an-
1'.ak harp halinde tasavvur edi
lebilecek bir mütareke veya mu
llalehadan bahse imkan olsun . 

Leningrad'a karşı 
da tazyik şiddet· 

lendirildi Sovr.et zırhlı teşekkülleri Moskovada bôr geçit resminde 16/'1941 
Örfi İdare Komuta.ııı 

başkumandanlığının tebliği : - A L M AN Rus 1 
Şarkta. harekat müsait şekil- H A R p V A z·ı y ET .1 ı -

'{orgeneral 
Ali Rıza ı\,RTIJNKAL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ber!in, 16 (a.a.) - Almanlı 1 E-------: 

de inkişaf etmektedir. Bir çok 1 ie __ ..,....__.....,.iiiiiil _ _.._...,._......,.....,.....,...,.,_"""\lr-1 HARBi yerlerde Sovyet kuvvetleri ta-

Servetini üniversiteye Bırakan 

Harpç<?k Profesör Ziya 
}{abu! edilen resmi "fiction,, 

fliuei şer'iye) ye göre Suriye 
~a.k'ası sadece mahalli ve as
'eti bir hadiseden ibaretti. Ve 
ilı:i kumandan tarafından ma -
~de hal ve fasledilmiştir. 
l.reseıenin bir an evvel ve müm
~ olduğu kadar az infial ve 
\in hisleri içinde halledilmesine 
lııUteessif değiliz. Bilakis pek 
lııeııuıunuz. Yalnız ortadaki 
ÇQJı kanlı facialar ve çok esaslı 
~~cadeleler içinde bile ~
""'10 zevahiri kurtarmak ıçın 
~Uk oyunları ka<lar safdilane 
:ıuııer ve muameleler icat ebne
~~ bu kadar ehemmiyet verme
lı,li ve kendi kendilerini aldat
~ görünmeleri tuhafımıza gi-

Yor. 
. lnUaıanan anlaşma çerçev~

eı içinde hareket edilmek la
lıtıı gelirse Suriyede hiç bir şe
~ değişmemesi icap edecektir. 

1clıy hülefııneti anlaşmaya ım
!a hile koymaınışbr ve Franııa
~111 Suriyedeki haJ<Janna halel 
teltniyeceğini bildirmiş?t'· Ya
~.\'ichy'nin imkansızlıguu ı:ıt;k 
~ bile bile müdafaa eder go
~dUğü teze nazaran Fransa 
~<Ua Cemiyeti Akvamdan aldır Salahiyetine istinat ederek 
eııdisini Suriyeyi idareye .hak 

~e saJ8.hiyet sahibi zann~lo'.,or 
U e Suriyenin ne zaman ıstiklfile 
~Yakat kesbedeceğini takdir 
a1t1unı kendinde muhafaza et-

~elt istiyor. Yani açıkçası fırsat 
tozetliyor. 

rafından yapılan nevmidane -Ji 
mukabil hücumlar düşmana 111 
kanlı zayiat verdirilerek püs -

k~~::ı-·ııas.ı yanınuş! Jngı• Jı•z - Rus İşbirliği Berlin, 16 (a.a.) - Vitebsk 
rruntakasının şarkında kain Sta 
!in hatbnın son tahkimatı da R İ •ı• 1 h • f 
Pazartesi akşamı Alınan kıtala- US• ngı iZ UZ aşmasının angı tara a 
rı tarafından zaptedilmiştir. .. daha -çok f a idele r bahıızettiği b ir 

Betonarmeden yapılmış bu- 'S' 

(Sonu sayfa 5 ıUtun 4 del tedkik meVZUU olamaz 

Yeni bir sulh YAZAN 
1 1 

[ Emekli General Kemal Koçer 
rivayeti -

Vaşington, 16 (a.a.) - Hari 
ciye müsteşarı B. Wellee, dünkü 
gazeteciler toplantısında Hitle
r e memurlarının Amerikada Al
ınanyanın sulh tekliflerini yap
mağa çahştıklan hakkında 
New - York belediye reisi B. 
Laguradia tarafından yapılan 
beyenabn yerinde olduğunu söy 
!emiş ve bunu teyit eylemiştir. 

B. Welles, tekliflerden bahse
derek bunların kendi kulağına 
tesadüfen geldiğini resmen A
merika hükumetine bildirdiğini 
beyan etmiştir. 

Fransanın çökmesinden son- dövülmesini zaruri kılıyordu. 
ra Büyük Britanya orduları çok Hava kuvvetlerinin uçuz sia
çetin vaziyetlerle karşılaşmış- lan dahilinde Convois'ların mu
lardı. Havalarda, nisbetıe çok hafazası ise gene ana hava kuv• 
zayıf Britanya hava orduları vetlerine düşen bir ödevdi. 
ane yurd semalarını korumıya, Almanlar. İngilizlerin hava. 
hasmı memleketlerine akınlar !ardaki zafından istifade ederek, 
yaprruya mecbur olmuşlardı. kuvvetli filolarla Londrayı gün
Bir yandan adanın can damar - düzün dövmekle, fikirleri ted
ları bombalanıyordu, bu haıııl&o hiş etmekle, ihraçlara imkan 
!eri yerinde ve tam zamanında hazırlarken, asıl kı;ınnetleri key
karşılamalı idi; öte yandan taar- fiyetlerinde olan lngiliz hava 
ruza uğraması muhtemel Bri -ı kuvvetıeı-i de her savleti karşı- , 
tanyanın müdafaası, taarruz çı- lamakta idiler. Bu cüretli muka-
kış yerlerinin muntazam surette (Sonu uyfa 5 ıUtun 1 de) 

Hatayın Amuk Ba
taklığı Kurutuluyor 

ingi liz 
tayyareleri 
Almanya ve ltal

. yadaki hedeflere 
tonlarca bomba 

yağdırdılar 

Hü.kumet bu iş için icap 
eden tahsisatı kabul etti Iliğer taraftan Mr. Chur-

thiıı•in de Avam Kamarasında Kahire, 16 (a.a..) - Ortaşarli 
'ıııku bulan beyanabnda Suriye Ankara, 16 (Hususi) - Hü- ı işleri programı için meclisten 50 İngiliz hava kuvvetleri umumi 
lıııla§lllasına temas ederken İn· kıiınet Hataydaki .A:mok batak- milyon liralık tahsisat çıkarı - karargahının tebliği: 
til~renin Suriyede hiç bi~ hu- lığuun kurutulması için l&zım lır, çıkanlmaz Amok bataklığı- , Bu sabah erken bombardıman 
~ı menfaat takip ebneınış ol- gelen tedbirleri almıştır. Yapı- 1 nın kurutulması için icap eden ~yyarelerimiz Tr.ablusgarp _sa- I 
\llı:unu maksadın Alman hu- lan keşiflere nazaran bataklı - tahsisat tamayile ayrılacaktır. bili açıklarında duşmamn ticar 
btuUne 'sed çekmekten ibaret ğın tamamen kurutulması için Amok bataklığının kurutulması ret vapurlarından müteşekkil 
ı.UlUndugun· u habrlatmış ve 6 - 7 milyon liralık tahsisata ;.;ne Antakyadan itibaren A.si J . ....,_,,..,.,...;';.;;;s;;.;,o n;.;.u,._•...,,•,.,Yf...,•..,5..,•..,.ü..,.ıu..,.n ,,._5,,.,d;;.;e;..,> 
!.taıısanın Suriyedeki haklarını lüzum görülmektedir. ~rinin yataklarının ıslii.hiyle ı ~ 
"'''"t · •--·--'"'" devam e- Hüleiımet bu i• için yeni sene • "u erenın UlllllllRU'""' ~ ba0 '•nacakbr. Ayrıca bu saha-""'· - · t ' bütçesine 250 bin liralık tahsi- .-'-"egini bildirmiş ır · daki bataklıklar kurutulacak ve 

t. . be a sat koymuştur. Geri kalan tah- J 

1ııı."1giliz başvekilinin yan . - · b •--'-' · ı · sedlerle su baskınlan o"nlene -
da ti h Z sısa n ...,,.ın,,; ışı· • büyük' su ış en en ziyade ehemmiye aı 

Qla.n nokta son parçadır. ç~ü .P;;.ro..;;gr.a.m.'...;.içın;.;·;;;.e~a!;;lı;;n;;ııı,ı;.;§tu':....;«"!· «"!!!!S«"!u«"!!!!«"!ce!'ktir- · !'. -----'"'!!~-~ 
~~n hiç kimse_ lngilterenın ı 

ingilizler 
Beyrutta 

Moskoua bildiriyor 

kanlı bı r G .. d .. f t tt• 
şekil a ldı un un ~e a e ı 

Merkezde iki ta 'Merhumun cenazesi bu gün bü-
raf da büyük yük merasimle kaldırılacak 
zayiat veriyor 

Şimal cephe sinde 
bir Alman motörlü 
kolu imh a edildi 

'.Moskova, 16 (a.a.) - Bu sa
bah neşrolunan Sovyet tebliği: 

15 Temmuzda bütün gün 
Pskov - Porhov, Vitebsk ve No
vograd - Volins istikametlerin

( Sonu ıayfa 5 aUtun 3 de) 

Japon 
kabinesi 
istifa etti 
Milli Birliği daha 

iyi temsil eden 
bir hükumet 

kurulacak 
Tokio, 16 (a.a..) - Resmen 

bildirildiğine göre Konoye ka
binesi, yerini milli ve beynelmi
lel siyasete uygun daha kuvvet
li bir hülefıınete bırakmak için 
istifa etmiştir. Bununla beraber 
imparatorun emri üzerine Ko
noye kabinesi muvakkaten va
zifeye devam edecektir. 

Bu resmi beyanat, Konoye
nin imparatorla 25 dakikalık 

(Son1ı1 aayfa 5 ıtitun 2 de) 

!llerfium Ziya Gün 

Bir müddet evvei bir milyona 
yakın servetinin en büyüle kıs
mını Üniversiteye (ölüme bağlı 
tasarruf) la terkeden profesör 
doktor Ziya Gün wlı günü ak· 
şa.ını saat 24 de tedavi edilmek
te olduğu Cerrahpaşa hasta -
hanesihde vefat etmiştir. 

Ziya Giıı şeker hastalığın
dan muztarip bulunmakta idi. 

Aralarında Vhli ve Beledi ye 
Reisi Doktor Lı'.ıtfi Kırdar da 
olmak üzere Darülfünun zama
nında Ziya Gün göz müderrisi 
olarak yüzlen:e talebe yeti ·tir -
miş ve ilmi ile memlekete elin
den geldiği kasar hizmet etmiş
ti. Doktorun hastalığı başladığı 
son gilnlerde servetinin büyük 
bir kısmını içinde yetiştiği ve 
memlekete daha güzel bir istik
bal hazırlamak yolunda gençle
rin bütün kuvvetlerile çalıştık
ları üniversiteye terkebnesi bil 
tün memlekette takdir ve ala
ka ile karşılanmışbr. 

Üniversite rektörlüğü tarafın 
dan bu temiz ruhlu vatan evla-
3ının cenazesi bugiln büyüle 
merıuıimle kaldırılacaktır. 

Cenaze saat 12 de Beyazıd c:ı
miine isal edilecek ve buradan 
öğle namazını müteakıp büyük 
merasimle ve talebesinin elleri 
üzerinde Üniversiteye getirile
cek ve burada nutuklar söyle
necektir. 

Cenaze Eyübe götürülerek 
(Sonu sayfa 5 siitwı "/ de ) 

Yazan : Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 5 

Avcılığa Dai r 
uııyeyi emperyalist bır hırs ~!oma.si inceliklerine uygun başka .türlü bir hareket beki".- Mütareke hakkın· 

~Vki.Je istilaya kalkbğını ciddi ı buluyorlar. Çünkü realitenin li- mek manasız olurdu. Fakat İngil • ,. R d l B l • d k" l k l •• b •• 
'ıırette aklına getiremezdi. tn- ı saniyle konuşmak icap ederse tere imkan dairesindeki bütün ~a tafsılat . usya an ge en u garıstan a ı avcı ar u u u 
~ltere 0 .... •arktakı' ve Mısır- Mareşal Peta.in Fransanın Su- nezaketleri ve dostlukları ibraz Trc h 16 ( a ) K h 
" •....., . .. te- .o.a ıre, a. . - a ıre- Al K l • • h b k d .. k l v•ki mevkiini sağlaml~brmıı;l< I riye "müstemlekesini,. elinden etmek için ne kadar ıtina gos ~e mifl:arekenin nihai ~rtla:ı man o onısı er a ım an mu emme 
•' enıniyet albnda tutmak ıçın bırakmıyacağuu iddia ediyor. , rirse göstersin, siyasi prensip- j ile aynı zamanda neşredılen bır ! 
"llıi 1 k ak tinde Mister Churchill ise Fransanın !erine, ideallerine, takip ve mü- . tak' üzak A k t d b • •• d 
1<li yeye e oym zarure ed Suriyedeki haklarının tanına- dafaa ettiği davaya Suriyeyi ! re"::~~ugı\~sU:sast'.lrmdah~;; ı n ara a J r m U e S S e S e i r 
~'. 

0

h~k~tı!"at!:ı~r:::afı:~ cağı teminatı ile Suriyenin bun- ! istil&ya başlarken Suriyelilere cereyan etmiş olduğunu göster- j 
;'O tanınmakta devanı edilece- dan sonra da Fransa tarafından veuhLülif~nanlıb' larhara vkerttediği bvuladlere 1 mektedir. . Al B- - k El • Sofyada (Avcılar parkı) a- i Başkalarına kanşnıam. Fakat 
~c hakkında.ki teminabndan sa- istismar edilmesine İngiltere • m a ır e e una- Vesikada ezcümle şöyle de- man uyu Çl" dında mükenımel bir teşekkül buraya gelmek için hiçbir avcı 
'"'birmanaanlamak zordur. nin razı olacağını. anlayamaz. maz. Fransanın bundan sonra niliyor· • B ı• , t vardır. Bir yanında avcı kurul- 1 demez ki: 

ll:ğer Vichy hUkfımetinin iz- Bu ancak acı hakikatin lezzetini Suriyedeki hakkı Suriye ve l müttefiklerin Suriyede bu Si er ine ayyare !arı çalışır, öbür yanında herkes : - Bir bira içip iki tüfek ata-
ııa; ettiği noktai nazar ile ln- gizlemek için hapı yaldızlamak Lübnanın istik!8.llerini tebrik e- ' memleket topraklarının düşman ile gidecek eğlenir. Sağında bahçeler, arka- 1 cağım diye on üç on beş kilo -
ti!tere B~vekilinin verdiği te- nezak~?"den ibaret olabın:. . derek oradan çekilmekten iba- (Sonu aayfa 5 ıutun 6 dal sında ve solunda yemyeşil ve metrelik yolu tepmeğe üşenirim. 
llıinat birbirine uygun ise yani ı lngılizler Fransızların ızzeti 1 ret olabilir. Bu türlü ikbsat ve gepgeniş bir orman vardır. Ga- 1 lstiye istiye gelir. Seve seve 
~ Petain ile Mister Chur- nefsini korumak için Suriye an- siyaset sahalarında anlaşmalar, Diğer Alman, Macar ve zinonun önü bir ka.ça.r yüz met- atar, güle güle eğlenir, güle gü-
;lıiıi ayni lisan ile konuşuyorlar laşınasında azami hlisnü niyet bir istila ve tahakküm hareketi- YA R ı " Rumenler bu sabah re eninde boyunda, yeşil bir a- le evine döner. Çünkü avcılık, 
e a•~: maksadı üade edı'yorlar' ve nezaket gösterdiler. Hiç bir nin neticesi şeklinde Suriyelilere landır ki burada canlı güvercin- , tenbellik ve kül kediligı" dcgı- · ı-
~ b'ut'un cihan büyük bir hay- 1 mütarekede görülmemiş dere- tahmil edilemez. Bunlar hissedi- Tariht müııahal>emi7Ale Pnıt- şehrimize varacaklar !ere, yapma hedeflere, plakala- dir. Hakiki ve milli spordur. 
~ içinde kalacaktır. Bizim 

1 
cede dostça hareket ettiler ve len dostluğun, beslenen minnet- Ankara, 16 (a.a.) - Mosko- ra atış yapılır. Herkes için ser- 1 • • • 

'3.lıst kanaatimize göre her iki ' pek iyi yapblar. Fransız kuv- darlığın v_e .• :z:n~ed~ olwi~ ~~ =:= ::!r.n~ vatla bulunmakta olan Alman, besttir. Tüfek getirmeğe lü- ' Yugoslavyalı iki bin konuk 
~Jet hemen hemen ayni ta- , vetlerinin şeref ve haysiyetine menfaat . bır.ligının ~k~ ettigı Jı:andınlaıı Baltacı Mehmet Macar, Rumen ve Slovak büyük zum yoktur. Ucuz fişek parası- Sof yanın her yanını doldurmu~. 
ırıer altında çok farklı mak- bundan daha fazla hürmet edi- arzu .. neti~es~de !htiyarı surı:t- Papnın Valde 8 itan 1 ve orta elçilerile mümessilleri na atış talimi.. Ötede müzik, 1 Sofya.run her kurumu garpten 
~~an ifade ediyorlar. Fakat !emezdi. ZatenFranskenız!anndilerini ha-- ı teahgosulte.rilmişlmak b

1
!r mudıvafakatin yeız.ısı ile yazılmış ı::r ~- ve tebaasını getirmekte olan hu- kahve, sandoviç, bira, şarap, se- 1 gelen her kuruldaşına konuk-

b'6 hakkında tamamen muta-, kikatte daima . . müt-ı m s ~ 0 . azım r . bunu neşredeceğiz. sus! tren bugiln saat 16/ 30 da rin hava ve neş'e. Araba, oto,, çuluk ediyor. Onun için Bulgar-
llt imişler gibi davranmayı, tefikleri addeden İngılizlerden Hüııeühı Cahld YALÇIN !Sonu oayfa 5 aütun 1 del kamyon, otobüs, ve yayalar... (Sonu oayfa 3 ıOtun 1 de) 



./ Bayfa : ! /-i"E NI - s A'. n x·n 
• ,--- -

HAZRETi YUSUF HİR RLE 
İLE.------

GÜZELLER GÜZElİ ZULEY-HA Barbaros! . t Al ı· T.. ar -OKUYUCU Yazan:ULUNAY c a re e a e 1 c D 1 y o R K ,. : Bugünkü tah"Vimin baalı~ Heykeli aldanmayınız. Bahsedec~gbit • f mevzu ismi kadar mateınli i)ıiJI 

1 Ur U mevzu değildir. Gazetelerde Belediye Barbaros Darıca eski Belediye edilen ölüm hiiberlerinin yazılış 
Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 

- 33 - k azasından Fazıl Süne- tarzlarına itiraz edeceğim. All8! 
? minnet bildı'. "'"~Uf ile sofra ba meyda ına büyü 'd kt bU a\dik gecin<len Vemin, Azrail bir C\ t 

- EaŞka !1lyeecg!n var mı· ~ - h k ar an ŞU me u kanat gerince eşe dosta h~. 
_ 0 halde ayrılabiliriz. şında daha a(ık 'C teklifsizce denizcinin ey e• • ~ "V.ilayetin 15-6-940 t arih vermruc için ga;ıctclerde ,·a~lii 
- &ı ayrılmak istcıniyo - konuşabilirdi. On:ı söylemek is- lı'nı" 1• tecek ve 5274 sayılı cnıirlerile Da- ilan edılır. Buyle zal'.'1amla 0 •• 

tedib;;i 0 ok şeyler \"ardı. İki ay- c1· · ı n '""' 
rum. ' nca bebdiye me ısı a,' 1h" sahiplerinin tabii akı an t· _ Ben de bir arada. bulun dır konuşmadığı delikanlıya kim İstanbul belediyesi, etrafı açı- • dan 4 arlmdll§ınıla birlikte u- ıarında değildir. llıinı kim_ r~dc 
mak i:;tcıniyorum. 

1 

bilir neler anlatacak, ne tatlı !arak tanzim olunmasına haı;- 1 zaklaııtırıldım. Bu uzaklafınıa gelirse 
0 

yazar. Bu şerait ıçın . 
- Benden nefret mi ediyor· yalanlar söyliyecekti? !anan Barbaros meydanına, bil- neticcsı oiarak gerek h11iliı· ölılm haberleri ekseriya en !iC 

sun?. f Tam y~meğe gitmek üzere yük Türk denizcısi Barbarosunl D J t p Jacak b~ 1 mın müdafaası hususunda ve kilde yazılıyor: 
- Hiç kimsenin kimseden ne bahçeden ayrılacaklan sırada bır heykelini dikmeyi kararlaş- ev e namına ya 1 u ~ gerekse öd~vimde bulu_ndu- Hazin bir ölüm . 

ret ctme~c hakkı yoktur. Bahu- kulaklarına hazin bir gönül şar- tırmı~tır. •• b . J ~um müddet zarfında ıttıla .... dairesi muhasebe kalcJJl~ 
sı..s sen velinimetimin karuıısın; kısı çarptı. Şarkı, hayli uzaktan Heykel, heykcltraş B. Hadi ffiU ayaa ttan taCJY er memnun 1 hasıl ettiğim bazı usulsüz ve nin genç faal memurl:ırındll11 
sana hürmet etmeğe mccbu - geliyor ve fevkalade güzel sesli ve Zühtü tarafından yapılmak- yolsuzluklar hakkındakı be- Bay ~k<li Saglam ve meınleJı~ 
rum. bir kadın veya bir genç kız ta- tadır. Fiyat milrakabe komisyonu- mfuakabe komisyonu çalı fa- Jediye meclis zabıtnamelerini timizia en tanınmış spu~-_cııl.t0 _ Emirlerime itaat e~ğe , rafından söyleniyordu. Kah yük İcap eden tahsisat belediye nun kuruçalı fasulyesine narh sulyesi nevinden başka cıns ) ve 938 senei maliyesi kat'i he- rmdıın Hüseyin GürbUZ 1 • mcclıur değil misin? selen, kil.h alçalan, hazan da ha- bütçesinden aynlm1ştır. Heykel koyduğu, fasulye tacirlerinin bu kuru fasulyelere de narh koya-

11 
sap cetvellerinin tetkikinde Fıthami pa_şa torunu bay ;\'."'..ıı 

_Hayır! • fif bir inilti halini alan nağme- tabii insan cesametinden bir kaç narha itiraz ettikleri malfundur. caktır. tanzim edilen 59 maddelik l:uı Cankoparanın eşi 1:"'"· 
_ Niçin? !er insanı adeta uyuşturuyor- misli daha bUyük olaca_k~ır. · 1 Hatta fasulye tacirleri, Ticaret Diğer taraftan, haber veril : raporumla izah olunduğu vcç- Saniye Cankop:ıranın ve '..Dı~-
- Çünkü şimdiye kadar bana du. İkisi de bu şarkının büyülü Vali ve Bcl€d•ye neısı Dok- 1 Vekaleti nezdinde teşebbüslerde diğine ~öre Ticaret Vckaletı, hile ve hilafı kanun olarak ruluk,, müesaesesi müdüru •-ti 

lıi~bir şey emretmedin. Şö~le cazibesine kapılmışlardı. Sessiz, tor Lütfi Kırdar dün yanında bulunmak üzere Aııkat·aya bir hususi ve hükmi ııahıslar eliude- '1 kat'ileşen bUtçc haricinde ve sim Açıkgözle , !imar Neô'. 
böyle yedi sene iki arkadaş g>bı sadasız ve hareketsiz dinliyorlar ı belediye imar müdürü Hüsnü de heyet göndermişlerdi. Ti- ~i kuru fasuly~le'.İ satın alına- 1 belediye vergi ve resimleri Evyapan ile eı;i Zekiye EvY~t 
yasıı.dık. Hundan sonra enur dı. Yuauf. ~arkının yalnız maka- Gerci oğlu ve ııehircilik müte • ı caret Vekaleti ,itirazları haksız ga karar vermıştır. Devlet na- kanununda ve ea.ir kanunlar- nın k•in valdeled e;ki ın~.;ı 
vennci!e kallmırsan pek tuhaf mına hayran olmuştu. Züleyha hassısı Prost bulunduğu halde bulmuş ve kuru çalı fasulyesi- mına yapılacak bu mübaynattan, da da tas•ih edilmiyen vergi- müfettişierirulen Abdul » 
olur. ıZ,·velfı buna kendin güler· ise hem makamına, hem de güf- Rırbaros meydanına giderek ne konulan narhı tasdik ettik - tacirler memnun kaldıl<iannı ıcr tahsil ve kat'.!! ııen büt~e Safain.in büyük hemşireleri '!'ft 
sin. Gen;i ben bir köleyim. Fa.- tesine vunılmw;tu. O şarkıyı heykelin dikilPceği yeri gözden ten maada diğer cins kuru fa- 1 beyan etmişlerdir. Zira, fiyat. de fasıl ve maddesi o!mıyan hane levazım daireşi mütelı"' 
kat şimdıyc kadar ne senden, tekrar tekrar dinlemek, ezber-

1 geçirmiştir. Heykelin şimdi yı- ı sulyelerine de narh konmasını teme_vvüçlerine _kar~ı sermayE?" ı işlere para sarfedildiği ve müclürü Hulfısinin eşleri bıl~ 
ne de efendim Potifardan köle !emek, sonra da hiç dilinden dü· ı kılmakta olan Bc~iktaş karako- emreylenıişti. Şimdi fiyat mü- i lerını rıske etmiş_ bıüunan bır bütçedeki talısLqattan fazla Hıı.fize hanım müptelil. olıll.l!iıııJ 
muamelesi görmedim. şürmeden mütemadiyen söyle - lu sahasına dikilmesi kararlaş- rakabc teşkilatı bu mevzu et-! kısım fasulye tacırlen, bu karar paratediye edildiğ'ine dair o- hastalıktan kurtulamıyaraJı , 

_ Öyle ise yine eskisi gibi mek istiyordu. Çünkü bu şarkı tınlmıştır. Heyekelin denizden rafında tedkikler yapmaktadır. ile, muhtemel zararlardan kur- lan iJdialP.rı;nı hcı nerlense na 'ı yaşında olduğn halde gedılır:~ 
arkadaş olalım. yalnız Züleyha için meydana ge-ı de görüln'ıesini temin etmek Tedkikler biter bitmez fiyat 1 tulmuş olmaktadırlar. zarı itibara alınmadığını ve şada Çivicizade sokagınd~eJı· 

_ Arkadaııhğımızı sen boz- tirilmiş gibiydi. Onu ortaya a- maksadiyle bu mıntaka istimlak ınüteaddit müracatiarıma rağ numaralı Kantar Katibi rı Iı , 
dun. Orta.ya bir gönül meselesi tan meçhul san'atkar, sanki gü-\ edilerek yeşil aaha haline ifrağ d İktı"sat VeJ .. ı"lı' men de kanuni takibat yapıl- met efendicin hanesinde rııtııf• 
çıkardın: ııonra da kabahati be- zeııer güzelinin kalbini konuş - olunacaktır. Ticaret 0 ası .. madığını görünce tekrar 31- meti rubmana kavuşmll!i 
nim üzerime ıı~a kalkı.:ıtın. ı turuyordu. Diğer taraftan Barbaros tiir- Ank d ,, d" 12-94.0 tarihinde doğrudan Mevıa ralımet eyleye. _ .. 
Haksız yere kalbimi kırdın. ı Şarkı kesilmişti. Züleyha sor- besi ile sahil arasında bulunanı ffi e C 1 

1
• S l• araya On U doğruya Dah'liye Vekfıleti yü Bu ilim olduğu gibi g3r.etd; 

_ Bu hususta ne E<"•ylesen du: Çatal ve bıçak fabrikasının is- , Bir haftadanberi ııehrimizde ce katına 1 7 parçailan ibaret geçer. Okuyucular arıısıll ;-
haklısın. Bir d a olan oldu. Ar j - Beğendin mi Yusuf? tiınlaki tamamlanarak binanın bulunan iktısad vekilimiz Hüsnü olan belediye meclisi zabıtna- böyle izdiva~ ve ölüm ha)ıcrl~. 
tık o m eleyi kurcalamıyalım. - Neyi?.. yıkılmasına .. ~~şlanmıştu·. topJantISl Çakır akşam treniyle Ankara- ınelerine 59 maddelik 938 se- ni 'takip edenler de vardır_:A.,,~· 
lşte elimi uzatıyorum, öp ki ha- - Dinlediğimiz ııarkıyı... nonu Sta.dı f ya hareket etmiştir Vekil Hay- nei maliyesi kat'i hesap h~k- hassa ikinci Abdülluıınid _,_if.şt 
nşalım. - Beğenmez olur muyum? Vali ve Belediye Reisi, Bar- f darpa§a garında ıehrinıiz iktı- kındaki rapor örneklerini tak- nında sayılı ricalden biri 11 yıJJl 

Yusuf, hiç istemiyerek, Züley- Fevkalade güzel... Beni adeta baros meydanın<lan soı;ıra inşa- Borsa meclisine se 1 sadi mahafil mensupları ve diın eyleJim, Vekillet de 16- 1 ederse g:ueteler ceneaze a~ ;il! 
hanın uza.nan narin elini tuttu; mestetti. atı devam .tmekte olan Dolma· • • • dostları tarafından t.ctyl olun- 1 1-941 tarih ve 112 576 sayı f ve cenıı.zcde hazır buıun;.ıı ıı.ıııl' dııdaklanna ı;ötürdü ve yavruıça : - O "arkıyı söyliyeni tanı • bahçedeki İnönü stadını ted- çılecek iıeyetın ın muştur. 1 ile tahkik ve tetkiki için fü>- vatı yazarlardı; bu nıeY ııe! 
öptü. Güzeller güzeli de onun yor musun? kik etmiştir. Bu sene stıı.dın "h l ld · cae1i vilayetine hav:ı.Ie edil- \ bfila ri~inden bir NC3,'e ınJll' 
alnına hallikaten ka.rdeşana bir - Hayır! sahası .t~sviye ve tanzim oluna- fı ap arı yapı ı . -: · -- - .~ · . ·nıiş olduğunu bu kerre_Dahi- vardı ki sanki iaİinle münll"'.:'-'J 
buse kondurdu. Artık be.r1311lı~- - Ben tanıyorum. İnanacağı- · caklır. . , İstanbul Ticaret Odası dün tır. _Yerılen cev~ba gore,. b_ır Jlye Vekfiletinde yaptıgını a- beynindeki tezada. bir misal~ 
tardı. Yine e:ıkisi gibi senli ben- nı bilsem hemen söylerim. ..,. • • öğledt!n sonra toplanmıştır. Top- ko~y?.nc~ fa?nka_Iara .. temın ıı raştırmada anladım. Aylar- ediyormuş gibi her cenaze u~' 
1i konuşabilirlerdi. Fakat Yusuf -- Elbette inanırını, söyle! Hava kurumuna Teber- lantıda ruzname görüşillürken ettıgı yunlu_ ve ıpeklı _m_ubayaa- dan'IJcri sü~cemede kalına.- yında bulunur ve ismi de n.1~.ıJ 
ko<kuyordu. Züloyhanm ileride - Kalbim! I I azadan biri, bu ruzname oku - / -t~a kendı sermayesını ~ulla;ı- sının ııebebını anlıyamadım. ta.zaman hazır olanlar ~ 
işi tekrar azıtacağına emindi. - Anlıyamadım? ruda bulunan ame e er yuşlarından maksadın bir for • dıgı ~kdirde a_yrıc~ bu ı_ş ıçın Llıtfen işbu haklı _ve yerinde zikredilirdi. , j)jl'ı 
Çünkü 

0 lişıktı. Kendisini sevi - - O şaPkıyı benim kalbim İstanbıüda mevcut fabrik~a~ J maliteyi tamamlamak nu, yok- ı dl'. yuzde 15 nıs~tınde bır ko- ~ olan iddiamın tahkık ve tetkı- Faraza böyle bir zat 1:1'1 ... .ııo 
yordu. .Aııkını uzun müı).~et siiylüyor ! da bulunan amelelerden her irı sa dinleyenlerin istifadesini te- mısyon alabilecektır. . . 1 kile m. üseb_ bipleri hakk~~ıı. okusa ö!Unün ve akral>ll"';;-.,. 

demezdi Nih Türk Hava Kurumuna ayda on B d B Jis • t k b t ıJm çı lııY ,.,. kalbin<le hapse · a - - Kııl~in mi ,söylüyor? Ne 1 kuruş yardımda bulunacaklar- min etmek mi olduğunu sormuş-ı un. an sonra _ors:ı- mcc ı- ı • kanunı a ı a yap _ası ı ıı hüviyetleri hakkında ko 
yet birgün herşeyi açığa vura- tuhaf şey-.. ~u ~alb!ne emret _de 1 dır. Rurum bu arayı ..tahsil et- tur · ne seçılecek heyelın ıntıhabına ıj hangi makamlara mııracaat !ay bir Jikir edinenıezdi. .. 

0
o 

caktı. Yusuf kaçacak, o kovala· lıır daha soylesın lıan ... Bcnı ıh- k . . b .. tün f brikalarda Bu sual üzerine bazı müna- geçilmi§tir, Borsa meclisine Ti- edeceğime aklım ermediğin- EvVeli: hazin bir, öliiJ!löljjtll 
y:ıcak ve aralanndıı eskisine ya c:tmiş olursun! .. K8'1ke ~m :k.iıJ€1~cu~e geti::Uiştır. ı kaşalar cereyan e~tir. f care~ O<lası_naı;nıııa Murad For-' den liitfen alakad~r. makl!1°- demektir? Sevinçli bir J&U' 
nazaran daha tehlikeli bir mil· kalbı_m de şarkı soylemeyı bıl - · Bımdan başka Türk· Hava ku Bundan sonra, adlıyeden ao- tun ile Kenm Aktar murahhas !ara sayın gazctenızın delale- var mıdır ki bunun hazin ° jr 
cadde bnşlıyacaktı. Yusuf bu se\•Jı. .. . . . rumu kamplarına gedikli nam- rulan bir uale cevap verilmiş-! seçilmiı;lerdir. 1 tiyle d~yurulmasını saygıla- ğunu tasrih.eylemeğ~ IÜZ~r~· 
yeni mücadelede mıığlfıp mu o- j . yusufun ~erınde_ ınce ~ır zeUeri gönderilmekte ve bunla- . nmla rıca edenm., ' rülüyor. Ölüm, hasıı; b~ ııo-
lacak, gıı.!ip nıi geleoekti? Bu- ıstihıa vardı. Zuleylıa ıse bu ıs- rın masrafları kurum tarafın- • YENİ SABAH - DalıiUye nın vefatı üzerine serv_e c. oıı· 
nu şimdi tayin etmek imkô.nsız- tihzayı bütün inceliklerile seze- dan temin edilmektedir. y p g- Ih t •kan Vııkiilf-tinin ruıza.n dildiıı.tini nan mirasçılar için sc>'uıç~~ 
:~ ~~:!c~~~,~~~f~lip ~(ıe~ ~;,_1~~~~~a~~~~;kor~:ri~b~; o.-a u~n -ula~ r a ı 1 - 'ı _Jelooderiz. .' ~:~~~n~:~ç~ab~=~;; 
~;~ih f ii~E;~ ' :~:;:~:~r::~~::.".~r~ rı; marifeti Mohte irlere parayı götüren; Tüccarın ka-1 ! : ~ ~ i : ~ ~jf,~~':7~ 
su~,;::\,1;~~şd:~~le bel- ıuyo!~~~t~~~~~~~siz... Belediye, satıı tibi deüil Mürakabe kontrol me uruy UŞ!· bırakılıyo.r so~ş~tün:':r~~:uıi~~ 
ki aldanıyördu; hatta belki bil· - İşte bu hükmünde aldan - liyor. Bunlar ekseriy~ Y~· 
yük bir hataya düşüyordu. Zil- dın. Benim kalbim gayet yumu- y;a mı yan Od U D• ',.-'ün bir yapağı lhtikarına adamlarını da bilirsiniz. Bakın da bir misıil olarak go~re .ıoJU' 
lc:Xh.~ hakkııid'.1 bu kada: aoe~e şaktır; zannettiğin gibi hissiz\ d 1 ait 3500 liralık büyük bir ka- bu genç onun katibi midir?.. Koordinasyon he- miz gibi (za'fı te'lif) ıerle 
hukwn vermek hiç de ~ogru bır de değildir. Fakat sen yine öyle CU arla Üca e e nunsuz kiinn cıirmü meşhuda Diye tanınıadığım bir zata dıır. eıııııt 
şey Jcğilıli. İhtımal ki o ateşlı tnnı.. 1 e d e C e k düştüğünü yazmıetık. Su~lula- gösterdiler. Tabii o tanınıadı. yetinin kararı haf~ Birden bire genç, faal ~ 
ka.dııı, iki ay evvelki _hadlı;ed~n - Niçin Yu~uf? rın tevkif kararını da bildir- - Bilmiyorum, dedi. Derhal a S nunda &atbik Zekai Sağlamın öldüğü soııra, koCBAın~ ebediyen. ~glı j - Kalbimin yumuııaklığından İstanbulda bazı oduncuların miştik. sözünü kestim: l. diliyor. _,,.,ıı 
ve sadık kti;1_ın~ga aznıetrruşti. 'i5tifade etmeğe kalkı§manı iste- fiyat mürakalı"'3i tarafından Bu mühim ihtikar davasının - Aman nasıl olur beyim de O l U D a C a k - Vah delikBlllı_ya! peı~~'. 

Yusuf, butun bu_nla:ı _bıran mcm de ondan Bir defa rezil tesbit edilen narhı az bularak duruşmasına dün öğleden son- dim. Bir kaç defa fabrikaya ölüm yıldırımının sporc~ 
içi~de Y;ihninden gcçırnuııtı, son j olduk, bir daha mı rezil olalun.1 odun satış yapmaktan vaz geç- ra yine devam olundu. İlk şa- gelmiştiniz. Sizinle bir kaç Taksilerde tek ve çift usulü- seyin G\irbüzü yere Jı)ilıc~1 
iht ımalın hakikat olmıısını can- Hem sen bana az evvel> söz ver- tiklerini ve hatta bazılarınınl hit olarak dinlenilen muraka- .kelime de konuşmuştum. Ha- nün ilgasına dair koordinasyon korkusu geliyor. Ayni te. 5;ıııı· 
darı temenni eı~yordu. Banşın mcdin mi? "öyle ise yine eskisi dükkfınlannı kapattıklarını yaz be koı:ıtrol nıeınuru Necdet tırlamıyorsunuz .. Daha bir kaç heyeti tarafından yeni bir ka- Arclan Cnnkoparanla eşı ~· 
vc_rdiği zevkle adeta mest olan 1 gibi arkadaş olalım,. demedin mıstık. Yelmer hadiseyi şöyle anlatı- ay geçmedi. ramame hazırlandığı Ankara- ye Caııkoparan ve :Miı11fukW' 
ZulcyhııyR:: . nıi? Verdiğin sözü ne çabuk u- Oduncuların bu haksız ve se- yor ve yapılan cürm.U !lleşhud- Dedim. o zaman biraz dura- dan bildirilmektedir. 1 yapanla karısı ı1a ati~ ~ 

- Benım kPrnrm aç, dcdı. ııutl.uıı? · bepsiz hareketleri bir çok şika- ı:laki tertibin inccligııu, ente- ladı. Verilen malumata na7.aran bu sonra Ahdulhay Safı_ı.ı 111~ıt· Gi<l:Jim de biraz birııey yiyelım.; Zuleyha, utanıp kızaracağı yetıere sebep olmaktadır. Bu resanlığını gösteriyordu: _ Belki dedi .. Fakat bir lıe- usulün tatbikatta illıaesa bil- geçenlerin kainvaldelen o "'if' 

-- -ı "' :\ 

Ziili:yha, bu teklı!ı caruna yeıı:le' koca bahçeyi çınlatan bir itibarla belediye oduncularla _ Mürakabe komısyonun- re Samiye sorayım bakayım. yük şehirlerde müşküliıt doğur- o da geçiyor ve nillayelcYe ' 
kahk:ı.ha''savurdu: 1 mücadele etmeğe karar vermış- dan bir yapağı fötikarı ~apı~: Sen in biz de geliriz dedi. Ben duğu ve benzin .tuıırruf bakı- cai,, emdne, "lebbeyk,, A" 'fV' 

tır. - b a curmu 1 b"- · mından esaslı bir netice verme- · d k aş da. B;ı)'..,.. - İşte bu hoş Yusuf? Ben · d makta oldugu ve un indim. Fakat yo u ...,,.ıyor- nın o san y . ın 
Y ·ni ab ı 
~,...,,.....,...,...,,.~ 

ABONE B!:DELI 
Tarkiyo Ecnebi 

~:::":ELfK 

6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 A Yl:tK 

1400 Kr-t. 2700 Krı. 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

soı;:ı > 
soo • 

TAKVİM 
llll'R 73 GÜN 198 AY 7 

1360 11 1357 

eıınzie
1

·rEMMUZ Temmuz 
ahr 22 1941 4 

Perşembe 
GiUll!j ö01e lkin~ı 

il. 14 4.41 ı!.40 Er:ani 

1 . ., 12,~0 16.18 Va~ti 

A•ı•m Y••sı lm:.:ak 

1?.0ll 1.57 6.52 Euni 
19,' 9 21 ~5 '.1.3 l Vnaati --.... DIKt{AT 
e~t..r.: 6 ah• a ,:.ine~. i:~" y~ılar 

ve -,vı ık n91!'rıırdlbın eıdılrn•tin ~ade 

ol~nrrıa.z: ve bunl~7tn kavttotm•ın. 

,,..ni kalb i•lerinden anlamaz bi- .t.Bbelediyşeelımn.ilfn .. emttuiı",.lteerlı~fdmünıntea~ meşhut tertip edileoeği ıçın dum .. Bereket ortakları olan diği anlaşü~stır.dtK! arakntnthb~kf: fizc olduğu anlaşılıyor. y_.,. 
·- v aren b · · "t'ler Ip düf' tt' B ta sonunda ilan e ı ere a ı ı kada 1"r • Jirdim; halbuki benden fazla 

1
, ı 1 

odun satış miıesse- enım gitmeını emre. 1 • - Kaba.sakala tesa e ım. ıı.- Doksan yaşına r .Aı:;ı1. 
anlarmışsın ! kalanndaki ard lik fabrikası sahibi Salım Uza na dedi ki: ne geçilmesi muhtemeldir. Fa- yan ve çocuklılrının to~ııP.ı Selerl·nı· tcftis_e ba0Iamışl . ır. b d eleyı· sordıım 1 lbt· tJ ı kat huausi otomobillere seynı" - d ı at "" "~" Yusuf, cevap vermedi; .sade- ,. nı ul um ve mes --, - Ne yapa ım. ıya ı o - ııın ~·:uı.ın a, .ay a y· •lir 

Bu teW•.ler neticesinde bakıka- Dedi ki • Çünk' .. b d sefer müsaadesi verilmesi ınev- b. k-~ ·e1ıı ~ cece .kaşlarını çattı. Biraz sonra ..,, 1 d ı : mak lazım. u u sıra a kapayan ır ı=ın ı. 
yemek odasında ve sofra başın- len halk tarafından 1a ep e __ ı - - Yapağı almak istiyorum. kontroller, müfettişler türe- zuu bahis değildir. pek tabii bir_hfıdisc<lir. ~. 
da bulunuyorlardı .• Y .. •uf müte- 1 diği halde odun sat~ayan mrdues Konan fiyatı 81 kuru~tut. ".Hal miş. İbtikiır ııu~ile ailamı sil- koordinasyon .heyetinin bu Hele, evıı· 

1 
numarası c. 

1 

ı~ ~ seseler t:esbit olundugu takdı e 90 t dil · k · d.. u· t ı madiyeıı atıştırıyor; Züleyha iRe haklarında milli korunma ka _ buki bunlar önce ıs e er. rüyorlar. Dikkat· etruek !ô.zıın yenı ararnamcsı un v aye e nin başına getirildi~ . i~I ~· 
avni 'ştiba ile yemek yer gibi lb'k Sonra ·yavaş yavaş çıkıp 97.5 Değil mi? tebliğ edilmemiştir. Kararın mımaralı Knntar h.atıbı ü11'1" 
görünerek kirpiklerinin altın _ 11 nununun 32 inci maddesi ta 

1 kuruŞa kadar yükselttıler. Şını Ben de gülümsedim ve: ha.ftıl sonundan itibaren tatbiki- met cfendiyo ne derııinit? !J~·~ 
dan onu •eyrc-divor; iki ay ev- ~:~nga~x;~~'ta::'dt~~= ~ç ;:;;, di de 81 kuruştan fatura hve:i: - Belki öyledir. Amma._.. ne geçileceği aıılaşıldığından il.\nları için muayyen "~•;!JlıcJ.ı· 
velkinc naıaran daha güzel, da- liradan beş bin liraya kadar yorlar. Fazlasını fatura ırıcı Ben tanımıyorum. Bilmiyorum bu~ünlerde tebliğ oltınmdsı bek- kalıp lıir tarz kabul eu-·~cıP 
ha sevimli ve daha cana yakın olarak elden ve para halinde öyle kimseleri. lenmektedir. E\"Velıl. olm'-'a tlan hcleCl' ~ıSıı' Para ve iki seneden beş _scney~ · t· 1 Ce b d bul d B' ~ ' •3 ~ 
buluyordu. Kendi kendine: kadar lıepis eetaaını ihtıva et· ıs ıyor ar. va ın a un um. ıra-z kurtarma.\ i~in ilk s~tı~'" fıl,;ıı'. 

- Ilayır, hayır! diye söv. ıen- Dedi. Bir tertip dü.~ündiik, sonra Zeki de aşağıya geldi. Adlı"ye VekiJı"- ca "filan vefat eln-.ışli<- ı~1 
mektedir. Buna göre hareketi kararlaı,- Benden parayı aldı. Kartı oku- fil. r·

1 
· d il · -<rı1ıJıl --ıc~ di. Yusuf benim olacaktır. Y<1- C. k b t Stadının t·· z an, 1 an a a c:.ı "'- .c:~ , 

U ur OS an tırdık. Sami Uzan uccar e- du. O sırada dışarıda dolaşan dırlaır. Cen•·.esı· fulau ) cC~J ııufu benden ancak ölüm ayırır. - k tt· · • dk"kl • · ~. 
tanzimi ·iye telefon e 1 ve: sivil komiser Şinasi de içerıye nın te ı erı kaldınlacak, tawyanJsrıD .... •' Züleyha, bir daha böyle cahil Be ı ·yecegı··m Kii- ._,,, Cürm' u h tık · l ıı • • 

Belediye Çukurbostan stadı - n ge emı · gınıı. meş uru yap zeyP iştiraklrıi ricıı o u ,~cul~. 
lik yaprruyac tına dair kocası· sah•••n•n tanzimini dün 42_ b_ın_ tip Necdetle parayı gönderi- ve zaptı tanzim ettik. • Demek kiüidlr. oJ<ıı) 11~ e~, na verdiği sö:ıü bozmakta Y~<· ......- T yorum dedi. Elime ':\6200 lira- Bu mühim şehadetten sonra D.. T F •h rundan bu barin me,·tU ~~ 
den göğe kadar haklı idi. Bütün liraya ihale etmiştir. anzını ışı lık bir cek ile 7 tane be§er yüz komiser Şinasi ve katip Tana,ş un a p U ' a l · - · · ·,, c• 
gayretine rağmen Yusufu R~V- süratie ve futbol mevsimine ka liralık k-1. 3500 lira '-. dar bir 1k d E , Jik rılmak istemcdıgım ıçı. iJİ<"c . 

. dar tamamlanacaktır. 1 .-~ dinlendiler. i ~ahit var ı. ve yitp ma eme vim,. e ~u Ufak fıkraY' ' 
mekten nefsini menedeıniyord:ı. Bu suretle Fatih ınıntakası parayı da bir zarfa ~pyup ver- Bunların dinlenmesi için miid- zd" divorımı.: ,. ~· , ,.ı _ 
Elinden gel.miyen bir fedakiırlı- k di. Arasına bir de . "4rt vızit deiumumi muavini Fethi Seza- lerini ge ' ,. • -
ğı kendisinden nasıl iırtiyebWr- da oldukça g\izel bir stada a- yazıp koydu. inin tahkikatın tevsii bakımın- Bir kaçgu"ndür •ehrimizde bu !Sonu sayfa 4 •"~' -ıcti 

ı !erdi?. Fakst Yusuf un kalbini vıışmuş olacaktır. 1 ômer .Abid hanına gittim. dan lleri sürdüğü çok mühim lunan ve adliyeyi Yyai:.ından tct- tlain:si ~- mahlı~m;- J<3le:~,,ı~ 
iethetmek, koca bir dağı yerin- 1 Beykoz Verem dispan -, Sarileıin yazıhanesini bul- bir iddia üzerine muhakeme kik eden Adliye Vekili Has;,n, i 'lllun:ııı 'i'-!ıh cb>i~~~;~ı.,,: ••• ıı. · den ,ııöküp baııka bir yere oturt- · 1 d · · · · 1 1 ''" "".,.. 

serı açı ıyor um ve ıçenye gırıp parayı yine talik ve suq u arın mev - Meneınencioğlu dün sabah da da Eyüp mahl,<cnıclc~in· dr,~ .1• twı.k kadar imkiiDDızdı. Acaba :tıı.aatı tama.ınlanan lstanbul vermek istedim. Almadılar. kufiyet Jıallerfoin devamına tapuya giderek oradaki sulh MiıLldeiumurru nu>'""ı:~ tcil·~ 
Züleyha hu imkinsıtlığı ortadan verem mu"-A"-'-i n-·Iw:z Sulıa Beni ~ita bir yazıhaneye gö- karar verildi. Yarın mUddeiu- hukuk mahkemelerini tetkik et: zahat nld'. Vekil cii'r.Jriıd.v. ' ... kııldırabilecek :ıniydi? Bu mu- şı ~";'= aç~ııı mera- türiip: mıııninin bu enteresan talep- ti. Ve bir kaç davada hazır bu- Je,.O,ıden ve tetkllô~r·~·;v 
vaf{akiveti elde edip edeıniyeee- 1 sun' 1• c··-A .... _; ..ıı-a yapılacak-, - Si.z Saııı.i beyi taııırısU11Zı. namesini aynen neşredeceğiz. Jundu. Bilii.harc iki sulh hukuk "°'' öet""e JMJcı;un ti·- ~,..,., .. ~,, '-lr ı..:r M ..... 11 ..... ~ t·-'-··' m ,.,.m:m P.'Pf"'Ökt"P OOlli olaCSlk- uu.uu- .. _ .~ 

' · _ - ~ -- - r---·--- -- 7 - ... ~ ;<-Mt rp7~ nıFıhkf"tyır~i ilf" i"'rfl hil.-lô~-rd<-ti''°. 
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ukadar 
Rurutulaeak bl~ 

bataklık ı ~ '(B•ı tarafı 1 incide) ı cağı gibi, tarifli marifli bir av, 
la ·'~ar. Jfurumu ~el __ ·sekre-y_ ..-~ kanunları var. Başta ziraat nc- ı 
~ • ., lvi ıloııhım vıraıa """' zareti o1i'iiafi iizere büllin aev
~ ~1rfw~ agu-. let kurulları ve a,·cıJar bu ka-
l"llak Çn tc dostundan nunun tatbikina memurdurlar. 

Hortladımı ? 

Oldukr a kalabalık bir mey 
danda kar•ılaştık. 

Sırtında kolsu;, göğsü açık 

en • v" -ar ., 

e-------- -------~r dnemeden a.ynlınak hak Av hayvanlarını fenni ve hay 
"'ili kullandı. Ben de ahbabnn vanlann tabiatlarınca yetiştirip 
~r Yanbolulu tvan Mutafçi- üretmek için kurdukları parkla
rnıe haşhaşa kaldım. AhbablDı n oldukça önemlidir. Av hay- \ 
ı~f<ir Mutafçiyef çok samiınf vanlannın ve derilerinin mem- 1 

•r aile babag:dır . Daha doğru- leket iktısadiyatında değerli bir 
~bir delikanlı e:skisidir, ~ünkü yeri bulunduğu bilinmektedir. 
~ Ve ortayı bitirip daha yuka- Cinsleri bizimkiler kadar iyi ol
" llıektebe gideıı ~ocukları var- mamakla beraber av derisi ih- 1 

•1r. Mutafçiyef bedav&cı da de- racatı hatırı sayılır derecededir. 
rıu ır: Canla başla ettiği şoför- General Katchar of'un avcılar 
~kltn ne kazanırsa ~ocuklannın kurumu ba.~kanlığı z.aınanında 
t•elıtep parasına yatırır ve ilk avcılar genel sekreteri Miralay 
~"kteptrn sonra parasız oku- Sokıu;ef ve idare heyeti azasın
~kceğin; bir gün aklına ge- dan Sofya mebusu Miralay Şiş
r "'miştir. Yemez, içmez yav. kona - ki ordusunda bir kahra- ! 
~ıııaruun okul masraflarını se-

1 

manlık ~öhreti vardır - Varna I 
& sevme öder. av parkını gezmiştim. Bu park 

b· b:ıma tahtası gibi muntazam I eşlerine göre küçük olmakla be-

1 
•r orınanın geni.~ yollarından raber seyre değer. Varnanın ce-

bir gömlek, bataklarında beyaz 
keten bir pantalon, çorap9tz 
ayaklannda da takunya bozma
sı bir sandal vardı. Baş, şapka
sız gezmek itiyadına tebaan, 
tabii açık olduğundan ne yalan 
söyliyeyim, karşılaşınca. dura
ladım. Bir plajda bile yadırga
nacak bir kıyafetle şehrin en 
kalabalık bir meydanında salı

na salına yürüyen ve sanki bir ı 
marifetmiş gibi çıplaklığım teş
hirden zevk duydu~u her hali. 
le belli eden bu zamane "Çıplak 
Mustafa,, ı bana Ahmet Rasim 
merhumu hatırlattı . 

Alman - Rus harbinde hava harekatının ikinci 
safhası başlarken bazı müşahedeler 

B ir kaç sene evvel ıılüı :yını ' 
da yeniden kavuşan ti~ 

tayın kalkınması için hiik1lliıet! 
her türlü tedbirleri al:ı:nakta 

devam ediyor. Bir taraft~ 
mektepler ve her türlil kültill! 
müesseseleri kurnlurk:en, bir ta,. 1 
rafdan da bu güzel yurd parça• 
sının iktısadi kalkınması için 
icap eden kararlar veriliyor ve 
ıcraata geçiliyor. Bu cümleden 
olmak üzere Ha.tayın ezeli bir 
derdile de mücadeleye giri~il· 
miş bulunma.ktadır. Hataylılar 
için şimdiye kadar bir hastalık 
ve felaket yatağı olan Anıu k 
bataklıklannın kurtulmasına ka 
rar verilmiştir. 

tlç~rken yarenlikten başka ne ı nubundaki ormanlarda ve vak- 1 
~l>ılabilir? lstanbulda gezııüş, tile buraları alan Gündüz Beyin 
~~kovada tozmuş. Rumanyaya yaptırdığı ve halii. bu ad! taşı
'\' ~ınış, Edirnede dolaı;mış. yan Çeşmenin ilerisinde olan 
ri~bolulu Mutafçiyefe sora:,~m il bu park bir iki bin hektarlık J 

~rıı: - Sen de Trakya komi- bir onnand~n ibarettir. ÇC'peçev 
lııdan mısın ? r~ ve iki metre yüksekliğinde 

'•k~a baktım ki çocuklarını bır odun Jlf'ırlc ile kapatllmıştır. 
Ilı Ul.nı.aktan, motörünü işlet - Bunla r yet iştikçe cirnr orman- / 
~ten ve bir dam altında in- !ara dağıtılıyor. Sofya civarın
ı.- ca yaşamaktan başka bir daki park daha büyük ve zengin 
~Yguu yok. Pişmiş aşına su dir. 
ıı.~~adım. Onun da meraklı ol- Burada ki avcılık hakkında da-
-'%\l avcılıktan konuştuk. ha çok notlarını varsa da avcı 
~ !Sof yaya ne vakit gitsem, o- olmıy:-.nları sıkmamak için bu 1 
~~la hep böyle sade ~uya ş<-y- j kadarını yeter buldum. 
h;; ~onuştuğumdandır ki, ıın- Hem avcılık yarenli~ i bir ke-
Nıgınnz ilerledi. 1 re a~ılmaya görsün, gagavuz 

~.lıuıg:ıryada avcılık , yabancı- hikayesi gibi uzadıkça uzar. j 
~ ~kkatine ve övgüsiinc de-

1 
Yalnız ~u kadar söyliyeyim ki 

., bır durumdadır. avcılığın en bellibaşlı mariieti 
ıı:ir Bulgar için avcılık keyif - E reümend Talu 'nun Mo>Şhcdi
ıı..l'undan, harcamadan, kap - si gibi - kıtır atmakmış. Ben de 
~~"iti önce bir uıu.~al Odı·vdir. bir eski avcı ve awı eski.si ol
~ !;'aryada her çeşit parti , ko- duğuma göre buraya kadar an
.. _lıı Ve politika çarpı.şmalan ol- ı lattıklarımın yüzde istediğiniz 
·• \>e olabilir. Bütiln bunların kadarını daraya ç ıkarabilirsiniz. 
~a bir tanesi vardır ki iç iş- l~inde minha edilecek yeri bu
lıı için kılını oyııatmaz ve dış 1 lunmamakla beraber. 
1ıi İçin her gün değil, her sa- 1 Yalnız şu son ~özlerimin bır 

6 alesta.dır: Bulgar avcıı-ıı. , noktasını çıkarmadan inanıııa-
ı1ı!luigarya avcılar kurumuna, mzı ıica ederim: 

Merhum üstad çıplak "Mus
tafa,, dan bahsederken: 

"- Çocuklukta (Çıplak Mus· 
tafa) yı kerrat ile görmüşüm
dür Mustafa homurdana ho- 1 
murdana ko~ar. biz de peşi sıra 
koşardık. Hatırımda kaldığına \ 
göre (Mnstafa) nın vütudü şiş
manca, kıllı , kırpık saçlı, yüzü 
kosmadan kırmızı , ~enber si
yah sakallı idi. Yetişip te gör
meli idiniz. "Dünyaya metelik 
vermem., diyenler mutlaka bu
nun evliid veya ahfadındandır. 
Saclı sakallı , ihtiyar , pir. acuz, 
genç bir takım sa>diller, örme, 
patiska, kuma.~ gi•elerinin ağız 
!arını açmışlar, (Mustafa) nın 1 
önünü kestirirler, para alması
nı rica ederler Guya (Musta
fa) para. alacak olursa kesedeki 
bereket artar, esasen yoksa ge
linnlş! .. 

AJelekser e.;Jıabı servetten 
biri (Mustafa) yı Bitpazarı gi
bi derhal giydirmek kabil olan 
bir yere götürür, giydirir, 
kuşatır. Fakat (Mustafa) 
oralarda mı ya! . Derhal sıkı
lır, yolda soyunup rubalan rast 
geldiğine verirdi. Zavallı alış
mış Ne yapsın? Ahşmı~ ku
durmustan beterdir, derler. Bu 
kudurmuş değildi, delisi idi.,, 

* 
~'hın kişilik silahlı, gönüllü Bulgaryada a\'cılık şahsi, sa
~ llıüdafa:ı ordusu diyebilınz. mimi ve mü.~terek bir disipline 
~ların ber kulübil, baş kııman bağlıdır. İş başında vaJi, emek- Benim rastladığım kimseden 
~ Jlt emrinde verilmiş bır pı- li general, mahalle bakkalı, ye- para alıp para. verıruyor, ermiş
~~taburu kadar talimll ve eli· menici çırağı , devlet şilrası ü- Jik taslamıyordu amma ancak 
)\ı;: . idir. Avcı kuliiplerl.nin ü- yesi, köylü, falan filan .. avcılık j bir insanın balıcesinde dolaema-
' fi ne meslekte, ne rutbede, teşekkülleri içiude hayret veri- · · 
~ ılıı;,,?ıı.. ımda olurlarsa olsunlar , ci bir müsaviliğc tabidirler. Av 1 yı mübah göreceği bir kıyafet-
" bö"lugu'· "·· k t · · 1 .-. r le Eminönünde dola..,yordlL Me ""- - ıpUnın en sadık bırer en- omu anı - ışı , mee e.,. ne r 

"'t olursa olsun _ hazırol! deyince ı aele bir moda çıkarmaksa böy-
~v~ kurumu bütün ulusal iş- hepsi mumdiri'k ! Av ve törenle- ! le edep ve terbiyeye aykırı bir 
\ ~· g(lııter'.len, b~yramlann ri dışında herkes kendi gırado - bid'ati ortaya atmakbı bir zevk 
~~<ılıetlcrin ınihra!ııclır. 191.8 sundadır. lş hayatı başka, fa- • yoktur. Kadınlar çıplak bacak
~ llluahedesi ııilıllilı Jıa.droyu kat avcılıkta ölçü tektir: Müsa- la dolaşıyorlar diye manzarası 
\i lır dıığrtmaz: keklik avcı- ~ilik ''e diııiplin. ı bile intıana bulantı \•eren bir 
~bıldırcın avcılığı, sülün av- Muayyen günlerdeki kulüp çift kıllı Ye kirli bacağını teşhir 

• kar:ıt.a avcılığı inkişaf e- !.oplanmalannd:ı. da bu zakon yalnız zevksizliğe değil biraz 
~ UerJenıiştir! Anlaııılıyor ki.. hükümrandır. Avcılık; asaletin ) da görgü noksanına delalet eder. 
~ ~ anlıyanla.rca anlnşılıyor sporu .d.cıfil, asil spordur, spo- Şayet bu llübalilikten ve derbe
~ IDininıiııi bıldırcının bile ruı;ı asilidir. Dünyanın bazı yer- ı derlikten maksad içinde ya.şadı
"-""'·. tniidafaasında büyiil< bır lcrın_d? av sporunun ilerlieye -
;'°aı Vardır ve bir vatan mu- meyışı hep bu erzast asaJetten i ğı cemiyeti hiçe saymaksa gör-

'Alman - Rus harbinin dör
düncü haftasında ve hava ha
rekatının ikinci safhasına şahit 
olmaktayız. Hava harekatı ilk 
günlere nazaran bir başka.lılf ar 
zediyor, bıınun sebebi: Bir ta
rafın hiikintlyet tesis etmesin
den, diğer tarafın fazla zayiat 1 
vererek muharebe meydanların
da semasını terketı:ııesinden de
ğil kara ordularının harekatı 
ve bu harekatın hava hareket
l!'rine tesirinden ileri gelmekte
dır. 

Muhasım iki tarafın bava ku
ruluşları hakkında mufa.,sal ve 
teferrüaUı malumata malik ol
mamakla beraber kuvvetleri hak 
kında olduğu gibi kuruluşları 
hakkında da umwni malfımata 
dayanarak vaziyeti tetkik ve 
münakaşa edebiliriz. 
'"A:iiiianlann 939 Avrupa bar
bi çıkmadan en·el garp cephe
sindeki konuşları her türlü is
tıhdam tarzına uygun ve sabit 
tesi~ler ve meydanlar ile ica-1 
bında bu meydanlardan diğer 
bir mahalle intikal etmek şar-ı 
tile faaliyete ge~ebileeek faal 
harp birlikler inin vazife ve ik
mal bakımından alaka ve mü- ı 
nasebetleri hem telif ve hem ay
rılmış olup bu suretle bir emir I 
ve komuta , .c idarede sürat ve 

1 

selamet ve sadelik temfo edil -
mişti. 

Konu ta şu cihetler göze çar
pıyordu : 

1 - Hududa yakın av bırlik
leri, 

2 - Daha gerilerde bomııa.r
dınıan birlikleri, 

3 - İç memlekette ve merkez 1 

civarında ihtiyatlar, 
4 - Kara orslularının keşıf : 

· hizmetlerini yapacak keşif ve · 
gözetleme tayyareciliği ordu : 
kuruluşu ve konuşlarına göre ; 
bu çerçeveler içinde serpilmiş 
bulunmakta idi. 

ş.uı. ....,,,,_.' 
O vakitler şark cephesindeki 

konuşlar da buna benziyeceği 
tabii ise de burada pek kesafet 
göze ~arpmıyordu. Çünkü Al
manlara göre FransıZ ve İngiliz 
havacılığı Ruslara nisbeten da
ha az tehlikeli sayılmakta idi. 

Ruslara ı;t'lince: 
İki seneye yalda.şan Avrupa 

harbi havadisleri arasında Rus 
havacılığı hakkında çok az ha
ber alınmakta olmasına rağmen 

-a ve d gU noksanı terbiye fıkdanı ma-
~.· edebiliyor. . s~nra an, mantar gibi gel-ı 1 · ti 1 1 cür'et ~den saygısıza merhum 

\ıı r teiı.like borıısu çahnCll., ı- me bıtme burjuvazidendir. ııye n a ır. üstad gibi: 
1'1aııdır Jd, elli bin Bul=r av- Bulgar Kralı Sa Majeste Bo- Kendini saydırmak istiyen "d"' de . eceğ 
h .,- · · · b. ın· sa k•~ı ındak" · say · - Bu delisi ı 1 · mıy iz ~ ll' ~ant sonra kulıiplcri o- ns ıyı :r avcıdır. Ve Bulgar av- n ~Y s ını an ın-
e 'le beş eaat sonrn ordu 

1 

cılar teşkililtının (birinci avcı) sandır. Şapkasız dolaşmak evet, de: 
~<rgiıJııarının önünde ssı.f w- sıdır. Kral olduğu i~in değil· ceketsiz dolaşmak, evet amma - Bu olsa olsa budalası idi!. 
ı 1 ~rler. ~üyüklilk ve sonradan görmüş~ banyo kıyafetile bir şehrin gö- kararını vereceğiz. 
Yi, <."l:raflı, berkesin anlıyıı.- 1 lük taslamadığı için... beğinde kendini göstermeğe A. C. SARA ÇOÔL U 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~ 

Yazan: 
Emekli Hv. Bnb. 
Bedri CELASiN 

1 kal etmesi icap eder Bu intikal
' ler hazan çifte meydan kullanıl
' mazını icap ettirebilir. 

Ruslar Avrupa harbini yakın - ı 
dan ve alaka ile takip etmekte 1 
idiler. 

Harekatta ve manevl'a kabili- J 

yetinde esas meydanlar oldğu
ğuna göre onları bu bakımdan 
tetkik edersek şu neticeye varı-
rız. 

Memleketin genişliğinden ve 
arazinin müsaadesinden i•tiladc 
eden Ruslann askeri meydancı- 1 bkta örnek olacak kadar beğe -
nileeek usulleri vardır. Bir kere 1 
bil' meydanın mevkiinC' ve onun 

1 

her türlü mahzurdan salını ol-
masına mümkün ornuğu kadar 
ehemmiyet verirler ve tıır- mey
danın seçilmesini tanzimın; bir 
çok mühendis ve mütehassısl:u·-

1 
dan mürel<kep heyetler dol~ ştı- ı 

rılmak suretile ı.arara alırlaı · j 
lşte bundan do>ayıdır k i harekat 

1 

sahasında 200 deıı fazla mey -
danları vardı. Bıcsa.rabya ve 
Baltık memlPketlerinden de is •

1 tifade ederek bu ıniktaı bir hay
li artmış olması tabii dır. Yalnız 
bu meydanların nekadA.r Jıi~tli 
(asfalt iniı; ve kalkıs yen) oldu
ğu malfını değilo;c de yaz nıc:vsı
minde pistler o kadar mıibım de 

1 
ğildir. 

Rus hava kuV\·eUeri geriler
de de genış ve müsait meydan • 

1 

!ardan istifade ederek vruufane 
ve istihdam tarzına uygun yer- ı 

leştirilmiş ise bu bakımdan a
vantaja malili oldukları kabul 
edilebilir. Çünkı1 Almanlarda yal 
ruz ana vatandan hareket etmi- ' 
yorlar, hatti. Rumanyanın bir 1 
sıçrama üssti olduğu zannedil-

1 di. Rumanya Almanya ıçin pet-
rol va. 2;1 bir mç~nb:ou.< ıı v an
cak bir oyalama ve müdafaa 
sahası olabilir. Düşman bura -
dan ne kadar uzak tutulursa 
şüphesiz o kadar faydalıdır. Bu
nun için merkez ve sonra şimal 
grupunda hava kesafeti göze 
çarpıyor. \ 

Kara ordusu harekatının ha
va harekatına tesiri: Ta.arruzi 
hareket yapacak bir ordunun 
plfuıları şüphesız taarruza göre 
hazırlanır. Hava harekatının da 

1 bu planlarla çok sıkı alfilıa ve 
münasebeti vardır. Adeta ona 
bağlıdır. Ordu ilerileyince eski 
meydanlardan vazife gormek 
mümkün olmaz, mtimklin olsa 
da iktisadi olmaz. İşte bu haJde 
av keşif ve hafif bombardıman 
birliklerin ileri meydanlara inti-

Taarruz eden ordu muvaffak 
olamazsa hava kuvvetleri bun - , 
dan o kadar müteessir olmaz 
yeter ki, mukabil taarruzlarla 
gerilemesin. 

Fakat taarruza uğrıyan ve 
gerileyen ordunun hava kuv
vetleri müşkül vaziyette kalır. 

1 - Düşman hava kuvvetle
nnin yakından ve sıksık taarru il 
zuna maruz kalırlar, • 

2 - Düşman kara ordusunun 
tesirine maruz kalmak tehlikesi 
ba.r;Iar, 

3 - Kendi kara ordusunun 
içinde kalır. 

Bundan dolayı meydan değiş-
tirmeğe mecbur kalır ki geri 
çekilmekte bulunan kendi ordu
suna müzaheret edecek bu za
manda kendi başının derdine 1 
dfü;miiş olur. 1 

İşte hava kuvvetleri ordusu -
na müzaheret için ondan da ken 
d! yuvası demek olan meydan
larının korunmasını ister. 

Şark cephesinde karşılıklı ha 
re ketler esnasında bu dunım ha-

1 sıl olmuş ve hava harekatına da 
tesir yapmıştır. Alınanların ha-ı 
va hiikin:riyeti elde ettik deme-
leri de kısmen bundan ileri gel- ı 

mckte ıdi. Bundan sonraki vazi
yet geriye tertiplenme ve b<:s
lenme ve kara ordularının müte
akıp hareketlerine tabidir. 

Netice: 
1 - Hava birlikleri ; kendi 1 

meydanlan kara ordulaçnın hı- J 
mayesine mazlınr oldukça ordu
ya müzaheret ederek vazifeleri-
ni yaparlar. 1 

JI - Meydanlara vıi.ki oL'ltak 
hava taarruzları ekseriya harp
te meydan değiştirme kadar e
hemmiyetli değildir. -------------------11 

Takvimden bir yaprak · 

Ölüm ilanları 

Müstemlekeci zihniyet 

E vet, Hatay ana yurdun 
dışında kaldığı yirmi 

sene zarfında buraya yerle=iş 
bulunan müstcmleketi Franeız
lar. bu ölüm yatağı bataklıkla
rın kurtulmasını bil" an bile 
düşünmemi.~lcı dir. Onl;u• ~adcce 
halkı ve köylüyıi vergi namı 
aJtında paralar sızdırarak soy
mayı düşünmiişler \ 'e Hataylı 
köylünün bütün Rencsini lıarcı
yarak yetiştirdiği altın ba3'1lılı 
buğdayını elinden alarak ona 
Franruz malı ~ürük mü~tcmkke 
eşyası sürmeğe baı;lamışlarılır. 
Fransızlar Hauıyda ancak aske
ri bakımdan clıemmi;;eti olan 
yollar ve kendi askerleri için 
kı,Jalar yapmwlardı. Bundan 
ba< ka halk i~in. Hataylılar i~in 
c" utak bir fedakarlıkta bu· 
l uııruamıslardır. 

Ana vatana 

kavuştuktan sonra 

G üze! liatay ana varana 
kavuştuktan sonra, şim 

di onun nimetl<'rinden istifade 
ctmeğc baslanuştır. Bir tarnl
tan kültür kalkınmaf\J bütfm 
iıı~ile devanı ederken bir taraf
tan da ılk büyük nafia işi ola
rak Amik bataklıklarının kuru 
tulmasına ba.•lanmıştır. Bu sa
yede Hataylılar hem bir milc
rop ve sıtma yuvasından kurtu
lacaklar, hem de binlerce dö
nüm münbit toprak kazanacak· 
!ardır. 

Hiikfımetin bu ka.rarını al~ 
Ja..-nak elden gelmiyo:-. 

MURAD SERTOGLlJ 

HALKEVLERI 
{Bat t3rafı 2 inei sa:yf'ad:ı \ l 

adamın birinin kain ana.'11 hl- Be~·oğl.u Halkevinden: 
müş. Evde ah ve figan etmişler. ı _ Dördüncü meydan tem• 
Fakat tam ölüyü yıkamak üzere sili 1917 941 cumartesi günii 59 
teneşire koyunca kadıncağız 11.t 18.30 da Tepebaşı Çocuk; 
gözlerini açmış, tekrar hayata I bahçesinde verilecektir. 

avdet etmiş. Bir kaç zaman J '!!'!!'!2!'!!'!!'!!'!T!'!!'!ems!'!!'!!'!il!'!p~ar!'!!'!as!'!·!'!ız!'!d!'!ır!'!.!'!!'!!'!!'!!'!! 
sonra tekrar vefat etmiş. Bu se-
fer do tabutta kendine gelmiş ... 

1 

sunda bir sucunun su satarken: 
Bir kaç sene sonra kain ana tek- - Hayat veriyor! Buzzz ... dl· 
rar ölmii!l. Yıkamışlar, tabuta ı ye bağırdığını damat işidir işit-

mez sucuya: 
koymuşlar, namazı kılındıktan - Ulan! Sus! demiş. Şimdi 
sonra gömmek üzere Eyübe gö-

1 
duyarsa bir b..rdak ver! diye 

türmüşler. Tabut musalla ta .
1
. tabuttan gene kalkar!. 

şında beklerken ca.miin avlu- . ULUNAY. ' 

~ll.ıralun bunları! <I;vordu. 
~ edınun div:ı.nını verin de 

~lir okuyalım! 

lı\ ••• 

1 ~ıı onu..~ yayuığı ı Yeni Sa
gaıetesine bakarken bun -

raya, kenclisini ölüme gitmek i
çın yolu kraliçenin yatağından 
geçen bir- esire benzetiyordu. 

Nadire hanımın, yetiştirdiği 
esıri alıcıya beğen<lirmeğe çalı
şan eh kırbaçlı bir saray baş 
kalfasından farkı yoktu. 

' KOLE -~-l Yazan: Ulunay Tefrika No. 24 1 

Bundan sonra o da zenginle
nn en fazla musap oldukları can 
sıkıntısı illetine tutulacaktı. Bir 
hedefe varmak gayesi lralrna -
diktan sonra uzun günleri, nasıl 
geçireceğini düşünüyordu. 

ma. Bugün de istirahat et. • 
Annesi yemekte, o set.betin& 

doyulmayan Nadire banım ol
muştu. Unutkanlıktan bahis a,.. 
çılmıştı. Ahmet bey: 

'ı:ı <liiııünüyor"u . Vr,gıf Coş
' tevap vermek bu danışık
~~~te bir rol almak dPJI1ekti 
ı., i gibi keyfi yerınde ol~y
. 'Yle muvazaalı hü~umlara 

·ı·elrti , b:;.tta Coşkunun böy 
. 'lf sa.~tlerde çıkardığı mee

ı·dan bıriLe (müstear) bır 
•l ile gayet saçma bir ~iir 
\"llniş, •nl2.!' da farkına var 
'll ~ tabetmişl· r, soıır:ı P'irin 
~ ait olduğu anlaşılınca 
'it günlerce nı!z.alı gı:zete
\ b; ı- ş('nnaye t<:~kil ~1ıniş-

\>alı. 'adan sonra diüıiler 

·~ . vo yakında..< tanımadık-
SJJ"J~rin eserlerini d~rcet-

1> e 1.arar vermişlerdi. Fa
lı 'l<!!J bugün o halde değil
~1 tıırıeri o derece tozulmuş
~ ~azm.ık d~ okuduğunu 
~·akt.aı. bile acizdl. 3arfleri 
.,11Qı,Jy-erek ör.ünde yayılı 
'\ v \;aı>.eteye uakıyordc. Ye-
~ a,•,_;oo k•.da.. böyle dilşüıı-
ta. 'tr ,geçen wat onu mtistak
l:ulı.ııea:rrn huzuııına başka 
i'ııf~Y_?tle ~acak dakika-
~ "'§urıyordn. ,.. ' 

~-
~"!J~,:..ıe uzandı. Mul.).y • 
· l tııümkün o~.\~ıı kadar 

. -:: H_~yat ne tırhaf şey! diye 
duşundu. Hakikaten şu kubbe
nin altında değişen yalnız de
kordan ibaret! 

Evvelce kraliçeler hüküm -
darlar esirlerini par~ ile alırlar 
7,evklerini böyle tatmin ederler'. 
eli. Şimdi hükümdarlar mevki
lerini milyonerlere terkcdiyor -
!ar ve onlar da yine her kilidi 
altun anahtarlar ile açıyorlardı. 
Kasasına dayanan bir zengin 

için yaş, mevki, hüsün, muhab
bet meselesinin hiçbir ehemmi
yeti yoktu. Doksan yaşında bir 
pinpon, torununun torunu ye -
rinde bir genç kızla evlenebili -
yor, yetmiş yaşında bir kocaKa
rı isterse on sekiz yaşında bir 
gencin aşkını satın alabiliyor . 
du. Blitün nisbetsizliklere rağ· 
nıen gençlik, güzellik altunun 
cazip rengi karşısında eriyip bi
tiyordu. 

Dilfikii.rı, içtimai vaziyetine 
rağmen flimdiye kadar bir dost 
bir tanıdık gibi feliikki ediyor'. 
du. Fakat bugün artık öyle de
ğildi. Ona ilmi tetkikatından, 
yazdığı ve yazacağı eserlerden 
h h<~tıniyecekti. Hissiy~tmı ok 

bur olacaktı . 
Aşk, hem de ısmarlama aşk! 

Birdenbire bu kelimeye karşı 

büyük bir kin ve nefret hisset
ti. 

Bir gün şark filozofları hak
kında bir eser yazdığı sırada. bu 
kelimenin aslını aramış, tetkik 
etmiş ve "aşk, ,ın (Sarmaşık 'o
tu) manasına gelen arabça (a
şak) dan geldiğini anlamıştı: 

Hakikaten bu his sırna.~ık, ar
sız, yapışkan bir ot gibi insan
ları sarmış ve asırlardanberi ne 
budanmakla, ne kesilmekle, ne 
kökünden sökülmekle kurtulun
maz bir hale gelmişti. 

Bu üç harfi wkrar ettikçe su 
ratına bir tokat yemiş gibi olu
yordu. 

Etrafındakilerin hepsi bütün 
rahatsızlıklarını , felaketlerini aş 
ka borc;lu idiler: Evvela babası
nı düşündü. Annesinin o çekil
mez kadının mevcudiyetlerinde 
sürdürdüğü cehennem hayatına 
tahammül etmek için yalnız yu
muşak huyluluk kifayet ede
mezdi. Mutlaka fıııık olmak la
zımdı. O zaman babasının tesli
miyetini düı;iindü. Bu sarmaşık 

şikayete bil hak bırakmamış
tı. Sonra kız kardeşi de öyle i
dl. Onu gayesiz, hedefsiz bir 
yolda yürüten, hayatta mevki
ini hır tufeyli derecesine indır -
mekten ın.üteessir olmıyan bir 
adama bağlıyan yine o menhus 
sarmaşıktı. 

Kendi kendine: 
- Madem ki in.sanların bun 

dan kurtulmalarına imkan yok. 
dedi, o haJde hiç olmazsa beni 
mes'ut edecek birisile bağlan -
saydım. 

Düşünmemek istediği halde 
Münire aklından çıkmıyordu. 

Zavallı kız! onun kırılan izze
ti nefsini nekadar saglam bir 
metanetle karşıladığını hatırla

dı. Aynldıkları zaman hisle. 
rine hakim olIDl!ş ve ufak bir te
essür göstermiyerek belki ha
yatının en mühim vak'ası olan 
bu hadiseyi tabii bir nazarlo. 
görmüştü. Acı acı düşündü: 

- Bana göre ne iyi bir eş o· 
la.bilirdi. Zorla saadetimi yık -
tıın . Bundan sonra geriye dön
sem bile onun nazarında bir ke
re ziifımı isbat etmiş oldum. Ya 
pacak hiçbir şey yok. Babam 
(Tih; 1- <1 f'l"'jn rilv<'Rin!' tr~Hm vl -

Sonra bu t.eRlimiyeti hemen 
tatbik etmek istiyormuş gibi: 

- Kalkmalı tıraş olmalı , •ÜS 
lenmeli. Kendimizi sahih<'mize 
beğendirmeli ... dedi. 

Ayııanın karşısına geçti, JlZUn 
uzadıya sima.~ını tekik etti; an
nesi yazacağı makale için: 

- Yarın yazarsın. Hatta hiç 
yazmasan da olıır! demişti. 

Anasının bu sozünü haklı · 
gördü. Onun artık rolü Kani Pa· 
şa ailesinin ilşüştüğü köhne ge
minin daha fazla su almaması 
için deliklerini tıkamaktı. Bun
dan sonra çalışmak, uğraşmak, 
didinmek, kendisine bir mevki 
yapmak, bir şöhret temin etr---
ğe gayret sarfeyleınek neye ya
nyacaktı? İstikbali temin edil
miş, Dilfikar hanınıefendiye ka
pılanmıştı. Bir aile yükiı deni· 
len şeyin onca hiçbir mfuw<ı kal 
maınıştı. Ev kirası, ev rna~rafı, 
çoluk çocuk gailesi bunbr ufn k 
düşünceler içindi O bu ka "gu -
larla meşgul olmıyacaktı. Pı r -
denbire bütün mevcudiyetmı!e 
derin bir boşluk his~etti. Hayat 
için didişmenin, ihtir.ısın lüza -
muna kail olduğu için hndi•inl 
keıo i lip, atılınağa layık bir kör - ~ (' . , ... ,.,,; . ·~ 

- Fazılım! Oğlum! 

Nadire hanınıın bu tatlı fer -
yadı onu bir dalga gibi değişik 
şekillerle saran dü.~üncelerden 
ayılttı. 

- Geliyorum anne! diye ce
vap verdi. 

Fazıl, annesinin mali politika
sını kabul ettikten sonra evin 
manzarası büsbütün başka bir 
şekil almıştı. Attık evdeki rüz
rfı.r fırtına koparmıyor, tatlı 
bir meltem şeklinde esiyordu. 
Artık enişte Alımet beyin be
ceriksizliği başına kakılmıyor. 

Duhter bacı azarlanmıyor, Hacı 
dedenin hesap yanlışlıkları hoş 
görülüyor, bele lüzumlu lüzum
suz itaba manız kaJan Agavni, 
Nıı.dire hanımın kendine karşı 

lakayt kalmasından pireleniyor, 
evden kovulacağ·ını zannedi
yordu. 

Fc1ıl anne~inin b1 . \ 'nr ·nın rı(•

z.a.k l'tın1, tanını \ '-- -; ; ·~ r
lanan bir frdaiye lrn ı şı ~ n!an 
h , h'I. kıirl• k gibi ızönıyorc 

- Ya zı nı yazdın mı ) a\TUm ? 
- Hayır. ya7.mıyaeağım. Bu 

vün bi!m'!Ill Aeclen fikrimi top
fayamıyorun1. 

':o 1 , i - · ..., 1"r , • ••. 

- Bu sabah gazete okuyor
dum, diyordu. Samiye bir la • 
kırdı açtı. Ona cevap verdikten 
sonra tekrar gazeteyi aradım, 
bulamadım; hayrette kaJdnn. 
Samiyeye: Gazete demin e:imde 
ıdi. Acaba nereye gitti? 

Diye sorarken ga. .. etenin elim 
de olduğunu görmiyeyım mi? 

Nadire hanım: 
- Bu ata binip at aramnğa 

benzer, dıyordu. Sultan 11.fah· 
mudun gözlük hikiıyesini bilir
l!iiniz ya. GözlüğU a.lwna kal· 
dırmış, harıl harıl gözlük arar· 
mış. Saray alt iist oluyor. Ni· 
hayet Müsahip Sait efendi Pa,.. 
dişahın alnında gözlüğü gör· 
mli.ş. Fakat gözlüğünüz alnı· 
nızda demek!,, Kimin haddine 
düşmüş? Nihayet Sait efendi 
şöyle bir kurnazlık bulmuş: 
"Efendim, şimdilik alnını?.daki 
gözlüğü kullanınız da ötekini de 
anyalım. Mutlaka buluruz!,, 

Samiye: 
- Anne' dedi. Hani Boğnzi~i 

v:ıpıırunda bac;1na ffi;yıc bi 1• u
lh !k anlık vak 'a>ıı gelm i~ ti. An 
lal;:;ana ... 

Nadire Hanım: 
Sus kızını ! dedi. KimE söy

ıe~cm inandıramıyorum. 

1.L:p:si ısı-ar ettiler. Na<lire 
lı:ı.ııım ak'ayı Ş<;yJe anlattı: 

1 A r kısı ,.:ı.r) 
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~~~~ :iaı!r le~r~~~~·ş ~~1rı~1:ı1°!ctf.b~!~:j = N; o, cevap vermiyor mu- ffi8S'UIÜ idarecidir 

İ (YENİ SABAH)IN blJYÜK SİYASi TEFRIKASI 
·~~~~~~~~~~~~~~~~----:::::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

orlaJılı inletiyordu. $erezin dıı.- ralı, kuru yüzlü, kalın ve gergin sun?. 1 
vulcu ve zurnacı çingeneleri enseli, geniş omuz'n, pençeli, a-ı - Ne söyliyeyim ?. 19 Mayıs stadında yapılan 
pehlivanları heyecana getirmek sabi tavırlı bir pe'ılivandı. Göz- - Vallah billah Kızılcalı o... Türkiye futbol birinciliklerinin 
için öyle davul vuruyorlar, öyle leri kurt gibi parlıyordu. Deyince, Hergeleci de d~iin- finali tekme ve yumruk alış ve-

. l zurna çalıyozlardı ki, tutturduk Hergeleci epeyce müddet has mevo vardı. İkide birde gözleri- rişine vesile oldu. 
t lan fıhenk en ölü insanları bile mını dalgın dalkın seyretti. O- ni Kwlcalıya clikiyor ve derin Federasyonun tesbit ettiği 

harekete getirmeğe kafi idi. nun konuşuşlanna ellerinin ha- derin düşünüyordu. futbol sezonunun yüz kızartıcı 
Pehlivanlar, olduklan yerde reketlerine, kemiklerine varın - Hakikaten, Kızılcalı bela idi. ve sporculuğa sığnınyan bir 

dummıvorlal'dı. Her davul tok- civa kadar gözd n geçirdi. 1 Yapılı ve gövd~li bir pehlivan- h~ dise ile kapadık. Bu hiıdisc-
mağı Vİı.rduJoça oldukları yerde Deli Hafız, Çlrağını serbest dı. Gösterişi v~rdı. Hergeleci, nin kahramanı futbolcüdür. 
oynuyorlardı. bırakmıııtı. Onun vereceği hü • yanında çocuk ~bi kalıyordu. 1 Futbokü ceza heyetine çekilir, 

Davul ve zurnacılar cenk ha- kümleri bekliyordu. Hergeleci, Zaten Deli Ifafız: da düşün • hesaı) ronılur, spor sahasından I 
vıı.sı vuruyordu. Davulcular bıyıklarını bir iki burduktan son düren Kızılcalı idi. Hoş, Kandı- iiç. be.ş RY uzaklaştırılır, tcezi-

1 
tokmaklarını davul derisine vur- ra usta.sına dönerek : ralı da yabaııa .•tılır şeylerden ı ye edilir. 
duktan sonra bir de kasnağın ke - Usta, bu Kandıralı .. öteki değildi. O da, AUahın belası idi.

1 
Fakat bize knlıma apor cfka- · 

nanna vurarak sada venyor - Kızılcalı nerede?. Deli H~ız Hergeleci ile alay / rı umuıniyesini üzen ve hoş kar ı 
!ardı. Buna, cenk vuM.13u der - - Onu da gösteririm.. ı:en, ediyordu: şılanmayan hadiselerin mcsulü 
!erdi. şu Kandıralı hakkındaki fikrini - İbram, senin bugün halin yalnız futbolcü değildir. 

Hele, zurnacı çingeneler, zur- söyle bakalım. harap.. 1 Her sporwı bir zamanı, mev-
nalarını birdenbire keskin bir - Ne söyliyeyim usta?.. Allah ne yazdı 1 simi vardır. Mevsiminde yapıl-
üfleyişle havaya kaldınyorlar, - Nasıl buldun?.. usta!, ysa 

0 0 
url mayan herhangi bir spor vücu-

sonra, kısık ve boğuk bir sada - Çetin bir pehlivıwa benzi- Dedi. de faideli olmaktan çok uzak 
ile yere doğru eğiyorlardı. yor.. • Deste güre.~leri bitti .. Sıra or olduğu gibi böyle yüz kızartıcı 

Hulaaa, davul ve zurnalar peh - Aferin.. daha, daha!. taya gelmişti. ve müessif hadiselerin de zuhu-
livanları, yerlerinde duramıyan - Çok zeki .. ve pehlivan ya- Cazgır bağırıyordu: runa sebep olur. 
koşu hayvanları gibi zıp zıp sıç- pısı var.. ı _ Küçük ortaya güreşecek Futbol kış sporudur. Fakat 
ratıyordu. - Daha, daha!.. pehlivanlar ortaya!. j biz ona bir türlü zamanında 

Cazıtır haj;'lnyordu: - Usta, bundan daha ne ol- Küçük orta güreşleri de ba,ş- başlayıp sıcaklar basmadan bi-
- Desteye güre,ecekler mey- sun .. eğer, usta bir pehliva.n ise lamLŞtı. Büyük orta peblivanla- ı tircmiyoruz. 

da.na!. her şeyi yerinde demek.. rı yavaş yavaş hazırlanıyordu.. Beş sencdenberi yapılan milli 
Deste gi.irelÇiltri irili ufaklı - Çok usta! ve oynak bir peh Hergeleci, soyunmağa başla- küme maçları bir yıl olsun fut-

dclikanlılar kazan dibine gali • livan imiş.. dı. Tosun da soyunuyordu. To- bol sezonuna tesadüf ettirile-
yorlardı. lçlerinden ne de güzel - E!. olmalı .. Tip onu göste- sun oralarda değildi. Hiç heye- medi. Yazın bunaltıcı sıcakların 
polad gibi vücutle:r vardı. riyor... canı yoktu. da şehirden şehire taşınarak 

Dc!ete .,.;;,... eri ı...-1adı. Ço Dedi. Halb gayelerine ulaşmak için uğra-.. - - u,,.,, uki Hergelecinin dişleri idi 
Cuklar biribirlerini yıy· arlardı. Ve sonra, go··zıerile Kızılcalıyı b' 'b' · ö şan, d şen sporcular bu orga-m ınne vuruyordu. yle hırs- .. _ 
öyle ciddi ve kıncı ıri"-iyor • aramag-a başladı. Ustası.na yal- lı ·d· ki b nizasyon.,..n ne faide gördüler? .. -~ ı ı , iran evvel meydana eml k 
!ard ı ki, her'- ho,,...,.n veri • vararak: / •·•- M e et futbolü ne kıwı.n • "'''"' , -- aw.<lllak istemiyt>rdu. 
Yorlardı. - U ata! Kızılcalıyı da gös •

1 

T H dı ? osun, ergelecinin sinir için F tbol .. 
Hergeleci, ustasile Toırunun ter.. de olduğunu görünce: u mucadele sporlarının 

orta81Da "•.,daş kurmn• otunı- - Onu go'"sterinıem inkisarı İb başında gelir. Başarılması için 
.,..... ..., - ram, ne oluyorsun be?.. b"""'" k t f ·· · yordu. Onun meramı Kızılcalı hayale uğrarsın?. j u.r- uvve sar ı, enerJı ıs-

ile Kandıralıyı görmekti. - Nedoo usta?. Daha mevdana çıkmadan dişle- ter. Halk etrafı kavuran sıcak-
rin biribirine vuruyor.. ı tes· · d b. • ı Usta.sına soruyordu: - Kandıralıdan daha belAlı.. arın ırın en ır .. n o sun u-

- Usta, ııu Kandıralı ile Kızıl - Ne olursa olsun.. Başa ge- - Herkes senin gibi mi?. zaklaşmak, ferahlamak, nefes 
calıyı giistcnıene!. !On çekilir .. U~cağız bu he- - Neden sinirleneceğim be?. almak için deniz banyolarına, 

Deli Ha!ızın gözleri her tara- riflerle.. sen onu da göster ba- - illan ahmak.. KızıJcalıyı gölgeliklere dölfüliırken biz 
fı ııtizınüş, kimitt nerede oturdu- kalını.. görmerun mi?,. gençlerimizi meşin topun peşine 
gun- u ve kimlerle bir arada ol- Dedi. - Usta samı. gösterirken gör takıyoruz. 
duğunu tayin etmi§ti. Deli Hafız, tarif ederek Kızıl- dlim.;. .. . Kafalar gözler yarılıyor. Ha-

Kızılealı, tanıdıkları ile bera- calıyı gösterdi. Hergeleci, göz- - E!. Nasıl buldun?. keıı:ı:lerin dişleri dökülüyor. Bun 
ber kazan dibinde bir yere bağ- !erine inanamıyordu. - Meydanda belli olur... (Sonu: Sahife s iitun 1 cı.ı 
daş kurmuş konışıyordu. Ha- Hasmına şöyle bir baktıktan - Görmedin mi iri ]µynn bir 
fız, onu evvelden ~örm~tü. Her sonra, ustllSIDjl dönerek: herif?. 
geleci, merakla sorunca onu a- - Usta, alay mı ediyofSun ?. - Ne olıınıa olııun .• 
la.ylı cevap veroi: O büyük orta pehlivanı değil. Dedi. 

, 
- Ne yapacak•m? Meydana - Ne pehlivanı ya?. 

çıktığın zaman görürsiiıı? - Başaltı pehlivanı o, tista!. 
- Yok.. Ben, meydana ka- Beni kam:lırma!. 

dar sabredemeın usta! Hasmı- Dedi. 
mı ~diden görmeliyim. Hergeleci, Kınlealıyı çok iri 

1 
- Bunun g.alip gelmeğe fay- ve çetin bulmuştu. Deli Hafıza 

1 dası mı var?. inanmıyordu. Ustası onu kor • 
- Elbette .. Hasmımı görür • Jrutmak istiyor zannetmişti. 

eem, onu bir görüşte ne oldu • Deli Hafız, Hergelecmin kork 
ğunu anlarım... tuğunu anlayınca: 

- Ulan falcı :n:ı.ısm 1. 
F lcılık "...;il ta' İnsan - Ne o, korktun mu?. 

- a ...,.. U!1 ... ' - Ne korkacağun usta?. 
· hasmını bir görii4te keırtirmeli - _ Görüyorum ki, afalladın 
di~ Aferin nana! Pehlivan de- bir türlü inanamıyonıun?. 

To.sun, hakikaten sakindi. Ve 
kendine güveniyordu. He.-gele
cinin sinirini korkusundan ziya
de fazla heyl'lOBnlı ve b .. llWI ol
masındJuı ileri geliyordu. 

Büyük orta peblivanları IJO

yıınmuşlar bekliyıırlİı.rdı. Kan • 
dırah da, Kızılcalı da Aydoalu 
da soyumnuşlardı. 

Nihayet büyük orta gilre§leri 
başladı. Küçük orta güreşleri de 
bitmişti. 

Cazgır bağırıyordu: 
· Arkası var. 

diği,n hasmını bir göı-üşte ne ol· I'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
duğunu anlar .. 

-5- ,- H iKA YE 

ÖLÜM 
Elektrik İdaresi MebaıU dait .. i 

memurlarından lbrahim Türkömer, 
Emlak ve Eytam ~' Uınum 
MüdUr muavini KeınaJ. Turkömer ve 
Şişe fabrikasL metnurlanndan trtan 
TUrkömer'in babaları Meşdıat Evrak. 
Müdurliığünden mu~koil: 

ISMAIL TÜRKôMER 
müp~li oldutu hastalıktan kurtu
lamıyaıek vefat et111ıştir, 

17 Tmmı.uz ~tembe ııumi öj!le 
ruınıaııru. mlıl~kıp ~yjtoı c&llliin
den kaldırı.larak Gazi Yunus aile 
makberesinc tevdi oluna.Cflktır. 

Köprücı,,n vapur saat ou b>rdedir. 

Çana kale onünde çe 
karşı imanın zaferi 

, • gd 
Bu ağ ıwbekeııi bilhassa 

bu is içın tertip edilen bir çok 
toplar ve beş gemi tarafından 
himRye ediliyordu. Bu gemiler
de t eahhurlu bombalar vardı. 
Bombalar suyun içinde bir hay
li indikten sonra patlıyordu. 

21 Temmuzda kaptan Boylc j 
kumandasındaki E 14 denizaltı
sı ile boğazı üçüncü defa olarak 1 
geçmeye teşebbüs etti. rlu ra
da mayne çarptı. Fakat mayn 
infilak etmedi ve denizaltı Na
radaki yeni ağ şebekesinin açık 
kalan kısmını bulınak saadetıne 
nail oldu. / 

22 Temmuzda E 14 denizal
tımız arkadaşı E 7 yi Marmara ı 
denizinde buldu ve iki denizaltı 
birlikte olarak Marmaradaki 
düşman gemilerine hücunıa de
vam ettiler. Hastahane gemile
rini bir tarafa bırakıyorlardı. 

Mayin tarlalarından geçiş 

12 Ağustosta geriye dönen 
kumandan Boyle altıncı defa 
olarak mayn tarlaları aras.ından 
geçmişti. Bu geçişini hatıratın
da §öyle anlatıyor: 

"Tam boğazdan geçerken ağ• 
lara çarptım. Belki de o andan 
itibaren bu ağlar arasındaki a
çık yol da kapanmış ve boğaz 
baştan başa ağ içinde kalmıştı. 
Bu çaTpma netıcesinde denizal• 
tun 24 metre derinlikten 15 
metreye kadar çıktı. Fakat bere 
ket versin direksiyon istıkanıeti 
15 dereceden fazla bozulmadı. 
müthiş bir ses işittim. Uğultu
lar, gürültüler biribirini takip 

1 
ediy-0rdu. Sonra sisler birdenbi
re kesildi ve tekrar baııladı. De· 
nizaltı il<i defa yerinde mıhl.an • 
dı. Hareket edemedi. Böylece 
ağdan kurtulmak için 20 dakika 
u~tık. Kilitbahir önünden ge 
çerken üzerimden ateş ediliyor
du. Bir torpil gıminin arkasın
dan birkaç metre uzaktan geçti. 
Çanakkale civ:ınnda.n g~eı:ı 
bu da bize zarar veremedi. 

Boğazı geçip suyun yüzüne 

1 
çıktığımız zaman pervaneye ta
kılınış elektrik telleri ve ~rvi -
ııin her tarafuı.da demir ağların 
izlerini gördük.,, 

Marmara denizind& 

29 g.ün 

5 Ağustosta da kaptan Nas-

Y , ta.n, mürettebata kendilcfl!ll ,..--- a z an , --1 ~a .atmalarını emretti ve. B~jj,~ 

V 
. . . il ustune çıkarak geınısını .ÇO ÇDa ewe batırdı. . 

Marmara denizin~ 
- 173 . 

., randevü 
sunt ikinci defa olarak E 11 de- c/. 
nizaltısı ile boğazı geı;iyordu. Bu denizaltının kaptanı ":.,,O 
mıfez burnu açıklarında denız rane'in Türkler clindekı eSB'~ 
alt\nın sırtını bir roayn sıyırdı. ve esaretten kaçışı şa.511acııl' Je • 
O sırada gemi 23 metre derın • ceralarla doludur. Fransı.ıı J: \" 
likte idı. Naradaki ağları geç- ııizııltılanndan üç tanesi Y~p r-
nıek üzere denizaltı 33 metreye larda yahut medhaldc t elillı 
kadar indi. Fakat ağ küçük ge- olunmuş veya düşman t 

miyi yakalıyarnk şiddetle suyun geçmiştir. ~,..~ 
yüzüne itti. Büyük bir gayret s fi 'k" 'k" d'.l uv: 
nelicesı olarak denimltı "''dan 8 r, ı ıncı anun ' ~ ...., Mayu:ta, Maryot 26 tetJIJ1l . · 
kurtuldu, serbest knldı. Bir ooat Bunların içinde yalnız ~ııı· 
sonra bir nakliyeyi torpillemiş- · · d ıı~ 
ti. Bundan sonra ayni günde vaz ısmındaki Fransız e ıı:ı'''.o. 
denizaltı bir topçeker torpılle - Si ağlardan geçmeye ınu. f f 
dı. 7 Ağustosta sahil boyunca olmuş ve Marmara denİP~ • 

rebilmişti. Kısa bir müell ~ 
ilerliyen bir askeri kıt'a ile top den sonra hedefine var~ 
ateşi teati etti. 18 Ağwıtoııta Turkuvaz Marmara ~en ,

1 Tıirklerin Barbaros harp gemi - küçük bir arızaya ugr.ıu 
sini torpilledi ve batırdı. Bu yakalandı. ri 
harp gemisi iki torpito muhnbi (Mnlümdur ki bu fi'rf. ...,, 
refalcatinda Sovla köı:feziıre gi· ,teıl,,,.. 
rerek muharebelere iştirnk et • denizaltısı. kendisini zn.ı Ol' • 
nllşti. ismine izafeten Müsterıp ,,_ı 

Bu maceralar ve bu akınlar şı ismini almı!jtir. - ıııut 1 ~· Turlmvaz'ın kwna.ııdşll . IJ~ 
y:irmi dokuz gün devam etmiş ve mara.sıııda muhtira deneriJll #,' 
E .11 denizaltımız sağ salim lis- rip etmemiş, unutınu.ştıı. iııJ!' 
stine dönmüştür. Bir zırhlı, 1 , ler bu defteri deni:ı:nJtıd':_ •• I' 
topçeker, altı nakliye, 1 vapur dular. Bu defterde Fran1~"'.ııFI 
ve 23 yelkenli batırmıştı. nizaltısının, İngiliı: d~' 

Bu tehlikeli hizmete E 7, E 2, E 20 ile 6 ikinciteşrinde ;;.
El.2, H 1, E 20 denizaltılarile Şa<'.3Jtı yav.ılı idi ve Maf1118bııı-' 

Turkuvaz isünli Fransız deniz- nızının hangi nokte.sında. . 
altısı devam etmiştir. YekWı O• şacakları da iııaret ediJıll?° .,.;I 
laralt Nara ağlan şebekesi 27 O sıralarda Alman deııı~ 
defa geçilmiştir. Bu seyahat ve U 14 İBtanbıılda tamir eıJıh~ıı.4 t 
akınların her biri tek başına bir dtı. Hemen bu Alman d'111~' 
hem:ıset destanıdır. Boğı;zı ge- Franııız kemisinin mu1ıtıt1' ı 
çen veya geçmeye teşebbüs eden terinde yazılı yere gttı:ııW,~ ti~ 
on üç Fransız ve İngiliz. dbeniz- j !emiştir. E. 20 kaı"ŞIBlll"'.'r ,fiil 
altınsından sekiz tancsı at -

1 
dost bulacağını sanırken ııı.Uf· 

muıtır. Bunların dört taııesınin 1 111111 
hemen hemen bütün müretteba- mıın torpili ile parça arı uıı 
tı boğulmuştur. Torpillerıen Türk g~ 

E 7 denizaltımız 4 Birincika- ,)il{. 
nurula ağlara takılllllJtı. Or:ıda İngiliz dcırizaltııarınıfl ıl. ı 
tam on altı saat tal<ılı kalmış mara denizinde torpilleY:Z' 
ve tealıhurlu bombalarla on altı rip ettikleri gemiler ~11 .ıır'...ı 

1 ıarhlı, 1 torpito Jll
1 

,.. 
saat bombalanmıştır. Sonra l:iir 5 topçeker, 11 nakliye, ·i·l 
de 40 kulaç derinliğe in rek ağ- . ,;,:( 
!arın albndan sıyrılmak tocrti- ve 148 yelkenli. 1Ul"ı:::r 
besine girişti. Bu da olmadı. Ni- Bu denizaltı akınları ı•Iİ ~ 1 

hayet kaptan dalın yükseğe çık- için pek ciddi alnbetıer ıı!JY.°'.J { 
tı. Fakat ağlar denizaltıya o ka- debilccek bir malriyo~ ~ı 
dar sıkı ve sağlımı sarılmıştı ki 1 du. Bütiin deniz nıüıı>I ııJ,. ~I 

kcsilnıiııti. Haziran so ı(I" ı 
kurtulannyacağını anlıyan kap- doğru Geliboludaki Tiifl'. ~. ·1 

su iaşe ve mühimmat IO b 
düşmüştü. _ ,

1
er ' 

- GözUnden, yü.ı;ünden, konu 
uuşundan, yürüY!liUnden ne ol
duJ'u belli olur usta!., 

- Öyledir .. 
- Rica ederim, göeter usta!. 
- Dur, gösteririm. Sen Ay-

dosluyu gördün mü?. 

- Ben damgamın gördüm, 
Lil şehrinin danıgaın idi ... 

Şeriok Komiserliğe döner 
dönmez Lil şehrinin polis mü
dürünü telefonla aradı ve me
seleyi anlattı. Akşama doğru 
da eksprese atlıyarak Lile doğ
ru yollandı. 

l-=l-==H=l c::::R =S =I Z=-=-==İ M==j 
dip de meseleyi anlatayım.. 

1 

Kapıya yaklaştı. Hayret!. İçe
ride s~ler vardı. Stefaıı biri ile 
konuşuyordu. Şiddetle kapıyı 
açtı. Kapıya arkasını veren Ste
fan geri dönünce sapıııırı kesil· 
di. 

Bu lafü~n önüne Till.J; ~ ~ 
ra nakliyabm j 'tilJTle~~ 
himmetle tanzim ed~I< ~ O"., 
!erdir. O ana kadar but.O ~ 
bolu yanm.a~n ıı~kl•:ı, ııti 
radan ve oküzlerın -~;yo':;~• 
tek yoldan temin ed1 ~rıP 
150 kilometre uzuııl.~~ - Gördüm, ta, bak ncrode 

oturuyor ... 
- Bak onu gözünden kaçır-

mamıııem ?. 
Dedi. " • f 
Ve Tosuna dönerek: 
- Tosun, Aydosluyu gördün 

mii? _ ___ ...... ı 
4 

Doyinee, Tosun: 
- Yooo... ~ 1 
- Ulan hiç merak etmiyor 

musun?. 
- Nt? merak edeceğim usta?. 
- 1ruıan hasmını kollamaz 

mı?. 
- Usln, ister: kolla, ister kol

l:ıma, nihayet bu iş meydanda 
belli olacr k deı;u mi?. 

- Sen böyle söylüyorsun 
amma, tr.ık lbrıtm duruyor mu? ' 
Dalı neler soruyor. 

- Oıın ba kma, o sinirli de on 
d:ıu... / 

- Pchliv•ıı de<liğin sinirli o-
lur T • I1cyl!C8ll3lZ, siıı!nıiz 
-pc n ollll' mu?. 

- Oima• amma, peblivamn 
11inin ı~· gelir .. Meyda= çıkmadan boşuboşuna sinir
len:::::<cktc nıaııa var mı ~-

D-yincc, Hergeleci kahkahayı 
bastı v~: 

- UA a, ııcn ıle Tosıın:ı neler 
.ı:öyl!lyorımn >, O, öyle şeyden 
:ı:nlıunu- Ond:ı. sinir ne aınr? 
M:!ydan:ı çıktığı zaman önüne 
r;c.cni tu .. ,. işte!. 

Dedil<tcn 3onr:ı, ustasına yal
varrlı .. 

• 

- Ustn, göster ıııınları ... 
Diye yalv'U"dı. Deli Hııfız pı.r-

ım.ğıl ı gO!ıt,.rerek: j 
~ . lşt~, bak, kazan 'ibiıı? doğ! 

111 lhtı_var eıV:allı lir r ~~ll' .. ın 
~a ka.rn rağu: kunı •tıı:-aı!ı ı 
;Jı; <lcill<Bnlı v:ır va o !"1.r! J [.d J ' • • 

İki ihtimal vardı: 
Lasel ya ihtiyar İngiliz sey

yahı kıyaietin<le onun nüfus 
kağıdı ve pasaportu ile beraber, 
kendini Mister Springhol olarak 
tanıtacak, yahut da eski sahte 
ismi olan Pıyer Lantiye olarak 
tekraı· ortaya çıkacaktı. Fakat 
Şcrlok liolıQ.s bu hayduttan fı.
dcu yılmıştı, kendi kendine: 

- Belki de üçüneü bir kıya
fete gi.rer, diyordu, o vakit bir 
türlü yakalıyanıayacağız de
mektir. 

• • • 
Şerlok Holms'ııı dü,~ündüğü 

gibi Lııı;el Lil şehrine gitmişti. 
Polis haberdar c-dilıneden istas
yona inmi~ ve yan sokaklardan 
birine sapmıştı. Birçok irili u
faklı caddelere gidip çıktıktan 
sonra aradığı caddeye saptı. 
Bu ooknk boyum::ı. bahçeli evler 
giiriinUyordu. 1leride gördüğü 
kü ük bir otele girdi, i'3Dlini de 
Mister Springhol olarak yazdır
dı. Odası son katta idi. Biraz 
istiralıattan sonra .şehre öteberi 
alm:ıj;a çıktı. Otele döndüğü za
man gece bastırıyordu. Merdi • 
venleri dörder dörder çıkarak 
oda.sına girdi ;kapıyı kilitledi, 
Onun odasına çıktığını gören 
otel katibi hemen telefonu açtı: 

- Orası karakol mu... evet .. 
İhtiyar İngiliz döndü .. Evet o
dasınd.:ı .. 
Meşhur polis hafiyesi Şerlok 

r:ı.h:ıt bir nefes aldı. Artık iş ko
Jaylımınıııtı. Lasel bir daha ka
çanıazdı. 

lki si\·il taharri otelin karşı 
tarafına dlL:ıtn kaldırını,da bek-

liyecekler, b•şkalan da yol uç- Fa.kat düşünmek vaktini kay • 
larında nöbet alacaklardı. Ni • bettiriyordu. lıerlemeğe başladı. 
hayet polis müdUrü ile Şerlok KISIM: 5 
Hol.ms'de on beş sivil polisle o- T _....., nerede\' 
telde bulunacaklardı. ..._ 

Fakat Lasel de boş durmu • - Laselin gölgcaini gören Şer-
yordu. ,.., lok bağırıyordu: 

Yüzündekl makyajı temizle • - Hay Allah .cSDJnı alsın., 
di. İhtiyar İngilizin kostümiinü Şimdi yan sokağa inecektir. 
attı, ve vaktin geçmesini bekle- Polis memurlanna dönerek: 
di. Saat dokuz buçuk olmuştu. - Haydi, diye gürledi, aşağı 
Pencereyi a~tı, ucunda bir kan- çabuk aşağı inelim, ondan ev
ca bulunan kalın bir ipi dama ve! cadde<le oluruz .. 
fırlattı ve kendini doğru çekti, Lasel bir canıba.z gibi, otelin 
ka~ıca çatının kenarına takıl • duvarı boyunca olan bir boru
mıştı. Bir daha çekti, ip sağlam ya tutunarak on iki metrelik bir 
ca takılmıştı. Fakat çatının ke- yiiksekliten aşağı iruneğe çalı
narının sağlam olduğu şüpheli şıyordu. Ayakkabılarını çıkar • 
idi. mıştı. Caddeye henüz ayak ha.il

- Pencerenin kenarına çıktı So- mıştı ki köşeden Şerlok Holms 
kak simsiyahtı. lpe asıldı. Tu - ile polisler görünJü. Koşuyor • 
tunarak dama doğru tırman • !ardı. 
mağa ba.~ladı. Fakat daımn ke- Şer lok bağırdı: 
narı gıcırdıyordu, sağlam de • - Dur, yoksa ate~ ediyo -
ğildi. Bütün mebarctini ve kuv- rum .. 
vetini toplıyarak asıldı ve ote- Fakat Lasel bir sıçnyışla .ka
tin damına çıkmağa muvaffak ranlığa daldı, ve alabildiğine 
oldu. koşmağa ba.~ladı. Pofüıler arka-

Doğruldu, derin bir nefes al- sında idi. Aralarında on, onbeş 
dı. Fakat kaşlarını çattı, iş yine metrelik bir ml!"lafe vardı. Tam 
çatalla§lyordu. Uzakta in.san bu sırada Şerlok bağırdı: 
gölgeleri farketliliyordu. Ayni - Haydi, yaklaşıyoruz .. Eli-
yoldan geri dönmek imkfı.nsıdı. mizde artık .. 
Gölgelere d ğru eli tiilianca.ııın- O sırada caddeyi döniince, 
da ilerledi, ve güldü: Losel doğru ko.~ına köşede-

B 1 ba 1ns d ki bir evin bah0 .,tinin duvarına - un ar ca.... ııııı e- ' 
ğil!.. tırmanarak bah :esin atladı. 

Birdenbire birinin bağırdığını Polisler d~ onu görmüşlerdi. 
işitti. Aşağı baktı, demin çıktığı 
pencereden yıırı beline kadar 
sarkan bir adanı görünüyordu: 
Bu Şerlok Holıruıti. 
Dönüş yolu kesilmişti. Eğer 

hafi ye ipe tirmanarak gelirse 
Lasel mahvolacağını biliyordu. . ..... ... -· -

.. .. 
Genç Stef.an'ın babası, 1fös • 

yö Marsolye, uzun boylu boslu 
bir adamdı. Hizm~tçi gelip de: 

- Bayım e;zi gômıek ietiyor 
lar ... dediği vakit .. 

-: Ne münasebet canım, ak-

şamın onunda. ziyaretçi olur mu 
hiç? diye söylendi. Kapıda ha
fiye Şerlok özür diledi: 

- Polisteniz, dedı. Burada 
biri saklı ... 

- Burada mı .. Yoksa alay mı 
ediyorsunuz?. 

- Yani bahçenizde buluna -
cağını zannediyonı.z... Ve mese
leyi Mösyö Marsolye'ye anlat -
tılar. İçeri giren polisler, bı•. hçe
nin her tarafım aradıl..r, hiiyük 
bir sabırla karıştırmadık yer bı
rakmadılar. Toprak kuru ol
duğu için hiçbir ayak izi görün
müyordu. 

Şerlok Holıns deli gibi olmw;
tu. Lasel cin mi idi? .. Bir saat-
1.enberi burunlarının dibinde ko
şan adamı bulamamışlardı. 

- Belki bizim içeri girdiğımi
zi anlayınca bu sefer de duvar
dan sokağa tlanuıjtır. 

- İmkanı yok.. Dışarıda a
daınlanm var .. 
-Ac~ba evde mi?. 
- 'Ric.'1. rim elbet gördü • 

n üz, maamafih i~tef'lleniz içeri
sini de arayınız .• 

Şerlok ümitsizlikle başım sal 
!adı ve polisler evden dışarı çık
tılar. Mösyö :.rar.solye oturma 
odasına geldiği vakit karuıı me-
rakla sordu: • 

- Ne var bay? 
Mösyö Marsolye omuzlarnıı 

silker('k cevap \'erdi: 
- Hayalet maııalı gibi bir 

şey .. Pulis hafiyesi galiba hayıı.1-
lcrle u h--.ışmağa bl<!iladı. 

Madam Marsolye yatak oda
.,ına gitmek üzere odadan çık
tı, birinci kuta oı:;ıu Stefanın 
odastnd:ı. ışık vardı. 

- Çocukcağız güriiltülcrden 
uyanmıştır ... diye düşündü. Gi-

Madam 2'1arsolye az kılsın 
korkudan bir çığlık atacaktı. 1 
Öııiinde ~nç ve kibar bir adam 1 
hiırmetle eğiliyordu. 1 

- Affedersiniz, madam .. Sizı 
rahatsız etmek istemezdım, fa- 1 

kat v<ıziyet maalcaef bunu ioop ' 
ettirdi. Korkmayınız, heı n gi-
deceğim 1 

Stefan annesnıın gıdip dışar- ı 
da etrafa haber vermemest için 
kapıya dayandı. l 

- Bu adam kim Stcfan? Bu-
raın. ne yapıyor? j 

Stefan kekeliyorek ıuılatına
ğa başlaılı : 

- Annecığim .. dinle beni, bu 
1fö,;yö Lanliy.) ... beni .. kurtar
dı. 

yol iae denizden derıı .,ııı· . 
lıiic~m.~na maruz kalı)~11,rt :- ~ 
. Buyuk Brıtan) f! ! ~&i . 

rilıtc Çanakkale onuııt ıııııı ~ \ 
nizaltılıı rın bu akııı.Jıırtll ~V· 
ha parlak sefer yoktur-. ı;e~ , • 
cesareti, ciireti, fa:ıJiyetı. ıel"~ 
sabrı, ~ar.uz k.al~.ıld:ır~,,,.t' 
keler, butun Buyuk 1~~1""~ denizaltı harekatının cıı1 c~ ~ mel nümuneleriııi te ı:ı~ı.;.ı,. 
teılir. Onlar asn mıflı!I ı f:l"
!Stilmm ve kabul ettı~~· 
ier, kımmııar haricir!C 
nıışl:ırdır. rıd' 

Ölümün dişleri cırsS:, •' 
·r , .. (.)' 

- Neden kuıtardı? Bıı zabitler ve bu ın 1 . 

Bu sırada Lasel St.cfanı öl- lır· çelik yurt biçin'İllc! ~.u 
<lünneğe kadar kalkan seneı.li ı !erini dolduran !<ar ı!t ~ ,v. 
Stefana uzattı. lcr an~ımla deriıılıı< ' #.1:

1 Stefan annesin~ her şeyi an- yor, m>'<;hııl telıli:,;cl-rt' 1 . ı 
!attı. ı geriyorlarüı. Bir tJrı ,.ı< iJl 

- Peki buı-aya mı.sıl girdi 'I l.ümleriııe sd:ep o!ı<bil g• r 
- B""n pancurları k µarken li.b reaıideleri . d •~f'I" 

onu gördüm.. Burada k:ıcl r lroş' yor, yalıut aydınUj;;ı (6. 1ooır J' 
tu.. gö gemde beni tanın'iı tı. lurlarııa torpillerın . ( 
Fakat ben onu tıuunıamıştun. hedefi oluyorlardı. )'.°il'' et • ~ 
Sonı·.ı iseri aldım. tılan bonıbalann, ~ ıı> 1~ ; 

Madam :ı. arsolye, Lll!!C!e b..-ı!< toroho muhr.;ıJerın:f.t· ıııl! ' 
tı. Lasel gü!ih:ı::süyortlu. y .. lıut Alman d,cııizaı..;, 

- Ben iyi bir ntlanı d ··ilim :ı:a~ına dli.')Cl"C·k b.:::r d;ı.l Jel' 
.madam, ve sizi daha fazlıı. ra - lir bo · uı bT · ı••t ' g ~ - 1 ır r ~ • t.:J.' 
luıtcız etmek. korkutmak iste - ıhbiııd~ açlıktm ve · ı: 1 1-t 

mem. Şimdi her yi o' n 'tti. tan =verebilir! ~. '· cJ''~aı,..f· 
Polise telefon edcbilıı bı ey onl:ırı durtl ·rl ~~cı-· 

Madam M:ır.solyc: h!rı:-ok haft~iar bU • ıa, 
- Hayır mösyö, dedi. Ser- [ l!Ö Us getdıler. , ., .~ ( 

beırtımıiz .. ;Bi.z de size banıı b rG· Hiç te~n !üt ctr ·' ·, · "':"ır t 
!llyıız... 1 miİll di~lc!'İ 'r: ıll"L ' r!J~ l t 

wel e;';iler k Madam Mar • 1ı J l• nlıu-m lııı "d:« •· t< ,., 
1 1 - f' " J; ,;.ı so yenin elin; öptü, ve penııere - ve kaltra . ı•k!ur. ı 

den atlıyarak karanlık sokak -

1 

tevvüç et~ J F;;,,, \,.ı t ) 
!ar iç;ııd~ kayboldu. cıdır. ( , 1,-.c:f. ' 

-SoJ].,,.... •» ' 
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(Ba.ı tarafı 1 inci &ayfada) 

ar 
a 

(B:1ı tarafı 1 ı.,eı ı;:aytac': ~ de ~iddetli muharebeler devam (Baf tıırııfı 1 inci eayfada) 

bir miBiknt yaptığı Hayıuna .sa- etmiştir. yük bir blok teşkil eden ve yer i 
rayından clöndükten 4.0 dakika PsLov • Porhov istikametinde alt1 tesisatını da ihtiva eden 
sonra P.nEI?.ın ve hayret uyandı- dun uah <ocıeya:ı. etlen bır mu buradaki lııı.şlıe.o mevzii tama· 
ncı bir çekilde yapılmıştır harW<!Je Jc k!Wlarımız d!i.ş - mile ele gec•nr.ek için Alman 

Kab:nenin fatifasıııa Konoye- nıamn rnotöri.i.ı ve zırhlı bir gru- piyadesi uo saat mücadele et-
. zdind 17 ~o d llUJlU J. a•,a orek k!Blm, kısım mek rnecburiyelinde kalmıştır. 

nın ne c ımat .., a ya- b" · · i ha e •-m. r . e ·r çok Bu mevzi gayet mükemmel ır 
pılan r .... kıladc b' r nazırlar ı;;tı- ''' l . b 

ilm. tank, kamyon -,·e hPı· türlü silah surette giz enmış ulunuyor ve 
maını miiteakıp karar ver ı.ş, ik k b 
miltea.kibe:n lısşvekil trenle Ha-, iğtin1m eLmL;lerdir. Düşman, çelikten mamul müteharr u 

' ._ __ ._ · I'- kıtaJann:n ~1• ı-•-nı garbe heleri ihtiva ediyordu. Ağaçla-
yunın ya ~et etmiştir. ..., - <>- ....,.. d al l 
noye sı.at 21.4-0 da. 'rokioya doğru sü lm~ktcdir. 1 nn üzerin e s <lanmış bu unan 
dönmüş ve J...'-'--·i tekrar top-,ı Vitcbsk ruıatakasında bütün avcı askerleri mevzii haricen 

~-=, müdafaa etmişler ve Alman as 
lıyarak imparatcnın yeni bil- gün <lr n motörlii ve zırhlı kerlerini bir kurı,un "ağmuru 
J;fıınetin tcr;cltkülline .kadar iole- kun"ctlerinc karşı anudanc mu- ile karşılamışlardır. Ağır top _ 
re de\ıım cdilm i ha.lrkıo 0iakil lıArebeler olmuştur. Dü§man ları.a ıı~wan top;arından yardımj 
emrini telılı* eylemiştir. şa.r.&.a d..ı;;r ·ueı:;cmek ~ bey-

1 

r?iren Alman kıtaları bu mevzi-
Bur.ada, \Wyetin fcvkalilde hude gayretler r;ö •• erınir;tir . U:, bataryalarını susturmağa mu 

nez.ueti dola ·ı~ile im r:ator ve Mu:ı ı;ebı!kr her iki taraf için , af fak olmu~lard•r. B:ınun üze
imparatoriçe ·varın öğk'dtlll son- zayiatlı o aıak deva.nı etınekte· ı rinc piyade kuvvetlerile istih
ra Tokio}'4 döıuıceki.erclir. ı dir. kam kıtalan, civardııki sığınak-

M:•t.nı im, bir kaç gündenberi Novog-ntd - Volins ıstikame - Jı mevzilerdtn açılan şiodetli bir 
soğuk a©ıibi;ıcdan .muzlarip ol tinde • ı.aJ;mınız dıipnarun Ş&r· ateşe ra..~en birlikte, ilerleme· 
duğu için kabi enip f"vkalide ka d ., ileıleınek ve mii3kill ğe muvaff.ak olmuşlar \'e başlı· 
tOjllanhliln<.la ~r bıılı.:narua- va..:iyet.e dü.,._.ı zıc.tılı kuvvetle- ea müstahkem ,sığınağın maz
ını,, buna lı · nacn kabine ba.~ rine iltıha .. C:L::>ıek için yaptığı gallarwa infiUi.k m:..1deleri yer· 
zel<rctcri l1atwokaııın iııtifa im 1 teşebbfu;lere filırşı mukabil ta· leştinnislerdir. Riddetli infilak- 1 
zasını almak üzere ikametgahı- aı-ruzlarla anuctane harp etmek- • ıar neticesinde beton duvarlar 
n:ı ~.itrnislir. tedir. . ı çaUıyar:ık yıkı.lmış ve içerideki 1 

Bir tesacfüf eseri olarak ikin- 15 Tcırunuz günü Sovyct ha- ler ölmlistür. 
eı o'1oye iııin istifası va kuvvetleı·i dİllıimarun ınotör- Bu mühim mevzün znptından 
eski bahriye na•.ırı Mitsumasa lü ve zı.rhlı cüzütaınlanna ta. so'1ra hücum lntal!ınınız diğer 
Y oııai J.:abiıı.esiııi istihlif ederek arruzda ,.e tayyare meydanla- ' müstahkem mevzilere, bu mev
iktidar me kiine geçtiği 17 Tem rında tayyarelerini tahripte de- zilcrin ölü zaviyeleri tarafından 
nıuz 19·10 tarihinden tam bir vaın etmişler ve Ploesti petrol yakla$ar:tk, bunları da infilii.k 
gene f!Onr:ı va.ki olmustur. O sahasını, Sulina antrepolarını maddelerile tahrip .etmişlerdir. 
tarihte Yonai kabinesi lngUiz - Tulcea mıntakuuıdaki nakliye Bu suretle bP.ton müdafaa siste
Japan . AıYıerikan iş birliii ta- vruııtal:ı4ını bombala~lardır. min;n cenahları zarar veremi -
ra{tarı olarak teli.kki edilmek- 14 t.cmuz günü diişanm 52 yecek bir hale ~etirilmi~tir. 
te idi. tayyaresi düşürülmüştür. Bizim Dükrl't'I' lı:n-a hücl!Dlu 

İkinci K<m.oye l<abiı:ıeai idare- kıayıbımız 25 tayyan:dir. Bükreş, 16 (a.a.) - Düşman 
sinde Japon tarih;nin mühimi Riga körfezinde bir Sovyet tayyareleri dün gece Bükreşin 
lıf>diııcleri \'tmlar olm~bır: destroyor:i düşman tayyareleri- bir mahallesi üzerine kü<,-ük ~ap-

1 - "Milli himıct birliği,, nin rı.lu hücumıına uğramıştır. Dest- tı; yangın bombalan atmııılar - J 
tesi~i ile Wıadrliiıı eden totali-! royer hava dafi topla.riyle iki dır. Çık~n. ya.ngı~lar ısiv;J koru-

1 ter milli lıarekct ürıı-rine bütün düşman tayyaresini dü.~iimıüş ma teşkılatı ve ı.tfa>ye tarafın 
siyasi partiler;n dağılması. 1 ve kendisi hiç hasara uğrama - dan sür'atle ı3ondürUlınüştür. 

2 - Japonyayı Almanya ve ı::nıı;t.ı.r. Dafi bataryalarının attığı obüs-
ltalyaya bağlıyıı.n üç taraflı it- Sovyet silahlı bahkçı. gemi- Jel"in parçaları bir kişiyi öldür-
tifakın akdi. !eri I:<";n!ii.ndiya körfezinde bir müş, bir kişiyi 3'~rala.ınıştır. 
Şayuı ılikkat lıir rıı&ka.Jo düşman denizaltı. ııı',n mayn İspanyol gönüll.ii.leri 
Tokyo, 16 (a.a.) _ İkinci t~.r~an. geçerken battığını Berlın, 16 (a.a.) ~ Sovyetle-

krıncye kabinesinin alnuş oldu- · gorm !erdir. , re karşı h.a~~_tmek ııstiyen Is-, 
ğu kattıi.'U"Llaıı ve >cra.at.u.dan I J)~rt dü,."1llan av tayyaresile panyol gonilllule~ı 16 temm~ 
ve jı;tikba.lde alacağı Jıararla.r _ 'ı vukubulan bir hava muharebe . 911bohı Sarrebnw a ~cekür. j 
la y.apa.eağı icraa.ttan bahseden sinde iki Sovyet deniz tay-.;aresi lık defa olarak Alman toP.rak ~ 
Hochi Shkubun gzetesi, yazı .1 iki dil an tayyaresini dü tir - l~a ge~nı.7kte olan .bu Ma".' 1 
yor: .Bi1 takım ısö7Jel'le değil\ müştür. Bir Sovyet deııiz tay- "l.~non., :ıız~tamlar. ı bınlerce kı-j 
derlıal tahakkuk ettirilen karari yaresi kaybolmuştur. şlllcn ınure.tkep bul~nma~a -
la~la .kuvvetli suı·ete organize SoY;ı t ınttlie:z.i mklediliyor mu? <J:r· Bunların n:ıklı ı~ın mutead-
edılmış bir milli müdafaa vücu-1 . dıt trenler tahsıs edilınıştır. Bun 
da getirilmesi zarureti şiddetle! ~evyorkk, TJB (a.~.) V Dingt.N.B.. danbaşka diğer bir çok na.kliyc 
hiıısedilmektedir. ı ,ev~or _unes ın aş on v~ıtaları da ııari< eephesine 
- Bu gaz t .1• edi K da Saliilıiy~Uı bir kaynaktan al-ı dogru günlerce Alman toprak-

e e, 1 avc yor: a - d ;; ı· ta s t ı d kt' 
bine, memleketin her türl!i ih -j ~?1 • ma ~ nazaran ?vy: ann an gcçcce ır. 
timallere karııı ko:Y'8b;leeek bir hükumet daırderı ve resnı.ı mu· ı Bu gönüUu İapanyol kıtaları 
halde bul d . eı;se>ıclcr Moslrovayı terkcd.erek hemen hemen tamamıyle İspan-
çok bli .. kumnb. ası ar~ısun "-hı~ ı hük.lunet merkezinden 450 fer- ya dahili harbine iı;tir&k etmio 

yu ır enerJıye sa ıp h fcd bul L ' · ' 
olduğunu i.ı;;bat etmesi lazım e-1 sa mesa c. unan a.z:an a olan eflki milli muhanplerden te-
tir. g j nakletıne~ler. AmerUrnn ,,ckkül etmektedir. Bunların ek-
Aynı gazete diğer tarartan gazet~sıne ~ore yaln1z Harıcıye serisi uzun . neler tecrübe gör-

~yle demclttedi komnıHt>rligı muvakkaten Mos- mili; ve fev.kaliı:l.e mükeı:nmeJ bir 
. r · kova.dan ayrılmıya.c.alı:tır. Bu sıırette tıecbız edilınlş bulıınmak 

... Bwıdan hır se::ı~ c~vel ,te§ek- sebepledir ki diplomatik malı- tadır. 
1 ul _etmış ol.an ıkıncı I~oncye filler de Moskovada kıı.lacaklar- Alınan ileri harekiitı 
~3:bi~ .. o r:amaııd:ın ben çok dır. · 
ı~ı b1r sıyaset takip etmiştir. ım~sk<ıvaJllll bir karan , . Berlın.16 (a.a.) - Sovyetle- 1 
lıakat Japonyıı.nın t&m bir harbe Lo dr 16 ( ) O. .1 J nn, Stalin hattının arkasında 
.karşı koyabilmesine medar ola d"" n '.':• Sa.a. U- grb.enl.ı.: 1 Dnieper ve Dune nehirleri ara-

- ı~ıne gore ovye er ır ıgı d· ... bö"Ig·" · b. k c k daha •·ncrJ.ik siyasi bir is • 1 . ., __ ,_ ti .· 1 ·ıt . ı ıım ..... ı =e yenı ır mu a -
tik • ıu..,,...c eıı ngı ere.nın yan vemet h · tes" etmek h 

amet alma.k iazı.mdır. başında mücadeleye iştirak e-j ~ ~ı. ~ · . us~: 
Şimdiki kabinenin g yesi. Ja- den Yugoslavya, Yıınanistan, ~ndakı tt bu~un umı:::-~ kg 1 

ponyanın Yeni bqtıuı teıısikin • Belçika ve Norvcçi tanıma,ğa dır sureb .. ~"- oşa çfl.aı B · r-
den ibaret ol.ın lıdı K bin 1 . . B G il · unun u ..... u ı;uu rına men •

1 
·'-' ama r. a e, ta.rıır vermıştir. . avr onç, sup teşekk .. ll . Sovyetle t 

~r.., As?a<Ja ve dünyada yeni Yugoslavyayı tekrar Sovyetler u _ erı ~ ~
nı.zamı.n ıhdıisı i§inde milletin biı·Ji.;i nezdinde temsil etmek rafında.o .aelacele toplandıgı. hır 
haki.ın bir rol oynamaı;ını temin üzer~ yakında Ankar:ı.dan ayrı- sırad~. Alman kıta1arı . Lenın -
edecek surette hareket etmeli • la<ıaktır. 1 grad .. ıızerı~c f.a.sı.lasız hır suret
dir. Koneye kabinesi siyasi sa . Rus - hıgiliz ittifakı hakkında te yurumege d,evam etmekte • 
ha ile dalıili idare sahasında ba- . dirler. Bıına muvazı olarak Sov-
zı hatala~- 00·· ·· .' Londra, 16 (a.a.) - Ofı: yet fırkalarının inhililli de de-

• u• une gel)ememış B r"-·rclıill taraf·-"--A • · 
ise~ bu harp devresinde Japon- · "'"' = \a.m va.m ctmoktcdirler . 
yaya rehberlik trnek r · ı.ııtın· lmmarasmda yapıl.nuş olan Alınan esirlerin verdiği ifa-
göstenniştir. Ü~ü.zlü ı~ı~ :·,'f(_ufsyba. il~ttakif tkedilmi~sakoladın Hl · dele göre Baltık memleketlerin-. 
akdi, Çiı:ı - Japon ihtilafı v' mil '"'"' ' . ır 1

. . a . ~1 ı .. r v.e deki Sovyet onluları kumanda- ' 
li l izmetin teıısiki b b" Rus mıUetı ıpırıdi bizim muttefı- nı ile maiyetinde bulunan on su-
delilidir unun ırer kimizdir.,. Şeklindeki beyanat - bay kurşuna dizilmişlerdir. 

· tan bahseden gazetelerin kaffesi 

Rabet'te bir 
komplo 

Başvekilin bu beya.ııatını tasvip Vitebsk bölgesinde, Alman 
etmektedir. kıtaları pazartesi giinü de Sov-

"Millet, müşterek düşmana yet ordusundan :viizleree ir 

CE.2 tocafı 1 ine; Hyf•d•l Londra, 16 (a.a.) - Alman 
:aYa r,cıl.ıni 9 ve 17/30 da rady<>SU bir Tanca ~lgrafına 1 

karııı bizim yanım.uda harp eden alııuşl.ardır. Alınan a•kerleri 
bir memleketin a.ncak bizim müt buğday tarlalarında, ormanlar '. 
tefi.kimiz olacağını anlar.,, da ve dinamitle tahl"ip edilmiş 

ula ~itı;ııek Ur.ere hareket istinat ederek Rabet'ta hür Fran 
~'liı. lllisafirler istasyonda sız . &~ikudi . keş!ed~ıü . ve 
:-:ı;ct o.dı::-:ı Ilal"icıye Vckfile- 20 kışının. tevkil edıldigıru bıl • 
0·nlroı şefi SaWıa.ddin Ar- dimıektedir. 
1~ E::mniyol !JirektörU Şi- ·o:t=b===h=us=usı=.=t==. ==A=== 

,< • Ugay t:ıraJ:ındruı ııeJ.iı:ıı - e aası . ı:enm nk.ara 
,,,r. "l \"e Ahm.-::ı büyük elçisi garındıı.dbır hri•aatlikzd kt~vakkuiu 
J<" , ~ı·. llt:ue;:ı, ve Bulgar el- esnasın a şe mı . e ı v~tan _ 

·.ı._ Ve ~<irrimizde bulunmak- daşlaı:ı tarafındnn uaz Ye i.krıın 
1\, n Nnı:m, Rumen ve Ma· edılmışlerdır. 
• 11l:Jiti Uırafınılan karsılan Bu }uışus1 trende bulıı.ıımakta 

' İGt:ı:ıyı>l!clJ. '1'iirl< mat - olan Almanyanın Moskova bü-
ı._ llıU::n~:ıiikrile şahrimizdc yük~. Voıı ~~erı~~ .Al
""""altt:ı ok1.:1 bii.tiin ecnebi nıan büyük el~siniıt miıeafırı o-

) '<ti: ınüm .. illeri hazır bu- larak şehriaıUıde kal.m.ıftır. 
•f ~ l:t ic;üer. V Seh yarın u-

~ a.o: U:ıcar, nu.wea ve radaıı. tayya.re ile Berliae ~ 
&ıyari ıııüınessillırri ileJ cektir. 

Daıly Telegraph'ın başmuhar- çiftliklerde saklanmış bulunan 
riri, makalesinin büyük bir kıs- her sınıfa mensup Sovyet as
mını bu beyanata tahsis etini'! -j kerlc'rini yakalayıp toplamak • 
tir. l{urtuluş harbinde Rusya tadırlar. Bunlar, d~ğıhıı Sov -
ile büyük Britanyanın .müttefik j yet fırkalanmn be.kayasını 
olın.a.J:ı.rın.ın ilk defa vaki bir şey t~il etmektedir. j 
olmadığını iıatırlattıktan sonra Alman ileri hareketi yakıcı 
~yle demektedir: sıca.kl11ra ra~en rlevam etmek-

lttifak haberini öğrendiği za- tedir. Tanklar delik deşik olmuş 
ıııan Berlin'in isterik bir buh - yollarda. birbirlerini takip ey
rana tutulmuş olması hayret e . lemekteclirler. Zencinler kuma 
dilecek bir şey değildir. gömüldükçe dev gibi zırhlı o

Ülkelerini fethetmek istediği tan:ıobillerin etrafını büyük ve 1 
eqı]eketler arasına nifaJ< sok- Jı;ılın to.z bıılutarı kaplam.akta.

nıa.ktan ibaret olan mutat hilesi- dır. Alman piya&e kol.ları t.nk 
ni tekrar etmekle Führer, en zi- lın takip etmekte ve bu kafile
yade koriıma.kta oJduğu iki dU.- ltrin arkasından ağır çapta si
lo. ru *<ındiııiM k ı ~tir - llhları taşıyQ,1) Atlıldiye Vlllllta-
pıiştir. . . • • -. 4n g;elıııekteıiir 

in iliz 
tayyareleri 

(Bış tarafı 1 lncı gayfııda) 

bir kafileye muvaffakıyetle hü· 
cum etmişlerdir. İki ağır bomba ı 
büyük bir vapura isabet ederek 
tamamen tahrip etimşitr. Diğer ı 
bir vapur da t.ım isabetle ön ta
rafından hasarı uğramıştır. 

Dün Libya mılıili açıklıırın - · 
da İngiliz ticaret ['.<'?Ililerine 
bomba atmağa tevessül eden 
düşman tayyarelerini tayyarele 
rimiz karşılamışlar ve altı adet 
Ynnkers e7 ile bir adet Messer
clım.itt 109 t::yyaresi düşürül -, 
müstür. 

11 - 15 temmuz gecesi ağır 
bombardıman tayyarelerimiz E- 1 
leusis ve HııEMni (Yuruınistan), 
ile Heraklion (Girid) de düşman 
i~gali altında hulıınan hıfva mey 
danlannı bombardıman etmişler 
dir. Eleusis'de hangarlara ve 
hareket sahaları ile tayyarelerin 
ortasına ta misabetkr kaydedil
miş ve yangınlar \·e infilak vu
kun getirilmiştir. Diğer iki he
defe de buna benzer neticeler 
alınmıstır. 

Ayni gece, ağır bombardıman 
tayyarelerimiz Messinede dok -
!ara ve diğer askeri hedeflere 
büyük muvaffakıeytlerle neti -
celenen bir taarruz yapmışlar -
dır. 'fonlarca yüksek infilak 
kudretli bomba ve yangın bom
ba~ı atılmış ve bahriye gan ile 
lokoıno.?f depolannda, trans - 1 

fonnator tesıısatı binasında ve 
antrepolarda büyük yangınlar 
Ccıkarılmıştır. Dört sıra vagon 
ateşe verilmiştir. Yangınların 
alevi 100 kilometre =aktan 
görülüyordu. 

Dün l"f'Ce Süveyı; kanalı böl
gesinde bir miktar düıunan tay
Y'.lresi uçmuştur. Bunlardan bi-

1 ri göle, diii;M"i Port . Saidin 
oenubıında karaya düı:müştür. 

Yukarıda zikredilen harekat
tan iki tayyarcmiz döı:ımemiştir., 

Londra, 16 (a.a.) - İngiliz 
bombardıman tayyareleri 16 ha 
7Jranla 10 temmuz arasında 
Ruhr havzası üaerine 2.000 ton
dan faı;la bomba atmışlardır. 
Ayni müddet zarfında binlerce 
ton Kolonya üzerine ve 500 ton 

:ı:n fazla bomba da Bremen ü-I 
zerine atmışlardır. 

İngiliz k ·r tayyareleri Al
m11nların son zammı.la.rd11. üst 
üste milte11<ldit geceler bombar
dınıan edilen Mtinster şehrinin 
ıuıkeri hedefleri ihtiva ettiği is
bat eden fotoğrafiler getirmiş -
!erdir. Alman propagandası ise 
Münsterin bira fabtikalah müs 
too:ıa olmak üzere hiç bir en· 
düstriyi ihtiva etıniycn bir kili
se şehri olarak tavsif etmiştir. 
İngiliz akınının birinci gecesin
de alınan neticeler gösteren fo
tografilcr buı,'Ün gazetecilere 
gösterilmiştir. Bu fotoğrafiler 
bombardımanın münhasıran ha 
va meydanına tevcih edildiğini 
ve meydandaki bütün binaların 
kül haline getirilerek mücavir 
kışlalarda büyük hasarlar ika 
edildiğini isbat etmektedir. 

l\laıtayıı. hüemn 
Malta, 16 (a.a.) - Resmi teb

liğ: 
Pazartesi ;tki8J"ı üç defa ha

va tehlike işareti verilmiştir. 
Bombalar sivil binalarda bir mik 
tar hasara sebeb olmuştur. Ne 
sivil halk ne de .siliıhh kuvvetler 
arasında hiçbir zayiat olmadığı 
gibi askeri bir hasarda yoktur. 

Almanya üzerinde 
Londra, 16 (a.a.) - İn!?;iliz 

hava kuvvetlerinin tebliği: 
14 - 15 gecesi İngiliz bombar

dunan tayyareleri Brcme ve Ha
novre şiddetli ııurett.e bombar -
dıman etmışlcrdir. Her iki şehir 
üzerine de tonl&rca. yükııek in -
filak kudretli bomba ile binler-' 
cc yangı.n boınbası atılını.ştır. 
Breme doklarında ve Hanovre'· 
daki sanayi binalarında büyük 
yangınlar çıkarılmış ve mühim 
ha~arlar tevlit edilmiştir. 

!{eza Almanyanın batı şima -
!inde müteaddit diğer hedefler 
de bombardıman cdilmistir. 
Kü~ük bir teşekkül Rotter -

dam doklıırını bombardıman et
miştir. 

Amerilı:uı lllİİlllessilleri 
Q-be('' ttankta 

Cebelüttank, 16 (a.a.) - Ba· 
tı Akdeniz.deki vaziyet Cebelita
nk \ 'ali ve başkumandanı Gene
ral Gort ile Amerika hükume
tinin orta Bark ve Akdeniuleki 
heyeti arasında müzakeı-e edil -
mittir. 

Bu heyet bir kaç gün Cebelita 
nk'da kaldıktan sonra şimdi İn
giltereye hareket etnıi tir. 

Heyet daJıa evvel ort,a ~arka 
giderek beş hafta ka.Jmıştı. He -
yete B. Harriman reisli)< etmek· 
tedir. Amerika hava kuvvetleri 
O.Oeraileriruieu Boyee de heye-
te ildir. 

a 

A---

e e 
• gi iz er 
Beyrutt 
(Baş tarnfJ 1 inci sa.•ıfw.la) 

kara re hava kuvvetleri hra -
fından bir üs olarak kullanılma
sına mani olmaktan ba§ka bir j 
emelleeri yoktur. Bundan b:ış
ka müttefikler arap halka kar-

1 
.<:ı bir takını mükcllefıyetler al
tına geçmiş bulunnıaktadırbr. 
Bu mükellefiyetler müttefikle· 
riıı Suriycye girdikleri sırada 
rnezkür memleket ahalisine ver 
nıiş oldukları istiklat teminatın
dan neşet etmektedir. ı 

Bahis mcv ~uu olıı.n vesikada 
bundan böyle Fraıı.sayı şarkta 
hür Fransız makamlarının tem· 
sil edeceği de ilive edilmekte -ı 
dir. Bu temsil keyfiyeti, istik· 
lal vadi çerçevesi dahilinde tat
bik edilecektir. Müttefikler Su.' 
riycdeki Fransızlara karşı hiç 
bir suretle münfail değilclirler. 
Bundan =a.da Suriyedoki 
Fransız makaınlariyle kuman -
clanl~a ve kıtalara karşı serde
dilecek herhangi bir itham nok-
tası dn mevcut değildir. 1 

General de Gaulle şimdiye 
kadar, aldıkları emre itaat e· 
derek kendisine karşı harbeden 
silah arkadaşlarından hiç biri· 
ni muhakemeye vermediği gibi 1 

bilhaı:ısa bugünkü şartlar dahi
linde asla böyle bir niye.t bes-

1 
lememektedir. 

Mütarekena.ınenin şartları 
arasında. şu maddeler vardır: 

Müttefiklere iltihak etmek is
tiyen askerler, bugünkü rütbe 
\'e derecelel"iyle ve terfi hakları 
mahfuz kalına.it ~tiyle, hiunc
te kabul edilecekler ve aylıkla
nnı alac:ıklardır. Bunların 
tekaütlük haklan da ttmin edi
lecektir. 

Memurlardan müttefiklerin 
dflvnsını Uenimsiyecek olanlar, 
imkan nisbetinde, bugünkü mev
ki ve dereceleri ile hizmete a
lınacak ve bunların da ücret 
\e tekaüdiyeleri teminat altına 
alınacaktır. ' 

Suriyede bulunan bütün AJ. 
man ve İtalyanlar, enterne edil
mek iaere müttefiklere teslim o-ı 
1 unacaktır. 

Bütün harp gemileri s&ğlam 
olarak teslim edilecektir. Bu 
geınHerin, harpten sonra IJl'ran 
saya dönmeleri temin olunacak 
ve Fransaya bir nevi t:ızminat 
verilecektri. 

Beyrutıı. giri.5 
Beyrut, 16 (a.a.) - Reuter 

ajansının İngiliz kuvvetleri nez 1 
dindeki muhabiri dünkü sah 
günü bildiriyor: 
Beynıtun gerek Suriyeli hal

kı ve gerek Fransız halk tara
fından imparatorluk kıtalarma 
gösterilen hüsni.i. kabulü fcv • 
kaili.de samimi oldu. 

Yollar sevinçle haykıran \"C 

banliyöye giren ileri müfrue -
!erin twııı kafilesini alk slıyarı 
halkla dolu idi. n-ui giriş ya
nn (bugün) vuku bulacak ve 
Avustralya kıtaatı ııehrin mer
k~nde bir geçit yapacaklardır. 

Sayfa": S 

R za N r - Tail' 
· . Davas1 · 

k ftarafin / 
n y zıların ted• 
kikine kaldı 

Naci Sadullahın yazıp Tan 
gazetesin in neı;rettiği iki yazı. 
dan dolayı şahsına hakaret e
dildiği iddiası ile doktor Rı?.a 
Nur tarafından altıncı asliye 
ceza mahkemesinde &cılan da
vaya dü:ı sabah devam olundu. ~ 

Suçlu Naci Sadullah uzun u
ZQllıya bir ır.iidafa.a yaptıktan 
sonra davacı avukatı tarafın
dan buna cevap verilerek Rıza 
Nurun alC'ylı.inde söylenen söz-, 
leri Naci Sa.dullahın yazılarında 
tekrar etmekte bulunmasına 
mu.kabil lehinde .söylenmiş olan 
ve kıymetli, değerli zevatın di
linden ,.e kaleminden çıkan 
methiyckri. tekrarladı. Ve mü
vekkiline hakaret ettikleri mey
danda olan .suçluların ceza.lan • 
dınlmasını istedi. 

Bunıın üzerine suçlu Naci Sa 
dullah; ynz.ıla.rın bW vukuf eh
line ha' alcsini ist<:ıdi. lfüddei
ıın1ım:ıi muavini bu talebe işti
rak etti. İcabı di.işünilldü ve M
kim muavi.nleri.nden Bayan Sa
adetin ni~ beti altın.da Üııiver
sitedeıı iki edPbiyat ,.e bir u
kuk profeoorünün intihabUe se
çilecek bir vukuf ehlinin yazıla
rı tetkikine ve bunıın için de 
dunıı:rmanın ayın 21 i e talikina 
karar verildi. 

Profesör Ziya Gün 
Dün ~f at Etli 

(Bq t:.;r4fı 1 inci uyftda)' 

ye kalan inan da kard~ 
çocuklarına terketmiş bulun
maktadır. J 

Bütün bir ömür zarfında mil
temaıliycn çalışarak alın terile 
kazandığı ser\'etine Üniversite
ye tahsis etmek üzere ilme ve 
memlekete bağlılığt en gilııel 
bir şekilde göstenni~ olan bu 
kıymetli vatan oruğuna Cana.
hı Haktan mağfiret dileriz. 

Besim Oıuer AkBlılll.D da 
bü;tü yapılacak 

Ünivcnsite Rektörlüğü iki 1'8-
ne evvel vefat edt'll profettör 
&sim Ömerin de bir büstiiail 
yaptırmağı .kararlaştır!Illftır. 
Proieaörün bilııti.i Cerrah paşa 
hsst.ııhnesind.c tetıbit oluıı.ıııcak 
bir yere rekw.I unaca.ktır. 
merhumun .aile makbet-esine 
tevdi ııl.ımacaktır. Mer.aaiıııe 
Vali ve Belodiye Reisi Doktor 
Ilıtfi Kırdar, Rektör Cemil Bil
se! ve şehrimizde b unan bü
tün profesörlerle doçentler asis
tanlar Ye Üniversite talebeleri 
i;;;Urak edtteklcroir. Ayrıca :f.s
tanbul Yililyetince r.ıera.simde 
bulunmalı: ilıoere pelis müfreuıısi 
ve: <:elenkler gönderilecektir. 

Diğer taraftan haber aldığımı 
za göre Üniversite rcktörlüfü 
ö 1 ü m ü n d e n eı-vel müie- , 
addid resimleri çekilen Ziya 
Gün'ün bir büstünü hazırlata
rak Üniversite gözRrvisine V&• 

zetmeğe karar venniştir. Ölü
münden b'r kaç ı;;aat evvel pro
fesörün yüzünün m:ı.skı alınmış 
tır. 

Profcııbr Z:iya Gün ı.>ervetiıtin 
yüroe 75 ini Üniversiteye, geri-

Üzerinde Beyruta 12 kilomet
re m6'lafeden atılan İngili~ obüs 
!erinin izleri göriileıı radyo bi· 
nasının biraz öteııinde Arap1ar
lıı Suriyeliler küçük küçük grup 
lar li.nde toplanmış, y-01larıı 
ve ça tılann üzerine birikmiş o
lan halkla birlikte elleriyle iııa· 
retler yaparak hoş gcdiniz di- ""'"""""""""""""""""""""""""""""'""~ 
yorlardı.. 

B'.sikletli go,enç la:Uar elleriyle 
kamyonlara tutunarak ileı-liyor 
ve A\•ustralyalı wıkerlerle k<mu
şarak bunlara şekerlemeler ve
riyorlardı. Arap evlerinin çatı 
ve balkonları huıcabınç d'11u 
idi. 

Elde edilen delillere göre 
Viclıy kuvvetleri Beyrutu son 
dakikaya kadar müdafaaya az
ınetnıişlerdir. Şehrin cenup ma
hallerinde yol kenarlannda.ki 
ağaçların arasında tesis edil . 
ıniş mühimmat depoları ve di· 
kenli tel ~kesi gördüm. 

Şehrin büyük hastahan~de • 
bir kısmı ağır olın&k üzere 40 
kadar varalı 1ngiliı: C'tiri gör . 
düm. Bunlar Fraıısızların ken
dilerİ.tle fevkal.:lde gür.el bak • 
tıklarım söylüyorlar. Avustral
yah yaralılar Fransu: hasta ha· 
~ıcı kadın.tarının müc.eese.ın iyi
Jık tımsalı olduğunu bildiriyor
lar. 

Beyrut sakin bir manzara ar-
7.etmektedir. Daha şitlldiden 
müteaddit e !erin üzerinde Hür 
Fransız bayrağı dalg.-.lanmakta 
dır. Şehirden pek az kimse ay
rılmıştı. Zira ekseri halkın his

Yeni Bir Tren 
Seferi 

Ankara, 16 (a.a.) - Bize ve 
rilcn maliuruı.t.a. göre Devlet 
Demiryolları idaresi tarafından 
Haydarpaşa - F.skişehir - Afyon. 
hattında yDlcu treD.İD<le vaki iz
dimahı önlemek ve bu kısım 

yolcnlannın da da.ha müsait bir 
şekilde seyahatlerini ımiimldjn 
kıhnak rn&ksadiyle füıydarpa -
şa.dan Eskişehir ve Afyona 
18. 7.194.1 cuma gününden vş 

Afyondan Eskiııehir :ve Hayear 
paşaya 19.7.1941 Cumartesi ı;a
nünden itibaren muru:am. bir 
yoku katarı işletilecektir. 

Bu katarın Haydarpaş:ıd:uı: 
kalkışı 7,15, Esldşeiıire varısı 
17,35, kalkışı 18.45, Afyona va
rışı 23'45 dir. 
Diğer taraftan .ı\fyondsn 

kalkışı 3,42, Eskişehirc varı~ı 
8.50 kalkışı 9.25, Haydarpaşa.
ya varışı 18,52 dir ve bu trıın
lerin A.dapazanna ve Adapa -
zarından karşılıkları da vardır 

siyatı İngilizlerin ı;ehre taııTTUZ ============ 
etıniyeceği merkezinde idi. 

Bu lgrafı bitirirken iıııpa.
ratorluk kuvvetleri, zırhlı oto
mobilleri, kamyonlar her taraf
tan banliyölere yağmaktadır. 
Buna ~en, Suriyeom merke 

zinde bir neş'e havası esmek(&. 
dir. Gerek Su.riyelilet"in, gerek
se li'ranınzları.n nar,i entrika 'Ve 

nilfuzunuıı maziy~ kanfl!llf el
duğullu g6nffkle feııblık ~ 
duklan hiaeedili~r. _,._,.: 



Say1n ~ ı; l'ENI SABAH 17 TEMMUZ ı.D'İ,.. -
Yurtta Sabah ' . 

' , INGİLİZ YAPISI 

1
Cenupta Güzel Bir Nahiyemiz 

7.30 Program 19.00 :Konuşma p • 
1 co ERZİN 

7.33 Müzik 19.ı5 Müzjk 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 Konuşma 

8.30 Evin saati RADYOLARl'nın 
r Erzin, (hususi) - Toprak 
'Kaleden kalkan treninizin ilk 
tevakkuf naktosı, Erzin istas -
yQnu olacaktır. Burada bir kaç 
istasyon binasından ve güney 
batıH11ı<lan Lazı tarihi su kemer
lerindt!n başka bir şey ve eser 
gôrmcyince, iki istasyo_n arasın
da ı<1areye ait hcrhangı bır mev 
ki veya depo, yahut marşandiz
lere mahsus bir durak yennd 
b ılunduğumuza hükmetmeyi -
111,:. Çünkü, yedi kilometre ce -
nupta Dörtyolun en büyük, gü :1 
zcl ve geniş bir nahiye merkezı 
olan 700 evde 5.000 nüfus-

1 
it: Erzin kasabası vardır. ve bu 
istasyon, Amanos eteklerinde 
ve yüzlerce meyve bahçesi ara
sında yer alan o kasabaya ait -
tir. 
· Sizi bir otomabil veya payton 
içersınde Erzine ulaştıracak o -
lan bu şose oldukça muntazam- ! 
dır. Fakat, asıl güzellik yolun 
intizamında değil, etraftaki 
manzaradır. Bu seyahat han - ı 
gi tarihe tesadüf ederse etsin, 
yanlarınız da.ima zengin. ~ir .. Y~ • 
şillik içindedir. Bu gonınuşun 
belkemiğini teşkil eden porta -
kal, limon, mandalina ağaçları 
senenin dört mevsiminde de 1 
yapraklarını muhafaza ederler. 
Güneyde Akdeniz, Batıda meş
hur !sus harabeleri, Kuzeyde 
Antitoroelar ve Doğuda Dörtyo
la kadar uzanan geniş ve müm
bit bir ova, sizi bütün yol müd -
detince meş!!';Ul edecektir. 

Siz daba bu manzaranın sey
rine doymadan arabanız Erzin
ônlerıne varmış bulunacaktır.LA 
kin, yeni manz.ara, sizde ilkin -
den daba üstün bir alaka uyan
dıracak ve dolayısile şirin ve 
modem bir kasabaya geldiğini
r.i kabul etmek ıztırarında kala
caksınız. 

Erzinin dış görünüşü ne kıı. -
dar cazipse iç taksimatı da o de
rece miikemmeldir. 18 inci asır 
ortalarında buraya. a.kııı eden 
Akkoyunlular, sanki, lsusu ibya 
eylemek gayesini gütmüş ve işe 
muntazam bir pl&ıı dıUresinde 
girişmişlerdir. Caddeler zama -
nımızda da ancak bu genişlikte 
cadde bu durumda. sokak ve bu ' . 
şekilde pazar ve çarşı yerlen 
yapılmaktadır. Belediye az bir 
masrafla bunları daha kullanış 
h bir hale sokmuştur. Eskiye 
.Ut w, bahçe vesair hususi ~e -
sisatta da bir in ti zam ve sevım
lllik göze çarpmaktadır. 

Akkoyunlulann civarda bir 
çok yer değiştirdikten sonra 
yurt edindikleri Erzin in ha va, 
su ve mevki itibarile ~ müm
taz vasıflar ta,ıııması iktiza e -
deceği tabüdiı". Nitekim, kasaba 
her iiç bakımdan müstesna. b~r 
hususiyet taşır. Yalnız, suyu bı
raz fazla kireçlidir. Fakat, en 
gen~ Erzinlinin bile 7 - 8 çocuk 
sahibi olduğwıa bakarak insa · 
nın bu suda çocuk yetiştirme 
bakıraından garip bir madde bu
lunduğuna inanacağı geliyor. 

Erzin1n bugün taşıdığı man -
zarada başlıca rom müteaddit 
servet menbalanna malikiyeti 
oynamıştır. Fil'hakika, nahiye
ılln geniş ve mabsilldar ovasın
da her türlü hububat ve pamuk 
büyt1k bir bereket ile yetiştiği 
gibi ipekçilik ve portakalcıhk 
da &ıemli ihraç maddelerinden
dir. 

Bunların meselA portakalcıh-

SPOR 
Hadiselerin kahramanı 
futbolcu fakat mesulu 

idarecidir 
(Baı tarefı 4 UncU .ayfada) 

!ar da bir sponın ınevııimsiz 
yapılmasının im.ili yok mudur? 

Sıcakların iisap iUerin.deki 
menfi tesirleri futbolcüyil za
man zaman sporculuğa sığma
yacak hidi.eelerin kalıramaı:u 
yapmakta gecikmiyor. 

Beşilrta.9, Gençlerbirliği ma
çı bir futbol harbine vesile oldu. 
Biz futbol kalitesi itibarile 
Gençler birliğinden bir ilti sınıf 
yl1ksek olan Siyah - Beyaz takı
mın yenilmesi etrafında konuş
mayacağız. 

Futbol her zaman (bilh•ss• 
bl&de) sürprizler yaratan bir 
spordur. Bunu tabii llar,ıla,mah 
ya. 

Falı:a.t bu tekme ve yumruk 
alıf verişine ne diyelim? Bu 
yftz lm:artıcı hidiaenin hesabını 
kimler verecek? Gene futbolcil 
mil.? 

S8 derecei hararette Tlirklye 
futbol mriııciliği gibi çetin bir 
ıuaçuı yapı)maaını tabii görenler 

, <len Dır gey eorulmayacak mı? 
• Btlleııd T1lroflls 

20.1~ Rad,yo 

ğın şu İnkişaf seyrine bir nazar * 
atalım: 934 yılına kadar bütün 12.30 Program 
nahiyede ağaç adedi 3 - 5 yüzü 12.33 Saz eseri< 21.00 
geçmezken alakalı kimseler ve 12.45 Haberler 

gazetesi 
20.45 Fasıl 

'k 13.00 tu"rku··ıerı 

Ziraat 
takvimi 
Fasıl resmi dairelerce yapılan teşvı 

13.15 Müzik ve alınan diğer tedbirler saye -
sinde seri bir inkişaf arzetmiş * Program 

1-füzik 
ve ağaç miktarı sekiz senede 18.00 
125.000 ne yükselmiştir. Bu a - 18.03 
gaçların işgal eylediği saba ise 18.30 Konuşma 
3.750 dönümü mütecavizdir. Er- Şarkılar 18.40 

21.10 
21.25 Konuşma 

21.40 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 D<ıns 

müziği 

22.55 Kapams 

En 
• • 

son modelleri GELMiŞTiR. 
ACELE EDirtiZ. 

Türkiye Umum Mümessili: 
HE L J O S Jıf tJ ESSE SA T l - G A L A TA 

zin pamuklan Adana piyasasın-============' .. -----------.. , sı·R HAKi.KAT' 
da daima birinci tutulmakta ve • B o R s A ..,••••• • 
bütün Dörtyol · doyurulduktan K d f .a 

Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatine : 

sonra civar kazalara hububat ara enız se er 
16 Temmuz 941 ihracatı yapılmaktadır. Nahiye- 1 • •• d •• 

nin şimal ve şark cihetlerini erı gun uz 
kaplıyan ormanlar da evvelkiler 
derecesinde mühim bir gelir kay yapılacak 
nağıdır. 

Açıl•' ve kolpanıı 

ı Sterlin 5.24 

100 Dolar 130.-
Sahilde tabii bakımdan dün- Münakalat Vek1\lctinin, Ka- 100 tsviÇl'e Frct 30.03 

100 p..,eta 12.9375 
ıoo Yen 31.1375 
100 tsveç kronu 31.005 ·-

Esham ve Tabvilitt 

yanın en giizel bir plajına ve hu- radeniz vapur seferlerini gün -
dutları dahilinde 1\deta zümrüt- düze çevirmeği düşündüğünü 
le işlenmiş bunca mahal ve me- yazmıştık. 1 

sirelere ve cennet giizelliğinde Öğrendiğimize göre bu· kara
köylere sahip olan Erzin, 13221 rın tatbikine geçilmiştir. 
de liva merkezi olmuştur. Kay- Şimdilik Karadenize gündüz 
dkett!~i bu dterakkidke ~iva _me~- vapur seferleri muntazam bir tkramiyeli % 5 1938 19.55 
ezlıginin e az ço muessır 0 - ı program dahilinde yapılmamak- T. c. lllerlcez Bank. 131.25 

duğunda şüphe yoktur. Ne ya- tadır. Maamafih program hazır.. ._ ___________ ,., 

zık ki, bu vaziyet çok sürmemiş lanmalrtadır. Hazırlanır ha.zır- Z A y 1 
ve 1326 da tekrar köy haline !anmaz gündüz seferleri de mun- Kadıköy Mal M~ğüıc.- şubernl• 
inkılap etmiştir. tazam bir program dahilinde den: ~~~~~~~~~~~~~~~~~.:!:....~~~:.':....~~~~~~~j_~~~~~~:::::.--'~ 

322 de liva teşkilatı ile bera- yapılacaktır. 2012 No. lı cüroanla maaş al- lstanbul SıhhıA Miiesseseler Arltır· .... ıı 
ber belediye de tessüs etmiş ve Eskiden bir vapurun bütün maktayım. Tatbik mührümü za- p• 
riyasete Kara Mustafa oğulla- Karadeniz iskelelerine uğra- yi ettim. Yenisini çıkara.cağım- E'k ili u • d 
rından Mehmet ağa oğlu Bay yarak gidip gelmesi 9 - lO gün l dan eskisinin hükmü olmadığı Ve S me n.OffllSgOnUn an 
Halil tayin edilmiştir. Bu zatın içinde tamamlanıyordu. Yeni ll&n olunur. Clnoı Azı Çoiju M . fiyat> M. temin~ 
idaresi zamanında yol ve cadde- vaziyette vapurlar yalnız gün- Kadıköy, Rashnpaşa mahal- Kesilmiş odUn 78 go 
!er genişletilerek tanzim edilmiş, düz hareket edecekleri için bu- lesi İzzettin sokak 123 N. lu 

4.50 

çarşıya düzen verilmiş, otel, han günler 16 ya çıkmıştır. evde Fatde Sevgin 

ve fınnlar inşa olunmuştur. 326 iiiiiiiliiii.iiii;;.iiiiiiiii~iiiiii~ii~~iiiiii-ijiii' da ~a merkezinin Osmaniyeye .41 
intikalinde Erzinde yalnız bir 
jandarma karakolu ile bir posta 
ve telgraf dıUresi kalmıştır. Ge
çen umumi seferberlik başlan
gıcında hükümetçe nahiye mer
kezi haline sokulan Erzinde 
1330 da yeniden belediye teşki
latı yapılmış ve riyasete Bay 
Nail Osman getiribn.iştir. Bu 
zatı, Bay Muhtar Hüseyin ve 
Bay Abdullah Aksa.y takip et
miş ve zamanlarında - umumi 
harp dolayısile . mühim bir iş 
görülememiştir. 

İstanbulun yeg8ne temiz hava ve güre! ma.nzaralı bahçesi olan 

Cağaloğlu Ç}FTE SARAYLAR Bahçesi 
3 ~ük büyük ve zengin ıırogramı 19 Temmuz Cumartesi 

20 Temmuz Par.ar günü akşamlan 
1 - Meşhur köpek milrebbiyesi 

L o T F 1 y E v e K o p E K L E R , 
Tarafından hünerler 

2-ANADOLU SAZI 
3 - Kuklacı (Saffet) tarafından 

K U KL A 

Mi/U 
Kıgafdleril; 

930 da reisliğe seçilen Bay 
Halil Karakurum su yollarile 
caddeler üzerinde çalışmış ve 
934 de kendisini istihliif eyli- Ftyatla.r : 30 - 20 - 15 kuruştur 
yen Bay Hasan Karakurum bir •------~ 31 Temmuz Pazartesi 
belediye binası, altı dükkan, u-
umı.mıl hala ve nümune fidanlığı R A Ş i D R 1 Z A 
tesis etmiştir. 

Son 938 intihabında reislik Tiyatrosu 

mevkiine getirilen Bay Salih Halide P/ /i:!KJN Beraber 
Vural kasa.banın umumi ihtiyaç- Y 
lannı gidermek yolunda değerli B O B S f T L L E R 
gayeretler sarfetmiştir. Bunun 
neticesi olarak; yol ve sokak - Komedi :! perde 
lar, pazar ve çarşılar elden ~.,.. 1 - Bahçemizde herkesin istirahati temin edilmi.ştir. 

çiril:ıniş, Erzinle alakası bulu- ll.2~;_~B;a;h~!l""';;;iz;rl~e;.'1;ÇK1mlii"ıııiymokliiİtuİİİırİı. ••••••••••• 
naıı bir su ihtilafını hal için 
Başlamış köyünde bir havuz 
yaptınlmış, herhangi bir feye
zan ve sel tehlikesini önlemek 
üzere kanallar açılmış, bir ba· 
taklık kurutulmuş, istasyonla 
kasa arasındaki yedi kilometre
lik adi yol şose haline sokulmuş, 
35 kilometre mesafedeki binde 
5 kireçli Taşoluk suyunun fenni 
tesisatla kasabaya isali imkan
lannııı araştınlmasına başlan· 
mıı;, bir belediye lokantası açıl
mıştır. 

941 bütçesi 13000 lirayı teca
vüz eden Erzin belediyesi, bul
duğu mali imk8.nlar nisbetinde 
faaliyet göstermiş ve yukarıda
ki iş ve eserlerden başka kasa
banın temizliğini ve ışıklanma -
sını muntazaman temin etmiş, 
fakirlere ve hastalara yardım
larda bulunmuş, pazar yerini 
ihtiyaca cevap verebilir şekle 
sokmuş, tatlıcıları daimi kontrol 
altına almış ve uhdesine düşen 
vazifeleri yapmakta takdire şa
yan bir titizlik ve başarı gös
termiştir. 

tktısadi kaynaklan genifı ve 
zengin olan Erzin nahiyesinin 
gittikçe daha müsaid bir mali 
durum lktısap edeceğine ve bu 
inki§Qftan belediyenin de büyük 
ölçüde istifade eyleyeceğine gö
re, Erzinin istikbalini imar ba
kımından da pek parlak addede
biliriz. 

Ali &ı.ver Tokııoy 

r "Yeni Sabahın ,,""' 
ilan fiyatları 

ıcr. 

~ maktu olant.lı: 750 
Birloci a yfada ııaatlml 500 
lkiııcl ,. ,. SM 
UçllDcü ,, ,. SOO 
DördilncU .. .. 100 
Beıılnd • • 75 
Altmca .. .. liO 

İnhisarlar U. Müdürlüğiinden: , _____________ ___ 

Kasımpqa tuz amba
rının çab. tnm1ri 
Maltepe T. enıtitüsü 

Muhammen B. Muvak-
Llra K.r kat T. 

Lira ter. 

Ekal~mı 

"'kll 

1053.80 79.63 Pazarlık 

GUnU Saati 

memur ev. tamiri 625.60 46.92 Pazarlık 29/7/941 11.50 
ı - Şartnamesi mucibince idaremjzin Maltepede ve Kasımpapda yap

tıracaiı tamir işi pazarlıta korun~. 
2 - Keşif bedeli erile "- 7 .5 teminaUarı hizalarında yazılıdll'. 
3 _ Pazarlık 29/7/ 941 Salı günü Kabata~ta Levazım şubemizdeki alım 

komisyonunda yapdacaktır. 
4- PazarhP, girecekler % '1.5 aüvmme J'.)aralarile birlikte yukarıda ya

:alı giln ve saatte adı ıeçen ~beye mUracaaUarı. 
5 - Şartnameler sözü geçen subeden parasız alınabilir. (5836) 

~~----~--~--~--~--.,~ TORKIVE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
KurulUI ıaribl: 1888. - Sermııyeol: ıoo.noo.ooo Ttırlt ııruı. Şıabe .. 

Ajana adedi: 28ll . 

Zlref vı T1e1ırt her nevi bank• muamelelerL 
Para bl r lktlreıllerı l8IOO tfra ikramiye veriyor. 

Ziraat Banhsındıı kumbaralı ..., ~ wnaf ~· en 
uz ııo lirası bulunanlar• senede 4 defa çelı:IJecelı: kur'a ile ep&ı<'•lrt 
pl&na göre lkramiJ'e dai!ı~•caktır 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 1100 acled IO Llralık l.000 Lira 
4 • llOO • 2.000 • 120 • 40 • .uoo • 
4 » HO » 1.000 » 1IO » !il » t.100 » 

40 • 100 • 4..000 • ... • .,,,..._. 

D i K K A T: 5-plarındald paralar btr _,. leinde aG ıır.dan aplJ 
dQşmlyenl..,.. iJa'aml7e çıJctıtı takdirde ~ :ıo ~ ftl'llecelı:Ur. 

Kur'alar ııeııecltı dört cW.a ll Mart. 11 llalna, 11 Er· 
Dil ve 11 BirtnelkAnım tarihlerinde ı:ıel!JWAllr. 

1 

Gayet kibar bir otelde verilen 
bi:r danslı çay esnasında. yanım
da oturan bütün Paris §lk kadın
lannın hakemine sordum: 

cParisli kadına cihanşümul bir 
iÖhret kazandıran şıklıiın ve sevt.m
liliftn hakiki sırrı nedir?> Cevaben 
dedi ki: 
"Evvela nazarı dikkatinizi celbe
den nedir?. Ne elbisesi, ne de şap
kası ... Fakat, son derece itinalı şaya
nı hayret tenidir? Dei!ll mi7 Bütün 
kadınlann cildleri bu sıcak ve kala
balık salonda bile mat ve yumuşak
tır. Sabahları at gezintilerinde veya 
öğleden sonra yarıs mahallerinde de 
dalma aynidir .. . 

İşle bu sebepten dolayı, hali hazır
da FiN! MAT esası üzerine ihzar 
edilen TOKALON pudrası, flk Pa
ri:!lli kadınlar için son modadır. Cilde, 
ne ril7.gAr ve yağmurun ne de terle
menin tabir edemiyeceği bir gül 

yapraA:ı yumuşak.lıtını verir ve gti
nUn her saatinde bir genç kızın 
.. hhar sevimlililini temin eder. sız 

de TOKALON pudrasını tecrübe edi
niz. 

Aynaruzın uyandıracalı milaınir 

neticesinden dolayı son derece mü
tehayyir ve meınnun ka!acapu:z. 

Askerlik işleri 1 
Malul ve Şehit yetimle

rini davet 
Kadıköy askerlik ~besi 941 

senesine .Ut tütün ikramiyesini 
aşağıda gösterilen günlerde tev
zi edecektir. 

Tevzi günlerinin gayri gün
lerde sabah öğlen paydosuna 
kadar numara almak için ·şube
ye müracaat etmeleri tevziata 
pul ve nüfus cüzdanlarile üçer 
adet ince kağlda çıkanlmış fo
toğrafı resmi senedi getirme -
Jeri. 

GünU haricinde tevziat yapıl

mıya.ca.ğı, 
22 Sah gilnleri Şehit yetiml&-

K .. ilmemiş odun 2000 2750 4.50 1163.25 kapalı 
,JI 

Mangal kömürü 31000 45500 -.06 18/7/941 Cuma ... &, :. ~ı·" Sıhht müesseselerin 1941 mail yılı odun ve maneal kömOrü. ib~ 
lr.ııpalı zarf usulile eksilttneye konulmuştur. ._.r 

1 - Eksiltme CagalotJanda Sıhhat ve lçtimııl Muavenet :ı.rncl(lrl W 
binasında kurulu komisyonda 18/7 /941 Cuma günü saat 15.30 da YoP' 

-~ ~ 
2 - isteklllerin tekliOerin.i havi zarfiarı ihale saatinden bir sast t"/ .. 

makbuz tnukabilinde komisyona vttmelerl. 1' 
3 - istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesi!Qısi1e 2490 sayıh kanUfld~~ 

ZJlı vesikalar ve muvakkat garanti ve banka mektuplarını k.apall ıst 
içine koymaları lAzımdır. (5<M18) __---:? 

Devlet Demiryolları İlanlaı:!.J 
ı" 

MWıamme~ bedeli ı92.500 (yilz doksan iki bin beş yüz) lira ol•~ ,JI 
lon sılindlr yagı 31/7/941 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf """ 
Aukarada idare binasJnda satın alınacakbr, ur'"' 

Bu işe girmek istiyenlerin ı0.875 (on bin sekiz yüz yetmiş J>ei) '1' 
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti.il vesikaları ve tekllfie1°1ırl 
ni gün saat 14.30 a kadar korrusyon reisliline vermeleri l~umdır. .,,ta~' 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde ..,ıı~ 
l:ıdU', (5728) ~ 

Çanakkale belediyesinden .,ıoıı<~ 
C. H, Partisi arkasında yaptınlacak 4658.70 lira bedeli keşini 

istasyonu 20 gün müddetle eksiltmeye çıkanlmıştır. rıll 

Taliplerin 349.27 lira muvakkat teminat akçesi veya banka rrıe~W ,pi 
24/7 /941 günü saat 15 te belediyemize müracaaUarı. Şartname pııt 
olarak verilir. c5662> 

, , ....... 
N ..... 

ŞZ. 

1 
Küçük tasarruf -1941 IKRAMIYELEffl µ 

hesapları 1941 
1 adet 2000 Liralık = 2000··, , 
3 > 1000 • == ıOOOr"' , 

iKRAMiYE PLANI 
2 • 750 • ""' ı500r"' , 
4 • iOO • = soOOr"' , 
e • :l.5Q • ı:::s:ı:: 2000.-- , 

KEf l DELER: 4 fuloat, 2 Mayıo, ır.ı • 100 • ı= 9500,.... ' 
1 AO•otoo. 1 lklııcheplw 80 > &O • .oofr"' ' 

aoo • 20 • = fOOOr"' rine, 

24 Perşembe günleri de malfil lıı---•••.;_•••••••--•••-~0~,.:;-;ı_ 
subay ve eratın ikra.miyeleriniıı Sahi.bô: A. o ..... ı..ıdtn .... 900ıu Nesri:rwt MtldürQ: .,,." tl>l.,.ı 

tarlhlerl•de yapı lır. 

~bl~ llAıı olunur, &asıldı,tı yer: (H. Belclr GD-J'lar ve A. Cemale.ddl ıı Saraçoll• ttı• 

t 
~ 


