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Beri inden 
gelen mühim 
bir mütalea 

Eler Almanganın haya
tı,., tehlikede gormesinden 
>ııaksat ham maddeler temin 
e d e n milstemlekelenlen 
l>ıahrumiget manasını ifade 
edigursa b u mesele ,imdi 
b;;ı ün dilnga111n ateş içinde 
kalmasına lüzum gösterecek 
kadar ha 11 i imkansız bir 
>ııesele değildi. 

__ _J 

Hüseyin Cahid YAJ,('IN 

[ALMAN-RUS~ 
- HARBi J 
Berfin bildiriyor: 

Almanlar 
Smolenski 
Aldılar 

Dünyanın en bü
yük harbi cereyan 

ediyor 

GÜNLÜK stY Ast HALK 

Garip bir iddia 
Türk hududuna sevke· 
dilen İtalyan kuvvetleri 
arasında kargaşalık 

çıkmış 

r 

GAZETESi TELEFON : 20795 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ltd. Ş. lstanbulun en zengin çeşiW 

MOBİL YE Mağazuıdtr. 
Salonlarım her zaman gezebillrst.nf% 

1staı nbul, Fincancılar, Rıza paşa 

yokuşu 59 • 81 • 83. Telefon: 22080 

Tasarruf Bc.-noları ~ 
1 Satışa Çık,ırildı ,MMMll 

Maliye Vekili Fuat Ağralı'nın bu 
münasebetle verdiği beyanat 

define aranıyor 

Tokyo, 17 (a.a.) - Prens . 
Konoye dün. imparatorluk sa- Koynundan çıkardıgvı bıçakla malıhe· 
rayına gıtmış ve ımparator ta-
raf~nd'.ln kabul .edilmiştir" Do- me Salonunda bir Şahidi kovaladı 
~eı aJansına gore bu zıya~e~ Dün; adlive tarihinde şimdi- Dün saat 15.30 de muhakc-
ım~ratorun. prens .. Konoye yı ye kadar tesadüf eclilmemiş çok meye alınan katil Zeki; Orla
yenı ~'.lbınenın teşkılıne memur büyük bir haclise olmuştur. An- köydeki evlerinde ihtivar Jı:ı
edecegı .hakkında d?laşan haber cak vaktinde ve zamanında ye- bası Şevket ile kardcoi Muradı 
lerı teyıt etmektedır. ti' k b" ilk' b' k' .. .. ~ Lo dra.da ta.! "nl şere uy ır va anın onu- tabanca kurşuniyle öldilrrr.ek 

Lo dran 17 ( un) 
1 

erJ nü alan adliye polisi Sadedclin suçundan mevkuftur ve geçen 
n ' a.a. - apon Ş . "dah 1 . ·1 h"d· 

k b. . . . t'f b' .. . enerın mu a esı ı e a ıse celsede müddeiumumi tarafın-
Moskova, 17 (a.a.) - Sovyet a 1 !1esının ı.s 1

• ası ır surprız kapatılmış ve yeni bir cürmü - dan idamı istenmişti. 
istihbarat dairesinin tebliği: teşkıl etme'!1ış~~r. Almanya,nın meşhut yapılın.ıştır. J 

f Sovyetler bırhgıne taarruz et • CSonu sayfa 5 autun 6 da) 16 Temmuzda, Psko , Smo-
lensk, Bobruisk, Novograd ve tiğinden beri Japonlar arasında 
Volinsk istikametinde bütün ayrılık olduğu biliniyordu. Son 
gün şiddetli muharebeler olmuş yıl zarfında müfritler devlette 
t bir çok mühim mevkileri ele geur. 

Ayni gün ha va kuvvetlerim iz ,..,,...,..,,..,,..,,...,...c,._s,...0
,..." u""aa"'y"'ta""'s --.•--.i.i t--."--." "'4"'d"'e""l 

düşmanın motörlü cüzütamları
na şiddetli darbeler indirdiği gi
bi hava meydanlarındaki düş
man tayyarelerine de hücum et 
miş ve düşmanın asker tahşida
tını bombalamıştır. Bundan 

(Sonu sayfa 6 ıUtun 2 t.le) 

Alman Elçileri 
şehrimizde 

Von Papen de tayyare 
ile lstanbula geldi 

Ankara, 17 (a.a.} - Alınan
yanın Moskova büyük elçisi 
Von Chulenborug bu sabah Al
manyanın Ankara büyük elçi
si Von Papen ile birlikte tayyare 
He İstanbula gitmiştir. 1 

Yon Chulenborug bugün 
İstanbulda kalacak ve yarın 
Berline gitmek üzere tayyare 1 
ile yoluna devam eyliyecektir. 

'....-~""··BALKANLARDA 
··,~SON.-SEY.AHAT 

Yazan: Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 6 

''Bulgar,, ı ·tahlil 
• 

Muhtelif siyasi ve iktisadi ce
reyanlar karşısında Bulgar en 
Bulgar politikayı sever. Fa

kat evini, ailesini ve tarlasını ı 
daha çok sever. Hakiki Bulgar, 
vatanına ve milliyetine çok bağ- ı 
lıdır. Bu bakımlardan bugünkü 

Bulgar halkı iki üzünttı ıçlııdıı
dir. Birincisi ve en başta geleni 
komünistlik, ikincisi de Make
donya meselesi. Şimali .Sulgac-

( Sonu aavfa 2 a(ltun 1 C::) 
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h Şimdilik ooyle b·r ümide ka-'ı mesele n kat'iyyc:ı ~ı:et-
r 1ma.k rte' mfı.n..'\sı:zfü. ~ 

Züleyha, o g1tn Yru ufnn lıze- Y 
r". e fazla dü emcdi. Fakat er· b ı~r b 
t ı P'!ln 1 n itih:ıren f!emi azıya · ,ı. '") !ar Bu 
dı; hep a.~lcınd~n balı tmeyc, P ;.Jfar il Yu• 

t ıhrik e cı vazivet:er alarak kc. \ > lu Z .,.. 
kıvranl'l"' başladı. Fırsat c!Ü· d hld•I 1cu~ , f .J.;at y plan 

Jrdükçe Yusufun y:maklarıru çır ~ il. rı dnymuy r-
sıkmaktan. ç nesini okşamak - nwı ~ d nıırak B Ç'lk:tr-
tan da g ri durmuyordu. Bütün m.;ordu. F.ıı ziyade kimlcı-in 
gayesi o u uyandırmak yavaş decLkodu yaptığını d biliycr -
yavaş k ı;ı::lisinc yakl~ırmak . du. Buıılar, b , k: 'lındı. r ; de 
tan ibar tti. Yusuf, Zıileyhanın kibar fıicroine n; ~ t~ Kcıra
maks:ıdını pek rui biliyor; ikin- 1 rın F ıravunun .. ı eun •ıu
ci bir çirkin hidiseye eydan lunuyorlardı. Biris;;ı; n koc.ası 
vermemek kin ufak yollu sa . şehir naibi, diferlc:rınin koc:J.an 
taşm:ılıı.nna ı:öz yumuyor; ı:.- da Reyyanibm \"e!ıd'in ara ta
kin ı. in s:ırpa Earaca•;1nı ıı.nlar rı, mırahonı, zindancı ba,;ıs1 ve 
anlar:ıaz derhal k~ar.nı çatı . ~'a. ın :-ıri iJı 
yor, kcndiııini ı;eıi çeki,.ortlu. Züleyha, J·endisini d"ll rinP. 
Züley•ha da ontt ebcdiy n kaçı- <l !ayan bu be kadına guzel bir 
nnr:ı korkuşU ile sarkıntılıkta CV' n oyn:ı:may:ı G··ş~· ;·,ordu. 
fazla ileri gidc.>ı:niyor<lu. Onl~n "'"raya davet 1 cek, 

Adliye Vekili 

Bu akşam fmralı 
• • ceza evını 

tetkike gidiyor 
Ş hrimi bLlunup bir l·aç 

&4nc bel'i Uıta_~bul adi y sini 
\' c -.a evlerin; zi aretlc tet-
L l:l --d- t ı Ad ye Vck 
b •<tiiu r.ıat 1 1 .,, "d n ha-
re • dcc k r-k va~ ri 
le 1mra1ı a ki modc""'l ec• 
:n cvı i , iecekt•r. 

1 ıenclo.;lu-
mi ve ,.,..,u.avinlcr 

u-n hir ! 0 1, :ıdlıy doktonı 
r::nv r J~-r D v~ L= ı:;azctn mu 
lr•rrırlc.. ı r l""t c ı cel.lcrdir. 

Trak 1: 'ı v ';mda d!'rA 
c 0 k ve zly '" r l:ı:~ lllotörlc 
adaya çıkat ' it. dır. 

Bura.da cc l:alı:ıc!: :.t ı ve 
eı-tr<:i 17\inil v il tar:ıfınl!an 
t~ "kat vap1!ö.ıktan sonra yin~ 
motörle İrnit' geçilerek avdet 
tren yolile do caktır. 

rof e5Ür Ziya GiiD 
Yazan:ULUNAY 

du fiyatlar a 1 Merhum profesör Ziya atın. 
çok tutumlu bir adamdı. DilılY6' 
da iki büyük KE>Vki V:8:1°<:1::. -•~ 

Mesleği ve para ~ 
Ti Alrpanyada tahsiljndenbdt 

kazandığı paradan ancak kcll&
sinin en mübrem ihtiyacın& klll' 
dar lüzumu olanı sarfedcrck ~ 
tarafını biriktirdi; santİJlliDl 
bile h~.ı.p etmek suretiylı: ııii11• 

• nuı teri_ ''-' büyük bır scrrct to.P" 
lalı. 

Mürakahe komisyonu oduncuların taleple
rini ka ul ederek çeki f igatlarına bir lira 
zam yaptı. Köm 0İr fi tları da fes if edildi 

Bu muhterem adamın tutııııı· 
başına bir lira kadar arttırıl- luluğunu tenkid e<denler ç..»;t,;; ıı-·yat mürakabc komisyonu 

diin. ı; muavini Ahmet Kın:ı
kın r · ü;i altında tcplanmıştır, 
D'i"rrkr toplantıda komisyon o
dun ve kömür narhı işiyle meş
ı;ııl olmuştur, 1 

ru:ılı.ını olduğu üzere komis
yon, bund:tn evvel~d içtL Ia
rından birind<• odnn fiyatl:ırını 
tedkik fuerck ' ı n:ırh:ın ib-

kasına karar vermişti. Odun 
tacirleri, o zamandanberi, bil
h:ıssa naviun fiyatlarının yük· 
sekliğiı1i ileri silrerek geçen se
neki narhın bu sene idare et.nıi
yeceği mütalcasında bulwımuş· 1 !ardı. Bunun üzerine komfayon 1 yeniden tedkikler y 'lt.ırtmış ve 
oduncuların iddiası haklı görü
lerek narh vasati olarak çeki 

Gece Gaat yirmi dörde kadar faali
yette hulunanla:;ra saat bire kadar 
a.;:ık buh nmak müsa~desi verildi 

nuştır. ıır:.aşından ~ 
Dün kabul edilen bu yen: nar- - Be adam! Karun JcaJı.t 

ha göre kuru me;,e ve görgen zcnginşin. Yesen e.. · 
odunun t?_Ptan. ı:_ckisi ·43::;, pcra-ı Dcyenler vardı. . , il 
k(mde çeltısı ile G60 kunt.,tur. A- Bunlar bo sözl~rdır. Çfin:• 
rabalarla yapılacak satı~larda liaz:ım d~ dayanmaz. 
toptan . narh tatbik ct:tllccektlr. J l:;tı:.nbulun s:ıyı.lı ıı~r•etıeriV-
Komısyon, dün kömlir narin- den hangisi, J,ıir n.:3lc kadıır da• 

'ru da tcdkik etmiştir. Yeni köJ yanabildi? Bitm~z. tükenıt1,,s 
mUr fiyatları şu suretle tcsbit · zannedilen koc:ı.nıan ınir:ı.slıtrtl 
edilmiştir: Toptan kilosu 5.5, ko01.lllann <:o~nu y rnn paJıUg 
perakende kilosu 7 kuruş, j la gördük. . 

Bunlardan başka bir kısım; IIesabiliğini tcnkid edenlerin 
ayakkabı satıcıları, dün fiyat sözlen dbcttc merhumun kula· 
mıirakabe komisyonuna şifahen ğına gi·ilyordu ve o bu saG!ll~ 
müracaatta bulunarak ayakkabı iddıalara kulak asmıyor, ha\'~ 
nevilerinin 1) lastik ve kalo~ · taı~ı.nı değiştirmiyordu. Biı>: l 
2) çocuk ayynkbısı, terlik ve e;'. alınlapnin teriyle servet sahıb 

• kek ayakkabısı; 3) kadın ayak• , olanları çekemeyenler mesele
kabılan olmak üzere üç tipe ay- nin psikolojisini bilroiyorıardl· 
rılarak buna göre yüzde kar· Ziya .Gün onlara: 

ZüJ~-,han.ın Yusufu sevdiğini en ge •l er,.e;;·i <lan Y ıf!a 
ııarav halkının hepsi öğrenmiııti. kar ılaştıra kt S ra ıröğs-U
Haber, bi" fısıltı hallı1dc kubk- nü gere gere "işte lxın bi."yle bır 1 

tan kulağa ge<:.erek memlekete köleye goııJI verdim; a. ',.ı kö
de ya ·-ılırwtı. Her verde, her l~nin kölesi ı;>lma :.zı c' .,il 
mecr te Yusuf ile Ziilcyh:ıcLm misıniz '., diyecekti. Belk, o za
bahsedivorlardı. Züleyhanın gü- llliln onlar da Yusufa aşık ola· 
zelliiöni kıskanan kibar kadın· caklar, şuyle bir tenha yerda 
lar mükemmel hir dedikodu mev buluı;'1t. m i ·n b b r C'al'eye 
zuu b~lm.ışlardı. Rir ~raya gel- baş vuraca.klıtrdL Zlikyh:ı d -
dikleri zaman hemen ı:ckişti,·me- dilrnducu rakiplerinin bu k•v . 
ğe bru;lıvorlardı: ra?Jmalannı gördi.ıkçc, yahut 

r eri nisbetleri konmasını istemişler- _ Siz cebinizde .olan pafl'J1 

1 
Örfi İdare Komuthnhih kış nıraat ederek e""'-nce yerleri dir. Komisyon, ayakkabıcılara __,, U1> .. ~ sıı. ıetme]<~.en zevk alıyorsun t 

r 

mevsimi esnaSlnda aldığı bir faaliyet saatlerinin uzatılması- ı tahriren müracaat etmelerini d • 1 -. • arfe 
C h · t "' !ı · · b' e :ı mı. Ala! Bende onu s • um urıye vapuru "ararla şe .. rımrzdeki bütün eğ- nı rica etmişlerdir. Örfi İdare ildirmiştir. Ayakkabıcılar tah· m:mekten zevk alıyorwn! .. 

dün h::ıre!<et etti 1 nre yerlerinin geceleri faali- Komutanlığı bu müracaatları riren müracaat ettikleri takdir- bit 
y~t saatlerini tahdit etır.i,,ıi. nazarı itibara alarak gece Mat 1 de pazarlesi günkü içimrunda fi- .o Deseydi. buna verilecek 

- ZUieyhadan hiç umulur i:ittıkçc keyfinden kabına sığ-
Devlet Denizyollan vapurla· E"Icnce yerlen· , k 24 e kadar açık bulunmalan yat mürlı.kabe komisyonu bu cevap yoktu. 

rının müniıasıran gün<lüzleri Ko. ·bir 1;ısrnı ~e sa ~uUn ~~a kararlaştırılmış ola.ne eğlene ı mevzu ile de meşgul olacaktır. · Ziya Cün, ölünıüııün yal<~ 
ra.deru:z:' ~ _r~ yan:ıc:ıkl::.rını faaliyette bulunuy~rdu. e a ar yerlerinin saat bire kadar faali · Komisyonun dünkü ruzna· tığını a~4'Y)DCa düııilndü:_ . , ~ JllUydu? ınıyacak ı. B<!lki ara sıra ztva-

- Biz de onu gayet namuslu retlerin~ gidip onlarla ince iru,e 
'bilirdik. ı alay etmek imkanını elde ede -

- Arslan ~bi kocası varken c.:k: hatta · balki ''ayaklarımı 
bir kol.eye gönül vermiş. Gpün de sizi Yusufla görllşti.iTe-

ramlan Jıa:ırlarımı~ ;;• tubedile- Yaz mevsiminin _g;elıncsi üze- mıştir. . . J l;ğle?en .sonra saat iki 1le döı1; 'at, yclr mızrak bir a<;lam deı;ililP' 
yazm.ş..ık. cu sclhlerın prog• yette bulımnuclarını kabul et -ı· mesi yuk!Ü olduğu i~in bugüıı - B~h zanı_ıolunduğy gıeı ~ c 

rek 1tlfı.kıı.d,1rl,-r 1 !Jııt!irilınıstir. , rine eğlen~e • yerlen sahipleri Bu karartn tatbıkıne 'ba~lan• arasında fevkalade bir toı;ı4m- ~nim ?ir aiJCİn var. 
0

Bu. ail.e be~ ' 
Yeni prov.rt.:n ile ilk defa olarak örfi İdare \G)mutaulığına ınü - llll§tır. • • ? yn.ııılpa!ına k:ırar verilmiştir., buyuttu, okuttu, yetiştırd~. _!: .. 
dlın Cil!nht:t'ıyet vaımru hareket ------;:---:-----:----:--r-------;-----:-:----:-...:--;--:.::._..:....._....,... __ ...,.. _ __::._._·j servet bana: 'Mbamcfan" kalJll"".~' - Sarleee oünül verse bir şev y!m., diyebilcce!:ti. Züleyha için 

deg"il ... Onu yatagı· na da davet bundan dah:ı ~vkiı ne olabilir-
w? 1 e!..miş. 

- İvi mi yapını~ sanki? İşte Bir s1bah erkenden Yusufun 

etmiştlc Diiıı snı.t 17 de !ima- M 
1 
k 1 . 1 • • • • Bana bu 'Z~ı>~inliği 0 aile vereli• 

n:mı.ıdan kal~aıı Cümlıuriyc'l ıem e· et;m11·e Me' r· hum D ~.·.·: 'z·y·' a ' . o halde'l:le'niın fıakiki'mrra-'~ıııı 
vapuru, y.:ıln z gi.\ncliizler• sd~r ' 1 ,, ö~ur. · .·Medeni· K~niınlarııı lı_k;" 
etmek .ı;:ırtô;ic tu sefrrıııi ]7, grılecnk utomobı't " nuz tesblt eylemediği bu hal< . 
günde t%' ınıl:ıy.ı::ııkllr. Bu )(ul· ı:; ll 6 ·G · · · pen ölme<len eVV-eı o manevi Jlll• " 
culuk mi11.1'letı gid;p gelmedir. ' 1 'ki . . ' 1 u·· n· .o··.. •• 1. ·.Ü. :rasc•yıl tei.ıin etmel,iylnı'.. ·~ 

diller~ destan oldu. C<l'ls a gitti. Mı. •I mı~ıl uyuyan 
- Fakat şu Potifar damezhe- de ikanlıyı uyan ırdı: 

bi geı:uıı adammış. 1 - Kalk ba ınn Yusuf! ere-
- ö 1 ııöyle me kardeş! Ba- de ise güneş • aeak. Bu zan:ıa

kalım adıımc'<ğızm haberi var na k:ıdar uyumak olur mu? Po
mı? t•fa• urlıltl( yen· y ni a;ıdınla

- Kim demiş haberi yok eli- nırken kı:lkar, henıen vazi.fcsi

Bundan b.Jyle h<>r perşembe aAstı erı .. . ' ı Ve, servetini "Üniversite .. ) ' 
ı;ünü kaUuıcak vr.purlar gidip. ! ı ... , • · , ·terketti."' . . ' . " 
g'.'lme Kar,.acniz .. _ tı;:lerıni ı 7 .ı ~ _ &ğdıirl yolu, iki ö~ İj<i gün evvel vefat oden mer- , tenin Guiıi~~ hastahanesinin ' '. Ziya . Günün bu h;ırolı.~ti ifll:. 
gunde, pazartesı gunu, kalkacak 

1 
.güne kadar .tamamile açılacak- h~ pr~f~~ı: , ve gö~ ~?kt.o.ru merhumun profesör arkada11ıa.- tL%! cdılecek bir harekettir· :ıw. 

vapurlar da 113 gunde tamamla-. tır. İlk olarak Iriı,ktan memle ·l Z_ı.ya Gıın !Jll cenaze111 dun bü- nnın çelenkleri görülmekte idi. le raiı4iıı;ı ,gelen, büyü.\c. (h~~e) • 
yacakl?.rclır. _ • _ ketimize ziraıı.t .filetleri; ıqa.y ve '.yük, ~eı;a:~i~e. ,\ı;l/1c4r~ştır. Naµıaiı mill;eıık.ip_ sa.at ,bir bu lcrlç. ıenginleşen bu. ilim .!11u~ 

~· 2 bin adet otomobil lastiği geıe-.1 Cenaze, profesörün altı aydan- !uğa doğru cenaze merhunıun se.•i . IP1!1ellük ıittiğ'i bu ser{::O 
ye ... Onlan bir arada yakalamış. ne koşar. 

- lleoim işittiğime göre kö- Yusuf, ı;özlcrini tıguşturaı-ak 
lede kab:ıhat yokmuş. Ona hep kalkmış, yatağuun üzerine o-
z .. l ha ta da k turmıı~tu: · [ "ey ı;a s1y<>nnı..1ş; <,> a- ., C 
bil olduğu kadar kac;mağa çalı- - Benim eli.ıranda vazifem ihangii•de yeni 
şıyonnuş. Potifarın bu köleye yok ki, dedi. Hem erken kalka- b• k b h • 
fevk liıde itimadı varnıış. Çok mıyor.ıa.m kabahat beı:ı<le değil, ır çocu a çesı 

cektir. Bundan başka ' ÜI} bin a- beri şeker lı.a$talığından muzta- to.lebe ve arkada !arının elleri b,r nL~aa bulutu f~yziyle ıt \. 
det bir otomobil li.ııtiği partisi tip olarak yatmakta bulunduğu ürerinde üniversitenin iç avlu- yağmuru ~kılııde gene bu ın~ r 
de beklenmektedir. Cerrahpa.şa hastahanesinden a- suna götürülerek evvelce hazır- lck~t~ hde edecek. Büy~ .. ha~:k 

ıı.ıımııı ve Beyazıt ca.ıniine geti-1 la~ yere vazedilmiştir. Alay salııbının. mezanna dekııle<: .r 
.rilerek namazı kılmınıştııo. ~Wı:~,. ık~ şıılıir banqpsu katarat ~nu kıyanı:te ıuı.~. namuslu bir delikanlı imiş. 1 sende 1 yapılıyor 

- Iı:adın namıuısuz olduktan - Niçin? D<>n sana ne yapı-l 
sonra onun JU!lllJlllU olmasıı on yorum? Vali vç Bek>diye Reisi Dok -
para 1..-tmez_ Bir gün gözleri ka- •- D ha n~ Y pacaksm. Gün t~, Liıtff Kırdar Cihangirde 
ranveı-ir. :lılaliım ya, bu meııele, clüzleri akıırun::ı kadar lüzumsuz Güne~li sokakta bir çocuk bah-

Aynca, memleketimiz.de bu-
1unan büyük bir Hl.stik acente!ıi, 
5 bin adet otomobil l!l!ııti~ Sipa 
riş etmiştir. Bıı hale • nı!Zlır.an 
yakın zamanda memleketemizc 
8 bin adet otomobil lastiği gel-

Beya.zıtda Vali ve Belediye mafom )ıava~ını calmıı.ktu ıdi. ruhuı;!u , şooedecek ştıkran} ,,. 
Reisi doktor Liltfi Kırdar, .. Rek.- .1 ( farıdır. . • 
tör Cemil, 13ilsel, profesörler, "' ·Relrtörtiıı. sö~'ri" • .A'.llah"'Zi~·a G.ün '"'e'gııııi g:ı.• · 
doçentler ve asistanlar, ve üni- Üniversitede ilk 'olarak ·Rek- ıii r~et et.sin(.:.:': ." .. , , ' ,. 

h ı be J şe.)derden bahsederek kalamı c.esi yaeılmasın:ı kararlaştırmış 
er mese eye nzeın<>z. şişil'iyorsun. İnsan· ka:ı.ım '6i ve bu hU$uscla tetkikler y.ap:ıL - ' miş olacaktır. r versite talebesi bulunmakta idi. tör ~if. :Şilsel söz alınış ve, , UJ,.tJIS'~!.-

Aynca merasimde bulunmak U- profesöriln tabutu önünde hür- · J)!I 
- İşte 0 zıumı.ı:ı kıyamet ko- olmuş kafa ile yatıir ela erken masını alakadarlara emretmiş-

par. Potifar fenalığın son rad- k Ik b"li · • 1 
deye geldiğini hisseder etmez 1 a ·a 1 r mı_. tir. Be!edjye reis muavini Liltfi 

Gazi Bulvarının tanzimi 
. Gazi bulvıÜııµn i~1 ;'!;1ua ' 

iııeleleri Unkapan:ın~ ~ 
ğe kadar imtidad edeıi iµl sah&~ 
da tamamlanmıştır. Beled.\Ye bu 
kısının toprak tesviyesinin ya -
plnıasım ihale etroiııtir. Gazi 
bulvarı 51 metre geniŞıiğlnde o
lacaktır. 

zere vilii.yet tarafından bir kıt'a mkı'~.Ue eğildikten sonra denıişt!r • ~di~n güzel hareketlerle ~, 
polis gönd rilmi" ti • -'-eri' Tı'- - ' memlekette. dalına ivi bir ıı.ıı ...t 
b" - H~ ş . ......... ':-. "- Büyi.İk ~ kü~Ük herkesı ,jle yaı;ay,acaksın. S~ rıı.~; ikisini hır çırpıda öldürür. 1 - Sana manasız §eyler söyle- Aksoy dün yanında belediye he-

- &kalım hissedebilir mi? mi~orum ~ kafanı şiı;ir;yım. yeti fenniye müdürü Nuri ve 
Hi ed ·· .. ah t Daı.ma aşktan, daha . do"rusu imar müdürü Hüsnü Kesercioğ-

. tir sa emczııe gonır, Y u j aşkımdan b. hscdiym"UJn. "'nün- lu olduğu halde Cihangire gide
iııl _ . . . yada bundan claha tatlı bahis 0 • rek çocuk bahçesi yapılacak sa-

~eve u.k_~ebelen, D~ bekliyen. &kıbet bıigün seni ara- diler ve aziz hatıran ön~. 
ş aka f:alebeSi m_ekteplennde, , mıu!an almıştır. Eger bu akı· hünııetle eğilirim diye sözil '' 
toplana~ sıra halinde Be~azl- beti değiŞtirmelc yahut daha ci Bengi.suya bırakmıştır. •

11 da ge~lmıli; Cenazeye gonde geciktirmek mümkün olsa idi ~aci, Bengisu sözlerine şı;, 
- Bence gormeı;ıne de, ışıt- · lamaz. 1 hayı tetkık etmişlerdir. Bu sa-

mesıne .. de. im~iln yoktur. Gör~- \ - Ayıp değil ya. ben bu ba- hada lstanbulun en büyük ço. 
mez, çunku Zuleyha kurnaz bir histen Jıoşlanmıvorıım. cuk bahçesi yapılacaktır. Bah· 
kıı.clJnd~. lşitcmez, ç.ünk_ü. on11; - Bir gün hoilanacaksın. Ben çcnın ayrıca kı~lık bir kısmı da 

nlen mut~dit çel~kler ara: mensup olduğun meslekin sala- başlanİıştır: (· 
Sl~da .. Maarif ".ekili H~ ~ hiyetli arkadaşları ve yetiştir · "- Yurdumuzda modern ~
Yucel ın, Belediyenm, Ünıversı. diğin evl:lt!arın ellerinden gele- talmolojiyi kuran ve bir c;ol< ,,ıı• 

ni yapmağa hazır idiler. Den !ebeler yetistir.en profesör d 11, böyle yıız kızartıcı. bır hadıs:yı seni nasıl seviyorsam sen de b~ılıınacaktır. tcap eden tahsi . • • 

~~~~k cesaretini kınıse. gos- beni ızı~hs~=~~- calet gün- ~~tu~.lcdiye bütçesindm ayrıla- I' .nuHT.EKIRLERE 1.BRET' 
- nııtere dest:ın olan bır şe- !erini gfütcnncsın. 1 

· seni mukadder akibetine çok tor Ziya Gün aramızdan ı<Y~1• 
yakl~ta oldui:'llll bir za- ıuı~ bulunuyor. Bir çok hu6 ~· 

--.... , marula tanıdmı. Yanından en - yvetlenle kendisinden hcr_w 
dişe ile ayrıldım. Bugün thbu- man bahsettiren hocamız h~-_ 
tunım önünde büyük ilim mües- ki ilim ve vatan aeYgisine 11.!,.ıe 
sesesinin teessürlerine tercü- ne teskil edecek son hare1<u.::.:..ı 
man olarak eğiliyorum. Yakın biz talebe \·e meslektaı<lll'~ 
ve U28k ailene ve en büyük ai· kendisjne daha çok bağladı·•;J!ll) 
leden olan ilim ailesinin teessür Bundan sonra B~gjsu ı"".,,. 
!erine' tercüman oluyorum, Bü· de doğan doktorun bütün ıııı~ 
tün te.Jrjs ve m,eslek hayatında tını kısara anlatmış ve söz! , 

yi na.,ıl olur da işitmez! - Bu duana im'.n demek e· BELEDiYEDE 

ıar-: i~~;;fı~;°n~:~ı~l<a~~ lim:u~e~~!I y;=! konuşuyor; ı' Ekmek fabrikaları! Müddeiumumi uavinl" Di_ner mallannda 
_,_ heın de gıyınmclct ol:ıJJ Yusu- • , ti 
~y . aba fu seyrediyordu. I~ui:ini h_a-ı tesıs olunuyor musaderesı laAzım ' Dı'yor 

karctle yanından ko • mıya.cagı- Beledi e bundan bir müddet 1 n 1 
ıra cır.;n olsaydı Yu..:.ı.Iuıı üzert- Y . [ 
ı;ıe heme tıln» ::ckt B 1 evvel şehırde ekmek fabrikaları 

nh. ~ a c;c~ . ı. u. ı:ı · t!'ı<lsini karlırla.ştınlmıştı. Fab· Evvelki gün devam edile,:. ya- ki firİna namına satılmak üze-
gı __ gı :; pmaın:ı .. ıçın ııef::ıı ile rik0 lann te~isi için icap eden 1 pağı ihtikarı dav:ı.stıu d_ün yai- re getirtildiğini bildirmesine 
ınııcad~lc ctrııe.;e La,bnuitı. praje ve keşifnameler hazırlan-ı nrn;tık. Burada ~~U<\d!lı!Ull!Jllll, göre suçluların sevkedildikleri 

SE.NHI K 1400 Kr~. 2700 Krf. KcndiSım zor tuıııyordlı. mal<t:ıllı'r Ekmelt fabrikalan esas hakkındaki mııtaleasınô.an .M'.illi Korunma Kanununun ili-
6 Afi-IK 1~0 • 1450 • Yusuf, Züleylıaıun :ıçıT< ko - ı»urud:ır.°Kadıköy, Beyoğlu ve' e~el bir. tevsii tahkikat tale-' şik 59 uncu maddesiniu birinci 
a AV~·K 4CO • so' • nu~masına, dallll:ı. a:;ktan, ilıtf- l tanbulda olm:ık üzere 4 tane bmde bulunmll!ltlC. Bıırtdiı da fıkrasına göre bu maldan; sa-
t AVı..'K 1~0 • 31)t) • rastaıı b:ıhs,ctnıesıne ~oktan a.- olarak insa olunacakt:ır. Bıı iş zımne~ dokıındur~~ 11uçlııl'.1' tılan 20 bin kilodari başka mü

T K V 1 M 
-~_ı~.ı GON 199 AY 7 

1360 ı ' 1357 

am1z"e'-tr EM M J z Temm::z 
an.r 23 1 1941 5 

Cünet 

t~. 5 
4.43 

Ak m 
12.00 
19.38 

Cuma 
Öğlo 

l.42 
12,10 
Yataı 

I.56 
21.34 

lkın;H 

8.40 
16. ltl 

6.54 
:!.32 

Eı.aıııi 

Vasati 

Ezani 
Vp;a;ıti 

hşmıştı. BunJaıı dolayı hiç al- kin yanm milyon liralık talı.si- nn butün yapagıların.ın mu.- teaJı:ip kısmının da miliıadere-
dınş etmlyoıda. .mt lazun gelmektedir. s_ adere tal_ ebindc bu\ı.ınacagıru_ .•. ye tabi tutülma•· ı·cap eder.,, 

Fal:at o sırsd2. Yusuf;uı zilı- • ihsas 1ş -
nini kurcal:ıyan bir nokta v:ırrL. Kahve evzıatına . etti. te mua.vın şoyle Müddeiumumi muavini bu 
Acaba Zili ıyh o ll:ibah kendi- baş!andı bır iddia ve talepte bulunuyor- sözlerinden sonra müsaderedsi-
smı niçin g. yet erl en kaldır _ du: nin kolavlaşt:ınımaııı için bıİzı 
nınıtı ·r. Bunwı r de mfihim İstanbul belediyesi memurlar 1 - Hayrebolu tüccarlann- tahkikat icrasını istedi ve hilla-
bir .:ebebı o!a(':ı.ktı. Tama.men kooperatifi memurlara kahve dan Mehmet Çıkınkçıdan isti- saten: 
giyindikten sonra ser 0 : tevziine dünden itibaren başla. - nabe yolu Ue ifadesi alınmak ü'. Silivrideki İhsan Sarı Bekir 

- Bu sabah beni nicin erken m•ştır. Diğer taraftan vilayet zere talimatname yazılarak lh- Tecimevi etrafuıda. ve burada-
kaldırdın? bütün kazalara," kendi ihtiyaç- san ve Kabasakalın Rumeli ki defterim- üzeriude naip ve 

- Merale mı ettin~ laı ına göre 10 - l!5 çuval ara- yapa.ğlsı alın.ak üzere Hayre- ehli vukuf intihabiyle tedkikat 
_ Sormak hakkım değil mi• mnda kahve göndermiştir. Ka- boluya ı;ittiklerinden hangi mü yaptırılmasına, ayni zamanda, 
- Elbette hakk111!.. zala.da da tavziat yapılacaktır. esscı.e ve ticaı:cth:ı.ne namına ne miktar yapağıları mevcut 
- O halde cevap ver. Diğer taraftan dünden itiba- ve ne mıktar yapağı aldıkla- olduğuna, bunlardan 19i balya-
- Misafirlerim gelecek de... ren kuru kahveci B. Mehmet ve rının, Kabasakal ve Zekinin nın depo edilmış bulunduğu 
- Ne mısa.ffrleri? İhsanın halka serbest kahve sa· bu yapağ:ılardıt sermaye ve ti- (Umumi nıağazal:ır Türk ano-
- Beş tane kadın ahbabım tışı yapılmasına başlanmıştır. ~r,e:~de alakalan olup olma- nim şirketi) ne, bu malların hü 

var. Bugün anlan davet etnıeğe ~~ o--. kı1ınet tarafından elkonulduğu 
O 1 K KAT karar verdim. Aylardanl;x,ri ken MÜTE FERR/ K 2 - Suçlulardaıı İhııan Sa- na dair müzekkere yazılmasına 

~ · ' dil~ini görlı.üğüm yok. n Bekir; 20 ton yapağının Si- lüzum bulunduğunu ileri sürdü 
•Yen; S•tr•h• a giin•ot•••n yazılar - Bundan bana ne? Ticaret Vekili geliyor livrideki <lhaa.ı. San Bekir Te- ve bu talepte bulundu. 

ve evrak ncfredil••n •d•!me.,n iade - B.ıııa. ne oluı· mu? Saca.ym cim e'l'i) firmaaına ait oldııiu- Riyaset bunları avnen kabul 
',oı"nmu ve bunların kayboım .. ın. kethüdası d..;;;ı ~ia;~? o~ı-- Ticaret Vekili Mlhntaz Ölı: nu ve .. -~-~b ldaki t" -·L tti d ~ .. ~ _. _., .ı.s<.an uıca....n•n+ e ve unışmayı 24 temmuz 
ı darr dolayı hl' ~ır DlCll!IJım kabul hoş geld,in ~mecbursun. menin yann şehrimi re IJİ koınisyanculuğu ile.l31lhıtide- tarihiJw bıraktı. .11 
ı"dill))•" - -- - ' 'Arlaısı ,.... beklenmektedir • 
..... .> 

" namuskiirlıkla çalışarak ve sıkı İli söyle bitirmiştir: ~ 
bir tutumlulukla biriktirerek te- "--:- Hocamız gençlik ve ı.ırdıl-

1 mir. ettiğiz.ı servetini yetiştiğin b_e ili"_ h_e~ zaman m"'!gul _ol r'll • 
miie.•s~e tahs.iiı &!erek hayır , Kendısını . staJyerlerle zıytı i]e!'i 
yap_mak gibi bu memleketin ,ÇOk r 1:1'1_Z OllUn ıçın . Se\'İnÇ. \'€S rJlll 
eskı bır an'anesi olan ve bir va. ıdı. Talebelenn çalı:;roıt~ 
kittenberi arası · kesilen hayır tavsiye eder onlara üni\' \ıııll 
yapma, · okuyanlara yardım et· · !nlnlılbıııın mana ve _şün'lıılct • · 
me yolunu yeniden açtın bu se- lzah eder, bundan ıstifııdc 
heple de hürmetle anarım. mel~rini. söyle~i. pJiıll 

:B .. b" h b" . • Si\7J rımı bıtirirk Jre -•• 
. ug~. .1r . ayat _ıtti:. () za. ve üniver ite göz klinlı?i " 
U,n fanı ıdi. Yıne bugun oluınıle mın" bı··1 y··k ··ı·· ·· h 1 • ..nrııl9 · b. h" · · ,, u o untın uz.,.... . 1 
yenı ır :"Yat başlıyor. O şeref hiirmetle eğil• leyi borç bilitl·" 
dolu elıcdı hayat bugün içinde B ütea.k ö 0ııtrıf'1 • .. . . unu m . IP g z --~ık 
bu~undugun ınuessesenın _ li'U~ mıralay Nıyazi lsmet ve :ı:"'' et 
del t~rının en ba.~ına seuın ıs· Gün gör, ve Avni Kefeli siJsl 
mın yazılacak ,resmin Üniversi· söylemişlerdir. 
tenın ııeref salonwıa ruıılacak ı 
" · ' Cenaze eli .. rinde '-'.r.ıv '1"Sit.e her yıl at'ılırken se-ı .. . .. P-r ııu. riJlS 
lll? ~d· n anılacak, kadirşinas Sözlcrı_ mutea.kip cena.ZC y e'J' 
~ıı-ımiz aynca senin heyeklinl talebclerın cllorı uzerınde ~ • 
y;ıv rıyur. Bu suretle tesisinle dandan alınını• ve maten:ı uPt 
wı lma, vaıııvnraJ<sı'l. Büyük ilim vasının refa.kntiııde BeY cB 
evi adına Gnünde bır kere daha meydanında bekl(•mektc olaD :rJll· 
e&-Hi) <ı.ı i.lı,,,..,.. naze_ arabasına konmuştar-~ 

tealtiben vali. rektör, prof o1>il 
· ğrr lıi ı...ı r !er ve talebeleri hamil otolll e)ıtB 

Rektörü müteakip profesör ve otobüslerin takip e~ı.-to' 
doktor Fahrettin Kerim dol<to- olduk lan cenaze arabası ~ 11" 
run feraı>;<ıt ve qa!ı~kanlıkla do- run Babıalideki evin~_doğTU...., 
lu hayatından bahsetmiş ve söz reket tmi ·· iinden ır 
!erinin sonunda "azı'z u··stad se- e ş ve evin on ı;~,..,ıı

çildikten sonra Eyilbe g .~> 
nin Tıı> Fakliltesincle hast•hM- ,..ı( ,,,_.,,..., ~ı.-~' • .. -
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YEN! SABAH 

BALKANLA DA (._Hmn!?!,_s:ı;s:mıa~ba_h it~~ - .. 
::=: SON SEYAHAT= Babayiğit ;ıe L: ___ ,::ı.sr .. ""'""" imdilik Bukadar . 

(ll•t terafı ı inci .. yf•d•) donyalılann idolüdür.Atatürkiln 
~ Sofya ata§eıniliterliğinde bırak-

pe]i çok yerleri ile Sofya· tığı hatıra, otuz sene geı,-mesine 
Çepeçevreııi kesif bir komü- ı;ağınen yjne taptaze yaşıyor, 
~-~beri ile ııarılıxıı§tır. Her uğradığım müzjJill yerde 
~en llU!türü burada da bana Mustafa Kemal için - ö za- \ 
~lltl§ıniştir. Bnnun coğraft, mana a.it - besteleımriş bir ııar- ı 
~ ve siya.si sebepleri vardır. kısmı çaldılar. Ben bir tarihte 
ı.;.·_:arı sebebi şudur: Almanya Bulgaryaya AtatUrkün selii.mı
~Y\lk bir aıazi -yani Almanya- nı götürdüğüm zaman bütün 
hP~ıu ılc tn~lterc ve Fran- Bıılg:,rya yE-ıinden oynadı. 

alkanlarJan ayırmakta - Ne demifitim? Bulgar her 
t,1itVe Balk;rnlaıfa bitişiktir. şeyd<:n ünce evine bağlıdır. Her 
· Ut tesiı·i bır hudtıt ta~ı me- Bulgar köylüsü az çok dülger

~.•le bafih"<ır. t · , • dır. Evıni kendi yapar, kendi ta-
'ıı '<ari seb<;bi: Bulgarya bi_itiin mir eder. Onun Bulgar evleri 

h$alJerini Almaııyaya yığı • düzgündür, pırıl pınldır. Her 
~1• lngillcı·eye göndercliğ;i mah Bulgar evinde mutlaka bir dill
~ı ~ı· devede kuhk sayılır ln- , ger avadanlığı vardır. 
•ıe ıse bambaşka bir alı.:m- Biı Türk köylüsü Parisin gö-

~11!° ve bambaşka bir denizin bei,--indeki bir kaşanede otursa, 
"'6ıdır. Bunda aldanıp aldan-
~~cagı· nı zaman gfotere<:ektır. nasıl ki Anadoludaki köyünü ve 
_ ~ıııa ailesini dü•ünürse her Bulgar 

be Ya gelince ; Parist• öte- öyle düşünür_ 
. r! dünyaya kar~ı biı aca- Toprak .. hıte Bulgan alın te- ı 
'hlelakki vardır. Fransa i•ter rine boğan ve modern ziraate 1 
~k erkes onun i~in çalışsın ve bağlı yan tılsım. J 
. 1 es ona bir~ok şey versın . H f ul 
. Çlu imiş gibi. Fakat 0 kim- er ışte koopeıati ~ılik B -
fe birşey vermesin. zaten Al- garın göbek adı olmuştu r. 
·~ilan Mağrur olu~una gehru;e; şu 
:ııJ ayii Sofyanın burnu di- veya bu akideler bir taıafa , fa-

e dururken FranBanın Bal-
... ~la bir ticaret zinciri kur- kat milli birlığini teıo i ' etmiş, el 
""' b ali · birlığini şiar edınmiş herhangi 
~- ay bir ~ydır. millet vardır ki, mağrur olma-
~1Y~i sebepler ise basittir: sın _ Dünyada en haklı guru mil-

devir Fran""--" ve İngilte- li birliktir. Biz ek onunla gu -
u dış alemle hiç mc~gul ol - nır ve iftihar duymuyor muyuz? 
~o~. Biri silahlan inclirmek Bulgaryada gozüme çarpan 
·1ı l'lnek bul yasında, öteki Pa- en mühim nokta şudur : İ~timai ı 
1. .. llıekt.ep çocuklarının her gün t •kıı:.ua B t kk"ll · 
\!tılıJarı siya.si güriiltülerle e., Q nma. u eı;c u en ., 
;-'!l(U), 1918 den sonraki Fran· her eephede göı mek mümkün -

\' dtir. 
b'~goalavyayı terketmE-ı-ey- Hı~metçi kızlnr panayırı bıle 

., Utün Rumanyayı kendi tek var . İşinize yanyacal-: hizmet - ! 
~ Titilleskomın şah"ında (;iyi oradan 8e<;ersıııiz ve mutla-
~eydi, cliğer Balkanlılara ka kontratlarRınız. Erkek, ka
~ Yet verseydi, şarktaki dm her Bulgar köylüsü ka.~ab:ı
lltYet.i gittikçe sağlamlat;ıırd. ya, ~ehı·e pazarlık elbisesile ge.Jl söz anlatmak, deveye lır. Ba~ka tür lü ya.aak. Bunu 
~ anlatmaktan daha zor. kontrol eden ve ona milli ve me-

\;; aıu değil; sadede gele - dem benliğini öğreten ayrı bır ı 
1) ttı,e1' kül vardır. · 

• " ~ Bulgar, tetkike dl'ğer bir Kc•rnşu milletler binbırlerini 1 
~ Udur. Bulgar hem müt€va- ne kadar yakından tanırlarsa o 
\.'-hem mağrur. Mütevazı- kadar çabuk anlaşırlar. Aleyhin- 1 
\;~t'~ar etmez ki kü~lik bır de değilim aoın1a söylemekten 
~ ~r ve zengin değilclir. Bu- kendırni alamıyacağım. Balkanlı S 'Sın büyümei;e ve kazan • kc•mşular biribirini dediğin1 gibı 

~ _a Çalışır. Ve bir yabancılar tanımış olsalanlı , Balkan an- . 
:.ıt:'*ar etmiyecek kadar in- tantı. şimdi , eli terazisiz ip cam- 1 
~ olarak söyliyelim ki mede- bazı gibi bacaklanm sallayıp 
'~ lllodern bir tarzda ~alış- 1 durmazdı. Hayırlısı olsun. ı 
% dır. Balkanlann en siskm 

1\ 'lan bir memleketidir. Şo- (•) Bu yazıJann, harı> at"'11 
'derecesinde milliyetçi olma- daha Balkanları ı.armadan evnl 
~ l'ağmen kendisine eyilık yuıbııış olduAu gll'liOnunde bu
~ ler; ve tarihi büyük eserlen JundnnıJınııJıılır. 
~ ilclanıları inkar etmez. Bul- ı ----- -- • • • • • • 
Na ~aat . • teşekküllerinde, -Ayasofya bahçesinde 

tııaliyecılıgınde, ormancılı· .. 
a en hürmetle yadettiği , hiç muze açılıyor 
~r değildir. Merhum Mit- letanbul ArkeoloJi müzeleri 

• aııadır. Vanıa mıntaka.qı- Ayasofya mfues; bahcesinrle 
'. ~l\cı~atihJeı:in<len &>ylerbeyi mimari bir mme viicude getir

lııı; Uz Beyın adına bır orman meye karar vermıı;tir. 
•' ~ llştur ve ~eşmesini yıkma- Burada Atryüm mevkiinin o-

.ır. Ve ormanm en güuol riJinalitesine sadık kalınmak 
~elerinden biri ( Gündüzbey şartile bir hayli etıer teshir olu-

- :.. kiilhanbegi 1 

U lunay geçen haftaki "Pa- 1 
zar müsahabesi., »i eski ı 

kı.badayılara tahsis etti. Dikkat 
edildiyı;e görülmüştür ki Sarraf 

A 

a ihi Vesika 
Baltacı Mehmed Paşanın 

Yazısı Bir Mektup 
El 

Bu ne biçim spor? 
A şağıda.ki B&tırlan ayneq 

çarşamba gllnktl Uhı8 
ga.zeteeınden allJıonım; , 

"Topa ltoııan Gençlerin her o. ı 
yuncueu, bellıııe, lluığına, gill. 
süne, bacağına, Yllcudunun heıo 

~~ tbkTDA::N~ Jıe • llAQ ~aaı•ee• 
doktor wh-n .lıer 
bayılan Rahimlerbı, Mwrta.fa.o 
lann, Alilerin tedavisine koş
maktadırlar. Geıide Beşikta.~lı
ların Küçük MuHtafaya hücum 
ettiklerini görüyoruL. Sahada 
kovalamacalar ba~ı}•ur. BPyiU / 

Niyaziler ve heınayarlan herşey 
den evvel TUrk civanmertliğini 
bilek kuvvetiyle telife muvaffak 
oldukları için sevimli idiler ve 
sevilirlerdi. Zaten üstadın te
bariiz ettirmek istedıği de temiz 
içli bir vücuttaki gıllıgışsız Türk 
kuvvetinin güzelliği olsa gerek
tir. Yoksa asil bir hisse dayan
mıyan behimi kudret beygir 
kuvveti kantarına vurulur, ci
vanmertliğin kalbleri çarptıran 
ha88a.s terazisine değil. 

ceketli polis memurları. beYll.3 , 

k u rtu 1 u şunu ~~=!:.futbolcu lan posta edi-

? 1 Spor meydanı mı ? 
( Prut) da Rus ordusu 
Katerinanın füsununa mı bOrCIUdUf • ;Muharebe meydanı mı? 

l 
* -Eski devrin bir kac temiz ka

badaym bize ~ayet Rcv; mli gö
ı ·ünuyoNa bu sevimlıliğin sırrı, J Raltac-ı mı '! Teherclar mı? - Mt"lımet Paşa nasıl ~'etJşti? - Mıı.au.anı b;r za.ferılen soıı
o zamanın bin rezaleti ve zebun- r:ı. - Baltacı Prut mııahedl'8iııi imzada haklı mıdır? - Baltacı bu muahede ile hiyaııet nıi 
keşliği arasında bunların dürüst efuıiı;Ur? - Büyiik Pctronuıı Hıristiyanlar arasında tahrikiı.tı - Ulahlarclan, Sırplarda.., 

f di el 1 Rumla.rd.an fo_ı,cla yok - n .. s onlııMJ ma.ğhip, "~·· susuz - Petro ]J<'ri~ ! - RusyaJı kur-ve e en cc avranıru~ o ma . adı . . . eli O ,,___,_ . ~arı• b 1 h ··ı h S h lek . 
Iarında "i•Jidir Kaldı ki Ulun- !.aran k n - Ak akçe kara ~un ıçın r. - n lli.nıCl " ın a' ı a ı - u, er CJI 
ayın , pek hakh olarak ~rinde 1 t.emizlcmez. - KiUıya (Osman)~ la ım>ktu~u (örner) in lıarnıı.mi}~ t.ah•i<;at1111 ~-elifıcl öcliiyor! 
durduğu gibi, bunların kanunun 

1 

\.. - - .1 
tamamiyle hıiik_üm . süremediği Tarihin en mühim simaların- ı gen dönmek ıstedı; bir taraftan 

1 bır muhıtle yetışm. ı~ oldu~larını dan biri (Teberdar) ünvanile YAZA \1 tatarlar, bir taraftan Türk sü-
da hatırdan ~ıkarmarnak ıcap e- ı d anılan Ba11 ac·ı Mehmet Pa- varileri ricat hatlarmı kesmişler 
der ve gen~ bu itıb~rladır ki ho- ~du· Purut;d; Büyük Petro . U L u N A y di. Staneliçe'de vukua gelen 
şumw.a gıden vak alann kah- şu · 1 k ı I' ld ki -b- b .. nun ordu arını sı ıştırıp Ru~ya muharebede Ruslar perişan ol-
ramlanı 0 . u arı gık ı'·- ngunha- : devlt-t ini dünya haritasından si- ~--••1111mm:•ısıı1111•mrl dular. Artık ya esir olmak, ya-
yıp ayacag:ımız ve a ıyen oş J ı •· - ı' yetteı ·k~ b d - t ' but da sonıına kadar do-·gu· ··şe do--
"Öremiyeceg"imiz patavatsızlık- ecer. 'az . krn un an 18 ı- I da baş lmrohor ve vezaretle 1 . • -
" fadc C<1emıyere Rusyanın bır 1 1 ğü:;e ölmek vardı. 
)ara cür'et etmi~ oldukları da t ,_ t llüld . -.cnr t tb'k tt" kaptanp~ahğa yükselmiştir. İki ordu, iki devletin mukad-
vakidir ço" aa ~n ' 1 a a ı e ı- Ballau uayet zeki kalemi kuv-

• 
ınsan bu satırlrt ı_ı okuduğu 

zaman bunun b.ı- :-.puı ~ n.

ha" ıııı değil dt , bir nıı.l ; ar~be • 
meydanını tru;v i ı l'.tt. e, ı 1. t: hallına 
kapılıyor. Ne oluyor? Bu ııı ~ bi
çim 5por? Bu 11~

0

bı~il ıı • JK.11 ter
biyesi ? 

Mevsimin sc.n fut f-ol nli'.tf..;Jn ı n 
böyle çirkin bfr kaYga ılc l-.a
panması herke" dern; dı·ı·ın dü
şündüı·ccek b11' hiıdı seılir. Her 
nedense eskiclenbu-: lu tbol sa
halarımıza mu:-. H.ıt ole. L bu has
talık her sent hıı-k& ı. ıltfa ııük

sctmC'kte ve "i ''' sahaları tabiri 
mnrufiy1e "J:a11a l!0 \' ;:t 1nnc.ıkta 11 ~ 
dır. 

Spor ne dcmelüir? . ıh muahedeyı ıınzalıyan bu a- ti - k"- d k ti . k ı deratım halletmek ıçin sabahı 
Yalnız şu nokt~_va mum ya- 1 dam hakkında pek çok dediko- ve ı, _ce ır e ten ye şmış u~- beklediler. 

pı~tırmak irap eder ki babayi- dulıır olmu&tur_ Haıtiı Mehmet naz bır adamdı; ~ada:rete ~e - , Büyük Petro ağırlıkları yak- H er ~}•kn ~vvd .. lakaıhr 
i;ıtlikle külhanbeylik ayn ayrı Ps:ıanın RuRyaııın imhasını Ka- ~~eı;, sırfld kcn~; dır~yetı_ ~e tırciı. Hazineyi gömdürdü, or - 'Jlor , ;;;;~. '.ui ı•ı- i nı ız ın 
şevlerdi Bugün hamdolsıın t · - ın vi"alinc f·-" led"g"· ı· • 1 as"" va e su ana 0 an ın 1 dufiile ölüme hazırlandı. tıı~tli gern,· leıe spoı ,, ,. f,, .. , ~ı. ı ıu 11 · k-·• · · ,. . . c:r1nRn ..,. t:;Ua ey ı sabı Hayesindedir .... ' ·' ..._ 
b~ta asma,, ı_,ır kesenm. ?•- cie söyleniı·. Sadnıızamla Kate- . · · olduğu için ikide birde sar'usı kiyle öğl'<'tmeıüViu-; aıı l :ı ,,ılıyer. 

~.erun! ., !er tarıhP ~an~tı . 1s~k- rina arasında ı;adırda ne geçti- ! Baltac-ı Mehmet_ ~~ş-~ Tunayı tutuyor, kenclini yerlere çarpı- Bir futbolcuya o;-e .ıl ı; ül çekilc-
ıaı mahkemelerının ıeraatıyle ğı bilinemez ; yalnız bazı mü- oıdu ıle0"'1J<çı) koyunun yanın- ı yordu. O zaman kocasını muha- ceğini öğretmek k&daı , sahada 
başlayan kanuni takibat "kül- 1 verrihler bütün elmaslarını ta- dakı koprud_en_ ~eçerek (Ka_gu_l) rebe meydanında !;;ile takip e- topa vurmak harıtı t .i<: n;u;ıl ı . a
hanbeyi kınm,,, dC'vresini açtı, kıp düıırııan kumandanının çadı- sahra.,ınA enştıgı sırada Buyuk den I{aterina Baltacıyı yumu - ! reket edeceğin i de i'~retmek !a
bu haşaratin . kö~ii kazındı ve · rına kadar gelen bu zeki kadı- Pet r0 da (Ç~çora) ya gelmiş - ı şatarak orduyu \'e Rusyayı zımdır. Spord.: ı; :ı lıbı:,et kadar 
memleket derın bır nefes aldı. 1 nın fü-unu karııı•ında Baltacı- ti. Bunu Türkler haber alın- kurlarmağı düşündü. Ordugah- 1 mağl•ibiyet de to.bi! Ur. Bir ta
Sayet tek tük, münferıt "p~av- 1 n:n hiyanet ıettiffe;ru iddia eder- ! ca Purut_ nehri _kenarında_ (Fal- , ta nekadar miicevherat var~:ı 1 kım sahada talıh,iz' i 11 1t-n_, değil, 
raı;ı,. lık vak alanna ~eııadıif e: !er. Bazıları da Türk ordusunun cı) ge<;ıdıne dogru ılerlediler. taktı, takıştırdı, yanına yüz el- hatta haksızlıklara b•le ıığra
diliy_~rsa_ ka_nunun ~elık pençesı zedelenmiş bır halde olduğunu, Ruslar bir yandan tatarlarla , li bin altım ruble parayı ela al- sa , i~i kavgaya cif'krı.,_ ;., ona bir 
bu tured.ile_rın _yakalarına ~~pış- 1 (Karadağ), <.S!rp) ve (Arna- 1 uğıaşıyorlar bir yandan da dı Baltacının çadırına girdi. şey kazandıramaz. Bıliıkis pek 
makta gecıkmıyor ve bu sulu 'l!tluk ) thtiliı.lleıinin devleti · Türklerden evvel Rumanyaya l Ve Rus ordusu kurtuldu. çok 'eyler kaybettil'ir. Nihay<'t 
m~halle tosu~!~r! ,, ka.badaydık I düşıındurmekte bulunduğunu ve 1 girmek istiyorlardı. Büyük Pet- • • • >iı · formayı, bir geıı~lık ziimrc-
devnnın geçtıgı~, eskı çamla.- · şayet Baltacı. Rusları daha 1 ro Türk orduların'l karşı Ulah- Baltacı masum mudur? sini temsil ed<:n lıiı takımın, 
rın _bardak oldugunu anlamakta \ f ı +o~»k edecek ı lan kıyam ettire. c~ğini zannedi- İsveç kralı On ikinci tŞarl)ın l halk önünde bu kaba harekete 
gecıkm yorlar aza ~,. o ursa yese 

' · . kapılacak Ru:; ordularına gale- yordu. Bütün Lahminleri boşa. muabedenin imzasından sonra te\'e>-sül etmem btı· bakımdan 
. Geçen _akşam sokakta, bıı;- -

1 
bt Gala.ımyacat,~dan korktuğu- çıktı. Ulah beyı (BrznkovanJ sadrıazaına itap eylediğine hat- ayıp \•e terbiyPye ~•ğnııu bir ha

~11'.'.Y'.~ ag:ız dalaşın.a _ _çıkan ık~ n.ı söylerler. Bu nokta doğru hazırladıf;'l zahirl'yi Huslara ve- 1
1 

ta yüzüne tükürdüğüne bakıhr- 1 ıelı ettir. 
ku<:ük bey,. den bırısı: ı ol~a bıle imzaladığı muahedede- recek iken korkll'hıı Türklere sa Baltacıııın bir gusül abdestile 1 Beden Terbiyesi Gt-nel Direk-
- S_en zamaneye dua e~, yok: ki. ıı;erm.~ hafıflıği_ müveı:ribleri . vt:rdi. Daha (Diniyester) i bile 1 bu l<-keden temizlenemiyecek törlıiğunün bu g:ıbi Jıacfuıelero 

ııa se~ı ç?kt_~ __ mıhl~dım. dedi duşundurecek mahıyettedir. geçemiyen Büyük Petro ismi kadar kirliliğine hiikmedilir. kat'i surette nıhayet \'erecek 
ve koşeyı donuverdi. Baltacı Mehmet Paşa, Osman kadar büyük bir ihtiyatsızlık 1 Paşaya evvela Edirnede haf- ' kaııufaı• itlihaz et~ıi bugün 

Hah şöyle! Demek ki zarna- cıklıdır; akrabn,sından (Hrırı Se- yaparak (Purut) nehrini aştı. tan giydirildi ve ertesi giin s3- bütün efkarı umumiye bekliyor. 
nenin "külhanbeyliğe,, taham-

1 
fer) isminde birinin deWetile Orada <Boğ.fan) askerini, Sırp daretten azledilerek Liwııiye Bu gibi kavgalı roaçla.ıt da ına

mülu olmadığı, "Kiilhanbe;ır,. i - saray baltacılan zümresine gir- gönüllülerini, ve Rum ihtilalci •

1 

sürüldü. Efendilerinin ~ııyııııu halle tulumbacılığı ı::bi tarihe 
nın de kafasına tır_';l"~ d~mış ki 1 mi~, yakışıklı olduktan başka !erini bulacağını ümit ederken ısıtan kiihyaaı (Osman) la m~k- kaıışmııı gönr><I• i;tıyoruz. 
bu _da memlek~~- sukun ve a.s~- ı sesi de güzel olduğu için saray- bunların hiçbirisini bulamadı; o- tupçusu (Ömer) efendilerinin r MURAD SERTOGLU 
yışı namın~ gogüs kabartan bır da "gW.eke müezzin,, diye anıl- tuz beş bin kişilik ordusu ile aç hamam ücretini iJam k 3r~ ı ı 
muşahededır. mıştır. Üçüncü Ahmet zamanın ve müdafaasız bir halde kaldı; şeklinde aldılar. 

A. C. SARAÇOÔLU e~~~~~~--~~~~ 

Şeker geliyor Baltae1 Mehmet Paşanın Valde Sultana Mektubu 
Abidelerin tamiri ıçin 

milyon lira ayrıldı 
bir 

fltı e) dir. nacaktır. · 
~. l'ııa Banyaya doğru gıdi - Bundan baska Ayasofya av _ Ticaret Ofisi hesabına geti -
ı.~akedonyaularııı toplan - lusunda bulunan fevkani ~üb- rilen 5 bin ton şekerin, şeker 
"l'l ycrlerf' ıığl'ayınız, en yan mektebının de tamır edile- şırketine devri mvamelesi ta -

Benim devletli'ı mürüvvetli'ı 'J 

mcrhaınetlfı veliyyei niamım 
brusei devletim efendim sulta
ıum hazretleri, 

olduktan sonra etrafı bilildı se
yahat tarikile ta Trablus ve Tu
nus ve Cezayir memleketlerine 
vardığım esnada mazannai ki
ramdan bir aziziilvücut mığnbi 
fıdemle miilaki ve hemsohbet 
olduğumda "senin Devleti Ali 

Of,ma.nda vezırıazam olacağın 
cephei sadakatinden layıh ve 
nümayandır. Bu diyarlarda bey
hude zahmet ve taab ~ekme. 
Var kısmetini Devleti aliyyeye 
ci'ıyan ol,, deyu tebşir etmekle 

Abidelerimizın tamiri için 
Vakıflar umum müdürlüğü bir 
milyon lira lahbısat koymU§ -
tur. 

etıi yerde gözünüze ilk çar rek burada da Ayasofyaya ait mamlanmı,tır. 
~Y: Ebedi Şef Atatürkün ' re><ım ~e telifattan mürekkep Bundan başka yeniden ofis 

ı,1 ,'._ olacaktir. Makffionyalı I bır etut kütüphanesi vücııde · namına 5 bin ton şeker daha ge 
"'it farkRız, bütiin Make- , gPtırıleeektır. Jernktir. 

Bu abdı dirineleri sinni bülfı
ğa vasıl ve fıkril şuurum nikü
bedi temyize müstait ve kabil 1 

~ Sanyerde Arifi pa.~aıara 
t~ı:?um. O ıanıa11 vapurlar

~."auınıara mah"us yr ka
~~ı vardı - ııek raba oldu-

1•' ' tııyııı boş buluı'8am daım:ı o-

böyle tutarağı tutunca babası
nın adını bile unutur ,, dedi vtı 
h•men bohçasını kapınca kendı
ni dışarıya. attı. 

Nadire hanım bunu o kadar 
canlandırarak anlatıyordu ki 
sofrada hizmet eden Şadan bile 
kahkaha ile gülmemek ıçın du
daklarını ısırıyordu. 

' -.- K 
l 

LE • 
.ı tercih ed•·rd11n , Kamara
~m, ynnırna bır kadın gel
•tı ı kadın bfr arada ollıı·;;.ı 

ak ah haplık ederler. Yol
"-daııınııa konu~nıaga başla· 
' lrizını Sarıyc·rde bu güm

lı l'rıemuruna. vermi~ , . damadı 
ı,. t~ız çıkmış. J{endısıne met;
.~ lıazaı;ker I<ekncızatlcler 
,~ l'tııiş... Boyle münasebetJı 
. ~ebetsiz hayli ~öylcndi 
, llıı. Ondan sonra bırdenbire 
~ döndü: "Hanını, siz kimi~ 
ıı lııız!,. diye wrdu. Bu aıu 

Uzerine babamın adım ha
~llSam ııe dersiniz? Kendi 
'l~lbıe: Mustafa desem değil, 
, et desem. değil... Acaba ne 

• ·icı{'>atlı, feli bir isimcli. Fakat 
~il ?,, eliyor, bir türlü bulamı 
~ Uın. Böyle kuvvetle düşün
' ;::, inadına aklıma gelmiyor
~vudıracağım. Nihayet daya
'ııı lln kadına: "ilahi karı! de
ı;,;, Allah senin canını alsın!,, 
.ıj1! 'laşırdı: "A hanım niye?,, 
· t · "Niye olacak? Şurada. ra... 
ıtııtahat oturuyordum. Ölmüş 

ış babamın adım sormak 
~en aklına. geldi? İşte bu
~ !! bakalım. Bir türlü baba-

ııını,; aklıma gelmiyor!,, ka.
> ~ndcn bu cevabı alır al -
-Jı etrafma bakmdı, benimle 
~1~arada yapayalnız kal -

~ld,jl korkmuş olacak ki: 
,~ .etlenme hanımcı~. si-
11tıi yatıştır, İnsalllJ\ liazı 

Sofradan kalktılı.ları zaman 
Nadire hanım tatlı bır sada ile 
Dilfikfır hanın:ıefendinin kabul 
reRmine ait eınırler vererek söy 
lene söylene odaya geldı. 

- Şııdan. Prenses gelcliği za
man böyle rüküş hanım gibi 
çıkayım deme... Saçını, başını 
topla, mavi entarini giy beyaz 
önlüğünü tak. Bacı sen' de se
maveri ya.ktır, içerisine yanma
ınış kömür koyma. Hanımefen
dinin başına vurmasın; Hacı 
dedeye söyleyin sırtından o ya
malı bayderisini çıkarsın bay
ramlık sakosunu g;ysin. Bin 
defa söyledim: "Hacı dede şu 
sakalını azıcık ufa.it!,, dedim. 
Her lafıma "eyvallah!,, diyen 
mübarek adam bu ııözüıne cevap 
bile vermedi. Alim11llah _geçen 
gün soka.it kapl8Ull açtığı za
man kıldan yiiztlnü bile farke
demedim . Kırçıl kaıJları gözle
rini kapa.m.ış, elmacılr. keınlkleıin 
den başlıyan sakalı, bıyıklarına 
karışmış; ne ağzı, ne de ylizti 
belli... Hammefendhıln karşısı
na böyle umacı gibi çıkılır mı? 

Daima suratı asık ve halin
den her zaman şikllyet eden 
biıhtcr bacı, kocasınni t!1va!,efi· 
ne kargı edilen itiraza hlddet • 

' Yazan: Ulunay -ı::ımırı:aı--mgm:ımııll'BI-
lendi; homurdanır gibi: 

- Allah Allah! dedi. Belki ele 
adamın berber verecek parası 
yoktur. Zavallının sakalını bı

yığını düşünecek bali mi kaldı? 
Nadire hanım. Hemen konso

lun önünde duran ufak c;eJıme
ceyi açtı. 

- Al bacı! dedi. İşte sana 
yanın lira. Hacı dedeye ver. 
Şimdi gitsin saçını sakalını kes
tirsin, adama dönsün. 

Bu li'ıtufkarlığın son dere
cesi idi. Ahmet Bey pek mu -
va.kkat olduğunda şüphe etme
cliği bu mürüvvet dalgasından 
istifade için: 

- Anneciğim, dedi. Benim de 
senden bir ufak ricam var. Ay 
başına kadar on lira istiyorum. 

Ahmet Beyin aldığı borçlara 
vade tayin etmesi kendince bir 
haysiyet meselesi idi. Şimcliye 
kadar gerek kain valdesinden, 
gerek ba.şkalaruıdan aldığı pa
raları kat'iyyen iade etmez, il· 
unutturmacaya getirdi. 

Fazıl, annesinin ters bir ce
vap vermesinden korkarak kıp
kırmızı kesilen Samiyeyi üzün -
tüden kurtarmak için: 

- Enişte! dl:di. Bende on li-
ra var! verııyim. . 

Fazılın l5u hareketi N adlre 
hanımı damadına. kar§! ufıik bir 

tarizden alıkoydu . 
- Ben veririm F~zıl ! dedi. 

Ahmet Bey de benim bir evla
dım demektir. Teklif mi var? 

Ahmet Bey, Fazıla göz kırpı
yor, kaynanasından parayı al
dıktan sonra kain biraderinden 
de gelecek yardımı reddetmiye
eeğini anlatıyordu. 

Duhter bacı ile Şadan Dilfi
kar barumefencliyi kabul için 
Fitnat hanın1ın nezareti altında 
salonda hazırlıklara başlamL~ -
lardı. Nadire lıarum prensesin 
geleuıği saati bilmekle beraber 
kulağı kapıda idi. 

Büttin ev hallanda muayede 
resmine iştrak için üniformala
rını giyen, nişanlanm takan, es
ki p3"'81ar g:ıbi bir hazırlık var
dı. 

Saat dörtte herkes iftar tep
sısinin başındıı top patlamasını 
bekllyen oruçlulara benziyorlar, 
kulak kirişde bu servet maldesi
ne intiı.ar ediyorlardı . 

Tenha sokakta bir otomobil 
homurtU-"u işitildi. 

Şadan nefes nefese merdiven
leri cıkarak müjdeledi· 

- Geldiler efendim! 

Devlet lmşu • 

Nadire hanırıı1 mıeafirini kar
~ılamak iı:ln daıııı. rııer~venleri 

Tefrika No. 25 ~ 
inerkt-n başlamıştı: 

- Ah efenclim, ah iki gözüm; 
buyurun, buyuı-un; beni ihya 
ettiniz , fakirbanemizi şenlendir
diniz. 

Dilfikiir hanımefendinin ya
nında, valttile bizim büyük ko
naklarda kahya kadın, şimdiki 
daırelerde de (Dam dö kompan
yi ) yani "can yoldaşı,, denilen 
bir İngiliz karısı ile zenci Meb 
rük ağa vardı. · 

Prenses, merdivenden söylene 
söylPne yuvarlanan müstakbel 
kaynanasına doğru yürüdü. Na
clire hanım, prensesle görüştük· 
ten sonra etrafa iltifatlar savu
ruyor can yoldaşı Mis Bartriç'i 
yeni görmüş gibi: 

- Safa geldiniz Mis, diyor. 
Sonra haremağasının hatınnı so 
ruyordu. Nasılsın Mebrük ağa? 
Kapının yanında Hacı dede 

duruyordu; bir kucak saka
lına bir türlü kıyamadığı ve ha
nımefendinin emrini de yerine 
getirmemek mümkün olamadığı 
icin sakalına bedel kafasını us
tura ile kazıtmış ve bu kıyafetle 
ait k.-mın:ı posteki yapıştırılmış 
ıri oır deve kuşu yumurtasına 
<lı·nıntiştü: Kani Paşanın eski
mQk bı miy~ı_ı geniş setresinin 
içinde Haeı dece oyun için geniş 
siy8 h bir torbaya saklana11 ve 

(Sonu: Sahife 6 Sutun 1 de) 

gürültüyü işitince ağız tarafın
dan başını çıkaran bir tekir kedi 
yavrusuna benziyordu. 

Nadire hanım bu sallie neza
ket çığlıkları arasında Hacı de
denin bir kılına dokundurmadı
ğı torba sakalına doğru gözleri
nin akını devirdi. Kaynanasının 
arkasından inen Ahmet Bey, 
Hacı dedenin sakalının tamamen 
idama hem de istinafsız, temyiz 
s>z bir surette idama mahkiım 
olduğunu anladı. 

Mebriik ağayı kapının yanın· 
daki selil.ınlık odasına aldılar. 

Servet mevkili! yavaş yavaş 
merdivenleri çıktı. Büyük salo
n., girdi. 

Mis Bartriç, salonun penccre
sindrn civardaki şerefesi yıkıl
mış, alemi uçmuş minarelerin, 
mezarlıklardan, yükselen •ervi
lerin damları göriinen harap ev 
!erin üzerinden ta Okmeydaııına 
kadar uzanan manzaraya baktı. 
Prensesin yanına girdil!indeııbc
ri bütün mesaisine rağmen öğ
renebılcliği birkaç Türkçe keli -
meyi İngilizce ile lrnrıP,trarak: 

- Oh! Oh! Çok güzel pilto
restik ... 

Nadire hanım ihtiyar İngiliz 
kızının, boynuna sardığı siyah 
kordelarun üzerine bir hindi ger 
danı gibi sarkan gerd a nını sağa 
sola çevirerek memnuniyetle öl
mesinin sebebini nnhynmatlı. 
AvrupaWarın bu çarpı k ın<'Z r 
ta.~l arımn suyu çekilm iş çc .. c 
!erin. kcnarlan kınk yalaklaı-ııı , 
çarpık çurpuk cumbalı baraka-· 
!arın karşısında. hayran kalma· 

Müzeler umum müdürü çar
şamba günü İHtanbula gelmiş -
tir. 
Perşcm be günü müzeler ınil

dürünü ziyaret roa-ek tetkik -
!erde bulunmuslardır. 

!arının sebebini bir türlü an
lıyamazdı. Fakat Dilfikilr hanım 
efendiye ait ne olursa onun için 
ayrı bir kudsıyct, haiz olduğu 
için o da: 

- Çok güz<:! ya! dedi. Sizin 
Londrada böyle yok güzel?!. 

Mis Bartriç Londrayı Tüı·kçe 
anlatamıyacağını kestirerek: 

- Aoh ! Bizım Londra.. dzat 
iskuvayt a.nadcr siııg .. 

Nadire hanımın bir kelime an
lamadığı halde bu İngilizceye: 

- Y es, yes ... demef'i prensesi 
güldürdü. 

Nadire hanımın gözü kap;da 
idi. Fazılın gecikmesinden sıkı
lıyordu. Dilfikar hanımefendi, 
Mısırdaki vekilinin pek ağır has 
tt. duğıındaii bah:!M'diyor: 

- Adnmca .. a bır lıal olursa 
n& yapacağım bilmem 1 diyor
du. Yerine onun gibi işg\lzar bir 
adam bulmak bu zamanda ııek 
müşkül... 

Ahmet Bey, vekilin hastalığı
m öğrenince hemen münhal ka
lacak bu mevkie kendisi
nin kayrılacağım ümit etti. Bir
denbiı·e ziraatten bahsetmeğe 
ba~laJı: 

- Kulunuz peder bendeniz 
b~rhayat iken bizim Dömcc çift 
liğ i ıı i idar P C'rliyordum ... İlk de
fa olnı ak A\'rupa tarzında cift
lik t anzimini j apan benim ... ı,r._. 
sc lı' toprnğııı l< abiliyetini anl:ı -
ı r. •< tır. En1in olunuz prcns0s 
lıaz•cllcri 1 T<:kin kamıR\anma -
elan rpa ile buV,rlayı birbiri!l • 
den fa rkedemiycn ne 7-iraat r.ıü
telıas~ıslarıııı bilırim ... 

(ArkMı vad 

• 
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Haberleri 
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- Blhitt1 arta,a gtin9ooeli • - Fa.kat, İbram onu da yen-
. ~_.~ .,.,., ... __ ,_n- ı:. _ miştir... iı~" ... -~- - - · ....... ı-,.,..... ..... - Vav canın&!., • 

~Qllllıı.. Kazan <ft.. - ToSu.nu da yenınlştir. - --
en evveıt Hergeleci gelmie- - Desene, güreşi bu çelimsiz 

~~ın*e~~ y~~~'. aı:::a~ 1 •. ,·ta.ly-an Mü'far'llke 
Iürkpınara iştirak etmiyen peh· V 
iivanlar, Kırl<pınarda baş almış h f, 

1
. b 

1 pehlivanları _düğttn .gilre§l~rinde eye 1 stan u a 
akkale ·· n ·· n e çe-lif 

:tı. delikanlı ile ya,,acağız .. 
Hergeleci, lier glire4te oldn- - Elbette asıl onu ortadan 

iu:ııdai1 daha. fazla salımııızlık çıkarmak lazım ... 

veyahut ıddialı yapılan gııreş -
~~de yenerek şöhret alabilirler- geliyor arşı ·manın zaferi 

:içinde idi. Bir an evvel me;j"Cla- - Meydan yeriJKle görüreiin 
na çıkıp boğıışma.k, haeımlarile .ımdi onu.. Görııı'" or musun 

· .kozunu pay etmek hırsında idi. olduğu •·eJX!e duramıyor ... 

Me•ela Hergeleci, hiçbir va- 1 .Ankara, 17 (Hıur""İ) .___ Su-
liit Kırkpınar baş güreşierine iş ı • 
tirak etnıem;şti. C<.'lak Molla riyeden menılcl<eh1.i 'c geçen 1-
d:ı (Mümin hoca) Kırkpınarda taly• rnütarı-ke ı.ey ti bugün
güreşmeır.i~ti. kil Toı'OS el,"flresiylc Ankaradaıı 

,-Yazan:_ Butgaristanı ka~ 

1 
vaçö~ç-pı 

Ben e rvs den haber 

Hergeleci, alelacele fakat dıt- - Belli, ~ok hııslı bir pehli-
1' le yağlandı. Kazan dıbine v na benziyor ... 

174 ~ bııl:anlar en okkaııız ve ltiiçük Cargır, dikkat "yordu. Or
olaralt Hergeleclyi görilyorl r- tada bir çivgar olmama.oı için 
dL gözlerini dört ııçnnştı. Olabilir, 

Fakllt Hergiilecinin namı ol- Lstanbullular bir çivgar kurabi- I 
dokça etrafa yayılmıştı. Onu ;;ah . lırleı"dı. 
san tanıyanlarla tanmuyanlar Fakat; Kızılcalı ile Kandıra
ne ayarda pehlivan olduğunu bı- lının ar eı müthi1J surette açık
liyorlarclı. tı. ikisi de biribirl rine di)9ııııan-

Molla, Hergeleci K,.kpınar g~l!rek İstaııbula gitmiştir. 
bıış gıircş!erinc iştirak etrııed.il< y 
leh halde Kırkpınarda baş al- O!CU uğuır!ayan 
nuş olanlarla orada burada mü- ve 1 1 
Uıaddit güreşler yaparak şöhret 1 ar!!• ay n ar 

Temmuz ort larına doğru u
mumi vazi.vet hakkındaki muh 
-tıranu baz:ırlarr-ış ve bastır -
nıı~tun. Bu muhtırıtda Alınan
yanın ve Bulgaristanm ııeler ya
~caklannı valıtinderı evvel ha
ber verdim. Heyhat ki, istikbal 
benim sözlerimi teyit etti. Bu 
muhtıranın ilk kı~ımlarını daha 
evvel hulasa etmiştim. ~ltı ta- 1 

rafı: 

zünde.6 kıırar verememekri idi. ! 
Diğer taraftıın nafia w aalalıi

yet sahıt,ı erkim ıua~mdaki fi- ı 
kır ihtiliHnı izale için sarfedileil 
gayretler de vakit kaybetmemi-ı 
zin sebepl•·rioden biri idi. Biz i
cap eden kuvvetlerin ü~te ikiıini 
daima bir ay teahhurla gönde - 1 
riyorduk. 

Hergcleci, yağlanmasını bitir- clı. 
diktt'll sonra kollarını göğsüne Aydoslu ise, ne Kızılcalı ile 
çaprazladı, hasınılarını bekle • ve ne KandıralJ ite bağdaşa
meğe başladı. Kızılcalı, Kandı- I maz.ıı. Aralarında günış intika
ralı, Aydoelıı daha haı& yağla - mı vardı. 
myorlardı. Çünkli kazan dibıne 

1 
Cazgır eşi ri kafıı.smda tasar

He .. gc-lcciden sonra gelmiıılerdi. lamıştı , Çilliyi TOfluna vercccl-
Tosun da ağır ağır yağlanı · - ti. Aydcgluyu, Kızılcalıya eş ya

yordu, Kandıralı, KlZlicalı daha pacaktı. Hergeleciyi de Kanclı
ziyade Tosuna bakıyorlardı. To- ralıya verecekti. 
sıın, kalıplı kıyafetli idi. Herge- P lıvanlar y&ğlannnşlardı. 
Jeciyı işitmemişlerdi bile... Kanl!lk bir surett.o. !uzan dibin-

Kızılcalının gözü TOBUDda idi. de oıutuyorlardı. Cazgır, pehli
Cazgırlar daima ihtiyarlanlan vanlann bilelderlnden tutarak 
ve eaki nehlivanlardan oldııkları lediJıleıinin yanlarına götür -

dü. cihetle ve her yerde olan gliresı- . . .. 
!ere gittikleri için bütün pchli-1 Her el cı, Kanclırıı.lıya dilştu-
vanları tanıyorlardı. Onların t . / ğün~ seviı:mişti. 1ı!' ~!'mlede. bu 
mmadığı pehlivan pekaı: olut- azıh a&ınıle boy olçlll;~tı: 
du. O da, yeni yetişip köyden 1 .Toounun _da haıım~ ıyı ~ -
gehni:r pehlivanlar olabilirdi. mıştı. ,Çıllı ılc tam bir boguşma 

Cazgır, Kızılcalıyı, Kandıraıı- f yapabılirlenli. 
yı yakından tanıyordu. Onları .. Aydo&lamın h.aııını .ıa __ yerinde 
Yıılovada yapılan bir gUreşte ıdi. z.ten aralannda munaferet 
görm.\iştü. 1 v l'l:lı. 

F "k t "··~·- H 1 · . d P hlhıanlar, eşleı.· hu usunda. 
'.' .a ..,.......... erge_ ecıyı a- hi ılC8I 'ni çıka.rmadılaı-.. 

ha ıyı tanıyordu. Okkasız ol •

1 

-n •ı · Haf k · · d ·d· 
ki ı.; ı.. •• ı · · k .,., ı ız, mera ıçm e ı ı. ma a .,.,ra.,.,r rıcrge ecının ço çünk·· u- 1 · . h 1 ., ld - bil' d u, n"' ge ecının asım arı 

...... acan o ugunu ıyor u. korkunçtu. Hele ilk elde He!'ge-
. ~';"kalı T~sunu ve Hergele- ! lecınin Kandıralıva e,, düşmesini 

cı?'ı _,ı>nı~a..lıgından m11rak et - hl<? istememişti. Cazgıra fena. 
mıştı: Yaglamrken y~rıda du- baldo içerlemişti. 
rıuı ·, ;:ı.zı,'lra Tosunu gostereı-ek, C ı · b ·fadıırt 
uııulctlc sorm11,}tu: · JUl!'rr, eş erı ag _an 

. • sonra elile davul zurnacılara ışa 
- Uııta, bu kım · · ,. ret edetek sustut1:!u. Pehlivan -
- B~~M. Tosfım derler... !ar, yanyana "'elmişlerdi. 
- Buyük orta pehlıvaru mı C . . · 

bu" azı;ır, pehlivanlıırı seyırcıle-
. re takdime başladı: 

- Evet... - Kandıralı Ahmet, Ezerçeli 
- ly· bir pehlivJn mı?. "-mnm ... 
-· Aydo~lu, yendi ouu.. - Kızılcalı Mehmet, Aydoıılu .. 
- A tn y ptın ha!. 
- SelitılJ.: güreşinde... - Çilli, Tosun ... 
- Kıilıj:lh bir pehlivan!. Cazgır bunları söyledikten 
- G; ~ bilmiyor.. sonra ~unları da ili ve etti: 
-1'kıııll... - Güreş, kıran kıranadır. 
- Httvzah imiş... H riçten kimse karışmasın ... 
- Ha, ı:arakoc:ıkcı de~cne ı.. Cazgır, pehlıva.rıların menkı-
- oyıc ... Amıruı, Deli Hafı-ı bulerini söylerken de İbrahim 

zın qırngı... içı.ıı de ıtıınları söylemi ti: ı 
-- ı)ır 'l'orlaklı meşhur Deli - Kırkpınnrın büyük orta 

Hafııın değil mi?. başı İbram ... 
~ Onun i~te ! .. İbrahim, Osmanlı imparator- l 
- O, usta bir pehlivandır. luirtı büyük orta birincisi ve şanı 

1 
B~ omın Kartalda bir güreşini pıyouu demekti. En ziyade gli-
g:Jtdüm. reş onun üzerinde toplanıyor de 

- öyledir.. mekti. j 
- Demek Tosundan korku &kiden Türk pehlivanları 

yo?ık.. ~ !!!!!!!!!!!!!!!!:!!:! 
- P~ !ti olmaz... çünkü, çok 

alnıışlar<lı. 1 hakkında · 
Ben, Mollanın ve Hergelecinin 

neden Kırkpınar güreşlerine iş- Ankara 17 (Husuql) - Vekil-
tirak etmediklerini merak et - !er Heyeti veni bir kararname 1 
mil}tim. V c bunnn oobeplcrini so- ile polis ve g-ürnriik kontrol işle- ı 
rup araştırmıştım. ri bitmeden evvel ve ten'ide, yol-

Hnkikatcn Mollanın ve Her- eu uğurlayan ve karşılayanların 
gelecinin Kırkpınnr baş güreş-- temaslarının ancak rıhtımda 
!erine iştirak etm ikleri me - ba')lanması ve nihayet bulması-• 
raklı olmakla beraber tetkike nı kararlaştırmıştır. 
değer mcsailendi. Bilhassa, 
güreş, tarihimiz noktai nazarın- 1 Emniyet amirleı·i 
dan bu cihetin tenevvürü la-
zımdı. 1 arasında 
Geçmiş gün, Suyolcu Mehmet ta • t f') 

pehlivanı zivarete gittiğim za - yın ve er i er 
man şundan bundan konuşur -
ken eormuştum. ı 

Doksan altı yaşını idrilk eden 
muhterem Suvolcumuz, bir az 1 

hastalanmıııtı. İzmitte yapıla - \ 
cak bir giirOIJE! !(İllip gelirken 
keudıni üşütm' . odukça sar -
sılmıştı. Ma.şallah demir gibi 
sağlam olan Suyolcu, biraz bir 1

1 az iirızalallDUfİI. Reugi uçuk -
tu. Fakat, yine yüzü gülüyor. 
Neş'esi yerinde idi. 

Ankara, 17 (Husup.i) - Yeni 
bir kararname ile emniyet İlmir
leri arasm<la tayin ve terfiler 
yapılmıştır. Doktor Bahri hu
dut sahiller umum mililür mu
avinliğine Çankırı Sıhhat mü
dürü Atıf 70 liraya ter!i cttı
ler. Bilecik em.niyet amiri Şük
rü Trabzona , Trabzon eınnjyet 
amiri Şehap da Seyhana tayin 
edildiler ' 

Elim öptüm. H&l ve hatır sor 
d . Hastalığına üzillmüştiiın. 

Biricik Suyolcumuz bu .. o bizim 1 ==::;:=S p OR ==' == 1 canımızdır, babamızdır. Spor ta 
rihimizin canb kütüphanesidir. 1 
Y alruz, on11 konu<lturmaaını, v .il Tı 
coşturmasını bilmeli .. o vakit o, L uzme eşv/k 
neıcr anıatmar.. Müsabakası 

Meoıela; Sultan Aziz d vrin -
deki Bulgaristan i.eyanlannı, 
harp iayanlanru. Karadajt ve 
Henıek ilıtilfillerini anlatır .. 
Ahmet Eyüp Paııa ile bu hare
keUcre gönüllü olarak ve Ahço
lar da <iııhll olduğu halde nasılı 
harp ettiklerinden b&lıseder .. 

Sonra, doksan uç Moskof se
ferinden bahseder: Bu muhare
belerde Koca Balkıınlardıı gö
nüllü olarak ve n ıl harp ettik 

' lerindıın canlı hikiyeler zikre • 
del'. 

Daha evvel, Girıd muharebe
lerinde gönilllil olarak çarpıştı
ğuıı sövler .. dedlm ya, Suyolcu
muz canlı tarihtır. Call!ı küttip
haııedir. 

Onun güreş menkıbeleri gibi 
harp hatıraları da birer deıı • 
tandır. Diııleıuneğe Ve yazılina
ğa lavıktır. 

(Arka.91 var) 

1 - Klüplerimir:e evvelce coo 
d~rilmlı,ı olan pmgrama göre 
federaııyon yll.zme teşvik mUsa
bakaları 20 Teınnıuz PUW' gü
nü Moda yüzme havazunda ya· 
pılacaktır. ~ 

2 - Müsabakalar tam saat 
14 de başl&naeaktıı-. 

3 - KtiçUk ve bllyUk olmak 
üzere iki sınır ylizUcil arasında 
tertip olunan bu müsabakalar
da puvan hesabile birinciliği ka 
zanan klübc federaııyoıı.ca birer 
mükiifat verilecektir. 

4 - Hakemler: Baş hakem 
Rua Sueri, hakem Sıtkı Eryar, 
Bekir Macur, Falırl Ayııd, Nuri 
Bosut, Suat Erler, Metin Baran, j 
Faruk Birgen. 

Neler olabilir? 

"12 Haziranda harbiye neza
retine hiıla lngilterede bulunan 
iki fn·l<anın da acele şarki Ak
denize gönderilmesini yazdml. 
Na=lar meclisinde uzun uzadı· Şimd, biz, Gelibol11da son de
ya müzakerclerıleıı sonra ne ıae rece buhrıııılı bir harbin arıfe
sevk kararı çıktı. Vaz.iyet bu ıki sındeyu: I!;jer bu h rb1 ka.za
fırkanın ~Jiböluda nekadar ı,;. J nacak olursak netice! r birmci 
zırn olduğunu gösterdi. Aııcali ı der ede ehemmiyette olıı·w.k 
kabine ikinci fırkanın da sevkı· ı ve t"tanbulun suk1.1tu cihan 
ne k:ırar verdiği hald bunun !s- hubmln en parlak hiıdl.aal ola
kenderiycde beklemesinı müna- rak bütıın diğer hiu:liaruerı göl· 
A.ip gördü. Anlaşılıyor kı Ç ınak- f )!ede bırakacaktır. Fakat eğer 
kaledeki başkumandan lıi.I bu 1 orada lııe,bır Mtic elde edenıez
fırkadan istifade müsaııd,,sinl r ook yahllt ileri hareket' iz tah
wtihsal edememiştir. dıde uğrıynnut saplanıp kalırsa 

"Biz elimizde hazır bulunan eu nlıiın lıidisel le ve alubet
a.r.kerleri sevk hueusunda böyle !erle kar$lla; cağı:ı. Knybt.odıleıı 
kaybederken dü.\ıman boş dur -ı zamanı bir daha elde etm miz 
muyor ve vaziyet devamlı bir ınıimkun değildir . .Alll\Anya şi
ııurette ve aleyhimize ol&rak ta- . malden inc·!ektir. Fena m vsim· 1 
clıle uğrayor. Türkler, memleket/ ler y&k.Jqıyor. Pek milmküııdür' 
!erinin muhtelif noktfl.ianndan kı Ruıiıany· .Aliıiım t.azyıkine 
birbiri arkası 111ra agker sevke- d:ıyanaııııvacak ve onun iııhlza
diyor, yeniden aııker topluyor- mı Turluyeye yeni mühimmat 
!ar. Şüphe yok ki, şiddetli hare- sevk~ sebep olacaklar. ır -
ketlerimiz bu sevkiyatı rah t bı bi.ııtaıı rnağlilp olarak tamamile 
rakmıyor. Düşmanı yoruyor ve işgal edılebiliı'. Bi&c . imdi o ka
inkıtasız bir surette yıpratıyor. dar yakın olan Bulgaristan ken
Türklcr miktarını tahmin e - di taleplerini yalnız Almanya -
mı:diğimiz ve bir ay evvel malik nın temin edebilecegl kanaıı.ti
olmadık_lan kuvveUeri, ihtiyat- ne saplanıp kalablllr, Birçok 
lan Gelibolu yarımadasında top ınenlıalara. ve kuvvetlere sahip 
l&m.lflardır. olduıftımu.ı: halde şu dakikada 
G€Ç kalmalar birbirini h_arbin son derece §Upheli !cııa -

dUfterıııe bel bağlamış va,.,ıyl!t -
teyiz. B1r zamanlar muvafta.k o
luıuııak i~ın elimizde o kadar 
insanlar ve imkanlar varken 
şımdi yalnız teaadiife bakıya -

1 
l'UZ ... 

'· 
takip ediyor 

25 Niııan taarrw:u neden 
Martın sonlarınd n evvel ya· 1 
pılnıamıştır; yahut ondan son
ra gönderli n bülUn kuvv tle -
rin iştiraki n n temin tdile
ı:nemiştir? Bunlara haklı bir ce
vap verdirecek hiç bir aakeri 
zaruret yoktur. Eğer öyle ol -
Allydı tam bir zafer elde edilebi
lirdi , 

"Şimdi eli kulağında olan ta
arruzun Haziran sonlarında ve 
ya Temmuz başında yapılama
masına da askeri bir mecburi
yet mevcut değildi. Bütün bu 
tealıhurun sebebi ancak bura -
daki hilkfıınet makamlarının bi" 
tip tükenmek bllmiyen ve bit -
kinlik veren münakaşaları yü -

Bu ınuhtıı-a, bizim Balkan! r
daki aivruıetimizin kaı-arııızlıjınn 
evveli iki, aoııra üç büyük dev-1 
letm sebep olduğunu ileri eür -
dükten rıonra şöyle de-{aın et-j 
mekkte<lır: • 

Avrupanı.n eenubuııal'kl;ıindc 
.ukeri ve aiy i bütün fırsatları 1ı bıribirı arkası ııra kaybettik. 
Basiret ve itidal namı altında 1 

kendnnizi birçok tehllkcl re nıa- 1 
mı: bıraktık. Bwıunla beraber 1 

siyasi ve 'keti noktaclıın hiılil 1 
o harp sahasında birçok imkô.n
lara malikiz. Fakat bu 1Qnslar 
da rıondur. 

~ . ~ .·• . . . ' .... ·- . ,.. 

Ecrı · •.. 
Oodi. 

Genç kız: ı= 

- Ama n b· ba diye, haykır il 
dı .. sıınn, böyle asık surat ve 

H iKA YE B:mbaht adam, göğ5ünc hıç
kırmakta olan çok sevdiği kı 
zının bütliıı bu hareketlcriaden 
ve bu aöyle<lilderinden ı.>vvela 
hiç bir şey anlamadı .. ve boğu
lacakmış gibi derinden lıissct
m"kte olduğu ruhunun a7.ııp,' 
hayret ve perlr;anlık i~indc kerı• 
disin~ yakınlık ıılshetinin ne ol- · 
duğunu bu gen~. güzel ve ma
sum kızı, gUnahkilr bir ka•iııı 
gibi, göğlliinden itmek ve onu. 
aııamndarı daha evvel, eaçl rır:
dan !airiikliyerek, ayakları altın
cla çığnenıek arzusuna kapıldı. 

ciddi tavır hiç yakışmıyor. Çok BABA hızılealı, Her elcciyi kale a
ıı~ da oormamışlı bile! .. Cazgır, 
için<Wn ~ mil ·tü. Nihayet d· ya
ııailı:ııh. Şunları söyledi. 

- Şu kollaı ınr göğsüne ka
VU1;l.urmuş durauı nl'ye ·orınu
v J'.,un? .. 

Yazan: Bürhanetfn Çölok -
bir münasebetin tasavvtıruna Ve bir yıldırım gibi, dü~ünce
imkan var mı idi?. ll:lbette ki, !erinde vücut bulan bir hal8.s 
annesinden şüphelt'nmek luıtı- yolu, içine ferahlık ve sükün 
rından geçemezdı.. Yarabbı!. Bu verdi; her ne pahasıııa olursa 
ne müthis bir facia idi? Şimdi, olsun babasına, bu mektubun 
babasının' hali ne olacaktı~. De- kendisine ait olduğunu S(lylıye
mek ki, artık, kendiırlıi.e de, fe- cek ve onu, iknaa uğra.<ıacaktı. 
na bir kadının kızı diyecekler- Naıııl olsa, kendi, tıp itıbuı•ıle 
di!. Demek ki artık, me.ı'ud yu- de annesinin moıkıli idi.. 
va!arında saadet diye b'.r m_ef- • Satırlar ıona erince, içinden 
humdan balısetmenın ımkanı ta an bir hıçkmkla: 

çır kin oluyorsun!. 

Ve na daha dikkatli bakın- "-!================::::=::::::::::=:::== 
ca; alnının daha muztarip bir 

- O, okkar.ız çelim,,iz bir şey 
!;<. 

- ruıl unu ııorman lmm!.. 
-· Kını ki•. 
- i1t li ibram! .. 
I yıtıre, Kmle".ılı ıı:ıtırladı. 

1-danıkt • Aydr.ıııluvıı bir E!zcr~e
li 1b ın Vl'ndiı:ini ışıfmiştı. 
• nrıı, K'rkp:ın rda büyük orta- [ 
vı ı kurl rdığını ıluymu tu. 
BirJ,·nbırc kcııdinı toparladı ve 
oOrUU. 

- t:sta, Ezcrçcli lbı am bu 
~u ?. 

-· .Lıt ~ bu d l k:ınlı ..• 
- Cak ı; z be'. 
- Aııı peh1iv 

dır. 

ifade ile çizgilenmiş, ve bugüne 
kadar Sevgi ve saadet ışığından 
ba~kıı bir ifade sezilmeyen göz
lerinin kızarmı~ ve dolmus ol
duğunu gördü. Üzüntü ile:' 

- Ne oluyorsun babacığım 
diye, yalvardı .. Hasta mısın?. 
Babawıı konu~turabilmek ve 

tiziintüsünü gidel'ınek ıçin, onu 
sıırnı .. ve öptü. Sonra: 

- Annem nerede baba diye, 
wrdu .. 

Lerzm n, b:ıb:u;ınııı ilk defa 
olarak, "annCJı mi?!" diye, sua
lın ı tekrar utınek ısler gibi ko
nıı1tuğunu duydu. Ve adeta, 
ürker esine çekilui. O esııada 
babasının elinde sıkmakta oldu
ğu bır kiğıt gözüne ilişti. Iztı -
rabil bir nıünaseb,t buJdqğu 
bu bul'\Lj'uk kağıt parçasını, ne

ydoslııyu çabuk yenmi~ redo.n geldiğini bilmediği bir 
tlc, 1 mj?, 1 cür'etle, babasının parmakları 

- i<::Vet... arasından kaptı. Babasında ken 
. - O da Torlak Hafızın çırağı disini bunu almaktan meneden 
ım .. en küçük bir hareket görmedi .. 

- Asıl çırağı od r.. Toııun Babası sadece, ağır bir ifade lie: 
sonr:ı n ya · I - Peıide dedi .. Yavrum,-oııu 
-. D::strıe asıl bununla boğıı- okıun~kla. yalnız ıztırap sahibi 

za~.vız.. olmakla kalıruyacaksın!.. Ayni 
-- /·.~il 'ireş onunla olacak.. mmını<la, şu mesud yuvamı>rla 
D,.,lı. . _ 1 h isııctmekte olduğun saadeti de 
i->'.ı'.'!knlmın tammanıgı birisi kaybetmiş olacaksın!.. Onun 

d41ıa , • ıtı. O la Çilli idi. Onu icin. bırak kızım, saadetimize 
ela ıı=l.ı. . l bir taun gibi musallat olan o 

- !Jtı~ •· i kim?. menhus satırları okuina!. Ve bir 
- <ha Çilli dcıicr... aile faciası.na yabancı kal!. 
- ~·ıı!.. Babaııııun lıütti.ıı bu ııöUeri, , --

genç kızın, içerisinde yüzdüğü 
müplıemiyetıeri çözmek husu -
sundaki alakasını tahrik etmek 
ten b:ı.$ka bir şeye yaramadı. 
Ve o, bu buruşuk kagıdı okuma
ğa koyuldı.ı .. 

Bu, "C!jlliz sevgilim,. diye baş
layan ve mes'ud bir g c nın eaa 
detini tahassilrll' yadettıkten 
sonra, daha iliıhi l!;eceler ve a
teşli puseler vadi lle s;)ll& eren, 
uzun ve harareti bir a~k mek
tubu idi. .. Yazı, müheu lis olan 
)la basının yalan aıkndn .!arın
dan Tahsine aitti .. \'e bu satır
ların hitap etm kt ol uğu ka
dııı, mektubun muhtelif yerle
rifüle muhtelif vesilelerle tekrar 
edilen ve annesinfo isminin baş 
harfi olan "P ,, ı , :ırethı:len ve 
zikr ilmi bulun~n diğer bazı 
hususlardan da anla.şıldı 1ı ili.e
re, annesi idı .. 

Genç kız, satırları okudukça, 
yfıdedilmekle olan vak'a mahal
lerini hatırlar giiıi oluyordu. Fa 
kat, nasıl olmuştu da kendisi, 
Talıı;iiile annesi ara başla

mı.ş bulun.an bu münasebetin 
farkına vann.ı.ıı değildi!. Hem 
annesi, nasıl oluyor da. böyle 
bir mlinaaebeti dıwam ettirebili 
yordu. Likin, hafızasında ka
zılı hi.diııelerin teker teker ha
rekete gclişi, onu, bilyle bir 
müruıııebeti kabule mecbllr edi -
yordu. 

ôrle ya, el h' evvel, Jıö~le 

ka;,mıyacnktı!. K~dı ken - Affet babacığını, affet di-
Zavallı bahacıgıın,, ,'e n, ye, onıın göğoüne atıldı .. 

zavallı ve bedbaht kızı..,. diye v u.z·· .. ., . 
11 

. 
d;iştlndü.. e Y unu, ı;u e erı arasına 

., . b .. b 1. alarak: 
•i> birdenbıre, ugım ur ü -

lfÜndüklerine isy etti .. Annesi, --:- Babacığım, babacığım di
belk! bir hata yapmış ve nasılsa ye yalvarrnağa başladı.. Ger l< 
böyle bir günah jşlemfş olabi- a nemin Vo K reliııe sizin, hudut 
Ii:'dl!. Fakat( bıınıı niçin izam suz itimad ~!emekte oldutu
etmeli ve bir ailenin fel" ketine nuz kızınız bu çirkin ve 
meydan vertneliydi? ! . Gerçi klltU hareketiyle, sizlere ne 
ev t u çirkin vak'a, babAııı ve büyük bir ıztırap vernıi.ş oldu
kendi i için nıüthi~ bır darbe ğunu, ancak, bııgUn anlıyabili
idi.. Amma, mlılıakkak kanla yor! ~'akat, yalvarırım b~bacı-

ğıın, beni affediııız!. Bu mıır,unı 
temizlemek lazım değildi ya!. ,.e bedbaht kısınız, elipde ohna
Biri b&ballı lııe, diğeri de anası , yarak ona sürUkl<'ndi ! . Ne ya-

payım babacığım, bu, elimde 
O halde, ne yapmak icnp edi- değildi!. Onu seviyordum!. Ve 

Yordu?. BabaB1na ynlvarıp, an- onu, muhitimde hissettikçe, şu
nesini mutlaka affettirmesi la- urma ve hareketlerime kati-
zınıO dehf 1 miyd'._?ml· ~ d ··ıd· 

1 
yen hitkim değildim!. Ah baba-

o .. Bu, mu mn egı ı.. cığım, sizi çok bedbaht ettim, 
Babasına, böyle bir ~ey ııöyli- biliyor-..::n .. Lakin, size yalvarı

yemezdi.. ne de olsa, bir ailenin nnı benj affediniE .. Zira, vicda
ve bir aile reisinin şeref ve na- nımda 'hissetmekte olduğum a
musu mevzuu bahisti .. O halde?!./ Z&p, işlediğim bir günah kadar 
JWetı o halde?. · .. ~~ 1 a~~ıı:;ı. _ 4 ....... " · - ' ' ..._ 

Fakat, kızının ıslak bakı,Jnr: 
nı birdenbire gözlerinde buldı: .. 
Bu y:ı şlı g:öz!cr, ona, bir an.fa 
~uunınu iade etti. Ve o, scv~ili 
evi ırur. lıu garip hareketleri
ne bir mana v~'I'lilek istedi; ve 1 

dilşüııdli ki kansına ait bir diJ· 
labın en mahrem bir köşıı.sinJe 
te ı ltıfen eline geçen bu m k _ 
tuııla., çocu:;..!Ilun ne al8.lr::ısı 
varrlı. A~:ıba, 'l'ahsiıı, o na
musso~ arka:la.s, karısınd son 
rn, kızınt d:ı mı baştan çıkar 
mak \'ıcd:ııısızlığına baş \'\lr
mıııdu ?. Fakat hayır. bu ola -
mazdı :. PeriJe, hayatta herkes
ten fa:<la itinıad ettiği birici" 
kızı, Tahsin.in, zevklerine ilet o
larrınzd: !. O, öyle yük.,.._,k bir 
seciyenin, \'e öyle şari;lı1nıa.z bir 
kadınlık gurw·ıınun sabibi iJi 
ki, her ş~ye rağmen, anası ka· 
dar düşemez ve onun karlar al- ı 
çalamazdı!. Hem, işte ııwydan
da idi; bütüıı bu çırpırunalara 
ve bütün bu itiraflar?, rağmen,' 
bu ıslak bakıı;larda ~yle masum 
ve öyle güuab~ız lY:r ifade vardı 
ki. .• -~ 
-· ,..... """--'{Devamı )ffer1n) 

\ , __ 

r • 1 
azım. ~ 

"Ge~miş zamanda ı~ıe& 
hataları tamir için ,·aktill' 
dır. ~ 

"Evvela: Cec kalnıatll ~ 
tile, mümkün o!'.luğu ka · I 
ratle uçüncü orduyu ()~~ 
kalık yeni orduyu) Tı» 
gondermeliyiz. Bu ortlurt~f 
li işile şimdiden mefii".ı ~ 
yız. E,,~r muharek Jehl~ 
necek olursa bu orduyu~ Jil 
mek mecburi~tinde dtı>1 ~ 
ğer harbin neticdeti ıııal 4 
hcak olur:..-ı o zam"11 b~ 
yu Geliboluda mı. Trakl

1 
ı 

yoksa Asya .;:ı.hi!iııd~ ııı tfl. 
nııbi!"ceğim::ıi tayin eo.IC bit 
kat bu tarnımıile uskerl ~· 
sdeaır. O takdirde 1s1' f 
zaptı için elimizde 13 tırk• 
nacaktır. ~ 

Sonra: Bulgaristanı d6 t 
ııa kazanmamı:< laıırıııJJJ;ıp 
gar is tan kuvvetlldır' o~.;,.li 
zın:lıı:-. Ve Bu !gar nılll".• 
ht"zimetlcrin<.len nıü~;ı 
maktı\du·, !st.~diği araı<l ı 
rudur ve bize rehber ol~t 
Y"t!"r prensipiııe tetab~ı 
mektedrr. ta.keı:!on}'ııdı(IJI 
gar ha\ !isinin , ırpllır ~ 
dan işg~li \~e ta~·ik altJ ~ 
tulmıısı büyıik bir ııd.~ 
ti. İkinci Ball -~n harbı "6 
ı·a Ka\'alanııı Yunaııtılıll" sl1 
dan zaptedıli~i tarn'1nıue ~ 
te aykırı bıı- har~kclU· ,ıı! 
Bulgar mütalcbatırıJs ~$ 
şerefli olmıyan bir nok 
tur.,, 

Bu·_·t_a_n_H_1!~ 



ı 

YENi SABAII 
= 

VAZİYETi T lgra v alık 
'tııtı .. (_~al tarafı ı lnti Myfada) 
:"llllkika, Büyük Harp, ~ 
~ bu yillaıek kabiliyet.im ber
:'"t öğretmıı1t.lr, fakat. yeru çto

açan, yeni muharebe ıne
ortaya koyan, A Jmap 

Udar. f 
.~iliz.im:, tankı ic:m sa.hasma 

· ciye kadar askeri malıiy~ 
l:İzlem.i§!erdi. Alma.n ağır 
arının da, parçaları mUh· 
fabrBtalarda sjp:lri.5 dil
sur':!tiylc, evsaf, kudret ve 

'4n hakkında. ;ı.ttiı. Al
enarı ..ı~ mc hulat i iL.dc 

tı. Alm:ınlar, esrarı 
:ııu.maJ,tll. y J:.tii:dırlar. Bli
Ilr rpte .;. prizler yap~ 

• ~c k ağır ve uzun menzıili 
lar ve zehirli gazi r muha· 
ıncydanında boy ı;~1:erın-

• kadar Jııç bir tııra[.a sc
t:Jııı ..i. 

~ hlı, motörili ve makineli 
•tlerin tabiye ve sevknl
ııahasıııcla, kl<1sik esasları 

ilot etmek şartiyle, en bUyult ı 
1 •111,· .. ·•·r yıı.pacajFiın Almmı 

•it Ve idaresi kanaat etmiş ve 
:'lı ~hkl.aı:ı ona göre yn
'llııştı. 1ki yılın zaferlerini 
•lan, hiç şüphesiz, bu kuv
erdir. 
~ız ordusunun da motöri

:ı.: · ehemmiyet verdiği sa
,"ll~tı. Ancak, gerek sayı VB I 

• gerek istihdam tarzı ha
dan bu kuvvetler, Alman
inin karşısında çok sön~k 
!ardı. Bu ziıf, t!'rcddüt j 

~den denilebilir ki. Fraru;a
,_feiaketlni doğurmn~tu. 
-~;ilk ada devletine gelince, 
~~hteşem donanmasıru her 
1 ıçin bir "devayı kfil., say-

1 b .. çok aldanmıştı . 
"ISya, bir Weındir. Yaşayıı;ı 
~Yle de manzumeden ayn 
•Ieııı. ! Fa.kat, bir gün bir 
~ cılıaniyle karıııJaşaca
. llıUdrikti. 
~27 de Polonyada t.etkik ee
a.. tı 3•aptığım sırada, bana 
~'IO\"aı!a lı.ir müteha881s . zat, 
·~a.la. yüzden ziyade kimya 
il. "-tQ:" ;;ı· olduğunu ve bu mü.es 

ctin istikbal lıarbi hesabı
~ caıı,..tığını anlatmıştı. Bu 

ı ·nüz, nuı.ıışşükran, !az 
, llıa.mıl}tır. I<'a.kat. o biicli • 
'~ sUriiklenebilinıc, Rusya 
llıııatar bir vı.z.ivete diişece-
~noıunamaz. Nitekim bu 

e gaz kull:ınıldığınıı. dııir 

0 ler teeyyüd ctmedı. . . 
111ıınun motörize edıtmesı 
~ !lpvyet ordusunun hiç_ bir 
i(jl~<lıkt:ın geri d~dığmı 
. ı ıti ı-azına a(ire de bınlerce 
~aybet.nıiş''uron, uD.k ve 

J..~ hedeflere ı<aldmşroihı.n 1 

~k mümkündür. 
.."'l<tıı tebliğleri, tıınk ve t:Jt~

e ınaruz kaldığı aı':ır ııe.yı-
~ ha!ısetmekle berahE'~: Rus 

,,....,,. Plo tiye, Kosten-
& .. "V'• ·1 . : "'-'inan cephesi gerı ıırın-

bir rok değerli hedeflere 
. 'Uh etmekte musı;1ırlar. 

lalin hattı önlerinde ve de-
; 'trindeki hücum _dalga!~
~ Ruslar. kuvvcUı bava fı
Ue daimi bomlıa vo ııteJıier 

\ı~" bırakmaktadır'.ar. ı 
'<tanlar da sürekh ve çok 1 

tank musarımJa.rını her 
• •krnrlrunaUıı.dırlar. Bu 
lll1ların her iki tıırafca. da 

a: ıııl olaca ı tabiidir. 
~örüniivor ilk seııdlıleme 
~ fmıiİ olduk! rı inkar e

Ycn tank tayyare kütle-
~ ı:ıortilecek. Tank ve tay • 
~irıni beş günlük şu m~
rte adeta "ıı:lıım.. ro!U 
lıtadırlar Rel:orn bu 

ebenin mühim unffllrları 
~tadırlar. l er iki ordu -

ltı ~etleri ha!dmıda göze 
miktarlar, Uili <.ıinlcre 

'• :ı.ktadır. Itusy:ı da bır 
diyan idi. But;iin, ctJ BCY· 

'l>ııhcnin ötelcırindc c:il:iinli· 
.' dllfmı. ordusunun i kod 
~a cliiş'irm dikce çar

l"ok da:lııı şidd~... w 
''lnıakta beni anı olacalc-ı 

<iııcan :fe a '"et
~leriıie ait pa
~"-yı çalanlaı· 
~-"kif olun 

·llı~:ı.n (Hususi) - Erzin-
~l!ı reliiltctzedelerine naktt 1 

<la buianan KızıLıy ku- 1 ~tı;,. ait miktarı bi !erce lira 
"°en paraları ilıtiliis . eden 1 
)'on l\!isi ef:l(i Erzıncan 

, . usu ve hal n maliye ve
~<lari davalar sııbcslnde 

r bu!un:m Muhidduı D:il 
1ıl-kadruılan tüccardruı 

lltlıbiye memın-u Abd.111-
... 1_.tf ,..ttı1.......o.t '"' ; ••• 

ıyor 
uhar be 

en kanlı 
r 

ksi 
r· 

. J apo11gcııın 
vaziyeti 

R t
, • 

ocseve -------c-------

afh da 
(Bat - 1 inci .. yfada) (J,\q 'tllrafı 1 '-1 ...,-mı 

başka ta;yyarelerimiz Plocsti lla.l'al::.rilA 
mmtakasını mbardırnan et • Berlin, 1 ı l:ı :ı..) - .Alman 
tikleri ı;·bi Sulina, Tıılca ve. hava kun !;:rfi 15 Tcm..•.Jz'1a 
Saccc;;.da bulı..'t.::uı petrcJ ~mı- ccr::ym c_ _ r va ınuha~e~-

ı ·. · nalı. :y _ 'ası alanna da ı mde 4 > v • .:a.y ı du-
hJ.cur,ı ctlliirlerdir. fllirmnııl Ayn • e d 
KıWa. ~ bır t:ı.:; 'lire mey- • So J. tayymoı.:ı. imha c • 

danı na v-;ı ::ı 'tıJı zan ını i\ç fa· ili= . r 
şist tayyareSi havalanmak üze- vıı.n' -~ göre 
re hulıuuıyordu. Fak&t ıııotör - n , . , la.a > - General 
Ierirubki nrızalaT dolayısiy le bu Amb.m ,iıı, Rom Ja ınti~ar e -
tayyııreler uçm:ığa muvaffak o- d•n Ficcok• raz ter!.llde ) az • 
ıamamıı,lardır. dı;1 ~ 1 !mıJ~ 

Mütehassıs Wilhelm Mo- ika~ e "i' .!er B.rlıg;ne 
yer tnyyııre meyclruıındaki ser - arı; ) , ) ı a, harb: ı ·•u2un ve 
visc m sup asl:erlıırhı So-. yet çetin., b r 'U'Jl l:ılıilec< }ini 
krtalanna teslim olmağ:ı. kI;;rar lrnydew ~ ır. 
verdiklcrinı, bu hlicumu idare General Pc 10\ti, şark ccr0he
eden şeflerimize sö)fiemiştir. s e g·tmc•, üzere imdi yolda 
\Vilhelm .Moycr, bu ı:-.:ı.ksadla bulun.ın İtaly1111 la~larının za
subayların uçma!U.ııa mfuıi ol- fer tacıı:ı giyebilmek için vak -
mak için motör1eri işlemi; ·:-ek tinde yet:işe"6:ler~ karu oldu
bir hale koymustur. 12 m:ıl.ı ğuııu ve mııııarebenin '>Ona e; -
nist ve 27 pilot bize iltihak et- J me;kten hcnii:; -;ızak bulundugu-
nı..:ıtir. nu ili'..ve eylenıektcdir. 

1" Temmuz<la bir Macar bcm Clr torpido m..ııribi iı:ı&al'n 1 
bardıman tayyaresi Sogzo u•°h'ailı j 
Besarabyasında yere inerek tes Bcrfüı, 17 (~.a. ı - Sovyetle -
!im olmı:ştur. Bu tayyarenrn rin "ta;ı,ıkcnt., torpido muhribi j 
mürettebatı fa.~iı,'t Alman.yaya 15 Temmı:zda Alınan hücumbot- ı 
kamı harbetmek istcmcdik!cri· ı ıarı t:u .,fından agır hasara uğ -
ni beyan etmişlerdir. ra tıımı.~tır. 

Rogaçefdan, kıtalamnızın a- Sovyet pnra.<;tit<;üleri 
tcşı altında çekibnekte olan bir Budarıcşte, 17 (a.a.) - Macar 
diiaman tank taburu ihata eJ.i-) ajansı bil&r.yor: . 
!erek imha cdilmiııtir. 6 düşman 1 Transilvaırya'da hndut cıva - . 
tankının mürettebatı o kadar rında bir çok Sovyet pııraşütçü
yorgun düşmüşlerdi ki bunlar sil iruniııtir. Halk, bunu derhal 
ken ·ıerinde yardım görmede:ı hükümete haber vermiş ve Sav -
arabalardan çıkacak kadar yet para.~ütçül rinin _yakalan -
kuvvet bulamamışlardır. Mü · ması için derhal tedb.ırler alın -

1 rettebatın sıhhi muayenesi esir- IWştır . 
!erin devamlı bir surette gıdasız Paraşütçüler kendilerini ya. 
kaldıklarını ve bedenen fazl:ı. kslaı::ıağa memur Macar as
yomlduklarını meydana çıkar • kerleriyle çarpışmışlar nihayet 
mıştır. takip ec!ilerek yakalmmuşlardır. 

Pirede bulunan ve Türkiye Paraşütçülerin üniforması 
hududuna sevk edilecek olım bir · ·· ·r Rumen askerlerinın unı orn~ı- ı 
ttnı:van fırkasına menHup as - na _pek ziyade beıuemektedir . 
kerler a.rat!lnda büyük ka~- Üzerleri araştırıldığı vakit 
lıklar çıkmışt:Jr. Yine Türkiye para olarak J_,ey bulurtmuştur. 
hududu istikametine do~ sev~ Bundan anl:ışılıyıır ki Sovyet 
kMUmeleri mukarrer bulunan paraşütçüleri Rumen arazisine j 
diğer İtalyan cüzlttamları ara- inmek i tiyorlardı. 
sında da buna benzer karg,..a· rl 
!ıklar zuhur etmiştir, RuSb.r !:.ekiliyo .ar 

ı,,...aı Beı:fuı, 17 (a.a.) - Alman! 
~- güre keşif tayyareleri Sovyet toprak 

Londra, 17 (a.a.) - Londra luı üııerlııde yaptı.!darı uçu.ı; -
aslleri mahfillerinde .Almanla - !ar esnasında So~t oııluları 
rın _şimdiye kadar So>retle_r 1 rica tinin gittiki;e karmakan~ık 
B_ır~ karşı ehemmıyetlı , bir firar baline inlnl:ip etmekte 
bi . bı;ı-- ~azan~ elcl;e ed<llDedik -

1 

olduğunu tesbit etmişlerdir. 
1eri bildirilmektedir. Boz~a uğrnmıtı olnn Sov -

İngiliz ordusunuiı bir sözcü • yet lute'lırrı kücük nıüfrezelere 
sii şöyle demiştir: bölünmüş bH- h.:ı.lde ve umumi 

. Alm~. çok daha. il".'"ilere bir k~k mıuıarası için -
gıtmedikçc ın..an ve makıne ba- de r.arka giden yol üzerinde 
~dan verdikleri zayiata de-1 kacİnaktadırlat:. D. N. B. ajan
gecek mahiyette hiçbir şey el- sınıı. gelen haber!cre göre rlcat 
de e~ş olmıyacaklardır. halinde .bulunan bu ordudan 

lngılız ordusunıuı ııelihiyetli munta.mnı bi ha:rp hareketi 
bi~ ı;nemuru _<;la şunları söyle - bek.lcnemez. So,·yet ardula.rnnn 
mıştır:Verdiğı muharebede Sov bugfuı bıılunduğu vaziyet bu 
yet ~una h&yran kalma -

1 
kıt.aların Alınan hücnmla:rına 

ma.k imk:uuıudır. . • . karııı ancak kısmen mukavemet 
. Bu zat şunları ıli.ve eylcmı.s- 1 edebileceklerini göstermekte -

tir: di 
Harbin dördüncü haftasın - r. 

dayız ve Almanların ba~ardık -
lan şey nihai yahut büyük ve 
halclki bir ka.zanç olarak sayıla- , 
maztk.. .. 1 

ı gun evvel Almanlar çok 
tınnan bir kaç lı:ldia serdettiler 1 

Smıolcosk alındı 

Bertin, 17 (a.a.) - D. N. B. 
aj:ınaının haber aldığın& göre 
Sınolen.ıık ~ehri A.lmım kıtaıarı
nın elindedir. 

F:ıkat Alınan propagandasının [ •ı • [ J •• 
aı..:.ına Aiına.n erdueunun çiğne- ng lZ er un 
diffend~ daha büyük bjr tıpa H / b • J • .

1
· 

tıkandıgı görülmektedir. a e e gır l 
Sovyetlerin Çarııaııba salıe. - J 

hı ııcşrettıkleri tebliğe göre Le- ( Ba.ş tarafı 1 inoi say/cıda) . 
ningrad'ın tı cenubundaki bugünkü "azılarında, Suriye 
PBlmf bölgesinde şiddetli bir miltarekesinin Fransanın man
mulıarelıe cereyan etmiştir. Mu dater devlet sıfatiyle hııiz Ôl
bı.rebenin büyük bir kıiiZill hak- duğu siya.si hakları ihli.l etıni
kında sm-ih ma.Jümat mevcut ol- yeceğini tebarüz ettirmektedir
mamakla beraber Sovyetler ı 
muhtelif iman makineli ve mo crİ..c Nouvelliste gazetesi ;un -
tiirlü hirliltlerin muhasara, im
ha veya tart edildiklerini bildir I 
mi.şlerdir. 

Keza Vltelısk bölgesinde bü
yük bi_r muharebe cereyan et -
mektedir. Fakat .Moskova'ya gi 
den yol üzerinde kilin Smolensk 
bala Sovyetlerin elindedir. 

Kiyef önündeki V ol_ynsk ve 
Novograt bölgesinde de şiddet
li bir muharebe cereyan etmek
tedir. 

Hindistandıı. 38ikler 
Peşaver, 17 (a.a.) - İngiliz 

. Rus antaşınası, Hindistanın 
~imali garbi hudutlu boyunca 
yerteşıni.ş bulunan kabileler ta
rafından taın:ımile tasvip edil . 
ınektedir. Almanların lluayada 
u~kları büyitk zayiııtla di . 
o-er cephelerdeki vaziyet hakkın 
ila gelen tatmin edici haherter 
bu k;ıbileler arasında derin bir 
tesir yapmıştır. :Bu suret.le Hit
lerimlle hşizıııin sonunda mag 
, ___ .... .ııı. ...... ..,ı .. t~i h~ ltkt ... »., ........ -

!arı ya%lyor · 
"lııgiltere bugün Suriyeyi 

Fransanın elinden a.Jınıştır. Fa
kat kullandığı usul halkın te
veccülıünü celbedecek bir u
sul değildir. Haksızlığın tamir 
edileeeği günü itimatla bek -
leyelim.,, 

Arapaann bir marifeti 
Tahran, 17 (a.a.) - Ba.ğdad 

dan gelen haberlere göre Arap 1 

milliyet perverlerı Rutbaıd da 
ba. D,lll . Hayfa yolunun bir kıs 
m.ını dinamitle uçurmuşlardır. 
Ür - o dündeki kuvvetlere im -
manda eden binbaşı Glub Arapı 
mllliyatper.v.~rl.~rini_ aram~k ü -
zre bir ınntörlu ınufreze ıle ha
reket etmi.ııtir. 

!enen itimat bir kat daha kuv
vetlenmiş bul.unınaktadır. Ka • ı 
bile reisleri, Suriye miltareke -
si b•kkındeld halteri bliytllc bir 
mP.mntmivf"tl~ ka~tl~r" ... ,, · ~ 

(Bat tarafı 1 lnr:I aayfat.!'41:) 

çirmeğe muvaffak oldular. ~iz
zıtt dm-fet dahi İtalyan fa~izmi 
11"'..ldiııe g'.'llilisti. Mi!:ttit milli • 
yet}>"rveı-letin şc ? olan smJ. 
raJ Su!.'tegu bir k:\ç gün evvel 
Alman büyük eh; .J Otto'yu ita.
bul etti. ~ap<T.", l alıinesi L<Uika· 
mcti miifriticre cic '!ru değistiri
Y= iyı ha lıı:nmış 1. i r zemin 
balınak r. ,. . r billlkis itida
le civgr: isUk= alı) · .,;:, mtif 
r tlerın v y ti ku~-vetlı olduğu 
icın bunun er.i pek yakın •

1 
da lıiı:; ıl ::. 

J :ı: - yayı hlıre e<len malı -
filler üç hızba "-)Tıhyorla.r. IDt 
sııok:ı ve Euet~u gibi Rus sa • ı 
l.1.1el'11lı .lhak i~in Sovyctler bir 
ı Jğine hücmıı tar:ı.fte.rı olan ınüf 
rit miilıyetpcrvcrler sonra şl • J 
m.ı.lde serEli::...>Şte a ılmasııı.t 
redıiro rek c nııpta Hindiçini •

1 

ye ve ı.:-;ının L;r dmiz hareke -
ti:ıi tcrcılı eden "-d :..iz roekte -
bi" nı uhafazakir:1 arı ve nihayet 
Laııdradaki büyiik elçi Şigemit
su'nun idarL!:ılnıieki mulctliller, 

Dcnh mcVebinin ileri adım· 
!ar actıtı :-.a .ııediliyor. Zira im
{larntor son jmparatorluk kon -
fcransında bahriye nazırını ka
bul ederek uzun uzadıya görüş
mü tür. 

Japonyamn bir t.eşebbüsü 
\ aşington, 17 (a.a.) - Ja -

ponyanıu Vaşington büyük el -
çisi Amerika tarafından Japon 
geroilerine Panama kanıı.Jı geç
mek hususunda gösterilen 
müskilat dolayısile haric;ye ne 
zareti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuştur. 

Seferat memurlarından biri 
bu teşebbüsün protesto malıi -
yetinde seğil. meseleyi hal iGin 
bir anlaşma zemini buJ.rruı,lc 
nıak~d;y!e maiüıııat talebi ma
hiyetinde olduğunu bildirmiıı
tir. 

· Amerika.da miitaleal:ı.r 
Vaşing;toıı, 17 l a.a.) - Daha 

mufassal malumata intizaren 
hariciye nezareti Japon kabi • ı 
nesinin istifası hal<kında müta
laa yürütmekten imtina etmek-, 
teilir. 

Leh Cümhur
reisine bir 
telgrafı 

kmtlra, 17 (a.a.) - Ameri
ka ist!k'"in günü mün:ız!b~tiyk 
Polony:ı. Reisicumlmrn B. Racz
kie Wıcz tarafında., celdlcn teb
rik telrnfır.a A:· ıerika Reisi -
cumhuru B. Franlrl1n Rooscvelt 
aşagıdaki telgrafla mukabele 
etmistir. 

ı•;,Ianya milletinin Birle ik 
Amerika milletine k~· u sar -
sılmaz dostluğu hakkındaki te
minatınız çol; kıymetidir. Ame 
ri!-ıı milleti, Polonya milletinin 
dostlugu ile iftihar etmektedir. 
Son iki sen· zarfında Polanya 
milletinin gösterdiği cesurane 
kahramanlık ve azim, büyük iz
diraplar önünde l!.'5stcrdiği fe -
dakllrhk ve mahrumiyet yalnız 
Birleşik Amerika milleti için de 
ğil, hürriyeti seven bugünkü 
m.illetier için bir ilham kaynağı 
olmuştur. J 

Polonya milletinin ve müte -
arrız kuvvetlere karşı koyan 
diğer milletlerin bu feda.karlık 
!arının, nihayet milletlere ansı
zın ve tahrik edilmeden vaki ola
cak hücumlardan korkmadan 
normal ve dostane münasebet.e
rin tekrar teessüsüne imkan· 
verecek bir dünyanın teessüsü 
neticesini vereceğine itimadı -
mız vardır. 

Afrikadaki 
muharebe 

Londra, 17 (a.a.) - Bugün 
Londrada bildirildiğine göre 12 
Temmuzda İngiliz kılalan tara
fından Topr,,.k'ta yapılan bas -
km dii>ıman tarıı!ınöan ehemmi 
yetli bir huruç karelwti sanı! -ı 
mıştır. Baskın, '.l.'opruk'un 60 ki 
lometre cenubunda ve Tobruk.' 
• EJgabi yolu üzerinde 40 kişi- ı 
lik bir kuvvet ve bir avcı tank 
müfrezesi tarafından yapılmıs- r 
tır. Topçu :ve İngiliz hatlarında-, 
ki mitralyözler baskıncıları hi - 1 

.maye etın.ir.tir. 
Baskından maksat diifman.e. 

zayiat verılirmeJ< ve bazı. malu-J 
mat almaktı. Bu ha.i'ekI>t esna
sında dii•maıı elli kişi kaybet • 
miş ve bCş esir veı:miştir. Mat
lup malumat esirlerden alın -
mıştır. Baskın yapılırken h_iç 

1 

bir düşman tankına tesadüf 
edilrn°miRtir. 

10 İn.,"İliz yaraJnaınıştır, 3 İn
giliz kayıptır. DiişmMJ. bn baıı
kını Tobruk'tan yapılan bir hu
ruç hareketi olarak göeteı:mek
Je yımılınıştır. 

B. Welles, henüz bu hususta 
roımıi bir .haber almadı· nı gaze · 
tecilere söylemiştir. Baı yük -
sek memurların zannettiğine 
göre iş adamlarından ve muha
fazahfırlardan müretkep bır 
ı:;:ı.ıp ordunun kontrnlü altında 
Lutunan kabineyi iatifaya mec
bur etmiştir. Şayet hakikat bu 
merkezde ise, kabinenin istifa -
sında dogacak neticeler Ameri
kan • Japon münıısebetleri ba -
kımından ehtımıniyetli addedil
mek gerektir. Va~ingtonda sj;y
lendiğüıe göre .B. Roosevelt böy
le bir ihtimali göz önünde bu -
lımdurarak son haftalar için -
de Japonya ile münasebetleri 

kesmemek istemiştir. Japon '•m r·ı tay ar 
ır:ıhfilleri Amerikaya karşı de.- R ri 

(Saı tarafı ı ln::-i 

mülmilştiir. 1280 c:z 
kendi dedeleroıden bin Mısırda 
kazandığı bir milyon lirada.'l faz. 
fa bir servetı de yanında geti -
rerek İstanbula gelerek yerleş
lDİ!'tir. Bu servet albı>. paralar 
ve çok kıymetli mücevherattan 
ibaretti. İhtiyar Mısırlı bu bü
yük serveti 13 •enr yaııında mu 
hafiUa -etmiıitir. 12 3 R har
bi esnasında Ras nrdıılarının 
Ayastafon sa kadar ile Jemele
ri üzerine üıtıyıır ermenı se-ve
Urun Rus ordularının eline gcç
merocııinı teının ıru. ksadiyle 
s-·rıa;<op mezarlığındaki aile 
mezarlıqına giderek, mezarlı -
gın bir köııesıne _e'Ömm •• tür. 

İhtiyar Ermeni bu servetin 
gömülmesinden kiınsevi haber • 
dar etmcınlş, fakat h~..ırıt defte
rine s~vetin kendisi tarafından 
mezarlığa. gömüldüğünü yaz -
nu.«t:ır. 

Ruslann Ayaste.fon.osa geli
ııtni takip eden bir kaç gün için
de ihtiyar ve zengin ermeni ı'ini 
olarak kalb sekteainden ölmü.ş 
ve lıatıra defteri el<' diğer bazı 
evrak ara~ında ortadan kayb
olmuHtur. Büvük servetin ta.k
sim.ine iştirli.k edecek olan mi
rasçılar bir .kaç gayri menkul
den başka. bir .şey bulamamış -
lardır. Bu SIL""etle bu mnazzam 
servetin ne olduğu bir türlü 1 
anlaşılamaıştır. 

ihayct bir r;üıı •.. . 
Büyük servet sahibi bulunan 

ermeninin ahfadından olan ve 
İstıı.nbul bclediyesine m üracaıı.t 
e<len kaAı.n birkaç av evvel evde 
ki eski evrakı karıştırırken bu 

( Ea=; Uırafı 1 ine sayfada) 1 

Dün. kendılerin u müdafaala
rım yapını suçlu Zeki ile kar<1eşi 
Sıtkı duruşma sır ında bı raz 1 
ağu: kavgası elmışler ve tam. bu 
anda katil Z kı b:rdenbire ı;lii;
sünden iri bir sustau çıkartarak 
Sıtkının üzerine yürwnüştür. 

- Hila mı lren mi mlıdafıı.a 
ediyorsun? Sen babamı öldür
dün; ben de seni öldüreyim, di
ye üzerine atılıp vurmak istemiş. 
tir. 

Korku ile derhat müddelı.:mu
mi mu:ı>inin arka.'lltıa kaçan 
Sıtkı elinden kt\rtulunca .!ren -
dini önleyen lıınd:ırma muhafızı 
Atıfa bıcak sallayan katıl Ze-1 
ki birdenbire wl bilcı;rniu tutul
duğunu görnı:Wı, bu scier de bu 
tarafa dönünce karştSında ad-

fu~~~I 
hava akınları 

ha dostane bir vaziyet almağa Vaşington, 17 (e..a.) _ D. 
mütemayildirler. Bu mahfille - Londra, 17 (a.a.) - Hava 
rin Mihverle iş birliği yapmak N.:e~~orlı: Journal Americamn nezareti istihbarat bi.irosu. dün' 
arzuauncla bulwmıadıklan an - verdiği bir habere göre ayan B. öğleden sonra Rotterdam üze -
la"11ma.ktadır. Bazı mu.amtı_e Wheeler, .Anıerik&mn şimal fi . rine yapılan akın hakkında aşa
rin fikrince !ngiliz ve A.merı- !osuna meıısup tayyareler tara- ğıdaki mütemmim malfımatı 
k&lılıı.nn Pıuıifikte takip ettik - fmdruı Asar adaları etrafında vermektedir; 
!eri metin siyaset Japon harici devriye uçuşları yaptıklanru Akaktan uçan İngiliz bom
siyasetini biraz Jr~tıracak - tekzip veye. teyıt etmesı:n.ı hah- bardıman tnyyareteri Hollanda 
tır. riye nazırı albay Knox'dan iste- ahalıai tarafından <lostane ü;a-

İngiliz - Sovyet paktı japon miş ve bahsi geçen haberin retlerle karsılanmıştır. Ahali, 
is adamlarının noktaı na.zarını doğru olduğunıı. zannetti~ek İngiliz tayyarele.-ini zaferin 
tiı.kviye etmiş olması mümkün · mslümat sahibi bulundugunu sembolü olarak seliiınlamıı;lar-
dür. ilave etmiştir. dır. 

Singapnrd.a al:iııler .. İngiliz tayyarecileri Rotterda 
Singapur, 17 (11.a.J - Söy!e:ı tay• !il& yaklaştıkları zaman liman -

eliğine göre Japonların Hındıçı- f da rıhtımlara yana.•mış bulu-
niyi işgal etmek nsavvurun<'.ıı Vicby, 17 (a.a.) - General nan beyaz boyalı büyük bir va-
oldukları haberi karl!'sında. mn-, Weygand Cezair vaJiliğine ta - putla müteaddit daha küçük , .• 
tezyalılar dünyanın bu kısının-ı yin edi.lmİ.l)tir. General aynı za- purlar görmüşlerdir. Bu 17.000 
da statükoyu ih lılle matuf her manda Fransız Afrika.sı umu - tonilatoluk Yapnru hedef ittihaz 
tedbire karşı lwymağıı karar :n1 delegeliğllıi muhafaza. ede - eden tayyare, bombalarını at
vermiıılerdir. Malezyadaki as - cektir. madan ewel nlıtımdaki yük&>k 
keri vaziyet büyilk l'Ill!<yruıta o.!"!~~~"!!'!!"!!'!!!!""""!!!~"!!'!!"!!'!!"!!'!!~ · telsiz antenlerile vapurun direk
takviyc edilmiş bulundugundan dan kıı.bineye ithal edilen dahi- !eri arasından geçmeğe mecbur 
buradaki deniz ve lıava üslerine !iye nazırı Baron Hiramuka, kalnu§tır. Pilo!, attığı_ bomba
karşı yapılacak tehdit nereden Avrupa vaziyetı daha ziyade !ardan en a.şagı bınıun ise.be:!. 
gelirse gelsin bertsraf edilecck-ı aydınlanın<:ıı.ya kadar bir itira.l\ ettiğini ve vap_urun arka tara-
tir. siyaseti takip etmesine taraf • fından beyaz hır dumanın . :'-.lf.: 

IJazı talıminler 1 tnrdırlar. Bu grubun Japon iB mış metre kadar yukseldıgını 
Londre., 17 (a.a.) - Umumi- ada.mi.arının büyük müzahereti: görnıil.~tür. 10 000 tonitatoluk 

yetle zannedildiğine göre Al-ı ne mazhar olduğu zannedilmek- diğer bir \'3purı<n •lo teın orta
manya tarafından Sovyet top- tedir. Çünkü bu grup, Çin har- sına bir bomba isabet etnı 
raklarının işgali üzerine takip binin neticesi olarak Japon ma,. başka vapurların arasında da 
edilecek siya.set hakkında. Japon !iyesi ve iktisadi vaziyeti hak- ~detli bir infilak olmuştur. , 
hiikümeti erkfını arasında de- kında endise duymağa baıııl1 - , Bombardıman tayyarelerin· i 
rin bir avrılık vardır. 1 mışlnrdır. ı den biri o kadar a!Gaktan uça-

Sa.nıldığma göre, hariciye Japon kabinesinin iırtifa.;ınm rnk hücum etmiştir ki kanadı 
nazırı B. Matsuoka ve har- sebepleri hal:l•ında ileri sürille- bir vincin telini koparmış ve 
biye nazırı general Tujo tara- cek fikirler her ne kadar şim ~• tayyare hafif hasara uğramış -
fından idare edilen infiratcı dilik tahminlerden iharetııe de tır. Geri dönmeyen iki tayyati: 
parti fırsıı.rtan istifa.de edilerek yürütülen muhtelif nok!ai nı;. i taraiı<1~ aw..ıı hoınba!a:rdan 1 

Japonyanın Htndiçiniyi işgal et- zarlara göre iki muarız grup a.. 1 birinin 5000, cliğetinin de 4000 
mesini ısrarla istemektedir. Di- resındaki a.nıa,.amamazlık üzeri- tonilatoluk iki silebe isabet et
ğer taraftan daha mutedil si- ne ordu tarafından sürilltlen- diği görülmü tür. tn~iz tayye.
yasi rical, ba,şlerında seciyesi 1 mekte olan infirıı.tqıların yeni releri dönerken antrepoların ve 
ve ibtiyaıkiirlığı ile tJmınmış ve 1 bir kabine kuramlı: si,ııuetlarini umumi mağaaaların &!evler için 
gtıçen .kinllllll8vvelde .llifiratı;ı- takjp etmek iimicli ile kabi~yi de yanmaktı olduğunu mii 0 a-
la~ ~ kıihi~yi ~ye _e~ iatüa.va mecbur ı>ttikl~~i ,.,1<•~ ' · ·· 

) - .... -

e..9ki ve küflii hatırıı defterini 
~üfen .bulmuş ve içini kani
tınrken bu mühim servetbı 
Süı;ıagop mezarlığına gömtn. 
düğün<? ait satırları okumuştur. 
Kadın bir miiddet bu vaziyet 
karşısında ~. uzun uzun 
dÜ§Ümn~ ve nihayet serveti a.. 
ramıık üzere lıafriyııt yapmalı: 
mllııe.ııdesi almak üzere bel 
yeye müracaat etmişti.-. 

"f:ıllyc .ise k.nşıyor 
Beledivcnın '=yetı tc:' _.k 

ertiği esnada maliYe de i~ı ~
ren~ ve bu servetin hazıneye 
&it olduğunu jd,lia e~tır. Ma
liye bu iddiaHmJa medC!l! kanu
n un 797 lııcl maddesine i tinad 
etmckt~. 

Ma;._yenlıı ;şe bu şekilde mü
racaatı ü2erine vaziyet maliye 
!le belediye aı-a.<ırıde. tedkik o
lunmuş ve nfruye! {,ll karar·ı 
vaı;>lmı~tır. Define hakkında 
bu şekilde r'r J!11:ıar mew· t ot
dukça bu definenin cilıctı aidi
yeti t1vin edilemez. Jlinnena
Ieyh C\'vela definenin meydan:ı 
cıkarılması liizımgel.ınektcdir. 
Bu ılibarla definenin araı;tırıl
ması miis,uıılesi verilmiştir. 

Bugün Lnfrikal& hıı9la.aıyor 

Bugün, aervetini haber ve
ren ermeni kadıniyle belediye 
mezarlıklar müdürlüğünden '"' 
m ii7.eler idare:;inden bir miimes
silin lı<ı.zır bulunduğu hir hey t 
defıncyi aramıığa ba.')lııyn.cak
tır. 

Ermeni kadının iddiasına na
zaran define muhakkak surette 
gömüldüğü yerdedir ve bulu • 
nacak tir. 

!iye polk;i • adeddin Şeneri gör 
Liüştlir. 

- Yaklaşma, bırak. •yakarım 
seni!. diye ona da bir iki el sal
lamış ise de adliye polisi boş o
lan bilii;i bırakıp bıçak tutan 
kola snrılınıştır. 

Bu sırada muhafız janda.rmıı. 
Atıf da -•-foe aürdüğil ı;;ıı.r
jörlü k:w'.aıınıınu ınamluya sürüp 
elini tetiğe-dayayarak namhı af:
zını da Zı>ıkinin gırtlağına. dürtü
vermiı;.ii:r: 

- Kı &ma.. g beriıısin. 
Zatrn o .. 'llda Polis Sadeddin 

de INBtah bıçağı katilin elind 'n 
a!nuş ve e.;!erinden yapışıp r 
sin~ 

- Alın dıııanya şunu. 
Emriyle derhal salondan ç -

karmı~tır. 

..Jandarma onbaşısı Atmedin 
de müdahale ctt~ bu vak'a bir 
keı:ede kapı önünde yumruk ve 
sille ile tekerrür etmiı; ise ek' ka
tilin etrafı alınınca yan kü~ük 
merdivenden sür'atle alt kata 
indirilmeğe başlanmıŞ.ır. 

:Ancak Sıtkının ark:ıd:ı.n gel
mekte cilllnğunu gören Zeki, f.ni. 
de dönüp ona gene sa dırınca 
merd1venlerck ücüncü bir ar
bede kopmuştur . · 

Müddeiumumitikte ifadesi alı
nan Zeki: 

- Bıçağı : tevhlfhaneden çı
kan bir eski mahkuma para ve
rerek tedarik ettim. O getirip 
adliyeye benim oturduğum sı
ranın altına bıraktı \'C ben.: de 
orad n e.lclım, diye C<.'\'ap ver
miııtir . 

Maksadının ne o!duı;tı su• !ine 
de. 

- Sıtkı\'ı öldürmek!' Onu 
yaşatmak ,i temiyorum. ÖldUrc
ceğim. diye caniyane maksa • 
dını söyl~mekten çekinm,.,,,i•
tir. Alman ifade•i zapta geçiri!
mü: ve cürmümeşhut evrakı dün 
ge~ vakit t kemmül ettirilmiştir. 
Bngün öğleden evvel ikinci a
ğır ceza mnhkemesindc, bu bi
rinci ağır ceza m~lıkemesi hu-
2ıırunda knrdeııini kaUe te b
bü& etmek suçundan ve cürmü
meşhut kanununn teb'an yapıla
cak hir duruşma ile muhakeme
sine ba.şlaıı.acaktır. 

Ağlebi ihtimal; ikinci ağır ce
zada dinlenecek şahitler arasın
da: birinti ağır ceza mahkeme
si heyeti hlikimcsin.in de bulu· 
naeağı söylenmektedir. 

lutlardan iatifade eden Bristol 
• Bi.1ml!eim modelinde İngila 
bombardıman tayyareleri 16 
Temmuz günü öğleden sonn. 
R.aoterdam limanı tesisatına ve 
şehı>e hücum etmek isteınitler -
rlir. Blllnt l"'', ..... - ....... t-.-n;- ..... -
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T ARİH'FEN BİR YAPRAK 

Tarihi Bir Vesika 
Baltacı Mehmet Paşanın 

yazısı bir mektup 
El 

<&o -.atı • UncU ayfada) l'iip-aevabı maksuda revan olmııılı: 

RADYO 
18 Temmuz 1941 

7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saau 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 
ın.15 

* Program 
Semailer 
Haberler 
f'U"kıla:r 
Mllılk 

* Program 

18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Şarkılu 

20.15 Radyo 
gazetesi 

20.45 ŞarkılaJ; 

21.00 Ziraat 
1akvlınJ 

21.10 Temsil 
22.00 Müzik 
22.30 Haberler 

YENt SABAH 
... ~,_.. ,, •• -; - '" • ''jlll.••· • .. - ,,. . . ··~ ' ~ . ·- -· ' - '\" ' 

-- - -- ---

lstanbulun yegane temiz hava ve güre! manzaralı bahçesi 

Cağaloğlu ÇiFTE SARAYLAR Bahçesi 
3 günlük büyük ve zeng)n programı 19 Temmuz Cumarteııl 

20 Temmuz Pazar günü akşamları 
1 - Meşhur köpek mürebbiyesi 

L u T F 1 y E ve K o p E K L E R l 
Tarafından hünerler 

2-AN.ADOLU SAZI~~ 
~ ........ 3 _ Klıklaeı 'fC!nHMl' taza.f=v" . ..,.,.....,.,,,,_ ......... llZQ>-. 

KUKLA . Were Usküda:ra ubtırumuzda u
li".!"kımd~ zuh~ gele~ Illl:bkai llifeyi bahane edUp ı~tanbulda 
muteberrilrelerin can ü gonül- elli kadar cebeci tecenıınü ve 18·00 

den sem'i kabul ile isga edip av- lisitane kaymakamı olan bende- 18·03 Fasıl sazı 22.45 Orkestra 
22.55 Kapanış 1 Devlet Demiryolları İlanları j Fiyatlar: 30 - 20 - 15 kuraştur ,-

ıt-~----- --
det ve 11;"elİİ:n iı.stıanı bülcnt ~- !eri dahi reyü tedbirdenkasır ol- 18.30 Memleket 
vanlarında ıntısap sevdasına du- mak takribi ile müdafaaları postası 
!ÜP is~etlfı efendimizin ~aş a- semtini feb.mü idri.k edemeyüp tr------------·ı 
gaları Mehter Osman aga,, ve kemali havfü heras ile firar et- B o R s A 
gah çırakları "Afife kadın,, ca: megin anın sebat ve temkini rüt 
ri~enizin pazarcısı (Habeşi_ Alı besini halk görüp anladıktan 
aga). ~ın yanlarında. iffetlu e- sonra dahi yüz bulup cemiyetle
fendımın hurendelerının pazar- rin kesir ve"lstanbulu Moskov 
!ık d".fterlerini tahrir _ ederek keferesine vermeğe vesile olmak 
biemrıhuda cennetmekan mer- 1 için (Yeni kale) yi yapmağa i
hum gazı . (Sultan M.cheme~ zin veren şeyhülislam efendidir,,! 
ban) efendimızın ahvali, sureti j deyu nice türlü türrehat ve bi 
ahar olup sarayı atikı mamure- mana kelimat ederek nihayetin
ye .vanldıkta merhum (Hatta<!; de padişahınuzı dahi istemeziz 
Be~ır ve !Baltacı Mehmet) v~ deyu feryat ve vaveyıa edüp 
(Cebeci İbrahim) ve (Habeşı basılı kimi ali Cengizden Eyüpte 
"!li ağa).l~ marifetle:ile devlet- ı olan sultandan, kimi (İbrahim 
lu efendimızın hizmetı şeriflerın- han) zadeden biat edelim deyu 
~e ik~n. <.Habeşi Ali ağa) oda haşaratı minhü fil'arzın" ağız-

17 Temmuz 941 

1 Ste:rlln 

100 Dolar 
100 İsviçre Frc. 
100 Pezeta 
100 Yen 

ıoo tsveç kronu 

A~ılrı ve k:.pa-nıı 

5.24 

130.025 

30.03 

12.9375 

31.1375 

31.005 

'Esham ve Tahvilat 

19.55 lalalıg:ı ıçı!' Edı~eye davet olu-ı larından çıkanı kulakları işit- İkramiyeli '!!> 5 1938 
nup vardıgı gıbı şevketlfı veli~- meyüp her birleri hatırlarına .__T_ . • c •. •M•e•r-k•.z-bank __ . ___ 13.1 •. 5.o .. 

yünniam efendimizin efendilı- geleni söyleyüp bu güftü şü
ğirıde varup "eski sarayda ileru nit beyinlerinde otuı: günden zi
geleeek bir marifetlfı a~emı.m yade istişareden sonra (neuzü
vardır. İsmi Mehmet Halifedir. ! billah ... ) merhum (Sultan Me
Darüssa.acletiişşerife ağas~dan hemmet han) efendimizin silsi
bır çıraklık alıvenn, çırag:ınız lelerinden icliuı olunmamak üze. 
olsun.,, deyfı rica evledikte ke- re cümle ittifakla karar verilüp 
rametlfı efendimiz dahi darüssa Sultan İbrahime dahi desti res 
ade ağa.eı (Ahmet ağa) dan çı- mümkün olmayup bili.hara val
raklığım alup baltacılar ocağı- delerinden biat etmeğe ittihat 
na çırağ buyurdukları haberi ile karar ve üç gün alettevali 
bu kulunuza geldiği gibi düayı birbiri ardınca yedişer fatiha o
hıtyırlan hizmetine iştigal ve kunı· mafizzamirleri ne yüzden 
badehu devletlfı efendimin pa,. olduğu ve abdi keınterinizin ma
zarcıları (Küçük Mehmet ağa) Jümu olduğu --ibi olanca aklım 
ve ( Eyyub ağa) nın defterlerini başımdan gidüp bu derdi mu
vazıp hidmeti veliyyünniamide risüalamın ilacını cust- ü- cuye 
merlıum (Sultan Mustafa h~) dameni dermfyan ve baltacıların 
efendimiz tahtı saadetbah uze defterleri Yeniçeri ocağında o
re cülfıslarında ismetlii. efendimi lup ocağımızın yazıcısı olduğum , 
zin himmeti aliyyelcrile (Ali a- hasebile ekseriyetle Aşına oldu

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1234567851 

1 1 ı : i !• 
1 • I ı :• 
ı · · 1 1 ı • : •I !• 
1 1 

;•ı 1 1 r 1 

1 : 1 ! I• il • 1 

• ! ! 1 l•ı ı•: 
' ı .ı ' 1 1 1 
1 ' 1 

1 1 : ı•ı I• 1 
1 

1 1 1 t 1 •'ill 
Soldan Sata: 
1 - İstanbulun bir sayfiye 

ğa) kulunuz Mısırdan gelüp Da- ğumdan (mütevekkilen ... ) Ye- ye~·- Gizlenilen yer, madalya. 
rüa~aadetüşşerife ağası oldukta niçeri ağas; olan (Çalık Ahmet ed 

bal • ) b 1 4 - K er, bir isim. 
bu kulunuzu ikinci yazıcı ve - aga ve yedi çor acı ve u ema 5 _ Yerden biter. 
tacılann ocak yazıcılığı ve ken- güruhuna kaza.•ker (Tevfild .za- 6 _ Bir mevsim, bir harfin \ 
di imameti hizmetlerine istih - ı de) ve sairlerinin hP.r birlerine okılpuşu. 
dam ve yine şcvketlii. efendi.ıııi- gün~<; birer kıyafete girip va- 7 _ Bir renk, yaramaz. 
zin tir ve keman hidmetlennde nıp ben necabct!Q Sultan Ah- 8 - Felaket, sonuna "Y" gel-1 
iken ocağımızın serkarda olan med efendimizin tarafından gel- se üzerinden tren gexer. 
ricali bu iltifatı hazmedeme- 1 dim. Her birlerinizin mansıpları 9 _ Emlak. 
yüo "bu fehm ve kiyaset ile ila. ma.şa'ı>:llah müebbed ve e~li YuJıandan aşağıya: 

Muhammen bedeli 33.000 (onu Qç bin) lira olan 20 ton kaynamış 

İngiliz beziri 30/7/941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulile An
karada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlenn 2475 (iki bin dört yüz yetmiş beş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 e kadar Komisyon Reislij:ine vermeleri lAzımd1r. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde sabl-
ınaktadır, (5726) 

• • • 
Muhammen bedeli ( 12000) on iki bin lira olan (20 ton) galvanize oluk

lu saç 29/7/941 Salı gtinü saat (15) de kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin (900) liralılt muvakkat teminal ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn ıaat (14) de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı:eme dairesinden, Haydar-
poşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağılacagkbr. (5732) 

• • • 
Muhammen bedeli (2995) lira olan 1000 kilo Ntıng verniğj ile 700 lı:i-ı 

lo asfalt verniği 25/7/1941 Cuma günü saat (11) on birde Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle salın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin {224) lira (63) kuruşluk muvakkat teminal 
ve kanunun tayin ettit! vesaikle birlikte eksiltme günü ıaatıne kadar lıoml•
yona müracaatları 1Azımd.Jr. 

Bu ise ait ~ameler komi8yoodan pare.su olarak da#ıblmaktadır. 
(5580) 

• • • 
Muh1lmmen bedeli (3225) lira 0101 86000 adet muhtelif eb'atta •ÜJ'l<Il 

ve serpantin boruları için amyanUı ba'{ır ronde1A taabbüdUnü ifa edem.iyen 
müteahhidi nam ve hesabına (18/8/1941) Pazartesi günü saat (11) de 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki kom.i.syon ıara..tından açık ekailtme 
\t!iulile satın alınacakbr. 

Bu ~ girmek lstiyenThrin (2~1) lira (88) kuru§luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin etti!i vesaikle birlikte elullbne günü saatine kadar ko
misyona müracaaUan J;\zımdır. 

, 
Bu iJe ait prtııameler komisyonıtaıı parasız olarak dağıtılmalı:tadır. 

{5935) 

REKOR - SIHHAT -- DOCAN 
ldrofil Pamuk Şirketleri ı 

Bahcekapı Yeni Valde han altında 20 numanıılı. yazı~Yi siparie yeri 
olarak açmışlardır. 

Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar olan siparişlerin i~bu adrese 
verilmeıtlni, bunun haricinde fabri.IJ:alarca sipariş kabul edilem.iyeceği

ı:ıi muhterem müşterilerimize bildirir, saygılarımızı sunarız. Tıelefin: 

22926, Telgraf: Yeni Valde Han ldrofll 

Mehmet Halife eğer yazıcı olur m':16temınız vaktı hulil.I. e?Jnce 1 - Anlayan, kalın kumaş. 
ea ağayı bütün kabzasına alıp azıl olunmayup vefatl:ı.nnızden 2 - Bir rakam, bir kuş. Vapur 
ayannuzı iyan eder.,, deyu ke- sonra bile mansıp.'.arınız evlat: 3 - Bir hastalık, bir nota. Fatih Halkevinin f J • i HALKEVLERI İmralı 
mali hakdü hasedlerinden dün- laruı.ıza verilmek uzere ben mü- 4 - Zaman, bir isim. Se er efl 
yada her ne kadar bitmez işler teahhit. olurum, .d~yu hazin ye 5 - Ses çıkarır. yaz temsilleri \ 
varsa sureti hakta kulunuzu nale künan didelenmden yaş ile 6 - Yapılan şey, efrad. Bundan dört beş ay evvel İs- , 
ta'yin ettirtin fadlı hak ve ina- kan revan oldukta. "Sultan ~u~: 7 - Yai!ma. Fatih Halkevinin Y~ müna k tanbul ile lmralı arasında var ' 
yetı kadiri mutlak ile tahmileıut tafa han .~azretlerınde~ ne .ıutfu 8 - Dağlarda oyuk, a~ık -ger. sebetiyle v~rm.iş oldugu açı pur işlememekte idi. 
Ncldiğimde bırine dahi irsal ve kerem mu~ede ~.y~edik ki hat- 9 - Hayvan gıdası, hatırla - ha~a teınsılkm devam etmek- 0 zaman Adliye Vekaleti, Mü 1 

birbiri ardınca ıuıla meksü rahat tA kardeşinden gorüyoruz. On- yan. tedır. · ı nakal" t V k8.leti ür t 
• d k !ar hiç ele avuca sıg"mayup ba 1 (Evv•lkl bulm•••••n n•ıll) Çarı,amba geeesi Vedat Ne- a1ınre nem acaa e-

1
. 

olunmayıp kamil o uz sene .. . - dim Tören yazmış olduğu (Kör) . dere.k. . alı!'.a da vapur ışletil-
menzil ile seyyahı darü diyar ~e .husulülmeraın b~leEden. ahzı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 piyesi oynanmıştır. Halkevinin mesını ıstedigınden Devlet De-, 
olup varmadığım memleket ve ıntikam sevdasına duşup bızlere 1 temsilleri yaz müddetince devam nizyoUan bu hatta vapur tab-j 
görmediğım ış kalmayup batta rahat ve?"ek değil heliikimizle · edecektir. sis etmişti. Şimdiki halde bu 

1 

(Göç karıştıran) da iken (Su- ancak mutesellı olur. 2 vapurlar, perşembe günü Mu-
lak Ne?Jr ıı.ğa) bu kulunuzu Mı- - Devamı vıı.r - 3 Davet danyadan limanuruza gelirken, 

1 

'.t~~~~n g~!i:~e ~~~fı~~ ~:~: ' · .... .. ... . .. ' ' ..... ~........... 4 ı!::~k~ ~~n':r'!!fe~1erinin ~::;:~ ~~r~!an=:_ 1!ğ: 
sual ve cevap zımnında (Fey- ı ı Yeni neşriyat 5 tes'idi maksadile 24/7/941 ta.ri-I ramakta idi. 
zulalı) efendiye müteallik bazı 6 hinde saat 21.30 da caz takımı- Yeni bir emir ile bu tarife de. 
ahval sıı~l eylerliğinde muktaza Tarih Vesikaları Dergisi 7 nın istirakile evimiz bahçesin- ğiştirilmiş ve cuma seferi cu- ı' 
yı asra gore her sualıne cevap ı de bi~ toplantı yapılacak ve bu martesıye, perşembe seferi de 
verildikten sonra iktızayı fıtrat Maarif Vekllllti, mevkut neşriya- 8 mevzuda bir de konferans veri- pazartesiye alınmıştır. Bu tari-
ve tıynı-tim üzere (Enn<>cat fis- tı arasında cTarıh Vosikaları• adı ile 

9 
le<>ektir. Herke~ 11:"elebilir. fe gelecek haftadan itibaren tat-

sıdık) müeddasınca dehanı sa~ y~oi bir dcr&irun neşrine başlamlŞ- • bik edilecektir. 
dakat ve i"kameti bazedüp tır. Türk arşiv v• kütüphanelerinde Davet ı İınralıda iskele olmadığından 
(Hultan Mu$tafa) efenrlimiz pa- b.ulunan \'O henüz taBnımayan. veya 1 1 Sağır, Dil$iz ve Körler oem.. vapurlar açıkta durmakta ve 
d:şahhihnda ve ben ağalığımda pek az bıhncn tarihi vesika ve me- Askerlik işleri _yetindeıı: ı hapishaneye ait motörler ile yol-
efcndikrımizle saydü şikarımız- tınleı-i asıl -.ya suretıel'ile tarıh ile ------------- ünümüzdeki 20/7 / 941 pazar cular karaya çıkabilmekte veya 
d~ ,r., yı hatırla keştü güzar meşgul olanlaro tarutm"k ıçin çıka- l L A N 1 günü saat 14 de cemiyetimi?Jn vapura binebilmektedirler. 
edelım dcyıı tefı•kkür buyuru - rılmakta olan bu mecmua ıki ayda fevkalade toplantısı yapılaca- ========--==== 
hırsa-ı~·eyzullah) efendinin azli bir neşroluna<.·aktır. Büyük hacimde Fatih Askerlik şubesinden: ğından bilfımum azaların teş-
ınücerrcd sizın aram ve rahetı- yüz salufeye yakın metni ve ekserı.si 1~ Fatih askerlik şubesınde rifleri rica olunur. MevlOt 

21 Temmuz Pazartesi 

RAŞiD RIZA 
Tiyatrosu 

Halide PiŞKiN Beraber 
BOB SITLLER 

Komedi 3 perde 
1 - Bahçemizde herkesin istirahati temin edilmiştir. 
2 - Bahçemizde "1ÇK1,, yoktur. 

Başvekalet beden terbiyesi umoJll 
müdürlllğü lstanbul bölgesi müdiif" 
lüğünden: ~.ı· 
1 - Başvekalet Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İstanbul Bölgesi ırıu n•~ 

lefler! için 600 kuruş muhammen bedel ile 400 kat ntimunesi ~· 
elbisenin 25/7/1941 Cuma günü saat 15 de açık eksiltmesi yapıl> 

2 - Muvakkat teminat İ72 Ura elli kuruştur. otfll 
3 - Şartname iki buçulı: lira mukabilinde Bölge Mükellefiyet ~u)>elil' 

alınabilir. ~· 
•-isteklilerin kanuni ve•ikalariyle birlikte meı:lı:1lr gün ve saaıtı;,;.ı 

simde Sıraserviler caddesinde 5'1 nwnarah Bölge bina6ında ı.tu 
komisyonuna müracaaUarı l~zımd•r. (53~S) ~ 

lstanbul C. M. U. liğinden :-
Muvaktc:ıt 
teminatı 

cın.ı Klloau 

M uha"'men 
bede il 

Lira kuruı Lira K~ 
BiriDCi Tosya pirinci 
Horoz fasulyesi 
Nohut 
Sade Urfa yağı 
Tuz 
Sabun 

3000 
800 
800 
400 
400 
150 

1350 
200 
200 
640 

24 
112 

00 101 25 

00 15 oo 

00 15 00 
00 '8 00 
00 I 
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Karagümrük stadyomu 1 inci kısJJJl 
toprak inşaatı eksiltme ilanı 

Beden terbiyesi İstanbul 
bölgesi müdürlüğünden 

11
• 

Beden terbiyesi umum Müdürh.iğü İstanbul bölgesi tarahndan y-1P1~ ,ı 
cak Karagümrtik Çukurbostan stadyomunun toprak tesviyesi, ba1.ı iİl; ~, 
istinat duvarları ve tutbol sn.hası ile koşu pistinin inşası i:ti kapalı 1.f.C 

lU ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 1;1-' 
ihale 2 Ağustos 941 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 d~~"ııJ 

simde Sıraselviler caddesinde k~ın 57 numaralı beden terbıyesi is 
bölgesi. binasında yapılacak\ır. Bu işe ait evrak sunlardır: 

1 - Eksiltme şartnamesi 
2 - l\tukaveJe örneği 
3 - Hususi fenni şartname 
4 - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
5 - Nafia Vekılleti yapı işleri umumt fennt şartnamei"C. 
6 - tik keşi! hüllısası 
7 - Pl!n ve projeler, .f• 61' 
tnşaat vAhidi fiyat esası Uz.erine olup bu kısmın ilk keşif tuuır1 . ;. ıı1 

lira 45 kuruşttn" .. thale:e .i~irak etmek .isUyenlerin ihale gününde~ .l~',.,p: 
evvel İstanbul vıH\yetınden bu ise benzer asgari 30.000 liralık bı_r 1

' ·e 6' 
hklarına dair birer ehliyet vesikası atmaları ve yukarıda ya:r.ılı guıı " 11ı • 

atten bir saat evvel ilk teminat bedeli olan 3647 Ura 80 kuruşu bôıs:;·;,\J' • 
ba.sebesine yatırarak teklif zarflarını imza mukabili teslim eylemeleri ~ 
dır. (5850) / 

' lstanbul C. M. U. liğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evi hası.._ ;hanesinin bir senelik 18250 ıt5" ~ 1 

ğnrt ve 3650 kilo süt ve 2550 kilo et ihtiyaçları açık eksiltmeye J<.Oıl~ ,,( 
ise de muayyen günkü eksiltmede ele talip çıkmad.Jğından ve sılt ~ . 
eksiltmesi de haddi lAyılo bulmadığında.u bu husU!iUı.ki eksiltmenin_~ ıı'~ 

niı baısı devnmı devletinizdir .. , rf"nkli olarak mliteAddit vesika ve kayıtlı malili subay, malill er, ı Ruzname: 
dediğimde (F:lha.kku mürrün) reslmlcrı ıhtıva eden ilk sayısında: şehit yetimlerinin tütün ikr~- 1 _Yapılacak işler hakkın_ 

.. ,. .. .. .. yelerinin tevzi günleri aşagıda da konnomak, 
m'l.Zllli.~J ll l uzcrc uU soz gucune Ebedi Şef Atatürk'ün Sivas kon- wy 

- "b d 0 k t- k · d A d ı R ~ gösterilmiştir. . 2 - Tasavvurlar, 
I'• .uµ u a «mın. a ı ço ma- gres.ın en sonra na o u ve um....-- 1 h 1 im 

, 2 - zdihama ma a ven e- 3 ~ Anadolu seyahatinden ] .ı alı v._ırmı~. Boyle a.kıbet en- ti ı.tudafaaı Hukuk cemiyetini ku- . -· d 
fi 1 d d . . mek için herkes elindeki cuz an dö'nen müf" ettı'şı'n raporu, d•sanl' tlur ıkir i a amın aırcı rarken hUkOmete verdigi istida ve l ~ 

- el 1 numarasına göre öğleden sonra 4 _ İdare heyetinde degı"' uik-dc •lctwn hazzı olmadıgın an beyanrnınıenm. .. t ~ 

uzatılmasına ve muhammen bedeli 1363 lira 75 kuruş mu\'akkat ıc·- ıjJV ~ 
Paşabahçe fırını sahibi İs- 102 lira 56 kuruş olan yoğurdun eksilt nL,.inin 22/7/941 sah günü "1 '

1 ~ 
mail Haydann ölümünün kır-- da ve muhammen bedeli 730 lira ve muv<.lkkat teminatı 54 lira 75 !ş ;fi 

kıncı günü olan 20 Temmuz pa- olan süt ekı;iltmesinin ayni gün saat 15 de muhammen bedeli J 377 Jl ~fi' 
zar günü Paşabahçe camii şe- muvakkat teminatı 103 lira 28 kuruş olan et hakkındaki eksiltrncni11 eJ 
rifinde ve 3 Ağustos tarihine ayni gQn saat 16 da icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin 

111
" ı.O" 

tesadüf eden pazar gilnU Eyüp g(.\n ve saatte Sultanahmetteki ceza ve tevkil evi binasında topı:ırı:ıC~1 1 ~ 
Sultan camii şerifinde mevlfıdül misyona kanuni bel&elerile birlikte müracaaUarı ilAn olunın. (51 "" saat 14 den 18 e kadar muracaa lik ve intihap. 

• .yr bcynlmizcle miJzakere olu- Milli Şef inönü"nün Türk harf in- edeceklerdir. ~~---"!~_-.;;~-~-----'!'!!! 
~ >lıvaller dahı bır tarik ile Julabı b•>langıcuıda B'*veıuı ,.ıatı 3 - Malfıl subay ve erler 101 den 150 ye, 4 Ağustos pa
;'. 'ii ifşa olunup kimesnc vakıf M l\Loarit Vekilhğine vermiş olduk- devre muayene raporları ile nü- zartesi 151 den 200 e, 5 Ağııstos 
oh a· J.tı, deyu ~ur~ti zahirde ıarı direırtinenn faksimikrmi, fus hüviyet cüzdanlarını da be- salı 201 den 250 ye, 6 Ağustos 

1 ilcr ı.rn ve manıde p,..fi misillfı bu be ti ki di b 251 d 300 7 A-

nebevi okunacağından sevabına ı f1 

ka.sdedenlerle akraba ve ahba - ı• t b ı d • k ı ..., Jti" 
hının teşriflerini saygılarımızla s an u enız omutan ıgın 
dileriz. D . I. • •~te' '· 

Selim ııı. Mustafa ıv ve Mahmut ra r ge rece er r. çarşam a en e, gus-
1'..ı :'.P'U7~'l Amasyada merhumun il. ,amanlıuıroa, Mu>U.fa Reşit Paşa- 4 - Şehit yetimleri de nüfus 1 tos perşembe 301 den 350 ye, 8 f 

Ailesi namına yeğeni: Fahri enız ISeSI Ve gedik!i erbaş meP 

şe!ı?.adegiın ,.e ~hıltan Beyazıdı nın Paria ve Londra serirliklerindeki hüviyet cüzdanları ve maaş cüz- Ağustos cuma 351 den 400 e,: ''Yen 1• Sabah Jn' ı bine talebe alınacak .• 
~!<' 

Aşağıdaki şartları haiz olanlar Deniz lisesi ile gedikli ~baş Jtlf' Veli E-vkafluı nizamlarını sipa- ••Yas! muhaber•tma, Tanzimat dev- danları ile ilan edilen günlerde 11 Ağustos pazartesi 401 den 
talebe olarak alınacaktır. ri .... \·c tevliyC'tlcri verip An1a5;- rinde rüısvetın k<.1ldırıhnası için ya- müracaatları ilin olunur. ~ 450 ye, 12 ağustos satı 451 den ·ı,. f • ti 

"' fH!an ~şcbbüslere ait müt<:addit ve- .J -~ 1 v. "C ·iJndrrdiklcrmde 0evkctlfı Stıbe."lar: 500 e, 13 Agu-stos ç•'"l'•mba 501 1 an ıya ar· ı Deniz Lisesine girecek taliplerin: 
v,!i' ·, Unniam efendim tehevvür -ıika lon ıhtiva etmektedir. 21 Temmuz pazartesi 1 den den 545 e kadar olan numaralar. 1 - Yaşları birinci sınıf için 15 _ 18 olacaktır. 
buyunıp "sarayda benim bir a- 50 ye, 22 Temmuz salı 51 den * Kr. 2 - Yaşlan ikinci sınıt için 16 - 19 olacaktır. 
dam:m g0zlcrine diken oldu,, Bunl•rdan başka 1757 de Ruı<yaya 100 e, 23 Temmuz çarşamba 101 Banyer Askerlik f1Lbe8inden: Başlık ıruı.ktn olarak 

750 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya küçük olanlar da 

bı.;rJrmw;lar. Bu kulunuzun ne- giden Türk elçisi Şehdi Osman E- den 150 ye kadar olan numara- Malul subay ve erlerle şehit cektır. 
fcnd,n•n •elaretnamesı de tefrika o- ..,_, ' 941 tütün ilı: . Birinci sayfada sa.ntlml 500 ı b' . 'bi fi ve ıri:İ yollu Amasyaya gön- lar. yeLlllllerm ramı- 4 - L se ırınci .sınıfa orta mektep mezunları alınacal?ı gı 

cl:riH;''i!'ll ~evketlfı efendimizin 1 luuwaktadır. ~ Malili erler: yelerinin BüyUkdere Sarıyer ikinci " " 850 birinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
mii?<ec!dfrı tab'ı ~eriflerinden n<rııinuı ihti•a- tıiltiil vetrilutlar a- 2'1 Temmtın perşembe 1 den Mal müdürlüğünde müteşekkil t)~ ,, ,, 800 Deniz Gedikli Erb•f Hazırlama okuluna girme~e taliplerin: 
m:ın.,la bu kulunuza eger~e suu- ' r'" :ndo Elci Ebubekir Ratip Elendi- 50 ye, 25 Temmuz cuma 51 den komisyon tarafın.dan tevzia- Dördüncü ,. ,, 100 ı - Yaılnrı ıı _ 17 olacaktır. 

0 bet ve kerih görünmüştü. L8.kin nu• 1792 de Viyanaya meros mi• 100 e, 28 Temmuz pazartesi 101- tına başlanmıştır. Şubemizde Beşine! ,, " 75 2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta 
( As:ı en tekerehu ... ) nazmı ke- gm,,,ni gösterır bir gravürün ı den 150 e, 29 Temmuz salı 151 kayıtlı istihlak sahiplerinin tü- a u..__ «,. muhtelll sınınarında ikmale kalrnı• oJanlar da alınacaktır. 

1 
. ~ ........ '""'" ... -..--.;:"-----···-·"";.;...1f . rir.1i mefhumu nıünıfı üzere mü- nıduk<iyonu hususi bir defcr den 200 e kadar olan numaralar. tun ikramiye cüzdanları ve do- - 3 - Tahsilin! yalnız bir sene ucyi etmlş olanlar da alınacal<bl'· .,,ı•' 

~ 

farakat+h'dmetı veliyyünnia- maktadır. Derginin sayısı 100 ~.,; Şehlt yetbnlerl: ğum ciimaolarile birlikte 21 Sahlb!: A. Camaleddln lloraço~ıu Bu şartları haiz olup Deniz lisesi ne Deniz Gedikli ErboŞ ~· n~ 
mı ile mahzun ve peri~an olan abonesı 540 kul'Uş!w". Maarif Ve ı 30 Temmlll5 çarşamba 1 den Temmuz 941 günttndeıı itibaren Neş~at MQdürO: Maclt Çetin okuluna girmek iııtiyen taliplorln ISAğustos 1141 tarihine kadar J.sı:ı rıfl P ~ 
kalbı hazini teselli ederek tevli-ı' lıııı yaymevieı-inde ve bütün kitap- 60 ye, 31 Temmuz perşemDe mezldlr kOIX\!_S}'~ll111 müracaatla.- Basıldıtı :rer: {H. lleklr OUrooylor ve bulunanların Kasımp*da Deni• Koınutanlığına, hariçte bulunan!J 

1 vcUerin İ;ıtanbulda emırlerin gö- çılıırl' rd> bulunur j 51 den 100 e, 1 Ağustos cuma il' A. c.,,,alodöln 8a~lu "'atbH11) mahalli askerlik subelerlne mürocantlorı. (5708) 
• 


