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G ÜNLÜK SiY A SI HAl..K C ·_ Z E TESİ Her yerde 5 K~ 

turi~e işga· 
li bittlkte~

sonra ~ ,..__ 
.ülteci Fransız Yap ları rALMAN-RUs] 

HARBl·---
v 

unların Harp Oemisi Telakki Edilip Edilmiyeceği Berttn btldtriyor: .. 

Hakkında Ankarada Müz:a.kere9er Cereya.n ~!liyor Almanlar ' Bi:tim rtolt:kıi nazarımı.:-
dQrı , Surigenfn idiklıilinin 

; Qrf:ık azamı ihtimal dahili
. ~. girmiş olması en birinci 
"'•mrıuniyet t e ş k i l eder. 
Burıdan başka , b u günk ü 
~Q~iyet bakımından , S uri
~•de askeri bir / ngiliz ot o
'"itesinin teessüs etntesini de 
<i•omf b i r memnurıigetle 
kQrşılarız. 

__ _J 

HüseJin Cahid yALÇIN 

~ uriyedeki istila hareketi 
~ nihayete erdi ve Surıye-

den Vichy nüfuzu kalktı. 
~akat bununla bütün Suriye me
~lesinin halledilıniş olmıyacağı 
~kardır. Şimdi Suriyede_ yeni 
~r nizam teessüs edecektır. Bu
~Un bizi son derece alakadar e
~n bir mesele olduğunu izaha 
11iıİıın görmeyiz. . . 
~krimizce Suriye meselesıru 

lıııgUnden kat'i surette hallet
liıeğe imkiin yoktur. Her ne ya
Pıtıı_a az çok muvakka! bır m~ı
~ti haiz olmak zarundır. _ Çün
'll Çimdi dünyanın muhtelif par
ıaıa;:ı arasındaki rabı~ar . o 
~ çoğaldı ki ve_ bırbınn~ 
~adar girift bir şekıl aldı l_<i 
~-' bir memleketi dünyanın saır 
"'8llll!anndan tamamen ayrı bir 
"ırette düşünmeğe maddeten 
blıkan kalmamıştır. 
~ il arp ne su rette_ . bi~~-k ? 

•• 
• 

, 
' • 

• 

• 

İskenderun limıınına iltica eden 12 l•'rıııısız wpunıııdıuı biri ve \'8purların mntıafızı yiğit Mel uet.çlk 

N~~~~ci~~~~alMILYONLUK DEFiNE PESiNDE 
----· ---· --· . -· -- -

Moskova 
yolunda 
İlk kıtalar Stalin 

' hattının 100 kilomet
re ötesine vardı 

Sovyet orduları 
kati bir hezimete 

Sovyet şimal ordusu hasktt· 
mandam Mareşal \'oro~lof 

1 , 

ALMAN ·RUS 1 
HARBi 

namzet bulunuyor Moskova bildiriyor 
Berlin, 18 (a.a.) -D. N. B.: Alman la r 

ajansı askeri vaziyet hakkında 
salahiy_?tli mahfillerden. aldığı J • • • • • • 

şu malumatı vermektedır: 1 buyuk zayı .. 
Muharebeler , Stalinı ı hattı -

nın şarkında hazan 100 kilomte t • 1 
reyi geçen der~ikte şiddetle a verıyor ar 
devam etmektedır. 

Bu muharebeler, Rus seferle
rinin bidayetinde hudud istih
kam hatlarının yarılmasını mü
teakip cereyan eden muharebe
lere benzemektedir. 

Sovyet Rusya'da 
bir Çekoslovak 
ordusu teşekkül 

ediyor 
Moskova, 18 (a.a.) - SO\T•t 

istihbarat dairesinin tebliği: arp neticesinde ne gıbı bır dun
la nizamı kurulacak? Bunu 
~l:İİnden ne Churchill bilir. ne 
ıı;Uer bilir, ne de Rooseve~t. 
;:"llsinin de şüptesız ~ du-j 
llıııce teri, niyetleri ve bır takım 

)elerj vardır. Fakat vukuat 
it zaman. bWm tahminlenmı· 
~.tamamen uygun ç.ık~r? 
.:oanıa.r ne zaman butun ıste
~lerini istedikleri gibi fi'le koy
"-.•" muvaffak olmuşlardır? 
'llun için, harp neticesinde 
~arrur edecek dünya nı=.ı 
i:_"ltkında şimdiden bir şey ~0Y: 
rek yalnız takribi. ve hayali 

Vichy, 18 (a.a.) - İyi malu
mat alan F r a n s ız mah
fillerince 1s k e d e r u n Ji. 
manında demirli bu lunan 12 
yardımcı gemisi hakkında An
karada müzakereler cereyan et
mekte olduğu teyi t ediliyor. 

İyi malümat alan Fransız mah 
fillerince bu vapurlann harp 
gemisi telakki edilip edilmiyece
ği görüşülmektedir. Vapurların 
akıbeti, meselenin hallinden son 
ra taayyün edecektir, 

Definenin bulunduğu yer
de dün hafriyata başlandı 

Zırhlı teşekküllerin başları 
stratej ik hedeflere doğru müte
madiyen ilerlerken onları takip 
eden piyade ve zırhlı kütleleri 
Sovyet cüzütaınlarını parçala· J 

mağa ve ihata etmeğe muvaf· 
fak olmuşlardır. Bu cüzü tamlar, l 
imha eililecektir. Bu mıntakada 
intiba şudur ki, Sovyet muka · I 

CSonu • • Yf• 5 aUtu n 2 d• l 

17 Temmuz günü kıtalarımız 
Pskof, Porhof, Polotsk, Smo
lensk, Novograd ve Volinsk is
tikametleı :nde ve Besarabya 

(Sonu aayfa 5 ıütun 3 de) 

. 
Definenin bugün çıkması bekleniyor 

HARP VAZiYETI 

r Vaziyet arzedebilır. 
111' lıı 4hval böyle olunca, S~ri)'.e 
,• ~lesine bugünden kat 1 bır 

~ltiı vermek iddiası biraz,_man· 
~~ız olur. Fakat bu_kat ı ııı:~-
ıntizaren Suriyeyı bugun 

~liın edilmiş prensipler daıre
d~nde idare etmek ve yaşatmak 
'I ı· 

b'·~~a~uriyede hükii.;'1 ~e 
~Uz kimin elinde olacak : Hur 
~ 'anaızlann ve !ngilizlenn ne 
ada,. büyük bir hüsnü niyet 

la!ıibi olurlarsa olsun, .surıye: 
1\ hemen bırakıp çekılmelen 

P' le Suriyelilere bildiğinizi '·apı-
~ ~I " d-~: ~~ demeleri imkan harı cm . .,.,,r. 

ır' ilı1naenaleyh, evvela, Surıye?,e 
~'. ) eınleketin asayişini ve . emnı-

,etıni muhafaza edecek bır oto-
11" ·ı•-~'.; lflzımdır. Suriye)'.i r~smen 

~tı: Fransızlar ele ge~ırmış 0~-ı 
'"!:Una nazaran bu sıvil otorı-

Tasarruf Bonoları 
Hakkında Malumat 

• 
Bir sene vadeli bonolar yüz

de 6 faiz temin edecek 

~ıı Hür Fr.ansı~~a: tarafından 1 

~ .. ıs edilmcsı tabudir. . Fakat - -==--===,,.....""-=-"=-=-=-=:--===---!. 
~~r Fransızlar müttefıklerı ln: 1 100 liralık bir tasarruf bonosu 
, "<: ordusuna istinat ettıklen 
~liı~tıe askeri bakımdan büt~n ' 4058 numaralı kanun mucibin-
tiyacları düşünmek ve temın ce satışa çıkarılmıştır. Tasar -

!tııı~k .vazifesi de !ngiltereye te-

1 

ruf bonosu alanlar hem yüksek 
~ttup ettiği inkar kabul etmez bir faizle kendi menfaatlerini 

amızın artan ihtiyaçlarını kar -
şılamak için devlete para ikraz 
etmiş olurlar. 

Bonolar hômiliııe mahsustur: 

1 

,.. r haki~attir: • . _ . . 1 korumuş hem de milli müdafa · (Sonu uyfa 5 aütun ı del 
~ ~ .\sk er ı oto r ı te ı ç, n "azı f e nı s- .... !!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'"'!!!!!!!!!!""'!!''!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!! M ür aka be komi s
vı li t..>n sade ve kolaydır. Fakat düşüyor. Milli hakimiyet rejimi 1 dar artacaktır. Bu harpte bir b" k h 
o' Vı1 otorite Suriyede Nazık bır esaslı _bir .vatani terbiyeye, ol-1 kere daha sabit oldu ki ittifak- yonu ırço mu · 
1" ııe karşılaşacaktır. Hür Fran- gunluga, ıtidal ve ihtiyata ıhti- !arın nazari bir dostluk mahiye- tekirleri adliyeye 

~~kuvvetleri Suriye huduUarını yaç gösteren bir idare tarzıdır. tinde kalmıyarak ameli ve fi'li • • 
1eçerken Suriyelilere hurrıyet Memleketin idaresi bir tek ada- bir manası olması, ve binaena· teslım ettı 

J1 .~ istiklal vadettiler. Hatta bu mm kabiliyet ve istidadına bı · leyh tarafların menfaatlerine 
,•d!erinin ciddiyetini isbat için rakılmıyarak bütün milletin hakikaten uyması için coğrafi 
)
1
liYata bile geçtiler. Şimdi Suri iradesinin muhassalası şeklinde vaziyet çok büyük bir rol oynıl· 
ınin her tarafında ayni prcn· tecelli edeceğine göre kabiliyet yor. lktısadi münasebetlerin 

t:~.i tatbik etmek lazım gelecek- ve istidadın bütün millette mün- norma) ve · verimli bir surette 
~ teşir bulunması lazımdır. devam edebilmesi de hudutla-

1 tıı·S~riyede vücude getirilı;c~k Bütün bu bahislere Suriye nn iştirakine, hiç olmazsa mu-
~l!ı ve müstakil Surıye huku· meselesinin nihai surette halli - vasala yollarının emniyetine ve 
~ linin milli hakimiyet prensip- nin ne kadar güç olduğunu ve kolaylığına çok bağlıdır. Bun
~ ·rı üzerinde kurulacağında epeyce zamana ihtiyaç göstere· dan dolayıdır ki cenup hudut -

,. ~llı~enin şüphesi olamaz. Fakat ceğini anlatmak için temas edi- larımızda İngiliz müttefikleri-
~ Ilı hakimiyet prensipine müs- yoruz. mizle komşu olmak 1939 An- ı 

.~~ 1-\i~ıt bir hükümet idaresi bü- Bizim noktai nazarımızdan, kara muahedenamesinin ruhu • 
~it mağazalarda satılan çeşit Suriyenin istiklalinin artık aza- nun icap ettiği bir r ealite idi. 
~';'.!t hazır esvaplardan biri de- mi ihtimal dahiline gırmiş olma- Fransanın inhilali yüzünden bo
li "-'lr, Onu Londradan getirip sı en birinci memnuniyet sebebi zulmuş olan temel şimdi tekrar ı 
• 1<v~andaki Dürzünün sırtına teşkil eder. Bundan başka, bu· bir hakikat haline geliyor ve 
ticlırmek kolay bir iş olmasa günkü v37iyet bakımından, Su- Türkiyenin ittifak ve dostluk 
ltt rektir. Bu noktada gerek ec- riyede askeri bir İngiliz otorite- sistemleri arasındak} müvazene, 
~~~ sivil otoriteye gerek Suri- sinin tee.ı.süs etmesini de azami bütün alakadarların hayır ve 
ıı.. ı llıüncvvcr vatanperverler- bir memnuniyetle karşılarız . Bu nef'i namına tekrar teessüs edi-

4' ~ Suriyenin "elite., sine (güzi- askeri otorite ne kadar kuvvet- yor. 
ıUınreRine), nazik bir vazife li olursa memnuniyetimiz o l<a· Hüseyin Cahid YALÇIN 

Fiyat mürakabe komisyonu, 
dün öğleden sonra Mıntaka Ti
caret müdürlüğünde fevkalade 
bir toplantı akdetmiştir. Dünkü 
toplantıda, evvelki gün netice
lendirilemiyen bir takım ihtikar 
vak'aları üzerinde görüşülmüş 
ve tahkikatı ikmal edilenler ka
rara bağlanmıştır. Komisyonun 
dünkü ruznamesinde 48 madde 
vardı . 

Dün adliyeye ver ilenler ara
sında şu kimseler vardır : 

Rontken filmi ih tikarı yapan 
Galatada Selbeks, traş makinesi 
ihtikarından Kapalıçarşıda göz
lükçü ve saatçi Agop Bard.ik, 
53 kuruşluk basmayı 80 kuru
şa satan Kapalıçarşıda Nesim, 
Kurşun kalem tüplerini 10 ku
ruşa satacağı yerde 20 kuruşa 

(Sonu aayf• 5 ıütun 1 de> j 

Alman· Rus har • 
1 

Doğudaki muharebeler neden bir 
"Yıldırım harbi,, mahiyetini alamıyoı· 

YAZAN : 

~mek/i General Kemal Koçer 1 

faalarından ibaret r;ibi idi.· Bu -
yüzden ordular, büyük kı.net
lerini kaptırmaktan ve pa.,ii;e 
düşmekten kurtulamamışlaı dı. 
Baskınlara hedef teşkil eden 
halk kütleleri, orduların ru· 

(Sonu ıayfa 5 sütun 1 de) 

Yazan : Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 7 

ırbi a'y 
~~~~~~~ıe,~~~~~~~-

Yeni kaL.inede 
Hariciye Nazırı 

Matsuoka'ya 
yer verilmedi 

S ı rp la r da göze çarpan ilk husu· 
siyet çok nazik olmalarıdır 

Çaribrod... Şimdi sııur kapı· 
lığı eden bu ilçede, eskiden Bul· 

Tokyo, 18 (a.a.) - Yeni ja- gar bayrağı sallanırmış; ~onra· 
pon hariciye nazırı amiral To- dan anlaşılmış ki burası Sırp 
yoda, bu akşam beyanatta bu- malıdır, bunun üzerine bugün 
lunarak, vazifesini asker olarak Yugoslavya oraya egemendir. 
ifa etmek azminde olduğunu söy Çaribrocla ayak basan her 
!emiştir. 1 Türke buranın polisi, gümrük· 

Nazır,. sözlerine devamla de- çüsü ve devlet bankası ispekteri 
miştir ki: 1 hemen anlatır ki bir (dost) 

-:- Üç!~ pakta imza e?.il<ilği . memleketin. toprağındasınız. 1 

vakıt bahrıye nezareti muste - Ben; duzmece dostlarla, ve 
!}arlığında bulunduğumdan va- düzmece dostlukların ne oldu -
ziyctten tamamen haberdar i- ğunu görmüş, anlamış ve o yo
dim. . .. . / ~.urdu üflemiş bi;, _ı;ıı•;;ılin çocu-

Japonyanın vazıyeti degışmı- guyum. Ondan oturu gerçek 
yecektir . dostun ve dostlukların değerini, 

J aponya, Viehyye ~er heyecanını daha iyi duyup ölçe-
mi yaptı ? bilirim. Gerçi bunda da aldan- , 

Londra, 18 (a.a.) - Milli ve mak ihtimali varsa da ... 
beynelniilel vaziyetin inkişafı- Çaribrod'un birer ödevi (va· 
nı karşılamak için japonyanın zifeşinası) olan gümrükçüs ü, 
kabul edeceği hattı hareketin ne bankacısı ve polisi benim duy • [ 

(Sonu ıayfa 5 sutun ı:_ del g~~rımı üç kerre tatlıl~tırdı 

ve kafamın içini bu dostluga üç 
kere dü~mledi. 

Hiç görmt'dığiniz bir .ıl usun 
hiç tanımadığınız.' bir devletin 
(tanış alfabe•i) bu üç k uç k 
sın ı r adamıdır. Size ilk ı. 
dcyilmez (maddi, manevi) duy • 
guları ilkönce bunlar verir. 
Sanılmasın ki herke•in bildiği 

şu yukarıdaki lafları etmekle 
kalafatlı gümrüğümüze ve şata
fatlı turing kulüplerimize pamu
ğa sarılı taşlar atıyorum . Ha
yır: Bana bunu kimse yasilkla
mamrntır, pamuklu taş v• ri. ıC', 
gercğirse, zağlı kargı bullanabi
lirim. Hem benim burada söy
lemek istediğim; mesela, oto -
mobillerile gelen gezmenkrin 
(gezmen: seyyah, gizegin: sey
yardır.) sııur kapılarında acı a
cı üzüldüklerini söylemek değil
dir. Sadece Çaribrod kapL5ında 

(Sonu uvfa 3 ıütu" 1 de) 
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ETi YUSUF 1==== HAZ 
ILE-----

GOZELtER GÜZELI ZÜLEYHA 
Yazan : Uharrem Zeki KORGUNAl! 

-35-
,_ Misafire lioş gcldin demek 

nezaıtet icabıdır. 1''akat bunun 
için bu kadar erken kalkmağa 
TLC lü.zuın var? 

- Hazırlık göreceksin. Yani 
yıkanacaksın. Saçların tarana - , 
cak. Pınl pınl giyinip kuşana -
cııksı.n. Bn '!'ili<el kolwları sü -
rtinııcoksin. 

- Tuhaf şey ... Bu söyledik -
lcrini !!Örücü karşllillla çıkacak 
gelinlik kızlar yapar. Erkekli -
ğimdcn şüphe edeceğim geliyor. 

Züleyha, mükemmel )Jir fırHat 
düşürmti.~tü. Hemen taşı gedi
ğine kondurdu: 

- Ben de şüpheliyim Yusuf! 
- Erkekliğimden mi? 
-Evet! 
- Evet demeğe naınl cesaret 

ediyorsun? 1 
- Hakikat meydanda... Seni 

S8\'erı bir kadın var. öyl bir 
kadın ki dalına iüını a.şk ediyor, 
yalvarıp yakarıyot""da vıicudım
de bir uyanıklık hissetıniyoroun. 
Bu, crkek!Mı: midir? 

Yusufun ciudaklannda acı ve 
müstehzi bir tebessüm belirdi: 

- Aldanmıır olurlar. 
- Bu t ak·lirde onlara güler 

yüz gCıaWrmEl%-ınisin!' 
- Fa~la gösteririm. fakat 

ka~. göz işareti yaparlarsa gör 
meıuozliğe ~ırim. j 

- Teııekk\i.r edenm Yusuf! 
Senden bu ca.vahı bekliyordum. 
Şimdi hepsine ayrı a. 'l'ı haber 
ycllıya ğmı. Ögle vakti gelir
ler. O zamana kadar hazırlan
mış ol. Ben de ıcap eden hazır
lığı vn.na vım. 

Zülevhıı, çok kurnaz davran
mı'i. kalbiııe zart? kadar şüphe 
~tlrttnede.n Yu.ııııfu kandırmış- 1 
tı. Saf delikanlıvı. dedikoducu 
kai.lınlar an intikam almak için 
bir fılet olarak kollamıcaktı. Yu
s uf, Ziilevh.ının hakiki maksadı
nı azıoık sezebilsevdi o kadınla
mı kan;1.3ma çıkmai;:ı. asla razı 
olmu, muhakkak ki :isvan-eder
di. Ne yazık ki '>Ok gafil <lav -
randı ve ZfiJjyhanın ><eytlni 
maksadına ıilet olmak vaziyeti- 1 

ne dtlşmeyi kabul etti. Biraz 
sonra Yusuf da, Zfüeyha da 
hummıılı bir faaliyetle hazırlık 
giirmcğe başlamış bulunuyor 
!ardı. 

• • • 

- Ne yazı ki o kadın evlWir 
ve velinimetimi karısıdır. Er
kekliğimi ebediyen unutmağa 
razı olurum da ona fena mak · I 
satla el sürmek vicdansızlığını Davetliler> gelmişl~ı-. Mısır a
göstereınem. O kadın da kocası zizinin gtlz~l karısı tar:ıfınd an 
tarafından son derece..~evildlği- J karşılan~r.:k ıniıııüir salonuna 
ni, debdebe ve ihtişam içinde ya alınmışlardı. En başta ııehir na- ı 
şatılclığını dli.ııünüp ihanet yolu- • ibinin karısı ot uruv rdu. Bu, u
ruı. sapJı:ıamalıdır. Kenılisin.e b~ zun boylu. ince belli. beyaz vü· 
ahliık ve fazilet dersim vermem ! cutlii, adeta cıvıldar gibi koııu
rica ederim: ,,an neş'eli. şakrak bin- kııd.ındı. 

_ Fakat o kaclının ahla.k ve Onun yanında nig;trin kansı 
fazilet dersinden ziyade aşkının j ver almıştı. _Bu, fazla to~l I 
karşılığım ~önneğe ıhtıyacı olmasına. ragmeı:ı: pek ca.ıuptı. 
var. Bılhflssa tatlı bakı.şlan ile n.ua- j 

- Zannedersem kendisini çıl- rı dıkkati ce!btdıyocdu. Konıı 
dırasiva seven kocasının o ka . 

1 
şurfilın .gözlerini süzüyor, elleri J 

dından bu karşıbğı görmeğe r ıle turlu hareketlerde bul.ılım -
daha ziyade ihtiyacı var. voı ve söylediklerini herk~e 

Züle··ha şuh bir eda ile iler- merakla dinletcbılıyordu. Üçun
levin y ın;ıdwı. hiddetten kızar . cü veri işgal eden şarapdann ka 
m·ağa tı.l.glıyan yanaklarını sık- nııı, eşi az bulunur bir esmer 1 

tı. güzel idi. Konu r • müt.ıma-

·_ Beni çok üzüyorsun, Yu- diyen telıesı;üın OOiyordu. Her 
suf ! hal ve harekıi.uııd.an ııek cilveli 

_ Doi!ru söz insanı hakika· ve cömerd olduğu anl:ı.\)ıltyor • 
ten üzer." Ne yapayım ki ben de du. Tebt.'SSüm ederken otli du -

daklarr araauıdan görünen diş-, 
başka ttirlü konuşamam. !eri sabun köpugu·· • ·· gibi b~~~,.._ 

- Fakat in.kar etme ki Yu- ,,~ 
Mirahorıın karısı ile zindancı 

suf, ya.ı.•aş yava.ş beni sevmC'ğc başının k:ırıııı. knrşrki sedire 
başlıyorsun. Ara sıra yanakla- yanyana olunnuşlarclı. Bunlar 
rını sıkıyorum, başı.nı i:ıkşuyo- binbirinC' Jl"k bem.iyorlardı. İki
.um da hiç se;; çıkarmıyorsun. J sinin de majtnır vo milstelızi 

- Bu okııamaiann bence hiç bakışları van.lı. Kendilerin1en 
bir ı;ey ifade etmez. İnsan sevdi-
ği bir kediyi, hatta bir arslanı, ' kat kat ııüzel 0 1- ZW..y~ya a- j 
kaplanı da okşıyabilir. Ben seni deta mevdan okur gibi lıirer va
hiçbir zaman okşamadım v& ok-

1

1 ziyet alını.slardı. Bu vaziyetleri 1 
, ilt> "Biz senden güzeliz., demek 

ııamıya.cağnn da... istiyorlardı. Kon•ışmuvorlar, 
- Bilyük söylüyorsun Yu- fakıı.t konu.şulaıılan dikkatıeJ 

sur! 1 dinlivcrck ara sıra billür klllı-
- Nefıııimo itimadım var. ka.haıa., savuruyorlardı. Öyle ki I 

Hem biz g.ekttk misafirler hak sesk:rini sarayın her tarafından 
kında. konuşuyorduk. Bahsi ni- işitmak kabildir. 1 
çin değiştirdin? H lbuki onları bu dere- l 

- Şimdi de ondan bahsede • ce güldilrecek hl~bir şey konu - ' 
riz. Peşin haber verevim ki beşi ı;ulmuyordu. Z:ıterr kanuşma 
de P"Cnı; v& gtizeldfr. Sllkın onla· mevzuu <la escslı bir şey değil
ra kaş güz edeyim deme. j dl. Havaiyatta..ıı bahsediliyor . 

- Bizdv mislLflre- siıdcı..-e hür- d v. 
met eJilir; kaş göz işareti yapıl 
maz. 

- · Ya onlar sana. kaş göz işa
retı yapnıağa kalkışırlarsa? .. 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AVLIK 
3 AVLIK 
1 AYLIK 

TOrklye Ecnebi 

1400 l(r.ı. 2700 K'). 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

SO!> :1 

300 » 

TAl<VIM 
H!LlR 75 GrJN •oo AY 7 

1360 1357 

Gamaziel- T EM ~U z Temm z 
a ı 24 t94t 6 

Cumartesi 
Cünet ()Ole lkın.tı 

9.05 4.42 8.40 EZ.lnl 
4.43 12.~o 16.18 Vasat? 

Akpm Yataı imsak 

12.00 1.56 6.54 Ezanr 
19.38 21.34 '..!.32 Vaaatt 

~ DiKKAT .... 
cVenl Sabah> A gönderi/en YU:ıliir 

ve evrak nıe.tredil ·n edllntealn iade 
ol.Unmaz ve bunların kaybolrna•uı .. 
daft dotayl hiç btr mtıt.!liyet kabul 

edi!nıer. 

Zül yha, lı nüz dinlemekle 
ve için i~in gülmekle mes!!t!lılü. 
ICcndi kamun tayiıt ettiği ko
nuşma zamanı gdince bülbül gi
bi ııakıyacaktı. Neler söyliyece
ğini ıideta ezberlemişti. Evvela 
onlara a.~ilından bahscdvcck; 
''bir k'ölem var, onu seviyorum, 
nasıl hareket edeyim?,. diye a
kıl danışacaktı. Hepsinin ayn 
ayn fikirlerini aldıktan sonra 
el çırpıırak clışarıda . bekliyen 
Yusufu içeri çağıraeaktı. Fakat 
Yusufu çağırmadan önce onla
m birer tururu; ile bire!' keskin 
bıçak "erecekti. Bu ikramdaki j 
incelii'i bittabi hiç birisi anlamı
yacaktı. 

Nihayet konuşma zamanı gel 
ınitıti. Potifamı kurnaz kıınaı, 1 

hakkında yapı lan dedikoduları 
dııymamış gibi bir ta,,r takına
rak safiyetle sordu: 

- Ben sizi buraya niçin davet 
ettim bili vor musunuz ? 

Beş ağİz birden açılıp cevap 
verdi: 

- Hayır! 
- Size bir sır faş etsem mu-

hafaza eder misiniz ? 
- Tabii! .. 
- Yalnız biraz yavaş konu -

şaJ.ım; Bel.ki dışarıdan işiten o-
lıır. . 

- Peki Züleyha! 
- Sırrmu faş etmezden evvel 

birşey sormak isterim. Son za
manlarda: benim hakkımda söy
lenıniş kötü bir söz i~tttniz ıni? 

- Hayır! 
la. 

ŞEH 
Maslak yolunda! 

------

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili FiiiK Öztralt dün sıı.bah 
vilayf.~ ~!erek vali ve beledi ve 
reisi doktor Lütfi Kırdarta bir 
saat kadar .muhtelif meseleler 
hakkında. görfuınrü.ştür. Bu gö
rWımeler ,esıı,aaında askm> al< 
lelerine yardım meselesi de mev
zuu bahscdilrpi~tir • 

IW'aarif Vekilinin · 
tedltiltlleıi 

Ma.arif Velrili !Usan Ali Yü· 
cel sehrimilld.P.ki tetkiki ine d vam etmektedir.. Vekil dün Ma- 1 
arif MUd.Urlij,."'ilne ı;ıılen-k <;eh - 1 

rimizdck.i ~r.if müfetti.şl.eri. 
nin de hazır .bulunduğu birtop
laı;ıtıyn riya.set etini.ştir. mı top 
lantıda uıı:ıumi tedrisat vaziYl! -
ti ve f:uıli,;ettc bulunan ikmal 
km!sle.rı mcııelolerı mevzuu lıah 
seı!ilmi4tiı:-. 

Gül ane. to -
hının Davet 

Gülhane tatbık:ıt mektep ve' r.--· 
kliniği mensupları ile bu sene 

• 

H BE 

1 

1 
çıkan mııv~zza.t: s~jiyerlerin 
g;Orülen lilzum üzerine 19 7 9H I 
cumart~i g.iinü sabahleyin be
hemehal luısU>.haneye müracaat . 
ları ilan olunur. 

~~~--<:>,-----

Meğer bunları patiskaları boyatıp 
emprime diye s.atıyorlarmı ! 

Açık Hava Temsilleri 
Fatih HııU~iııden: 
Mayıstan .itibaren her hafta 

salı ve ÇWJ>a. günleri verilmek
te olan açık. hava temsilleri ba-

1 
dema cumartesi akş:ı.ınl.arından 
maada her g, :e devam edilecek 
tır. J 

Davetiy<!leı- her gün ev direl<-
1 törlüğünden alınabilır. Temsil -

!er parasızdır, 

Montrö Günü 
Beyoğlu llalkrvinden: 

1 - Montrö günü yıldönumü 
olan 21 Temmuz 941 pazartesi 
günü saat 17 de Halkevimizde 
bir toplantı yapılacaktır. 

2 - Herkes gelcbılir. 

Belediye fırancala imali 
için fazla un istiyor 

Dun asliye ikinci cez· ya ye
ni bir ihtikar cürmü meşhudu 
geidf. E9as suç mevcud malı 
saklıyarak satışa arzctmeınek
ti. Milli korunma h"tnununa 
muhalif görülen bı.ı hareket 
meşhuden tesbit edilmiş ve 
Çakma.kçılarda Sünbüllü ha
nında" 8 nunı:ı.rnlı mağı;zamn 
sahibi olan suçlu Bosnalı Hu
harreın Sucuka adliyeye veril-
miştir. 

Dün sabah yapılan bu cür
mü meşhndun; öğlııden sonra 
da durusmasına ba~lanımşbr. 

Suclu ·kendisini müdafaa sa
dedinde olarak: 

- Ben demiştir. Dükkanın 
asıl sahibi değilim. 8'>...nim Ye
nikapıda fabrikam vardır. A
ğabeyim Mehmet Sucuka An- · 
karaya gittiği için bir kaç gün 
d ükkiınıııa bakmak üz.ere bu 
sabah gittim. 

Dükkanda patiska olduğunu 
S<-hrimize Toprak Mahsulleri bilmiyordum, görmedim. Mey

Off,.; tarafından francala imal 
1 

danda yoktu. Bunun için gelen 
olunmak üzere günde otuz çu-

1 

memurlara "patiska yok,, diye 
val un verilmektedir. Belediye, ısrar ettim. 
bu un miktarının ihtiyacı olan-

1 
Dinlenilen müra.kabe kon

ların taleplerini karşılamak ii'- trolü ile cürmü ~ud yapan 
zere kırk çuvala iblağını istiye- kaı:akçılık bürosu, memurları 
cektir. isa: 
Diğer taraftan diindE!rl itii;". - Vazi~ şüphelendik. 

lunan topların ileri duruşları 
dikkatimizi celbetti. onıa:rı çe
kip. çıkarınca arkalarına patis
ka toplarının saklanmış oldu
ğunu gördük. Birer birer çı
kardık. Hepsi 25· topu buldu. 
Bunun üzerine kendisine sor
duk: 

...:.'.. Bun1iır patiska deği! 'mi'?. 
O zaman mücrim bize: 
- Onlar patiskaclır amma:. 

biz emprime diye satarız. 
Cevabını verdi. Biz de zaptı. 

tuttuk ve milddeiumumiliğe 
teslim ettik; 

Bu ifadelerden sonra reis suç 
luya sordu: 

- Bu patiskaları ne diye 
sakladınız. 

Suçlu cevap verdi: 
- Benim malümatım yok. 

Ben o gün gelmiştim. 
- Amma bak siz onlan em

prime diye satarımşsınız. Bem 
beyaz patiskadan emprime o
lur mu? 

Suçlu biraz düşündü ve son
ra: 

- Efendim: dedi. Biz patlıır 
kaları boyatır, işletiriz ve son
ra emprime diye satarız. 

Reis müddeiumumiye sordu. 
Mütalea yapılmak üzere dl; 
nışmanm tehirini istedi ve ri· 
yaset mahkemeyi talika karar 
verdi. • 

LE 

ren bakkalların un 911tışı yap - Diyorla.nh. Bunun iizerine dlllı:
ma.ları menolunnuıştur. Bu ka- ktm aradık ve bir k~ ön 
rara sebep bakkal ııatışlanııı.n tarafında. ba,ka. k~ıa bu-

lliftkiira veşile olmasıdır. _ '-----------------------------------,_,--J'-



YENi SABAll 

RD 
SEYAHA-T 

~~er Sabah 
, .1'1 ı l !J t> n la r 1• •• 

ı.. rof 1 ;ne; ••Yf•d•l .' n.ı7.. efenrli,ıı; ! . Evet, hav lH;·. f ı ll.'*""," / y o n, a r f 
~ , .. 1; ·~ ~·gı.ıJar Hı·e~. "ı;,;a";;'Ç glEj ~r;)'.lerde k_~ıuııl~n " -' ' ' ' • • • • T A • h 
k"!~laniTiın ·0mtk ve teşı:k· gen~! bir ııez;:k~t. sözffi!ti;, . T-elgraf h"'i:l~leri ŞarJ:ı. . a· r 1 
"" Hlnd:tsledim. Biraz kıırı- Fala: Teşe.ırnur ederım dır. • CCplıeırtıiae dokuz mıl-

,,ı t Si.iylcdinıse, bu; birkaç ~ - D~aki çol:ı: ndan.,:.._ s,oTrnhfaki • ;ı;ın !'m;anın pen~d~ti!;in. haber ...,... 
'f'ı ~lı<-ri gündelik yazı yozmadı- • yaIUi.iyak (~Çtilttan, salondakı \ veriyorlar. 

A 

1 bir v e~sika 
'!'. h i~in a.ntrenomarumı biraz ve saraydaki in°ana kadar her· Dokuz milyon bu!. Dile ko· 

~tdiğimdendır Konumuza di:ı' ke.; Molim 'le l <.la arasında ya- lay. !nsan dışini sıksa da bir-
ııı: şar; hem peJ· t;..bii bir surette. ı d~n ba~layıp dokuz milyona 

~ı~ttbiya.ya ilk giriıı, size yalnız lngilizı:.rin. teııkiyu'sunu, Ru~u?- 1 karlar R:ıymıya teşebbüs etse 
~<ııı duygulan \·ermekle kal- f"! • .ıalstı sını, Almanın danke sı- 1 muhakkak ki ya akJıru kaçmr, 

;·i\zkrin!/ılt:, kulnklann12- ni bı:ıs.tı.-an bi~ Mc:~im ve F'ala... yahut .ıa yirmi dört saat sonra 
ı, l.l''!ıp ~erezknir. Tcrtem:~ Mulını: Buıııı gu?.el bır ka.dı- ziyaretıııc gelen dostuna: 

r t.:ırınaz..ik ne dcmPJ'-{;t f·ırbi.ra run <lııdal~lar;r..rJan bır defa ışı. _ Aman birader, şa..~ırt ma !. 
•r. lıurahl< r tertc-ı=..ız, Ure - ten ihtıyar, lı~mer. «n yıl genç- Döıt rn.ilyon, yedi yüz allMı~ üç 

.• bıtdar.alı h:>. iik'cr te ' il. cb.Iır. bin uört yüz ~eksen be:<, ~eksen 
'*t .otl:yan :lk - :::;;trı )af ... 1

l İ· fı'tl_a! diyen Clhf·~iI?- k~.lı~ ~E'- altı, ~t.-kseı:ı yetU! .. ~e~·abını v:r-
11 tert('ı ;z. trenden ;.ı~kuı_ Et ;u.rckten tıelmt<lır, ın.ını - mt-l-- Ruretıyle z~r.rı.nı hayrctın

',l.n l·o~uca" mini'{ domu.;:.i • ··"- k içte.n fal ıL_ or. 1 den agzı bir karı5 t>.çık bırnlrır. 
ll'n1;z, orınanlnrıı._ ye-""ih yeıl B.ugL.ııku tar lJ k:ı.pıyı ;:.:ıtı: 1 Eskıden Mahınutpaşada ~por· 

'
1n nıat bcJi tertenıız nın 1 ü Mı !un!."'' lı .. J.,, ı.·ıl VL rnı- •. ıı- t:H·ılık eden Kumkapılı bazı e~-
'•n. ı: e utUc·nnoi.;ı gı • ı; • l 1 l r"en :;ır li. ııafıı1 ü~üncü mevki kcımpaı ti· 

1 l:E.nıl.ıfya..ı. r,omltkJi kn'-e~cr. ~. ıırıld taıi.h. t ·Fala 1 deSJn. nıaı1J..:ırda lıerke~e i.şittirn1ek is-
1 . hem beyaz l'ürgiilü, 1 l> ı . bı kapı lı<·n~~ ı,apanır'>•rnı~- tc·clifi ıçin çok yüksek se~le \'e 

1 ~lu) ı~lcn.t·! .. ko~'U bnJukl tıı H.;..Jı. ~Io r • yr,ı.rr·af·ık edalarla: 
"l konçlu, f'V i ırne.;i cıır P· Uırenc: Fo 1 . Girmiyc-n<' · u- - Dıin Parize üç yüz bin 

Baltacı Mehmed Paşanın Valde 
-Sultana Yazdığı Mektup-

- Dünkü nüshamızdan devam -

r----------------
1 

Baltaeımo keneli HAAnmdan tereünıPi halı - l\fal';npta birŞ(') hin l<e~li - RaJlaeı n-kil- ı, 
harç - Hiımileri kim imi~? - S<tlak Nt:'Zir Ai;-aya ('>(""ahı - Baltaeı Meııkiıp - Pn<liı,alıa na-
ıl hulül edi)or? - lstanbulda hir ihtiliıl - ._aı-aya -.ıulalıaU - Ilalt.~(·ı J.13afpt ıl•i\i~tirert•k 

ilıtilil.lciler ar .. sında. - Bol ke;edcn Yadler - Hulfan Mu~tafaıun hal'iııde Balta<·ır.ın rolü -
Punıt \al<'a."I - Ka.terinadan, t·hnMlardan, nılılt ltrd<"n l•ahis )Ok - "Ali.Yflallalı seni J.:,tle
derim !,, - Mektuıı mektup ii~tıın-ı - Baltao Sf'lt•rd~n kaçmmıık i~in narrı:.:z. 'ak tini h:ılıane 
e<);yor - F".d.Zıl Ahmet paşıınııı kethiidJısma edill'n in':,m -Ba!ta~ınırı lu·thüıla" ganba 
u/truyor - lla<;ut ve miinafıldann iftimları mı? - Kt'fliniıı J.abalrnti "~ultanon! heni dinle 
inU!,, l'p tu.~ları ll-,) harfi g1lü l{< ,. ('.ııtı:tr ola.! 1 f.tanklık n1al sipariş vcrn1i~in1 .. 

ıt tı" "klar,ı i_k• kh·l<i ~<1ılın r. Nı~ .. bir cnö,i'1n ilbaylığı. 1 Acaha ihtiyatsızlık ettim' Afal \,, ________________ -·- -----------------
f': <ro' koylu ırkı·k koylu k • :ıv,ş .. Türkiir anı kayn:ıg1. du~t'r ılersııı ? .. t.ırzındakı zen-\ 
~ ~ k:,ı!a , ki"•ylü kız ki,~lü uc·ı - Niş .. Büyiik Tun ~aıri Yahya giıılık 1aslamasındaki (300.000) 

'·iı kE<lar. w• hepzi, şchiıl k F.or.alın baba . .Jl"du. ral<amı gibi bu milyonların da 1 

r 1(1-temiz .. (',.(,zlı:riır.. kar·· Nh. dost ulıı• ım öz malı, 1 lb<.·l Jiesc<len ihsan) kabilinden 
'. Lc.Jkanların eı bı met'' - A!tsıı'a~. Kın:ı •. ·aç .. çok ~ski wortacı atma$y<•nU olrna~ı da 1 

ltı biı· donığıında "' sal.ır u- )l>l<ınh Türk · Sırp ordulannın bir an hatıra gt!ebilirRe de iki 
, ~· 1 duran bırı ~ııı ı ;ıl<ı, yı~ t_~c meydan ncuhardıeJui taıııfın da nüfusu ve silah altı-

ilı:ıtr o?.. ~oVlt' b;r haımnm..,- wıJıkleri iller· Nıtamın bura- na aldıgı insan ı;<ıyı~ı göz önüne 
f~·<ic·ı taban .• k"d«r t•r emız ı .. rıi.ın aldığı ıkı y.Ll'!iSı \·ardı ki getınlince: 

h<mcn cii~lerım. Sırpt•r o' ı,ıa,.aJını anlabıhıı yüzü lıiı bil· - Dokuz milyon da ootu~m·, 
l>oya pay aitı tane yuzy 1 ,ar ı J;Jnazdı: Yif ıt kılıcı YC Yihit on mılyon da ... Deyip iHin i~in-
1~u ı1~'ırplarıu t.;a'·~m~la,... k~.rı:ıunu olduğu Jl)ll ... Şimd <le den "1kmak rjyf!z5. bir zanıret 
lı:ırıRma!arı ıla, birl,.sip n) • o;;lu, yara yerm iı;ten ,~Jiım- lıalmi alıyor, 

ıS};..~~~~' r'"'~~e~~!~}..v)..\_,,,r. 
~~~,tö~,~~~,:,~;;,; .:;:~&ı>:;(f:"~~~P.,~\,~~~.s)4!'-!'~~ 
~-~~~>':~~.)\~~!;!~?~,.\{~.,,t:ır.->.J!Jf%~~,ci.J,~~~\: 
fi".ı. :)~~"'?""' .,-'! • .,;,,~~~ »\"'~~te~~"'r ~;,e,;.~i~J' 
·~~~~\~~~~~~~~1%.~~~,,~~,~~,J~c>~-'='1,;~.;.);., 

;n.ıl;,rı da teı tt>mızdir.Bun lnı alıyor: Dol>a dıuı ! Dot.:ır J * 
1hçı dah iyı bilır, fakat 1 12 c!an' / Bıı zamanlar gazete si.itunla- Bu makule sözü ağzına alma 1 mı dilayı hayrı icalıcti e.~rri ev-

ııtf ~l~anınııı her y.ınıru bılcnlr.rı • . Gere. insanın trr.ın~ sürtiınrn rmcla milyonlar b'Jısi Amerika Jüksa seni katlü idam ederiz YAZAN liyayı nianu berak:itile asakiri 
fi ~· Sürunıız, f';ırp; kumam a t''', k:;dıfc yımıu,,~khgında. zrnginlerinin scrvüiyle, Çiııde dl vu envaı kahrii gazab birle u L u N A y islam ile tıu kulları dahi gelip ı 

1,;""clr·, F,dirnı. ~~vr> mdc tnte- ~g<la seci o<'<l kiıme küme 1- a~lıktan veya '<ii,tabktıın ölen her birlerinin medislerinclen bi· I il ll nehri Purut sahilinde Mo,kof 
~~ Vuru~nıu~ ve umlan ~on•. Ş•lılılar .. Sold .. l«•yu ye~il, dallı talıhsı::: insanlaı on sayınıma in- rtr kaç defa tardolduktan sonra J! taburile mülı:l<i olup Ali Osman 
ı·c·l~tık• buluııdııy•a halka lrn tz,Jta iistünc <ekılmiş plabn hiı;;;x l'<lcrdi. A.·ada smula dn · elirnc kitaplar alup çünkü bizler - devleti zuhurundan beru Yaki 

~etterniz ılaua.nmıştır. flL_ l'· IJ1r kordcla: S":"'·· 1 - hıgilterenin denize inilirdi- bizim işimiz "cr'lerdir de- yiip sayei inayeti nl.ivyd ~~hane- olan tabur crnklerintle iki iki bu 
, ~ı: fiOy><ıJhğına ba~ arh;,"ltıa F.rn".r~d dm apndıı. yan lıa~- ği ytnı :t.1rhlının im,aısı dort mil- :;.11 iddia edersiz dcyu: krın biran iizo ıuımlc·n elmk ı;uk nihayeti üç saatten ziyade 
g,.t<·.<·kteıı ,·ar '·l·'ıı:.rııııa bd- l<dlı, lacıvert b·,ıııı.~llar·. MAlıın.' I ··ı ı· ı ·er•ı· u···~re henuz··. o··zu··ru·· ı cenk olmtı•· d~g-·ı ·k t ( v u , ,. yon ııgıı z ıı a~.na ma oımuş · ;, ~· · · eykmiye amin. Bılıüm:~ti Ta- ~ - ı ı en emmu-

' ~.ir. · ı M< !im! Molim! tur- veya: nıbit ve zaUr C•lmıyan kamiliil ha ~e Yasin. zun ikinci Cumarte~i öğlerlen ak-1 
~'nıi~ yiiz yılların o 2~.rn •. r. Dı.rağın ~ıkılıI" (mahrecıı tı- - Yenj sen~ iLtu.-i şu Jrnclar a}·ıı baliğ" imanım yerine sabi( 1 • ... • ı şama dek ve Pazaı günü sabah-

~8'Yasal modaları onun da yi.ı- J,.ı t.ab"a yoku ri<•JU. 1~ ilkroen rnı;yu1 !ıradan ü rfl<kiip etmek- ]nnma tebeiyc·t caiz midir dcyu Dev etlu mer,,rıu.ıetlıı iffctlü tan akşama dek Ye Pazartesi sa-
rf- ~n~ Türk dfü:m:ınlığını a.ıııl· 1 gdı .1, yerli vole .ıJ,ır .. Fakat ıı~ ttdır. J<abiiincıt·n pek ıı;ti~ııai m<ıftilerinden fetvaya müracaat vt-liyyei nimP1 ım dH<tlırr • bu bahtan iki yaL5uya dek ve Salı 
:,.. a.nıış·tı. !i'ak~t bı: aşı o fidJ- oJm,. olsun biitıiıı bag-aı·ıar ,·1• vak'"'"ı<la ba~ı·.c· me•·zuıı nJur- edilmekte akıl \'e baliv rnr iken malıııle beylıwk kdiınat ile günü ""'ii nıkti d t' b ,... h ...... - ,, " " mübarek seri ~aı!Ptkrini ta8di- ,.,..... n en a eynes-

' iij '.~bır zaman - başkalarınıla ıa<.ınacaktır! Çiınkü kötuliik clu. P;r numar. Jı Cihan Harbin- ,.:,Linin imameti caiz değildir d~ k d b d k" salatc değin bir mertebe cenk ve 
~~ı gibi • kokleşti_dp cır.a~· l<•mıoı. ınsanlara ve ins~nlıi':a dt tıJc tek bir cc·phede dokuz d'yu yedime fetva alup nükut · n rna sa ım u ur ı: muharebe olunmuştur ki ııeuzü-
arnanu:;tır Bugun ° 'ı;a· ı·ahr.t vermemek ı ııı bir pal do- milyım insanın birbirinin bayatı- \'e e~yadan nı·ye malik isem bil· Ol azizin nef"'' rmitar~ki sc- biJlfıhi taala ;;.sakiri islam (El-

~<·Hmsiz chliarı kurı:makta, Jt'i kiimevi B;,JvanJara. m''"°"' • na .kastedişi g<·nılmedi. Demek etimle hezlediip badehu devlet- betile babı ıkvletrnfübınızda 
1 
•mas Paşa) senesini mü~alıcde-

Sayfa : 3 

Şimdilik Bu~adar 
lngilteı·e hala 

be h.legecekmi? 
A lmanyanm Sovyet Rtls• 

yaya saldırdığı andanJıC.. 
ri 27 gün geçmiş bulunuy,or, 
Bu dört hafta zarfmdıı. tarihiır 
şimdiye kadar kaydetmiş oldu-· 
ğu en büyük muharebe cere·. 
yan ediyor. On milyon ask'&ı 
karşılıklı olarak bir ölüm • di• 
rim mücadelesine girişmiş bİJ,. 
lunuyorlar, Her iki taraf büyülı 
zayiat veriyor, 

Böyle bir fırsabn İngillerenin 
pek faz!,~ işine yaradı!";'! nıuhak
kabr. 200 mılyon nüfu"lu bic 
Avrupa mılletiniA \hltün varını 
yoğunu tc·razirtin kendi tarafın
dr.ki kefC'Sıııe koyması, İııgillL· 
ı·e i~in bulunmaz bir nimettir. 

Akla gelen sual 

B il \'.oziyH kar~ısınJa_ al<l;ı. 
gdm ilk s il a 1, lng;ı. 

tcreı>in bu biiJilk yardımdan ııe 
~ekilılc ı,iifacle eılccc·ğiclir. 

Her Jıalde İngiltere, Alm~n
ya büı un kuvı-ctiyle &ı\·) el 
Ru~y") a hücum ottiği bu ı.a
m·anda badece Almanyanın garp 
sanayi mıntakalarını havadan 
bombardıman etmekle iktifa e
decek dci;ildir . 

lnqDizlPrin ifadesine göre bıı
gün Ingiltere adalanncla yan
sı ııım·azzaf asker olmak üzere 
yedi milyünlulı bir ordu .mev
cuttıır. Bu muazzam insan küt.
lesi, R~ı Y~ ~ercri sona. e:rme -
dm Alm.wyanın adayı istila t<:
•!'bbüslinc kdllımalan imlı.ıinı 
olmadıi;ına göre hh' bir iş gül'
ıncden ad:ıl"rdıı. beyhude yere 
beklemektedir. 

l5te ingilterenin bu vni} et 
dalıilinclc Japıııası icap eden en 
mühim iız bu nıuazzam insan 
k\itleoimltn i•tıfade edebilmek
tir. Bunu yapmağa muyaffalı 
olduğu saniye, Alman ordusu 
iki cevhe 'e iki ateş arasında 
kalacak, bu da İngiltere ve Sov
yet Ru. ya i~in zafer ürni<lim 
azanıi dereceye çıkaracaktır .. 

Bittabi bu i~in ayni zamanda çok 
sür'atle yapılması liizıındır. 
Hatta hir bakıma göre dört haf
talık te..hhüı bile çoktur. 

.~kla gelen ihtimaller 
1~1~1.laıın yaµraJ;J,ırı ~oln,.d, -ı lat etmiştir: Kc>r..ıtacı ! ı ki z<>manla va•ıtalar ço{;-a!dık~a lerincle nıalık olaı::ai(ırnı dahi ken ' kundaktan yetı~""'l t,eslcmrniz ye bir ramak kalrnı~ken ttvfiki 
'il, '~ ·ta b. - · · h · .,, d·ı b · ı J 1 B u vadide akta gelen illı: n<·mı cı ıı oıldmdır. Fakat biı bırme giren <.nlular da büyü- dilere verecc·gımı ezar va.U ı - gı i ıııamı t~ ı ei a iyyenizle rnilkü allam ve imdadı melaikei 
ltc.nıpartimanın kar:- t. k ;,,,., ... ~~~ karşb1TJ<la görünemez. I mtl<.tl"'tlll'. 1 firib ile itimat ettiirp zikrolu - puverişyafte ola.ıı ocdeni se- kiram ile dti,manı didin kalble- ıhtimal, İngiltcrenin do-
g~l'Ültü ~ık;;np ~ıynlm: 1 Kcıtu:tik tanrısı 0D:. bu erkeidıgi * nan çorbacılara vesair tarafı - rufkendeniz oıtlıı!,iur1ıu tefhim rine rabu hiras el verip "nıabe- naruııagının da yardımiyle Not'-
~ J.l:olim! _ J Vllıüemiştir. O, hami içinde, Jfobaha.tli dvcl<-fri Yen:cnf ıı.- mıza meylü teq;ip ohınanlann ve tariftir. Az d~fril ı. .. ti (Ok za- yinde telef olan ibadullahın ka- Ye~e bir ıhraç hareketinde bu-
ı~~ından birkaç yurn ~<11; '·:>nılık köşcsir:cl~ (:tnta dilıir.ik, 1 {;asının huzuı ıınr.' çıkarmışlar. lıer birlerine fet\·anın suretleri man oldu babı ,,ıadıetlt·ı ı :hdmeti nına girme,ünler ruzu malışer- lunma.~ıdır. lzlanda adası, Amc-
1 ~ılz; anladım ki bir yl·r ;~- vııg0n makasında köprü altın - A'•ıı ctirıntin nevıni ~ormu<·, •uç- verildikte ho~ imdi şer'i ~erif- ~ı,nfinde kethud;,yı mukrimleri de cevabı n;,,e verıliı-? miililha- ı·ik.ıblar taı·afından işgal edileli-
'~ lrö~eyi giisterdim: ele~, kii~e arka;.ıncla patlar, r Jn-1 luyıı jsticvap etrni~ ve anlaşılan ten a.yrılrnıyalım deyu göz göre olan Melımtt cfrurli lmll:trındıuı za ve teemmül eylesünler,, deyu ği i(in bu vaziyette İngilizler ar-
' l"aı ı "'~·.a ı;öre yiğitlik dokuz tıırJü' günahı bir in<"r ı;ekirdef;i dol- kitabullaha mugayir harekete g:.yri eski yol<laşım );almadı ı sulha rağbetini ilamı birle a- kalaı·ıııdan vurulmak tehlikesi -
~•ı hir t'ciylü idi. Tam ;.,;,c, U· ımı~: Sekizi kanr.ak, biti hic duınııyacak derecede ehemmi- cesaretleri olamayıp lillah . ili hrumt ve münalık ~errınden o demler göndtrdikte "Şevketlü ne ele mu.ruz değildirler. Almaıı 

>J huylu, gövdeli, buğ:claY. iı<'· 1 ı:;o7.ıikmcmek... · yct~i.z bulmuş olacak ki bı!' iki hamd vel minne kudrctllı vcliy- derdi _mendi dahr Allah bıfzeyle-

1 
kudretlü pacli~ab elini penab e- tayyardeti Şark cephesinde ıı.. 

ı, a}'"-ı!ı çarıklı bir k<•Yl J.. Hamal _poli~e "•'yfüyor: 1 du~iı.ndükten ~onra: yiınniamım efendimiz bila taab ye. Nıhayet malı Halb<Jen bu de- fendimizin kılıcı keskin ve uzun- zami surette m~gı.ıl oldukların· 
'ar<tflığı ile tanınmı~•ve il· . -:--- Molım ! Tiiri yolcunun ba-1 - Üç bin sc>pa vuruverin de naili meram olup badehu bu fa vezareti u,maya dr.vet olu- dur askerimiz kavi hazinemiz dan bu ihı-.1ç hareketi bugllıt 
ı.ııryanın günde yüz bind<'l'i g.ıJ'nrı? bırakın gitsin!., akrarmı ver- kulfannın uğuru hümayunlarında nup geldiğim gıbı "Moskova sc-ı çok c_ebehancmiz mühimmatımız ~ok mii,aid ~erııit altında vu-

,1~ •atan kibirli f<'3.ZC'tl:S' (Po- Polis bana knp.)1 göstec'"yor: mı~: 1 bezli malü can ile kulluğumu cü- fer eylemeli.;;in ., · eyıt feımaru kadrı kıfayedrn on beş kat zi- kua gelcbılir. Norveçlilerin ue 
ıı, a) ~'1 çıkarıp okıımaı.a ~a~- - Molim ! 1 Bu Karaku i hılküm ka!"'ı~ın lüsu hümayunlarında hakikati hiımayıın ntl~:y ni:ı.m.ı bııyu· ı yadedir. Bize cenkten usan gel- İngilizlere yardınu ümid edile-

:. Su bir ileri geJen koy_ ııye - Fala! da Cıvelek seğirtip ayağı ~tekle üezrc haber alup evvela imı·ahor ruldukta taetc-n ve f.C'man ile mecli,, deyu reddolunduktan son bilir. <;ene bu i~gal harekeli • 
;•Yordu. Sigara pakc·tnu <;ı- (Palas otel) in ctobüsü beni mi', ve _ellerini kav~şturan•k: / ve kapclanlık ile se:~raz buyur- imtisal ve gece gündüz ham ra- ra derakap yine gelüp ~eriatı nin muvaffakıycti takdirinde 
P ı.>;ö~tPrdi: .::-:..."'iiyor. Kahvh~r, birahane-\ -Aga hazrctlerı demı~, ya duktan 8onra vezirıazamlıkla çı- batı terkedüp toı.lan ve- yelken- mutahharanız muktazasmra is- lııgilizlere temin edf'<'eği en bil· 

ı. Afulim ! '.<O' Ve hemen cı•gnnun öntinde 
1 

sırtınız yok, yahnt üç bın sayı- rağ ve scbkat eden hidnıetinıden !eri ve donanrnMı bılcümle bi- timan ederiz dedikte "teklifleri yük fayda, Ru~ ordusiyle bir 
lebiliısiniz eliyi' bo,ımı ı·;;- tnrer muzik, arü>t kadınlar ulu nın ne olduğunu bilmiyorsunuz? ziyade ecrü mükfıfat buyurup kusur takımlaı·ık eskı<lt-n Ter- kabul ederler"e sulh olalım yok- irtibat teminine imkan hasıl et-

sal tıirküler söylıi)if•rlar. ı Acaba dokuz mılyon in•anın seri iftiharımı eveti asumana be- sa.nei iiınirede oJanlardan maada "" ba8baı;ıa sulh olunmaz haman ınesi Ye Baltıkt:ıki Ru.~ donan· 
~·J:>aıaı yı yapı~t!i'dı. Aa"faJt yokmJarı eıkuktan çr.rpıştığını habtr veren ajans rabcr eyledi. Hak Tebarek ve doksan günün ıç.ınde ti~ yüz on vaktine hazır ve kalıri bfıriye masının kurtarılması ihtimalini 

lil'l!! Fala! .. ıı;te biitiin Sır H•nra yumuşak bir yatakta uy- muhabiri de, fıkranın yeniçeri a- Taala vücut hümayunların cemi beş pare kemi yaptırıp .Au.k ve ı mu~erekkıb olsun.,, ~ecliğimizde yaratmasıdır. 
•ıııı dılinde uyku gibi. n~fe:;, l.unun en dennleıine indim. ji'aın gibi, sayı mı bilmiyor der- ahtar ve ekdardan salim ve se- Taygan ve özi taraflarına gön- meger gelen kışı emrı sulha mu- Bakalım onlar neye karar ve;. 

\( k gibi tab'i ıkı söz. _ . (Bitmedi) siniz•. rjri saltanatı cihanbanilerinde derildikten sonra meyaroıni hi-I rahbas imış çarları tarafından recekler? • 

'ı Rira ederım' btı)!ü!T!U!-!!!!!!!!!!!! !!!!!!A!K!!.!A!!!G!Ü!l'>i!iD!!!!t!ız!!!!!!!! A. C. SARAÇOGLU ıııedelcyyam daim ve kaim eyle- memi aliyye ve teveccühü deru- _ (Sonu: Sah•I• 6 Sıltun !l !d!c)!!!!!!!M!!U!R!!A!D!!!S!!E!R!T!!!!O!G!.!L!U!!!!! 

jjl• ~«liı'e hanım, AJ;mH B~pıı. 
·• nt>ı-t•ye getirn1ck i:;tcd!b'.1u 

. , &iiz..ı :uı!ıyonlıı. Daha. ılk 
ünden damadının bu ·azıfe · 

1 r;~lllzt>tliğıni toymasın~ -~ir .:. l 
k "ibi telakki eyleclıgı a ın 
·1.ın~tdiveıı bu ı.ıraat b~h>ın: 
1 
ltrıak- isti:ror, :-:özli b~ka 

~ 1•·r~ ecvkediyordu. SalııP;<l'.' 
Q%1aıı Hözler dı~arıclan ış.tı· 
·••·ek bir perdede söylenmış 

l>ı ~•na dağmen sofada a~ık 
~ın yanında durup muhave· 

. <l.rıLyen Fitnat hanımı gor· 

'Ceı Fitnat! dedi. Hanımc· 
l'tnin eteğini öp. 

1
lnat hanım, ;~aretc bakı • 
Q, Nadire hanım: 
l\adınım, d<'lli. t~te b\ı ?.a· 

~ ~ hz da bt:nim Mi!-- Bratr.· 
lır. Beş vakit namazınıla, 
~;n,ıa, kendı halinde bir t>i
lı 'r. 
·~kes eve konan "de\' Jll 

, 11n<.1an kendisine bir hi. ~c 
'ltıağı ümit ediyordu. Fituat 

~'ltı da prensesin gözüne gır· 
, Ve kfı.sclislik çadırını Dı!fı· 
· hanımefendinin saray.na 

ı.' ltııc''i diişünü•·ordu. 
,.ı· t'> .J 

~ ~ı~e hanım, oğlunu "çağ!:- • 
ı:-.1~ın ayağa kalkacagı sıra
~~ıl, kapıdan girdi; Dilfı • 
, <:ehrcsincle o kadar bariz 
~''tıı:-ıııniyct tercssiirr. cdj
,'\hrnet Bey, arka..•ı kapıya 
ı\'>!dıığu lınldc içeriye gı· 
l ,ıııı biraderi olduğunu an 
ı. 

~ı. girerken çehre0 inde acı 

bir_: gülümseme ,·ardı. Bundaki 
mar.,ayı yalnız kız kardeşı anlı• 
yoruu. 

-- Bonjur Fı:.zıl Bey. Nas..lsı
ru:.? 

- lltifatını2a ~Psckkür ede • 
rib. ' 

- Sizi meşgu~Jyetinizden clı
h• yduk zanned;yl'rum. 

- Bilakis efendim. 
- ~ğer cidden m~şgııliyetıni· 

::;e manı oldumıxı mütessir ola
caktım. 

Nadire hanım, c.ğlunun oö:.. -
ltı:ı~de ıstcdiği kuvveti görerr.e
dıgı ıçın söze kanştı: 

- Anıan bnımefendimiz ! 
d~d,ı. F'.'-zı?n en büyük meşgııli
yetı ı;ızın iifiyetimze dua etmek
tir. Oylc değil mj Fazıl? Geçen 
g,ın bana ne dıyordun? 

F~zıl, geçen Min dediklerini 
t_ek:ar _eylese annesinin kurduğu 
ı;m:t bı~alarının birden göçC<'e • 
gını bılıyordu. Rolünü nihayete 
kadar oynamak azmile: 

-: Şüphesiz, şüphE'Siz ... dedi. 
Dılfıkar hanımefendi sordu: 
- Bugünlerde ne yazıyorsu-

nuz? 
- Haz'.rladığım bir şey yok. 

Bazı tetkıkat yapıyorum. İngi
liz edebiyatı hakkında bir "se
n makale vazaeağım. 

İngiliz edebiyatı Mis Bratriç'i 
de muhavere"e karıştırdı. Fazı· 
im sözlerinde büyük İngiliz e
c. pıf·rinin ismı geçtikr.e yava~ 
yav:ış kızarıyor sonra gürültü 
.ışıtmi~ bir baba hindi "guhı gu
•" su koyuveriyor. 

- Aolı ! Aolı ..• 

' ) 
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Diye bağırıyordu. 
Nadire hanım, hlç anla.madi· 

i;'l bu bahsi dikkatle takip edi • 
yonnuş l<'ibi bir tavır aldı, fakat 
aklı, fikri büsbütün başka yerde 
idi, Kendi kendine: 

- Aptal oğlan bir kadının 
hoşuna gidecek dört çift lakır
dıyı bir araya getiremiyor. I:l'er· 
kesin İngiliz edebiyatı nesine la 
zım. Alık azıcık dil döksene ... 
Ne olacak? tıpkı babası. Kırk 
beş sene beraber yaşadım; idare 
meclisi müzakeresinden, layiha 
miisveddesinden, kağıt havale • 
sinden başka ağzından birşey 
çıktığını görmedim. 

Odadakilerden hlç kimse, hat
ta prenses de dahil olduğu halde 
Fazılın söylediklerinden birşey 
anlamıyorlardı. Ahmet Bey, he
men kendisini btiyük bir ziraat 
mütehassısı olarak göstermek 
fırsatını kapmak için sözün tek 
rar çiftçiliğe intikal etmesini, 
cins bir av köpeği fermasile bek· 
liyordu. 

Fazıl bir müderris edasile sö· 
züne devam ederken Nadire ha
nım damadile kızına bakıyor ve 
gözlerile oğlu hakkında. söyle -
rnediği söz bırakmıyordu. Sami• 
ye, annesinin öfkeden kızaran 
çehresini gördükçe kahkaha ile 
gülmemek için dudaklarını 'sı-

rıyordu. 
Fazılın lüzumsuz konferansını 

kuyruğunu dikerek odaya giren 
evin kedisi Gümüş yarıda kes
ti. Kısa ayaklarının üzerinde yu 
varlarur gibi yürüyen bu canlı 
yumağı ihtiyar İngiliz kızı gö
rür görmez "Şekspir,,i de, 
"Oskar Vayld,, ı da unuttu: 

- Vat emays Ket! .. feryadi
le hayvana doğru koştu, 

Mis Bartriç'in hayvanlara 
karşı cinnet denecek derecede 
bir merbutiyeti vardı: 

Onun jçin her hayvan aciz bir 
mablüktu. Hangi büyük şehre 
gitse oranın hayvanlan koruma 
cemiyetine girer, ondan sonra 
hayvanını kamrılayan arabacı
larla kavga eder, viranelerde n
yuz kedilere yiyecek götürür, 
güvercinlere dan saçardi. 

Vaktile İstanbul köpeklerinin 
bir hali adaya sürüldüklerini ve 
orada aç, susuz öldürüldüklerini 
bir İngiliz mecmuasında okudu
ğu zııman on beş gün hasta yat. 
mıştı. Her odadan kovulan "Gü
müş,, Misin bu iltifatından şa
ştrm~~ gibi idi. 

Naılire hanım: 
- Kız Şadan! Şu kediyi alın!. 

diyor. Fakat Mis hemen kuca
ğına. yerle!Jen hayvanı bıralunı
j;nıldu, ı 
,,.~_ .. 

Nadire hanım, ihtiyar fn. 
giliz kızının bu hayvan muhab
betinden istifade etti. 

- Buyurun Mis. Si.Ge kanar
yalarımı göstereyırn ! diyerek 
Mis Bartriç'i odadan çıkardı. 
Ayni zamanda meharetli bir göz 
işareti ile odadakileri de müna
sip bir tarzda çıBmağa davet 
etti. 

Fazıl, annesinin bunun için 
tertibat aldığının farkında idi. 
O anda ana baba muvafakatile · 
yapılan izdivaçların eski usulde, 
karı kocanın biribırlerini görme
den yapılmasına taraftardı. 

Salonda yalnız kaldılar. UzalC 
ta kanaryalann bulunduğu oda
dan Mis Bartriç'in memnuniyet 
çığlıkları işitilıyoı du. Fazıl an
nesinin kendilerini yalnız bırak
mak ve ihtiyar lngiliz kızım da· 
ha fazla alıkoymak için Hacı 
dedeyi bile Tufandan evvel ya
şamış bir hayvan gibi takdim e
deceıl'ini biliyordu. 

Fazıl, sanki bahsettiği şeyler 
odadakilerin vür·udıle kaimmiş 
gibi birdenbire uıııtu. Dilfikarın 
ufak bir helec;ıı:ıla bck1ediğini 
hissediyordu. 

Asıl mühim me•eleye girmek 
için nasıl açılmalı idı? "İçtimai
yat ve kadın,, gıbi alimane bir 
nutuk gülünç olacaktı. R:ar§t • 

sındaki kadının çehresine baktı 
, Hayat, simadaki hatlan sertleş
tirmi~, nisbet~iz izdivacın mad-
ili düşüncel~ti Dilfikara. kadın 
tenli bir erkek ciddiyeti vermiş
ti. 

Fazıl bir türlü ba.~lıyanııyor
du. Asıl söylenmesi lazımgelen 
sözleri bir taı afa bırakarak baş 
ka mevzudan bahsetmek kendi
sini küçük düşüre<:ck, daha ilk 
mülakatta zafın.ı isbat edecekti. 
!mdadına yeti~en yine Dılfikıi.r 
oldu. 

- Fazıl Bey, dedi. İnsanların 
arkadaş bir ruha olan ihtiyaç
ları hakkında ne düşiinüyorsu -
nuz? 

- Tamamen biribirine uygun 
mizaçlar çok mes'ut hayat sü· 
remezler. İki ruh arasında esa
sı bozacak kadar değilse de ufak 
tefavütler şarttır. Bu itibarla 
ben karı kocalık hayatında bir 
az nisbetsizliğe tanftanrn. 

Bu cevabı vermekle mevzu • 
dan istemiye ıstemiye uzakla..~tı 
ğının farkına vardı, Dilfikiir 
Fazılı tekrar istediği noktaya 
getirmek için: 

- Benim hayat hakkındaki 
nazariyelerim böyle değildir. Me 
sela içtimai nisbetsizlik ne ola
bilir? Evvela servet diyelim. 
1Jk zevcimin büyük bir serveti 
vardı. Ben zengin değildim, Son 
ra bana baba olacak bir yaşta 
idi. Ben gcnçtiın. Dediğiniz gibi 
bu nisbetsizlik izdıvaç saadetini 
maddi şeklinden çıkarmadı. 

.., , - Acalıa, merhum zcvciniıı 

de böyle mi dü~iinürdü? •• 
- Belki hayır. Fakat liıınıı 

anlamasına imkan yoktur. Zev~ 
cime kar~ı manen merbut olma• 
saı:ıı da vazifesini bilen bir ka
dıııdim. Bugün o teslimiyetin 
bana Yerdiği haktan i~tifade e
deceğim. Cideli', tahsil görmilş, 
iyi bir aileden bir erkekle ev
lenmek ... Hatta bu izdivacı aı·zıı 
etmek benim için pek mcBnı bir 
hareket değil mi? 

Fazıl, artık mız:ıriyat sak;zı. 
nı çiğnemekten vazgeçti. lçin • 
den doğmıyıın samimi ıbtisa:ı
larını zorla sayıp dökmcğe nıuk· 
tedir olamıyaeağmı anladi. Aya
ğa kalktı. Kısaca sordu: 

- Bu ~refe layık olmağı Ü• 
:mit ed . . "yi ? 

Dılfikıir cevap olarak ellerini 
uzattı. Fa.zıl, kadının e:ini öper· 
kcn dudakl&rına iri tek t.aı;lı yJ 
züğün pırlantası dokundu. Ttsa
düfün bu garip cilvesi onu lıi'ii. 
ihtiyar tebessüm ettirdi. Koooi 
kendine bir saniye düşündU. Da
ha ilk hamlede kendine laıı.rı o
lacak mahlükla arasına sen·c
tin mantıksız lüksü karışmıştı, 

Böyle izdivaç, böyle sevgi O• 
Jur muydu? Kendisine ca ola
cak bu kadına karşı kalbinin bil• 
tün temayillile yaklaşmak isteeo 
daima böyle aralarına kıym..t.1.i 
bir ta.5 parçasının mavi bcjiaz 
parıltılan girecekti. Kemn ken
dinden iğreniyordu. Böyle ola· 
cağına Prrııscs Dilfikiir bann:ııe· 
fendi onu açık bir pazarlıkl'ı S•t• 
tin alsaydı daha doğru olac .. ırtı. 

:;>- - • - - De\·aını yar -
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hare et ettı 

1 (YENİ SABAH)IN BÜYÜK SiYASI TEFRiKASI 

Ne ise, geçelim şimdi ~al~
nnı Suyolcunun hastalıgına u· 
:ziilınüştüm. Ona şifalar temen
p.I ettim. 

verdi Esasen Hergeleci, oldu-ı 
ğu uerde duramıyordu. 

ile karşı karşıya gelir gelmez 
·-~-~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w O sağ elile oyluğumu tuttu 
ve demir gibi. pençeierüe adele
lerime geçirdi ve sıktı. Sonra: 

- Oğlum, h.amdolsun daha 
yerindeyiz. Çok şükür Allahı· 
ma.. Birkaç gün sonra atlıı.tı 

Meydana fırlar fırlamaz cey
lan ~ibi sıçnyarak ve pe~rev I 
yapmaii;a ba§ladı. Çok güzel ve 
tetik çirpınıyordu. 

Hergeleei de bir balet artisti 
gibi baş parmaklan üzeriııe dilci 
!erek topuklarını yere basmadan 
çırpınır ve yüriirdü. 1 

ensesine yapıijtı. 
Hergelecı, yine yumuşak du

nıyordu. Ka.ndır:ılı, hiddetli 1 

hiddetli birdenbire tekrar çapra-1 
za girdi. 

Kandıralının bu seferki çap
ruı ı:;iddetli ı. Hergeleciyi al

Adliye Vekili Hasan Saffed
din Menenıencioğlu tetkiklerde 
bulunmak ti7.ero dünkü Trak 1 
vapurile saat 16 da 1mralıya 
hareket etmiştir. Ve!dl 1mralı 
ce:ı:a evinde sou harman ve b!ç
n;.e u1,kineleıile yapılmakta o
lan lıasad işleriııi ve mahküm· 
lar:_, onJ 1 ~mo. t.'lr laı ını yak111 -! 

Çanakkale önünde çell 
karşı · imanın zaferi 

rım .. Kandıralı, ha.q:mın:.ı o derece e-
!).,dikten sonra: Iıcmmiyet vermemişti. Hele, ilk 
_ Bak, sen bana on beş gün helallaı;mada \'e en«• yoklayış

evvel geldiğin zaman bozuktun.. Jannua hasmını çok g"·:şek gör-ı 
Renglıı iyi değildi. Hatta, ya- mü-tü. \ 
nımd3n -ayrılır ayrılmaz arkan- Hergelecinin yegane gü«>ş ta
d.n bak~ yürüyüşün bile l<a- bıyesi "CVşek tutmaktı. Kuvve- ' 
rışıkU.. tinı ancak kanarası geldiği za- 1 

Dedi. ınan sarfetmekti. 
Hakikaten, o vakit ben de has Öyle ense tutuşlarda falan 

mış yüri.lyoı• lıt. 

Ka uu~ı. çok .:;iddeW haı:e -
ket liy tı . Koca ;;övdesi i.;in~ 
küçiik h ::. ırıı almış dolt!tkzı;-ın 
yiirüy rı.ta. 

Teh!ıl,,.iı lu . D~ii Htıiız bil;, 
şaşırmıôtı. H~~ci. bo!'Uk cli!
zeıı gidıyordıı . t 

The!i Hafız lni..;i\k ,ı;ı;ni yuta
caktı. Yamnda bulun u ağalar -
dan bırıııi 

- lT~ta, vaziy!:' t çok fena!. 
Deyince, H;ıfız: 
- Sus ;,ğam, fena da ne d ·o

mek.. Bizitn Gj-lan gidiyor gali~ 
ba!. 

~a idim. Bir halsizlik vardı ben· kuvvetini boşuna sHfctme2di. 
de-. Fakat Suyolcu.ya söylememiş Lakin hasmına oyun oldığı za
lim ... İhtiyar kurt, bir bakL5h man veyahut hasmına mı.ıkabe
anlamıştı demek .. O da belkı ü- le ettiği vakit bir anda zehir 
zülmiyeyim diye yüzüme vur - zembelck kesilirdi. O vakit bir _ Haıımı çok azılı bir hl'-
rruunıştı. N d haddehane bir mengene m.:ıkina- 1 

rif!. , 

:.il t:c tkilc cdt_• J !t: icJ.p C!": c::ı. 
r1_.ı ı. l üzunılu cil1"t :eT'L1 1Yı~v~ııt 
U:u) ) 1ffi2.dl~ll"t1 t cr hi t c yliy..)Cek i 
t p• Dı...;":"in ::·ı.ha.1·leır ~ .1 .tı~'"'iı;,-a -
cak oln:ı bu tcilti.1:at a.l~'l.lna 
k:ı.:t: ~ bitir:Jc:ck \•:: ek;:"tfil i" -
~anlı:ıla tren yolile a\'dct c,ii -
le ektir. \ 

AJliye Vekiline fatanbul başı 
rufı 1·:ieiumınni nıuavini Sabri 
f~0Jt"~l3:; iJc cJi?cr lrazı müddc:
umun1l muavinleri ve adliye 
dnktı)rll Enver Knraı1 , bir kaç ı 
ga.:. ~te muhaı·riri refah:at ct-

1 mektclir. 

Bu:;Unkü günde de Al- y 
u.·an gm:ctc•er. ccnebı ata- ,~-- aza fi : \ 
çc:!11:n.crın1n .ç;-arp cephea!- ~ 
ne 6ittikll)rini yazıp duruyor • v ,... ö rç İ 1 
!ar. Bu J1 bizi a!Jntma!t içindir. • V 

' 'Almı;ı!a.- bı::e rrnhtelif m~n- 17 5 
balar<lan aekn haberleri lııısusi 

Mukabele ettim, usta! <! en m haline gelirdi. &dava hiç kU\· 1 
söylemedin o vakit: vet sarfetmczdi. - H~m azılı, hem de çok >ıs- iEyüp cinayeti da-

- Üzülürsün diye söyleme Tosun, Çilli ile, Kızılcah da ta! .. 

adamhrı vasıtasile istedikleri 
ı;ek!ld" arzctmeğe ve hulandır-1 
maya "'ek iilii. muktedirdirler. 
Vaziyet böyle olunca Jilşmanın 
en l::üyük menfaati hangi şekil
de IBreketini icap ettirdiğini a
rayıo bulmak 18.zungeliyor. Mu
hakkak olan şudur ki, Alman -
hr Ruslara lrnr~ı zaferlerinin 
ii.zami semeresini toplamak isti
•·ecekler ve bu memleketin as· 
kerı mukavemetini kökünden 
kırmaya çalışacaklardır. Bugün 
biz onların zaferlerini nereye ka
dar ileri götürebileceklerini pek 
kestirecek vaziyette değiliz. 
Anc:ık muhakkak ki o cepheden 
büyuk kuvvetleri bir iki ay için
de ged çekemezler ve ba.,,<>ka bir 
cephede bu müdd.,tten evvel 
büyük taarruzlar yapamazlar. 

'i'ürk imparatorluğunu eline aıa-! 
rak Prusya modelinden kopye 
edilmiş bir askeri te.skilatı ona 
tallın etmesidir. Buradan ve ni
hayet İran üzerinden Hindis -
tana giden yolu da açabilecektir .1 
Almanyanın zaferlerinden cesa -
ret alarak fütuhat yolunda du
racağını ve Napolyonun şarkta 
döminyonlar elde etmek hulya
sından istifade edeceğini, !ngil- j 
terenin müstemlekelerine karşı j 
buralarda yerleşmek ümidinden 
vazgeçeceğini z:ınnetmcmelidir. 
Bu havalidc gayet geniş ve zap
tı kolay topraklar vardır. Bu 
topraklar fatihin kılıcını bekli
yor. Küçiik ordular bile büyük 
arazi elde edebilirler. Almanya 
üzerinde harbin vücude getirdi
ği tazyiklere rağmen Alman 
kaynaklanndan Uıtifade edile
rek Bağdat şimendiferi inşa edi
liyor. 

dirn? _ Fakat, acı patlıcanı kıra- Aydoslu ile kapı'iffiı~lardı. Fıı.- Demeye. kalı't'.adı. Kand•ralı, I 
ğı çalar mı?. Bak, bugün demır I ı.a.t herkes Hergelec< ile Kan- Hergelecıyı k6~tekledi. Hergc-

1 
'b' · "- en toparlanmı'·~ın leci, k6stc.!i veymce olanca hızı gı ısın, nem . ·:· ·: dıralırun giireşine bakıyordu. ~ • 

N 1 k . hamur bu <sm<lıkı ile dönılil. Kendisini güç beli e o sa es ı .. -~· · Giireş yeni başladığı ıçin dn-
dclikanlılar bir bozulsa hır lh- ha ortada farklar bellı değildi. yüziistü y;,re attı. 
ha doğrulamıyorlar... Gureşçiler biribirlel'ini dene _ Hergelecı, aı: kalsın sırtüstü 

Dedi. ınekle me~gı.ıl<lii. yere gidivot'du. R.'"l'oket versin 
Hoş be.;tcn sonra sordum; \:ıı.ndırah, Hergelecinin hafif çok tetik oldı.ığundan hrzlı bir 

- - Usta, Her;;<.'lecinm Kırk - manevra ile döne.re'k ylf!le ken-
pına.."14'i>aŞ_güraı;kıri :yok nın? ı durtışundan bir türlü birf;ey an- disini atabilmişti. ' 1 lıyamamıştı. Elenselerle şöyel 

Şiiyle bir dü ·ündü. Haurasını hır iki yokladı. Fakat, hasmı 0 Kandıralı, hasmınm ters dö· ' 
toparladı ve: ı k:dar yumuşak, 0 derece uysal nüp yüruGyı.m yere atıldığını 

- Ha}~r. yok... gıbi duru.,ıu idi ki, Kandır.alı göriince derimi olanca süratile 
- AU.h, Allah! Neden aca- t.. 1 .. h hakk d k üzerin atıldı. 

'-·? ı hır ur u :ısmı ın ıı. arar ·ı Hareketler kadar sü<"atii ol-
""·· \'erememişti. 

D. •--"-le edince· muştu ki, Hergeleci yüzü.stil ye-ıye mu........, · Hergeleci, haMtUna uyarak 
Bak lıuz d""'ı·l re dü"mesıle beraber hasımnın - • ya oııını ·" .. ense değiştiriyor. Lakin fevka - ~ 

Benim, Mollaııın da Kırkpmarda iade tetikte duruyordu. Hasmı- • el& üwruoe tlüşmesi bir olnııı.5tıJ. 
.. s· yok Hergeleci, haıımı ti%erine dü-gure,ı ... ıı.ı hiçbir ı;ey belli etm.emeğe ça-
- Sebebi.. j lıuıyordu. j :ıer düşmez birıienbire kıçını ha-

1 '"·'--'. v vaya dikerek dört elli havalan-
1 - Bunun ~ bi mW.... ... ır. Kan<lıralt güre in dördüncii 

Çiinkii Kırkpııı.ar güreııicri kaJa- llakikalanna do.,rnı yumuşak ve dı. · l 
b -"'· ı B h..o · Ve h:ıv.:ılanırken de l:ıir ayak """" o ur.. sşa, oıı """'> yumı aptal san..ı .. ;., habmına doldura- · ! 

'f pebl' ık dı B · "'"&" kılçığı ile haamını.n iki ayakları çı t ıvan ~ ar - u gure:;- sıva bir çapraz giroi. Aldı, sii - arasınıian havıı.la.ı:.Jırdı. 
lrr kıran kırana üç gün sürer- ı·u'kledi, yur" u"du". j 
di Bô le b' ro ba k rt.a j Bu, hareketler o kadar seri 

· Y ır ye c ş u r- uergelecı·, ~0p-wı yey;nM im t 1 · b' · ıl '--
mak cok piiçtü. Hele, okka.<;ı I n 

1 
d'ltild' 'Dört be~ o uş u u, ır goz aç ıp ""pa-

az pehlivanlar için öldürücü o- topar anıp ı '· ş a- nac:ı.k kaclıı.r siiratıi olmaştu. 
!urdu. İşte, bu sebeple Molla j dım ya, gitti ya gitmedi. 1 Kandıralı, kılçığı yeyince, has-
gi9i, Hcn>'eleci gibi llnfif olan Bırdenbire sıyrılarak dönüp mımn kıçı üı:erinden ve sırtın-
11chlivanlar Kırıl>';uııann kıncı j lı~ın1 bir yan bıı.ş attı. Kan- dan kayarak Hergeleeinin önü
giireşlerine girmekten çelrinmi:;- dır.ılı, emniyetli ve dolu dizgin ne düşmü~. 
!erdir. Onlar, fürkpınarda kım g;derkm birdenbire yanbaş oyu .A% kalsın K:ındırah bozuk ve 
b:ı.ş almış i>I<' <li~r güreş mey _ nık> koltuk altından havalanıp yenik dÜŞ('Cekti. Bereket versin 
danlarında ve iddialı olarak boy uçunca aklı başına gelmişti. tetik davran3rak ellen üzerim!e 
ôlçü.~mü. lcrdir. Kındıralı, güç hal ile kendini 

1 
kendini tutatıildi. ı 

DeJi toparlayabilmi.ı;ti. Fakat, Her - ( .ılrk.11<7 vtrr) 

Uslanm bu SÖ7:İ.İltC :bavret el- gelP<'i.şimşck süratile peşinden =============ı 
nıi:rum. M.uk bele ctttim; 1 yetıştı. Hrumn_ kaçarken ardın- Te ekkür 

•- ... ~, ""-le 1 dan dalarak ta, :ıyak!uına ka-

1 
- AMOını:ı. u.,.... ~, o ur[ dar ındi. \ 

mu?. Bab•maı ~ı Eı.·rak MUdüı·lü-
Kandıralı, hasmının ayakları- i!üıoden mutekait lsmail Türkiimerin 

- E! .. Eu peh. lıvanlar narıır na ındi<'ini kavrayınca derhal 
d ı F k ı d ta -t> vefatı ın llnUl.'.'bcWl\? te\crırf, telefon ı 

:ı am ıır.. ev :ı. a e 1;"' Ye oy- donüp elile hasmının başı üzeri- ve mektupla 1ru:ıy..ıe bulunan muh 1 
nak o_lm_akıa __ lıera.~r oyle ~ beııı n~ ku\'\'etle bastı ve ayag-ııu ~ek-

( d b ~ ı tere. m zev<ıtı;ı, çc-len. k gönderen sayın f yırmı ı·ı t ı;urc~ ıçın en_ oguııa- ki1ı kurtararak kaçtı. 
rı<k ba"ı almak <>UÇ olduğunu bı- . _ m · ..,..l'!l'e ve mzzırt anoze ,,,,._ 

vas1 ya:rına 
b rahn.idı 

Eyi.ipte bir tavuk yüzünden 
komşusu J{ud.;ivi öldürmekle 
suçlu Veli ile onun cürüm illeti 
nl:ın bıçağı saklamakla suçlu 
~tlımediJl muhakem~lerine dün 
devam olundu. Veli bir avukat 
tutmı.:.ştu. Duruşın:ı.da avuka- • 
tm gösterdiği lüzum ve evrak 1 
dosyasını okuyup müdafaa yap- ' 
mak ilz<'re istediği mühlet müd ' 
deıumuwJ muavinliği tarafından \ 
ö.a tasvip olımarak ayni talebe 
uyııılda. Riyaset duruşmayı pa
zartesi gününe talike karar ver
dL 

Harbiyedeki oto
mobİI kazasının 

muhakemesi 
Harbiye dı.ırağınılıki feci oto

mobil kazasına. ve bunun netice
siu&e Fuat, Kemal. ve İhsan a-

"Pek muhtemeldir ki, Rusya
da hakiki maksatlarmm ortaya 
çıkın.ası için bile iki aylık bir za
mana ihtiyaçlan vardır ve eğer 
Ruslar mukavemet edebilirlerse 
bu nıiiddetin daha da uzaması 
muhakkaktır. 

Almanya ne yapabilir? 

"Farzedelim ki altı hafta.ya 
veya iki aya kadar Almanlar 

"Almanya için yıkıcı olan en 
mühim nokta şudur: Garpte bir 
yıpratıı:ı harbe tahammül et
rnek.,, 

Geliboluya takviye 

gidiyor .. ____ , 
Rusyadaki ordulannoian 2() veya Benim çıkardığım bu neticele-
otuz fırkayı geri çektiler. Bu · ri hadiselerin sevri teyit etti. 
kuvveti nerede, hangi maksatlar Temmuzun ilk haftası sonun
uğunıııda kullanmak Almanlar da Lord Kiçner 53 ve 54 üncü 
için daha akıl kandır? Almanya fırald:arın Çanaklraleye göncleri
hu kuvvetleri Hollanda)·:\ kRrşı len taln~ye kıt'alan meyaıuııda 
sevkedebilir; Bu memlekPtiıı bir hareket etmesine karar verdi. 
gün, Almany& için fena <>erait 21- Ben bu fırsattan istifade ederek 

dmda üç g~ ölümüne sebe- 1 tında kendisin~ hı.icum etmek Geliboludaki ba..<ıkıunıı.ndan Ha-
biyet vermekten suçlu şoför ihtimalini önlemek maks:ıdıle. miltona şu mektubu yazdım: 
Has:m.ın mohırkemesine dün I "Almanya hu kuv·ıetleri ltal- "Oç haftalık bir gayretten son 
iki ci ağır cezadıı. başlandı. yaya karşı sevkedebilir. Ora- ra harp komitasının emriniz al-

Suçlu şofôr i&tievap edilirken daki zengin cyalet•.eı·ı iş\al edip tındaki orduyu yeniden iki fırka 
iiic verdiği ifadeyi u <;<>k değiş- sulh masasına oturduğu zaman ile takviyeye karar verdiğini 
tirmiş bulunuyordu. Çok sarhoş elinde kıymetli relı.;;ıeler bulun- size haber vermekle mes'udum. 
olmadJğılll, anCllk b}r şişe bira durmak mak.ıadile. Bu suretle henüz harbe ginni -• 
içtiğini söylüyordu . Gemıek için ' "Fakat onun ı~in caba cazip, yen takviye kıt'aları yekfınu al
değil mühim bir iş için Şişliye bizim için daha tehlikeli yol; tı fırka ediyor. Keza, Türk or
gidildiğin; iddia ediyordu. 1 Sırhistanı ezip ~rek Bulga - dusunun maneviyatını bozan, 

Mahkeme bu ifadeyi zaptetti. ristanı teslıir etm~i, İstanbula. paytahtmda yeis uyandıran ileri 
Gelmemiş olan şahitlerden Ne kadar doğnı bir yol açması, hareketinizden dolayı mes'udum. 
zibi, Halid ve Hüseyinin ihza -ı ,..,...,.,,..,.,,""""""""""",.,,,..,""',,..,,.vv""' Ayni ı;;arsılmaz itimatta Gelibolu. 

ren mahkemeye getirilmeleri· Gu"mru"k varı'datı seferinin istikbaline ve bu seferi 
için duruşmayı ba,,.ka bir güM temin eden siyasetin doğrulu -
bır:ı.ktt. ğuna imanım var. Eğer bu sefer, 

lırl~rdi ve kendilerini el!dinn..' Herg:lccı, dogruldll. Kandı - , asiminde hazır buluımı•k SUM't:ie 

mek idn Kırkpınar& gitıne?.let - ll'alkı dı>gı:H·uluv, hasmıtud:ıenneh~I - teeeıs\lrlerımr... 1 liralı: eden dost. Bir sabıkalı şüphe 
d . ır en erge ecı mu a ı veç ı e ve arkad:lşlsca loşekldir1erimi:<in ib- kada 

I, çırpındı \'e narasını Salladı: lil.'lna muh ..... em a-tmi:ı:in tavaı-ı ettiO-i ar l 

azaJJyor iyi id:ı.re edilir ve talihimiz ya-
ver olursa işlenilen bütiin hata
lar unutulacak ve z yiatımtz te-

İstanbul gümrük varidabrun Iii.fi edilmiş olacak. müttefikle
azaldığı göriilmüştür. Geçen rin davası paha bicilmez menafi 
haziran :ıyı içinde varidat 11 temin edecektir. 

- Peki amma, Arnavutoğlu, __ Hayda be!.. -~ 
Yiiriik Ali ıribi altmış altı okka- sutuıın rica odmz. d 
lık pehlivanlar nasıl olun ela bu Kandıralı içerlem~ti. Bu; ba- OıtQllıırı: El•ktrik t resi Mebani VUr U 
kıran kır.ına l!:tireşe girmi.\ıll'rdı. cak kadar çocuk bir de çırpına- daire mcmorlarmdan lbromm J fzmirden bildiriliyt>r - Fevzi 

Dl'"ince. "'ıil<lü ve; rak nara atıyordu. Hem nasıl o- Türkoırıer, Emlik ve Eytam Ban- p&':IQ bnlvannda bir ei.'layet ol-
lup da hasını caprazdan sıyrıl - kası Umum iMiidfu· muııv"ni K<>- nuıst'l'lr. 

- Oğlum deYirlcr geçtikçe ın- m.ı.ştı m.ı Turkumer, Pa'8b•hce s;,., Sa lıla.rdan Yusuf oğlu 
~ıılar da ıleği':'iyor .. Anıavvut- Ka~dıralı, Hasmının narasına Fabrık:ası memurlorından 1 rf•n Bayburtlu Bekir sokakta rastla-
oglu ıle Mulla ve Hergelecı ara- muka~le etmedi Bilakis hasmı Türköm er dtg"ı "alatyalı Mehmedi yaka -
sında ı:ecnü.i serıel«r var .. Bugii-

1 
• "" 

miiyon 333 bin lira olarak tcs-
bit edilmiştir, Temmuz -ay;;;;fu "Bu sefere karşı efkan nmu
varidatın daha da azalacağı tah- miyenin ağır, fakat muntazam 
min edilmektedir. Avrupa harbi ol.arak deği§mesi ve taraftarla
çıktığındanberi İstanbul güm- rm çoğalması, buna m•ıkabil 

nü görmüyor musgn ne k:ııfar [==-=-=-=-======================== sından tutarak; 
d - t· B .. l b' Re h"· · , •••••llıııı - Sen benim arkamdan her i !'l.~ış ı. >Ug'Un ( e ır rgç-1eC.:l Mevs:-mın en güzel 2 müstesnl fi!•m i birden -
b:.ıl ve y:ır:ıl bakalım ' zaman niçin geziyorsun. Senden 
D~i. Bugün L A L E Sinemasnvla ııünı,e ediyorum d;y<'rek üzerin

muhaliflerin birbiri arkası sıra 
rük varidatının 2 milyon küsur kırılması benim için dikkate de
liradaR aşağı düştüğü görül - ğer bir tecrübe b!şkil ediyor. 
mcnıişti. Şimdiki halde gümrük- Cehalet, başta gelen bedbinlik, 
!erin varidatı, evvelce memleke- Fransız askeri şahsiyetleri ve 
timize getirilmiş malların antre- Fransadaki ordunun muhalefe
polardan idhaline inhisar et· ti hepsi yıkıldı. Bunların hiçbiri 
mektedir. Son zamanlarda, u- · bizim geliboluya takviye kıtaatı 
zun müddettir aranıp sorulnu - göndermemize mani olamadı. 
yan gümrüklerdeki mallardan Şimdi artık siz bütün istedikle -
mühim partilerin idhali için bazı rinizi elde etmiş bulunuyorsu -

Anl:u:lım ki; hlollıı ile Hcrı;-&
cı, Kırkpıııar;ı ne<l n iştirak et
ınemışlcrı.lır 7. nem k scb-~pl •ri 

1 - MAHKUM KADIN 2 - HABiL • KABiL 
C1-ARC GABLE'nin 

r-A.aryon Dııvie he ~V'frdigl en 
varmı.~.~ muh~tem fi.-mferi 

Gilreş tarihinıız ıciıı çok <'nlc- iııızımm::mım•••••i:Dlmmım••••lllll•mam•aııiil 
r ~ n olan bu n ktayı t<".nvir d- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!! 

de· bulundurduğu bı ~ ile sal-
dırmıştır. Ağır surette yarala -
can ı..rwmet hasta.ianeye kaldı
rılırken i,ilmü~tür. Tab ki kata <le. 
vıun -e<:lilmektedır. müracaallar k:ıydedilmiştir. nuz .. 

tıgundcn dolayı tıcm okuyucub- ı 
ıımı, h Dl de aeııliiıni tenvır ot
mış oi ci ıığumdaıı ılalayı memnu- ! 

- 0~11ku kısmın sonu -

J3ır babanın bunu anlıya
nııı.ması ve bunun farkına vara
m:ııuas1 içın. duygusuz olması 
la~ımrlı !, O halde, o halde bun· 
1arın, bu itirafların ve bu göz 
~~şt~nnın manası ne idi?. 

HiKA YE --============================ı, Bir hafta sonra, E:;e salıille· 
rinden yabancı ülkelere doğru 
gitmekte olan bir vapurun gü- ı 
vertesinde yanyana ve sessizce 
dolaşan bir kadınla bir erkek 
görüldü .. 

ntın1. 

E\•et, her.kes merak rut.-Oilır- ı 
eh: 

- N iM crp.::i ve Molla 
Kırkmn:ırda gü C'.IIli ler., 1 

" ise, gc! . Te'!dıtillğı g!I
reşine; Cazgır, Her;::el n 
Rll'kpınar<la büyiik ortayı kur
tardığını söylemi i. 

Diğer pchlıvanlar iGin dl' C:cr.
"'11', 'Sôzlcr süyle<li. Yalnız, I-:ıın
<lır:ılıyn Hergeleciy; menkıbcl<'.r· 
ken çunlan söylf·mcği unutrro:ı.
<lı. 

-- K, odıralı. Karuhroo !. Has 
nmı kilclı"k. okkasız görnlC'. 
Sakın }:en<lini kılçıldannıi.uı, 
kesm~l~nııdcn ... 

Caı.g::" Kandıralıya do/mıvu 
ı;iiylemi~ti. Hcrgclccinin kıl<,'lk -
lan, kcaıncltıri b:ırika idi ve ö
lünci)-o kııdıı.r da hasımlarını, 
Ucrgclecı ehı::riyctle .Jcılçıklıı. ve 
kesmelerlo ımıı':lüp etmişti. 

CIU',f:ır, duasını yantıktan ııon 
m Pchli~al'l mcviıana salı -1 

Ah evt't! Yoksa, yoksa?! ... 
P.· masum çocı k, darma dağın 
olabılecck bir aile yuvası ve bir 
ailr u ad 't uğrunda gururundan 
fıx!akarlıkla, anasının, o sefil 
ve günahkar kadının, bütfm 
gtınahlanm günahsız omuzları
na yüklenerek, onu. k ndisine 
karşı bigünah mı göstermek is
t~ırrişti "! Zavallı Peride, zaval
lı ve bedbaht kızı'· Ne asil duy
gu! Tin sahibi idi.. 

tvı. amma. bOtün bunlar, ar
tık· n ye yarardı!. Bir kere o-
1an olmu~tu_ Hildi&>lerin eere
ranını değiştirebilınek belki 
milınkündü. Fakat, bozulan a
henginin iadesi kabil mi idi!. 
Allaium ! Şimdi ne yapma'ı. ve 
bu günahsız çocuğun bu aRI ha
reket erine ne suretle mukabele 
el i lıi.Eımıiı.. Ah, vicdansız 

kadın! GUnUı 0rtJı:itının lm
cağın,-ı aWn·klı:ı, nicin, bu 
kötü !ı.kibetleri clii:;ünmüs de-
ğildi ?L . , 

Ne :ımıl•lM ki, ı;hndi o, cere -
yan etmel:'t» <>lan b- Wı. bu hi.
disel rden hab"rsiz. yine onunla 
Tıı.h·ınle d ğildi •!. 

FaJ.:at a;;'.lr, olaıııaz, her 
şeye mgmen, u lı: ar şerefsiz
liği kaıbul ıeııili?. Kansına, 
En b.içük bır tibirlP bu ı;eref -
siz kadına, uctık, karım diyeme-z 
ve onun b diığu bir evm ha
vaıımı tetı<'fftis lemeadi ! . 'Y ·
zııınan, Periden olacaktı?. Bu 
zavallı çocuk, kimbilir, ne içli 
bir azap içinde kendi lreııdmi 
yiyecek ve ~ıe büyük ıstırap
lar .içinde lavranaoalı:tı ?. öf 
rabahbi!. Blltün bunlan ona 
çelcilimelt için, l:ıalı:b.n neydi!. 

BABA 
Yazan: Bürhanettin Çölok J 

O halde e vapahilirdi 7 ~ yap· 
ma:>ı l'1zundır?. 

\' e lllrdeoı bire, ka.r mı vcrdı. ; 
her ~e rağmen, butün ı.;tırap
hınnı içme gömerek, ona iıtan

:nu...:.; aöriinme.:;i ve ondan . onra 
tiıı~ hadiselerin seyrini değŞ:ir -
mele için bir çııre dü.'jÜnmcliy i. 
Bun 1 mecburiyet d11ymuş eıl -
=ktan nıiitereilit bir azapla 
;;özler..ni yere indinli.. ve omıı, 
yııv.aşı;a .,muzlarından tutup: 

- f'etıide, dedı. 

Ve aha fazla konuşamadı. 
G0RC kı~ bab~ının ambmt, 

tok bir kWçe halinde yeniden i
çinde duydu .. Ve yeniden hıç -
kırdı.. Perişan başını, babasının 
rımztarip ve ıniişfik göğsünü 
ı;aklarken: 

- Yemin .ederim babacığuıı. 
diye, konuştu.. Müsterih olu • 

nuz! Yemin e<lenm, onu bir >da
ha hiç, amma, hiç görıniyece -
ğim!. 

Bedbaht auam, ıstırabına or
tak yavrusunu gö;'!siindc sıktı.. 
\ '€ onu &aGI rınd:ın okşıy-.ırak: 

- Peride diye, söylendi .. An
nen ncl'ede bilmiyorum.. Tabii 
biraz sonra gelecek .. Bu mek -
tuptan ve aramızda gtıçmiş o
lan bu hadiselerden, kııt'iyyen 
ona balı,;etmiyeceksin?. Ne. de 
ol•a, o, bir anadır!. 

B.a.ba kız, o auıl.a, öyie içten 
hir iff e hiıihirlerinc sokuldu
lar ki, biribirini tamamle anla -
mış iki i:ıısanın, kelimelerle ifa
de edilmekten iirkülen dnygula
rımu, bundan daha açık bir ifa-

, desi ola:ruızdı.~ .. 

• • • 

Güll'-'sli ve tath rüzgılrlı bir 

1 
gündü .. O e3nada, salonun ka
pısında 1'.E'liren g~ç ve güzel bir 

1 
kız, Perıde, ne~ e ve $aadet i
çinde onlara doğru koştu.. \'C 

erkeğin boynuna sarılıp: 
- Oh babacığım, deili. Sen ne 

••• 1 
ıyısın .. 

'\~e onu öptü .. Sonra, annesi
ne dönerek: 

- Anneciğim, diye, iliıve etti. 
Deniz ne ho~ değil mi?. Hele, u
zun zanı an, hi~ bilmediğimiz, 
ünımadığımız ülkelerde dola~ -
mak, bizim için ne doyulmaz bir 
zevk olacak .. 

O zaman kadın: 
- Çocuk!. diye söylcndL. 
Ve sonra ilave etti: 
- Zaten, bıktım sizin, senin 

ve babanın bu manasız kapris -
lerinizden !, • 

Burhan ÇÖWK 

"Sizin cüretkar ruhunf~ 
tabıruzın yüksek e\•safı, a 
askeri şeflerin önünde ti~g 
cekleri birçok kararlarıı! !k~ 
zına sizi sevkedecektir. ,.,,.. 
rin sevk ve idaresinde b~ 
vakknt bir muvaffakıye:.,ı 
görülebilir. Fakat nihai i' 
bugünkü seferi tarihin ~n • 
hareketlerinden biri halın~::Jl 
yacaktır. O zaman eğibJlı) iil 
tereddüt etmiyenler içın b j\l 
Şan ve şeref ınev'uttur. 
yardımcınız olsun., , 

Askerlikte mühi~r 
esas 

- z>~ Ben bunu yazdıgun . , pi 
harbiye nezaretinin çizdıP 1~ 
~a.mı tatbikta yine ge<; ~~ 
gını düşünmemiştim. :f!s ~~ 
te vaziyet benim ümit et~ 
den çok daha az nıeınn 
bahş imiş. et 

Askerlik san 'atinde .;u 
kadar sağlamı yoktur: ııırl 

Bir muharebe hazırla İtti 
elde mevcut bütün ıne11 ,> 
talışit etmek lazımdır. ı:ıu ... ı 
h . p ı,· er devirde görürüyoruı: sı 
kcri tarih bunun ne derec;;ıııt 
lam, değişmez bir esas. 0 ~ t. 
nu, büyük askeri şeflern:W ı ~ 
heleri, günllik askeıi ııo r 
dar izhar ve ishat etnıektı of, 

Napolyon bir muhare~ • 
tılınadıın evvel eli aıtınd J'I' l 
tün adamları toplııniı- ~ 
dar küçük olursa olsun. ~ 
vasıta ve menbaı ihmal etli t~ 
Diğer noktalarda, rliğer b~ ~ 
d'l. tehlikelere diişıne~Cfl ~ ~ 
kııımezdı. 1ıeri sürıilebıleCC e#
tün ku~vetlerin azamisiJılt ıl 
altında toplamadan ralJa 
meı.di, 

Mısırdaki kuvv~~ 
' 'ı.• 

Büyilk basiret _,imesıı~ ı 
Kiçnerin yazdığımız de ,. 
hazırlıklarında göremiY0~1tf 
~boluya giden t:ıkvıY~ı1" 
tına 53 ve 54 üncü fır~ ~ 
iltihakına karar verdigı ,p~ 
zaten ikincinin taarruz b ~ 
dan evvel Çanakkaleye _w&'! 
sı imkansız olac:ı..k dcre<J<-;ıvııl 
kalmıştı. Bu fırkı, üı; 1 Jl" 1 
bir y.olcı.ıluktan ;;onr.a ıra~~,ıı' 
yak ı:ı.sar basmaz harP ;ıı;< 
scvkolunuyordu. Son <l:~,1 (. 

kadar Mıs.ırdalci askerıeıJi• V 
ziyeti kararsızlık içinde \ .. 1 
nakkaleye ayrılan ıı:uvve! _

1
f6".1 

hil olduğu halde 1<kcI!d8~il 11 
Kahirede ve SüYeYJl k.al~ııı ır 
yund:ı 75.000 kişiye ya ıııı:4 
kuvvet bağianmı.ş 1'~~ 
Biz !stanbulu tehdit 

5
;,,.ef> 

Türkler tarafınd:ın ·t #-' 
kar.µ herhangi bir telıd'ı,ıı p 
dan geçecek şey aeğildı._ '~~ 
vetlerden büyük bir kı~ıtl 
yat olarak ayı·ılabil<;,""S.ı. ~ 
bin itişi Çanakkale ön~a~~ 
bir an için derhal 1l1 -~fil 
hazır ve ihtiyatta ırıulı:ıi 
luıubilirdi. Jt" ~ 
Eğer Mısırdaki bu l<U1f ,r)I 

o yolda tanzimi Genet'0 ~ı 
vele bildiı'ilmiş ve Çanaı:,ı~..::: 
General Ha.miltona bU 1:ıı,.-,. güvenebileceği iş'ar 0 ..,, '~ 
olsa}•dı muvaffakiyetin ~ J 1 
de büyük bir a<lım atııııı· 
d~. _.u 

Lord füçnerin bn nı<ı""'~. 1.1 
zahı pek müphemdir. ffelı'.-

1 
ye m!.zınnuı ÇanakkAIP, _,.r<' ,. ı 
mandanınıı. çektiği IP.\'iJl • 

.. d ' ·1· giJ'O 1 goz ~n geçırı ıı·sc tti . 
o bazı z:ı:manda l\'lısırd:J'. ~11 

yat ~uv;retie:!n Çaıı~.~,#10 
.l{ullan11a.b1Ieceg-Jnc h:ııt. 1t ,.11 

ba?.an ela Geneı.'al Hanı~ ~ı" ~· 
rad.'.ı.ki kuYvetierden bıı1 jtl' r 
çel,meve niyet etme!< c )' . ~ ' 

etmiştir. Bundan dola) .,,eti ııı' 
da ki Britanya i~gal j(ll~ b ı 
ne Hamiltonun plaıılafl ;!'' ,,, 
işe yaraınışlar, ne de btı of~ 
hizın.~t~ girnıisl_crjiı;. 'l'~ı,.ın 
dau ıstif:ıde edıleccı;ı za rJU· 
iş işten gcçmi~ bulunuY0 O) 

GP.!iboluda (20~"' 
k .. ?I 

:şı .... 
'4 

ı• ~ 
zııı.t'1~~1 'ıı; 

2:1 T~mmuzdu, taıırru OC,, ~ 
rifesiııde Lord Kiçnor. ,~1<11'1"' \ 
Hanıi!tona bir tcıgrııfıaıı lıJJ~' ~ıı 
ve ona '·ba~lıyarak 0 .. oı 

1 
'lla 

kıi.t için 205.000 ki:;ilik ~;;rrıı' 
ya~ nıalik oWuğunu bı ırı<'~ 

General, harbiye n:ıı J 
cevabı vermiştir: ,_ ,~ ,., 

(.lr"' ,. 
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Telgraf, t te i 1 
i 1 

1 
&;,fa. f' 

D ffne P şin a 
g~ ve hiıyata ka~ 
ğrz.; h 

(Bat tarafı 1 lnel aryfacle) 
· Ull(la makiis tesirler bırakıyor; 
~eviyatı sarsılan halk k&fi
leıen harekat& btlyük mikyaata . 
eıı~1 oluyorlardi. Ceplıe geril&-
~e dalan hücum kolları, pa· 
~tçü müfrezeleri, hezimetin 
fe!4kete inktl§.p ettirilmesinde 

Almanlar 
Moskova 

Alm tar 
büy·· zayi
at eri-.... rrlar 

Gl. Fra ko'nun 
söylediği 

mühim tuk 

Yeni Japon 
Kabinesi 

(Ba.ş tarafı 1 inci saııfada) 
varlann etrafında birikmiştir. 
l:<'akat Emniyet Müdürlüğü ta
rafından alınan tedbirlerle defi 
nenin araştırıldığı saha polis 
kordonu altına alınmşıtı. Halli 
buraya yakl~tırılinıyordu. 

"- Yok canım, dedim. 
kadar güvenme. Ya sizden da. 
ha başka birisi bunu evvelce' 
haber alınış ve altın llralan :ııa... 
yata lıavuşturml1Ş6!1. 

eçllik çekmemişlerdi. o hazin 

İbvha, öylece kapanmı;o •. fakat.

1 
1 !'llt dersleri de verm.ışti. 

.\Jn..an • Rus harbi başlayın-ı 
ca. bohevizmin bir "timsal kud
tct., i sayılan Stalin, hasmı ha.
'~kô.t sahasının tiarınılaınıya
~k bir cıuruma getirilmesini ve 
1nun ıs ti fade ns yıtnıyan her 

1 
\~Yin imhasım amir, bir be· 
hııname nesretti. Hakikatte bu 
lahrip ve ih;ak sisteminden düş 
lıı:ın müteessir olabilirdi. Rus · 
lada her şey rejimindir. Yoldaş 
hıı-dUn her kösesinde ikdllr e- 1 
difir ve Rus toprağı bitmek bil· 
lııı~ varlıklarilc. cekilen mil
~OQları besler. Yuvasını • bıra-
0alllarıa gözleri arkada değıldir. 
la !ieber\c yeni hayata kolaylık 

alışır ve icap ederse hinter
~da dı , çekilebılir. Dliııyanın 
ıç bir. l erinde bu şartları, bu 

•aziyetle"i temın etmek kolay . 
layııama:" ! 
• StaJin marummeleri qekilmeyi 
~l'bııU., yıldınm darbelerine bu 
~da sed çekmi~ti. Alman tel>
~ gleri.ne göre Snıolensk alınmış 

'.;, kı . .. 1 
~ <ı lan ve yalalan arazı or-
" eri, yollar, demir yolları. ş& 
'itler, köyler, mütearrızın bil: 
:asııa muharebe ı:nakinelerinı 1'.-· Çok duraklamalara uğrat.a • 
rııtir 

~ ll~ııların ileri sümükleri or- ı 
'ı. ların sürprizler karşısında bı
~llmadığı iddia edilemez. An
~. kaynaklarının zengınliğine 
mvenen Ruslar, çok ileride de 

Yiik muharebeler vermektıın 
l:Jiiııınemislerdlr. Bu muhnre· 

"' "' tarzı b''yük' Rus ordusuna 'Ç ~·c ' u 
• ~· "aftalılt bir zaman kazatıdır

" ~ ve taze knvv tlerin cephe
/. e yetiştirilinelerine imkan 

l'akınıştır. . j 
ıı,~\alin hattı önlennde ve dc-

1 ,,. 11.lıklerinde bu anda savaşan 
~an kuvvetlerinin de zaı~:ıtaj 
~dığını teslim etmek la1.ım 

•.l!ı;rbi kuvvetlerde müsavat 
lııUniUÜnce; en çok yıprnımn • 
~~_kaybetmeleri ihtimal da: 
ı:""leclir. Si,'1in manzumelerı 
"lfındaki bo~nıalıı.r bir yan 
~ da yıpratmak nı:ıks:ulını 
bdaf edebilir. . . .1 
~kilinek Rusl.ır i~ın ıkmalı 
ı~ıCı;tirme~. Taarruz orrlusu, ı 
•ket üssünden uzakla~tıkçıı 

•Iııktarla karşıla \ır; bundan 
, 1'1i, Rus ordlısmiu katT mu
\e\ıı>ıere mecbur etmek, sevk 

: daredeki tistüninj:;oi.ine isti· 
ederek müdafaa ordularını 
Yer ve 'parça parça ezmek 

Y~ini güder. Cephede karşı · 
ti l\ ordulaıın 9 milyona var· ı 
~haber verilmektedir! 
~ aıına hareketlerinin ccph 

,llliklerine doğrıı geniş ölçü-
Jtfl 11lkiı;af etmı.ş olduguna.. dair 
~ l tler henüz teeyyüt etmek· 

· ~~:: Diğer taraftan, Alman iP :"lıgıerinden de anlaşılclıi;'lna 
ı t. ınüdafaa hattınıo derin· 

1etinde ta?.e müdahale ~uv • ı 
~:ı .:nukabil taarruzlarıle te

Usu geri bırakmaktadırlar. 
'asrt Ouvrage'lnr etı:ııtıncta \ 
ı· an eden mübarezorun ço-
1lııerini dünkü bir Bıırlin tel· 
1 tebarüz ettiriyordu. Al· 

lıı. hücum kıtasımıı yüksek 
1 ıYet ve fedakiırllklan tak· 

1 
v~ hayretler uyandırıyor 
atın da tahkimatlarını bu 

kuvvetlendirmeleri bli· 
<likkatleri çel;mektcdir. Ar· 
ı~~ğazlaşanlar ana kuvrnt· ı 
~Usların St:ı.lın _ hattında 
llıuharebelere. ginşeccklcrı 
1lıyor. Buradaki müdnf.: 

'levam müddetini, kuvvetin 
~ tı, manzumelerin tertibi, 

•ti ve ateş kuılreti, mild'.ı· 
~ Ordularının manın·rc ve 

iJI ~e idare kabiliyeti gibi bir 
-pi lınsurlar tayin ed bilir. 
~ ı \~en bir karar vermek yer.
ıi ·.,_:_biraz intizar! 
j) ' "'v•.-v·vvvvvvvvvvvvvvv 

liq Adliyey -

Definenin araştırılması işini 
(Baı tarafı 1 ln<I .,.yfada) takip eden bir mnharririmiz bu 

olacağı alaka ile beklenmekte • hafriyat işini dün sabalıtan ge-un a 
<Ba• tlll'afı 1 ine! .. yfada) (Baş tarafı .l iııoi sayfaıia) dir . ce geç vakitlere kadar takip et-

vemeti ağır ağır, fakat kat'i o- oophesi.ırin bir kısmında muha . k Japonya hükfuneti japon men- miştir. Muharririmizin yazısını 
!arak kırılmaktadır. Tek bir rebelere devam etmi~lerdir. Bu Di ta " , spa ya- f:uıtinin nerede olduğu süali lişağıea veriyoruz: 
kumanda olmadığı, bütün Sov· muharebeler neticesinde kıtala- M"h 1 • karşısındadır. Bu menf.ııı:.t Al- • " • 
yet müfrezelerinin ayrı ayrı rımızın ccpliedcki vaziyetind~ DID ! ver e ay l ma.nları memnun etmek için Rus Rlıncli dümdilz b'.r saha h:ılin 
kendi tcşcbbüsıeriıe pek yakın mühim bir değişiklik oımamı..ş- İ eale sahip yaya hucum etmek midir ? dt> bulunan ve !stanbuıun en 
ol:m felfıketc karşı koymağa çal tır. Yoksa P..iıı.Jiçinirlen \'e Siyam- güzel sen:tlerinden biri olmağa 
lıştıklan anlıunlıyor. 17 Temmuzda hava kuvvet- olduğunu söyledi dan üsler istemek ve liizım ge- namzet bulunan Sürpagop me-
Bwıa mukabil Alman kuman !erimiz yarısı motörlii olan dil~- lirse cebren almakta mıdır? Ve znrlığı bugünlerde tarihi bir ha 

dası münferiden cereyan eden man kuvvellcı·inc karsı harekat Madrid, 18 (n.a.) - İçlerin- yalıut da Çin • japon muhare- diseye sahne olmağa hazırlanı- ı 
muharebeler hakkında mükem· ta bulunmwı ve r~'l.va · meydan- de Amerıka birle"ik de\'letleri beterinin neticesine varabil- yor. 

ve Bü'iik Britany' a eldleri de mel matemat aliııakl.a kalını- larındaki düşman tayyarelerini ' ' mek için bir karar vermeden Dün. sabahın erken saatlcrin-
yor, har"katın büyük hedefleri- tahrip etimşlcrdir. olduJu halde bütün kordiplo · vakit kazanmakta mıdır? de, ıddi:ı olunan defineyi ruıı.-
ııi de<!JÖzden kaçırınıyarak Sov

1 
16 \'e 17 •remmuzda 96 Al. ınatik tar:ıfından dinlenilen Lir i Anlaşıldığına göre Japon mağa memur edilen heyet Sürp 

yd mukavemeti üzerinde taz-
1 

man tayyaresi talı"ip edilmiş - nutukta general Franko_ harbin hükümetine ikinci hal çaresi en agop mezarlığında faaliyete geç 
yjkini devıı.mlı olarak t.utmak-ı tir. Ayni günler ~.arfında biz 23! şımdıye kadar olan inkışafları- muvafık görünmüştür. Ve müs- miştir. Heyet Taksim nahiye 
tadır. j ta.""aro keybettı'k. nın bir hülasasını yapmıştır. t k'I Fr · ı "d" .. 1h D' ı•· · ase-

B
".J (' • Fraııko Rusyadan, Amerika a ı an.az aıan~ına ge en J mu uru san ınce ın rıy 1 

Sovyet..kumandası, gayri mü· ır . ek lejyonu te<Jkıl ediliyor birleşik devletlerinden ve ablu-1 haberlere göre japonların is . tinde, müzeler hafriyat memuru 
saidden de fazla olan vaziyeli f Londra, 18 (a.a.) - Sovyet \ teklerınin mulılelif' maddeleri Mümin ô1.e, bır emniyet komi-
gizlemeğc çalışmakta ise de si- - Çek anlaşması Sovyetler Bir- kadan bahsederek demiştir ki: Vichy'ye de tebliğ edilmiştir. seri ve belediye mezarlıklar şu- 1· yasi komiserliklerin tesisi bol- liğinde Çek hükı1nıcti tarafından ı - Rusya müttefikkr cephe- Bu maddelerin arasında şun- bet<i müm~ilinden ibaretti. 
şcvik orduswıun ne halde buliın SO'l.'Yet hükı1nıetiylc mııtabJk sine geçmek i~tememiş, fakat !ar vardır: Aynca defineyi ihbar eden i 
duğunu göaterir. Şimdiye kadar olarak tayin edilecek subaylar I hareket serbe.stlsini muhafazaj Hindiçininin şimalinde bulu • ve varisi bultınan madam Hay · 
tek olan kumandanın ayn ayır l kumandasında Çekoslovakya etmcğe ve nihai safha için lıa- nan Japo·1 kıtaatının arttıtlma- ganoşun mümessili Osman da 
meeul üç gene-• arasında tak- a k • b. !'ki · t ltT · d · 1 zırianmağa koyulmuştur. sı, " 001 istibka'mın 15 sene mu"d haffr i'iml 1, •ıhımıvordu. / ,.,. s erı ır 1 en eş 1 ını er.pış Denizlerin serbestisi harbin ,,.,.,. 
sımı ve subayları kontrol etmek, etmektedir. Çeko.ı;lovak kıtaları neticelerinden mutazarrır olan detle japonyaya ienrı, Kooşu li- Heyet ilk iş olarak definenin 
için siyesi 1'omiserlerin tayini Sovyetler Birliği başkumandan 1

1 

manlarının kontroln için j-.pon bulunduğu sahayı tesbıt etmiı;-1 
llmilsiz vaziyeti ve-askeri nizam ı lığının idaresinde harekette bu- milletler için hayasızca bir istih· kuvvetlerinin kar~·a ihracı, tir. 1 
ve ınzibatuı kalmadığını isbat lurıacaklardm za, kıtanın gayri insani abloka- Saigona 10 bin askerin gel.mesi, Bu saha Madam Hayganoı;ıun ı 
eder. Böyl bit" tcrlblrin belde- İmzasını müteakip mer'i yete sının tanımadığı beynelmilel Hindi~ini.de Jaııonlara kann ha- fil$ ettiği bazı emareler saye • 
nrn te.'liriıa tamamile aksini ya- giren anlaşmanın taııdikine lü- kanunlBra gelince bunlar da reketlerin durdurulması, İnat . sinde tesbit olunm~ ve derhal 
pıp y~pmıyacağ:ını istikbal gös-- zum yoktur, kimsenin inanmadığı büyülı: bir buatın ve radyo neşriyatının ja.- hıı.fir işine başlanmı~tır. 
tcrecekttr; komedyadır. pon kont.rolüne ..... ,. tutulm~oı· İlk kazmanın vunılmnsından Aliııa.nlii.nıı lıa.'!lıoa hüCWll Harlıin neliaesinin bir·üçüncü """ = 
Diğer taraftan düe.man pro - · •"·-- ti · ve 3'apon --•!arı ı·cı·n m"•aı·t '-'- sonra herkeste bir heyccaıı: 

lSWAA.U•C ·en kuvvetin müdahalesiyle decrb-·şe- ,...., - uu-
pagandıu;ı ge<;en büyük harple L d 18 ( 1 ş ·'· tarife · bo•laclı on ra, a.a. - ar .... cep bleceğn ddıı etmek canyane bir · .,.., · 
ınııkayescler yaparak kendi mil- besindeki vaziyet hiili vazıh ol- delilik olup senelerce_ devam e- Büyük Britanya hükumeti U- Gözler, henüz toprağın bir 
letlerını mütemadiyen cesaret- manıakla bcrasıer Londraya ge debilecek ve neticede iktısadi z:ık şarktaki vaziyeti bürük· bir kan9 altında; işliycn knzmalar-
lendirmeğe çalıı;maktadır. len haberlere göre Alman ileri 1 . ti . A alaka ile takip etmektedir • dan ayrılamıyor \'O her kazma.: 
Şu ciheti açıkça kaydetmek hareketleri başlıca. şu dört ta- 1 vazıye c:-rı vrupa ile ticarete daıiıeai orada bulunanlarda de-

lamnclır kı. ge<;en büyu"k har _ k bağlı 01an memlekelerin yıkıl- Bulgar tı aztrları rin bir alaka uyandırıvor. arruz i8ti ametiııdedir: masına sebep olacak, cihansü- · ' 
bın dört senesi içinde çarlık 1 T -'-' d · t'k ti , • m!ıın c,ukuı: derinll'•tikçe bu - .womıngra ıs ı ame , mu! ve hudutsuz bir harp aç- ,..,. 
orrlusu filhakika müteaddit de- 2 - Smolensk istıkameti, mak demektir. \· Romaya oı'dı'yorlar heyecan vo. aliW;:a <la o nisbette 
fiilar arazı kazanmağa muvaf- 3 _ I<iyef istikameti, Çoğalıyor. Şake. değil bJ.L. - 1293 
fak olmuş fakat l<at'i mahiyet- 4 _ Besarabya. General, Franko, harbin iyi senesinden beri toprıtk altında 
te hiç bir zafer kazanmamıştı. B"t'' h d k k bir C?.as ~eri~den baıılamadığı-\ Sofya, 18 (a.a.) - Bulgar a- bulw:an bir milyon lira kıyıne-

D • u un cep e e pe ço mu- nı muttefıklerın onu knybettik- · b'ld' · iger taraftan merkez clev-ı haaebeler cereyan etmektedir. - Jamıl ı ırıyor: tinde çil, çil altın liralar her an 
lctlcri çar ordusunun ilerleyişi- Elma.-. ve ıılatin mübadelesi !erini ve Rusyaya karşı açılan Bul!;llr Başvekili B. Filof ile gözlerimizi ferahlatabilir. Hat-
ni bır c;ok def'alar tardetmcğe Londra, 18 (ıı.a.) _ Tim•sin harbin neticeyi d.cği~tirmiyece- hariciye nazırı B. Popof, 21 j ta definedcn nasipleri, hafir 
ve mukavemetini kırmağn mu- Stokholm muhabirinin bildir- ğiru ve yalnız felaketin vilsatiru Temmuzda Roma'yı resmen zi- işinde ~alıştıkları müddetçe a-
vaffak olinu~lar, fak'J.t kat'i za.I diğine göre, Alma.n paraşütçü- genişleteceğini söylemiştir. yaret edeceklerdir. ıacakları birer lira yevmiyeden 
feri kazanmağ:ı vani düşmanı 1 !erinin harckitı ,.a Ukraynada General Franko sözlerine de- Fransada tevkif edilen ibaret olan :ımclelerde bile bir 
iruha.-etmeğe kiıfi kuvvete ma ·j bes. inci kol üsleri teşkili teşeb- vam ederek demiştir ki : başkalık var. Kazmalarını her 
lik -•- "" d Alma ordul A koministler uuuamı.,.ar ı. Esasen çar büsleri Sovyet polisinin fualiye-, - n arına vrupa zaman nırduklarınclan daha 
ordusu kıımandaııl mahirane ri-ı ti ve Alman taraftan memurla-! ve hiristiya~lıihn r?~ u~un 7.a- Paris, ıs (a.a.) _Polis Ca. kuvvetle \'e şe\'klc. sallıyorlar. r 
catlcrlc daima. orduyu imhadan rın tamamiyl hazır olmalarıj mandan berı bekledigı bır har: en'de arnştı.nnalar yapın~ ve · Defbıa ara~,cısı Bay Osman j 
kurtilnııa~a. muvaffak ol- yüzlindcn akim kalmı~tır. 1 be başladıkları sırada, gençıerı- bu :ıraştırm:ılar neticesinde. 81 Bu <!$Dada definenin Y<'f!,ii.ne 
muşlu. Sovyet ordusunun maneviya- mızın kan!an mıhvcr arkadaş- kominist tevkif edilmiştir. varisi bulunan madam Hayga-

Bı.la" lcı·" •ı'md · M' k B' larımızınkıne karışacaktır. Or- -- --~ . _ --· . kil' B O nl 1 ~ " ı, ıns ve ıa- tının daha bozuk olduğuna ve \ - noşun ve ı . sma a yanya-
listok ~fen· ve Staıı·n hattının du ve flanJ'lnnn beraberce mü- zin mukadderatına olan imanı • b ıJ Tabı"ı n he - kumandadaki birliğin bozuldu- na t unuyoruz. o. un • 
yarılması, d.Lha ilk dört hafta ğuna dair dolaşan şayiaları hiç dafaa edecekleri memleketimi · mızı tekrar ediyoruz. yecanı bizden kat kat fazladır. 
içinde şark seferinin neticesini bir şey teyid etmemektedir. Bu T Osman define aramakla meş-
tayin etmiş bulunmaktadır. ÔY· j yolda Almanların yapmış olduk f B burdur. Bana kendisinin bun- 'j 
le tahmın edilebılir ki -ve dünkü . lan gayretler pek muhtemel 0 • asarru on o arı datı bir bıG sene evvel yine bir 
resmi Alman tebliği bunu s::ıra- !arak Sovyet hüklımetini ordu- define peşinde koştuğunu bir 
haten kaydetmiştir- Stalin hat- da Sovyet komiserleri bulundu- k d ı hayli masraf ettiğini fakat. hiç-

1 tının şarkında yeni kat'i zafer- rulması sisj:eminin tatbikine teş- a n a a tAımat bir şey bulamadığını kısa ve te-
ler elde edilec·ektir. vik etmiştir. Bu tedbir tedavi _ __ essüfle anlattı ve sonra derin 

1•1n Tebllıtl mahiyetinde değil tahaffuzi ma- bir imanla iLi.\"e etti: 
Hclsinki, 18 (a.a.) - Resmi biyettedir. "- .Fakat bu sefer, muhak-

teblig': ı (Bat tar•fı 1 inci sayfat11• ı Ih 100 lı'ra elde e-"lmektedir. kal k l•d m D 1'11 · · ~ok Bu münasebetle orduda ko- ' v '" ' ya ·a ~ ı . e ı erımız " 
Dilşman tayyareleri Kotkayı miser bulundurmak sisteminin Ve hazinenin kefaleti altında- Bundan dolayı 100 liranın değil ku\'\·etıi. Bir milyon altın lira 

lıonıba.rdım n etmi. 1 mir. Alı- j askeri kumanda ile tehlikeli bir dır. Bonolar, bütün bankalar - ı 9·1 liranın bir senelik faizi olan işte burada ayaklarımız altında 
ı:fl\P bir ev hasara uğramıH ve kontrol kars,ılıgı- dogu" racag"ını 'la şube ve ajanslarında, milli 6 lira alınmaktadır. Bu hesap- yatıyor \'e bizi bekliyor. Onları 
bır sivil yar:ılannıı.~tır. " piyango idaresinin resmi satış ç:ı. elde edilen faiz hakikatte _ _ _ __ ._ J 

B ........ · ileri Eürenlere ce\•ap veren mu- · el b k 1 j 
us.........,, IContiomaek ve Su!- habir bu müessesenin 20 sene- gış erinde ve :ı.n a o mayan ~<c 6 değil, '.c6.38 dir. Maliye yekili .. tasa_rruf b~no-

kava üzerine bombalar atılmış- denberi me,·cut olduğunu teba-\ yerlerde ınabandıkla.rmda sa · Bono almak için verilen pa- !arının plase edılmesıne tedive-
tır. Hiçbir hasar olmamuıtır. rüz ettirmektedir. . tılmaktadır. ra bağlanmış değildir. Tasar ·ı sinn faizlermin ödenmesine ve 
. ~lisevar.a ve MatkaselkÔ üze- Sükünet devrelerinde bu usul Bonoları satın almak, başkası- ruf bonosunu istenildiği anda piyasanın tanzimine müteallik 

fn ~ıkubul:ın bir hava mu- kısmen terkedilmişti. Fakat na devretmek veya vadesinde1 paraya kalbetmek kabildir. Va muamelelerde mal sanclıklannı 
ıar d"}nde il~ düşman tayya· Moskova askeri ~cfleri bu vak- bedelinin her hangi bir banka. - de dolmadan paraya ihtiyaç tavsite mezundur. 1 
rcsı ...,ürüimüştür. Hava dafi . k dan, milli piya.r;ro resmi satı.ş hasıl olursa her hangi hir ban .

1

1 Madıl~ 3 - Tasarruf bonola-
1 bataryaltı.rı d aynca üç düşman tıyle ullanılmış ve belki de Rus gişelerinden, banka olmayan kaya müracaat etmek kafidir. rı, faizleri Ye bu bonoların ih-

t:ı.yyaresi di\•Iirmıi•lerdir . şeraitine uygun sistemi tekrarı· yerlerde malsandıklarından tah B kal b f · · d .. tedi · f zl · · j '"" ~ ihdas ederken ne yaptıklarını an ar unu aız.ın en y01- racına yesıne ve aı erının 
Llba.ı da işgal OOl.lıli bilmektedirler. Daily Telcgra- sil etmek kabildir. Bunun için de yarım noksa.nile bonoyu der- ödenmesine müteallik evrak ile 

Bl'rlin, ıs (a.a.) _ DN.B. nh'ın verdiği malfımala göre, ı hiçbirmuamelevemerasimyok- · hal iskonto ederek bonoya yatı- bu hususta yapılacak her nevi 
niıı ~ıiyetli kaynaklardan öğ- lngiltercdcn Rusyaya elmas ve ı tur. Vadesinde para gC"xi alın • rılan parayı iade ederl€r. O hal- ilanlar her türlü vergi ve rusum 
rendigıne gtir Lib.,u'un işgalin-\ Ru.•yadan İngiliz harp fabrika -1 mak istenmezse vadesi gelen bo- de bonoya yatırılan para daima dan muaftır. 
de bur:ıdaki tersane olduğu gibi 1 !arına platin hamulcleri nakle- no~ derhal yeni bir bono il<:J paradır. Madde 4 - Tasarruf bonola· 
Almanıann eline ge<;miştir. Al- 1 den tayyareler yerlerine varını~, d~gıştırmek ve. aradııkı faı~ı Tasarruf bonoları: rı vadelerinin hulül ettiği ve 
manlar keza dart Sovyet dest !ardır. Bunlar muazzam bir kıy ' b~r defa daha peşın almak kabıll Borsada kote edilecektir. Bin faizleri de tediyelerinin meşrut 
Tl~Yeri U.. (Lenin~ ınayn gemi-' met teşkil etmektedirler. dir. de bir kurtajla muamele göre • bulunduğu tarihten beıı sene, 
sını de ele ı;cçirm<>ıfu muvaffak ~ A . . S ı Bono fiyatları her kesE-ye el-

1 

cektir. Bono faizleri her türlü sonra hazine lehine murur zama 
olmuşlardır. .~ 1 ynı gazetenın tokholm mu verişlidir: na ugrar. j 

Saliıhiyctlı malıfclk•rin müta- ~~i~~:tf~~=;n~~~r~~~:,1r:,{~= 5, 25, 100,500 ve 1000 liraJık ·j ve~~ı~:ar:fı:~o~~~r. Madde 5 - Tıısıı.rruf bonola-
1 !~ası , dur ki, Lib:ıu'un işga • rı 0 kadar derin ve aliiStikidir kupürler vardır. •.rasarruf bonosu almakla şu rımn hasılatı amortisman san- 1 

imde Sovyctler Almanlam nis· ı ki Almanların Smolensk üzerin Vadeler kıiıadır: 1 faidcler elde ıedileccktir. dığı~ca hazineye dcvr_cdiU,r. Bul 
betle 30 mi.sli za)fat vermil)ler· ı deki tazyiki yarma ismiyle tav-, Her kupürden 3 aylık, 6 ay . 1 - Paranıza emin bir suret- h'.1s1ıat hazuıec: mıliı mudafa.a 
dlr . 'f d'I k te yüksek bir faiz temin ede .. hızmetl. rıne muteallik. fevk9;1a. I 

~-• . . sı c ı eınez. lı ve bir senelik bonolar mev- ı ceksı'nı·z. de tahsısata karşılık olmak u . 
ı ... ınp tayyareler !!!!!!!"''!'!!~!!!"'!!!"'-!!!"'!'!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!'!! · cuttur. Yani 5 liralık bonodan 1 

Berlin,l 8 (a.a.) - Alınan 1 . ı 3 aylık, 6 aylık ve bir senelik 2 - Bu faizi bonoyu satın a- zere irat kaydolunur. 

Derin imanına rağmen göz!eo< 
riııde hafif bir eudige J;v.ılutu..J 
dolaştı. " 

Sadece: . ~ 

- Zannetmem &<n.r 
Dtıfiııeniıı 'l'1llf9i madam 

Bu esnada definenin vnrlııı;. 
Ye müstakbel milyoner madam 
Haygruroş bir otomobille hafri~ 
yat sahasına geldi. Bu hafir işi.~ 
ni takip cd<n halk ta bilhasse. 
bir heyecan uyandı. Herke&; bıa. 
büyUk servete bir kaı; gün iGin• 
de kavuııacak olan bahtiyar m,.,. 
damı gıpta ve alfıka ile seyredf..o 
yor ve birbirine gösteriyordu. 

Fakat B. Osman halkı bu ta
lihli kadın uzun zaman seyret 
mek zevkinden bilmem hangi 
sebeple mahrum elli. Bilhassa, 
bizim sokularak kon~amıza 
mani olmak için bir ka~ kelima 
söyliyerek otomobiline bindirdi 
ve süratıe uzaklaştırdı. 

Kendl&ine bunun sebebini soıı 
dum. 

- Kadın birader, dedi. Biır 
sır söyler. Siz de herkese iliiı:ı 
eders:niz. Pişmiş aşa su karı\Dl." 
gider. . 
Madam Hayga.ııoşwı ~· 

adresi ı 
Madam Hııyganoşun adresinL 

bulmak benim için çok: lfl.tımdı. 
Bu kadın neye istlna.d ederek 
bu dümdüz sahada bir milyoıt. 
liranın bulunduğu yeri tesbit 
etmisti. Bu müthiş servetin ip 
ucun;, nasıl elde etmişti. Bir ha.. 
tıra defterinden bahsolıınuyOI'" 
du. Bu büyük sırrı senelerce 
içinde sa.klıyan bu defter, nııml: 
bir şeydi ve Madam Haygan14 
.şimdi onu nasıl takdir ve mu • 
hafaza ediyordu. 

Fakat bu işi bilen herkes su• 
suyordu. Madam Haygam)!}un 
adresi der demez sizden vebalı 
bir adam gibi umkla.~ıyorlardı, 

Fiıkat ben, nihayet birini yuo
mu.~attıırr ve saklanan bu adre-< 
si elde ettim. Çok aramadan 
madamın evini buldum. Kapıyı 
calclım, açtılar: 
- _ M:ıdrun Hiı.yganoşun evi 
burası mı? 

- Evet. 
- Kendisini bir dakika göre. 

bilir miyim? 
Mulıatabım ,silratle: 
- Hayır, dedi. Çiinkü evdıt 

yoktur. 
- Nereye .gitti? 
- Bilmiyonım. 
- Bilen yok mut 
- H:ıyır. 
Muhatabımın hallerinden f!1I>' 

yet iyi nnla~ılıyordu ki madam 
Hayganoş evdedir. Fakat kim
sey; kabul etmiyor ve yalnız 
büyük bir heyecan içinde "de
fine bulundu,. haberini getire
cek olan müjdeciyi kabule ha.
zırlamyor. 

Çaresiz yine Sürpagoba dön• 
dük ve gittikçe derinle~en çulru.o 
run önünden bir an uzaklaşma• 
dan bckliyen B. Osmanla ko -
ıı:ı.şma~ başladık . 
( Liilıdln altındaki defiM ' 

- Canım, dedim. Şimdi ka· 
zıyorsunuz. Ne kadar kazacak:• 
dınız. Bunu bilmiyorsunuz. Ora. 
eını kazacaksınız, burasını kaza. 
<'ak~ınız ve bir gün bıkarak vrur 
geçeceksiniz. Sizi def'ıneye gö • 
türecck sağlam bir deliliniz 
yok ki. 

- Her şeyimiz var, dedi. 
Söyletmek için ısrar ettim. 
- Neyiniz var? 
- Her şeyimiz var. Ve her 

şeyi biliyoruz. Mesela bak, Şim· 
di burasını 3 metre kazdıktan 
sonra bir gün bulacağı? ve o 
zaman ... 

-Ve o zaman; 
- tşte, o zaman dedi birkaı.: 

kazına c!a.rbesi bizi servete ka.
vuştur.ı cak. 

- NEıye bizi diyorsun. Ma
dam Hayganoş servete kavuşa
cak. savaş tayyareleri va hava dafi Smolensk • Moskova demıryol- olmak üzere üç nevi vardır. Di- lırken peşin alacaksınız, Mad~~ 6 -;- Tasarruf bonola-

b:ıtaryallll'ı, 17 temmuzda hava 1 !arına karşı taa:.ruzıarcıa bulu- ğer kupürlerden de ayıu surette 3 _Milli Müdafaanın artan rına .muteallık m_uanıel~er ~ . l - Yok bu işde benim do llis--
muharebelcıfo e 66 Sovyet tay narak bu yolu muteaddit nokta- üç nevi mevcuttur ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. mortıeman sandıgınca , urkıye sem var dedi ve sustu. 
yare.si tllişürmüşlerdir. 485 tay- !arda tahrip etmişlerdir. Bu F . . dir· · 4 _ Kendinizi tasarrufa a • Cumhurıyet NI_~r~ez.. b~kası Galiba fazla gevezelik eltiği-
yn.re de yeni tahrip edilmiştir. münasebetle bir çok nakliye ruz peşın . •. ,., Jıstıracaksınız. memurlarına goruurulebılır. ne zahip olmuştu. 

A:m:ı.ıı Teiıli"" trenleri tam iı;abetlerle yoldan 3 ay vadelı bır hona ,4 ·TWllll:l'llf bonoları ih:racma Madde 7 - Tasarruf bono • öğrendiğime göre definenin 
,., çıkmıştır. 6 ay vadeli bir bono %5 dair kamın: !arının faizleri ihraç ve tediye varisi olan madam Hayganoşun 

) ~ll muht B;ırlin, 18 la;a.) - Alınan or- Bundan başka 9 Sovyet batar 1.2 ay vad?li bir bono 36 faiz (Kanun No: 4058) ma~rafları ile b1'. _boııolar için Vartuhi isminde bir kardeşi va 
duları ~umaııdanhğının fcv- yası muharebe harici edilmiş- getırmektedir. Kabul tarihi: 2 6 941 ihtıyar. olunca diger bilumum bunun da Jirair isminde bir ço-

tsa1 tarafı 1 ı,cı _, kaliide tebliği: raf .. ı gu· va dı b 4 li tir. Faizler bono satın alınırken, Madde 1 _ 14 5, rn35 tarih mas ve ucret.erle tedavülden cu r r ve u muazzam 
,~aıata kırtasiyecı Prezc- Çok kuvvet tahkim edilmiş Kiyef ımııt:akasında bono kıymetinden tenzil edil . ve 2791 sayıh kanun ile kurul- kaldır.ılması ı;ab_7den bono be- servetin yegiıne varisleri hım· 
"~ı, kundura çı·,.ıs· ı· ''e ka· bulunan Stalin hattına Mohi!ef k t'l "d kt d' y dellerı umumı b t k ul !ardır :'<! p ı· 18 ( ) D N B me sure ı e o enme e ır. a- muş olan amortisman sandıg"ı, . u .. çey.e on a- · 

Çesi lastiği ihtikiırından ile Vitebsk aı:as~~a açılan ge- lrT~mu~a. Alman' kıtal. ar·; ni bir sene vadeli bir bono için tedavüldeki miktarı 25 milyon cak tahsısatta.n odenır. Kazılan toprağın derinliği 
\ lli~apıda Yordnn oğlu To- dik Smolenskın otesıne kadar 9i r k b k akşama doğru ancak iki metre 

L ,,,_ ·ş1 tilmı'•tir Kiyev havalisinde ilerlemelerı·- ıra verece ve una mu a-ı lirayı geçmemek ilz<:re, hazine Maliye Vekili, bu madde mu- · • 
l ı· ıı.. ..,;,, ign-esi ihtikiınndan genıı e • · b'I b' 100 l' ld k ui bulmuştu B Osmanın söyle-.""lı '" D" ta -• nda ne devam etmiş ve bir çok Sov- 1 ır sene sonra ıra e e· efaleti ile hamiline muharrer cibince yapılacak masrafları di":kl . ..' ·. d' h " ı~' Çarşıda Y eşuva, 12.5 ku- j uşman r=ı n muannJ. d k · · Muhtelif k t erıne gore şun ı azıne an 
" 1 ı.. •• ı.u. ması liızımgelcn yaldız dane müdafaa edilen Smolen.sk yet mevzileri ile beton sığınak e ece sınız. ıyme ve kısa vadeli t:warruf bonoları karşılamak ve bilahare tahsisa- ak b' t l'k d . lik altın -

"l',h 6 h . da t di i•""I e•-•·•·rdir. vadeli bonoların faizlerile sa • ihracına mezundur. tı · ile mahsubu yapılmak üzre . de bulırunmueyorerdıu Kerındi . • 
•ıııa"'ı 50 kuruşa satan Çar- şehri 1 azıran zap e 'imiş • v .. - ~ tış kıymeti · · .. -•- · t 1 " d 2 a en sıne v~ • erını. go.....,nr ce ve ıua de - Birinci madde mu amortisman sandıgı· n 100 ooo · ~ 

,)\ • Arşak 'rakuş, Mer • tir. Şehri geri alınalı: için dilş- Besambyada ilişiktir. Bono faizleri peşin ö • cibince çıkarılacak tasamı! '-. . a . / da ederken. 
l "Vadis, manın yaptığı bütün teşebbüs- B ı· 8 ( B - ..,., !ıraya kadar avans verebilir. - Gece de kazacak mı·~a!' ~.'.~vı er ın, 1 a.a.) - esar-ab- dendigi için faiz nisheti ba.kika- nolannın ihraç ve tediyesine ve Mdd 8 Bu -u -

~"<Q'Jki isimlerden de~ ı !er akim kalmıştır. yada Kişlnof mıntakasında 17 ten bir:az daha. yüksektir. Mese- piyasanın tanzimine müteallik tarihi' ed - b k3:"un neşri dedim. O: 
~"l!<;hile dUn adliyeye ve-l Dımir yolıua tııarrıız ' ı 'l'r!Pmw.dıı yapılan temizlikte ıa yüzde 6 faizli 100 liralık bir muamelıtler, vade ve faizleri, ha n en mute erdır. - Hayır ,dedi. Sabah ola. ha-

\b-11- .arasında bir tek; Tilr!( Bertin, 18 (a-,JL.) - 17 Tem- binleree Sovye,t ll!lkerl ~ edil· bono iı;in. 94 lir& verilmektedir. zinenin tasvibi ile, amortisman ,_~ı:nd~ ~. - ~kanun hükil.m ~yır ola. Yarın sabah benim ha--
muzda, Alrılılrl hava kuvvtelert mi§t.ir, Faiz peoin_ alındıjı için 9t lira i· Slllldığuıa ifa ve tesbit olunur. sacuu yt!riitııı.eğe Maliye veki11 yatımda bir dönilın nokt.'\lll o. 

memurdur. , lacak. 

• 
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T ARİHIBN BİR YAPRAK 

Tarihi bir Vesika 
Baltacı Mehmed Paşanın Valde 

Sultana Yazdığı Mektup 
(Bat tardı S OncO nyfada) 

yedine verilen ruhsa.tnamesin ib 
raz ve "•her ne sözUnllz varsa 
ben.tmle müzakere edin., dedikte 
heaar mükaleme ve tarafeynden 
reddü kavli müstelzim cevıı.bı 
verildikten sonra "mağfur ve 
mebrur Sultan Mehemmet han 
efendimizin eyyamı saadeti en-1 
camlarında nice ise Azak kalesi
ni öylece verirsin ve sonradan 
yaptığınız Ka.manke kalesini 
hl'<lmcdüp top ve cebe - ı 
hanesini devleti aliyyeye ver-

1 melüsüz ve Taygan ce Sama
domağında.ki yeni kaleler 
he'1mo\unup devleti aliyyenin 
sayei şefkat ve merhametine il-
tica eden lsve<; kralının 
gitmesine dahi bir tarik 

RADYO 
19 Temmuz 1941 

7.IO Program 18.30 Memleket 
7.33 Müzik postası 

7.4t Haberler 18.40 Müzik 

8.00 Mllzılc 19.00 Konuı;ına 

8.30 Evin ""8ti 18.16 MUzllt 

* 
19.30 Haberler 

IS.30 Procrııın 
19.4!1 Fasıl 

lS.33 Türkçe 20.1~ Radyo 

ı;ililar gazetesi 

13-;(5 ~ 
20.~ Su 

14.00 :Möz.ik 
eseri~ 

ı4.45 Türkü 
il .00 Ziraat 

pil klan 
takvimi 

15.00 Dans 
21.10 istekler 
21.40 KonUŞma 

müziği 21.55 Müzik 

* 22.30 Haberler 
18.00 Program 22.45 Orkestra 
18.03 Şarkılar 22.~a Kaparuıı 

HALKEVLERI 

Konse 
Eminönü Halkevinden: 

YENl SABAH 

Güzel 
Sağlam 

ve iştahlı 1 

21 Temmuz 1941 pazartesi 
günü Montrö gününün yıldönü
mü münasebetiyle saat 21.30 da çu N KÜ 
Evimiz salonunda yapılacak 
merasinı programı aşağıda gös-

~:::::-:::: ~_i11'1I._ 
Yavuz Abadan. 2 - Montrö mu- ~ - -~ = 
kavelesinin kıymeti: Dil ve ede-
biyat şubesinden Tank Zafer Kullanıyor 
Tunaya tarafından. ı .. --·---------"! 

3 - Konser: Andante: Co - Çocuklarmızı küçükt.en SA-

12345678, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

•• 
1 

! 
1 
' 1 

• l 

1 : 

l• 
l• l•l 
1 

1 1 

• 
~ ill, 

• : 1 • 
Soldaıı sağa: 

1- Yazın yapılır. 
2 - Yapmak - Yuva. 
3-İlive. 

1 

•1• • 
• • 

4 - Fasıla - Bir hayvan. 

1 

1 • 
il 

5 - Alfabenin son harfi - Na-
mua. 

6- Vakit ölçer - Tersi "Edeb,,. 
7 - Gizlenilen yer - lç değil. 
8 - Bir uzuv - Bir nota - "A-

muca,,. kelimesinin kısal.· 
tılmışı . 

9-Meş'um. 

Yul<nndaıı ~: 
1 - Tarihe geçmiş bir impaı:a.

torluk - Genişlik. 
2-Yeniden yapmak - Ana ba

ba ve çocuklar. 
3 - Mi.lslümanların mübarek bir 

ayı. 

4 - Bir renk - Tersi ince uzun 
demir - Bir ·nota. 

5 - Evlerin üstü. 
6 - Bir vilayet ismi. 
7 - Bir nota - Bir yahucli ismi. 
8 - Bir uzuv - Çok değil - Bir 

19 IEMIWVii 1Ht • 
İstanbulun yegane temiz hava ve g11zel manzanılı babgeııl 

Ca~aloğkı Ç}FTE SARAYLAR BahçeSI 
3 günliik büyük ve zengin programı 19 Temmuz. ~ 

20 Tem.muz Pazar günü akflUlllan 
1 - Meşhur köpek mürebbiyesi 

L u T F i y E ve K o p E K L E R 1 
Tarafmdan htlnerler 

2- ANAI>OL u SAZl Pıı 'Z!!..ı.ı 
s - RlıkJacı. '(Sıı:ftel:t'~ 

KUKLA 
it----~-~: 30 - 20 - 15-~ur (-

21 Temmuz Pazartesi 

RAŞiD RIZA 
Tiyatrosu 

Halide PlŞKiN Beraber 
BOB SITLLER 

Komedi 3 perde 
1 - Bahçemizde herkesin istirahati temin edilmiştir. 
2 - Bahçemi7.de "İÇKİ,, yoktur. 

Devlet Demiryolları İlanları ' 
Muhammen bedeli 192.500 (yüz dok..ttan iki bin beş yüz) lira olan 55& 

\On silindir yağı 31/7/941 per~embe günü saat 15.30 da kapalı zari usulü il• 

Aukarada iJare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 10.875 (on bin sekiz yüz yetmiş beş) Jit:l" 

lık muvakkat teminat ile knnttnun tayin etliiti vesikaları ve tekliflerini rıY~ 
ni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 200 kurwşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satı:J.n'lak· 
tadır. (5728) 

ile mümanaat etroeyüp be
de!yevm Leh memleketine ve 
Lehlüye ve Brabaş ve Potkalı 
K11zakla.rına kanşm:ı.yup külli
yetle kat'ıyed etmek şartile iki 
ca.nibden temessükler alırup ve
rilip bifadlillahi kern.aihi henı 
düşmanıınıza galip ve hem dil
hahımız üzere tekliflerimizi ıs
ga ve icra ettirdik. Feh_amden 
süınme hamden şevketlu efen
mizin kuvveti bahtı hümayunla
rının eseridir ancak l>u sene küf
far eŞrar ile mukabele olundukta 
braber kalınmak dahi cümlenin 
camna minneti azime olup bu 
kadar cenkü cidal bir ferdin ha
tırına gelmezken bu sefer zafe
ri rehberde bütün Buğdan mem
leketi ile lbrail kalesini Cenabı 
Allah yeniden ita ve ihsan etti
ğinden gayri 3 bölük taburu men 
hıll!tına dahi zaferi ruzi ve rnü
yeeser olduktan sonra dört kıta 
kall!lerin alınması hiç bir takrib 
ile hatırlara hutur etmez iken 
kooiri Jayezal bu fethü nıısretin 
edayı şükrünü bize müyesser 
eyliye deyu cümle asakiri isllim 
vtd'erini ve !"özlerini yerlere sü
İ-üp süruru hUbur ile şadü han
dan Cenabı Hakka teşekkür ve 
t.eseccudde bu fakiri müstemend 
biçare kulunuz iyazübillru taala 
"latanbulu lı:üffara vermiş,, gibi 
baldyyei hayatımdan meyus o
lup yemeden ve içmeden kalıp 
gaceyi gündlizden ve gündüzü 
geceden farku temyizden kalup 
harekat ve sekene.tının fehmede 
meyip bi şuur mütehayyır kal
mışımdır "bre şaşkın tevarihi 
aa.lifeye nazar eyle. Gör Cenabı 
Hakkın sana eylediği lutufu bi
hesap kime vaki olm~tur •Scras 
kerleri bulunduğu guzatı müs
limin ile nail olduğun böyle bir 
fütuhatı kcsiretülberekatın eda
yı şükründe kusur edecek olur
san niamı ceWei ililhiyi inkar et
miş olumuz,. deyu hitap buyu
rulursa hak subhanehu ve taala 
şa.faatine muhtaç olduğumuz 
rahiai adviyeye muadil ve mü
maı;il olan ismetliı efendimin vü · 
cudü şcrinerin hatasız eyliye 

hiri !lem oJm.a.ktayız, Benim 
devletlu m.erhametlu veliyyeııi
metiın efendim Moskov taburu
nun kahrü inhiza.mı ve alınan 
kalelerin haberi lstanbula varın
caya değin şevketlu kerametlu 
efendimin bu kullarına gelen 
hattı hümayun şevketi makrun
larının mefhumu inayet mersu
nunda "livai Resülüllah sana 
tanrı emaneti ve seni dahi asa
kiri islam ile Alla.hı taaıaya e
manet eyledim. lbtida seferim
clir göreyim seni adüvden inti
kam almağla şanu şevketime 
bir halel getirme .. demektPn "'~ v 
ri fermanları yogidi. "Hazreti 
Süleyman mühru ııe külaıu fiı~v 
lana indimde müsavi ve beraber 
idUğüne hak alim ve danadlr. İki 
cihanda yüzün ağ olsun dört 
senedenberi ümmeti Muhamme
din foFkov keferesi sebebi\~ 
mütekeddir olan kalbleri inşirah 
ve sürura mütebeddil olup Lılli>. 
hilhamd velminne İstanbul bizim 
ve henüz padişah oldum,, deyu 
hayır dualarına mazhar olmak
tan gayri bir türlü murad ve 
maksudum olmayıp şebbi ruz 
böyle bır enfası layyibeıerinc 
muntazır ve müterakkip iken 
taburların hezimeti haberi var
dığı gibi Haseki ağa, koz beke;! 
ve silahşorlardan Kara Mehmet 
ve Süleyman ağalar ıle biribirı 
ardınca gelen hattı şeriflerinin 
mefhumu münifinde "senden 
gayri itabı şahaneme mazhar o
lacak bir ferd yoktur. Vallahül
azim ve Billahilkerim Resiilü a
hırülzaman hakkı için sen• bila 
aman katlederim hayatın bir 
ve<;hile mutasavver değildir son 
pişmanlık faide etmez,, deyu tah 
rir buyurulup gece ve gündüz 
intizarında olduğum hayır dua
larından bir harf tahrir olunup 
geldiği yoktur Cenabı Allah azi
miişşan ismetliı efendimizin vü
cüdü şeriflerin ha.talardan hıf
zeyleyüp gölgenizi bir an iizeri
miııden ayırmaya bimennihi ve 

relli, Keman solo Orhan Kodaın. NtN D i ş macunu kullan
Etüd: Chopin, Piyano solo: Ve , mıyıı., SANİN diş macunu 
dad Çorbacı: Viegenlied Johan- ile günde üç defa dişlerini fır
nes Brahms, Nınni Situm'aimes ço.lamaya al.ıştınruz. Gürlıü~ 
Pergolesi Şan solo: Nedret Ko- yetişmelerini remin etmiş o
cooğlu. Sonat Allegro: Tartini. lursunuz. 

9 
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lık İstanbul Levazım Amirliği Satın 

ilmül ebdan sümmel edyan 
ml"cl::.1'ınr bedende nareke-
te tabü tüvan olmayınca mesu
batı diniyye ihrazı nice mümkün 
dili' beherhal kuvveti bedeni
yeye muhtaçtır cümle !(ıızatı 
muvahhidin t>u muıv~l üzere 
( r•c- c i'I iııtiıardır ki r öp
rülüzade Ahmet Paşa Girid ce
zı•csinc gl'Cüp "P..ctme.. nam 
palankayı fethedüp müjdesile 
kethüd'l.l.. rıı deri devlete gör. - . 
d~dık · e merhum Sultan llfe
h mınl't hanı gazi efendimiz 
keUıüdayı muma'Jeyh geldiği 
e t vez rimin kcthüdasıdır de
yı., asla ve knt'a bir nesne sual 
!'tnıedın üç tuğ ile Haleb man
sılıını ·ihs-:ın badehu Mı ır Kahi
rc-.;i d:ı!ıi inayet ve ita e ·Jedi 
• h~ ga?.ayı garraya göre şevket 
l' p:ıdl<;aJıımı1.ın bu veziriazama 
eolcceği iltifat ve inayete niha
y~t yoı-tıır amma kethüdasına 
ne g ne lııtfu kerem buyurulup 
vruırct ılc kangi menasıb ita o
lun:ıcaktır' .. d<'yu sıgarü kiba
r. gvzleri yolıla iken l.tanbul
d. n ı: enzil ile orduyu hümayun
larına gelenlere kar~u varup 
"kiiffar•n ınhızamı vesair ihbar 
meserret! as:ır 1 tanhula va,dı 
~' ?,, - "Beli, geldi., dcdilde~ 
rt."'ldc "Allahı seversen müjde i
le giden Osman kethüdaya o;ev
ketlu padişahımız ne veçhile ih
san ve in'am eylı.Ji ?,, deyu su
alin1iz:- "in'amü ihfn.nı bilmem. 
Büyült imroor eyledi ... deyu ha
ber verdiğinde "be canım Os
man ağa kethtiıl:ı olmazdan ev
vel büyük inırohordu. Şimdi 
müjjde ve tebşir ile vardıkta yi
ne imrahor etm~k mutlak 
veziriaza.ını hakaretten nfı
şidir. Subhanellalı bu ada
mın hidmeti dahi lint:.. z 
mi ola,, deyu çadır bcçadır teş-

keremi!ıi. 

Kedinin kabahatini önüne ko
yup bumunu batırırlar da kaba
hatine göre ceza tertip ederler 
bu fakinn kabahatim etbaım ve 
kendü malik olduğumu bu uğur
da sarf ve bezledüp beş yüz ki
seden mütecaviz düyune dahi 
giriftar olup top ve kumbara 
yağmur gibi yağarken reyülayn 
mevtimi müşahede ederek yalın 
kılıç metrise yürüyüp biavniil
labi ta.ala taburların bozup ve 
bu kadar kalelerin alup aman 
dedirttiğim için ise aldığın kale
leri geri veresin deyu ferman 
buyururlarsa ol saat sahibine 
verililr yok yok bu kafirden az 
almışsın Mokofun ta hükı1met
p;iihına varınca isterim deyı: f p. -

man buyururlarsa ferman efen
dimindir. Allahil azimiişşanın 
Jiıtfü ihsanı ve evliyayı ruam 
efendilerimin himmeti aliyye ve 
duayı h-a.yırlan berekatile ol da
lıi mümkündür ve lak•n bu kış 
burula kışlayup evvel bahar ol
duğu gibi bu taraftan hareket 
olunup gidilmeğe muhtaçtır. 
Zira hala olduğumuz Mahalde 
altı buçukta sabah namazı kılı
nur Moskofun mnkarn hükfıme-
tinden öte yerde ahşam nama -
zın<l.an bir saat sonra .aba h o
lup yat•u nama.?.ına vakit yok-

kowsky. Keman Solo: Aptliş
kovsky. Keman Solou: Aptüş
şekür Ertüzün. Etüd Op. 15: 
Bortkiemuiez. Op. 10 Piyano so
lo Sabahat Göksu. 

Eczanelerle büyük ıtriyat 
mağazaJa.ruıda. bulunur. 

Yarın yapılacak 
At yarışları 

bulmacanın 

At yanşlannın ikincisi onu- ı yaşındaki yerlı saf kan Ingiliz ';1~~~~~~~~=~ 
müzdeki 20 Temmuz Pazar gü- ikramiye kazanmamış olan üç i = - --
nü Veilcfendi koşu yerinde ya- erkek ve dişi taylara mahsus- .-------------• 
pılacaktır. Yarışlara saat 16 dal tur. İkramiyesi (355) liradır. B O R S A 

18 Temmuz 941 
~ 

başl•naı-aJctır_ Saat 18.40 da Ve- Birinciye (280 lira, ikinciye 
Hefendiden lstnbula sureti mah- (55 ) lira, üçüncüye (20) liradır. 
susa.da tren kaldırılacaktır. Ala- Siklet ( 58) kilodur. Mesafesi 
kadarlardan istasyondan koşu 1800 metredir. Koşuya dört tay 
yerine kadar tahminen 4X500 ı gırecektir. ı sterlin 
eb'ad.ındaki yolun tozlardan 58 kiloda Suat Kara osmanın 100 Dolar 

5.14 
130.-

kurtarılmasını, bittecrübe su- Roisi, 56.5 kiloda V. Kıvandikın j ıoo lsviçre i're. 
Jamak gayri kafi gelmediğinden Yetiş'i, 56.5 'kiloda Prens Hali- 100 Pezeta 
asfalt dökülmesini, bahsi müş- mın Humahatunu, 56,5 kiloda 
terek gişeleıile, muhasebede Hakkı Erayın Mimozası. 
besabatın süratle yapılmasını, Bizce, bu koşunun en şıı.ııslı 
halkın gişe önünde fazla bekle- tayı, Gazi koşusunda gösterdiği 
tılmemesini rica ediyoruz. kuvvet dolayısile yetişmictir. 

19.8875 
12.9975 

Meraklı karilerimize bir ko- En kuvvetli rakibi de Hüma ha
laylık olmak üzere ikinci koşu- tundur. 
nun programım. koşuya girecek "Oçünıcö KOf;U 
hayvanların isimlerini birinci- Dört daha kan aşt:aki 
sini, kilolarını, favurilerini ya- safkan :an at ~ Jos~aklara 
zıyoruz: h tu 1k · · (255) li Blriııei k . Sa...,, k ma sus r. raınıyesı -

. OfiU· ..., OSUSU radır. Birinciye (180) lira, ikin-
Dört ve daha yukarı yaştakı clye· (55) lira, üçüncüye (20) 

Safkan Arap at ve kısrald:ı.ra liradır. 1 
mahsustur. Bu koşya giren at- s· .. · 56 
lar (200), (400, (600) lirayıı. 1 . ıklet dort yaşındakıler 

lmak 
·· tılı • k nlab. kilo, beş , daha yukarı ya.'llnda-

o uzere sa ga çı a ı- '· 'J 58 k'l ak! d. 
1
. !k . . 155 1. d B.

1 

"'er ı o taşı.yac ar ır. 
ır. ra.mıyesı ıra ır. ı- . 

rinciye (110) lira, ikinciye (30) _ ~941 senesı zarfı~da kazand~
lira, üçüncüye (15) liradır. Sik- gı ıkramıyeler ye~.unu (300) \i
let dört yaşındakiler 58 kilo, rayı dolduranlııra uçer kılo, ~ 
beş ve daha yukarı yruıtakiler lirayı .dolduranlara beşer kilo, 
(60) kilo taşıyacaklardır. Satış 700 liravı d.olduranlara. vedişer 
ifyatı ( 600) olanlara dörder ki- kilo, 1000 !ıra ve daha fazJa:ıı
Jo ilave edilir. (200) lira olan- ~- kazan~ış olanlar~ onar kılo 
!ardan dörder kilo tenzil edilir. ılave edilır. Mesafesı 1600 met-
Mesafesi (200) metredir . redir. Koşu yedi hayvan arasın-

K ""-k h -ıar da cereya nedecektir. 
oşuya .,~~ ayıı 61 ki-~- N K ta ' Bo 

56,5 kiloda Avni Aynagöztin 1 
""'". • ur Y ın ,z-

T • 60 5 k'l d A Ert _ kurtu, 61 kıloda R. Baysalın 
arzan ı, ' ı o a . ur Bor 61 kil d H M ti ' ' h ' B d k' 54 k ' loda M ası, o a . u unun 
an ıı:;, . u a ı, , ı · Karakuşu, 58 kiloda S. Akso- ı 

Çelebı nın Basar 1: • _ • nun Mihıicanı, 56.5 kiloda 1. Kü-
Koşunun fa_vurısı, agır kilo çük'ün Simri, 56 kiloda Nezir 

taşımasınn" _raı:m<'Tlk (Budak) tır. Temizerin Işık'ı, 54,5 kiloda 
oncı oşu ''! taf Tu Se · · 

Bir defa da (2000) liralık bir " us _a rgutun .. vuru. 
A.şafrı, yukarı en ıyı arap hay-

100 Yen 
HiQ İsveç kronu 

31.13T5 
31.005 

Esham ve TaJıvilit 
İkramiyeli ':lo 5 1938 
Aslan ve Eski hisar 
Müttehid Çimento ve 
su kireci 

19.M 

8.10 

vuru, 54.5 kiloda Fikret Atlının 
Gongadin'i, 54.5 kiloda F. Sim -
saroğlunun Buket'i 54.6 kiloda 
Yunus Ün'ün Saronu, 54.5 kilo- j 
da Fahri Atlının Pardonu. I 

Bunlar, lıiç koşu kazanmamış 
iki yaşında taylar olması dolar 
yısiyle yarışta ne yapacakları 

belli değildir. Bir sürpriz olması 
daima muhtemeldir. Şimdiye ka
dar olan yarışlarda gösterdiği 

kuvveti nazarı itibara alırsak 
favorinin (Buket) olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Beşinci koşu: llandikap 

Üç yaşındaki yerli yanın kan 
lngiliz erkek ve di~i taylara I 
mahsustur. İkramiyesi (300) li
radır. Birinciye (225) lira, ikin-ı 
ciye (55) lira, üçüncüye (20) 
liradır. Mesafesi 1400 metredir. 

Kay<loluruı.n tayb.r 

tur öyle baid memlekete yol or
tasında kışlam a<lıktan sonra 
anca askerle !.tanbııldan doğ
ru gitmek bir ve<;hile mümkün 
Süleyman Paşa senesi bozulup 
kendisi firar edüp kusur kalan 
asakir ve rüesa müccrrcd cü
riimlerin setriçin kırk yıllık ve
liyynniamlan olan merhum e
fendimize ne gilne biyanct eılüp ------------ vanlarının kayıtlı olması dola

yısiyle çok güzel ve sıkı bir ko
şu seyredilecei;-i muhakkaktır. 
Tahminimize göre koşunun fa
vurileri Bozkurt ve Boradır. 
Dördüncü koşu: Yalova koşusn 

63 kiloda Prens Halimin EI
hanı, 61 kiloda Prens Halimin 
Dilaviz'i 59 kiloda Su(lt Kara
osmarun Hevesi, 53 kiloda T. 
Ali Çınarın Delikanlısı, 48 kiloda 
H. Ibrahımin Nerimanı. 

envaı mel'anet ve fesatları hep 
maliımu devletini7.dir. İyazen 
billahi tanla bu kulunuz tarafın 
dan ihmal ve tekaslil sebebi ile 
iş ol kıyafete varm'.lvıın nlnıT"•7. 
açık cemi dostumuz geçinen mü
tt.1 .. ·1 r:tF: 

olan bir cenkten bu mertebe fü
tuhatı nzimeye vesile olduğu
muz için mi katle müstahak ol
duk. 

Asakiri islam ile lstan bul dan 
hareketimiukn sonra bu sene 
asakiri isliımın inkisar ve inhi
zamı fikrile Venedik keferesi 
donanmııvı menhusile (Körfes) 
d0 tP<·em.müünün illeti ve kasdi 
m 0 l'aneti ne için old•ıı;tı erbabı · 
baıürete nihan değildir. Çok se-ı 
fer ı·e çQk vezir gördünüz. Al-

' !!\ 1 n 1 n ... l'lİU, 

hıımdii sena ol~un böyle bir nus
reti azimeyi kime ihsan etmiş
tiı. Allah a-,kına ve resulü M"ıic 

teba hürmetine balada tahrir 
eylediğim mevadların nizamı in
tizamı ve asakiri islamı yerlü 
yerine dağıtıp inşallahı taalfl ls
tanbula varup vasıl oluncıya 
dek olur olmaz kimselerin söz
l e .. i n i 1~?'n bı:yurrr·a~ :p itmam 
ve ikmali Ü7.ere işler tekmil ol
duktan sonra gördüğümüz hiz
metlere nazar buyursunlar eğer 
bir hiliifı zuhur ederse ana göre 
+p..-lih v~ tı"lfy;r bn .. ui"sunlar. 
Hakikati hal malfunu devletleri 
oldukta bu kulunuzun edna ha-

İki yaşında koşu kazanmamış 
yerli Safkan lngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustur. İkra
miyesi 500 liradır. Birinciye 400 
lira, ikinciye 75 lira, üçüncüve 
25 liradır. Siklet 56 kilodur. Me
safesi 1000 metredir. 
Kaydolunacak tayların isimleri 

56 kiloda K. Yıkılmazın Ya-

Handikapta kilolar şansları 
müsavile§tirmek üzere tevzi e
dilmiştir. Normal olarak düsil -
nüldüğü takdirde bu koşuiıun 
favorilerini sırasiyle şöyle müta
lea etmek hata olmaz zannında
yız: Elhan, Dilaviz, Heves .. • 

Maamafih kilo ile Elhan ve 
Dilii.vizin koşturulmıyacaklarını 
haber aldık. Bu takdirde Heve
sin en kuvvetli rakibi Delikanlı
dır. 

.,,., için olsım se,·ket' · vf'liyvlin
niam efenmiz hazretlerine lisa-
ncn takrire zahmet olur ise bir ,,._.. •• 
kullarile ifade ve tefhime him- .dELSAMİTOL ' met buyurmaları babında emrü idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOG.UKLUC.U, idrar zorluğu 
ferman ve llıtfu ih•an devletlu Mesane ve Proı;tııt ıltihabı, Sistit ve Koli Sistllere, Böbrek rnhatsı7Jık~ 
miirüvvetlu merhametliı sebebi larına l<ar$ı en mükemmel ;lAç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL 
devletim sultanım hazretlerinin- kullananlar yukorıda sayılı hnstalıklardan çabuk kurtulur-hır. &-zaha-
dir. nel&de bulunur. Salış deposu: Samı Aksu Bahçekapı tı BankBBt arka-
26 Receb-üJ-m\ireooeb sene 1123 l smda Rnhvancılar sckak No. 5 sgnzc 

alma Komisyonundan 
Muhammen 

bedoll ilk teminat 
Ch"S ve miktarı Lira Llra Krı. 2k•ilt.me gün ve .,,tJ 

~-~~~--~-~~--------~-~~~----
33 ton sömi kok 858 

600 tane Pli bayrak 7~ 

64 28 

58 88 

21 Tem. 941 pazartc"' 
saat 15 de 
21 Tem. 90 puart~i 

saat 16 da ,tf 
Yuk.arıdıı yaz.ılı iki kalem eşya hiz.alaıı.nda yaz:ıh eün ve saatlerde- aY 

ayrı pazarlıkla alınacaktır. Şartnameleri her eün komi.B}'"Qflda a:örüJetıil 1 '' 
ts.t.ek.lilerin teminat makbuzlarile belli gün ve saatinde Gala.ta J.tUJflh:ırı41 

caddesinde ~2 numaralı daireye gelmeleri. (5820) 

inhisarlar U. Müdürlüğünde;: 
M~en 8, Muv•k· EkaiJ.tmcıı Günü S•'' Cine! 

Lira K•, kot T. tekil 

Kasımpqa tuz amba
rının çatı tamiri 

1053.80 

Lira Kr. 

79.8' PaUll'bk 29/7/941 J0.4S 

Maltepe T. etı.Siitüsil 

memur ev. tamiri 6%5.60 "8.92 Fuarlık 29/7/941 ıı .50 
1 - Şartnamesi mucibince idarem.izin Maltepede 'ft Jtasımpajada yuP"' 

tıracağı tamir i:ıi pazarlığa konmuştur. 

2 - Keşif bedellerile ~ 7 .5 tcmirıntlnn baalannda yazılıdır. 
3 - Pazarlık 29/7/ 941 Salı cünU Kabataşta Levazun şubemıı:deki aJııı' 

kcm:ıisyonu.nda yaptlacekt.&r. 
4- Pazarlığa girecekler ,-, 7.5 güvenme paralerile birlikte y;ukarıda y'J" 

zılı gün ve saatte adı geçen ı;ubeye mi.ırncaatıarı. 

5 - Şartnameler sözü ı:~en şubetlen parasız alınabilir. 

, 
ıNAP • 

~ 

Küçü.k tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayı .. 

1 A~uttoa, 3 lklncltevın 

tarlhlerll"de yapılır. 

1 
1941 iKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Llra1ık = 2000 · J..•'~ 
3 > 1000 > = JOOO.- t 

2 > 750 > = 1500.- t 

4 > 500 > = 2000.- ' 
8 ) 250 > = 2000.- ·, 
s~ • lOO > = 3500.-

80 . -
300 > 

, 
50 ) = 4000.- ., 
20 > = a(IOO.-

Sahib:. A C 1.e••• ft- _. - çcı;• " • ama uvon oera9...,.ıu Neşriyat Müdürü: Ma..:it ) 
Basıldığı. yer: (H. Bekir Gllr80yl.ar ve A. Cem.aleddln Saraçoölu nıatbaafl 


