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Salı 
4 Onca Yıl - No. 

GÜNLÜK 

8dir Nadidenl ._ A-L~!:~~-us_I 
Soruyorum: Lemberg 

- Almanların 117<li Yunus Nadi beyin "C umhu-
·!;~,, i "hakiki Türk matbuatı,, ve elinde 
~ ,,. Nadi beyin kendisi "hakiki 
;1ı münevveri,, oluyor da, bizler 
. le veya hain Türk mev kiinde 
ka1tyoruz? 

Sovyetler Alman 
tebliğlerini tekzib 

ediyorlar 

ııı ~ h " c Al 1 b" h f ~ ..,e zadenin sık sık kırdığı potları um- man ar ır a • 
'.ıre~, gazetesinin tacıdan mutlakı çok kere tada 2500 tank, 

tmek zaruretinde kalmıştır. 1500 tayyare kay-
~ıan: Hüseyin Cahid YAL Ç iN betmişler 
~uriyet gazetesi- ! 
~n 27 Hazirıın tarih- j 

·~ilshasında Nadir 
tndan yazılmış bir 

~~"ardı. "Türk -Alınan 
.~u.: hakkındaki gö
~ Iıah ettiği sırada 
lı~~ğun zamanla saf l 
"ldıı} bir mahiyet al
·lq !:Unu temin ederken 
·O• ~nenin buhranlı 
dıy l'Jaret ediyor ve 

rJ or: "Türk ve Al
~Uğuna balta vur
u en bazı propa. 

s~urıan muzır fa
~ de muvaffak ola

~dır . ., Bu propa
, nıı şurıannın ~er 
~ sormıyacagım. 
n cuınıenin gelişine 

~iLJ.· .ecnebi unsurlar 
ile ıgjni zannediyo- PADEREVSK1 
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Her yerde 5 Kuruş 

1 BOGAZLARI 
-HAKKINDA:J 

Sovyetlerin 
verdikleri 

yeni izahat 
Ruslar Boğazlarda 

'hiç bir vakit üs 
istememişler 

Alman tayyareleri 
aylardanberi hu· 

dudu tecavüz 
ediyorlarmış 

İlk Sovyet tek
zibinin sebebi 

~~tanı alakadar eden 
. ~ h.undan sonra ge. 
~~o adır Nadi devam 
~iııt~ kı; 
Iı.:ı11ıı 111~tımiz, Almanya 
~111aı münasebetlerin 
~I~ llııı için daima 

Eski Polonya 
Devlet Reisi 
Vefat Etti 

HARP VAZiYETI 
Münakalat 

Vekili 
İstanbul da 

tn.. çaı,,ınıu;, na.kiki 
'• \huatı w hakiki 
~~·r. Türk • AI- Büyük Müzisyen ve 
~ luı:unu rencide e· Ad 

Alman Tebliği Cevdet Kerim İncedayı 
denizcilik bayramında 

hazır bulunacak 

Bugün, şehrimizde par
lak törenle kutlanıyor .... no ,riyattan daima Devlet amının Hayatı 

1 ~Ve Türk halkı Al- Nevyork, 30 (a.a.) - Pade
)ı "l">ıı kalbinde bes- revski bir haftalık hRstalıktanı· 

!:'." duygulan dalına sonra ölmü~tür. 
ıı.ı ı.: ti.;-,· .tir.,. 'K.ız ı<ard i A.iı öııUt.ı ""' • 
IQ~~ıuda Nadiı· Nadi· l.""'t \)(' kovski, yaveri Sylvia.n Statac -

Neşredilen fevkalade tebliğlerin 
ifade ettiği manaların askerlik 

bakımından tabii i 

blimak:ı liit Vekili Cevdet Ke
ı;m İnc:edayı, dün sabah ı;ehri 
n1i~ gelnıi.;tir. Yek.il, n\ntör tıe 
lstıınbula geı;mis ve tctkikleı\' 

Karada ve denizde, gece ve gündüz 
devam edecek merasimin tam bir 

ramını karaeriıni1e veri) o uz 
. ~ kiemek hak- kH ve doktoru Paderevsk'i Ö· 

ı~th e demek istiyor? !Unceye kadar yanı ba~ından 
Y~ Uatı hakkında bir ayrılmamıştır. 

~n bl>ıyor · Türk mat- Müteveffa bir seneden beri 
1,ilı-k ır .kısmını "haki· vaktinin bi.ftük bir kısmını Po· 

1 
YAZAN: 1 

Emekli General Kenıal Kocer 

ba~lamışbr. 
Cevdet Kerim lncedayı, ak· 

şarna kadar tetkiklerine ?;_va1:11 
etmis bu arada kabul ettıgı bır 
muharririmizin muhtelif sual • 

·qııı;· •lıye ayınyor, di· lonya uğruna çalışmai{a tahsis Bu tebliğ, bir haftalık J<antı · 
't;;.~:a Yalancı Türk, . · muharebelerin bir bl8.nçosu-._ ,,~ h etmıştır. . ı ak"· 

"<tJ •. •.Ya ut Türkün İgllll<.-e Joseplı Paderewsl.ı nu yapmaktadır. H W..aten 
lıain~ını hile bile feda Kimdir! biı· slirpriz mahiyeti arzetmek· 
-Qı"1 er ve sefiller ol- Seksen bir yaı;ında vefat e· tedir: 
~•ufeliyor. den Padcrevslti yalnız Polonya- Bir tayyareye mukabil 30 
~net . buhran dev- nın değil bütün dünvanın musi- tayyare; bir tanka mukabil 100 
>~n o. ıki üç malüm ki alemince tanınmış en yük - tank tahrip edilmiştir. Kaleler, 
~b başka bütün sek bir şahsiyet idi. Paderevski ilk darbede, hiç bir mukave. 

ın llatı hükumetin ayni zamanda (Manru) ismin- nıet göstermeden düşmüş, Rus 
'<cıaı bütün ruhla- de bir opera ile bir çok senfonik ordusu erimiştir . 
~~'"ltf t gö~-terdi. Al· parçalar be8telemi~tir. Polonya topraklarında cere
llııı1taı;.rinin tahrikle- BU yük musikişinas haya tını yan eden muharebelerde Rus 
< v lede bulundu! san'ata olduğu kadar vata· zırhlı kuvvetlerinin ve hava 
~l~~~~arruz politi- nına cta vakfeylenısitir. 19H filolarının faaliyeti göze çarpı\'. ın_de mücade-

·'-- k harbinde bedbaht vatanının yor. Rtıs ordusunun büyük 1 ,. "~Z ı i, üç gaze- j 
lıı1,ı~•ı Rin><i. kilı fır-, kalkınması iein büyUk gayret · kuvvetleriyle bu muharebe sah- 1 
'ıer Ça, daha açıkça le çalışmıştı. nesinde bir siklet merkezi yap· ı 

, hı,.. çıkardı. Bun- 1917 - 19 da Paderevski Paris madığı, tebliğde zikredilen esir 
' "~' de Nadir Nadi· milli Polonya komitesine gir · ve ganimet miktarının azlığın· 
~ .~'.'1hııriyet,. ga- mi9 ve bu sıfatı muhafaza et· dan da anlaşılmaktadır. Bu 

1
. -ç ay kapatılmış- --'!!!"'!!c!!s!!o"!!!u~··!!y!!!ıa!!!!!!!5~au~· ı~""i-!!!''!"'"'!!!!"~s;~~~=ed::. e::..;şimdil", 1 bu= ord__~ 

· J ~Bdiı· N"d" be • ziran tarihli nüshasında bu ve ifade kabiliyeti dairesinde ··~et•· 8 ı yın haf 
tı; ı "hakiki Türk defa Y u n u s Nadinin bir bütün kuvvetiyl1ı mu aza e-
~~: ~·e Nadır Niidi makalesi var ki bize "Ankara dilmiştir ... 
t~""'1 "hakiki Türk muahedesı lizerinde dü~ünce. Nazlı şehzadenin sık sık kır-

ı,,. " oluvor da bizler ler., ini bildiriyor. Mutad hilafı dıgı" potları "Cumhuriyet., ga. 'a h · · ' b ~! k aın Türk mev-ı çok munkabız ir ifade ile ya- zetesinin ta.cidarı mutlakı çok 
\:~ lı&lıyoruz? Başka zılmı.ş bulunan bu makaleyi so· j kere tamir etmek zaruretinde 
\~• h~abına bir sey nuna kadar okumak tahammü- kalmıştır. Babanın sahneden 
t.. ''n akkım yok. Fa- !ünü gösterenler Tiirk matbu- biraz uzaklaşması icap eden gün 
.~ tı ";!len beri Türk atına dair bir fık~n oray.a !erde de oğulun ileri safa geç. 
~ "tııl:rundaki mtica- da sıkıştırılmış oldugunu go· mesi adettir. Yunus Nadinin 

', ., Us'', "Ak~" rürler. Yunu~ Nadi diyor kı: bu satırları acaba iki gtin evvel 
', ~an", "Vatan": I ' "İki taraf maföu~tında za- oğlunun gösterdiği çirkin gay

iıı,, ll Son Telgraf", man zaman bazan ıkı tarafa da retke~liği tamir etmek ve tah· ı . bit~Q·· gibi arkadaş. acı gelecek yazılar çıkmış old~· kir edilen gazetecilere bir tarzi
Iııu te iştirak etmiş ğunu kabul v_e teslım etmekli· ye vermek için midir? Anla-

11. bı~lldelede pek ileri ğimiz zaruretıyle karııılaşırız. mak istiyorıım. ı 
1 t.; l:~zeteci olmak Ancak şu var ki tahakkuk eden 2 - Nadir Nadi babasının ya. 

ııııiııtıı,a<lır Nil.dinin a- büyük neticeye bakara_k .her zısı hakkında ne düşünüyor? Ve 
~a helan alınmağa iki taraftan zuhur cdebılmı~ 0 bu bir tarziye ise ona iştirak e

·~~dır. Bineııaleyh türlü hareketleri her tarafın diyar mu? 

man ıuskacrııa kenrlıni kaptır
mamıştır. 

Ruslar, kat'! bir muharebe 
vermek istemedikleri Polonya 
arazisine yüksek hareket kabili· 
yetini ha.iz motörlü, zırhlı ve 
makineli kuvvetlerini sürnıtiş
leı· ve icabında mukabıl taarruz. 

(Sonu sayfa 6 ıutun ı de) 
~vvvvv~ 

• 
RE S M.I 

~HARP== 

lTEBL~LERİ 

leıine c·evaben şunları söyle-
miştir: • 

"- ı~tanbulda bir hafta ka· 
dar kalacağım. Yarın yapılacak 
denizciler bayramında da hazır 
bulunacağım. İsta.nbuldaki tet -
kiklerimden sonra Trakyaya gi 
<ll-rek Münakalat Vekaletine 
ba "'Iı mües•rselerde tetkikat ya 
pa~uğım. Sonra . lst~~ula dö· 
nüp Ankaraya gıdecegım. 

Svilen~rad ile Pityon araSln
daki de~ryolu hattının Türki-

'• '• . ', 

ye Devlet De~iryolları ta_r~fın- ı ~.:,i::,;....;,:.....,~;-..ma 
dHn i~lctilınesı mukavelesı ım - ~.iıı:i~:;ı;;,"*":,;;;;~~:J.-...,o.;;:o...alılll • 

JJenız Ticaret Fllomınıtan J'enl Bir Şilep: DEMiR 
7.alanmı~tır. Yakında işletmeğe 
başlanacağı ümid edilmekte-! 
dir.,, Bugiln ı Temmuz denizciler ft' Alay sancağı olanlar bu sancaklrırı, 

İtalyan Resmi Tebliği , vvvv:~~-~vvvvVV'vvvv,,..,..~ kabotaj boyramıdır. Münakalat Ve- olmayanı." topuz çekerler. 
Roma, 30 (a.a.) - İtalyan M ı• • D •• k •• 1 kMcti, bugünün. !Ayık olduğu. •- Madde 3 - Karadaki de"''' "' 

Orduları umumi karargahının ec ısın un u lwmıniyetle ve mükemmel bir SU- mueS$cşal ile Deniz kunımlün \'(.> >T• 

390 numaralı tebliği: 1 rette tes'idi için alflk:ıdarlara emir zu edt-n husu t müess~cler usulü d;L 
Şimali Afrikada Tobruk mın Toplantısı verdiılindcn aı&kadarlar, günlerden- resinde donanır. 

takasında topçumuz düı;man kı-' beri hazırladıkları programı en ince Madde 4 - Saat t.>ın il de Cunı.-
taları tah.<ıi<latına ate• açmış ı teferriıatına kadar tesbit ederek hurıyet ..l.bideslne, saat 11.40 da :Ce. 
ve diişma~a insa_ıı ve m~~e- K.abul Edilen Yeni bayrama lotırak edecek te:;ekkülle- etktaş'ta Bar~aros Tilrhcsine denl7.cl-
ce mahsus zayıat vertlinlmış- I re bildlrmi•lerdir. Bu program şöy. !er tarafından çelenkler honulm · vo 
tir u lar ledir· T<1kilmde san•·ak merasimi yapılı. • ın· ·1· ta .A.· B. .... .. nanun 

gı ız yyare..,,ı ıng~. u. B. ""k p R O GRAM TAKSIM MERASiMi: 
zerine bir akın yapmışlar ve _Ankara, ~~ (a.a.) - ti~ A) Deniz Komutanlığınd•n bır 
Trablus limanına taarruza bir Millet Meclisı bu~ Şem•ettın Madde l - l Temmuz 941 De- bölük asker, başlarında Şehir !lan. 
kaç kere teşebbüs etmişlerse de 1 Güneltayın b~kanlıgı~~ıı. t~p • nizciler bayramı bel'vechi iU oekil- do u olduıiu hRlde, s at 9.45 ~ Ka· 
her defasında av tayyarelerimiz !anarak İsvıçrel'.e. gon~enlen de gündüz ve gece merasimle kuUa· sıtnpaşadan hareket edecekler v• 
tarafından yapılan seri .~U?a • j fındık!'.':'" bedell_erının m~li ~'!-0 nacaktır. Şişhano Tepebaşı yolunu toklbcn 
hale neticesinde geri puskür • ~ lann ödenmes~e tahsıs ıçın Gündüz Tebime varacaklardır. 
tülmüşlerdir. 1 Türkiye ile İsvıçre arasında Kııa.-uzlutun bir ı·omorköıii şelur 

İki düşman tayyaresi düşü - . notalarla, Türkiye - Almanya 1 Madde 2 - l Temmuz 941 günü 1 (Sonu·. aahife e, s""" 1 de) 

rUlmüştür. I arasında m~badelelere müt_e- · -:d:enizd=·=e=ki:'::·e:•aı:':t: :••:n:c•:kl:•:r:la:d:o:n:on:ı:r·============= Şarki Afrikada Dembidolla, dair hususı ~ola.şuara ba~lı ~ _ 
Galla Sidama mıntakasında mev I pro~o~olda tayın .~ı_lmış müd- 1 F I K R A J Harp uzayacaktır. Çünkü bu 
zilerimı.ı:e taaı-nız etmeğe çalı· ı detın ıkı ay ve Türkiye - Fran- bir tasfiye ve fırsat harbıdır 
şan dü .. şman yapılan bir muka- sa arasındaki kon~enjan ve t~ Harp iı.ncak taraflardan ?.iriıün 
bil taarruz neticesinde firara diye anlaşmaları ıle merbutları veya ikisinin tam bır çc'9ı:u~U ıle 
mecbur olmuştur. r hükümlerinin 30 haziran 1941 Tasfiye Harbi kısalabiilr. 

tarihine kadar uzatılmasına ait Harbin sebeplerin!' ve giJişı-
Ahnan Resmi Tebliği protokolların tasdikleri hakkın ne bakılınca şu manz:ıra görü· \ lia_ı;. , kendi milli menfaatlcriıti k_~ru· Çünkü yazıyı yazan ve haka-

1..1; h 
1 ~1 Türk m·t- mak endişesi gibi gayet tabıı ve reti yapan Nadir Nadidir. İki 

;,,~ija11Ciııde bıraktı- mukaddes vazifelere irca etmek i gün sonra kimsenin gözüne çarp 
ltıi e~ arasında ben suretiyle mazur görür ve ~ıç mıyacak bir tarafta Yunus Na

t\ ~1ıııY•ııı.? Fazla bir olmamış gibi sayıp ı;eç_enz. dinin yapılan münasebetsizliği 
·~~ 11lııaı.: için şi.ın- Türkiye Cüm~uriyet ~u,k_ume- ı giıya tamire çalışması hlç bir 

• tt v kı.sa bir cevap tinin milli emnıyet ve millı ıstık- ı vicdanı tatmin etmez. Kısa, a

Berlin, 30 (a.a.) - A~man daki kanun Iılyihalarırun ikinci 

1 

Yazan: Aka Gündüz lür: Demokrasinin vekili Br~-
orduları başkumandanlıguun müzakerelerini yapmıştır. tanya, nazizmi yıkm:UC için sı· 

. fevkalade tebliği: Meclis gene bugünkti toplanb. Sulhil beklememelidir. Ta- !aha sarılmıştır. Nazısl ~ın;~n· 
Galiçyada ilerileyen kıtala - sında sermayesinin tamamı dev j vassut şayiası çıkaranlar har- ya demokrasinin tahakkumınıU 

rımız Lembergi işgal etmişler- Jet tarafından verilmesi sure- bin uzamasından korkanlardır. kaldırmak için kılıcını ~ekrnı•· 
clir. Cephenin ortasında Sov- tiyle kurulan iktısadi teşekkül-! Farzı muhal, bir tavassut sulhil, tir. Fakat bu kafi gelmedi. Ko-eya hayır.. t. lal endişelerinden mülheı:n harp çık ve kat'l cevap ve tarziye 

e 'v kendisiyle asıl harici siyaseti bütün _mıllet ".e vermek Nadir Nadinin borcu-
~,:ı. h.. ereceği cevap- matbuatırnızca benımsenmış d 
"l~;jl1arız. j ve neşriyatın tenevvüü içinde ur. 

Y~ .. in 29 Ha· gaye vahdeti herkesin anlayış Hfüıeyin Cahid YALÇIN 

yet ordularının muhasarası Si· !erin teşkilatı ile idare ve mü •

1 

b' •t·d dil mlinı··mı· de yer yu""zünde "Ok 
kı be h kk pek yakın ır a ı e nyayı ~· , ştırılmıştır. raka !eri a ındaki kanuna büsbtittin alt üst eden salıte etmek için Sovyetlere saldırdı. 

Şimal cenah düşmanı dur., ek kanun layihası ile fenerler bir sulh olur. ısonu .,.,,. 5 oütun e dıl 
madan takip c • tedir. hasılatının yarısının hazineye =~========================= 

\Sonu ,.,, • •utun 5 cte.ı (Sonu ıayfa 6 ıüton 3 de) 1 -

• 



- ' 

YENİ SABAH 1 TEl\lMlJZ 19U 

HAZRETİ YUSUF ==--Ş E 1-1 İ R HABERLER İ-==1 
TA KYiMDE N 

·iı~ia YAPRAK 

İLE Nikbinlik kürü 
Yazan : ULUNAY 

GDZELLER GOZELI zOLE YHA 1 Kahve Tevziatı 1 OKUYUCU 
DİYOR Ki: 

Komşunun eşeğinıh kuyruk· 

- c suz doğmasından tasalanan Nas 

Yazan : Muha;r1;...rn Zeki KORGUNAL -
Dün sabahtan itibaren kuru
k ahvecilerde f ilen başladı 

t 
reddin Hoca merhum f"İ.bİ her 
şeye sinirlenen bir arkadaşım 
vardır, Siyah bir "bedbinlik,. 

1 örtüsüne biirünerek zorla haya--16- Haklı görünen 
bir şihiiyet Fedakar Yusuf, bir dere İÇİ· 

ne girip gözden kayboluncaya 
kadar kardeşlerinin arkasından 
lııı.ktı ve bağırdı, bağırdı, ba
ğırdı.. Nihayet bitkin bir hal
de kervana döndü, efendisinin 
karşısına dikilip anadan, baba
dan yetim kalmış küçük bir ço
cuk gibi boynunu büktü. 

Yıiksek kalbli Malik, Yusu
fu kendi çadırına soktu. Öz 
evladını kucaklayan bir baba 
gibi bağrına bastı.. Titrek ve 
hazin bir sesle: 

- Ağlama yavrum, ağlama, 
dedi. Kardeşlerin sana zulmetti
ler, fakat ben sana zulmetmiye
ceğim.. Seni Mısıra götilrüp 
derhal satacağım; hem öyle 
bir adama satacağun ki orada 
bir köle muamelesi görmiye • 
oeksin .• O, sana babalık yapa • 
cak; layık olduğun yüksek mer
tebeye yükselebilmen için ya· 
pılması lfizını gelen her feda • 
karlığı yapacak! Buna eminim. 
Sl'n de emin ol evladım. 

Yusuf, bu sözlerden biraz te
·selli ))ulup susmuştu. Fakat 
ıçin için gene ağlıyordu. 

Çünkü nihayet bir köle idi ve 
i;.endiııiU<} layık olduğu me".~ii 
temin edeceği vadolunıtn ınuıı· i 
takbel efendisine de bir köle O• 
!arak satılacaktı. 

Hür Yakubun, hür Yusufu, 
dalma "köle,. diye anılmağa 
mabkümdu.. Onun güzel alnına 
basılan bu çirkin damga, ömrü· 
nün sonuna kadıtr silinmiyecek • 
ti. Keşke kuyudan kurtulmak 
istemeseydhi. Keşke yukarıdan 
lll!'kıtılan ipe sanlıp su çeken 
köleye mevcudiyetini hissetri· 
meı;eydi. 
Keşke yukarıda sarkıtılan ipe 
.sarılıp su çeken köleye mevcu· 
diyetini hissettirmeseydi. 

Malik, Y usufu çadırda bıra
kıp dışarı çıktı.. Bütün ker
van halkını topladı: 

- Beni dinleyin, dedi.. Bili • 
yorsunuz ki kuyudan çıkardığı-, 
mız genci kardeşlerinden satın 
aldım. Şimdi, o, benim kölem, 
meşru malım sayılır. Fakat ona 
hiç bir zaman köle muamelesi 
yapmıyacaksınız, iş buyurma · , 
yac:ıksınız, kalbini kıracak söz l 
sôylemiyeceksiniz. O, benden da 
ha asil bir babanın evladıdır; ı 
bir peygamber çocuğudur. 13u 
emrime itaat etmeyenleri ııiddet 
le cezalandıracağım. 

Kervancılar, "peki,. maka- 1 
mında Malikin önünde baş eğ- ı 
diler ve aldıkları bir emirle yol 
hazırlığı gönneğe başladılar. 

Y arun saat sonra kervan 
hareket etmişti. Bir deveye bin
miş ulan Yusuf, artık Kenan 
dıyanndan, mukaddes ana yur
dundan da a.ynlıyordu. Bir da· 
ha vatanının dağlarını, ovala.· 
-nnı, yaylala.nnı göremiyecek, 
bağlarında, bahçelerinde 
gezemiyecek ve sabahları altın 
ışıkla.rla doğan güneşi eeıamıa
yamıyacaktı. Bahllsının, Bün
yaminin, kendisine bu zulmü 
yapan kardet erinin ayrılık 
acısından başka bir de vatan 
hasreti çekecekti. 
Güneş batıyor, kervan yüri1-

yor ve yavaş yavaş koyulaşan 
aksamın alaca karanlığı; Yusufun daima arkada olan sözle • 
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-- DiKKAT 
cVen1 Sabaha a ganderilert yazılar 

ve evrak neıredllıin edilmeıln iade 
olunm:ıız ve bunların kaybolmasın. 

dan dolayı hiç bir meıwlfyet kabul 
ediknez. 

rinden Kenan ili dağlarını sil
meğe çalışıyordu. 

Nihayet, iki .aat sonra her 
taraf adam akılı kararmış, göz Şehrimizde kahve tevziatına !er almıF. Her kuru kabveci
gözü görmez olmuştu. Fakat dün sabahtan itibaren ba§lan- nin yanında tevziata nezaret e
kervan, şaşılacak bir alışkan· mıştır. den bir memur bulunmaktadır. 
!ıkla adeta gecenin karanlığı Diğer taraftan nabiye müdür Belediyede kuru kahveciler ta
nı delerek ağır ağır yoluna de- lükleri tarafından, kahve almak rafından ha.ika mühürlü olarak 
vam etmekten geri durmuyor • istiyen ailelere numara veril • verilen 250 şer gramlık öğüdül· 

Yusuf, bu karanlıktan istifa- Nahiye müdürlükleri tarafın- belediye kimyahanesine tahlil 

tı kendine zindan eder. Dün sa
hllh evime geldi. Belli ki sinirli: 

- Hayır ola! dedim. Yine ne 
var? 

- Ne olacak bizim maha.Jlede 
terkos kumpanyası boru döşe • 
ti yor. 

-Ala! 
- Neresi illa? Koca koca çu

kurlar açılmış .. Sokağın bir ta
rafından öbür tarafıra geçmek 
için toprak yığınlarına tırman • 
malı, incecik dar kaluların üze. 

du. roesine devam olunmaktadır, müş kahve paketlerini sık sıkı 

de edip kimseye görünmeden dan verilen bu numaralı fişler ettirecektir. Kahvecilerin mah
deveden inmiş, kervandan biraz üzerinde kahvenin hangi tarih· liıt kahve tevı:i ettikleri tesbit 
geri kalmıştı. Fakat kaçmak, te ve hangi kuru kahveciden a.- olunduğu takdirde haklarında ' 
doğru babasına gidip: lınacağı da sara.ha.tle yaz:ılmak- milli korunmlL kanunlarına göre 

- Baba! Beni kurt parçala- tadır. takibat yapılacaktır. 
madı ; kardeşlerim kuyuya at- Vilayet ve belediye halka Memurlara kahve tevziatı ev-

9/1/UMO da aldıluıı radyo)'U, 
ruhsatname almak için P. T. T. 
Konya şubesine müracaat etti· 
ğimde memurun ;yerinde bulun· 
maması sruıra OJ'ni günde yani 
912/KO da ruhsatııame almak kin 
ikinci defa tekrar müracaat etti
iımde ·mesai saatimiz geçiyor 
muamele yapamayız yarın sabah 
geliniz- demesi üzerine o gün 
ruhsatname olamadım. ı0/2/940 

Cilnü ruhsatnameyi aldım. Yani 

radyoyu 9/2/940 da acentadan sa 
tın aldım. Aynı günde ruhsatna. 
mesini almak fırsatını bana at
fedilemeyen sebepler dolayısile 

l0/2,/g40 da buldum. Fakat onlı· 
yamadığ\m bir nokta asıl bundan 
sonra başladı. Konya P. T. T. 
idaresi bu bir günlük gecikm~nin 

hakiki müsebbibi olduğu halde 
bu gecikıneden dol ayı beni asliye 
ceza mahkemesine vererek gıya .. 
ben 25 lira ağır P•ra cezasına 

mahkôm ettirmi şti. Bu muamele 
ne dereceye kader kanun.idir, ve 
bu yolc;uz muameleden benim ne 
kusurum vardır? LO.tfen ıazete
niI vasıtaıııile alftkadarlara duyu
ı•ulma~ı için netredilmesini .ıa

zetenizin bir okuyucusu olarak 
gön.Uldeo dilerim. • 

1

. rinden ip cambazı gibi kolları· 
nı oynatarak milvazene ile geç· 
meli, üştelik evlerin icin t~ 
toprak doluyor .. . 

- Ne yapsınlar? insıııılar 
köstebek gibi toprak altından 

tılar; sonra da hayatımı kurta- kuru kahve tevzi edecek o- velce yazdığımız gibi belediye 
ran kervancıya köle diye sattı- !anları hile ve i h t i k l r kooperatifi tarafından yarından 1 
!ar! yapmamaları için esaslı tedbir- itibaren başlanacaktır. 

Demek niyetinde değildi. 1------------.-. ..._ ____ .:_ ______ _ 
Kendisini, pek ucuz da olsa, bir 
ücret mukabilinde alan efendi • 
sine ihanet edemezdi. Hain kar· 
deşlerini de babalarına karşı ya 
lancı çıkarmak kiicüklüğilnü 
gösterme.meğe mecburdu. O hal 
de, deveden niçin inmiş ve ker· 
vanı niçin uzaktan uzaöa taki
be başlamıştı?. 

Çocuk 
kampları 

Siper 
sığınak 

1 

boru döşemek için tünel aça
mazlar ki. Tabii kazacaklar . .Ka 
zınca toz da olur, toprak ta. o-

1 

lur_ Bunun mahzurlarını ,bana 
güzel tasvir ediyorNı. V.ıkat 
tedavisini söylemiyor~un. Hal-

Çünkü, az ileride, vol üzerin
de bir mezar vardı. Yusuf, bu 
mei\llrln üzerine kapanıp ağla . 
mak ihtiyacını ciuynyordıı. Zira, 
bu mezar, kendisini pek küçük 
yaşta yalancı dünyada bırakıp 
sahici dünyaya göç eden şefkat 
li annesi Rahil'in mezarı idi. 
Hiç olmazsa, annesinin seneler
den beri üzerini örten o müba
rek toprak yığını ile vedalaş
mak lazım değil miydi? Rahilin 
ruhu, ciğer paresi evladının fer
yadını duyup bir teselli nidası 
çıkarınıyaca.k mı idi? 

Dertli Yusuf, yolun o nokta
ıana. gelince kendisini kanatla-

1 rı yolunmuş bir kuş ya.vnısu 
gibi sağ tarafa attı. Tam anne· ı 
sinin mezarı üstüne düştü. So
ğıık ve sessiz toprak yığınını ku 
ca.kladı: 

- Anne, anneciğim, diye ağ· 
lamağa başaldı. Halim sana 
malfırn değil mi? acdcşlerim.., 
beni köle diye sattılar. Babam· ! 
dan, Bünyaminden ve vatanım .· J 
dan ayırdılar, bundan sonra se 
nin ka.briııi de ziyarete gelemi
yeceğim. Sana, bahar kokuları 
saçan taze kır çiçekleri getire· 
miyeceğim. Sen beni hayatta 
öksüz bıraktın; ben de seni e
bedi istirahatgahında yalnız bı
rakacağım. Söylediklerimi işi
tiyor musun? Anne? ferya -
dım, bir avuç toprak olan kal
bini sızlatıyor mu anne ?Niçin 
susuyorsun, neden cevap vermi· 
yorsun, sevgili anneciğim, yok
sa kardeşlerim gibi artık beni 
sen de mi istemiyorsun! 

Yusuf, sustu ve bir cevap a
lırım ümidile kulağını mezarın 
baş ucuna yapıştırdı. İnce, tit • 
rek bir kadın sesi işitir gibi ol· j 
du. Ya hakikaten Rabil'in ruhu I 
konuşuyor; yahut da Yusufa 
öyle geliyordu. Fakat gerek bir 
hakikat, gerek bir hayalle mi, 
her ne oluraa olsun; Yusuf, an· 
nesinin sesini duyuyor: söyle • 
diklerinn anlıyo~u. 

. 
ünden itibaren 

faaliyete ,ıeçti 
Evvelce açılacağını haber ver· 

diğimiz çocuk :ı<amplan dün • 
den itibaren faaliyete geçmişler 
dir. K;;.;:nnlarda Maarif Veki.
leti tarafı~dan tavzif ediletı bir 1 
direktör ve müteaddit öğret- 1 

men ve okul doktorlan buluna
caktır. Bunlar kampların de
va.mı müddetince çocukların 
sıhhi bilgi ihtiyaçları ile me~gul 
olacaklardır. 

Her çocuk kamplara. gelirken 
§U eşyalan getirecektir. 

İki kat çamaşır (don, göm -
!ek, fanile) el ve ayak banyo 
havluları, 4 mendil, 4 çorap, 
mayo (erkekler için kı.ııa panta
lon şeklinde, çocuklar için o
muzdan atkılı) bir kırmızı de
niz başlığı, bir pijama ve terlik, 
di!i fırçası, macunu, sabun, ta
rak, ve el çantası. 
H~I!' çocuk kampa getirece
ği eşyaya kendi numarasını ve 
adının baş harflerini koydura. - ı 
caktır. 

Kamplar şuralarda açılacak- j 
tır: 

1 - Bartın, Asma civarında 
141 talebe. 

2 - Bartın Kırtepede 90 ta
lebe. 

3 - Kızıltoprak 200 talebe 
(istirahat kampı). 

4 - Erenköy 80 talebe. 
5 - Maltepe 140 talebe. 
6 - Kartal 200 talebe. 
7 - Pendik 120 talebe. 

Hayvan sergileri 
Vilayet baytar müdürlüğü 

İstanbul vilayeti muhtelif ka- 1 
zalarında açılacak hayvan ser· 
gileri etrafındaki hazırlıklanna 
başlamıştır. Bu sergilere işti
rak edecek ha.yvanlardan bi
rinci, ikinci ve üçüncülüğü ka· 
zananların sahiplerine 6 bin li· 
ralık nakdi mükafat dağıdıla • 
caktır. 

. 
Vilayet, Dahiliye 
Vekaletine bir 

rapor gönderiyor 

Konyadan köseleci Ali Özyaka 

Hava taarruzlarına karşı ;,eh
rin muhtelif mıntakalarında 
siper sığınak inşaatına hara. 
retle devam olunmalı: tadır. Vi
layet tarafından nvelce kay· '------- ----

1
1 

makam ve nahiye müdürle- y • } k 
rine bildirilen bir tamimle kay enı yapı aca 
makam ve nahiye müdürleri 
her ay vilayete, kendi mıntaka- yollar 
!arı dahilinde kazılan siperle-
rin adedini bildıreceklerdı. İstanbul belediyesi lieyeti 

Kaymakam ve nahiye mü • fenniye müdürlüğü En:ıinönil 
dlirlerinden geçen ay inşaatına Üsküdar ve Bakırköy kaza. 
ait alınan rakamlar üzerine J larında yapılacak yolların bir 
vilayet Dahiliye Vekaletine listesini hazırlamıştır. Bu lis
bildirmek üzere bir rapor ha· teye nazaran Eminönü kaza
zırlamaktadır. sı dahilinde Yeşildirek, Sultan 

Diğer taraftan siper sığınak odaları, Hoca, Tarakçı Cafer, 
in~u.tı de am etmekle beraber Kabasakal, Mimar Mehmet& • 
şimdiye kadar açılan siper sığı- ğa, Üsküdar kazasında Şemsi· ı 
nakların tahribata uğramaması paşada rıhtım boyu, Şair Ne
için de tedbirler alınmaktadır. simi, Selimiye camii, Selimiye 
Hava taarruzlarından pasif ko· Çe~meikebir, Selimiye Kavak 
runma tal imatnamesine göre bu iskelesi, Beylerbeyi Hünkar so· 
siııerleri t~hrip edenler ,iki se- kakları, Bakırköy kazasında 
neden sekız seneye kadar ha- Fıruzabat, Muhendıs Zıya, 
pis cezasına mahkiım edilecek • Hareketordusu, Gülibrişim, !r
lerdir. faniye sokakları. Bu sokaklara 

Orta okul öğretmenliği 
imtihanı 

Her sene yapıldığı gı1ıi bu se 
ne de Eylfılde Maari r Vekale
ti orta okullarda muallim mua
vini olmak istiyenler arasında 
bir imtihan açacaktır. İmtihana 
girmek için en aşağı lise tahsi
li aranmaktadır. İmti'ıan yapı
lan dersler şunlardır: 

Tabiiye, FraJısızca, Almanca, 
Lıgilizce, matematik. 

Şehrimizden bu imtihana gi
recelderin imtihanları yüksek 
öğretmen okulunda Ankaradaki 
imtihanlar Ankara Gazi Ensti
tüsünde yapılacaktır. 

İmtihanlar tahriri ve şifahi 
olmak üzere iki defada olacak· 
tır. 

ait proje ve keşifnameler ha
zırlanmıştır. 
Diğer taraftan belediye da.imi 

encümeni Büyükadada Sakar
ya, Lale, Heybelide Kuyuba· 
şı, Ferhat sokaklarının katran 
kaplamasını ihale etmiştir. 

Radyo abonmanlannı 
ödemi yenler 

Radyo abonemanlarının ver
meğe mecbur oldukları abone 
ücretinin .normal olarak ödeme 
müddeti dün ak'8J'l hitam bw
muştur. Bu sabahtan itibaren 
ücretler % 20 zamla alına.cak • 
tır. 

Bugünden itibaren ücretleri· 
ni cezalı olarak ta ödemeyen • 
!ere tahriri tebligat yapılacak - Bugün seni ağlatan Allah, 

yarın güldürecektir evladım. 
insan felaket görmeyince saade r
tin kıymetini bilmez. Kardef -
lerin bu zulmü sa.na değil, ken· 

F AT İH İ A LT 1 L A R 1 ve 15 gün zarfında gene borç-
-, 1 mı ödememekte ısrar eder • 

ferse haklarında hiç ruhsatna· 
me almayanlar gibi muamele 
yapılacaktır. dilerine yaptılar. Gurbet, biz Ed • d b' ' d d b 

fanileri ancak gözden irak ede- 1 ı rne e ı r evın uvarın a u-
bilir. Gönüller için aynlık 1 b I d 
yoktur .. Haydi, kalk! ~öz YL\I· ' lunan altın lar stan U a yakalandı 
lannı sil, hıçkırıklarını kes ve 
mukadderatın sana açmış oldu
ğu gurbet yoluna devam et! 

Yusuf, güzel rüyalı bir uy- 1 
kudan uyanır gibi gÖ7lerini u
ğur,turarak kalktı. Karşısında 
beliren annesinin havali ile ve· 
dalaştı ve uzak !aşan kervanı a 
takip ettiği tozlu yolda koşma
ğa baı;larlı. 

Halbuki geriye kalan sadece\ 
Yu uf değildi. Efendisine köpeıt 
gıbt ~adık başka bir köle, Yusuf · 
tan d~ ha ~ok geı·ide kalmıştı. 
O cl.ı ·;zaklaşan ker-:ana yetiş
mek için koşuyordu, Kendisi ka 
dar l>ızlı kosamıyan Yusufun 
arkasından yetİ\lti. Onun kaç
mak maksadile arkada kaldığı
nı zaıınetti. Zavallının sırtına 
Fiddetli bir tekme indirdi. Yu
sı . f, yüz üstü yere kapandı: 

Yusuf, acıyan dizini uğuştu • 
rarak ayağa kalktı: 

- Ne kabahatim var ki beni 
dü'lilrdün r r 

Diye sordu. Köle, sert bir 
sesle: 

- Çünkü kaçıyordun, dedi. 
Karmak istiyen bir könin cezası 

Dün müddeiumumiliğe bir mağa niyetlendiği halde bir ak 
define ve altın bulucusu yaka- şam bir sarhoşluk meclisinde 
!anarak teslim edilmiş ve altın· ağzından sırrını kaçırmış ve 
tan bulduğu Edirneye gönde- polise verilen malumat sonun
rilmesi kararl~tırılınıştır. da takibine başlanan arabacı 

Yapılan iddiaya. göre hadi· Aliyi tam paraları Balıkpaza-
se şudur: rında bir sarrafa bozdururken 

Ed.irnede oturan ve ara.bacı- yakala.ınışlarclır. 
!ık eden Ali adında bir §ahıs Müddeiumumiliğe verilen A· 
evinin harap bir duvarını ta.- 1i demiştir ki: 
mir etmekte olduğu bir sırada. - Ben böyle bir şey bulunca 
duvarın taşları ve bağdadileri hükiımete haber verileceğini ne 
arasına. sıkıştırılmış nadide bir bileyim. Cahil bir adamım .. 
eski eser olan güzel bir çanak Fakat buna rağmen parala • 
bulmuştur. Bu çanağı hayret- nn kıymetini bilip İsta.nbulda 
le alıp da içini karıştırdığı Z&- satmayı akıl eden bu kurnaz 
man silme altınla dolu bulun· cahilin derhal Edirneye iade
duğunu hayretle müşahede et: sine ve orada muameleı;iııin ya 
miştj_r. Nihayet bir iki tanesinı pılmasına karar verilmiştir. 
alıp Edirneye paradan anla.· Yapılan incelemede bütün aJ. 
yan bir kaç sarrafa göster - tınların 3 kilo kadar tuttuğu 
miş ve bunları 50 liraya kolay ve bunların Fatih Sultan Meh
lıkla satınca Alinin gözü açıl- met devrine ait oluı;ı üzerinde 
mıı;tır. "İslambul,, ismi ile İstanbulda ' 

Aldığı 50 lirayı yol para- darpedilmi~ olduklarına dair 
sı yapıp, çanağın muhteviyatı- yazılar görülmüştür. 
nı da ceplerine doldurarak ls- Paralar da bulucuları olan 
tanbula kendini atmıştır. Ali ile birlikte Edirneye iade 

Burada da bir miktarını sat· edileceklerdir. · kötektir. 

(Arlııasıva~ ~--~----------------------~~------'-'./ 

Ruhsatname almak8lZlll rad
yo kullananalar hakkında 25 li
radan 250 liraya kadar para 
cezsına hükmolunursa da telsiz 
kanununun 38 inci maddesi mu 
cibince örfi idare mıntakaların- 1 
da beş seneden on seneye kadar 
ağır hapis cezasına çarptırılma
ları icap etmektedir. 

Vali Ya lovada n 
döndü 

Blr haftadanberi Yalovada. 
bulunan vali ve belediye reisi 
doktor Lütfi Kırdar dün sa
bah şehrimize avdet etmiştir, 
T ramvay ayağının par-

maklarını k~sti 
Üsküdarda Selma ağa ma • 

hallesinde Hakimiyeti Milliye 
caddesi 71 sayıda oturan 10 ya
ı;ında Nuri Türkkan J{ı~ıklıdan 
Üsküdara gelmekte iken vat
man Ahmet Baysalın icla resinde 
ki 25 numaralı tram~aydan ro
morkörünün ön sah'llılığından 
yerP atlamış ve müvazenesini 
kaybederek tramvay al' nda kal 
mıştır. Bu sırada sağ Pyağına 
bütiin parmakları kesôimiştir. 
Kazazede Çocuk Nümun has • 
t2 h3ne~i"e kaldırılmış ve tah . 
kikata başlanmıştır. 

buki hen onun tedavisini de lıi· 
liyorum: Bastonunu al büyük 

· (Korniş) e git. 
- Orası da nereei? 
- Tozkoparan adından da 

anlaşıldığı veçhile vaktile ko
pardığı toz kasırgalarile gözle
rimizi midye içine döndüren bu 
yol şimdi memleketin en güzel 
Nr gezinti yeri olmu~. Otomo · 
biller asfaltın üzerinden kay · 
mak ~ibi kayıyorlar. 'l'oz değtl 
toprak bile yok. Haliç, Okmey-
danı ta Eyüp sırtları re, belki 
Saya ocağına kadar qyak altın
da. Dünyanın hiç bir yerinde 
böyle ihatalı bir kornis görül · 
memiştir. Nisle Monte Karlo a
rasında Uç kat korniş vardır; 
manzara olarak yalnız denizi 
göriirler. Bizim Tozkoparanda: 
Deniz, dağ, dere tepe. . Her şey 
var. Sizin mahalledeki toprak 
yığınlan ile meşgul olacağına 
hazır yapılmış yerleri git gez. 
İçin açılır. 
Arkadaşım düşündü: 
- Evet! dedi. Sabahları o

ra IHda bir cevelan fena alına 
yarak. Zaten sabah ı.ykusu u· 
yuduğumuz yok ..•• 

- Neden? 
- Satıcıların feryadlarından. 

Her sabah saat yediden itibaren 
haddin varsa gözlerini yum. 
Direk direk bağırıyorlar. Bı>y
gire yüklenmiş seyyar zerzevat· 
çı dWSl<fuıları . . Bir kere fasul
ye, kabak, domates diye say • 
mıı.ğa başladılar mı? Arkası bit 
miyor; arkadan: Taze yumurta. 
dut, vişne, süt, yoğıırt. .. 

- Aman ne güzel! 
- Derken kalaycının sesi . 
- Kalaycı da mı? 
- Daha neler! Velha~ıl uyu-

mak değil, gazete okumağa bi· 
le imkan yok. 

- Bütün bu feryadları işit
tiğin zaman keyfin gelmiyor 
mu? 

- Anlamadıın. 

- Azizim. Ben bunları işit· 
mek için billıa.ssa penceremin 
önüne oturuyorum. Bilir mi· 
sin? Bu satıcılara hasret çeken 
kaç milyon adam var? Sokak· 
!arda barbar bağıran satıcıların 
eesl emin ol ki pek çoklarına en 
bliyük bestekarların operaların
dan daha tatlı gelecek. Fakat 
nerede o devlet! Koskoca Avru· 
pada istediğini istediği kadar 
alan, istediğini istediği kadar 
yiyen tek memleket ahalisi yal· 
:nız biziz. Ne zaman bu mevzuu 
dlişiinsem nazar değecek diye 
korkudan kırk bir buçuk ma
şallalı çekiyorum. Bazılanmızın 
kara ekmek diye dudak büktük· 
leri o lezzetli nimet yok mu? 
Alimallah milyonlarca insan 
için pandispanya demektir. Hoş 
ben şahsım itibarile o kadar 
nefis buluyorum ki evvelden bir 
kilo ekmek bize çok gelirken 
şimdi iki kiloyu silip siipürüyo
rıız. 

İçinde yaşadığımız cennetin 
kadrini bilmek lazımdır. Kahve 
yoksulluğu, çay nedreti malıru-
miyet sayılmaz. lnsan nihayet 
bunlardan vaz geçebilir. Daha 
mi!breın ihtiyaçlar vardır ki bir 
çok memleketler onların yoklu
ğu yüzünden tırun tının tırına· 
nıyorlar. 

ArkadaflllUll çatık suratı dil· 
zeldı. 

- KaH<: ! dedim, Sana bir kür 
yaptırayım da büsbütün iyileş. 

- Ne kürü? 
- Gayet sıhhi ve rııht bir kür. 

Frenkler kara ciğerlerini, bar · 
saklarım, ciğerlerini tedavi için 
bazı maruf şehirlere giderelr 

(Sonu sayfa 4 ıUtun 3 de) 
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Her Şimdilik:==:-
-::: Bu kadar f Ajans Haberleri 

--Amerikada 
yakalanan 

casuslar 
Meşhur bir Alman kon- 1 

feransçı da bunların ara
sında '-• kencu 
Nevyorlr, lr.I ~ - .. si 

Almanyada doğmuş olan 29 ki
şi casusluk suçu ile itham edile
rek tevkif edilmiştir. Casusluğa 
ait kanunun kabulünden beri 
casusluk töhmetile kütle halin
de yanılan tevkifatın en mü -
him.miİıi bu son tevkifler teşkil 
etmektedir. 

Bu tevkifleri tahkikat bürosu 
şefi B. Ergar Hoover pazar gü
nü bildirmiş ve bütün mevkuf
.ların casusluk zannı altında 
b•.ılunduklarını söylemiştir. Fe
<leral polise mensup memurlar 
bu meselede ?"."yet seri davran
mışlar ve bütün maznunları son 
24 saat zarfında yakalamıslar -
dır. 18 ki"ı Nevyorkta, diğerle
ri ise Newjersey, Michigan ve 
Wiscons.n'd<' tevkif edilmisler
dir. Mevkuflardan besi daha 
evvel ha.pse girmiş kimselerdir. 
hle ·kuflar arasında 3 kadın 
varl'lır. 

B. Edgar Hoovr, yaptığı be· 
ynnatta, bunl 0 rdan bir coğunnu 
lı:>.rp malzemesi yapan fabrika-ı 
larda, birinin de Tl':'lnsatlantik 
hava hattınrla ~alıştığını söy - ı 
lenıi•ti•·. :Mevkııflar casusluğun 
tenkili boklnııcfold 1917 tarihli 
l<anunu'l hükümlerine istinaden 

1 
zan atına alınmışlardır. 

B. Edgar Hoover bunlardan 
bazılarının faaliyeti hakkında 1 
ifsaatta bulunarak harp malze· 
mesi ve bilhassa tayyarelere aıt 
malumat topladıklarını bevan 
etmi~tir. Federal makamlar bun I 
lann harekiıtını iki seneden b<o
ri takip etmişlerdir. Maznun -
!ardan biri J{apta doğmuş Fred 
rich Oubert Tuquesne isminde 
bir muharrir ve konferansçıdır. 
Bu ,atın beynelmilel bir şöhreti 1 

vardır. A iman olan Max Blank 
adında diğer bir maznun ise 
Roosevelt'in emrile son zaman- ı 
Iarda kapatılmış olan Nevyork 
Alman istihbarat ajansında ça
lışıyordu. 

Amerikada 900 bin 
kişi silah altına 

davet edildi 
Hydepark, 30 (a.a.) - B. Ro· 

os,,velt pazar günü bir kararna
me neşrederek önümüzdeki l 

• Temmuzda başlıyaca.k sene için 
Amerikan kara ordusuna alına
r.:ık askerlerin miktarını yaz . 
dıklarını 900 bin olarak tesnit 
etmiştir. 16 Teşrinievvel 1940 
dan sonra 19 yaşını ikmal eden. ı 
ler yarın kayıt muamelelerine 
başhyacaklardır. Müt.ehassısla~ 

lngili4 
kabinesin· 
de tadilat 

Levazım işlerine büyük 
ehemmiyet 

verildiğini gösteriyor 
Londra, 30 (a..a.) - Başve -

kalet tarafından pazar akşamı 
neşredilen tebliğde bildirilen ka-1 
bine tadilatı hakkında mütalea 
yürüten Reuter'in parlamento 
muhabiri şöyle demektedir: 

Lord Beaverbrook'un levazım 
nezaretine tayini levazım işleri • 
ne verilen ehemmiyeti göster • 
mektedir. 

Lord Beaverbrook tayyare 
imalatı nazırlığında İngilterede 
o zamana kadar görülmemiş 
derecede tayyare imal ettirme
ğe mnvaffa kolmuştur. Şimdi 
yeni vazifesinde her türlü 
harp malzemesi imalatına yeni 
bir hız vereceği tahmin edile
bilir. 

Lord Beaverbrook levazım 
nezaretinde B. Duncahi istihlat 
etmektedir. B. Duncan ise tica
ret nazırlığına getirilmiştir. Ye
ni ticaret nazırı geçen eylülde 
Herbert Morrisonun yerine le
vazım nazırlığına tayin edilmiş· 
ti. 

-----o------

İ ngilterede 
nıodern 

!ay yareler 
Londra, 30 (a.a.) - Havacı

lık mütehassıslanna göre, İn
giltere, daha seri ve müessır 
avcı tayyaresi imali için yapı
lan yeni mücadelenin ilk safha· 
sını ka:ı.anmışa benziyor. İngi· 
liz hava kuvvetlerinin son on 
beş gün içinde Manş üzerinde 
)IRPlıkları muvaffakiyetli hü· 
cumlar yeni HuıTicane ve Spit
fire modellerinin Almanlar ta -
rafından bu kadar methe<lilen 
ve dünyanın en seri ve en ;~k· 
sek irlifaa cıkabileee~i iddia 
edilen son ll!essnschmitt 109 
!arına çok üstün olduiiıınu g6s· 
termiştir. İngiliz hav~ kmvet· 
!erinin bunlardan baska iki ko-

1 
zu daha vardır. Tornado ve 
Typhoonlar. Bu yeni tip tayya
releı Spit fire ve Hurrican~!cr . 
den de yüksektir. Şayet fahri . 
katörleri, havacılık •ahasındo 
bir inkılap teşkil edeaı: bır 
tayyare yapmağa muvaffak O· 

l~ıadı!arsa da, şimdiden tngı
lız hava km•vetlcri tarafınd.uı 
temin edilen üstünlük Tornac>o 
ve 'J'yphoonlar harekata ;.....trak 
ettikleri zaman büsbütün ken 
dini gösterecektir. 

Yann orduya kaydedilmek ıçın 
mura.caat edecek olanların 700 
bin kişiye varacağını tahmin et 
mektooirler. l 

-::Sabah 
Türh Denizcisinin 

Bayramı 

B ugün Türk denızcileri, 

Türk vatanını çevreleyen ı 

kıyılarda göğüslerini kabarta, 1 
kabarta bayram ediyorlar. 

Ya ın tarihten 
hoş bir fıkra 

------~~ı~--------

Hakları var. Gülsünler, eğ
lensınler. Onlar artık Türk 
milli sularının hakilu efendile
ridir. 

Bugünkü siyasi ka..-arsızlıklara karşı 
siyasi tarihimizde hoş bir hadise 

Bu satırları okuyan yeni nes- Yazan: Aha GÜNDÜZ 
le ~e~~':ıa tu;;_eok~~~~r~k ı Yeni Türkiye, bütün hadi·· 
denizcisinin, Türk sularının e· sel er karşısında lmrar vermeği 
fendisi olmasındaıı tabii ne o- ve kararını tatbik etmeği öğ
labilir? diyecektir. • renmiş bir memlekettir. Siya..i 

O da haklı, çünkü Türk su· 1 hareketlerde olsun, harp kanşık
larında ürk denizcisinin ök • lıklan karşısında olsun hiç bir 
süzltik çektiği devirleri ıdrak ' işjmizi tereddüde kaptınp roed
etmemiştir ve bu itibarla Türk h ,, ' .~.mncyi~. 
denizcisini öz sularında efendi ı Fakat buna mukabil, dünya· 
payesine çıkaran Cümburiyet ya "' -,, a r'" w ' '· 
Türkiyesinin bunu yapmakla ruz ki bir çok siyasi ve içtimai 
neler başarmış olduğunu, eski muhitleri derin bir tereddüt ve 
kara günleri idrak etmiş olan knr~ı·•n7.ll~~ i;:11n·amı:-;t1r. 
nesil kadar kavrayamaz. Bun· Harbe girmekle girmemek, gi 
da da mazurdur, zıra kendıni rilirse ne olur veya ne olmaz, 
bildiği andan beri o, bir Türk sağa dönmekle sola bakmak, 
limanından diğenne gönderin· sakala üflemekle bıyığa üfle
de nurlu hilalımızi taşıyan bır mek arasında o kadar çapraşık 
Türk gemisiyle gidip geldi. 1 tereddütler, lüzumlu lüzumsuz 

endişeler, katmerlı kararsızlık· 
!ar görüyoruz ki tuttuğumuz 

ne idi o kara dürüst ve açık yoldan iftihar ve * Aman yarabbi 
günler .. 

Birbirmden köhne, birbirin· 
den murdar '1darei Mahsusa,. 
gemilerı.. Haliçte birbll'lnın ü
zenne abanmış yeıs verici bir 
pas ve harabi manzarası içmde 
çürüyüp giden, sözüm ona, 
posta vapurlan. Köprü . Kadı
köy seferlerini sakin havalarda 
bır saatte, biraz denizlı lodos
larda iki, iki buçuk saatte ya
pabilen mahut ( 4) numaralı 
vapur. Yol alırken zangır, zan· 
gır bacası sallanan ve makıne
sinin sesı: 

- Çabalama kaptan, ben gi
demem!.. temposuna kolayca 
uyan "Aydın,, !ar, "Esenşev
ket,, ler .. 

Sandalının içmde ayağa kal· 
kıp kolunu uzatarak: 

Yetişebilirsen, çiğneme
mezlik etme!.. hıtabı karşısın
da bıle sür"atleri saatte ilu üç 
mıli bır türllı geçemeyen Halı
çın başı, kıçı düz; yandan çark· 
lı tontonları.. t;te bu vokluk 
ve boşluk ıçinde Türk sulann
da Türk gemısı ve Türk gemicı
sı hakirdı. Çünkü her ikisi de 
bakımsızdı. 

Buna m~ıkabıl O'manlı iınp~
ratorluğu a:oker sevkiyatım bı
le "Destiıni., ısimlı bir yabancı 
kumpanyamn vapurlarıyle ya
pardı. Türk limanları ausıııda 
hep ecnebı bandıtalı gernılcr i~
lerdı . lstanbul!a J\fod1ııya a
rv sında bile sefer eden k liçük 
teknelcnn hemen iwpsi ccnebı 
bayı al< tn~ırlardı 

Bütün bu yabancılar nr'lô!n
da yalnız ··~rketı Hayrıye., 
vapurları yüziimüzti güldürür 
ve yalnız T:irk sancaı<·, nı bu 
n1üessesenin temiz gemilerınde 
seyı ıle sevınmlik. 

gurur duyuyoruz. 
Bugünkü siyasi kararsızlıklar 

karşısında hoş bır hadiseyı. lı.ı· 
tırladım. Bu bizim siyasi tanhı
mıze bir güç geçecektir. Çünkü 
Abdülhamidin siyasi devri ba
kımından büyük bir manası var· 
dır. Önce dekoruuu çi1.eyım 

Yıldız sarayında Abdiıllıa
mit, korku, korkutma , zulüm 
denı 

lstanbul vakasmda lst:ınlıı.l 
Şehremını Rıdvan Psşa. Rıd
van Pa.~a ivi bir ve1irdır. A \). 
dülhamidın °göz bebeği ve za
manın en nlifuzlu bir ;,ahsıyet
tır Erenköyiındc oturuyor. 
l:Not. I' · !in.:n.ılı, t, ı;.:;ıı~·,. u .. 
'janın adamları t~ı .,fından E
renkciydekı köşküne ;:ıderken 
tabanca ıle öldürülmüştii. 'l'a· 
rihi bır vak'adır.) 

Balkan mııbarebcsinde vazi
fe alan Kara Said Pasa Selımı· 
ye kumandanıdır. ::;.,n huylu, 
pervasız bır zattır. 

Genç Muzaffer bey de l)a•a
nın ya\"erıdır (Genç Türk) !er
den vatansever lıH' delikan;ı. 
Ayni ıamanda kiminle olursa 
ol~un .şaka ve n111ziplik Ptme~i 
pek •ever. Dekor iıitti. Sahnede 
hareket başlı\•or: 

Hıdvan pnşa ata meraklı. 
(,uzel, cins :ıir Arap kısrağı al
mı~tır. Bu kısraktan döl almr,k 
istiyor. Ara~ır taratır. Bir 6tİn 
haber verırler: 

- Sclimıye kumandanı Kara 
Sait pa.;a hazretleri b;raderı
n L~dc !Jc-.~lil\ Hiir~1nın ı,:ok rıns 
bir aygırı varmış. Ondan ıiöl a
Jaoıl~r~ 

Rıdvan paşa haber aönde11r, 
giden J".elli lPlli zat v;ı~·er ~\tu
zaffer beye anlatır. Yaver oda-
ya g:rer: 

...................... ~ 

- Rıdvan pa.şa hazretleri bi
raderinizin selamı var, gözle
rinizden öptü. Saray Haraaı
rı ·~ ın :tı~qn oh::n ·1o; :rı i ı_iı--\' 1 t·ti· 

nizde bakılan aygırdaı. döl al· 
n: Jl-ı: istıvorıarmu;. i\je en11r bu
yurursunuz. 

Kara Sait p9şa biraz teı-ed-
dütten sonra emir verir: 

1 
-· Gönder Muzaffer.. 1 
Muzaffer bey çıkar. Fakat 

paşanın ku;a tereddüdü gözün -
1 den kaçmaz, tekrar içeriye gi- ı 

rer: · 
-· Paşa hazr..,tleri, der.. Ay

gırı emri rlevletini?. mucibince 
göndereceğiz, baş üstiine, fa. 
kat bir maruza ..... . 

- Söyle b•kayım, ne var? 
- Şey efendim, hani, aygır 

Har:i.yı Hümayuna mensuptur . 
Padişah efendimızin atlarına ne 
kadar meraklı olduğunu ... 

- Anladım. Gönderme l\Iu-
zaffer!. I 

- Başüstüne efendim. 1 
Muzaffer bey vaziyetin ko-, 

mikliğini hemen kavrar, beş da· 
kika sonra gene girer: 

- Ne ıstiyorsun Muzaffer? 
- Paşam !Af buyurunuz, ak· 

lıma aci?.ane bir diişünre gtldi. 
- Neye dair o~lum ?. ! 
- Hanı, yok lı!U ya, ayıı-ır 

meselesi.. 
- Aygırı göndermed;n de

ğil mi? 
- Müsaade buyurunuz pa · I 

şam. şey .. dlişündiinı ki Rıdrnn 
paşa hazretleri bı•·ad<•riniz zatı 

}-• n:ı t:ra!ı ,.._,- rı ·"nıİ/J'l ! 
göz bebeğidir Haber alırlaIBa ki 
en i\•l :.damım Rı<lvan kırk yıl
da bir a_vgırı i:;tedi de en iyi ada· 
mım &ıid ... 

- Giınder, llluznffer!. 
On Jakika sonra Muzoffer 

bey ~ ·ne paşanın huzurundadır. 
- Ca>denrclin mi l\luzatfrı ? 

- Pasan1 .bir türlü i~in ir in-
den cıknmad;m.. Göııdıorme~ine 
göndt'.!t'Plirıl. Fakat, ya sarav:ı 
sormadan gönderdi diye hafiye
ler jurna 1 ederlerı;e? 

·-· Cöı:derme, Muzaffer!, 
Be ~on dakika sonra ~Iuzaffer 

bey ~ene hıı7.uula: 

- İ\"i ettin de göndermedin. 
- Fakat paşa 'ıa7.relleri, mü-

t ;,..... ' ı ···ı arz~trnt:kli {-;. c 
mü~aade buy urun uz... Diyelim 
ki :-.arayı hünı.ıyuna yazıp ~or
duk. Şüphe>iz nıuvafık irade 
çıkacak. Ya bunu Rıdvan pa
\•3 hdtretleri bir:ıderinız duyar 
da ( \'d.Y ! d~rse, paşa biraU~rim 
bi• aygın bana inanmadı da 
padişahımızı rahatsız etti.) ve 
do~ruca saraya gidip • haşa 

* O kara., hazin günleri yaFama-

tan sonra layıldyle kavrayablır- :~/•yet değil - biraz sızlanır- 1 
ler. 
~ürk de · ·ı · b - Gönder, Muzaffer? .. 

mış yem nesil Tilrk dcnizcile
rın bayrnmındak> göğll.s ka
bartıcı mıin:ıyı ancak bır ız.:.hat-

ku~lu ot""lt:n~cı erı, ayr:...ııı.nız Biraz sonra genç muL..~P gene 
paşanın karşısında: j 
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~Mahheme dolan
dırıcıları 

Sözüne inandığım bir ta
nıdık anlattı: 

"- Hükiımet çok yerinde 
bir kararla bundan iki sene 
evvel "mahkeme takipçisi,. ün
vanı altında çalışan bir takım 
tufeyli adamları işten men vo 
bu gibi işlerle her modern mem 
lekette olduğu gibi rnlinhasıran 
avukatların meşgul olabileceği· 
ni ilPn etti. 

Belki bu takipçiler arasında 
bir kaç namuslu ve dürüst a
dam da \'ardı. Fal·'lt bunların 
ekserisini n1ahlten1e tt:Oriclorla
rında a'lıyacak safdil arayan 
bir takım serseriler, do!andm
cılar filan teşkil ediyordu. 

Kurulc:n tuzak 

Bunlar bilhas~a icra ve 
hukuk mahkemelerine iş

ler~ dücen zavallı vatandaslar.\ 
mu"allat olurlaı·rlı. Mesela· evi 
satılmakta olan bir ?dama ya
nac:1rlar, kanunu ivi 'bilmiyıZ"n~ 
be:ki de okuma.ı yazması bil~ 
olmavan bıı masum ·atanda•ı 
tu,.aga düşürürler. Hakimler, 
müddeiumumiler ne~dtn·- mu· 
hayyel nüfuzlarından ( ! ) dem 
vurnıak işi bir çırpıda r aliede. 
ccklerini, btınun irin su kadar 
raraya ihtiyaç oldw:unu söy
lerler. Bi~are vatandaş çok ke
re bu"'llara kanar. El.inde av
cuı·da be~ on parıı. kn ldıysa ve
rir. F-ıkat bu parayı alan ha
yırhah ( !) dostları bir dar• 
bnlama'<lı. Bu müddet 1.arfında 
kanun da seyrini takin eder. 
Bunlara inaırnn vatan<l&ş bir 
~ok hatalı işler yaptıih ırın 
neticede evini büsbütün kaybet
der. 

Başka b'· ur•.Jf 

A yni acl:ımların başka bir 
marifetleri de izalei şü

yu \'e:,air satarak islerine bıı
runlar nı sokmak, bunları al
'M '.ı m~rtıııriyetinde bulunan 
eshabı mesalihi malın kıvnıeti
ni arttırmak tchdidile ~a'ymak· 
tır. 

hre lıiikiımc'in vrni kararı 
biı gibi •lir-heli adanıla•·ı mah
J.- -ıe kr ·idorlarından u~aklaş
tınlı. 

Fe.kat ... 

Fakat geçenlerde ruahkr
meye bir i im düşmtlır 

lü Bununla uifraşırkeıı mH hııt 
laldp~ilerden bir kaç ki•ini~ • e
nıucn koridorhrda dal:ışlık1 a· 
tını ve bu defa gayri rC'sn!i !=;U· 

r€-tte avlıyacak z~··n.~h arastır
dıklarını gördiim. G'>;,l~ı ine kes 
tirdiklP•·i cshabı me,clihe yak
laşıp bir tak•m ınuhayycl nü
fuzlM ılan bahsederı hu dolan • 
dırıcıların me\"cııdiyeti hakkın· 
<la !'!ayın rnUdde:iun11ım:nin na
zarı dikkatini celbedersen bü· 
ylik bir iyilik yapmıs olecak. • 
sın .. , 

Ben de bunu ehernmivet1c Bııy 
Hikmet Onat'ın n:ı.z.arı dikka
tine arzediyorum. 

MURAD SERl'OGLU 
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Anneciğim. tnsan mutla
l:a sevdiğinden maddi bir şey 
ını bekler? 

- Ona ne •ilphe. 
- Pekala. Bu kız hana bir 

Yuva kuracak. Muhabbet geti· 
recek, saadet getirecek. 

- Belki ilk za.manhrua öyle. 
Fakat sonralan sana zaruret ge 
tııecek, sefalet getireceJ,. ! Pa· 
•ı;~ız aşk olmaz. 

- Nasıl? 
- Evet. Puauz a.'lk olmaz. 

~ll<' r ıur fakat dev~m etmez. 
•şte karde.j;in göziinil.ı onünue 
duruyor. Kocasının f.> Jcirliğin • 
den ona bile bıkkınlı 1< egldi. 

- :een böyle düşilnmUyo 
rum. 

-- Bu düsünmek meselesi de
t;i!diı-. Akıllı adam böyle hare
ket etmez. Sen akılsız bir adam 
aın. 

- ~endimi öyle zannetmiyo· 
t'Um. 

- Sözüme dikkat et. Sana 
!eki değilsin, demiyorum. Akıl
ıııısin diyorum. Akıl ile zeka 
~~sbütün ayrı ~eylerdir. Baban 
ıç zeki değildi. ·Ji'akat akıllı 

•damdı. Her şeyi bana bıraktı 
"e öllihclye kadar rahat l'ahat 
)&§adı, . 

Fazıl, anııPsine karsı kendı 
ni hangı sahada miiJafaa etse 
Nadıre hanım mıa karsı vere -
cek bır cevap buluvordU: Bırı. 
bırleriniıı kanından, etınden. ke
miğinden yaı·atıldıkla.rı hall'!e, 
~üııünce, duygu, hayatı gorıiş 
ıtıbarıle tamamen b>ribırlenne 
yabancı olan bu anr o;;ıı1 ara 
sında mücadele devanı edıyor 
du Nadıre hnıam, oglunurı ılP
n sürdüğil bütiin nazarıyelerı 
kendı mMtığtna göre ı;üriitü 
yor ve gen~ adamı ya,·as yava~ 
tamamen tahaküm çenberınm 
ıçınc alıyordu. 

Fazıl: 

- Anne! dedi. Bizim biri • 
birimizi anlamamıza imkan 
yok Hayat hakkında nazarıye
lerimiz tamamen ayndır. 

- Bu nazariye meselesi dl'
ğil, sen hayatta bir istisna tes
kil ediyornıın. Hiç kimse seni·u 
gibi düşünmez. 

- Maalesef öyle, kimsenin 
benim gibi düşünmediğini ben 
de biliyonıın. Servet, insanlar 
içiıı bir fazilet olmuş. Fakat bu 
mntlalca beni de herkes gibi dü
şünmeme bir sebep teşkil etmez. 
Onun için bana müsaade edin .. 

Nadire hanım, öfkeden do-

nuk bir cam rengıni alan na -
zarlarını ogiuna d'kti: 

- Bu meseleyi lıalletmedik· 
ten sonra oda<l.ın çıkamazsın! 
dedı. 

Fazıl ayağa kalktı: 

- Ric3 ederim. auncrı~ım, 
o~nı bırakınıo:. gıtleyuıı. ~ızın 
ıçin bu meselenin hıılJ· bcnım 
muvafakatım demektır; ve ben 
buna Hevet,, demıyeceğım. 

- Diyeı..'ek~ın ! 

- O halde ben irademe sahip 
değilım. 

- Üzerinde mes'ulıyet olan 
adam iradesine sahıp olamaz. 
Senın üzer.nde bu "vın .me.ıulı
yetı var. 

- Dikkat et anne l Bana ıl.
deta esir muamelesı edıyorsun. 

Nadire lıanım ı~ırı~ı bir kah· 
kaha kopardı: 

- Ay! Sen kendıni başka 
bir şey mi ~anı yordun? Görü
yorum ki od:ı.ııı doldurduğun 
na öı';Tdeı,1eı.1işler. Cemiyet ha· 
yattaki hakiki mevkilerini sa
na öğretmeınişl~r. Cemiyet ha
yatında yaşıyanlar esaretten 
kurtulamazlar. En hür, en müs
takil sandıklann hile hiç olmaz
sa üzerlerine aldıkları işin, mes· 
uliyetin esiri olurlar. Ben bu-

uu ol .. atlar U""'flllJ'! it..~Rtirm1~·oruın 
Benim düşüncem şu e\~in içi
ne aittir. Burada herkes e.;fr. 
cttt \'e t: ı.nlm e.sır11ndir. AnJad~~ 
nıı ~ 

Fazıl, ta hakkü,nün bu dere
cesını anlamıyordu. Anasına 
ha)•retle baktı.. 

Nadire hanım her cüınlenııı 
arasında b.ir kere pofl.tyar:ı.k, 
devam etti: 

- Her esir, peş tahtaya pa
ra sayılarak satın alınmaz Bir 
takım mecburiyeltcr de in,;;ın · 
lan birbirine kol köle t"<.!er. H~
ıe senin ı·:ı"".i~·etmd·~ l)Janl::ı1 pa,. 
ra ile alınmıııJanlım tl.ıha s.•ı<· 
lam >urette tumc'.Jüke h 1k lia· 
zanırlar. Benir.ı senın uzcrud~ 
emeğim var. S.!1.• eı:;ir pa~drJn
dan als,ıydır.1 •ıı:nyet vcrJı;\ım 
rıara 1\~dar kıyıııl~ti.ı olurdu. 
Öyle değıl. B~u senı p~ydahla
du11, b•.1 ooya ,.;-e:a!nf'ıyc kactar 
uğraştı"ll, emek verdım. Oıe
rındeki ua kkınıı odeye,netoın . 
Bana itir ~~ etıntk, istediğımi 
yapmaın<H lcaın ıı~ haddine! 

l·~a.zıl düı;:iinüyordu. 

AnnL>siru tariht~ 0kudt1ğu ka
dıJlalrııı bır (tenasüh) li g bi gö 
ıuyor, onu rakib<olcnni boö'du -

d 
. o 

rup enıze attıran \'alıd<• sultan-
lara, koCa.larını, 3s1klaıın1 ze
hırliyen Ltikres'lcrc, .üalila'lara 
benzetiyor, karı:ıısında halayık
ları hamama sokarak !orbaç
la döven, bütün ev halkını tit
reten o eski Nadire hanımı 

görüyordu . • Çocukluğundaııberi 
ikinci tabiat hükmüne geçmi3 

l:ı:r korku bütün hüviyetini 
sarcıı. 

~'azı!, Nadire hanımın ;la de
dıği gibi ahiak itıbariylc ba
basına çok benzerdi. Ana..ına 
bu kadarcık da ınukavemetı ge· 
ne ondan aldığı az buçuk bir 
irade Jnıvvetiyle idi. Yoksa ta
mamen oabası gibi hareket et
miş olsaydi çoktan "münasip._r :., di)ecck ışin içinden çıka· 
~ktı. Nadire hanım I.<'azılın 
ınııkavemetiniıı yavaş ya·ıaş \ı.ı

nlınağa b<IJ>ladığını hıssetnıiş 
;ı-ibı .'CRini yiı!<se!tti: 

- - Sana qirrJiiye kadar mıı
k11J bir a.,Unı gibi . .öz. ~öylcdiu1; 
anlaınıyon;un.. Bcr..ıın bir ta
kım züğürt tesellilerine karnım 
tok. 

- Fakat anne .. 
- Fakatı "'"katı yok.. S:ı-

na ~oy:r.dım .Bu udadan ancak 
toi<lifıme ınu•ıafakat ~tmek •U
retiy le çıkabilirsin. Yoksa en 
büyük rezalete hazır ..,ı.. 

-- Bana ço1,;uk mua.ı.oelesi e<li· 
yorsun. 

- Hayır <;OCUk :nııdlllel&i 
et.tniy(·rum .. Költ.! ınu;ı melesi e· 
di yurı...ı.ı, Seni doğur-Jıım, bÜ· 
ytilti.un, okuLtum, yetiştirdim ... 
Şimdi ıtiırı ıle ııreru;eı:ı Dilfikar 
ha.ı11u1 ı:!J. eudiye satıyorum .. 
Kafa.na dank dedi mi? 

IV 

Siyah, Beyaz 

Matbaanın riitubeUi, dar ko· 

ridorunda, merdivenin yanında 
oturan kapıcı Hiiseyin ağa bir 
kaç gazete ile bir zarf uzata
rak: 

- Dün getirdiler! dedi. 
Fazıl zarfı cebine koyarken 

sordu: 
- Yahya bey geldi mi? 
- Yukarıda beyim. 
Gazeteleri koltuğunun altına 

sıkıştırdı; pis duvarlara slirün 
memeğe çalışarak dar merdi • 
~enin çatlak mermer kademele
rini ağır ağır çıkmağa başladı. 

"İstikbal.. gazcte•i s•hıbi 
Yııhya bey birinci katta, bir 
meyhane tezgahını andıran 
idare bölmesi,ıin yanında is
kemleye otumıuş karşısındaki 
~ürettipleı-den birini si~aya çe
kıyor~u. Fazılı selamladıktan 
sor.ra tezırfıbın üstünde duran 
bir gazeteyi aldı, uzattı. 

- Size ait bir makale \'ar, 
dedi. 

- Nedir? 
- Okuyun. Galiba gençler 

size tariz ediyorlar. 
Fazıl gazeteyi cebine soktu· 

ikinci kata çıktı. Muharrirleri~ 
çalıştıkları büyük odaya girdi. 
htihbarat müdüri.i Tl"Vfik Bey, 
eskilikten, kirden 'bbii bir par
laklık alan ve eski kalem oda
larındaki yazıhaneleri andıran 
gözlü masanın başında oturu , 
yor, v~. kağıdın Uzerine kurşun 
kalemı ıle manasız çizgiler çizi
yordu. 

- Buyurunuz üstaıl ı 

(Arkası VW"J 
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(YENİ SABAH) iN BÜYÜK SiYASİ TEFRIKASI 1 

Yazan: Sami Karayeı-------------30 birinciliği d ı · k 
Zaten, Kırkpınarda baş güre- Birçok yerlerinden; mesela, ku- Allah rahmet eylesin. lhş Bölgeler arasında yapılan Çanakkale önün e Çe iğe arşı 

ııi kurtarmak 0 devirde kolay !ağı kırıktı. Bu il.lemet muUa- pehlivan Kula Hafız da yanı · grup birincilikleri neticelenmiş • f • 
değildi. Değil DeH Hafızl.~r, Çıl ka pehlivanlık nişanesi fdi, Hiç mızda. O, sarıklı Çolak Molla ve Samsundan Trabzon idman JffianJll za efJ 
gın Mustafalar bıle ba~ gureşle- sıkı bir boyunduruk yemiyen a- gibi medreseli idi. yurdu Adanadan Kayseri Sü -
rin içinden çıkamazlardı. dan1ın kulağı kırık olur muydu? Hafız da, ancak altmış sekiz merspor Balı kesirden Kocaeli y Onlar da bizim filonun arkasın-

Kırkpınara öyle pehli»anlar Hergelecide daha birt:ok ala· okkalık bir ba!! pehlivandı. Fa.. idman yurdu takımları grupla· ,--- a Z afi: --, dan veva önünden Marmara de· 
gelirdi ki, isimleri isitilmemiş, metler vardı. Kemiksiz swatı -1 kat boyu o kadar uzun değildi. nnıtı birincisi olmuşlardır. Tür- r ni,.;ı;e "girebilir veya Çanaklta-
yabancı insaıılardı. nın altında geniş ve adeleli bir Orta boylu.. geniş omuzlu, kiye futbol birinciliklerine Be- v. ço·· rç i 1 le önündeki iflomuzu tahrip e-

Meseli Tosunun ismini kim ense... geni~ göğüslü, iri ve geniş kal· şiktaı;ı Gençler birliği, Altay ve ciebilirler. 
işitmiş,ti. Tosun, yağ güre~ini Aman Allahım, o ensenin lu- çalı.. bdi kadar kalın ve müş- Türkiye şampiyonu Demirspor "Yukarıda izah ettiğim sebep 
pek az bildiği halde hemşenle- nşıklan ve şekli aradan otuz kül baldırlı bir pehlivandı. Yağ takımlarile üç grup bi!'iııcileri 15 7 !erden dolayı ben Çanakkale Ö· 

rinin yardımile Kırkpınara ka- beş sene geçtiği halde daha ha- namına bir sey yoktu. Safi ada· Tarasıeınmnuzdda ayaAnkpılacarakadamaçbal~~aanal~ Türk topçusunun hüneri 1 nündeki amiralımızın, boğazın 
dar gelebilmişti. . . . \Iİ, ihtiyar olduğu halde adımla- le idi. Hafızin da sol kulağı 00. ~ iki aahili sıkı bir surette ele ge-

Ve Tosun büyük ortada ıkınc; li aklımdan çıkmıyor... yuHndeıırgnıkelectaı.n, .• ~n.ıyrlıektı.bir bizleri cakkt_ve 17 Temmuzda bitirile - "18 Mart taarnızıından evveıJ çirilmeden evvel tarruza geç-
olmuştu. Eğer Hergeleciyi mag Hele, duruşları .. söz söyle,ıri- su'·zdu". Gül' erek~ ee . ır. • ben harp komitesinde fikrimi i-J mesine taraftar değilim. Ordu-
Iiıp etmiş olsaydı, büyük ortayı I nnı atışı onu herkesten a.- Lik maçlanna ~ide zah etmis ve e"er bu harekat nun yardımı olmaksızın donan-
alacaktı. yırdedıyordu. Bisler, muhakkak - Sizler, Cemal beyin a rkada ba.~ sonuna kadar gÖtürülecek olur· J manın yalnız başına yapacağı 

Tosunun Kırkpınarda yendiği / ona benzemiyorduk. şı mısınız?. . ~t??l f~~rasY.onu . Türkiye sa bize on iki zırhlıya mal ?la- taarruz bence büyük miktarda 
büyük orta pelılivıtnlan o dev - Hergeleci yetmiş beşlik oldu- Deyince; bırıncılıklerını m_uteakip futbol cağım söylemiştim. Müttefik • gemi ve ime n kaybetmemize se-
rin namdar ve çok kı~k peh- 1 ğu halde derhal ayı rdolunuyor- - Evet.. me~simini 3~ Agust~sa kadar !erin üç zırhlısı 18 Martta bat- bep olacaktır. Bu zayiat ile ve 
Jivanlan idL Bu pelılıvanları du. Onu herhangi bir yabancı Cevabını verdik.. Hafız, beni tatil edecektır. Eylül . ayında mıs ve iki tanesi de aı,~ ya- bu zayiatın muhtemel neticele-
yeıımek kolay değildi. I gönıe, ve hiç güreşle alakalı 0 1· dirseğile dürtüyordu. Ben, onun kulüpler çalışma _devresı olarak raıanm' ı.", fakat henüz Çanakka rile nisbet kabul edebilecek "-'" 

Hatta, Tosunun yendiği peh- masa. bile derhal durup bakı - bu dürtüıriinden ne demek iste- geçirecekler ve lıg maçlarına ledeki ı."uvvetli topçuların men·! bir muvaffakiyet ihtimali y~ 
livanların hiçbir vakit akılla - yordu. ve yetişerek bize soru - diğini aniamıştım. Kim olduğu- Teşrinievvelin ilk haftasında. ziline yaklaşmamış ve yolu a~-, tur. Ben bu yolda bir proje ile 
nndan bir Samsun, !lir Havza- yordu: nu sor demek istiyordu. başlanacaktır. ınak üzere mayn tarlalarına ka- iş birliği yapmadığımın açıkça 
lının geçmediği muhakkaktı. - Ru eski ve meşhur pehli - Bu sırada.. kahveci Osman Beden terbiyesi genel direl..-Wr- fi derecede yaklaşmadan bu za- bilinmesini arzu ediyorum~ 

Tesadüfen gelen Tcsun, mey- vanlardan mı?. geldi. Hergeleciye sordu: lüğü eğl~eıı. 1:'m'8u açıy?r yiata maruz kalmışlardır. Eğer Fisc~r 
danı temizleyivernıişti. Eğer, İşte, Heqeleci bu kadar ba- - Ağam, ne içiyorsunuz?. Beden terbıyesı Genel Dırek- biz boğazı açmak niyetinde isek! • 
Tosun yağ güreşini değil Her- riz bir şekle ve vasfa malikti. O, cevap verdi: t~rlü~ Temmuz ayı baslaı~nda evveli en büyük kalibredeki v~. MösyU Çorç!lden 
geleci kadaP, hasınılan d~rece - Öksürmesi bile: - Lokum getir... bır egıtme~. _!<ursu aQa~aktır. batarya halindeki topları sukut Lord Fı'şere 
sinde bilmiş olsaydı, belki, Heri - Ben, pehlivanım diye ba- Ben, atıldım, eğer nargile Kursun ogretmenlerı şu şe- ettirmemiz laumdır. Ondan son 1 

geleciyi de meydandan çıkarır· ğınyordtı. falan isterseniz yapsınlar.. kilde seçi~iş.~~: .. _ • ra mayn tarla.lan arasından bir 
11 

:Mayıs 
1915 dı. Hergeleci, kahveden içeri g,i- O cevap verdi: K~mp mudııru Ce'!1al G_ogdag yol açmamız icap eder. 18 Mart k 

Fakat Hergeleci, müstesna rip şöyle etrafına bakındıktan - Alısmadık oğul.. Ne kah- ö_gretmenler . Celal ~ınçer, tecrübesinin bana verdiği ders- Bir baskın halinde Çana ka· ""r&tılm•• vücutlerdendi. O, ı sonra bizim toplu grup:ı. yakla· veye, ne 'çaya ve ne de sigara s d T fur Yılda Nızamet lenin zorlanmasına mütedair 
~ - ..., rak k 1 b' H b l · a ı, ay ' n, . lere göre düşman topçusunu bı·r teklüe benim tarafımdan as-Alfah vergisi idi. şa a ın ır seslP: ve nargileye.. em un ar ınsa- tin, Sa.di. susturmak mümkün değildir. 

Hergeleci, ekkası hafif ol -, - Esseliimü alevküm... nı keser.. ., __ , ~-rbivesl m"'--"eflerinln . D.. to""ulan hemen gizle la maruz kalmıyacaksınız. Bu 
makla beraber fevkala.Je yara- Diyerek elini göğsüne getirdi Dedi. ...,..ikinen "'. b~ iklet """::~-'--•·--· uşman ,., 

1 
t ld - mevzuda son derece itminan · 

te nl - l di Bu la'fları·ıe daha zı'yade peh- el sen ıs m,,,........._ ni»erirler; top ar sus uru u ka"r bı'r ı'fade ı'le izah ettigın"· ir tılışı dolayısile hasımlarına - ve şu an soy e : ha il · 
!evvuk ediyordu. - A be beyler, Cemal Bey livan' oğlu pehlivan olduğunu İstanbul bisiklet ajanlığının sanıyoruz, sonra .

1
.rp gem. erı fikri kabul ediyorum. Amiralın 

Hergeleci, Yürük Ali .. A_rna. - burada mı? belli ediyordu. Bende de me- beden terbiyesi mükellefleri a- tam onların menkzı ıne gı.~~e Çanakkale istihkamlarına taar· 
vutog"lu, Karagöz Ali gıbı peh- Biz derhal kimi sorduğunu rak çoğalmıştı. Kim olduğunu rasında tertip ettiği bisiklet birden ortaya çı ıp 

1
r:ern: erın ruz etmeği ve Kefez mıı.ynlarını 

livan doğmuş san'atkiirlardı. anlıımıştık .. Pehlivan, pehlivanı sormak hırsım artmıştı. seri müsabakalarının ikincisi 24 tam ortasına nişan a ıyor ar. toplaması askeri harekata yar-
Hergeleci, ömründe yetmiş soruyordu. Herhalde bu, bizim Düsiinüyordıım: Temmuzda Fenerbahçe ile Ya - "Maynların taranmasına ge- dım için olabilir. Düşmanın pek 
~ okkayı amnadı. Fakat, yüs ustamız Cemal pehlivandı. _ ·Acaba, Kavasoğlu mu?... kacığa gidip gelme olarak 50 lince, benim fikrime kalırsa, zayıf mühimmat stokunu tüket-
otuz okkalık en namdar pehli - Ben, ce~-ap verdim: Katrancı mı?.. kilometrelik mesafe dahilinde 1 hatta bataryalar susturulduk - mek ~ok faydalı olacağı husu· 
vanları mağlup etti veyahut - Burada yok ağam .. Fakat Nihayet, ezile büzüle şöyle yapılacaktır. tan sonra bile bunların toplan- sunda ötedenberi sizinle mütte· 
meydandan kaçırdı. yarım saat sonra gelir.. bir kapı açtım: Vsküdar Ilalke~i spor kolunun ması imkansızdır. Ancak eski / fik idik. ırakat general Hamil . 

Hergelecinin ciha~ pehlivanı O, ciddiyetle mukabele etti. -Ağam, bu baş pehlivanla- huıtünJ<ü fa.aliyeti sahile hakim olan tepeler ordu 1 tonun en son telgrafı şimdilik 
Kara Ahmetle yanyana çıkmıs - Acaba nerede bulabilirim• nmız,lan Sarı Hafızdır, Ben, 117 '1941 salı günü akııamı muz tarafından işgal edilirse buna lüzum olmadı~nı bildiri· 
çıplak ve kispetli resimleri var· Mukabele ettim: Sami.. •i!B.ıı fila::.. Deniz bayramı şerefine Şemsi- bu tarama ameliyatı mümkün yor. Umuma taalliık eden şahsi 
dır. - O, ~imdi gümrükte vazife· Ve takdimi bitirir, bitirmez de paşada bir spor gecesi yapıla- olabilir. ve husu.si münasebetlerimiz na-

Bu resim, tarihi bir resimdir dedir .. Vazifesinden çıkar Çık· fiorclum: caktır. Evvela denizden yüzecek "Çanakkale boğazı zorlandık mına bütün müsbet projeler de 
Bu resimde Hergeleciyi görmek maz doğru buraya gelir .. Yarım - Ağam, affedersiniz.. Sizi bir meşaleli yanş İnhisar depo- tan sonra da Nara istihkam - daima tam bir itilaf halinde bu· 
kafidir. Kollannı göğsüne ka - saat sonra muhakkak burada· de tanıyabilmek şerefini bize su önünde başlıyarak Anadolu !arı grupile mücadele etmemiz lunacağımızı kuvvetle ümit e-
vuştumıuş ayakta ' duran bu dır. Biz yabancı değiliz.. Ce- vt>rir misiniz?. Kulübü binası önünde de bekli- ıazımdır. Diğer taraftan Boğa- <liyorum. 
pehlivanın vallah bir kaplandanı mal beyin arkadaşlarıyız buyu- Deyince, gayri ihtiyari Ma -, yen takım arkadaşlarına meşale ~dışında, yani Marmara deni· 1 "Bugün çok müşkül ~!r va· 
farkı yoktur. Aman Allah, ne run oturun jeste bir imparator gibi dikildi leri teslim ederek 3 kilometrelik zmde mayn tarlaları le karşıla- zivette bulunuyoruz. Burun Ça-
çetin durustur. O, düzgün ve Dedim. O, Latasını iri ve ke- ve tevazula: · bir sahil boyu yııruµ olacaktır. ı;acağımıza şüphe yoktur. ~ı_ın· ı nakkalede girişilen ha.rekatın 
sarp bir adale grubudur. Bakış- mikli ellerile topladı. Sedire O· - Hergeleci İbrahim!.. Bundan maada kol ~kanı Ha- dan doalyı M~'.a ?enı:tınE' kabahatı ister bana ait olsun, 
lan, tavrı hemen hücuma geç- turdu. Selam verip selam aldı .. Demesin mi? .. Hepimizin göz lfık Hekimoğlu tarafıudan gil- yalnız zıı·hlılan degıl, kifı mik- isterse ben bu harekatı tam biı> 
çeceğini gösteriyor. 'Ve sustuk.. !eri fal taşı gibi açrlmı~. De- nün mahiyeti Beden terbiyesi, darda mayn tarayıcıları da ge- mnvafakiyete iaal etmemek bed 

Hergelecinin yalnız adeleli Kendi kendimize düşünüyo- mek karşımızdaki ihtiyar Her- oyun, jimnastik ve spor hakkın çirmek icap edecektir. Bunlar bahtlığında bulunayım. Şimdi 
ve çalımlı değil, kalc;alannın ~ ruz: geleci İbrahim idi, da görüşmeler yapılacaktır. Ay- olmayınca zırhlılar hiçbir işe gö biz, hem karada hem denizdl' 
şekkül ve mevzun endamı da - Acaba bu kim?. ( Arkaaı var) rıca. boks, eskrim, alev çember· ı emiyecelı: ve bir ölüm ağı içine müşterek hareket edilen büyüll' 
insanın üzerinde büyük tesir bı- =========================== !erinden geçme hareketleri yapı diıeI;lliiş olacaklardır. bir teşebbüse atılm'j 1:-ulunu -
ralnyor... 10 iKTiSAT !arak günün gecesi kutıulana • d . . d yoruz. Siz de bu teşe~tise rıza 

Ben, Hergelecinin ihtiyarlığı- ressamımız caktır. Davetiyelerin Halkevin- Marmara enızın e ve muvafakat göstermiştiniz 
na yetiştim. Bizzat Hergeleci -- yurt irine gönde- h deki spor kolu bıı.şkanlığından I Arkaclıtşlık şimesi, sebat, sa-
yi de gördüm. Yet:mi!! beş yaş Y- Mersine yeniden ka ve alınması rica olunur. ve stanbulda ! bır, bUtün bu evsafın en yüksek 
larında vardı. riliyor geldi =- - ·- dereceye varması lizımdır ki, 

Hergeleci O vakitler Ramide 11111•• ••••••••• "Nihayet farzedelim ki filo zafer bize müyesser clsun. Şim-Za lı f-'-- ""· C H p Ge Se y·" 1-;,·aret Vekileti İaşe !.!üste- r·lod b. kı M oturuyordu. va ·""'a ....., - , . , ne! kreter ı5 i n- k b" k veya ı an ır sını arma- dı bu"yük' bir ordu kalabalık bir 
'-- h t ol şarlıg"ına bag"lı Ticaret Ofisi uyu- ır ayıp d · · geçm m vaffalr muş" tü. Elyevm .,.,r aya an ü 0 senedenberi ressamlıırımız- ra enızınıo eye u sahile tımakları·ıe tutud1uş du· d·ı d' •· Sul " ıı.ırnına 500 ton kahve daha Mer Jd B' dair. ·ı · •~ 

ve uzun ömürler ı e ıgıın . dan seçtirdiği 10 nar kişilik RIZA TÜRMEN ÖLDÜ o u. ız ora ı gemı erın. ~, ruyor. Bu ordunun karşısında 
ta.n Hamid devrinin son baş _ mne gelmiştir. Bu kahveler de 1 hizatını, levazımını, kömürünü bütün Türk imparatorluğunun 
pehlivanları araaında ~ayılı is- grupları memleketin muhtelif lıalka sırası geldikçe, tevzi edi- C•cibe ve Mahmut T;innen'in nıühimmalını nasıl gC:nderece - ı kuvvetleri ve Alman zabitleri 
mi olan Gümrükler veznedarı yerlerine göndermektedir. lecektir. 1 biricik oııuııarı, Zerrin Tünnenin ği7? Filonun Marmara va geı: - var. Büyük Britanyanın bütün 
Cemal pehlivan, Hergeleciye gi-ı Bu ressamlar gittikleri yer- eşı, Sabiha ve !brahim B=no- mtsi boğazın iki salülindeki or· fazla deniz kuvvetleri bu ordu· 
d gelir<li J d t b" " ll'k yük' k kül 1'T' h • d cının dmnatıar4 Takas Limited dunun ilerlemesini temin ede- .. d 

1 1 
. k 

er . hl' er e, a ıı guze ı , se 6 a Vlm en mez. Sizı·n de bir mı"ınakaşa sı· ya ve onun muca e e erme sı ı Hergeleci, Cemal ~ ıvanın t" 1 . . t• • h tı memurlarından hır' surette bag.hdır. Uzun za. 
da ustası idi. Cemal pehlivan, ur eser en ve ıç ımaı aya - bir nanrah RIZA TU .. RMEN "ıncla si;;vıediğiniz gibi !stan -
Ramiye gı· derek yetmiQ be•'ik mızın hususiyetleri içinde seç- U' r , ul önünde bir filonun tek başı- mandanbeıi korktu~muz deniz 

.,. (B t f 2 1 1 d ı ge .. irdi~i bir tramv"'y kazası ... altı da o sular"'a kendı·..,.; go"ster Hergeleci ile so\.•unur, u1.un gü_- tikleri motifleri renk ve san'at •• "'" ' nci uy • • ·· " na yapacagı iş pek ndır. Sonra "' ·~ 
hl yüzünden, henüz 27 yaşında miştir. Bir mııvaffakiyetin bi-reş dersi alırdı ki, Cemli pc ı· imti7.acı halinde tesbit etmek- kiir yapma1Jar mı? Ben de sana iken, on be~ günlük yavru<unu bu filonun geriye dönerek Ça - ze temin edeceği istifadeler hel-

van o vakitler b:ı.ş pehlivandı.! tedirler. öyle bir kür yaptıracağım. yetim, ona baba ve refikasını nakkaleden çıkmak istPmesi o- ki de bütün harp üzerinde kat'l 
( emal pehlivan, meşhur Kol: Bugüne kadar 30 ressamımız - Nereye gideceğiz? bikes bırakıp, akı·aba ,. cvid- na pek pahalıya mal olacak ve tesir husule getirecektir. 

Hafızın veyahut San tTafız di muhtelif 30 viliiyetle bu vilaye- - Balıkpazarına. Diikkiınlar· dasını dilhun ederek aramızdan hir~ok gemilerimiz batacaktır. Ve de yadedilen baş pehliva~ın 1, .. , r.•ımızdaki müdafilerin ace- "Yukarıdaki satırlar bulun · 
1 t ba ·ı m ht ı·f k za v ko"y da sıra sıra çengellere takılm!Ş ebediyen ayrılmıştır. " . d - k k · t' b. ·za İu,tasıdır. e g 

1 
u e ı a e - etleri; üst üste istif edilmışl Cenazesi bugün ı Temmuz miliği veya kabiliyetsizliği mev ugum arışı vazıye ın ır ı 

Kola Hafız. Sultan Hamı.) !eri dolaşarak 290 tablo hazır - :ı.uubahis olamaz. hıdır ki bütün gayretlerimizi 
. . t• t d !adıl Bu 1 bizi . . peynirleri, tablıilardan sokakla· Salı günü saat 13 de Sişlı - Os- sarfetmemizi ve mümkün olan devnnın son ve meşru ıye ev- ar. eser er erı sevın ra taşmıs meyvaları, balıkları 

1 

manbey Ananyan apartmanın- "Bizi diğer bir tehlike de teh 
rinin ilk baş pehlivanları ara - direcek vaziyettedir. her gün bir kere gözden geçir. dan kaldırılarak Zincirlikuyuda dit ediyor; her gün Alman de- her çareye baş vurmaklığımızf 
sında şöhret alınış bir şahsi - Bu seneki seyahatler yurdu- Akşam evine büyük bir ncşve 

1 
A"i mezarlığa delnedile«ek- nizaltılan Çanakkaleve yaklaşı- icap ettiğini gösteı:~· Sizdb~ ~" 

yetti. muzun en uzak köşelerini de ile dönersin. Buna nikbinlik kü· ı lir. Kendi,ini sevenler bu elim yor. Bu denizaltıların zabitleri na yardım etmenızı ve utun 
Kola Hafızın güresleri fevka- içine alacak şekilde tertiplen - rü derler! son vazifeye davet eyleriz. şüphe yok ki mayn tarlalarının kalbinizle bana müzahir olına· 

lade meraklıdır. Gazhaneli meş-~ ~~m;iı;t~ir~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~m;u;.nay;~:;;;;;;;;;;;;;:~~v;:ı;zi~y;e;tin;i~g~a~y;e;t~i~y~i~b;i~Ji~y;o;rla;r~. ~!!!!!!~(S;o~n;u~N~y~ra~8~a~ü~tu~n~2~d~e~ı bur Ahmetle, meşh ır Madralı 
ile, meşhur Nakışlı Eyüple IJİllı _ .. __ 
güreşleri vardır. - - - - -

"Bilmem ki, bir rüya filemin- ,- H j K A. y E lı lan bu esmer semasına ve ru-Buralan ~imdilik bize lazım h d 1 · u" · · bestele 7 

demi, yoksa bir hülya beşiğin: 

11 

, um a, gece erın ~ıınnı -değil.. Ben, Hergeleciyi nasıl de m_iyim? Etr_aI_ıını kuşatan kı- K 1 D d k 1 R - a s 1 yen bu hakim erkek sesine o tanıdığımı okuyucularıma anla- _ iZi u a arın uy k d a1cı ki 
tayım ... Çok enteresaa hakiki! ~~ t:ıe~a':ıeg~ill~ılb~~ı:z-as~: . • aS:ki~ o, ;:' ~ gibi beli-

bir hikayedir.. humu tutuşturan ve bir serap 1'11=;:::========;=:::::;::==== = = :;::== y Bü han Çölok t# me dolanan kuvvetli bir kol, a,. 
Bir gün Beyazıtta pehlivan inandınşiyle insanı peşinden • - azan : r - mansl7. bir ecel gibi, beni ken• 

kahvesinde oturuyorduk .. Bir- çekip sürükleyen ne sihirli bir ha çok seviyorum. Ve her za. Ah yarabbi!. Ne güzel ve ne Şimdi, ortada, onunla, ilk gör dine çekiyor .. Boynumda ve saç-
çok genç arkadaşlar güreşe me- gece bu .. Pembe ve esrarlı boş- man, daha çok seveceğim.. mes'ut bir gece bu!. düğüm gündenberi, bakir kal- larımda dolaşan sıcak bir nefe-
raldı olduğumuz için daima bu Juklar içinde, yıldızlarla oyna- Ve mes'ud başıını, onun sına- Artık, ıstırap nedir bilmiyo • bimin bütün riyasız hisleriyle sin, tatlı bir ürpertişle bütün 
kahveye giderdik ... Bu, arka - şarak kehkeşan burcundan in· kinli geniş omuzlarına bırakıp, rum .. Ona, hiç tanunamış gibi, bağlandığun ve yıllarca, büyük vücuduma yayıldığını ve zevkill, 
daşların birçoğu Balkan ve Bü. mekte olan güzel hurilerin ne saadetin hülyası içinde gözleri yabancıyım .. Artık, veda etmek bir ümıtsizlik içinde, yolunu sabahsız bir gece gibi, ruhumu 
yük Harpte şehit oldu. Allah hülyalı rakıslan var. mi yumarak yıllarca evvel üzere olduğum genç kızlık ha- beklediğim ve uğrunda, ıstırap Jilardığını duyuyorum!. 
rahmet eylesin... Ahlı evet... Başımda limon dönmüş olduğum ilk dansı dü- yatımın, ekseriyeti uykusuz ge- çektiğim adamlar, baş başa ve Ta uzaklardan, karmakarışık 

Cemal pehlivan, gümrükte çiçekleri ve beyaz gelinlik elbi- §ilneceğim. çen gecelerinde, düşüncelerimi mıfes, nefese ağır bir valsin, gürültiil~r, kıvrak kadın kah-
vazifesinde idi. Kahveden içe - semle, biraz sonra: Sonra; etrafımızda birer peyk işgal edip, muhayyel saadet ruhlara hitap eden ahengine kabalan~., müzik sesleıi geli· 
riye uzun boylu, iri kemikli, sağ - Haydi, kızım, diyecekler... gibi dönmekte olan çütlerin a- dünyalarımda bile tasavvurları- uymuş dönüyor, dönüyoruz. yor .. 
kulağı kırık, elleri ayaklan bü- Gel artık, merasim başlıyacak! rasından ayrılarak, içimizin a- mı ürküten, kötü talihimden mü Allahım!. Ne cazip, ne hülya- Ve onun duda.klan, bu kızıl 
yük, suratı ve ensesi kalın »e Ve beni elimden tutarak, bü- teşini serinletmek için, dostla- temadi şikayetim sona erdi.. lı .. ve ne sehhar bir gece bu!. ve pembe dekor içinde, kuru 
l!erin çieili kırışıklıklarla re - yük salona götürecekler ve de- rımızla birlikte ve yanyana bü- Artık, o, bana gülüyor .. Ve bun· Kulaklarımda muzik sesleri, bir alev gibi, ruhumu tutuştu _ 
siınlenmTş, keskin bakışlı, arka- ğişik renkli ışıklar ortasında, feye doğru uzaklaşacağız .. Vis- dan sonra da daima gülecek.. ve içildikten sonra, yerlere vu- rup bakan bu kl7.ll dudaklar, bi
sında devetüyü renginde eski ilk çalınan ağır bir valsi birlikte ki ve şampanya dolu kızıl ka - Ve artık, gözle görülebilip, elle rulan kadehlerin birbirini ta- rer kıvılcım gibi dudaklarımda 
bir uzun lata, ayağınd<ı potur dönmek için, onun kollan ara- dehler, yanan dudaklarımızda tutulabilecek kadar maddi bil' kip eden kırılışlan var!. birleşiyor, ve birdenbire bir 
bir adam içeriye girdi. Şöyle et- sına verecekler. alevlenecek .. Ve ben, ilk kadehi, hakikat olan saadetimin engin Serin rüzgarlı bir balkonun, ses, saadetimi insafsızca balta-
i-afına bakındı. O zaman, gözlerimde hayat onun kara ışıklı gözlerinde, e· varlıklariyle dudak dudağa ö- pembe aydınlığında, parmaklı- !ayan bir ses, annemin sesi: 

Birisini arıyormuş gibi göz - daha güzelleşecek ve ben, he- bedi bir aşk ve ihtirasla hayali- püştü;;üm şu dakikada, ben, ğa dayanmış onunla yan yana- _ Haydi kızını, diyor, kalk 
!erini etrafta dolaştırdı. Ben, yecandan kızaran yüzümü, o- min tutuştuğunu görürken, iç- diinyanın en talihli bir kadını, yız.. Başım dönüyor.. Bilıniyo-

1 1 ve arkadaşlarım yanılmadık... nun sıcak ve ürkek göğsüne li bir pınar gibi kaynayan, ru- ve en mes'ut bir insanıyım!. rum, sarhoş muyum .. Konuşu. artık!.. şine geç kalacaksın .. 
Bu muhakkak bir pehlivandı. ya.slıyarak, bir ara kulağına: humun billiır şelalesini, "saar İşte, onlar, beni içeriye gö- yoruz. Dudak dudağa, nefes ne- Of yarabbi!. Hkasayat ntli~ kab~s, 

Hem de eski pehlivanlardan bi- - Sevgilim. <liye, fısıldaya· delimize,, diye, dudaklarımdan türmek için, annem ve arkadaş feRe konuşuyoruz. ve yaşamak, ne ve şey . .,, 
ri idi. Neden anladık dersiniz?. cağım .. Seni, her zamandan da- boşaltarak kaldıracağım.. !arım geliyorlar. Hayalimin hakikat olmuş O• Burhan Çölok 
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Yakın tarihten 
on Ajans ve Telgraf Haberleri-, hoş bir fıkra 

(Bit tarafı 1 iMi .. yf•dıJ 

lar, hücumlar!& taarruzu pa- 8 1 h kk d 
~4 °'~:mı:· ~=e ~ oğaz ar a ın a 
=~· kaunınayı diliilnmili- Sovyetlerin verdik-

Eıe geçen bir çok şehirlerin 1 • • • h t 
:ığ~~k~~ut;!~~: ı: en yenr ıza a 
raber, ıukut eden kale milret- < ... tarafı 1 ınoı taff•d•) 
tebatının yakasını kurtarmış ll!nı münasebetiyle B. Hltlerlıı 
olmasına göre, bu mfuıtahkem söylediği nutukta büyük çapa 
mevldlel'iıı, m\IJlter!t ve demode bir ve muhtelif çaplarda. d& 29 
olduklannı kabul etmek &arU· yalan vardır. Bu yalanlar Göb
ridir , bels'in fabrikasında. imal edil• 

Bir çok yerlerde Rus cep- ıniştir. Sovyet halk komiserler 
hesinden çıkan ıaarruı dalgala- meclisi reis muavini ve hariciye 
nnın Alınan azim ve irade.sine komiseri S. Molotof 22 haziran• 
çarparak Jnnldı~a tsaret eden da radyoda. söylediği nutukta. 
tebliğ, Alman ıilihmın, Alınan B. Hitlerin beyanatını yalanla· 
tabiye ve aevk ve idaresinin mı§ ve Bitlere ııöylediği ıöz • 
kat ' ı tetevvukunu canıandırı • !erle hileli kağıtlarla oyun oy-

nıyan bır kumarhane ile siyaseti 
yor. tefrik edemedığini yüzüne 

Rus topraklarında müdafaa t B Hltl 1 B Rl>-
kuvvetlerlnln cepheye doğru a- vurmuş ur. · er e · ı bentropun ortaya attıkları bil • 
kıp geldiği ve sayı.oız tanklıı.rın tün iftiraları yalanlamıı.k mfun
mtibarezelere iştirak ettiği iti· kün değildir. Maamafih bu 
ra fedtliyor. Mtnsk'te, tank mey yalanlar havayı ifsat ettiği için 
dan muharebelerinde çarpışan bu hurafeleri araaıra cerhet • 
tank miktan 4000!. mek umumi sıhhat bakımından 

Bazı mıntakalarda göğüs gö- iyi olacaktır. Size bu yalanlar -
ğU:5e boğuşulmu•tur, fakat Rus dan üç misal getireceğim: 
zayiatı çok ı; • olmuştur! 1 - B. Hitler beyanatında, 

Meclisin 1 

dünkü 
toplantısı 

fıl•t ıerırfı 1 lneı eoyfadt) 

ödeımıeııine ait llylhayı ikinci 
mtlzakerelerini yaparak ka.bul I 
eylemiştir. 

İkinci müzalteretl yapılmıı o 
lan kanunla araaında bulunan 1 
çiftçi mallarının koruması hak
kıdaki kanun için veri!mit olan 
yerlerde nisap temin edilmediği 
cihetler bu kanun için gelecek 
toplantıda bir defa daha reye j 
müracaat edilecektir. 

Meclis bundan sonra ceza 1 
ve tevkif evleri umum müdürlü
ğüne vazife ve teşkilit kanu · ı 
nuna bazi maddeler ilavesine 
ait layihayı müstaceliyet ka· 
ra.riyle müzakere ve tasvip ey· 
!emiş ve devlet memurlan ay
lıklarının tevhld ve teadülüne 
mütedair kanuna. bağlı bir nu
maralı cetvelde bir değişiklik 
ya.pılma.sı hakkındaki liyihanın 
bil'inci müzakeresini ya.pllllltır• f 

Meclis Ç8.l'§alllba günü topla
nacaktır. 

Blallstok doğu mınta.kasında Scvyet pilotlarının Alman top
ik! Rus ordusunun tamamen raklannı benımsedlğlni göster
ihataaına muvaffak olunmuş • mek için Alınan hududuna te
tur. Bu ordular, esarete mah- cavüz ettiKlerini ~öyleıniştlr. 
kfundurlar. Fa.kat M.dihenin hakiki ma- Bir laviha 

Tebliğden edinebildiğimiz hiyetl tamaınıyl.e başkadır. 1 Anka.rıı, SO (Husuııet) - Ha-
kanaa.t şudur: Kanunusani 1~4l den ayni se- riçten satın alınan buharlı ve 

a) - Rus ordusu için, ne nenin 21 Haziranına kadar Al- 1 motörlü gemilerle memlekette 
kuvvette olur~a eltun, ilk te- man tayyareleri 824 defa Sov- yapılan mtlmasilleri için getiri· 

k dd dir lecek eşyanın gümrük resının. • masta ezilmek, çekilmek, veya yet devlet hudutlarına tecavll.z j · 
esir olmak mu a er , etınicJerdjr, li ·ı"'·· ~ • • den istisnası l!yihası mee s 

b) Rus silılhı Alman sı anına Halbuki ayni müddet zarfın· ! 
k ""·- - '-'aristik· ruımamesine alınmıştır. 

nazaran ço .. ..,,. kar........ • da Sovyet tayyareleri geçici a· ""'!!!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!'!"'!'!!!!"'!"'!'!~ 
tedir, rızaları yüzünden ancak sekiz I"' 

c) Alınan muharebe metod- defa Alman hududu üzerinde 
ları, dalına üstünlük temin ede- uçmuşlardır. Alman tayyarele • ı 
bilir, rinin bu tecavüzleri üzerine 

Türkiyeyi Sovyetler Birliğine 
karşı tahrik etmek ve Türk mil· 
!etinin hissiyatında. nahoıJ bir 
tesir yapmak ve ber ne baha· 
sına olursa olsun Almanyay& ta- ı 
raftar kazanmaktır. 

d) Alınan tayyaresi, Alman Kanunusanide verilen notadan 
taııkı her mukavemeti yene- sonra mart 1941 de bir diğer 
bilir; daha eimdiden kahir bir nota vermek icap etmlş, fakat 
hakimiyet kazaııdJrm1'hr. bu tecavüzler tekerrür ettiği ci- j 

İki tarafın hakiki kuvvetleri hetle 21 nisan 1941 de Alman 
hakkında muharebe safhaları yanın Moskovadaki büyük elçi
inkişa.f ettikçe, malumat elde e- aine yeniden bir nota verilmek 

1 
dehileceğia. Çok geniş bir cep- lüzumu hasıl olmuştur. 
hede, yedi gün süren çetin mu- Bu son notada 27 martla. 18 
harebelerde 50 bin esir, dikkati nisan arasında Alman pilotları
hiç de çekemez. Önümüzdeki nın 80 defa Sovyet hududunu 
günlerde dev musaraalarına tecavüz ettikleri kaydedilmiştir. 
şahit oalcağız. Ancak Rus- Almanyanın 11.Ioskovadaki bü- I 
lar anayurt sınırlarında bu yük elçisine Sovvyet hariciye 
meydan muharebelerini vermi- komiııerliği tarafından tevdi edi
ye imkan bulacaklar mı? Al· len 21 haziran tarihli notada 19 
man ilerleyişi, Rus orduların- nisanla 19 haziran arasında Al
dan bir mühim kısmı buna man tayyarelerinin 180 defa 
niecbur edeceki mi? Bu muaın- ! Sovyet hududun~ tecavüz e.tı:rüş 
mayı bu anda çözmek ,beslenen olmalarından şıkayet edılmıştır. 
ümitlere rağmen ,mümkün de- Bir çok defalar Alman tayyare
ğildir . leri Sovvyet toprakları üzerin-

Ruslar, durmadan kuvvetler de 100 ili 150 kilometre derin
yığma.ktadırlar. Alınanlar, bll:' liğine kadar ilerlemişlerdir. Ta.
çok müttefiklerinin ordulannı bii bu, pilotun yolunu şaşırma
az zamanda alabileceklerdir. A· sı veya bir arızayı izahtan -fil. 
sıl Rus asri tahkimatının geri- yade bu uçuşların keşif mak
lerde olması muhtemeldir. Rus- sadiyle yapıldıklarını gösteri. 
!ar~ bir haftalık savaşlarla ha· Görülüyor ki B. Hitler haki
sımlarının harb plilnı üzerinde kati tahrif etmı.,tir. 
incelemeler yapmak fırsatı da 1 2 - B. Ribbentropun 22 ha
bulmuşlardır. Minsk'deki mu- ziranda verdiği notada mart 
harebeler, Rusların def ve 1941 de Sovyetler tarafından 
tard tedbirlerine ne raddede Türkiyeye verilen garantinin Al. 
ehemmiyet verdiğini gösteri· manya.ya karşı lıasmane bir ha-
yor • reket olduğunu bildirmiştir . 

Alınan ,imal orduları, F"ın- Bu deklarasyonun metni neşre • 
18.ııdiyadan ilerleyecek kuvvet- dilmiştir. Bu deklara.syon acaba 
!erle iş birliği yapacaktır. Rus- ne için Almanlara karşı has • 
!arın deniz kuvvetlerinin de mane bir hareket teşkil etmek
akıbetini düşünerek Estonyada tedir! j 
ve Leningrali ~!!(esin~ kat'i B. Ribbentropun beyanatın • 
muharebelere gınşmeın kat't da ne kadar az aklıselim ve ne 1 
bir mecburiyettir. j kadar çok hile olduğunu anla • 

Cephenin diğer kı8ımlann- mak güç değildir. Sovyetler Bir
da da yeni, belki çok daha ö.I Iiği, Türkiye tecavüze maruz 
nemli teşebbüsler de beklene - ı kaldığı takdirde Sovyetler bir-1 
bilir. liğinin bitaraf..lralacağını bildir-
Doğuda muharebelerin tali- miştir. Şimdi ~anyanın Sov- j 

hini milyonların çarpl§Dla8iyle 1 yetler Birliğine harp ilan etme
çizmek imkAnı vardır. !ki taraf si üzerine bir çok memleketler 
da, cihan tarihinin kaydetmedi. ve bu meyanda Türkiye, İran 
{i, bu kanlı mücadeleler için 1 ve Efganistan bitaraflıklarını 
planlar tertibi ile meşguldür. il1i.n etmh;lerdir. 
Bugüne kadar cereyan eden Amerika bitaraftır. Bu izaha
müba.rezeler ,bir başlangıç, ha.- ta nazaran bitaraflığını ilan e
zırlık sa.yılabilir. den memleketlerin hepsi AJ. 

Alman tebliği, bu çok geniş manyaya karşı hasmane bir va· 
mikyaslı, müstahdemlerde kaza- ziyet almış demektir. 1 

nılacağına kanaat eden sevk 3 - Uçüncü nokta Boğazlar 
ve idarenin bir müjdesini taınioı meselesidir. B. Hitlerin musiki
ediyor • 1 Y~ ne derece vukufu ol?-uğunu 

Rusların, tebliğde de zik • bılmıyorum. Fa.kat B. Hıtler bu 
redildiği gibi, şiindi bulunduk- mesele?-en !Jahsederken son de
ları sahalarda Alman ordusiyle re.ce tız bır ses çıkartnl!Jtır. B. 
boy ölçllşilp ölçüşem!yeceltle- Hıtler,_ ~· lfolotof Berlll?.1 zıya • 
rini anlamak için çok zaman ret ettigı sırada. _. Bogazları~ 
..,_.ıniyeceg· ini sanıyorum Sovyetler Bırlıgıne verilmesı 
.. -~ • hakkında kendisi ile anlaşıldığı -

"""""'"""'""""""""'""'""'""'""'""' nı söylemiştir. Sovyet hükfune-
Beden Terbiyesi umum ti bu beyanatın hakikate hiçbir 

müdiltlük oldu suretle uygun olmadığını beyan 

Ankara, 30 (Hususi) - Ün· 
vanı Umum Müdürlüğe kalbedi
len Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğüne Geı:ıeral Cemil 
Tabirin tayini tasdik edilmiş 
tir, 

etmiş bulunmaktadır. 
B. Hitlerin Boğazlar hakkın

daki beyanatı, Sovyet siya.seti- ! 
nin esas prensiplerini anlaaıa • 
yan ve aldanmağa. müsait kiin- ı 
seler için uydurulmuş iftiralar
dan biridir. Göbbelsin pis mut. 

Bir tayin fağında hazırlamış olduğu ifti-
Ankara, 30 (Husu-1) _ :Ma.- raları "Göbbels ne kadar nur 1 

ııye "'·• H··'-uk un •• ..,..1ı·gın·· ilfilıı Apollon'a benzerse onlar 
....., ..,. ~~·~ e .da hakikate ancak o kadar ben-

Hukult Müşaviri Cafer Tezel zemektedir. J 

tayin edilm1ştir. j Bu alçakça iftiradan maksat 
1 

Nutku müteakip B. Lobovskl 
yabancı gazeteciler tarafından 
sorulan bazı suallere cevap 1 
vermiştir. 
Yabancı gazetecilerden biri 

ııunu sormuştur: 
- Almanyanın harbe hazır· 

landığını bütün dünyaca ma
lum iken Tasa Ajansı ne için 
Almanyanın Sovyetler Birliği
le aralarında mevcut pakta ri
ayet etmekte olduğu hakkında 
son zamanlarda bir tebliğ neş • ı 
retmi~tir; 

B. Lozovski şu cevabı vermiş
tir: 

- Son hadiseler Sovyet hü
kiımetinin takip ettiği siyaseti 
aydınlatmaktadır. Sovyetler Bır 
liğı iki memleket arasındaki pak 
tı korumak ve tahakkuk ettir- 1 
mek için elinden geleni yapmış
tır. Tass'ın tebliği Alınanyayı 
pakta riayet edip etmedığini 
söylemeğe mecbur etmeli için 
neşredilmiştir. Tass tarafından 
verilen bu tebliğin ne Alman
yada, ne de Almanyaya tabi o
lan memleketlerde neııredilmedi
ği maliımdur. Sovyet hiilriime- 1 

tinin bu haol!!keti Almanyanın 
hakiki vaziyetinin öğrenilmesi
ne yardım etmlştir. Alman bil· 
kiımeti hainane hareketlerly le 
hukuku düveli kendi arzularına 
göre istismar ederek hazırlıkla
rını yaptık tan sonr& ani bir 
surette hücum etmek için ade
mi tecavüz paktları yapıldığı
nı isbat etmiştir. 

Yabancı gazetecilerin, askeri 
harekat hakkında daha ziyade 
malümat verilmesini rica etme
leri üzerine B. Lozovski demiş
tir ki: 

- Almanyanın dünyayı harp 
haberlerine boğduğunu söylü • 
yorsunuz. Fakat siz de çok iyi 
biliyorsunuz ki bu haberler baş 
tan başa yalandır. Bize gelince 
biz haber icat etmek istemiyo • 
ruz. Ancak doğruluğu tevsik e
dilen haberleri veriyoruz. Haber 
leriiniz bu sebeple bazan geciki
yor. 

Bundan sonra gazeteciler, Al
manyanın Sovyetler Birliği nez 
dindeki büyük elçilıg memurla
riyle, Sovyetler Birliğınin Af. 
manyadaki büyiik elçilik me
murlarının ne olacaklannı sor
mu,ıılardır: 

Kendilerine şu cevap verilmiş
tir: 

- Büyük elçilik memurları
nın mübadelesi için müzakereler 
cereyan etmektedir.Alman huku 
kunu Moskovada himaye etme
ği üzerine alan Bulgar elçiliği 
ile Sovyet menfaatlerini Al
manyada temsil eden Isveç el
çiliği bu mesele ile me~guldür
ler. 

Sovyet istihbarat bürosu ta- 1 
rafından askeri harekat hakkın 
da neşredilecek tebliğlerin ga
zetecilerle dağıtılması ve 
müstakbel mesai tarzı hakkın
da fikir teatisi yap~dıklan son
ra toplantıya niho'" t \'erilmiş
tir. 

(Baı tarafı S Uncü Nyfada) 

Lemberg 
Almanların 

elinde 

lngiliz tayyareleri UfferC f)::e::;ne :: 

DU dU U Al dum olmadı ,boyuna. koydum ol· n z R manya ~·Yine bir 111etıe1e mi? 

ÜZerl"nde u~ular - Evet p&.t!Ull • .Şöyle bir~ 
düşündüm.. Rıdvan pata Jıu. 

, ••• tarafı 1 inci tayfaıfa) retlerin• haber cönde.·cllm, dl-
dÜIJllllln tank cüıütamıarınııı •• Londra, SO (a.a.) - İılglliı yelim ki (aycırın aağ bacağı 

.. . in b hava. lı:uvvetlerl Alma.nyanın 9i- b a.k bu ~ motorliı piyades in llyilk bir m&.ll -'""lelnde havanın bulut- iraa raha.tsıa , sıyor, y 
lu11111 imha edilı:rıi4ti1'. Hava IS"" u den yürüyemiyor. Zatı devleti-
kuvvetıeriınlz, dlişın&n bava Iu olmasında istifa.de ederek niz kısrağı buraya liıtfen gön-
kuvvetlerine lr:al"§ı muvaffaki • bugün gündtıtlln Bremen dok- deriniz!.) 
yetil hava muharebeleri vermiş, larına ve Oldınberg!n cenup et- - Hay senden Allah razı 
yarına. hareketi yamuı• olan Y11 ganna taarruz etmişlerdir. olsun. Bunu neye önceden SÖ'J· 
düşmanın tank cüfliitamlarını Bremen dün g~ de tMrrtW& Iemedln .. Yaz, Muıaffer, kısra-
ve matörlü piyadesini durma- uğryan hedefler arasındadır· ğı göndersinler!. 
dan bombardıman etmiş ve 9id- R H - Fakat efendim, bu sefer de 
detti darbelerle, bilhassa Lutak eSffiJ arp sarayı hümayun aygırlarına dl• 
istikametinde kıtalarımım mü· şarıdan kısrak gönderiliyor di· 
zaherette bulunmuştur. Teb}ı"g" }erı" ye mabeyni hlinıayuna_ 

Bugün bu ikinci emperyalist - Yaz, Muuffer, gönderme-
harp içinde kolay zaferlere alış (Baı tarofı 1 l•el " " " '·' sinler .. 
mı, olan HiUer ve generalleri, Sahilde jieban aehri işgal e- - O zaman da Rıdvan pa.p 
Y~di günlük harpte, 2000 den dilmiştir. cevapıı.z .... 
fazla Sovyet tankı, 600 top İngiltereye karşı deniz har- - Yaz, Muzaffer, gönder • 
iğtinam ettiklerini veya imha binde 29 haziran tebliğinde bil- sinler .. 
eylediklerini, 40 binden fazla dirilen düşman gemi kafileleri- Alt tarafının ne olduğunu 
Kızılordu askeri r ettiklerini ne yeniden hücum eden deniz· bilmiyorum • 
ev ayni müddet içinde ceman altıları ceman 254.00 tonilato "'============ 
150 tayyare kaybeylediklerini, hacminde başka beş vapur da 1 

radyo ile bildirmişlerdir. Ken • ha batırmıglardır. 
dilerinin tank, top ve ezir ka- Bunlar arasında bir tanesi bir 
yıpları hakkında A!mıınlar, Sov muavin kruvazördür. 
yet hududunda 170 fırkadan zi- Denizaltılarının bu hareke· 

FIKRA 

Tasfiye Harbi 
Yade tah 'd t mıQlardır Bu tinin neticesi bu suretle 96.000 Şl a yap ~ • (B.•t tarafı 1 inci uyflda) 
fırkaların asgari üçte biri tank tanilltoya çıkmı~r. 1 Sovyetler ise varlıklarını v~ 
fırkaları ve motörlü fırkalardır. 

1 

Savaş tayyareleri gece Dre- rejimlerini kurtarmıık için da· 
Sovyet kıtalarının hudutlara ge hot Yerınut önünde bır kafile yıınıyor. Halbuki daha düne 
tirilmemiş olmasından istifade içinde seyreden cema.n 23.ooo kadar harp sonunda kuvvetli 
ederek Almanlar, harp ilan et- ı tonil&to ha.eminde üç ticaret kalmak fikrile sulhten aynlmı-
meden hırsızlar gibi, hudut mu- gemisi batırmışlardır. yordu. 
hafaza kıtalarımızın pistar cil· Batan bu gemiler arasında İngiltere komünizmden kork· 
mitam!arı, çarpışmalara, ancak büyük bir nakliye gemisi de var- ınaz. Milli karakteri müsait d& 
hrbin birinci gUnUn başlangıcın dır. Gece Lemberg nehri \ize • g·1·ıdir. Bundan dolayı Moskova-
d tk' · .. Und · t' k rindeki liman tesisatına. da hava a ve · ıncı gun e ış ıra ya yardım ediyor ki nazı· zmj 
ı'mk• i ı kıtal · hücuınlan tevcih edllıniftir. -.nı n zam anınız ıse daha ~·buk yıksın. Amerika 
d .. ı t k h 29 • 30 haziran gecesi şimali ..-
uşman a emasa, anca ar • Almanya. üzerine bilhassa Ham komüni7-mden korkar, çünkü her 

bin UçüncU ve bazı mahallerde B hirl ·nd gu"n artan bir telıdid altındadır 
dörd.. - .. ü b'l ı ı burg ve remen ae erı e 

uncu gun geçe ı m ş era· halka sakin mahe.lleler üzerine Bununla beraber Sovyetlere yar 
dir. İşte sırf bunun kindir ki nf' dım edecektir. Nasıl yardım e· 
Al 1 . yangın ve i ıl1ik bombaları atıl 

man ar, Brest • Lıtovsk'u, mıştır. dccek? Bildiğimiz tarzda mı? 
~realst'i, ViJno'yu ve Kaunas'ı ı Şehir halkı arasında birkaç Orası bizi ıılakalandırmaz. Al-

Aışgl e muvaffak olmhuşdlaefrdır. 1 ölü ve yaralı vardır. Bir çok manya tek başına büyük bir 

1 
man!ar, kendilerine e 

1
0- bina hasara uğramıştır. İngiliz dünya davasını üstüne aldı. Bu 

arak bir kaç gün ·lçinde kıta a- hava hücumlraına karşı müda- davanın aksi de İngilterenin 
rımızın yayılmasına mani olma· ı faada gece avcıları ve hava da- üstUndedir. Sovyetler ırulh için· 
yı ve yıldınm gibi bir darbe ile fi bataryaları çok muvaffa.kı • de harbin ~onunu beklerken har
bir hafta sonunda Kiev ve Smo· yet kazanmıştır. 13 İngiliz sa- bin en müthiş kasırga.sına uğra-

l
lenrdskiyFi işkgatl ehtmegık·:tele alm~- vaş tayyaresi düşürülmüştür. I eh. 
a ır. a a , are " ın seyrın- Uus resmi tebliği Beı, dev çarptijıyor. Dördü 

den de görüldüğü gibi Alman - Moskova, 30 (a.a.) _Bugün maliım: .İngiltere, Amerika, Al· 
!ar hedeflerine "'1.rnıağ:ı muvat ı.....· 
falr olmamıslardır. Kıtalarımız öJle üzeri neşredilen Sovyet manya, Sovyetler .. Fakat ,,..,ın• 

tebliği: cisi hepoginden azılı. hepsinden 
yayılahilmi~ ve bu yıldırım Gece kıtalar Murınhnsk, kuvYetlidir: Amerika harp ...,. 
darbesi akamete uğramı tır. ı 

7 veya 8 günlük şiddetli çar _ ı Minsk, Lutsk bölgelerinde şdi • nayicileri. , 
detlı surette muharebeye de - Devler yekdig" erin ideolojisi • 

ınsmalar neticesinde, Almanlar d Ce h · d ' vam etıni~ler ir. p enın ı ni köfcünden tasfiye etıneg· e ug· · 
asgari 2500 tank, lakcibı>n 7500 
tayyare kaybetmı !er ve 30000 ğer bölgelerinde sık gece keşif raşırken harp sanayicilerine 
den fazla esir vermi•lerdir. 1 hareketleri vukua glmistir. Kı- tarihin en kazançlı fırsatı doğ-

Ayni müddet zarfında bizim talar tcmmü tlll.İ'l v top~u diiel- du, yakıısını bırakırlar mı? Yal· 
!<ayıplarımız şudur: 850 tay _ !osu olmuştur. Bugün düşman nız harp sanayii değil, o ana 
yare, 2900 kadar tank, 15.000 ı Karini berzahında devlet hu · kaynaktıl', ondan harp ticareti 
kadar kayıp ve esir ruıker. duduınuzu geçmeye teşebbüs de doğar, hem çe~it, <;eşit. 

Alman radyosunun tafrafuruş etmiş ve bir çok defa geçmiştir. lşte bu sanayi ve ticaret 
1 • Fa.kat her defasında kıtalarımı devi harbin p·~··'"' yakala· haber erıne ko.-ı haklı olarak ........... ~ .. b -y zın ateşi ve mukabil fücumları mıştır, sulh istiyeıı!P.r bu pen -

ileri sure ileceğiıniz cephe üze- - · di k 
rinde vaziyetin ha.kiki tablosu düşmana agır zayıat ver rere çeden kurtulmağa baksınlar. 
budur. düşmanı ilk mevziine tardet • Bu manzara ve bu manzara· 

Harbin ilk sekiz gününün miştir. nın psikolojisi karşısında kan 
bilançosu, aŞağıdaki neticelerin Alman piyade taburları üç dökmekte olan üç büyük mille
istihracını mümkün kılmakta _ defa kıtaalrımızın bulunduğu te karşı ayni derecede sevgi ve 
dır: mevzie hücum etmiş ve muha- hürmet beslememek kabil olmu 

Alman kumandanlığının tah- rebe meydanında 300 ölü bırak- yor. 
min ettiği bir yıldırım zaferi mı~br. Dii(!man devlet hududu- Mermicinin, kakaocunun ka.-

t - nun ötesine çekilmi•tir. Ayni zanması için beş altı yuz" milyoıı l\kame e ugramıştır. Alman cep b 
helerinin iş birliği altamete uğ- gün Viborg ölgesinde düşman insau kan döküyor. Ölenlerin 
ramışttr. Alman ordusunun ta- bir karaya ihraç ~büsün • önünde kalbimin bütün hürme . 

h de bulunmuştur. Kıtalanmızın tile eğiliyorum. 
arruz ızı sarsılmıştır. Sovyet kat1 hareketi ile düşmanın lh- ........... _.._.. ___ _____ _ 
kıtaları. ise, gecikmiş yayılmala raç müfrezesi sahilde imha e • 
ıına ragmen bitab düsüren acı dilmiştir. 
darbeler indirerek Sovyet top- Dünkü muharebelerde hava 
raklarını müdafaaya devam ey- kuvvetlerimiz 53 düşman tay • 
!emektedir. 
Abnanl!ll' Lembergi aldılar yaresi düşürmüştür. Bizim ka-

yıplanmız 21 tayyar~ir. 15 Al
Ber!in, 30 (a.a.) - Alman man tankı tahrip edilmiştir. Ge 

ordulan baş kumandanlığının ce avcı tayyareleri mükemmel 
fevkaliıde tebliği: 

Lemberg, bugün Alman kıta- .-ça.ı.ış,;,m...,ış:.tı.r •. _ ______ ..., ı 
!arı baş kumandanlığının fev- inin -olduğunu kiydetmek ıa: 
kalade tebliği: zımdır. Bununla beraber bu seri ı 

Lemberg, bugiin Alman kıta- 1 
neticeler beklenmiyordu. 

ları tarafından zaptedilmiı;tir. V oel.ksicher Beobachter ga -
Alman harp bayrağı. bu sabah zetesi, Rus ru;kerinin kıymeti 
saat 4120 den beri kalenin üze· hakkında dikkate şayan maliı -
rinde dalgalanmaktadır. mat vermektedir. Bu maliımata 

M"ısk de diişmüş nazaran Rus askerinin, öbür 
Nevyork, 30 (a.a.) - Collum- harpte olduğu gibi, )'Ilildafaada 

bia Broadcasting'in verdiği bir mükemmel bir asker olduğu an 
habere göre, Alman radyosu, !aşılmaktadır. Müstahkem mev 1 
Minskin Almanlar tarafından kilerdeki garnizonlar sebat ve 
zaptedildiğini bildirmiştir . liyakatle dövmlişlerdir. Sovyet 
Rus asl<erlerl iyi harp ediyorlar askeri müdafaa tertibat• inşa· 

Berlin, 30 (a.a.) - Bu sabah- 1 sında büyük bir meharet gös
tanberi 90 milyon Alınan asabi termektedir. Bun&ın wka Rus r 
bir sabırsızlıkla evlerinde, kah- 1 askerleri disipline riayet et
velerde, kiliııeieT"de, pisinlerde mektedirler. Maaınafih dahili 
ve sokaklarda radyolarının ve harp esnaııında itiyat edindikle
oparlörlerin başında Alınan za. ri bazı saldın usullerden kur • 
ferlerini bildirecek hususi teb • tulıımamışlardır. Rus tayyare • 
liğleri beklemektedir. Halkın he cilerl açtır ve tecrübesizdirler. 
yecanı son haddini bulmuştur Rusların teçhizatı noksan olup 
!Ilı: muvaffakiyetlerin bildiri! - bilhassa ayakkabı. fikdanı his -
mesi her tarafta sevinç nida -j Redilmektedir. 
!arı ve vatanperverane şarkı - J!'rıııısa, Rusya ile milııa.seba.tuı:ı 
!arla karşılanmıştır. Halk so - kesti 
kaklarda birıbirile kucaklaşı • Vichy, 30 (a.a.) - Resmi bir 
yor ve kumandanlarla askerle - kaynaktan bildirildiğine göre, 
rin kıymeti hakkında hararetli Fransız hükfuneti, Sovyetler bir 
mütalealar yürütüyordu. A1ııuın !iği ile diploınatik müııuebet • 
milletinin zaferden kat'iyen e· !erini kesmiştir. 

Posta muvasalast 
Ankara, 30 (Huswıil - Şiin

dilik Avrupa postalarının Bul • 
gar hudndıından posta idaresi
nin vesaitile getirilmesi karar • 
laştırmıştır. 

Eski Polonya 
Devlet Reisi 
Vefat Etti 

(Baı tarafı 1 tncl sayfada) 

mek şartile, semimt doı;tu oldu
ğu reis (Vilson) un ınerkezl 
Avrupa siyasetinde m~vın 
memleketi için denire bir mah· 
reç temin eden Paderevski ol
muştu. Ull.9 da Polonyaya av
det ettiği zaman baııvek.alet ve 
hariciye nezaretine tayin edil · 
miş sonralan da. tamamen siya . 
setten çekilerek lıayatını san'a· 
tına hasreyleıniştiı·. 

1939 da Polor,a hücuma uğ
radığı zaman ihtiyarlığına rağ· 
men memleketi için büyük bir 
faaliyet göstermiırtir: 

Londradaki Polonya millt ko
mitesine riyaset etmi~ ve bir 
kaç ay sonra sıhhi mecbuı;i.oıet 
dolayısile Amerikaya. gitml~ti. 

Polis Kolejine talebe 
kaydı başladı 

Polis kollejinde ya.kında ka 
yıtlar a~aktır. Bu sene mek 
tebe 24 talebe alınacaktır. 



Denizcilik Bayramı 
(Bat tarafı 1 inci oayfada) l 

bandosunu Kasımpaşaya naklet .. 
tnek üzere l Temmuz 941 ıabalu 

saat 8.30 da Deniz Ticaret Mektebi 
önünde bulunacaktır. 

B) Yüksek Deniz Tıcaret mektebi 
tıılebesile Devlet Deniıyollan, Devlet 
Limanları Umum Müdürlüğü, Şirketi 
bayriye ve Armatörlerin temiz ve 
resmt elbiselel'le ıönderecekleri za ... 
bitan ve mürettebat azamt saat 10.30 
da Galatasaray Lisesi bahçesinde 
toplanmı~ bulunacaktır. 

C) Elbise, zabitan 
kasket, lacivert ceket 
siyah iskarpin. 

için beyaz 
ve pantolon, 

Mürettebat ic;in, beyaz kasket, 
Cetnici gömleği, siyah pantalon. 

Diğer resmi adamları için. kıya .. 
fet talimatnamesinin emrettiği ie-
kilde reom! kıyafet. 

D) Alay saat 10.-40 ta aynı deniz 
bölüğünün geçişinden beş dakika aon 
ra Galatasaray Lisesi bahçesinde, 
aşa{pda ki sıra üzere harekete başlı .. 
yacak ve tstikloil caddesini takiben 
ajır adımlarla Takslm'e &idecektir: 

l - Bando 
2 - Yük.sek Deni.ı Ticaret Mek-

tebi (Önlerinde çelenkle) 
3 - Deniz Ticaret Zabitanı 
<& - Deniz Sporcuları 

5 - DenizyoUarı 

8 - Llrnanlar idaresi 
7 - Şirketihayriye 

8 - Armatörler 

E) Alay Galatasaray Lısesinden 
:rola koyulunca limandaki bUtün ıe .. 
trıiler düdükle seliım çalacaklar ve 
düdükler alayın son ucu .Lisenin 
bahçesinden çıkıncaya kadar süı·e ... 

cektir. 
tlk düdük isaretini, Galata rıhtı. 

ırunda bulunan ve ısmı Liman dai
resinden diğer vapuralra. bildirilecek 
olan ,ımıi verecektir. 

F) Alay saat 10.55 te Taksim mey 
4anma varmış ve yer: almıı olacak .. 
ıu-. 

TAKSIM MEYDANINA 
VE TOPLAN 1$ 

GiRiŞ 

cak ve hazırlanan çelenkler ııırasile 
büyük denizcımizin meuırına kona ... 
cakbr. 

Madde 12 - Bu merasimi mUte • 
akip evvelA deniz askeri ve ounu "ta· 
kiben deniz ticaret mensubini alayı 

mwkalarile caddeyi takiben Topha
nede Denizyolları bahçesine, Deniz 
Ticaret Mektebi tale~leri de munta. 
zam yürtlyüole Mekteplerine dönecek 
ler ve oralarda dat,ılacaklardır. 

Madde 13 - Saa\ 13.30 da Dev -
!et Limanları İşletme Umum Müdür. 
lüğü tarafından tesis edilen Hastaha
nenin açılış resmi yapılacaktır. Bu 
merasim için icap eden davetiyeler 
bu 1nakam tarafından gönderilecek ... 
tir. 

Madde 14 - Saat 15 le Moda ko
yunda Beden Terbiyesi Genel direk .. 
törlütü su sporları ajanlığı tarafın -
dan kayık yarışları icra edilecektir. 

Madde 15 - Saat te Ankara 
radyosunda, MilnakaLU VekAletı 

yüksek makamınca tensip edilecek 
bir zat tarafından, 1 Temmuz bay -
ramı hakkında bir mtisahabe yapıla· 
caktu·. 

Gece • 
Madde 16 - Resml dairelerle va .. 

purJar, deniz müesseseleri ve arzu 
eden hususi müesseseler ve kurum .. 
lar donanacaktır. 

Made 17 - Denizde bir !ener aıa. 1 yı yapılacaktır. I 
Deniz alayına iştirak edecek va

purlar aşai:ıdaki. tertip vechile hare
ket edeceklerdir. 

Denizyollarının bit' vapuru 21.30 
da Köprtlden 

Denizyollarının bu· 
te Kadıköyünden 

Şirketihayriyenın 

21.40 tıı köprüden 
Şirketihayriyenin 

21.50 de tlsküdardan 

vapuru 21.35 

bir vapuru 

bir vapuru 

Limanın donruımış küçük vesai
ti bunları müteakip hareket edecek 
ve bu vapurlar. Usküdar önlerinde 
birleşerek ıe~kil edecekleri alay Cen 
ıelköy önlerine kadar gidip yine 

.. ., 

YENİ SABAH 

RADYO 
ı~-r-1~1~T~e-m-m~uz--:"'.19~4~1~11• 1 

7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 
8.00 
8.30 

12.30 
12.33 

12.45 
13.00 

13.15 

Haberler 
Müzik 
Evin saati 

* Program 
Türkçe 
plı\klar 

Haberler 
Türkçe 
p!Aklar 
Karısık 

program 

* 18.00 Program 
18.03 Orkesira 

18.30 Memleket 
postası 

18.40 Orkestra 
19.00 Konuşma 

19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Fasıl 

20.15 Radyo 
ıazetesi 

20.45 Müzik 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.10 Saz 
21.3-0 Konuı;ma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Dans 

müziği 

22.55 Kapanış 

ZAYİ - 328 senesinde Er· 
zurum Beyazıdında dokuzuncu 
kolordu birinci süvari fırkası 
on dördüncil alayının dördilncU 
bölüğünden almış olduğum ter
his tezkeremi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hillı: 
mü yoktur. 

Beyazıt, Tavşan13§1 malı~ 
si Tabanca soka.k 23 • 1 nuına.. ' 
rada Erzincanın Balibey kö
yünden Muhtar oğullanndan i 

322 doğumlu Tevhid oğlu 
Yusuf 

· ~ 

kıyı kıyı Tophane bızalarına gelecek 
ve burada ayrılarak Köprü ve Kadı ... 
köye gidip içindekileri çıkaracaktır. 

Madde 18 - Alayın kılavuz ge
misi Köprtlden 21.30 da kalkan De. 
nizyolları vapurudur. Diğer gemiler 
bunu takip edecektir. 

J\tade 19 - Bu vapw·lara binmek 
için lüzumu olan davetiyeler C.H.P.

1 
tarafından verilecektir. 

1\fadde 20 - Donanmış seyyar 
fener dubası Liman İşletmesinin 1 
renkli su fışkırtan su dubaları ve 
fişek dubaları merkezi bir yerde 

demirl"yecekler ve alayın devamı 
müddetince gösteriş yapacaklardır. 

Madde 21 - Saraybumu ve Şem 
ıipaşa renkli havuzları akacaktır. 

1 Askerlik işleri 1 
Beyoğlıı Yerli Askerlik şube

sinden: 
1 - 337 doğumlular ve bu 

doguınlularla muameleye tabi 
diğer doıhunluların son yokla
malarına (1 Temmuz 941 tari
hınde başlanacak ve 1 Ağustos 
1941) de hitam bulacaktır. 
2- Yoklamaya ayın tek gün. 

lerinde sabahleyin saat sekiz 
buçuktan akşam saat altıya ka
dar devam edilecektir. (Cumar
tesi, Pazar günleri hariç) 

3 - Yoklama "§ağıda göste. 
rildiği üzere nahl"e nahiye ya • 
pılacaktır: 

A-1:7 Temmuz 941 de Be· 
yoğlu merkez nahiyesi, 

B - 8:15 Temmuz 941 de 
Taksim nahiyesi, 

C - 16:22 Temmuz 941 de 
Galata nahiyesi, 

D - 23:31 Temmuz 941 de 
Kasımpaşa nahiyesi, 

E -1:7 Ağustos 941 de Has
köy nahiyesi, 

F - 8:15 Ağustos 941 de 
Şişli nahlvesi, 

G - 16:22 Ağustos 941 de 
Kemerburgaz nahiyesi, 

H - 22:31 Ağustos 941 de 
Kısa hizmetlilerin yoklaması. 

Bu ilan davetiye mahiyetinde
dir. Temmuz ve Ağustos aylan 
içinde bila mazeret yoklamasını 
yaptır~;yanla.rın 85 inci mad
deye tabı tutulacakları ilin olu. 
nur. (9702) 

* Beşiktaş Aakerlik rubesin-
den: 

Lise ve daha yüksek mektep 
mezunlarından orta ehliyetna -
meliler 1 Temmuz 941 de hazır· 
lık kıt'asına sevkedileceklerin • 
den bu tarihte hüviyet cüzdanı 
ve diplomaları ile şubeye müra
caatları ehemmiyetle ilan olu. 
nur. 

• • • 
A~kerlik dairesine davet 

G) Deniz askeri, ıoldan girerek 
ve Abide etrafında kısmen bir devir 
7aparak me\·ki alacaktır. (~tızıkala· 
rile beraber) 

DÜNYA HARBİ 
H) Galatasaray Lisesinden ıelen (Baı tarafı 4 UncU aayfadı) resının biıtün planları ve l>anr• 

alay, sağdan giderek ve devir yapa. nızı talep ederim. Nihai zafer Jıkları buna göre tertip c.uıı 

Fatih şubesinde kayıtlı görü
nen Lv. Atğm. 312 doğumlu 
Ali oğlu Ahmet (16414), İs· 
tanbulda olduğu takdirde, bizzat 
gelerek Veznecilerdeki 1. Tüm 
As. Dairesine müracaatı, taş
rada ise ,daireye yazacağı bir 
mektupla ,halen nerede olduğu
nu bildirmesi ehemmiyetle ilan 
olunur. 

rak mevki alacaktır. (Mızıkalarile muhakkaktır.,, malıdır. Bu tarihten evvel t ..... ı,.. .. • • • 
beraber) ]erini göst<-rmeleri şüpheli o.an "Eminönü• Yerli A.... Ş. den: 

Madde 5 - Alayın Galata.aray Lord Fişerden M. bütün tedbirleri tetkik etmek Yd. Lv. Tğm. Salih oğlu Meh-
Lisesı· bahçesinde yer •ima işini Ç · ı· d B ü1 • h ·ı met Ali (39601) Tbb. Emek· 

orçıl'e • azım ır. u m a aza gemı er, li Yb. Ahmet Demir og"lıı Mus-•·tanbul Mıntaka Liman Reı..lıği tcslı'hata mu"retlebatıı nıu" 
"" ' ' ' . ' tafa Fazıl (323 • 110). 
Kontrol Şefi Sadreıtin Erol ve Tak- 12 Mayıs 1915 hiınmata, filonun bakılışı • Yd. P. Tğm. Ahmet oğlu 
ılın meydanındakı yer alma iıini ts- "Çanakkalenin iki sahilini na ve tezgahlarla mü • ı Abdullah AkgUI (

3
996

2
) nin a-

tanbuı Deniz komutanlıiı düzene ordu işgal etmeden evvel mayo rettebata taalluk eden bütün be . üra 
le ktı • meselelen· ı'lıtı'va eder. Bu"tu"n celo! §U mıze m caat etmele· oyaca r. • 1 tarlalarına hücum etmek imkan ri ilan olunur • 

Madde 8 - Saat 11 de İstanbul sızdır, Fakat sizin son mektu • idare iunirlerı faahyctlerini art· =============== 
Deniz Komutanlı~ının düzen verece.I bunuza göre siz bu projeden vaz tırmak için icap eden lPdbirleri 
il programa göre Abidede bayrak gec:miyorsunuz. bana tı-klif temelidirler. 
çekme ve çelenk koyma töreni yap • j "Siz de bu teşebbüse Rrna ve V. Ç. 

Sahibi: A. Camaleddin Saraço§lu 
Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 
BasıWığı yer: Ebllzzlya Matbaaıı lacaktır. muvafakat göstermiş idiniz,,I (Arkası var) 

Madde 7 - Bayrak çekilirkenj diyorsunuz. O halde gerek siz============================= 
Limandaki bütün gemiler birer da- ve gerek başvekil benim, kana· B • M •• • k t 
kika süren ve yarım dakika fasıla atim hilafına verdiğiniz bu rıza ır uşa vır a vu a aranıyor 
ile üç selilm düdüğü cahcaklardır. t ve muvafakatin, ordu vazifesi· 

Merasime başlangıç, Liman da-' ni yapmadan evvel 18 Mart ta· Zonguldak belediye reisliğinden 
lresi tarafından, Llmande.ki lsaret arruzu gibi bir zar atmak tec.. Yüz ell1 lira ayhk Ocretıe bir ıw üı:avir a\.'tlkat alınacaktır. 
ıemisine bildirilecektir. ı rü~sinin ... t~krarıı;ıa te~mil edi.. Diğer bir daire ile ali.kası olmamak üzere çalışmağı kabul edenlerin 

Madde 8 - Cumhuriyet Abide-1 lemıyecegını tasrıh edıy?rum.,, usulen belediye reisliıiine müracaatları ilan olunur. •5095• 
&lne ıırasile İstanbul Komutanlığı, Fıs<"hcr 

vıuyet. cumhuriyet Halk Part. i. Kararsızlık anlaşamamak 1 Tu·· rk Hava Kurumu Genel merkez 
Deniz. komutanlıit, Beden Terbiye·i -------'-' ---'-'-----
Direktörlüğü, Liman Reioliğl, D. De- Şu mektuplardan anlaşılıyor l d 
nizyollan ve Limaıılan Umum mü-1 ki 22 Marttan beri amirallik ba~kan ığm an: 
dürlükleri, _Şirketi Hayriye, Arma-ı ve bahri kuvvetler baş kuman.. _ Genel mekez ihtiyacı için nümun~lerine uygun ycıptırılarak 2000 
törler ve dığer resmi ve husus! ku- danhğı hücum hakkınca asla bronz ı 000 gümüş madalya kapalı zar! usu ille eksiltmeye konulmuştur. Mu-
rumlar ve eşhaa çelen koyacaktır. ittifak edememışlerdir. 22 Maıt hammen bt·dcU 5250, muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruştur. 

Madde 9 - Çelenkler konulduk. ta ıkisi de ayni noktai nazara 2 - Eksiltme 11 Temmuz 1941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava ku-
tan sonra, Belediyece hazırlanacak sahiptiler. O günden sonra biri rumu genel merkez binas.ıncia yapılacaktır. Şartnamesi mekez ve tstanbul 
oparlör tertibatlı kürsüde ıırasile: 1 son derece hararetli old·ığu hal- ıubesinde parasız verilir. Nümuneler gösterilir. 

a) Genç denizciler namına. Y. de diğeri buz gibi kalınıstır. 3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 'esikn ve 
u1 d bir 1 23 ve 24 ~!artta amirallik ta· teminatlarını havi usulüne göre hazırlanmış mühürlü ve kapalı zarflarını 

Deniz Ticaret Ok un an ta obe, arruz hususunda ısrar etmiş, saat 14 de kadar teslim etmeleri. Postada vuku bulacak ııecikmelerin 
b) Deniz Ticaret, Filosu namına fakat a'!liral "hayır,, cevabını dikkate alınmayacağı ilAn olunur. 0105) 

bir zat vermiştir. 10 Mayısta ise ami· •••••••aı••••m••••••••••••Jliı Birer ıöylev vereceklerrllr. ral hemen hazır bulunuyordu. fl""9 
TÜRKiYE CÜ1Y1HURIYETİ 

Z İRA.AT BANK AS I 
Madde 10 - Söylevden sonra Fakat bu sefer de amirallik 

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ta "hayır,, demiştir. 
rafından; yurdumuza bugünü göste- Bundan çok sonra, yani 18 A· 
ırerılere denizcilerin minnet ve say- ğustosta, Sovla koyuııdaki hezi· 
cıJannı bildirecek olan tol yazıları metten mütevellit bir karar ıle 
el<unacak ve onaylanacaktır. amirallik dairesi gene taarruz 

meselesini ortaya atını,, amiral, 
bütün eski tipteki kruvazörleri 

BEflKTAf MERASiMi: 

Madde 11 - Buradaki merasimin kullanmak salahiyetini vernıi~ 
bitamından sonra merasim komuta- ti. ı\mir,,l, kat'i bir red cevabı 
aırun verecejli kumanda üzerine ev- verji. Ninayet, tam Celibolu 
nll deniz askeri, bunu mU~ktp tahliye tailirken amıral Dö Ro 
Y. Deniz Ticaret Mektebi talebesi ı bekin yerine kumandanlığa ge
ve bunların arkasından Deniz tica. j çen amiral Vemys gayet tefer
reti meru.upları alayı muntazam yil· tüatlı bir planla Canakkaleyi 
rüyüşle Ayaspaşa yolunu takiben zorlamak üzere kemali kat'i· 
Beşi.ktaşa inecekler ve Barbaros yetle müsaade istedi. Bu 
Tılrbesi etrafında yer alacaklardır. defa amirallik dairesi (Bahri -

BARBAROS TÜRBESi ÖNÜNDE: ye nezareti) reddetti. 
1 - Merasime lstiklfil marşi!e O zamanlar Rusyadan, Fran· 

başlanacaktır ' sadan ve Çanakkaledcn fena ha-
." herler geliyordu. Ben ordunun 

2 - Partı erkAnından bir zat ta- içinde ve askerlerin arasında iken 
rafından, Barbaros hakkında kı~a 

1 

elde ettiği intiba ile amİl'alliğin 
bir hitabe ırat olunacak ve bunu mil- b"t" ' .. d .. l"kl · qu şekil . b-- ··k d . . • . . .. u un mu uru erıne • 
teakıp en uyu enızcunızın büyuk de bir sirküler göndermeye Jü-
hatırasını tazizen herkes bır dakıka zum gördüm: 

ICurulQI tarllıl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ıın... Şube ve 
Ajans adedi: 280 

Zirai vo Tloarl her nevi banka muam•l•ltrl. 

Para blrlktlrenlere 28800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbarab ve ihbarsız ıasarrut hesablannda en 
az !50 lirası bulu.ıanlara senede 4 defa çekilecek:. kur'a Ue aıalıdald 
pllna göre ikramiye daııt.. '~ca.ktır 

4 aded 1.000 Liralık ~.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 

40 
" 
" 

250 
100 

• 1.000 • 
• 4.000 • 

100 aded 50 Liralık 6.000 Lira 
120 • 40 • 4.800 • 
150 • 20 • 1.200 • 

IUkı'.ıta davet olunacaktır. Meclı's azasına ve '-a· tipligı-'ne 
~ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan apQı Bu esnada civardaki vesaiti nak- 11 Mayıs 1915 

Jlye ve halk bir dakika sükut vakfe- Amiralliğin bütün müdürleri-! d~"1iyeni..-e ikramiye çıktıı!ı takdirde ~ 20 tazlııs:yle verilecektir. 
al yapacaklardır. ne. harbin 31 kanunuevvel 1916. Kur'aln senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey-

Bu sükı'.ittan sonra mızıka, mtım. dan evvel bitmesi memul olma • lii1 ve il Birincik&nuıı tarilılerinde çekilecektir. 
kün olursa, derili<cJler aıarıuu tala - dığını bildiriniz. Amirallik dai· •••lliıiiiıııİıll•••••••••••mıi•uı••••••• 

. ' 

1 TEMMUZ 1941 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
ıı.. :re...ı.ıeıı ...... ründe Uç •• ,.~ .......... 

dlf]erlnlzl ~ 

IRLO N 
SaaUeri kat'iyen psmaz ve sahip
lerini şaşırtmaz. Israrla ARLON 

saatleri arayınız. 
Deposu: 

z. SAATMAN 
Sultanhamam Camcıbaııı han 

İstanbul 

Elektrik memuru alınacak 
lstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden 

tstanbu! Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeler! Umwn Müdürliiğüno 
ölçüler ve Ayar Müdürlüğünün ruhsatnamesini haiz iki sayıcı muayene 
memuru ve iki ayar memuru alınacaktır. 

Taliplerin, ruhsatname, ikişer fotoğraf hüviyet cüzdanı ve hüsnühal 
kağıtları ile beraber 4/7 /1941 tarihinde saat 2 de Beyoilunda Tünel mey
danındaki idare merkezinde Zat tsleri Müdilrlütune müracaatıan lüzumu 
bildirilir. Talipler fazla olduğu takdirde atölyede yapılacak imtihan neti• 
cesinde en iyi muvaltak olanlar tercihan alınacaktır. İmtihan &ün ve 
aaU 4/7/1941 de Zat işleri tarafından kendilerine blldirilecek.tir. 

(5308) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Doıya No, Nev'i 

3/2277 Büyükdercde Kuyu so. E: 6 Y: 12 
No. Jı 70 M2 arsanın 2/16 hissesi. 

52301/2531 Beyoğlu eski ve yeni Kamerhatun 
malı. eski Dalyan yeni Tutkalcı so. 
E: 20, Y: 24 No. lı ev. 

55100/4368 Sarıyer Büyükdercde Derciçi •oka
ğında E: 32, 34 Y: 28/2 No. lı 50 
M2 arsa. 

?52301/2452 Unkaparunda Kasap Demirhun mah 
Unkapanı caddesinde E: 18. Y· 28 
No. lı dükkAnın 43/48 hissesi. 

1/4644 Mahmutpasada Sürur; mah. Camii 
şerif so. E: 13 Y: 40 No. 1ı 76 M2 
odalı dükkAnın 3/80 hissesi. 

52301/ 852 Be_vazıtta Mercanoğa Mah. Uzun. 
çarşı caddesinde E: 344 Y: 85 No. lı 

kiırıir dükkanın 378/55376 hissesi 
52301/2440 Fenerde eski Usküplü yeni Haraç~ı 

Kara 1\1.ehmet mah. Hisoraltı so. E: 
40 Y: 44 No. Jı 211 M2 ahırı havi 
arsı. 

Sıra I 102 Beyoğlunda Kamerhatun yeni Cukur 
mah. Karnaval so. E: 66, 66 müker ... 
rer Y: 84/9 No. Jı altında dükk!nı 

olan ev. i1 
52301/2448 F•tih Sofular mah. Saraçhane so 

E: 74 Y· 24 No. 1ı dükkAnın 1/2 
hi,.,es.i. 

52301/2664 Büyükada Nlzamettin mahallesinin 
Frnnko so. 9 No. lı 439 M2 arsa. 

1/5128 Eminönü Ahiçelcbi mah. Limon fs ... 
kclesi so. 45 No. 1ı dükkAnın 60/120 
hissesi. 

1/6236 Kun1kapı Nişancı Mehmetpaşa mah. 
c~ki Havuzlu bostan yeni Yeni so
kak E: 1 mükerrer Y: 5 No. lı ev. 

5230ı/2204 Samatya Kürkçübaşı mah. Küçük 
Langa caddesinde E: 158 Y: 162 No, 
it 40 l\12 !1rın arsasının 1/3 hissesi. 

3/3708 Beyoğlunda e'ki Kamerhatun yeni 
Çukur mah. eski iki kuyulu Y: D&
mirbaş so. E: 10 Y~ 8 No. 1ı kAr&ir ev 

3/578f Beyoglu Kamerhatun Kalyoncu kul· 
lugu mah. Kömürcü Zeynel ve Tu .. 
runç so. E: 1 O Y: 10, 9 No. Jı kArgir 
evin 1/4 hissesi. 

523nt/ 91 l\lercando Kilit hanı al~ katinda eıı
ki ve yeni 28 No. Jı klrgir dilkkl
nın 32/64 hissesi. 

521~1/ 69 Fatihte Sancaktar Hayrettin mah. 
, Kocamustafr!paşa caddesinde eski 

ve yeni 251, 253, 255 No ıı 136 M2, 
arsa. 

51196/ 19 Harbi Umumi seneleı1nde Boğaz. 

iCinde Umur yeri ile Sütlüce arwı:ın
da batık Rekabet romortt;Jril. 

Muhammen 

bedel Teminatıı: 

71 &,75 

2400 180 

75 5,'15 

2588 193 

562 42,25 

6,75 1 

600 

Zl88 162 

45 3.50 

121.70 9,20 

1372,50 103 

720 54 

27 1,2' 

270 

111) l,ZO 

272 lU,50 

800 45 

Yukarıda yazılı emval 7/7/1941 Pazartesi günü 1&at 15 de Milli Em
lAk l\ofüdilrlüğilnde mü1.eci:el~kil komisyonda ayrı ayrı ve açık artırma ile 
satılacaktır. Fazla lza.hat için Milll Emllk 4 üncü kalemine müracaat. 

(4958) 

Hayriye lisesi müdürlüğünden 
• 1 - Okulumuz leyll ve nehari talebesinden tatilde ikmll kurslarına 

devam edeceklerin kayıtları Pazartesi ve Perşembe günleri .saat 9 • 12 ara
sında yapıhr, Kayıt müddeti 10 Temmuz 1941 Perşeanbe gününe kadar 
aevom edecektir. 

2 - Bu kurslara devam edecek leyll talebemiz okulda kalabilecek
lerdir. 

3 - Bu ikmal kurslarına hariçten de leyll ve nehari talebe kabul 
olunur. 

Karacabey Merinos yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden 

l\lüesıo;esemiz yetiştirmelerinden 300 bas kıvırcık koyun 15 ıün müd
detle ve açık arttırma ile ııtttırmaya çıkarılmıştır. Seherine takdir olunan 
fi:vat 7 Lradır. Arttırma 18/7/1941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
ıs de Ç•!tlik Müdürluk !>basında yapıbcaktır. Muvakkat teminat 150 lira-
dır. tstckülel'in ayni sun ve saaıte Çütlikte bu.lunmaları. (5298) 


