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Sulh hakkın [ALMAN-ausl 
da Lord . HARBi 

Halifax'ın Berlin bildiriyor: 

,. , 
IALMAN -RUS 1 

HARBİ 
Moskova bildiriyor 

rnütaleası 
..., 

Rus ordu
su imha 
ediliyor 

05>-"'l<OV . .). 

tdOSKOVll 

• 

Alman 
ordusu 
yıpranıyor 

Bu sarih tJe kat'i beya
not yakın bir sulh ümidini 
1Grnamen ortadan kaldırı-
9or, /ngiltere ile Almanya 
"•loımayacaklardır. ikisin
de,. birisi behemehal mağ
/fip olacaktır. 

Hüseyin Cahid YAL('IN 

Rus inhizamı 
her cepheye 

S• t d. 
Q ngilterenin Birleşik Ameri- Jraye e JyOr 

Su/lfı 
• • 

CI) 

Bir Alman zırhlı 
alayı tamamen 

imha edildi 
O rika bükümeti nezdindeki 

sefiri Lord Halifax kendi- I 
liııi hıç de ecnebi bi: memleket- Leningrad ve Mos
te gi1J6 hissetmiyor denilebılir. 1 

~erilaıya ayak basıp da Cilm· kova yolunda 
"1ll'reisi Roooevelt tarafından 1 • h l l 
llek samimi bir surette istikbal yenı am e er 
'dikliği dakikadan itibaren ld 
Lcırd Halifax muhitine intibak yapı 1 
el:ıniş, İngiliz davasını müdafaa Berlin, 19 (a.a.) - Alman 
ıçın zuhur eden fırsatları kaçır
lluYarak Amerikanın muhtelif orduları 
lloktalarında sık sık nutuklar tebliği: 

başlrumandanlığının 

aôylemekten geri kalmanu~tır. Besarabyadan ilerliyen AJ. 
Cephelerdeki son ~-aziyeti gösteren harita. Son defa bir kulüp toplantı- man • Rumen kıtaları Dniester 

Allıda irat ettiği nutuk, şu sıra.- nehrinin müteaddit geçit nok • 1 
~ ~hinleri pek işgal eden mü- ı ... ~-~ .... _,,,...,,~ .... ~....,.-"'"""""~...,...,.....,~--. .... ..,....., .... ~1-1 
\lllı bir meseleye temas edıyor talarını zorlamışlardır. ı 
~c vUcut bulmuş olabilecek bazı Hususi bir tebliğde bildirildi- HAR p VA Zi YET j 
ltt~ütıeri ortadan kaldırıyor. ği veçbile, kuvvetle tahkim edil 

Almanya ile Rusya arasında miş bulunan Stalin hattında a- 1"".«, .. .,... __ _.. .... .._.,.....,. ..... __ ~="""'"..., ____ ....__,___...,.._-f""'"j 
~p çıkınca biran evvel sulh çılan gedik Smolensk ötesinde 
tlıQedilmesini arzu eden muzta- y • b a. v • t 
lip beşeriyet ümitlerinin file Pripet bataklıkları şimdiden e n 1 1 r az 1 ye : 
~ınası için bir imkan hwl ol- 1 genişletilmiştir. Düşman tara-
11ıığuruı hükmetti. Rusya büyük fından muannidane müdafaa 
bir !olana idi. Almanya ile İn· edilen Smolensk şehri 16 tem
tllteremn anla-'lffiB.lart için kati muzda zaptedilmiştir. 
hlebilirdi. Harbin çıkmasının 
~hepleri Almanyanın genişle- Müttefik Fin kuvvetlerine 
llıek arzusu ise işte geniş Rus mensup teşekküller düşmanın 
\oprakJarı bu hedefi temin ede- anudane mukavemetini kırarak 
lıılirdi Harbin ~beplcrı iktiııadl Ladoga gölünün şimal yaka 
İlıti'l'açlara dayanıyorsa Rus 
"'•·aklarının yetiştirJiği bam sıaa kadar ilerlemişlerdir. 

Yarmanın muvaffak olması müdahale 
·kuvvetlerinin getirilmesine bağlıdır 

1 
YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer 1 
lııaadeler Almanyayı bu bakım· Sovyet kuvvetlerinin imhası 
dao. da tebnin ederdi. Alman Berlin 19 ( ) D N B Müstahkem bir mıntakanın ' rılmasının kati geleceği hak -
~k · -· · · R topraldarı hu- ' a.a. - · · · 1 

Rus takviye kıta 
ları her taraftan 
gelmekte devam 

ediyor 
Moskova, 19 (a.a.) - Bu sa

bahki Sovyet askeri tebliği: 
18 Temmuz gecesi kıtalarımız 

Polotsk, Nevel, Smolensk ve 
Bobnisk istikametlerinde şiddet · 

li muharebelere devam etmiş -
!erdir. 

Cephenin diğer kısımlannda, 
hiç bir mühim değişiklik olına
mıştır. 

18 Temmuz giinü ve gecesi, 
tayyarelerimiz, düşmanın mo -
törlü ve zırhlı cüziltamlarının 

tahribe ve düşman tayyare !' 
meydanlarında bulunan tayya -
relerin bombardımanına devam 
etmişlerdir. 

Evvelce bildirilen zayiat ra
kamlarından başka, tayyareleri 
miz 16 ile 17 Temmuz tarihle
rinde 39 düşman tayyaresini 
tıılırip etmişlerdir. 16 tayyare
miz zayi olmuştur. 

18 Temmuzda hava kuvvetle-1lu nıgı ı~ın u~ sahası vü- Alman, Vitebsk'le Mohilev ara- J sukutu için bir veya birkaç nok· I kında her tarafta ötedenberi j 
..,,~uz bır faatiy~ Zat ... _ ı (Sonu uyfa 5 sutun 4 del tasından delinmesinin veya ya. (Sonu soyla 5 sütun ı de) ısonu •avla 5 sütun 2 del 
'""e getirebilirdi. en o...,- ~~~~-~'--~~~~.;._--~--~~----~--....:...-"--------~~----~--·---------~~~.::....:=.:..:.:....:..::::.:::...::.::..::.. 

~enberi Almanya şarka yayıl- , B k D • • A • k 
~~ti~~:~&=~y~~= ey oz ıspanserı merı a~ın 
Vakıalngilterediinyadaböyle M . l Jd yardımı 
~~~lt:~:~=- erasım e açı ı , ~kılmeyi ve Avrupa hegemon Roosevelt ngiltereye 
)lıaını Abnımyaya bırakm~yı Amerikan yardımının 
hayati menfatlerine uygun ~or- A ) d V ı· arızasız teslimini 
~i~. ~~~~~~ ıng~l~ çı ış merasimin e a ı ve temin edecek 
~k ~= t!ıkliflere nza göste~- B } d• R • • h b } d lneınesi icap eder. Yalnız bıı; e e Jye eJSJ aZJf U Un 1} 
faı-1t var ki bunun ehemmıyetı 
göZden kaçamaz. ~gilt.ere har- -- - --
be girişmek mecburıyetınde kal
lııış ve bu maceraya pe~ h~
hk.sız atıldığını tecrübe ıle J5?r
lnliştü. Harbin uzun sürecegı.ne 
~e pek büyük fedakarlı~.ıara i!t· 
tiYaç göstereceğin~ tecrubelenle , 
emniyet getimı.işti. Bınaenalı:yh 
lıigilterenin şevket ve kudretine 
haıeı vermiyecek bir anlaş~a~__a 
lııey!etmesi ve Sovyetler B~rligı 
Zararına bir tesviye çaresı bu: 
luıunasına rıza göstermesi belkı 
llınit edilebilir. 

Londra, 19 (a.a.) - B. Roo
sevelt'in lngilteredeki şahsi mü
messili B .Henry Hpkins bugün 
Londrada beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Alınerikada yeni birçok bü- :, 
yUk fabrikalar faaliyete geçecek , 
!erdir. Bunlar bilhassa dört mo· 
törlü muazzam ağır bombardı- . 
man tayyareleri imal edecekler- ! 
dir. Bu tayyareler şarki Alman
yanın en uzak köşelerine kadar 
gidecekler ve harp malzemesi 
imal eden fabrikaları kırıntı ha- ı 
tine getireceklerdir. 

Amerika ile İngilterenin müş
tereken imal edecekleri bu tay- 1 

yarelerin Almanya tarafından 
imal edilebilecek tayyarelerden 
hem çok fazla hem çok üstUn o 
lacağına kani bulunuyoruz. 

1 
Müşterek hava inşaat proğra

mımız süratle ilerlemektedir. 
İngiltere ve ortaşarkta harp 

levazımı ve iaşe maddeleri te-

JV.'ZA 1 
Kabineden atılan japon nazırı 

MATSUOKA 

Japonya 
Rus hudu
duna asker 
gönderiyor 

İşte Lord Halifax son .~a~an
laraa ortaya çıkan bu. duşun~e- j 
lere açıkça temas etınıŞ ve böy-

1 le bir imkanı kat'! surette red· 
deyıemiştir. Lord Halifax :S:ıt
lenn, eski tasavvurları dair~~- ı 
11e bir sulh teklifi yapmak ıç~ 
~giltereye müracaat etmesını 
İlıtimal dahilinde görüyor. Va
ııington'da İngiltere sefiri Lord 
llalirıı.x'ın böyle bir ihtim~lde.n 
~ıktan açığa bahsetmesı bır 
liıı.min ve faraziye şekhıde ol
~ bile teklifin belki de gaynr~
tııı şekilde ve dolambaçlı bır 
:l><>Idan hakikaten yapılmış ol· 
duğu zannını verebilir. Çu:"<ü . 
0rtada hiçbir esas yok. ~e~ 

Beykoz dispanserinin ~ılış menısimi 

Verem Mücadele cemiyetinin 
Beykozda Subaşında inşa olu
r·ı:.n yeni dispanserinin resmi 
J..i.i!!&dı diin öğleden sonra saat 
] ~.30 da yıı.pılml!!tır 

Reisi Doktor Lütfi Kırda• , 
mini meselesini görüşmek üzere k 
bir hafta, on gün kadar daha yeni abinenin 

Merasim.de Vali ve Belediye 

rem mücadele cemiyeti İstanbul 
şubesi reisi profesör doktor 
Tevfik Sağlam, Beykoz belediye 
baş hekimi doktor Hitsameddin 

(Sonu &aYf• 5 •jltun.6 9•) 

l..ord Halifax'ın böyle bır ihti .. 
~illi miinakaşaya kalkmasına katidir .. Lord Halifax bu gibi kın bir sulh ümidini tamamen 
ıııt;zar edilemezdi. Hatt:ii Lord · teklif.lenn -~giltereyi ali.kadar ortadan kaldırıyor. İngiltere ile 
~faıt Almanya tarafından ge- ~~r~ ~n ediyor. Almanya uzlaşmayacaklardır. 
~bilecek sulh şartlarını bile tas- Çünku İngiltere Führer tar~- İkisinden birisi behemehal mağ
lih etmiştir. Almanya Rusyaya ~.gelecek bir sulh teWfifini lüp olacaktır. 
talebe çaldıktan sonra arzuları· kat ıyyen kabul etınemeğe karar Neticenin bu şekilde tecelli e
ıu tamın edilmiş telakki edecek v~~tir. füınun ~beb~ de deceğine artık şüphe kalmamış
"e .Avrupa.da istediğinin yapıl- gizlemıyor. Hı_tle_rle l;>öy~e bır an- tır. lngilterenin Alman hege
~a müsaade edilmek şartile Jaşma~ın s~y~~e ıtimat e- manyasına karııı.K'irijıtiği müea
~reye ve Birleşik Amerika- demediklennı soyluyor. Alman- deleye Birleşik Amerika da işti
:l>a tecavüz etmiyeceğini temin yanın vaziyetini diireltmel< iste- rak ettikten sonra bUtUn Anglo
e:.ıliyecekmiş. diğine ve nihayet İngiltereyi Sakson dünyasının harbi yarı 

liı.gi!iz eefiri bütiin bu şartlar- mahvetmek için bir nevi müta,..~ y<ılda Qırakması ihtimali orta • 
%ı ve istikbale ait bir ihtimal reke yapmaktan başka birşey dan kallmnışbr deırllebllir. A
o'laı-aıl bshsedtyorsa da esaslar ~ediğllie kiili bulunuyor- merikııp.ın kabul ettiği hayret 1 

lıllkkınOO. bu kadar tafsi~ ği-.,- larmıŞ. • v:enci krediler, bu kredilere is
~§ın~ dikkati tahrik etmeğe Bu sarih ve kat'ı beyanat ya. tinaden bayat bulan hayret ve-

lngilterede kalacağım. .muhtemel siyaseti 
Ayni zamanda Amerika.da 

şimdiye kadar hiçbir memleket ne olabilir ? 
tarafından yapılmasına teşebbüs 
edihniyen bir bahri inşaat prog-

(Sonu sayfa 5 sütun 5 de) j 

rici sınai faaliyet İngilizlerin ve 
Amerikalıların ne müthiş blr a
zim ve ka.ı-ar ile ne müthiş bir 
mücadeleye hazırlandıklarını is
bata katidir. Şimdiye kadar şa
hit olduğumuz muharebe henüz 
bir başlangıç sayılabilir. Asıl bo
ğtışma Amerikan harp istibsa-1 
18.tının azami safhaya girmeııin
den ve Amerikan harp hazırlı- ! 
ğırun nihayete ermesinden son
ra başlıyacaktır. Sinir harbin
den başka bir de sa.hır ve tıılıam 
mü! harbi var ki, Anglo • Sa.k
sonlar bunu tatbik edeceklerdir 
gibi görünü]tr. 

Hüseyin Oahid YALÇIN 

Landra, 19 (a. ~ .) - Daily 
Telegraph, yeni Japon kabine
sinin teşekkUl tarzını bahis ' 
mevzuu ederek diyor ki: 

Kabinesinde 7 genlral ve A
miral bulunmasına bakılırsa, as 
kerlerin üstün geldiklerini ve 
Japonyanın yeni bir maceranın 
arifesinde bulunduğtınu istih -
raç etmek !azını gelmektedir. 
Japonyanın böyle bir istikame
te ~ireceği hakkında muhtelif 
deliller vardır. Fakat kabine 
deği,ikliğinde hayretle kal'fl
lanan cihet, hariciye nazın B. 
Matsuokanın kabineye ithal e-

C:e•n• -1• 5 oUtuo 9 dt) 

iDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 84 Istanbul 

"'dgraf: YENİ SABAH f$tanbııl 

TELEFON: 20795 

L Her yerde 5 Kuruş 
!2S 

Bütün taksiler 
işleyebilecek 
Bir gün tek, hirgün çift nu
maralı arabaların işletilmesi 

usulünden vaz geçiligar 
Ankara radyo eazetesinin bil

diriliğine göre Koordinasyon he
yeti evvelce ittihaz edilmiş olan 
bir gün tek, bir gün çift numa
ralı taksilerin işletilmesi usulün
den vazgeçmiş, bu hususta çıka I 
rılan kararname Vekiller Heye-

Bulgar na
zırları Roına 
ya gidiyor 
Yapılan resmi ziyaret 
hakkında mütalealar 
Sofya, 19 (a.a.) - D. N. B. 

Başvekil B. Filof ve Hariciye 
Nazırı B. Popof bu salr.ı.h Ro
maya hareket etmişlerdir. 

Ziynretin ehemmiyeti 
Bern, 19 (a.a.) - Ofi: Ro

ma.dan İsviçre Telgraf ajansı: 
na bildirildiğine göre, salahiyet
li Roma mahfellerinde Bulgar 
Başvekili ve hariciye nazırının • 
yakında İtalyan hükümet mer
kezine yapacakları seyahata bü
yük bir siyasi ehemmiyet atfe-

tinin tasdikine iktiran etmiştir. 
Şimdiye kadar gerek bu usu

liin tatbikından, gerekse hususi 
otomobillerin işletilmekten me
nedilmesi sayesinde yapılan ben
zin tasarrufu yüzde 12 ife 15 a-
rasındadır. · 

.ff? .. ı 

Bulgar Başvekili FİLOF 

dilmektedir. etmekte idi. Bulgaristan ile Ar-
Giornale d'İtalia gazetesi, navutluğtın münasebetleri, Bal-

diin bu ziyaretin harp ile doğru- kanlar çerçevesi içinde sağlam
dan doğruya alakadar olmadığı laştınlacak ve İtalyan - .Bulgar 
nı, fakat Bulgaristarun mihvere • menfaatleri Akdeniz sahasında 
olan siyasi bağlılığının yeni bir inkişaf etmek imkaruru bulacak 
delili o!duğtı kanaatini izhar tır. 

.Beşiktaş takımına 
ı boykot ilan edildi 

~~~~~~~-··,-~~~~~~-

ı 
' 

Tahkikat neticeleniııcege 
kadar maç gapamıgacak 
Ankara, 19 (a.a.) - Beden 

Terbiyesi Umum MUdürlüğiin

den tebliğ edilmiştir: 
15 Temmuz 1941 salı g;ünü 

Ankarada 19 Mayıs stadyomun 
da yapılan 1941 mevsimi Tür -
kiye futbol birinciliği müsaba -
kası esnasında vuku bulan ha-ı 
diseye ait evrak, ceza talimat
namesi hükümleri dairesinde 1 

tetkiki için merkez ceza heyeti
ne tevdi edilmiştir. 

Bu hususta merkez ceza heye 
tince yapılacak tahkikatın ik -
maline kadar, hakem raporuna 
ve ilk tahkikat evrakına müte -

1 
niden ve talimatnamcnin 27 inci 
maddesine tevfikan, 

1 - İstanbul Beşıktaş Genç
lik klübüniin birinci futbol ta-, 
kımının her türlü müsabaka.la-

ra iştirakten men'ine,_ 
2 - Umum Müdürlükçe ha

zırlan.an programa göre d>: h il 
bulunduğtı fuar müsab:ık:ılan 
turnuvasından ihracına, 

3 - Mezkür müsabakada Be 
şiktaş birincı futbol takımı lmd 
rosunu teşkil eden "hakem ra
porunda hadisede methaldar ol
madıkları görülen kaleci Meh
met Ali ve müdafi Yavuz ha • 
riç,, oyuncuların her türlü mü
sabakalarda klüp ve bölgelerini 
temsil edememelerine, 

4 - Ayni müsabakada k :nşı 

taraf oyuncularından biı : · ıı 
taal'ruzuna mukabele eden : -ı

kara Gençlerbirliği gençlik lm
Jübünden Mustafa Gökalpı n ' :ı 

klübünü ve bölgesini kcLa ı', r 

(Sonu sayfa 5 sütun 6 :-~ ) 

BALKANLARDA: 
SON-SEYAHAT 

Yazan: Aka Gt;NDtJZ Tefrika No. E 

Beograd önünd 
Yugoslavyadaki Türklerin bu

günkü hazin vaziyeti 
Beograd'ı eskiden de bilir

dim; meşhur başvekilleri tah
tasakal Pasiçin zamanından be
ri. Fakat bugiinkü Yugoslav 
başkendi yepyeni olmuş. Ver -
say~ aldığı bütün paraları 
meml~etin bayındırlığıpa sar
fedlyor. 

Ben bu yazımda yalnız ka
rakterjstlk taraflarına kısa bir 
göz atacağım. Dostlanm bana 
.daJ'J~!nlv. bu başkendin ga-

zetelerinden ve gazetecilerınatrt ı 
samimi bir görüş ve saıninı' biı
anlayışla bahsedeceğim. 1918 
den sonra Sırbiya, Yugoslavya 
oldu. Bir iki istihaleye uğra
dıktan sonra. 

§ Beograd'ın devlet matbuat 
idaresi ne kadar yumuşak ve 
siyasete uygun davranıyorsa; 
gazeteleri ve gazetecileri büs -
bütün aksine hareket ediyorlar. 

(Sonu sayfa 3 alltun 1 de) 



HA ERL.E 
va eli~ +------·••LE------1 

efin 

G~ i ZÜLEYHA =Ağır Ceza Mahke:mesillde = 1 OKU~ ı U h Yazan: ucuNA1 

~azan rr.em Zeki KORGUNAL 

Taks-ıerin 

serbest Kardeşini, öldürmek r- or·vın!JJKI·. -y~~~·g~~~ 
· ı·st n1·n m e esi 1

1 

gün, hiç bir refikinin eki~. 
- !16_; mas 1 ıaediği mühim bir satıeri 0 

ft1lıl ı'k&.. i d sini d.i ve gazeteye JroyliU. ııuıı& - c.aue B r.e zetecilik ta.birinde "atl3 · 
- - .,,,:e-:nıma memnan rudımı. 1 

!
Demek ılı:i snTDn kendiliğinden 
faş odilmemiş. . , 

- ... 
- Flakat 8ırnmı faş et!'liye

c."'!ini?:e yE!min ede1: misiniz? 
-- Ederiz. I 
- Eksik .,lmaym ! O Jıakk 

hiç düşünrııeden söyliyebiliriı<ı. I 
Kadınlar; merakla, hayretle 

ve biraz tla iı;tihza ile Züle}'ha- j 
nın yüzüne bakı~orlardı. Zilley
ha, kısa bir SükUtan sonra bak-
layı ağzından ÇJka1'Clı: u 

, - Ben, &şık oldmn. 
Hepsi birden bir hayxp,,t; nina

sı salıverdiler: 

Onu gıiizilmden ,{Jzaklaştımrs:ım E bildirsin ederler. Vaktile gaı:ete sıı~ 
i:~iı~=:i r~;=rı· ya- Kararın bu hafta sasen ana, hah katili.nlan bu suclunun lstanbul Belediyesi lstan- !eri Şimdiki gibi i!<lerin. ;ıı; 

· 
1 

1111.üteka.bil yardlm · ı . 
- Vah Zilleyhacığım vadi! . ra'C:bi • "İ ıl" 'tj h k • b 1 rl bıil 1lllektrik, ramv.ay ,-e ıb.ıı.IP.rle hareket -e~'~ 1 

giinde~~ y:~ -~~ y~~~~~:' ~i .:~eeı!'~~e-1 ulm yenıuen mu a emesıne aş anuı ~~l~~d:e~~::nn~~: ~~~~~~rre~~~id~ar~~f" 
rum; "bir kerecik olsun beni ku I tııibı.ı «Idık: ute raJcibini nasıl ıatı:ı.ttt '[;ı• 
oakla. kı:ıllannın arasınfü\ ya - Taksil~rin tek ve eift numara-! 0 1411 !Hl tarihli nüshanu- dü.şiinürdü. "'-biı" en rarJıı,~-' 

" di "b r 1· · ' rtaköyde kıırdeşi Radi ile alındılar ve e~hadetleri dinlen· d "Ol ....,, -''""' ıF ... ,, yorum. en e ene ımm .,.. a <uyucu diyor ki,, ba•· tan muhabır' , pı'yasadn b"" ~r 
hırı; .birer l!'iln fasıla ile çalışma babası Şevketi öldürmekten suç- d • .. sevgili k:.11Jgına el ııiıremcm,, cii · ı " hgı altında bir şikiiyet gör- rak büyük bir söhret ıwı~ " .· 

ye ıryırk ı'hriyor. !arı hakkında Koordinal!YOn lıe- 1 lu bulunan Zekinin birinci ağır r Bunlar hadiseyi olduğu gibi m"iiş VI' alakadar atmak iste- patronların yaln· 
1
z mancfl µ .. 

" ı ld • b" t· · k H t· v kil ceza mahkemesinde müdafaası- aı:ılatt-Jar. Yalnız muhafız Atıf ... - .,u 1:ı c naınusıu ır kc'.c ye ının ararı eye ı · e eye j mi~ i<;ek te, nbonenin ismi ve maddi tevecci'r ı..rrn~e .'"....;' 
iınlı · nı yaptıktan soııra ayni vak'a· Bıınl:ı.n sövliycrek sustaıhnın te- ~~. .,,. ş. İe\'di olwımuı;tur. Karar Heyeti z . auı .,si yazılı olmadığınd1111 olurdu.- Gaı:etecililtte ·-....,, 

'""'"" 1 ,_,..,. 1 da ekıyi teşvik etmekten suçlu dariki etrı:..fın a mahkameyi kıs bun oıı~. - D<·~· namus v=ıı<~ o=. V~e tıı~ifuıdım ..,.....,,ftlerde b 1 k . u ttımın etmek Jı.a -1 ols:· nutulm1~an "·ı· - .. '-lıir ta .. • 
On ..... "'- 1 ~-- u unan ardeşi Sıdkmın üzeri- ;.nen tenvir ediyordu: , ... .....,.. """' 

- u =:nume · r "' r a.'Ilet- tasdik olunacak ve kuvvetli bir bir t 1 ı .. "dil'... 1 mamı:,tır. " d /."' mt'ği düşündün nrii? ne sus a ı çakı i e yuru gu- _ Sustalı çakı Zekiııin krava- meşrutiyetin ilanın a S iJı~·· · 
_ Bu """""''C' de b~, -ı·urdum. "htlmalc g3re h'fta i<',irıde viliı- nü yazmıştık. tı altına b,yaz bir iplikle dikil _ 

1 
~u gibi ~ikayetleri ükrmı· lah Zühtü ile Mahmut tae ili 

"'""' t t bl'" 1 ·"tı B 't" . K tınd b . l'kl a ... anılar ve hıtaç etmek ~ı.arA·'-'-n "Y-ı" caze ,, Bütün cmekıcl'lm bo.~a "fiitti. 1 ye e e ıg o un:ıcill' r. u ı ı-ı Hatırlardadır ki, bu davada rnış. rava a eJ<&Z ıp ı er isteriz. ,,.... """"' -
1 1 Eo · .,,,,. 1 - ? b rla .kararın tathllof.tıııa önü- müddeiumumi Zekinin idamını vardı. Onları ben bulup çıkar • çalışını Miinir ile Did:ı.T· ..,ıJ 

- .. rı .,-.C mi· !A01cak, gayri nıaliı.ın bir ' ıJl'" 
- Kime! • v _ Görcnlt•r c,Jdukça .:züzel bu mfü.d~ki !!afta ic:iılcle gwilccek' 1-e Sıdkuun da beraetini iStomiş cl:ım. Eğer çakıY1 burada almış Bu iki emektarın bİfl ,~· 

- Aşık mı oldun? 
-Evet! 

k ~ ! '-• 1 b l d ol dı elik -~· San b' abonenin vazryeti ile fai- d_.,. .., -ITahmin edin ba aymı! Jınıorlar. Nıdlnılti bence güzel tir. Atanbu.!da te!: ve çift No. lı u unuyor u. say , cme ...... ı. • ra ız · ve karşı haberlemıi i "'." """' · k · ı t .. be ttik ç 1 deli bir şekilde meşgul olma- . "" ,,. ·' 
Ellerini :jak&klarına koyup sayılmaz. ' olcmk ııoo taksi mt"Vcuttur. Bunlardan denn bir kin ve in· onııser e ecru ·e : a" diteri de J<ll.lnı.z .Babıali"' ti."" 

1 Sa.el t 1 · • 'il k t al nın kabil olamıı;a~ kolay- 1 .,. " 
dli ıinmeğe başladılar. Daha - öyle ise onun neııine ta- Bunlamn hepsine çalışma müsa- fial duyarak mahkeme huzurun- de dop u ıgnc de .. rava ın · lrkla takdir eclilir. Abonenin gaı ~urdu. Ve o .uman~~"' 
dniTrıı•u düşünür fl'İbi davran - mıth ettin? 1 ddeı;i 'Verildi"i takdirde ;:ıtomobil da kardeşini bıçaklayıp öldür - tın a urmuyor, uştiyor. ·ar.kadaşları da ülırler iti . ıJJ1' -..,-- ., • B 1 z ısiıu ve aıiresini lwtEcttiğinız •- ···'·- 1 .11;;,,ı mak mecburiyetinde kaldılar. - Sadece ba'.""in bak!şlarına, bulıraııı önlenmiş olacaktır, mcge kalkan Zeki; jandarma A· u sözlere, suç u e.ki itiraz tak<l' d -,,.al """'" Cıu iki _ . u:. " tt' · ır e, meseleyi liıınkile Al •. _._._ -·' ,,, • ı 
Çünkü onlar, Züleyhanın faş e· biraz da güçlü kuvvetli, iri yarı tıfın vesa:ır yardımcılarının mü- e ı. , • :m-. ıuuwwı .l:ırnciu .. e -· cfl" 
deceği sırrı <>'önlcrdcnberi bili - ~ıuııuna... ı ............,.,. ' . .dahalesi ile yakalanmış ve elin- - Kravatımın beyaz iplikleri] ~f~~~~~~f~~~::.erin say- ayakları sağlam Qlııa :r.~r,.-P 
yorlardı. Bu sır etrafında az mı j - Başka meziyetleri yok mu? y • • k f • t ·diıJ<i sU'sta.lı alınmıŞtı. içnideki astamnndır. havadiııleriılin bile .• ..ti. 
dodikodu yapmli)lardı. - Nihayet kiile olan bir er- &nı mercnn.e ıya '" Bu görülüp işitilmemiş müle- Cevabında bulundu. p • f' liıurtulmıyacağı §iiplıeııı-::, • ..s 

Şarapdarın karısı, diğerler;n. ke~te. başka ne meziyet aranır! , casirane katil teııebbüaü; cürmü En son şahit olarak Zek' in . eynı r ıuaflan Babıali koridorları lıilj;j ~ 
den evvel'davr.anarak ortaya bir Bılakıs sayılanuyacak kadar çok l"TI bazı muhfnkırlere meşhut kanununa tevfikan wn- .kardeşi, yani öklürmek istediği J Dıdara o kadar a!ışml~ .. ;.oıı: 
isim tt1. ötekiler de ayrı ayrı ~nsırru v~. Fakat bütiin kueur-j Hl li = edilen hır zabıt 11e derhal Sıdkı idi. Çok heyecanlı, çok hal·kınrJa tnikı'kaf nun orada bir gün bul"'~-ee;ıı 
birer isim söylediler. Züleyha, larl'!a ragmen onu 'SeVtyOI'Wil. it' müddeiumumıli"e verilmiş ve muhteriz bulunuyordu. Birden- rı Ol ITTnın bir 11oksan teşkil~) ' 
bu riya:ka~ !arını görünce acı Bılıyorum, bu bir d!!lı1iktir. Ne zarar Mer u 1 dün tahkikat ik;uaı '!erek des l:ıire •içeriye !!İrince şaşırır gibi de herkes matteriırti. 1:""~ 
acı güldü Ve başını salladı: ytıpıtyım ki Se\ltr!Cmek elımde , • , . ya ikinci ağır ceza mahkemesine 1 oldu, Şahitlerin muayyen ola"n \r.lnılıyo r lUZ ecnebi eciaret lercil!ll şlfl$ı1' 

- Hiçbirirıiz bilemediniz kime eğ'il... Göıriil güzel, çirkin; ku- . Tıcaret V~aletınln _m~rcımck havale olunmuştur. tı·apezine gidecek yerde di~er ta Jilf' nı, başk~tiplerini, nıuste ıı:fİ ~· 
olduğumu, imktm yok, surlu, kuS"m'suz demiyor; sevdi ! fıatlarını tesbıt etmeıa pryasadal Tevkifhaneden gctirilon Zeki rafa kaçıvorru. Çlınkü şahit ye- ' . M" ak~ k . . nı d~i! hatta bizzat scfır ~eıı· 

t.bnıiıı ooemeasiniz. lnıydi _seviyor. Şimdi bana mr evvolce mru tollla~ıp st~k .. ya~ 
1 

son derece asabi ve tel~ bi; ri tam Zekinin ön tarafında bu- fiy1.~~nnı ~tk~~~~~pe~~~ le şahsan tanı!'dı. Geçeı:Jıell -
lıtir&lıonın dtarısı, sahte bir akıl ögretin. Ne yapayını, za - bazı kinı.sı;~ te~ duş~~ı~ş- halde koridora alırunış ve bir lunuy&rdu. Reis esas yeri gös- nwlrte..ı;r T tµıc.ılar elcrinde- disini sellmlarlıır ve a:ı'~) 

wneı::akla ıım.üu: lim kölemi nasıl kandırayım? j tur. Cünku bu gını şpekü~atw- miıddet sonra nıuhakeıne başla- tt!r41i. Oııaya iimıhterizıaıe ~ecent Ji.i pe;iı'i~fe 9':klınıb 'fi)ıatl rmde ılfıo:k tefek mül~ rıııiı!': 
- O lalde çabuk söyle kime Şehir nattıinin karısı her gün ler, fiatlan daha zıyade yukselt 1 mıatır Sıdkırun bu hali Zekiyi hıs kıs ,_ · "· · _, an ar - ııarlar ve havaili_ ·g 1•Cl"!..ıoJ$ 

raktan kurtulalım! . dedikodusunu yapmaktan te-<tk ek •iQin tpiyl>Blldım J'üksek fiat z' 1 : ad k • kk lı güldürüycırdu. ''r'"'t\tslonra yenı gcıccek maııaı:ırt Sonraları muhabırler ll'Jı~~~· 
- Ziileyhamn dıiaakları ara- aldığı Züleyha a amnnştı •Ona• Jaııla. ~= büyük bir Jnsmmı f e u 0 sır a ço sagu an . . ıya_ arın.a zam ,Ynpılmıuıını ıs- daha 'liyade "tes:uıilt,,_ pı• ... 
da.n .. h li bi k liın fır bl .. -.. Y k . t' d. ı toplamu,ılardır Bu .hıreket ev- bulunuyor, 11orul,ıı.ıı. suallere çok Heyecan ve ihtirazı gıltık~e teıııışlerdtr'~ na sebep olarak geldi. Fakat ı.ı:~-'rle DıdJ!rı J• . 

~~: uç ece I' e e · raz agu~ ve:me 11:. ıyor u:.' velce, kll.l'u f~ulye mevzu~nda .dizgıiiıı bır ~de ile cev~p veri- kaybolan Sxlkı i~;slni s;rt bir ta p~ynir istihsal mn1takalarm- fok ~ekilde "bu ~nat,, dili 
.. - Benı dınle. Züleyha, dıye da görüşü!müştii. Kuru fasulye yor ve - bıçagın tedariki mcse- lısanLı. ve tecavuzkı:rane :mlla_ - ~sut ~ı}'.atlarmın 12 kuruşa ha 

- Kölcme! sozc bru;~ad~. Se~n _haline ac.ı - ye de narh konduğu vakit, spe-1 lesın~en gayrı. -. butun h11:5usatı nı:yordu. Bunun d_ogru olını:.'4g:ı yukeeld_lgı:ıı~. göstermektlldirler. ma · riç kaim~1ardır· ~ı· 
Zindancıbaşın.ın kansı, sonsuz mama~ ıkabıl ~eg~dir. ~?ca.lılı- kül Wl'ler telaşa diişmil$ler ve ve dwrıuıcelermı açıkça soyru •

1 
:reıs ~dmdmı bırlı:a:ç ;defa ıh- Halbuki, mur.:ıkabe bi.irosu, mr "'Ymıi Saba.lı ınc~~,;; ~ 

bir havrete düşıı:ıil§ gibi yerin- 1 sır dı~ar~aki . gı;zeı buzel ~~- 1 fiatların indirilmeıı.i ic;in vekalet . yordu: tar edildi. Sıdkı kısaca şunu de- çok.istihsal mıntak&larmdan al- !eri atlatmak s~rotile ~~1 
den fırladı: keklerı.g."rme~m.de bır ko: nezdinde teR&bbüslerde bulun • "-Ben kardeşimi öldürdüm. 'J:ntık Stiyerau: dığı ma.ıı:w.ata giıre Elit fiyatla- avadistıın:ı,Did:l.l'lllIW'~p 
=~!~~e mi! leye Jonül v~rmışsı.n. İçtimaı f mu~lardı Fakat vekô.let; verdiği 1 Bundan dolayı cezama razıyım. (Sonu uyfa 4 ıütun 3 del n buralarda 8 kuruştur. Bu iti- .suyundaJrolera . rc>J:ıı.I ~ P' 1 

mev lı~nı,ı:re. veı:ıı.ınusunu 4:';'I nnrlrik kararcla ısrar -ettiği için Fakat bu hain de babamı ve son- bar 'ile peynir toptancı.lannın id ciığı hakkmdaki )la J61P· ıı 
kı~o~~~~~~:;!r a6;~ a~: par~.~ -~~~\.ıO:sımnh en 8d" iyasn ı 'iJe o.ynamak lstiyenler, J -raı da ruıaını oldürmüş bulunu- i "L!!- ti di~ları doğru. gi!riibrrıırnifitir. su~~tlc olbude elt~ ha~~- ~;. ~ 

~ k'.'.l ..... D.. dauş, bemd ~ Jıaılkı sebcpsız yereJZraT edeme,. yor. Bu hususa.tı birinci ağır ce- n.ızme e- ltiirakabe kom1l!JI011U .ve beledi- .u;talı. kla k ler.a \ Jll -J . 
rı cevap yetiştirmeğe çah~ıyor- r 0 eY_e... uny~ un an mi~lerclir. za ma:blremeırine bir türtü ımla- • • ye iktısad müdürlüğü, Trakya- . leı e ·ıçılmı .su Kn-~ fO).y 1 

du: daha ~ecı, diha yurek sızlatıcı Şimdi mercimek ııpekütatör, tamadım. Onu tevkif bile ettire- rını yapmıyan ·~ h elıf bölgelerlriden ye: baı . ld~ı ~Qlll ;;..ıııe'ıı- 1) 
- A"'" değil mi, Ziileyha! bir facıa tasavvur edilemez. Sen !erinin tel~•· dü.~tllkleri görfü _ =~ B h 1 karş ·-~- . ti . -. v .-.a.---nl.er l'liden -sil.t ve peynı'r rı·yatlaruıı tıı.hlıl tt;rlı, ftı.lıonın rd ... 
- Parçalanası kalbime bük- giacller -güı:elisin, Jlilnı aşk et- .. .. ....,... • 111""'nı.. u a. · ıs~ ın - -C4.HH:: -.ıttt-ur. yaııı_ ı:ıı ~c es :mer~ ~':·ı 

-'-edim. meğe el.eğil, il&w aıık edilmçğe muştur. • . . kam:= ken~ım . almaga karat .:Lkm'..ll ,,. nı aT lıu ha: diı;i pu..- )ııı>' 
- Ne zamandan beri iışıksın? layıksın. Ben, daha doğrusu bi-j Şııı:&ill da 1'ayde ~eğerdir ki . verdim: .Fakir bir ınaJıpus talı- ha.11. -na ~~ teleN!eıı ~ hcın de 61 
_üç, dört aydanberi... zi dinlersen bu sevdadan vazgeç, vekaletin bu isabetli kar~rla.r.\, li:.ı:;ııı~~~n~.1!.'.e ~ş ı:a M~rif Vekilliği .. . !a~~ndmıı·· IK:_·TISAT ı · , .bir_ ~urettc eı.ıie otmiı;t:il'· cV~'. 
_ Kocan fark.ında olmadı bu çılgınhğı üzerinden atmağa pıyasada sebeJlSIZ yere fıatlıırı v · -e ıgı . sfurta yı ll\ı.lru!ll mektep uı.Uiiirliii.lırleıımc ''·""· , ,. ,,. , "" , Bir arabaya bin?niş ve ~b~I•, 

:mı? ' çıilış. Sonra halk nazarında re- yüke rek müııtehlild .zarara . beni~. tarif ve _te~bihim v~i- ~derilen .4/ir ~mde ı!Gen . •, ; ' ~İcaret· Vekiii kit o esnada qşantaŞl'l'Ö,~ıi ~ 
- Hayır! zil olursun. Kocan Potifarm da sokznların fa'.'1iJ tle=e tama:. le.,. cCza.nın nünde her za - ı ınektedir iri: . , ... ı..ıı, _, · iJ• nan tahlillıancye gitrnl;;;; ~·"1~ b 
- Kölen bıınu bllivor mu? haysiyetini ıafn-a inUirirsin. Bu men sı:ıd çekmiştir. ~.<>cllp otur.arak sıramı bek· ı Mecbtrri hizmetlerini ifil. et·~ ' ·'" ge aı rcr ~ ı:es&iatif eL'"';:;·, ~ot 
_ Biliyor! yanlış yola daha yeni girmişsin. ~ '"' !ediğim yerm al~.kenarma sakla- medilclerinden dolaY1 oaıleyhleri· ' · . :mefüm öğrenmek aı·lllll>"" 
_ Keı:ıJis:i mi hissetti, yoksa Kat'i bir karar.la.hemen geri dö· dı. Ben de ~elip orada.n __ ~rlın1 ne talriba.ta b~lanmış ()mil "ğ- Ticaret V<ıkili ilmtaz Ök- nt1ş: , ., 1 y 

bilir . r ;Çal'Şf.81DID ve ba}<ımbağtmm altına ıgıne ı- f k l ..., !il' ... rul" ilen mi BÖylıidiı\.? 11e sın. le tıuttım:lunt Bu suretle mah. I retme:;ılcrden olup d~ sonr_adan men, r'e a atinde aşe Umum '. ıahfil l'aponı h:ızır ·9" ~ 
- Ben söyJed-inı. Züleyha, boynunu bükmüş . e baılaaıyor J< . d.im 'hususı okullarda bır vazıfeye Mtt_dürii Said Rauf Sarper, ol- Hademe Dıdlrı nıcı:ııllf .1 
- Nasıl sö}lledin? dinliyordu. Derin bir ah çeke -f Mısır ·çırrııısırun dsUınliıkinin emeye .gır • , t.ayin edileı'E!k hizmet .borçlaıuiıı ıiııgu halde. dün sabalj Ankara- eler.ık: ... - ~~ ı 
- Açıktan açığa ilanı aşk rck cevap verdi: 1 _ . Fırsat kolluyordum. Tam za.. Gdenrelı: istiyenler ·"hakkında~- dan ~ellnmıze gelmi~. Vaki - - Hazır bcyi?n. ~ıli, 

ettlın. , _ Bu sevdadan v~ geçmek tam:unlan'4bğını yazmı.5tık. :S~- ınaııında ,,ustaıyı çekip üzherine velce Ma.ı.rif Vekilliği tarafm- lin bu 'seyahatinin taınamile hu gitti. R:ı.poru :size " il~i~: 
_ Tabii çok sevinıni§ ve seni hususunda bana birşey söyleme-! lediye, çarşı.ırnı yardı.ınc:ı ltiJ. . ~~ f~t aram:za: mu. afız 

1 

dan nesred' mı ı ?6 nuJB:D:alı t..- sru;;i maJ>iyelte o!Ghığu anlaşıl- bana bıraktı. Bııyırrnn. .,.rrıır-. 
kolları arasına almıo;tır. yin. Tatlı canımdan vazgeçerim haline ifrağı için ş hircilik,mü- :nobetçi Jandarma girdi. Silahını mim ınucibince muamele yapıl·! mışh_r. ' tahlil rapön."Bu lJ.idıı~p ;;,ı 

- Keşke if;yle ya}lH:ı.ydı .. , de kölemden vazgeçmem. lıler _ ı teha8'Wll Prost tarafından ha- da .dokhırup ateşe_ hazır ederek ması ve bu S(ibi öğretmenlerden Mumt.az Ökmen in bu akş:ı.uı Didar raporu >goz ı; eti'~ • 
- Ya ııe yaptı? kesin hayran oldugu· ....ı;•elligı··- ı rak rif v-.. • ·eı · ta ııa.mlııııunu ı;enemın altına da • aiırı'lııak yenı tit senııtlui .Aultaraya dö:mıesi ma.htemel _ zrlıını hafızasına n~ldl 1ıP' 

.. ~ zır ana an wo..., ı . yadı . . . . 1 ·r. ·scırrra tekrar h cın~-e rJ! 
- Beni tahkir ederek yalll!l- mi ona kurban edeceğim. Sizden af d d t--~a. 1 . · S . ıır· .. .. Illll de iİnha evraklarile ıbirlikte 

dan kovdu. 1 nail olabilmmn için bir çare buı. I r ın an a """"" 0 unan pr°':ıe - eni 6 urururm. göndel'ilmcsi linındt>:" ~~ mış: · r~ , 

1 

nin Uı.tbi!tinc hafta içinde baş- Deyince ma.ksadıma nail ola- · - Bu d~il. Bııgka !% ,y '' 
- Vay küstah vap! Bari la- 1 manızı rica ediyorum. ~"·- Sıdkı · limd kud -<> Üsku" ..,ar'da yapılacaı, ıa ı :ıı-

yık lduğu cezayı ı:erseydin. O· Şaraptarın karısı, biraz dü _ lııııacaktır. m....._, yıne e en · u " 0 car. b'r 
mı kadir, kıymet bilmez bir esir- ~ündükten sonra şu çareyi tav- Diğer taraftan Mısır Çat"\'ısı t>tldu . ., Vali :Valovaya ,E"itti istimlal<ler - Vıı1lah beyim, ~~. ·P 
cive s&tııaydın. arue etti: j Bu ifadeden sonra nıahkeme- Ü l:ın buz .. B:ı kru..-n, 1 biıı_n,0..-; ,..,, il' , -·, ctvarmdaki kahvelerin kaldırJl- VJIJ.i ve 'Bolıicl;iye eıııı ·· ı sltüı:lar iyet :mcmur·Jugu· , ıy ~ ,... 

n ~"'"- ye adliye polis komiser mua' · · - J.'Ilı YOK. > 
- -DUllll ya,,~ .. ve yapa· -Maidem ki bu sevdadan vaz ması uze" rine her p"•artcsi ,.;; - ' t~ T'"""cı· "'"-L•-·r •""- """"- '-"-- L.-rsı. ~a ıman •h• .. ap b:n .. I _,,_. marn da? - 0 - Salih Kara Ali, jandarma onba- ~· .uw.ı. :n.m•& """"' __. ...,. , ,... -- ~ ~ yarın g.,,,..m. 

geçmiyocekııin, ırana ~r akıl öğ- nü burada toplanıı:ıakta olmı şısı Ahmet Ayaz·, J"a:rıdarma _ .kaç .gün jı;tirıi;h&t etmek 'Uure ;Janrı seyriisefer oktasından - Güle güle efcndirtl· oP t_~ 
- Niçin Zillçyba! reteyım, Bır sabah kelcn olacak 1 • • ı ..... , b ı < er 
_Çünkü onu çek se\~yorum. delikanlının odasına .gidersin. ! kuşçular pazarı Sırkecıdo Ho-. !ardan Ahhnıet ile Atıf Kösen Ya;ovaya .gi ·9tir. r,:ıdı""l'lı.ı olduğu .göriilmü.)m. '-"'hr, hademenin ' '1ya ı:ı .ı ""'~'~''' b '-'- mennisine ihtiv. ae bıra)c,<ll,,~ııı •• 

1 
Kapıyı arkadan sürgillersin. · capaşa. hsrııarnt .karşısınd.. hır """"'-'1Ye u uuıaların istimlak lı' ~ • ~· , 

---··--------, Onu yavaşça uyandırırsın; göğ- mahalle nıı:kledilmiştir. İstaıı erek bnraı:ımn açılmasını bir memnuniye e orac cı "~' 

eni. Saba h'li ""''nu ... bagn· nı açaı-k, bin_ bır· ı·,,_ . t{ a ·Ü I n ve köşçyi döner dönJll Jlll; gu ~ _ ., bul belooiyesi kuşçular pazarı , , =:rıım trrmışur. .sküdar l<:ıy mtı:"ak için kas~tı 1'0 

ve yaparak tahrık etmege çalı- için miinasip ve devamlı bir yer f · ı:mı .E. İhaım V&Ji \'e Bele- rapıııru aynen yazmiş. _.,ti-. 
, ~'ll"Sın. Bu suretle yola getirme- ..,y;ıı 

ASONf: BS.DELI ğe muvaffak olursan ne iıla... bulacaktır. 1 a;yc P.şişi_Dlıkoor L\;;tfi Kınları <ıI=~~a1:.;ç~~~tf ~:/1,;, 
ı:Urkiye & bl Olamawan ü~rine ~tılırsın. ~ A' ! ., da ka·vo-a e;ıi ' b' 'b' I "'. .. ..ôy::Tct,-e'Gerek .bu ususda iza- t--"--•- bi . ..... "'" 

en• Aitıı u.~uu bd;;uşmağa başı:ır - b · · k · f8 8flfi U fl38 lff I[ 8[1fllTI~lf hat ve=~tır. !sumıakınasari - ı:ın ;ıaze""""""' ıuııc ~0·u~· 81!.NıtLIK 1400 Kr • 2700 K<f. sınız. Bu .mücadele, sizi mükcm- ya a 1 ıcın aA r t bcl . '-' ay.nen mevcut bul"1!1li',J:O~ ~ 
: ~~~:~ ~~~ : 

1:~ : mel mılaştırır. 'hadd'ı' . Jannı meydana vurup mahkemeyırttüştlller ~~ 101wıac:r~ı:.'."tçeaiııden tes>l- ;,.;:;~ mr!'~'.~[i~n~::;ıl'ş 
1 

AYLIK 160 • soo • Züleyha kadınm :zıi ve sin- k dar dikkate ~:ıynn iııf f 1------------.J 1 'Si maksadmı derhal anlamıştı. t ~kil er! · ", ıJJ'~ 
T A K V 1 M Şar ptaı:ın kansı, ona, cürmü - Şehrin bazı t:ınıruruş kundura Dün iiçüncü asliye ceza malı "Aziz efendi, Al.iyı: burada Fırmtarın kontrolü .,., / 

meşhut halinde yakalandıkları müessesesi tıahrpleri, fiat nıüı:a- lıcmcsinde karmakarışık bir bizim yanımızda; sizinle karı- İstanbul Belediyesi ekmek i , - 1 
HIZIR 76 GÜN 101 AY 7 

1360 o 1357 

Cem3Ziel· T EM M u 1 T eımıııız 
lh:r 2~ 1941 7 

Pazar 

E.zanr 

günü hatırlatıyordu. Züleyha, o kabe komisyonuna müracaaila eh vaya. bakıldı. Bu davanın esa ruz Fatmımın i;'fuıahsız oldu- rJll · 
~ün Yusiifwı odasına ayni şe- kadın ayakkabılarına yüroe 50,, sı şudur: ğunwru, kendilermin size ifti- Jetini ehemmiyetli surette tcl<.ip Tohum ihtlhirr ı~· 
kilde girmemiş miydi? .KapıY1 erkek ayakkabıl..ar:ına yüzde 25,I fon:ı.şe hıı..ı:unuı kapıcısı Yu- ra ettiğini 'Söyledi. Biz bwıa i- etmeğe devam ctmekte<lir. Bu Beb t !ı 1 "zeriPJe'(i~ '' 
kapatıp Yusııfu uyandırdıktan ı;ocuk ayakkabılarına yüzde 35 sufla; karısı Aliye ve suç or- cap ederse ~ahtlilt ederiz. He- i~le bizzat Vuli \'C Belediye Re- ' ze CL um arı ıı aJ: 1 

J;' 
sonra kendisine rametmcğe ça - kiır haddi tayin edilmesini iste-ı takları kahveci :Aziz ve karua men a:ilitrı dava için mi,i.ddeiu- il;i Doktor Lütfi Kırdar .ıne,,~1 p•laıı lhtıltara ıru.ni oJıll~lJlle 
lışmamış nnydı? mişlerdir. · Hımhım Fatma handaki kasa- mumiliji"e b_ir istida Y'."zı.nız. Bu olmaktadır. ~ı .kmıtroJJere ıcıe-·ııtJI rı JiJıl 

Züleyha, o hildiseyı· ima ede- ilı:omiııyon bu talepleri tetkik . !ardan birisini kırıp içindeki 15 ıı:rın. ilç yuz lira a 'IStiyoruz,., B·'ed d toıilir .• ,. aJı:a.W.mf!!Xlııt'ış .... ~ıtC~ , .• ..:. b kt b _... 1 ~~ iye ün ve evnl!ti gün. ..... )" 1 rek ayni çareyi tavsviye kılan clımiş ve vaziyeti ayakkabıcılar bin .küsur liraY1 çalma.ldan do- = u :ne . u u .~ınoa ma ıspa:nak tOh u Jtı'1'l 
şaraptarm lıarısına fevkaliıde i- cıımiyetın.den soı:nı~ştur. ~- ı laY1 tevkifhanede bulunuyor - bıılmuş ım~ı-rbıye rdcme:ek he- kü teftiıı!criııi Boğazjç'ndeki ıkran admda birini J~;r. 
çerledi. Fakat içerlediğini sez - yet, bu kar hadlerının çok yük. lıır Bura.ı:ım kadınlar lruımında men bir ıstıda vcrmış. Ve dava "llUrıtakalarda teksif ctmi~Ltr. rıı.k adliyeye veriJuıışJct"" 
dirmedi: sek olduğunu bildirmiştir. B~ i-

1 
~c .mahkUın bulunan Mar- da açılııuş; .. . Erenköy civarında bir Erm:ı:ıi ~.,. , .. ,,. 

GUneı 

11. ()8 
4.45 

o~ı. 

4A3 
12,ıo Vasati - O çareye de baş vurdum! t~barla k~~tkon, ayakktekrabı ış~: yam ismiıwle randevucu bir kemDüıı' 11de~etu asbu~ıydae ceza mbah fımıcımn dökki=da. trn:lunan l'll---------

l-1ak · . "-"· ını, -yannkı ~ unda ar go ... ..._,_ baıı sahte•• h . ~-- esm ış e vaya a-

;;,'; ı.ss ·~.SS Ezani ~~ ~~Y~i.aia;i~= ~cektir. ' 1 d~i:;' Ha-ı>v~; ~= · ;:; =i~!::1:aın~e:1~~ 1 :ıo:e:m::~::.!du~ğ~ !:t~ dahil ~~ 
,_ı_.,_.s_ı __ :ı_ı_ .• 32 ___ 2 •• 3_s_v_ ... _uo1 bir hayretle soı:du: 'miyar mu? Züleyhac.ığa yardım ~şler. !'1· ~ .ıro!ır~ erkek saatlerce muhakmne etli- tıllr. Fn2zıcı:ıun halrkında ayl'lCa yırr :ıwıadığmuzı . bil"' 
·- - Netice ne oldu? ode"-. -geçen n:gerı e lip ııahit olarak dinlendiler. Ne- ceza za...,., t· ..... ·'--·. t-. ""''·m-'· tiıl' 

1 
""" }ıl: in lııadın .,.~ """'u .... , m ' .u.K "" de herşeyin kıyıne 1'6 jJr 

D K l( AT - Beni .kucakladığı gibi .ka- Z!lleyha orılann düşünceye sonra. · aryamznı:ışve - ticede clalıa. birçok !!&bitler bu· !erin daha .düzgiin ve pi<;kin i· l.im. Hiç bir ,eyi zıya:ıı 
•Yonl Sabah• a 9öo~uıı.n yazılar pıdan dışarı attı. Daha iyi bir dalmıuımd~ i.ı;tifade «lerek lı:a lıır tarafında.n-er.kekler bmm- hmduğı.ı; btınlıtnn da diııleu- 1 olım temin . . f 

vo ovl'&k nopodlialn odıı..,..1n ıa.ıo çare bulnrsa:n onu tavsiye et... dnğını ıel çl:Dptı. 1ı;eri giren. dairi ·Azize bİl''lll~ gidip ba- mesl:ne lüzum görülcti!ğ'ü için .ma masıru ıçı.n mn raf ·etmi~. . ,;ı# ıı4 
~ptarın .karısı, .ar.IMıdaşla- ecliıııelerine : ' • zı_ 'l!lalfnnat . ~· Bunda dtıra§mıı:mn tıqka bir_~e bı- .mla:r -e:mıiyetme }ohli_ga.t uı-ı Jtı; ._,.,,,.ıı o.Wnrnaz ·v• bunlMtn kavbbhnuın

..ı.n 9olayı hiç b'lr meıl!llyet tQbul 

•~lknez. >'" 
ııına döndü: ~.Bize turunç.getirin! §Oyle y.azı.lı mu§: 'N!Mlm!!!!ma ..kııra.rverildi. yapılmıştır. Cemiyet r r· iıu ı ~~- 'Arttvıııwı 1f! 

- Sizin alalınıza bir çare g-el- ( ArhıcıBı var) .lnıs1lsta tedbirler alaca. ·-·--------~ 
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Her· _Sabah ıı 
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c 
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Töıı'fıehar tiryaki -..:~ ..... ~""~••t•••Mff 
ON SEYA_HAT ZA 

1""ıı!ı 1 iıÜ-i -:;(i>J]eııi<ı) 1 
,1~aYnağını bilmiyorum 
ii':lara her nedense ve 
~t Tukumsu·i 1ılr gıirur 

rııusaııat olmus. On
ı~ bütün Yugoslavyada 
'tg'IZ<:teci ancak Beog
ı~ır? Hatta ne Bal
ne orta Avrupada e~
r. Su selıiıue her ga

~0nu hı:.~ ~r·z...1.rdır ve 

dikkat ediyoııar. .. .• -v-e· si/dhsıziaiıma H 
1 

... 
Bızde de bu tarzın ureınssıru '-. • a t 

istiyorum; JEi!Ji terbiye baJu~ • T iryakiliğile meşhur bir ali- · __ a r 
mından. Fakat ŞU şartla kı bU:- oap - ttaurıında kaldığın!\ •-.:. 
gUn olduğu gibı ende allı YeıtJlli , gcire d;ktorunun zılgıdı ile ola
&yanlar; arkada udcular, saı,:· cak, 'tütünü teketmişti. Eski a-
turcular, tef~alerle pek bayas; lışkanlık saikasile paketi uzatan- r u·· r k bu bır man~ra arz buyurmasınlar. lara bir karış asık bir suratla: 
Ve bayag~ca tercume. edılmış _ Tesekkür ederim, sigarayı 
tangoları bayagıca bagırmasın- bıralıtım: içmiyorum!. deyişi . 

E 
111 

1 so 
---ı:;;ır---

ve 
-. 

·· zel san"atda 
r ~ı , ğı b'~ Napd- !ar! . . vardl ki gerçekten ömürdü. Bu h "-- • k ı •• t • t • 

§Bırkaıalıtoıstıknoktada- haşinredcevatı ileiradesinin arı a ar gos ermış ır 
ha: Y\llardanterı, ~ele 1918 ~en kuvvetini is4<ı.l etmiş olmaktan / , 

\ ••:m da ~ok d<-pl. >onra ~gra•~ dogrudan dognı mütevelli t,(r guruıfa böbürlen- -------------
ı.nı elli '1inr.<-n ru;<ağt ı ya .Parıse . baglı ıdı. ~lalıyhe, diğmi heQ. ~alile. belli cde.rdi.

1
, Sohbf"te girizgah - t~tikaJ;lar, iJ:illH - komihl<'r aras.ını:Ut sarakalar - Kel llıı6aıı, Giil Hasen _ Sü

Anıma hıi tııaJ l·d- ıktısadct, 1~~ıtkrn~·~·· .~1~!'*tçe, Gızlıd~l\fgızliye ıçı~or mu ıcli.? I rııri ile Aı,kı • BitJ>azal'l, Pireı:aza.rı - B<mJaJdar, oturiıldar, takma tli.,Ier - llle-ibt'lt'<le hir inct -
nıı? 

1 

\c haya m 
11 

un gı ıı;ı~ · . .. Za_nll{',(mem. Zıra böyle bır m~- Duvar m"rdiwnli tlükkfm - Çıkır;, inl>; ve m,;uş - Hafız 0-.nıaıı imzadan 981inı - Gariı> bir ~·oı alıÇ&
IJı~y,.n111 t.a,b •Plıırle- . F'.'-kat. dı~:lıat edcrscnız goruı r·a.>!'İıje ne sebep vardı, ne de lu- si • Şeyh H::mdullalı - Jlııtlarumzda mffl'lıııJı lcr }1\Jl<ln üstatların ka:d('leri - lliıkımın bir mezar 
, .Ulıim gnz<tekr <'ıkar. sunyz kı ~ultune Cermen kul- zıım: . 1 taşı _ (Kudema) mıı (dııl)ı - J(r11<1ine kııJoo illılım olmıaıı bir hattat - Kaz.:ı..-;ker İzzct efendi ve 
i')Q:r onem ve dt·i'~rlerı t111 une baglıdır. Hem Rı.m~ı~ı: bulun tanıdıkları sıgarayı bırak- Celi hatları - Konag-.

11 
damımlan Y""'' fubhihi - l\lazul rn solak bir san'at dahi<,i - y.,....ri 

·
0 

Salkanlar da «yle _ Beo!;Tadda bir çırpıda bın. kışı tlğmı öğrenmiş olduklarından ..,ıne Jıaı.J.mda bir latife 

Taksim gazinosu;,. 
da bir hadise 

O kuyucularımdan tsmal 
hakkı Deminşık'tan' 1*: 

j ,mektup aldım. Başından. gegaı 
1 .lıııı.zin bir mac~ anlatıyoi 
~irkaç akşam ~1 dört kişiJil 
bir aile grupu hall'nqe T~ 
Belediye gazinosuna git:ıniŞla 
Garson kendilerine bir liste siıD: 
mıış. Hadisenin mabadını kP~ 
,:;nin ağzından d,nlıyclim: 

_Mütevazi bir yemek 

L ıHtede 250 ~mlık lııir şo. 

,, rta Avrnpa da <iy-j ile almanca ı;örüsebilirsınız, Gel zaman, git zıınrnn artık 

'
''le "lürkiye h<·p~,nden fakat bir haftada on ki~i ilı. J<enclisine sigara ikram etmez ol- Fatihle Malta çarşısı imıın- 1 deki san'at eserini tetkik ede -) 

n. f k nı a sı ız •e Jd ı de bir Bitpazarı vardlr. Biz YAZAN relı: zayıf merdivenin kademe~i ; . oc·ograd ga>~·kleri- ransızca ·c, ı•am z n • o u ar. 
;tı "C·k C'd<en bu bnık- Parisin Meciiyoker diploma~i•i Bir gün ha.yretle ı:i.irdük ki, !Bıtpazarı) deriz; frenkler f Pi- u L u N A y ne ayağımı koydum. • 
aziyetı~rinden , ok ür- hiılü Beogradı krndisinden sa - bizim sigara tövbekarı ahbap re pazarı) derler. lştikakını a- l '1 Müthiş bir çatırdıyla merdi-
" ı K kt ~ "k b' nza a k · d f z1 tu"'tu··n ·emekte ramag·a kalkışırsak evve!ft tBa- ven, ben ve Hafız Osman kar-' c..ncamları havr .. ısun. var. ara eı.~cJ ır ma r es ıeın en a a ı, -

"llt>ograrl kah\·c-l~rın _ değil mi? dir. yat pazarı) imiş; sonra ibat) ~-ım•lll••••••••IP makarışık yuvarlandık. Etraf-

~e rakının 120 kııı uş oı 
duğunu gôrünec bir ~;~c ralı 
ıfimarladık. Kadınlara <la yiııo; 
li•lede 50 kuru~ gi.irünen bira, 
dan üç ~i~e getırttik. Aperalit 
olarak yine listede 100 kunış ı> 
!arak güsterilc-n E"ski meyha11& 
lerde hı-daya taı-afınclan gelat 
ufak labakcıklar ıçinde zeyU.,. 
bır yumurtanın clörde b01ü11mi
şıi, bir adet ~irvz, bir parça t,e. 
reyağından mıirPl<kc>p "karı" 
meze,, getirttik. Y~mc·k olarak 
da birer porsıyon Antrikot gl'
tirttik. 

nrke~tra ile milli mü § Beogradd;.ı. -l«'ndimce ha- Artık o mütemadiyen tüten bir . ve nihayet (bit) olmuş. Vali tile d !ınık 1'ıırl P<'«tallar mektup tan koı,uştular. Sukutun ilk he-
. b. 1 t tul B .. t· · b b h ı · gelmı·~ı· Sı" (Kale) aslında (kavele) ididen ag. . · . ' - yecanı ge0 er geçmez derhal ,._ ~\·e mı·lli 0arkılar oj..u- zın- ır yo u muş: u un ~o n oru•u a ıne .; · · la pa~lı r-<>tfllaı "atlak ka ' 

" kal b ı k b. · · b.ti · d h 1 bao. lıyarak ara""a kaide•ile ·.·a- ı' . · .,.. ' ' ' • !imdeki besmeleye baktım Oh! ~k zd ! c·kalliyetıen n · a a ı unsur- ı;arnnm ınnı ı nnnce er a " ,,, • paklı :ı.a.ct'ler vardır. · 
~ ~tın en karakte. İbiık ları yalnız ve yalnız politika ın- yenisini yakıyor, hatta yemek pılan bu kabil (İ'liil) !eri zama- Bakır t«ncerelerin tersine Ne yı~lmış, ne ~uruşmu• •. onu 
ııı"< crı~ır. Yugoslav)'. bır tihaparınd:ı. kullanmak. Ondan yerken iki ~ahan arasında siga- ne komikleri birbirlerinin isim - ~evrılcn J•ıq.aklannda takma bır san·at bayragı gıbı ehmde 
O."' "ilJııJc.ıı , lılu•~u ı< ın ıtıil "rınra ihmal h : ıhma! _ Çok rasını fosurdauyordu. Bu ifra- !erine uydururla_r~. Meddah Su- di~ler, ortar.ından kordela ile tut'!1,nşuı:n. . .. • , Giderker. 
· 61 ı·e '· ı" · - 1 koı·kuyoruın hı ,ı.,.,,.t Beogı· ·ad, un sebebini soranlarıı. da: ruri, Kel Hasan ıçın: b • 

1 1 
b. · .. d ,.,,eı dıven karsıkı dukkanın , 

.. \' L '>:'l.f.ıiı ( eyın< C y:ı • kad t"'t"' • J (lgtı lnl ~ tr orgu SaÇ UVar- •• •• • saat 23 ele o.,itmı-ii. e k'll'll: .ııtlS, "•ı-;ıJarı "; nmnmalıuır. bu gidi~le ba"ına i~ler a~mıı.- - Dört ay ar ıı un ıçme· - (Kel Hasan), as ın<ia IGul !arda cerçevelenmis rüsdiye ~e- onunde y~tıyor, ben de. ~lan- "' 
~~, 11(1 her ırl:ın lıav.,,ı sın. ısonu sayfa s sütun 6 dal Hasan) dı; son bahar g(·l<li, hadetnamesi, kadln ki.yafetine nı kırıp ıçıne yerle~tıgım bır vcreıek he«ai•ı istedigı -
~~ c buıı:ı Mn <lnu .. c:.:.f _ _:(_.'i_o_n_ıı_sa--"-.1:..:1f_•ı __ 5~_ü_l_ıı_ıı ___ 1fl_c.:.) _____ A_. __ c._S_A_R_A_Ç_O_G_L_U yapraklarını döktü; thel Ha- girmı~ ter bıyıklı bir delikanlı c~~-kanday~: Ha~ız Osııı.aı~a miz .zaman gillH•n t'•nümüze l:l 
-~Jı'• - san) oldu. yı >ırıdırıuı dudu resmi.., ettıgun .. ka.dırsınaRlıgın müka- kıbıır liralık bir ı:ı=)ı;c ı>:ı:atnıa 

CHlllllillllffllOllffeH l&ttıeeeeH arııııeıııeııeıııııeeıeıeeeıı Demiş. Bıına fükelencn Y.d DaJ,n neler yok! f'.'-tın! ıı-ordum. Bır yerımde ufak wı? Bıı nt<fo· ckdll·, MeiJer g.ııı 

1 d al ' 
Hasan da: Yülı,;ddıği ile diğerlerinden bır çızık bıle :tok, ~alıat bcl~ı son bize yanlı~JıtJ.ı. gazinonm Ono a an iniz -Süruri agJında "Silivri "0· alamıyorum holtugunıa gırdı 1 J faıklı ol;ııı bır dükkanda bu ga- · . • müziksiz zamanına mahsus lif. 

• 
ğuı du,, idi. Suyıınu ~~ktı , sütü- rip ffya sc·ı·f:•sine bakıyorum: ler, t?,pal!ıya topallıya bır ber- leyi getiı miş im. Rakı 

120 
Ja-

nii bozdu; Sünıri oldu! cev<ıtJ,. • ber dükkanına soktular Adam 
Uzaktan keskin bir yazı gör- - . · . - ru~ de. .• •iJ, 225 lııırm imiR,. S.:E-nı vcrmis. düm. c'.'-gız be.nı uzun. y_oldı.m gelmm 

Pan>.mza. ~ ıik""k Mr l"aiz lt'-s a~~~~~ nıin edcttk-.in.iz. 
~ Bu fabl honoyu tın alırken ı minK 

j)("':lin altı.c'ak~ınız. 

asasıdır ! 
M.ılli Miiıfafaanm arl.uı ihtl

y:•ı;lıınıu kan;ılayooak.•mız. 
Ke»1diııi:ıi ta....,.nı.fa ah~hra

rolt~ınız. 

JJ'ı'.Ô, ,;i~in müsaadPBİ nı~betindc 5, 25, 100, Vade dolnıad8Ji paraya 0111 
· ;n liralık t:ru.aınıf boııolaı ından alıııı2. 
ı..'l;\rruf bonosu alm~k. iyı bir faizle hem ilıtigacınız olursa: 
nr,,:ıtınızi koı·umuk hem de milli müda- Her hang bir mınl;aya miit·ac•-'lt ederek bo-
~n ıhtiyaçlanm kııı·"ılamak için clev· no faizinden yüzde yarım frdakarlık yapmak u;;. 

p .t. 'kı·,~ ''lmek drmd. iiı'. ıetilc bonoyıı i<koııtıı ettirir >e derb:ıt p2rp,,ya i, ~tin menfaati sizin de kalbedctilirsinlz. ha!Je; 

~: 1llatiniz ve karınızdır. Paranız daima paradır 
~)11 ·1~ • • • • • . Bono faizkri lıcl' tiirlü rcHimden, vffgidcn 
ıeı·r Cfeferı kısa, faızlerı peşındır. mu:.flır. Satın ;Jırken, başkasına devrederken, 
rJ~' ~ '11<1..·Ji bir OOllUl'l>ID (..,Uj 'i <l ı1 vad€Sinde bfdc·lini tah~iJ ederken muamfle ve 
'-~ ., ,, ,, ,. '·f5 ,ruE-ra~im yoktuı-. Bı:ınolaı• hamiline mah~ustur. 
ır ,, ,, :rn dır. ı Hazine kefildir. . 

" " 1 v~· i lJo , Jı 1. 1 . t . 1 nılilmek sure- Tasarrnf bonolannı bütün bankalarla şube 
·" ' r .. , ıyme ınu n 'ru.ı • . . 1 d Mill. p· "d . . • ~l· "~I . . b 1 ı · lOO liralılı ve RJans arın an, ı ıyango ı aresının resmı t' r·nır. Yenı Jr senı' va< e ı . . 

· ~. l>ııf L . "·' 1. rccek ve buna satı~ gı~elerındcn ve banka olıruyan yerlerde 
.ı, •~ıno•u ıçın ~,.. ırıı ve M l d kl d l b·ı· · · 
r , ı. . . lOO 1. l ksınız Fa· a •an ı arın an a a ı ırsınız. ~t - ı.oıe ~c;nr a ıı ;ı a aca . ' I 

"''\ı .. :n ıaız nısıı-:-ti h<1kıkatte ~' 6 de~iı Paranızın en emin kasası 
~iihık ''1 6,38 riir. D ] t k d 

eve asası ır. 

'rl-:f fJade.(ji geldiği zaman Tenbel paraları bir tasar 
;~..ı ~lq P'Cllalmak ;,ifllK>-'~niz vadesi ge: ruf hODOSile Seferber edi• 
;;J? h,11 bıı bono ılc degı~urır ve araclakı • 
,,,. U•fıı 1..-şin alabılir~iniz. DiZ. 
• ·l 

~tt 
t ' 

-~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

.. 
~-~··•••11111••················································ 

Meddah A~k_i,. ikisini <le ı-:ı.-ı Diikl<:tno elindeki paslı bir bır .mt;nı::ıı _ _bey~ırı tımar ed~r ra düzme, b.<ıdak kr yrna paras 
1akaya almak ı~ın: aletlf- nasıl~a bir takma dişin gıbı _supurdu; bır anda .D!-uhıtin olarak lideye ~kuru~ idJıal ~ 

- Süruri aslında siirür mH- ü~tündc lııı.Jmış alUnı yerinden ve bılhasııa sukutun tec.mle ola· dilmi" İki şi~c su ı• in 50 kunır: 
hemi idi. Kel Basanın ba.~1na 1 cıkaı·mnıl:a çalışıyor. mcak asırlık tozlan emen ~apka- yazılmış. Bir paı;tanın üzcriıa 
>'.Ürdüler, ko!llikliği ornclc.n «l· _ Hu )f'vhanın yanındaki mu- !• avcuna vurduğu zaman dillı bir par~a kiraz re'"' Ji dökilla 
dı. Süı-uri oltlu ! demi~. lıavw:,.ı vı·nr misiniz? k~d~ ~om.an, dl_ırnandan bir • bir tatlı için 60 kunış . ı;facık lıiıı 

Bnna haklı olarak i.ifl.:<-lrncn , bırımızı goremedik 
C~ınının Liri ~atlak gözlüg'ü· F .. .. · . . talıaga bir >alatalıh ıle bir d• Siiruri de meddah A~~i "ın akat vucudumde hıssett 

nün Öshmdc·n baktı·, sordu: .. • 1• mhtc-Hiıı do••rann1,·"'1ncl.an Jı• ... ~öyle söylemiş: gım sızılara ragme m " .._ 
1 ,, ,. - Hınwif:ini? . 11 emnu- olan balata i"iıı 8ü kuru~. ödem-- (A~kı) as ınua ı~'ı~ı<ı) ı " num· Elımde Hafız Oamanın ' ~ 

. .. .. d 1 k - Şu bı.iytık levhanın yanın- . . . ' •'e m~bur b•ılunı·v<,11n•.J~uz . .,_ idi. (Fe) nııı gomn eı; C• c·mr.- bır eııen var " " • • .,.... 
tit ge<;ti, fe yırtıldı, agzını açiı, <l.ı ... Holrfo · · na rağmen ydiın·u batalı ola 
nokta korktu ka~lı. (A~ki) .. ı. l~ıni elmden bırakmamak is-1 ' • • ' fulura birkar defa gitti geld:. 
du. teıliı?ini aıılatan bh- tavırla: Hafız <'sm;.ıı Ü:sküdardan İs· 15.30 Jırahk iken 14 liraya ine. 

Bayat pazarının (Bitp~um; - Buyımın! dedi. Siz çıkın tanbula ge<;mek iatemis. ilzerin b'ı ı· B. ı b b 
1 . ı < ı. ız ı e u paıayı ayı w olması da zannederim ki uydur· kendıni~ alın·· de para bulunmamış; kayıkçı- kt k 

~ı ı ... madır. Çünl<ü frenklerin de hoyf Dukirnrıa be~ ayak duvar mer ya: 
le eski alıp satılan yerlE>r<: (pi-ı clivrnı ılc ~ılıılıyor. Bu müvaze- - Üzerimde sana verecek 
re pazarı) demeleri ne '"işti- ne oyunıırıda muvaffal< olabıle- param yok. 
il.ak., ne de "i'JHI., kıuclel<:rine cek ını.vmı '' Merdıveııin ayakla- Kayıkçı Türlıe has olan tok 
uyaı·. ı·ı h~rn <;ıiriıl< hc·m .inCt'... gözlülükle cevap vermıı;: 

Malta çarsısında, eskili duk- Muvaflakiyeile çıktım. Zaman - Sağlık olsun. Kiminin pa. 
kanları tam (pitoresk) merak· la saıannı~ , lekelenmis, ölesi rası, kiminin duası .... 
lılarına Piyer Loti ahı çektiı·e- berıRı yıpl'amı~ sarı bir kağıdın ~Yok. Bana hakkının geçti
cek kadar çarpık çurpuk ve tızenııde hırı nesıh, diğeri sülüs ğini istemem. Sana bir rVav) 
intiı.amsızdır. Dükkiınl:lrdaki ıki be8nıell' var. yazacağım, kayık paraısı olarak 
karmakarışık eşyanın tanzimi Yazıdan biraz anlarım. Elim- onu vereceğim. _ 
de acayiptir. Çatlak mı bardak- deki besmelenin Hafız Osman - Sen bilirbin ... 
!arı, sırları dökülmUş oturak - hattı oldu!,'Ulla hi~ şüphem yok. Hafız Osman belinden diviti 
lann içine konulmu~tur. İlahi Belki biiytik ı;an•atki.r biri ince koynundan da kağ:ıdl çıkarınıs. 
artist Greta Garbo bir ihtikarı 

1 

diğeri kıı.Jın olarak birbirinin el kadar bir parça kiığ:ıt üzerine 
aletinin camından sizi sevreder. altına yazdığı bu ild hattı hir bir (Vav) yazmıs, kayıkçıya 
Boyası dökülmüş çinko ·banyo- kalem tec.rubesi olarak yapmıs. vermi~. 
!arda tüyü dökülmüş pöstekile- Fakat bir lrnkmde en aşağı on Kayıkçı ~ahsını tanımadığı ı 
riıı üstünde büyük üniförma•ı- be~ sanı ımetre uzanan isin) de san'atkiin evvela bir deli diye 
nı giymiş, tekmil nişanlarını ufacık bır tereddüt küçücük bir telakki etmiş, fakat kiığıdın üze
takmış eski bir sadrazam resmi · tökeı>lemc yok; ne kuvvetli bi - rindeki o tek harfin hakikaten 
dekorun münasebetsizliği ve pe Jek ve ne opülecek el... bir kıymeti olnp olmadığını anla 
rişanlığına rağmen hala fotoğ- - lfaı; para istiyorsun? rııak için bir kaç kişiye göter-
rafçının karşısındaki azametini - Otuz l<urust.ın a~ağı ver· miş, bir anlıyana tesadüf et-
muhafaza eder, kolu knık çama- m. m. miş: 
şır sepetlerinin içinde darına • Derhal paıayı wrdim. Elim- (Sonu: Sahife 6 Sütun 1 de) 

Bir mülahaza 

Olmyucum ~;ııJ ... garsoıı
l~nn kenlll$1ne yanllf)ltli-

4? ahııt m :ıuahı;usJıi 
müzıksiz zamana aif liır liiılt 
ı;unnıa lan yüzünden uğradığı 
zıiı ardan müşteki detıldir. Me• 
tııbıınun sonunda şöyle diyor: 

"Hiçbir orta lıalli Türk ailesi
nin gidip oturnmıyacağı bu ga.
zinc~_. .. C"ğcr sadece ~ngin ecnebi
ler için yapılmlf'O<a, kendi mem
leketlerinde buna beıızerleıi 
vardır. Gitsinler, orada keyifle
rini tatmin etsinler. Benim nıcm. 
lekelimde, benim keseme U}'

gun, dalaveresiz, hud'asız g:. 
«ino istemek her Türk evladı~ 
olduğu gibi benım de hakkım .. 
dlr .. , ı'l 

(Sonu s.ayf,;ıı 4 sütun 3 det' 

MURAD SERTOGLU 

~•lııır;'.:e ihtiy.1cı e>
•n b. '" kalan lıalbini 

ı/nr., ı.İiyeti de <•muz 
ıı<' tıı'"Y ırchı. Mad<li dil -

l"ıabbetkrı kayı •• ı~
·l "dar mehnrct !;"~

ti" t ~h·ıı1da olanlHT'h iuJf .. 

birini Mis Bartriş'e hediye ve• 
ıeceğim .. 

##9 .............. llllllJlll~-I---

: K ÖLE l ' dan kalan biiyük yalıyı çevirme
sine zaman imkan yoktu. Milyo
ner adam burasını eski bir sadı
razam ailesinden satın alffilştı. 
Biiyük korusunun etrafına çepe 
çevre duvar ~ektirmiş, büyiik 
ahşap yalıyı yeniden tamir ettir 
dikten sonı-.ı bazı yerleri göçen 
rıhtıffil yc>niden yaptırmış, ka • 
yıklıaneleri yenilemiş. ınükeJn -
mel bir haıe gdirmi~t:. Asırdı
de ağaçlarla süslenen koruyu 
tanzim ettirmek için Avrupa • 
dan gelen balıçıv:u:ılar burasını 
aa zamanda bir cennet haline 
koydular. Korunun bütün boğa
za nazır bir ııoklasına bütün par 
-;;nlıın· numaralı ve biribirine geç 
m.ı bir köıık kuı·durdu.Köşkün ö
nilndc yaptırdığı, içinde iki üı; 
sandal ge1«.'Cek k:ı.dar geniş ha
vuzun tam ortasınn, kenara u
fak bir atma köprü ile merbtıt 
rruu'i bir adacık kondurulc!u. Ha
vuzmı etrafı, ve ada tekmil siln· 
gor taşlarile yapılmıştı. 

r.,k yaptııılmış \'e canı kubbci 
<lain"fo haremle ~damlık arasın
da mabeyin kısmı olarak kabıA 

c:ıl' \Yoı·dıı. 
ııııl ,nıı Dılfikar anı;.ıııı· 
~t· ,.~l\rııdi yerinde ba~

tıl'' . · ol~aydl bu dtvlct 
· ı;, elınrfen tutn,az, u

,ır ne manı olmalı için 
' • , tarılırı!ı. Bu itibarla 

~U~a kH'1 lakayt ol· 
ıtııkrııc'<liyordu. Bu HO· 

ır etmek i~ın: 
~J &iz<' karşı olan ele
~ "1, iltıfatınıza daha 
~ııı·ette te~ekkiiri.ı· 

{or. Ceşaretsızl_i;}:i_ın
·ııı mazur gol'unuz, 

il. d ~· B .. . Y. cuı. ('n ~ızın 
.._~o){ be"enirim Ha
~'ltıec]ı kı~':-im teı biyc
f'lamıardır. 
~~ aldı. Her ~eydc>n 
~ ~en şakrak görii -

~ ı,,1 . . 1 d' Jı' 
• •

1 
, cıcım. ıyc ı<~ 

"ıı~~~ıniyeceği hoppa -
11'1\a lüzum yoktu. 
hır ilim adamı gibi 

•1 1~1\u angaryalanlun 

~ıırı, ikiAini yalnız 
, Uddeliniıı kitfi gel
. '/!Qerek odaya girdi. 
~· dedi. Miis:ıde e-

11'1l kanaryalardan 

Dilfikar: 
_ Nadıre hanım, kuşu ziyan 

edersin. Mis, kafoste hayvan 
beslemenin aleyhındedir. Bu 
fikrıni tamamen ehli olan kanar 
yıılara ela tatbık edıyor. 

Mis Bartrıç: 
- Yok, •·ok! diyordu. Ku~ 

benim oda bırakacak.. Btird 
frıy ... 

Nadire hanım, kuştan ziyade 
mülakatın neticesını merak edi
yordu. Prensesın yüzündeki 
memnuniyetten meselenin ıyı 
bir safhaya ırirdiğini anladı. He 
len prensesin berl<esin içinde 
Fazıla: 

- Yarın yalıya gelirseniz 
mC>mnun olurum. 

Demesi hemen hemen bütün 
ev halkının kulaklanm ağzına 
vardırdı. 

• • • 
Dilfikiır hanımefendi, kapıla

' a kadar teşyi oluna ak olomo • 
biline binclirildJ. Mebrük ağa, 
gazeteye sarılmış kan~ya kafe
sile şoförün yanına, Mıs Bart -
riç de prenseRin soluna oturdu, 
Araba hareket etti. 

Evin içindeki rukbinlik hava
sı adeta el ile tutulacak kadar 
bir kesafet peyda etmişti. Dil • 
Iikar !.anımdan saçılan bu ser
vet kokusile evde mest olmıyan 
kimse voktu. Sokak kapısının 
yanında Kani Paııadan kalan 
geniıı setresinin içinde, ağız ta
rafından yünleri sarkmış duva-

'Yazan: Ulunay Tefrika No. 26 J 
ıa dayalı bir döşek gibi duran 
Hacı dede bile nikbinlik havası 
sayesınde ikinci defa olarak ber 
bere gönderilıniyeceğine kanaa.t 
getirmişti. Büyük bir tehlike 
geçiren sakalmı memnuruyetle 
sıvazlıyordu. 

Nadire haııımın merdivenleri 
çıkarken verdiği emirler artık 
tazir gibi değil ufak, zararsız 
sız ihtarlar şekline girmişti. 

Fazılın odasına gireli. Genç 
adam, düşünmek ihtiyacını his
settiği zamanlarda yaptığı gibi 
.kanapesine uzanmıştı. Oğlunu 
istediği noktaya getirdikten son 
ra onun her an, her dakika sıh
hati ile alakadar oluvordu. 

- Nen var Fazılı'Hasta mı
sın? 

- Hayır anne. Biraz uzan • 
dım. O kadar ... 

- Uzan. İstirahat et. 1ster • 
sen dizine battaniyeyi örteyim. 

Fazıl, bir arabacının bütün ma 
işet medarı olan beygirlerini ko 
rumasma benziyen bu ihtimam -
dan sıkılıyordu. 

- Teşekkür ederim, dedi. İs
temem, şimdi kalkacağım, dedi. 

- Anlat bakayım. Meraktan 
ölüyorum; nasıl oldu? 

- Neyi anlatayır'"? 
- Prensesle aranızda ge~en 

mill:tkatı ..• 

- İşte dediğiniz tanda söy • 
leclim. 

- Aman Fazıl, her zaman 
böyle baştan savma cevap ve -
rirsin. A oğlum. Görüyorsun 

' merak ediyorum. Biribirinize 
nasıl açıldınız? Sen ona ne de
din? O sana ne cevap verdi? 
Sen berum yerimde ol da me
rak etme. 

- Anneciğim. Prensesle ara
mızda geçen mülakatı kelime be 
kelime sana nasıl anlatının? Ha 
tmmdan çıktı gitti. Fakat müs -
terih olunuz. Mesele tam istedJ -
ğiniz gibi halledilmiştir. Bilhas
sa bir noktadan çok memnu -
num; Şayet aramızda bu izdiva~ 
husule gelecek olursa münase
betimiz resmi bir mahiyette ka
lacaktır. 

- Ne gibi resmi? Karı koca
lık arasında ne resmiyet oJ.abi
lir? 

- Resmiyet dediğim zaman 
biribirimize söz söylerken o, su
vare elbisesi, ben de frak giye
cek değilim. Fakat ... 

- Bunu kendisine sen mi 
söyledin? 

- Hayır, ben söylemedim. 
Yalnız benimle izdivacı a.1'2U ey
lediğini işrab edince kendisine 
g~et hürmetldlr bir cümle ;ıe 

~ -

teşekkuı ettim. O da bundan 
ffi('mnun olduğunu, hatta terbi
yesi noksan olanlardan nefret 
ettığmi açıkça söyledi. 

Nadire hanım, bütün i\mitleri 
y1Jıılmış gıbi hemen oracıkta bir 
iskemleye olurdu. 

- Fazıl, dedi. Bir soğuk mu
amele etmedin a. ... Vallab yüre-
ğime ıneı. _ • 

Fzıl gWdü : 
- Anne! dedi. Ne kadar koı· 

kuyoraun1 
- Naıııl korkmıy;ı.y;ıa? •.ram 

yiizdük, yilzdUk lnıyruğıma ıreı . 
elik. Senden IU.ıu.uıu ;ılan ııaroi· 
miyeb gtftınezsc bu iş tamamen 
boııulur. 

•': - ' """ ~ .... -
- Bozulunıa ne ol::ı·? ' • A • 

- BClylo eöyleme oğ\ııııı. Sen 
bir fedakıtrhlı: edlyarırun. Ben bu 
nu anlamıyor değilim. Böyle o· 
hınca ... 

- Meral( etlll<l. Eğer arada 
böyle bir soğukluk olı!llydJ beni 
yarın yalnız olarak yalıyıı. davet 
etmezdi. 

Bn filur, Nadire hanımın bir
denbire yüzünü gliWlirdii: 

- Hakklıı var! dedi. Burd.Slnı 
dıişiinemerııi~ 

E~lıi bir dl'l!delxıuiu lı:ır:ı.p 
dekora 

·.: ~ Prenses Dilfikarın, Jtocasın--

Paşa, büyeik yalı t.aınır eclil<li
ğı müddetçe köşkte oturuyordu. 

41:-.Jikancııin eski s1hibi olan 
sadırazam debdebe ve rlaratça 
lııtanbulun '?il taııınnıış ş:ıbsi -
yetlerinı!en olduğu için iki kat 
iJzcrine yaptırdığı ahaşap bina
yı bir saraydan ziyade lfzyin et
tirmişti. Büyük yalı üç kısımdan 
mUreklropti. Oı·tt..daki kısım t~
vanı raniekanlı büyük bır sa.fon 
la di~rJerin<lcn dah:ı ya:ruek lıir 
nı.arız:ı.ra arzcdiyor<Tu. Bu Ju.; -
rnı•ı .>iti farafılıdıı.JU dair.-Jerdcıı 
Jı!ri bart;lll diğeri oelfunlık ola • 

edilmişti. , 
Yalının hru·ici manz:ı~ 

~' gayet sade idi. Sü~teıı, oyma. 
dan eı;er yoktu. Fakat içer~ 
görmleri hayretı> dıişürecC>k ka 
dar tezyinata boğıılmu~tu. Bü -
tün kazandığını zevkine, safa.sı. 
na ~arfeclen Safder Paşamn Iıa.. 
y:ıt ı Bogaz içiııdc dillere dııataa 
olnıuştur. '"" ·~ ~" ı•ı.~ 

~fabcyn salonunun ortasına& 
muazzam avizelerden dökülen ıi 
ya, pırlanta fasetalı ı·enk renk 
kristallerden siiziilerck allun OJ> 
malı tav:mlara aksedc>r ve aa• 
!onlarda her akşam tertıp edi-« 
!Cn ~= eğlentelcnnd•' billtlr sea.. 
Jı k.uyuuılann gru:cllerı rıeııco.-ı. 
.-eıerden t 3'l1t"ak Boğazın menq.; 
~;_~li suları üzeriıxle idetst na ~ 
kı lar yapardı. Aile itibarilo d4j, 
zengin olan bu adruıı bu debdeb6. 
ve zevk icinde son hab1-ine ki: 
dar bülü,; servetini yiyip bitir -
dikten sonra dünyada eııer c
larak dört ıı1kAhb ve bir ııl!til 
nikahsız cariyelerden peyda.bla
dığı irili ufaklı yırnıi kadar ço• 
cuk bırakarak öldli. Ailc.sci ya• 
lınııı blitün dairelerine kapaya .. 
rak bir miicldct selamlıktn otur 
dular. ,ıııır; 

P;.,ıamıı vefatı üttrme bitmeli 
tükcnnıek bilıniycn a!n<:ak, ve .. 
recck, miras <lnv:ı.lnrı ~lal. V:ı 
ıisJcr ıınısııııla bir t1h11i !tilill 
lılL-~l ol.ıınndığı i~ııı m<>.;@lo bir 
llıı lU hallcı.!ilip bitirilmnlyorclu, 
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SPOR~1=ı Her ı Kavgalı futbol 

Yazan: Sami Karayeı------------49~ maçı etrafında 
HARf 

j (YENİ SABAH)IN BÜYÜK SiYASi TEf'R
1 

Hergelaci. hemen ol~ ~er 
den fırladı. Haammııı uyzıeruıe 
ytb:üolü. Fakat, Kandıralı dört 
likaçeeraak _ 
elli kaçarak kurtukhı. Ye ayaga. 
bf)dı. 

Herge de lt@Mnını k~ 
hyarak ayağa ~. Seyır
ciler oldukları yerle~ fırla -
~dı. Herki!S ayakta. idi. 1!la 
ol.ta, ha oluyordu. 1lci taraftan 
birisi munhakkak yeniliyordu. 

Mubnkkak bekliyordu. 
Kandıralı yeniyor der en,~ 

Heı "eleci. yeıııyardıı. O kadar 
karşk .-,a;ip bir ,ııey olmuş 

1 
tu. 

Hergelecı . ayağa knllcar k k 
ır.ıız çıı:rpmdı. EB.erint oyl Hl'l I 
nn vuı·arak şahlandı ve narası
nı attı. 

- Hayda be kardaşım'. 
He~te~-inm bu narası tam 

yerinde idi. '.Kandıralıyı deli di
vane etmek için bire bir idi. 

Kuıd:mı.h, mulraitel.e ııtınedı. 
Fakat, Kandıralının aklı ba.- 1 

pulau g;.tmu~ti. Bu n-1 işti? 1 
Hasını yanuı.ıı bir peblıvallllı. 
Ele av.ıca sığar takımından d<>
ğildi. lki çaprazını da alt ü..it 
etmişti. Hele bu sefer ~iği 
kılçık berbat idi. Az kah<ln 
ycı-ri \iyordn. 

Kandıralı, haıımımn sakar ve 
nota.meli olıhığum.ı aJ:mmakta 
gecikmedi. Fakat, gii!'elŞe #r
mek Unmdı. 

Deli Hafız. -3undi .kuı ilaa ı:U
li!yordu. Biraz ev:eı ~iiçül< _dili
ni yutacak iken şımdı keyfı ye-
rine gelm4<ti; . . 

Ezerçeli ağa.Jıı.r da denn liır 
nefes abm~laııdı. Ağıı.\anlan bı
ri Deli Hafız& hitaben: 

- Abe usta., lıu, kızım kor-
kunç 'cıe'. _ 

- Ne diyonıun sen acaın b 
Çok afaca.rı şeydir .. 

- Nasıl kurtuldu Çafırudan? 
- Bırak döni.ip kıırtulınasmı 

ay, o kılçık oe idi?. 
- Vallahi şaşılacak şey 

Doğrusu maııallah ! . 
- Ağam, o heng:iınade ada
m aklına bu lı:ılçık gelir mi? 
- Gelmez doğrwıu ... 
- lşte İbram bunun iç.in 8ll 

iyi pehfuıanlardanılır. Ben, clalıı 
olaam y.aJı:amı kurtardım diye 
sevirur.. lla.smın elinden knrtul 
mak için ka~mağa ba.kardını .. O 
;,3yle y pmadı.. Der~ di~ılıp 
Jıamı.ı mağlup etınege gotu
ren kı.lı;ığı attı. 

- Kandıralı az kalııuı yenili-
)'Wdu.. 

_ )fııhakk•k .. talihi ...arm.J3 .. 
- Y oo .. o da iyi pehlillan ! . 
- Evet amına, benim al«ean 

kadın- -değil -· 
Hergeleci, yine yumuşak, yu

muşak duruyordu. Günııı başlı
n.lı on d:ı.kilı:ıL oldllğu halde 
·d ha ıüre<Je girmemişti. 

Ka.ııdıraJ.ı hasmının netam.elı 
olduğunu bildiği için artık onun 
öyle yumu(!llk tutmalanna. kan
mıyordu. Onun beklediğine hük 
metmişti. 

Kandıralı, durmadan ba.ıımı
ıı:ı. hücum ediyım:hı. Nihayet bir 
Çft daldı. Faltat zoghı ve baş 1 
parmaklı sıkı bir bcı:yuııdunık 
vurdu. 

Kandı:ralı, lnı. l:ıeyunduru,,'u 
da beğenmemişti. Gırtlağı men
reneye Jrirmiş gibi olmuştu. 

- Ne biçim boyunıiw:ulı:tur 
lıu~. 

Diye düşünmüştü. Hergeleci 
hasmını uzun müddet boğma
mıştı. Kısa bir boğnşte.n sonra 
bırakmıştı. 

Kandıralı, bir kere daha dala 
ralı: pa(alara inlnek hılcınişti. 
llattil tek paÇa takmı~. Her
g~i. yine boyunduruğunu ye
•jştirnü;1.i. Ve, hasmına paçayı 
bıraktırmıştı. 

Kandıralının kızdığı bir nok
ta vardı. 

- Neden hasmı güreşe gir
miyordu?. 

Kandıralı, şöyle düşünüyor
du. Galiba., müdafaa güreşi ya.
ırıyor.. Hafif olduğu için gürc
OC ııinnck istemiyor .. 

Böyle düşünen K:ındıralı, gü 
res; kırıcı ve ezıci ya,pmağıı ka
l"" r ·erdiği za.man Hergeleci de. 
i";iireşe girmeğe karar venniş, 
bulunuyordu. O, tuısmının ar -
tık derecesini anlamıştı. Şimdi 
güreşe iyideu iyiye girebilirdi. 

K:mdıralı, ~ici ~ baş
larken Hcrgelecinin çapraza 
girdiği görüldü. Hasmını topar 
!adı sürdU. 

l{andıraluıın ayaklan yerde 
siırünüyordu. Kurtulmağa im
k~ yoktu. 

Hergeleci, hasmını o derece 
hızla sürtiyordu ki, Kandıranın 
ııu. c:aıırazı ıw.yırtma&na imkiin 
~-oktu. · 

Seyirciler, ayağa fırlamıştı. 
\'U!yet ~ok heyecanlı idi. Hat
ti, meydanda güre§ pehlivan -

!arın bazılan da güreşlerini bı- düşmüştll. Hergeleci, hasmının 
rakarak onlan seyre dalmıl}lar- kıı.rarııu anlamıştı. Boyunduru
dı. ğun mukabilini ona vermek la-

Kandıralı, lıa gitti.. ha gidi- zımdı. 
yordu. Bir çengele kalmıştı iş.. Nitekim, Hergeleci hasmını 
Eğer Hergeleci, çengeli yeti\lti- altına alır almaz kurt kapanını 
rebilse her şey tamamdı. taktı. Kendisinden okkalarca 

Hergeleciyi ııeveııler bağın - fazla olan Kımdıralıyı yere u-
yordu: zattı. Ve gırtlakladı. 

- Fia. İbram!.. Hel'j?;elecl, Kandıralıyı iyice 
DaH F.afız.. bile be.ğırmı!}:tı: P.ını "p ba..•! it O, okk'1-!!l~ itli 
- H&vJa lbr&m '... I aım=. !ıir pelill'::ll n~ sure.!te 
I~ud.Ü:aU, canını di.,fae taka- • aj!l.ıınıp rır ~·- • h<.b;:ı c:o:ı eği 

rak \"e ajırlığ~ndan istüad\!_ e- Y"'rle.r' 11:>!"' t . "h ınuıılli::ıi gibı 
derek biu milşkwaUa çaprazı biliruı. 
myırdı. ıikr.t, haanımın önüne Ez' ı. erı:ı ezıli. Öyle gırtlak 
~melip otuı·du. oyunl><rı yqıtı lıi. Fı:n ralıyı 

Alta dll';tlıcklen başka <'&Fe mOl!!!lor ett'. j 
yoktu. Yoksa mağliıp olacı1ktı. Rıwm>nı ;yıct! ezd'ktea Horıra 
Kandırniı nihRyct hamsm boh- 1 •rnınıcı ı,ii-. ~·i. nrm .. yıı. 3..çtı. 
çası gibi büzülüp alta düsmül'-ı r-:iink dn1durci.ı. I:ürne H-: has-ı 
tti. i mını ar:ıt'·mağıı b .. Rladl. 

Hergelecinin gürSl;lini bil.<ln - ı (Ar.kası var J 
lor onun r;iireı;e yeni basladığıru ~vvv--~-~~ 
anlamı~laı'.dı. Deli J:IaflZ. keyifli j D İ L İ ?{ 
idi. Naıııl keyifli olmazdı? 1 

Ca.aı;ır, Iı:lergelccin•n güreşini 1 dil'-'<atle seyrediyordu. Kandıra 
lıyı mÜıjklil mevkie soktııı,"'unu 

,. ADAR.i 
ırönnii<ıiü. 1 '7'0 llTT.0 _,, • ,." ...... _ 

Artık, Kandn-alı pa~asmı .1. ,.. ~-- ,., .,,.._ ıc 
Hergok\ciden kıırtaramszdı._ Gü f1lil lıir J~asJiSE-
l!ej sonuna kadar Her.~;eiecılllll 

hakimiyetinde gider, dururdu. 
Caz,,aıı:. oturduğu yartlen kalk 

tı. Deli Hafızla .Ezerqelılıırin 

(Bat tarafı 3 üncU ı:!tyfa-da) 

-latliseyi tahiil 
Terlaklılarm bulunduğu yece Bn meseleyi iki nokta.i mı-
gitti. \ :-:ardnn mütalca etmek i· Ca:ıgır, Dol i Hafızlıı kOilll§ -

1 
, 

mata lıa~ladı.. cap eder. 'Bırincisi garsonların 
- Usta, seninkini görüyor hatruıı yfr.ıünden vatandaşın za-

musun ?. ı:-ara uğramaııı keyfiyetidir. Ga-' 
- Şeytan değil mi? zino müdürlüğünün bu hususta 
- Ne yaptı bt)ı:.ifi göt'.1111.edi.ıl garscml:aruıın nazarı dikkatrai 
·? O be d k"ka dı'~an. celbetmeoıi t{'menni olunur. 1 mı . .. n ş a ı o,yna ,,.. 

ııoura .şiın.li de ıüreşi bindıııme I Asıl miilıimmi olan ikinci nok 
ğe b3.l!ladı. ta, hızını memleketimiz için cid-

1 - Cörecakstniz, bu, ııocuk den fahiş derecede olan fiatları-
b~iik bir pehkvan alacak... r fur. Filhakika Te.kınm gazino -

sa
-... E4, biraz daha okkaııı ol- j sunda dört kişilik bir ailenin a- , 

damakıllı kanımı doyurması ve 
- Bırak okk;ıyı .. Allah okka 1 biraz iski tçmesi için otuz lirayı 

verir de bazan da. pelıllvımlık ! gmden çıkarması lizımdır. Bi
vermez.. zim meınlelretimiz için bıı. para 

O, bu okka ile idare ediyor çok yüksektir. / 
görmüyor musun?. Nitekim ha.her aldığıma göre 

- Bre ne çaprazdı o, be?. Al- gazinoyu işletmek İf;ini üzerine 
lak bullak oldu herif be!. ( alan mueı.ı<ıese de i(>ini yürüte-

1 - Evvela bir pehlivanı 'kendi İ ·mi yor ve belediyeye olan taah· 1 
o,yunlarile bozuyor.. Haıımırun 

1 
hütlerini ifa edemiyormuş. İs· 1 

mnnovi kııvvutini .kw;yar. Hü- taııbulun en güzel yerinde bü
cum kabiliyetini sıfıra indiı:ı- j yük fedakıi.rlıldar paha.sına. ya
yor.. Onda.o sonra ~ g;ri- pıJmııı glwıl bır gazinonun hem ı 
yor .. Ve bunları her p.ehli.vanm vatandaşlan tatmin etmemesi, 
böyle :iJerse buna kimıre da- hem de belediyeyi zarara. sok
biliyetinı C,ÖRteriyor. . ması, acı ve haein bir hadii!edir. 

-1yi bir ba.., pehlivan <1laoak .ALiUca.darlaı:ın nazarı dikkatini j 
böyle igderse buna kinuıe da.- aelbeder ve bu güzel müeı.ııe.se-
yıınınaz.. nın her Türk vatandaşının .isti-

1 Dedi. iade edebileceği bir hale ifrağ! 
Hergeleci. albna aldığı Kan· için daha fazla vakit kaybedil -

dıralıyı kcmaned~ lm-u11hındı- memesini temenni ederim. 
rarak sarmaya girdi. Kımdıralı MURAD SE'ltTOGLU 
tek paça ile kalkmak istedi. 

Fakat Hergeleci, küııteyi 

do~durunca paçayı boşalttı. Lif A aırceza 
doı,'11 havalanıyordu. Paça da 3 
buna yardım ediyordu. hk • d 

Kandıralı, künteden kolayı ma emesın C 
&yırttı. Eh!. O da nsta pehli -
v n~ı. KüntrVP ~ı:er girmez ~ Ba,taofı ilcincith 
lile künte aargıaına dokundu 1 _ Zeki; babamı, ana.mı, kar-
ve _ıımlllrak kaçtL Ve hemtıR a- ı deşimi öldürdü. Şimdi de beni ı 
yaga kalkb. öldürmek istiyor. Beni tevkifha 

Hergelecı, . hailllllllı kaçırır neye sokmak için elinden geleni 
kaçırmaz peşınden koştu .• Yaka yaptı. Fıı.k:ı.t muvaffak olanıs-1 
layam3.81Uca çırpınıtraJ< narası- yınca büsbütün düşmıı.n oldu. 1 
nı salladı. . lııfahlı.eme; bu ifadeye Zekinm 

- Hayda be kardeııun!. ne diveceğini sordu. Eski aözıe-I 
Kandıralı, hırsından mulcabe- rini tekrar ederek şunlan ilave j 

le etmiyordu. Güreşe baı;Jıyalı etti: 
beri bir nara olsun atmamıştı. _ Onun anamı nasıl öldürdü
Hcm de küçü_!< hasmının bi.>yle ğıiııc dair 1ıirçuk delillerim ve ~ı.
ıkıdı: hırde nara atmasına da hitlerim vardıı-. Bunu isbat cJe
içerliyordu. . . ceğim. O zaman görüaünüz ki, 

Kandıralı, karannda sabıtti. onu öldürmekte haklı nuyım, de· 
Ezici ,.e kırıcı güreş !ırpa.cak- ğil miyim. 
tı haıını.ına .. ve kırıcılıga baııla- Bu aözler ve iddıalar müda -
dı. faayıı a.ıdiyc'ti dolayııııle müdde-

Ortada fol yok yumurta yok iumumi muııvini ve heyeti h!il:ı
lken durup dururken hırdenbi- me tarafından kabul edildi. 
re Hergeleciyi boyundurukla - Suçlunun verdiği adr&ıl.er tes
dı ve ı;avurarak yanlayıp zorla' bit edildi. Bunkırın arasında, da 
bojhı.ntk altına almağa çn.lıştı. dılan ve bir e tapu memuru ite, 

Kandıralının bu hali nahoştu. bır iş takipçisi vardı. 
Durup dururken bir pehlivana Mahkeme riyaseti: bunlımn 
boyunduruk vurulmazdı. Boyun celbi ve dinlenmeleri içın du · 
duruk ancak bir mukabcle ola- ı ruşmawn başka bir güne -taliki
rak kullanılıyordu . ne ve tatil münasebetile de mu-

Hal böyle olmakla beraber et hakemeye birinci ağır ce2Jada de
rııftan kimse ses çıkarmadı. Yal vam edilmek üzenı dava dosya
nız Ezerçeliler ve Torlakhlar- sının müddeiumumiliğe havale-
dan b zılsrı şöyle bağırdılar: sine karıı.r verdi. 

- Ha İbram!. 
Hergeleci, boyunduruğu yi

yince dikildi. Meşhur oyununu 
tatbik etti. Birden bire hasmına 
sokulup dıkilerek çengel aııırdı. 

Kandıralı, ne olduğunu ııaşır
dı. 

Çengeli yiyince boyunduru • 
ğu sökerek sırt üstü yere düş
memek için müvazeııesini bul
mağa koyuldu. 

Bu sırada Hergeleci, hasmı
na aman venniyerek yapıştı. 
Belinden kavra.yaralı: altına al
dı. 

Kandıralı, ezici güreş yapa
yım derkc"ll kendi kendine alta 
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~~k~:ma:"tr~~ü" Çanakkale Onünde çe 
spor muharririmize k • f 
Ankar:'~~~~nçlerbir- arşı ımanın za -er 

!iği - Beşiktq futbol müııaba - "Bildirdiğiniz yekiında her tür y 11 inci fırkalart 
kasının doğurdı.!ğU hiidise ve ya- lü kaylplar, zayia.t ve hizmet ha- ( azan: --.... \ daf ediyordu. B• 
pılaıı ne.§!:.!'H :!;.özü.raüzüa önün- riçleri dıeaal)u k&tılnıamıştır.Ke- Anafarta tepele 
el ·r. zıı. bu rakamın i<;inde 5-! ve 53 '\J ÇÖrÇİI min ederek sağ 

Bu lıa <.11 e:n lıuntı. tef er- ün ü fırka! ı· da vardır ki, buıı- • zaklarla işbirliği 
rfü1tına kn br lelkik edilerek !ar harekata işlirak için vaktin- .---· 

176 
!arın ilerleyişine 

ortaya, at !!illi ·ı ve yalan yanlış <le buraya gelememişlerdir. Yi- ti. 
clruı uzı ve dedikodul:'ann ton ne bı:ı rakam icinıle Y eornı-.nri mek ve bunlardan Gelıboluda ih- 1 Hellez mıntak 
Zioğı u tar;tl"ını !karilerim.ize bu· ve Hind kıtaatı da vardır ki ben ityat olarak iı;tifade c-ttirmek is-' Davies'in kumar 
clirmek i~ın bu hususta en sala- bunların tamam ile emı·im altın- tedi•;im uımıın Maxvel bana Mısı kiti vardı. Fak 
hiyetli iı i ~tlerle göru,.,roeyi da oldugunu bu hesaba kadar rın Pek boşalaca~ım haber ver- 3'.i'.000 kiııilik t 
fayiliı:lı bul uiı. bilılriyordum. Yak•nda bıışla - di. Ben ona vel'diğim cevapta; Ge.ııeral &rdvor 

Bu l!t'ııeki 1stanbııl Jikinde maya mecbur olduğum hare- sizin bu kuvvetlere fevkalade ah-\ ıunda. yapıl.acakt 
yeııilıneden, lı~ı·abere kalmodan kat için harbe girecek tüfekle- valde ibtiyaeuuz olıı.c~ını, bu- pılacak ihraç h~ 
hlriuci!iğe ulaşan milli künıe rin sayısı sı.zin bild}rdiğiniz ra- nıın kısa bir zamana mi.inlıaııır 

1 
aiil<er ayrılmışt 

mnçlıruıd~. i.ıe büyük bir zafer kamın yarısı kadardır. Yani kalacağını ve binaeualeyh bu 
1 
Stapford'uıı kum 

kıı.zn.ımn .sıyalı heyazlılarln An- 120,000 dir.,, . . . _. 1 tehlikeyi ~ze almak icap ede-I Henüz denizde 
kar~clalti m~ları ve müesııif .ha- Hamiltonun bildınlıgı bu ra- ceğin.i bildirdim. Falı:at doğru- da bulunan 20 "' 
dise hiç şüphe edilmemelidir ki, kam Lord Kiçner tarafından 'ı .su, elin.izdeki, ,;ize tahsis edılmiş ' lik bir ku\'vetle 
bweri de teessüre boğdu. Bu- ciddi bir itiraza maruz kalma - olan kuvvetler tükennıeıı-len 'lıılı- 1 daki bütilıı ordur 
nun ıçındir ki, "Gol spor guete- mıştır! Lord Kiçner kendi ye- .sı:rda.ki kıtaata bat vuracağınızı ı ııiden ibwetti. 
si ııalıii:ıi ve Beşiktaş kuJüb.iinün küı:ıu olan 205.000 içine 8500 tasavvur etmemiştim.. Maxve!'in Türkler lngili 
kıymetli antrenörü Refik 06· kiaiJik Yeoınanri ve 11,500 kiııi- krtaatına ne kadar zaman ihuJ

1 
yüz bin kişilik bi• 

mania göriiı;mek için Beşih<taşa 1 uk Hind kuvvetlerini Mısırdaki yacınız olacak ve bun.lırı nere-j lao-mı narak j 
kadar. l"ittik. Ve eYinde yazı ile j topçu kıtatını da ilive etmişti. ye .sevkedec.eksin.iz? Mısırdaki harek.-ıtile birlikt 
m .r;uı olurken yakaladık. Fakat Hamiltan tanı haz.ı kıta- kuv\'et:ler. anca.k ciddi ve b- yilk ııında um mi ta.11. 

__ Sı:r:ıh b!!y;ı.ı: t~ ~~ - ı attan istifaıle etmek isteyin~! hareketler için ve ancak klh'll l !er.ini sanıyorlar< 
ku Ytiksek varlığında .bızyuk e- , Lord Kiçner şu telgrafı çekmiş- zamanlara münhasır kalmak ü-: bayınıı oğazın 
11'.ek_leri olıı.u_ Refik .Osman !J'Qp tir: - zere Mısır haricine çıkarılabilir . ., ğuna kani bıılı 
butün aordugumuz swılleı:e top-

1 

"Mısırdan .Mıı.ıvel'.iıı b.a.na tel ı Kınntepe~ yabu: 
tan cevap vererek demııı.tir ki: fla bild" diğ" .. ı;iz onun Marsifya tariki ihraç vanılacağın• 

"- Biz lıu seım çok iyi çalış- 1 ~ ır 300ıne gorb_e 5000 1 ona göre hazırla. 
t k bunl .. k.'atmı _._ kıt aıanndan za ıt ve j Ben b .. k.. · t" d ta.k ı ve arın nıu .., ..,. . . 1s ugun u ·~··ye ın e g"er taraftan •o ·· ·· B. · k nefer çekmek ıstıyorsunıu:. - ·- ,..., 
gormuş bulunuyoruz. ızım ay 1 ,_ d . ed ,_, «~ .. .. fırı..- ile viye kıtatının kifayets.iZliğınden muhafaza etmelo: 
bettiğünız bir tek şey vaı:dır ki, · ... ~n erıy enu ...., uncu ~ ' naluıedem.ecdim. Mıdırdaki kuv- mala beraber Sc 
o da bir kun•dır Elli .maç yıq>- 1 beş yahut altı taburu Akitan:ı:-.a vetlerin .ihtiyat olarak nalill kul- d b' "hr h 
tıktnn &onr;-bir· takım turı,ıu vapuru taraf_~dan beş altı ~u· • lawlabileceğini bile bilmiyor - j o~u{U:u ::kwı::'"' 
haliııe ge1mi3til'. Ve biz ~n 1 11~ kadar getiril~ek 01:h!i::- dum. Fakat Çanakkaleden genç bura:µ bir ihrıı.ç 
sene Ağustos nihayetinde ant- cu fı"ka emrınue v bir -erkamharp ı:ıı.biti ~mımız- 1 kuVYetlarini dağıl 
remnaı;lara bavhMiığımı& için B?nra ı.ı:ısırdaki ıııg& ~uvvetle- da Londr.lya gcl&'ek bana ınti- 1 dar bi.i,yük bir ih' 
tam bir yıldırdımbel'i ve hem de nne :ne ihtiyacınız var· ;A-nhya.- 1 himmat kılığını anlattı. Sonra ı dı 
14 kişilık bir "kadro •le futbol mıyor.um. _Ben ~rdakı ı_ınv "ı mühimmatın deniz t.arikile yol- · yor ar · 
oyııuyoruz. Milli ·küme bitin~ vetlerı sızm emrınıze tabıııs et-1 lanacak ye~de iMarsilyaya ıra - Karşılıkları k 
takıma izin vermek, dınlendir - 1 • dar trenle, oradan vapurla sev-
mek iııtediın. Fakat bir telefon Uğinden bir futbolcu ile müna - 1 ki Çaıı&kkaleye vı<ktincle yetiş- mikı» 
muhaveresınden ..ııı:ınra Ankara- , kaşa yaptığını işitiyordum. Ço- mesini temin edeceğini izah et- (j Ağustos ateş. 
ya ı;idi!eceğini ve ta!nmm ant- 1 cuklar hakeme it~a~ ettikçe ti. Bunun ti3erine ·Lorıct Kiı;ıı,tır ı vefleri şöyle mevz 
renman yapmasını aoylediler. ' mütemadiyen aleyhımıze çalı -

1 
nezdinde son haftalıı.r imalatı-! Hellez;le 40,000 

Sevdiğim idareci .arkad~ara bu I yor ve oyun şeklini zamanla kay ı nın bu tarikle gonderilmeııi hu-
1 

top . .Anzak ve Ift 
va11iyetin mahzurlu olduğunu, bediyordu. Nihayet Halil bir susunda ısrar ettim. Her zaman 30.000 tiifck ve 7<, 
sıcakların bır ateş halinde etra- ' teku1e ·""''kten sonra hasmını bana ı...- nazik olan ve müta-

0 000 ,.~~ 1 ~... da 2 , tüfek ''. 
fı yaktığını Hakkı ile Hüsnünün bekledi ve mukabele etti. Bu- 1 lealımmı iyi karııılııyan Lord ya sa.hiliode: 20,0' 
ayaklarında ıi.nz olan yaraların nun üzerine bir ağız patırtısı .Kiçner bu dııfa bana fena mua-
benllz geçmediğini, milli kiline oldu. Ankaralı futbolcu ile mele elli. Kendisine, nazırlar toYekıin olarak 'f 
sonuncusuna bir B veyahııt fes- 1 yumruklaştılar. Hadise budur, heyetinin kararını istihııal ede- : muhtelif noktalar· 
tival şeklinde bır takınıın gön.de- ! HıııMıMı iti .,..., ceğimi söyledim, haşin bir ta- za ettikleri kuvve 
rilmesi müııasip olduğunu bil • aneye ı: ea ;,- VH"la ayrJldık. Ben tam 11·1zıclsr 20 • 

1 
fn'ka tuplaını 

dirdim. Fakat idareciler, cemi- 19 lıla.Jllll Stadı müessif bir , heyetine nriiracaıita hazırlanır-
1 
fırkanın 20.000 t 

yetin selô.met.ini gitme~ ne o- t liAdiııeye .aalıne oldu, futbolcu- ken Ki!;ner, :ıneııeleyi tetkik et- topu \-ardı. Yalnız 
lunıa olsun yetmıe ve yenilme- , !ar hastahaneye yatırıldı diye tiğini ve icııp eden emirleri ''e- rnnadasında 90 
nin kıymeti olmadıtını ve maı;- ortalığa futbolculuk zihniyeti receğini söyledi ve filhakika üç askerle 270 top lf 
!ara iştirakin doğru olduğunu ile velvele verenlere şu cevabı tren dolusu mülıimat yollandı. il 
söylediler. Ve bir ket'Van halin- vermek isterim: O sahada yan di.Demek ki iki tt 
de yola di.i!!:ü!llilk. h1ı.kemin yumruk ueyı·.n hasta _ Ac:ık.lı bir ihraç hareketi 

" ,. Jıa~ muharebeleri 
N-~• '"'"''di haneye gittiğini ve Maııkespor- ' t -.. - ı· - h • dlses" · İııglliz ordusunun uzım ve ' dükleri lmvvetler · A.nkaraya ea son kalkan ve Gençlerbir ıgi maçı a mı müaavi idi. Britatl) 

bl.ı"-ç v.....,..nu keru'-rle doldu _ hırtırlatmm. Futbol mücadele : muhtelif vak'aları, tarihi içinde , ek i 
J<;& -..- """' d v d"" her t Sovla koyu muharelıelecinden ' arruz yapabilm · 

ruınıu" ve kömür erabll.Bl =k- sporu ur. e unyanm a- ı 1 te"""•"•ılka sahı·p d 
v ...,. -~ da k ··cad ı ı · ·· daba acıklısı yoktur. Orada ta- •c•' !indeki trenle gittik. Tıım "L7 sa- r .... ın ren mu e e erı yu · • arruz bir kere ba..~, 

at .. A.nlraraya vardı""'-ız no. zi.inden halk araınnda ölenler kip edilen gaye büyüktür. Mtica- .Ç C<>' •= ~~ "~h· ı B d "k" ~" ev delede biıtlbirinm zıddı evsaf or- l cephede inkişou man gerek kulüpler v.e gerekse "" 1 0 uyor. un an 1 ı ~e · bozguna uğratma!< 
futbol federasyonu tarafından vel Uroguny - Arjantin maçında taya çıktı. Henı sebat ve kah- y.acıtğı ımlaşıldı. 
- '""-a ile W>-ılandılı:. Ve kendi- 10 kişi ölmüş, yirmi kişi yara- ranıanlıkla salıih~sizlik, hem 
........ _,, J k D T azimle aciz. 1 Yaluız Türkler !erinden çok yardımlar o-ördük. lanmıştır. a empaey - aney 1.ıa··cum edilen noktı 

., ... _,_ ·· ahak• 0 mda 31 ı.•01· Bu hıırp &-aha.sına bir de t:ılih-Ba!lkırn Dıuıyala bu sütunlarda uvM mus - ....., vakit bulamadan bC 
teııekkiir etıneği vwıife bilirim. mecruh düşmüştür. Satış yap - sizlik çöktü. Bütün tıu dikkate 
Ankaranın müthiş Rıeağmdan nıak gayesile Beşiktaşı ele al - 1 değer vakıalar ve vruııflar bizim ~:~~1haJ':~ı~o~:J; mill:eessir olan çocuklar o.telin nıak istiyen gazeteler maal'esef tarihimizde nadir görülür. Bu .,.--
ballı:onlannda yatnlağa mecbur nihayet münderecatlan dolayı- v:ı.kralar pek çolttur, fakat biz daki vaziyete pcl< 
oldular. Birinci maçı kazandık _ sile efkiırı unıumiyesi tenvir e- burada ınnumi bır nazar atfile 

1 

yalnız daba büyü!< ' 
ve finalı bek\iyorua.. 1 dememişlerdir. Bu ı:ihi neşriya- iktifa edeceğiz. Fazla olarak vuk'fı 

Maç günü saha.ya geldik, hal- dememişlerdir. Bu gibi yapılan General Hamiltonun ba~lıca miz, bahri kuvvc\t 
kın mümtaz kısmı bermutat bi- neşriyatı gördükçe okuyor ve hedefi 971 metre yüksekliğinde-) tifade imkıi.nıııı kl 
ı:i alkışladı.. O~uın başladık. hay.ret ediyorum. '.Ben bu atak- ki Kocaçimen tepeyi zaptetmek- J man bİ2İm kuvve~ 
Her zaman çok tılkfür ettiğim !arı Beşiktaşı sarsmak gayesini ti. Bu tepe Sartba,yır sırtlarına dil kuvvetleri tah 
Mehmet Ali fena gününde idi. istihhdaf eden neşriyatı Anka- hakimdi. Oradan yanm adanın muştu. 
nk andakı barıy, hatasından 0-2 r&daki hıi.dieeden -değil İstanbul- boynunu ele geçirmiş olacak, Bwılar yetmiyot 
mağlüp va:tiyete düşüverdik, dan arıyorum. Bence hıç bir me Kabatepeden Mııydosa kadar derece emin ,.c ııı~~ 
futbol bu... s.ele yoktur, yal.mı milli küme hakim olacaktı. 1 !ere baş vuracak ) 

llidiııl' çıkıy..,,. - . 
Hakenı bızt> ofs~·( ctı üçüncü' 

golü yetişti. Bız biliyı1ruz ki bu 
ofsayttir. Hakkı hakemin yanı
na giderek vazıyete itiraz etti 
ve van hakemlerine sormasını 
isl di. Hakem ofsaydı görmedi

. ğini ve gol olduğunu söyledi. 
Bunun üzerıne sıcaktan bunalan 
takını ı:b sah:ıdaıı çıkalm1 tera- ' 

nesi b~adı. l 
Sahaya glrer<!k oyuna devam 

edllmeeini ve yınni dakikada 4 
gol yaptığımız oyunlar olduğu
nu, maçın daha enüz kaybedil
mediğini arkadaşlara hatırlat -
tım. Bu aralık hakem, yan ha
kemlerin yanına giderek Be~
taşın iddiasını tetkika başladı. 
Ve yanımda her ilı:i laysnıen 
ofsayt dediler. Fakat karar or-( 
ta hakemin olduğu için devre 
0·3 bitti. 

~oouklam ııöylediklerinı 
Soyunma odasında çocuklara 

adeta yalvararak favullli oyun 
oynamamalarını, yerden ve açık 
!arla inişler yaparak giisel bir 
oyun çıkarınalıuını tenbih et -
tim. Maçın beş dakika& normal 
geçti. Bizim HaWin Gençler bir-

en kuvvetli lik.ti. Ve orada biz Fikri şu idi; [ rece müthiş ve telıW. 
keodimi:ti ,gösterdik ve her ta· 1 _ Anı:a.k.tan ir ikır; hıuıe- !ara girişiyorduk .. >ı 
laın.ı yendik. Alnımızın teri ''e keti yaparak Türk orılusu kuva- biliün iimiUeriııılZ 
mii.cadele \i;;tünlilğü ile kazan. - yı külliyesınin karadan J.atan _ kahramanlığına ,·r 
dık, fakat üç mar yaparak bir bul ile bütiin muv..salıuıım kes . !er.in idıakine baıi1~, 
takımın Türkiye hirinaisi olma· ı k re daha zam:tııa . 
suıa aklım ermiyor. Biitün hu me · bağlıyorduk. 
işler eğer futbol federruıyonuna 2 - Topçusu için eldl' edeceği !" ~ 
bıralalınış oLsaydi, müsabaka.la- mevzilerle Türk O!'ıılusu kll'Vayı Bir koometr~ 
rı belki sezonunda yapabilirdik. külliyesinin lıı~ııbul veya AF;ya eli 
Ve lii.Jtln her işi üzerine alan ve ile bütün muvasalasını keımıek. 6 Ağuetos öğl~~ 
futbolu üçiıncü plana indıren 3 - Sovla koyunu eldi- ede- yük mııharebe bg, ltf 
istişare heyeti bu sıcaklarda rek orada bu havafoir h:ırckiıt lıire ve Lovlall~ fı~!ll 
maçların y.apılınıwna karar ver yapan biitün krtaıı.t için kışlık deki Türk me\·~lcl1' ~ 
mi ·tir. Bu: hiçbır iCY k;ıybetmiş I bir ü~ vücude getirmek. tiler. Bu bücunı b1;

1
• 

deg"ı"liz ·· Cl',•)hcde vapı!Ill1~plı" ... I Uç ayrı taarruz bakınız k{ bu cc ~ 
&filı: Osman Top bana anlat· • IJllı~ 

tıklarile karılerinıi mümkün ol- iki fırka tahşit c ,,-ıol:I 
d - k da h'd· hakk d Bu makilatla tem.muzda erkiı- l'naleylı çok kil' oltl 

ugu a r a ıse ın a nılıarbiye tllrafınJ.uı biitiin te- sipt•rleri askerle d ,ot 
tenvir etmiş bulunuyorum. Kı~· ferriiatına kadar fü; a·vrı tn r . b ını• 
m -t'ı· antreno··ru·· fazla rahatsız · irdeubire kt7JŞ ,:.,i~ 

"'"' ruz hazırlallmıştı. Birin :isi He!- rf .. __ ·-•·'" f e•r . ..ı etmemek arzusunu duyarak ya- zıı. ııı._ ı.~s · fi>' 
nından ayı'ilırkeıı banİı: ! lezde iki fır!M iarıı.fmda.n yapı- rebe bir bağın l't.r:~ıı1 

lacalrtı. Gayesi Türkleri ura- ı ü 00 · ıu Bl'' • 
" - Her zamankinden daha j ' z ' ıy.ırt · . b~ş'" 

. . ya mıhlamak ve buradan kuv - hn muhareheıun At'. 
kuvvetliyız, eskrımde birinci, vet ayırmalarına miini olmaktı. ğı iAgnl E'ttiler ,.~ gj. 
atletizınde birinci, güreııte birin İkinci taarruzun heı.lefi !';nrıba- ikı:;iııe kadar oıiŞI" ıtll 
ci olan ve futbGJda da hiç yenil· yırın hil:im ~oktaları irli ve ye- mUkaL>il tnorrıızIM", 
miyen Be.ııikt.aş, Ankaraya bir ni ordunun 13 üncü fırknsı. Bri· bıırru<ını n>ııhııf~ lf 
kuııa hediye etıni~tir. Hep biz tanya ve Hind alaylnrı 11P tak- Sonra clUııman ~~ıif 
sevinecek değiliz ve yenilmez - viye edilen iki Avustralya Cır . miıı; fa1<at cı·ıesı b- rt 
sek bu liklerde çalı!ıamıı.yız., di- kası tarafından yapılacaktı. 1 lııgoilizler.iıı C'!iııe gel'" 
yordu. Üçüncüsü Sovla koyuna 10 ve 1 
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I HARP 
VAZİYETİ Te te on ve teıs·z haber Lk 1 

Son seyahat ' 

Al a 
u 

ıpr r 

'("B~ tanıtı 1 ttıci M!lfado.) 
'.luvvetli kanaat lıeslenmektedir. 
1 Büyük harbin prk cep~~ 
J'arına metotları ica.t etmiŞti. 
Bir köprübaşının, münferit bir 
lıatenın düşmesi, müdafaa cep
hesinin sökülmesine yetiyordu. 
,Yarma mill:ehassısları nereye 
~arıJırsa. orada yeni bir "t_eşebbü 
s11n arifesinde bulunudugu an-
laşılırdı. O sebeple, Brüch lliil- (S..ş tanıfı 1 hıcl _..yf.ada) 

!et-, bir mıntakada öd · · - rimiz 32 .dü tayyaresini 
· ıp da yl'ni bir yarma vui! i a- a- imn' :-ni:r. 
1.nca, mezuniyet almışçası00 me 
,ıuriyetindcn nynlır, Turline 
hllanrr, sevn atinde yeni ar· 
ita plil.nını hazırlımiı. u f;tlret-
1~ yarma yeri de gttlcnmış o1ur
du 

ım1 

- 'Sm·ya 
bildc:rdi -

UII'ell 

~ı .l.ilnd!i cıddi b.cr 

lıına, esir bir Rus yı: 
• · - Ormani rın ilcnı yer- ~ ılıy'l. mınta -

len, e s:tkladığım bat:u;·· rda narında bir 
ılk ateş açtıkları anda, nokta a-, ıhtıli<f ıkmıırtrr. "ph ış bazıj 
teşledne maruz le arak Almruı b:ıyl:ırı biı· çok Rumerı 
!!di!diıer .. .. , mi\ı. cnLr. Hi'1dct-

bemi1ti. Ruslar, garpte ta· ııkcrleri Alman 
llıtnnii n eden "aesin keStirilme- " 
~i., usdünden bihaberdiler Rus kampıııa .ı.t 'Ş atm şl:ırdır. Hii-I 
batary; !arı Bruch Müller'in de di~i haber alaıı bir Alman p1 
>'azdığı gibi, Alınan gaz rtı~Jarı yade tubunı civardaki Rumcıı 
lıarşısında hicret ediyor, Alman b' l"J · ad U' "' Crl!lP ı.te~ etmış,ır. Hoc 1 
~iYadesi, bir şehri geçerkfıı e- ılıi tartlt.m; da çuı.. .mikı.arWı 
ta bir gondol seyahati yapıyur-ı 
~U! öl \'e yaı"dlaııan olmuştur. Eır 

Parlak ihtiralar, lııtbik iinın- k R ı silahtan 
<la sürprizler yapabilirler. !ngı- l.e<'rid nl~r tara -
\izlerin Fil.i.stin harekatının son fmd ı deınlerın· de yaptıkları i&<tbctli an geriye getirilmi~lerdir. I 

'-·· Alır.an kuınııııdanhğı bu kan-
ateşlere, bataryalar miirette ... -
tuıın tam isabetlere karşı ?a lı hadisenin diğer Rumen bir .. 

J aponga Rus 1 

hududuna 
asker 

gönder.igor 
' (B>ş tarafı 1 inci wmfada) 

dilmcmi~ bulunmasıdır. B. Mat
suokanın çekilmeı;i S~•)et - ,Ta
)'on dı ~t•uk paktile mulıal:kak 

aurette &liika rdtr. Sovyetl • c j 
kıı..-şı UI p i e:ıı sis bı r ı 

det,'%;ilfülr oldı fru takd b ;ı 
çekili daha iyi imh edilmiş 0-

lacc..!rur. 
B. " ol-".1'lllln _ incye F',ir 

ıncmiş bulunması, Sm·yetler 
birli .. · mün~ ,.in mu -
hakJaı'k ırurette kesiloceği t r
zınd:ı. değil. fakat mih,·erle olan 
bai';le.rın "~'-şetılmes.i ihtiınaille 
~ .ir.ıh il bilır. 

Se!ıık hacidye axırının bu 
ba"'lurı kuvveUeııtlirnıek icin 
ne kad&r ffl>ret sarfettiğı a· 
!Um. . Bu ·rae m htcmel 

\ 'ladi ok yer· 
ıetiın~- yapıl -

mn~ı mümkündür. 
llangi istikamette olul'Sa ol

wıı Tokionun oyunu hnkkınoi.a 

1 

su 
e 

-us ord 
i ha 
·ıiy r 

R si · lıer 
cepheye sirayet 

ed"y 1' 

Amerikanın 
gardımı 

r 
(Ba.ı tarafı 1 lncı sayfada}' 

ramı tahakkuk ettirilmektedir. 
Diğer taraftan demokrasilerin 

Hit!eıre karşı mücadele ettikle·ı 
ri mıntakalann hepsine gönde -
rilmesi icap eden harp levazımı
nı naltlelm~e kıifi vapur da in
şa etmekteyiz. Bu vapurların bir 
kısmına iaşe nıaadeleri yühli -
ycrek buraya gelmelerini temin 
edeceği2. 

Işıtman ve Şehir Meclisi aza -
sındruı eczacı Ferid Recep Eri
nal hazır bulunmuşlardır. 

Açılış merasimine Verem Mü 
cadele cemiyeti reisi profesör 
doktor Tevfik Sağlam tarafın 
dan söylenen bir nutukla baş
larumştır. Doktor Tevfik Sağ-

bu nutkunda 929 senesin-
aen beri faıı.liyette bulunruı ce
r.ui,yetiıı şim<liye kadıır yaptığı 

ve ileri e y :ı:wağı işlerden boıh 

1JC!m · ve nıbey<'t bu dispanııe
rin kurulma.sıııda amil olanlara 

(naş t~ Afı 1 inci c;:>yf~da) 

sında büyük So\-yet kuvvetleri
ni imha ettikten sonra fu-atle 
ı;ar!:a doğru ilerlcmi erdll'. ü
hlm bir münakale merkezi olan 
Sınolensk evvelce de bildirildiği. 
gibi 16 temmuzda işgal cdilmi~
tir .• inskten Moskovaya gicren 
otostra.tın in.şa <'dilmiş kısmı 
burada başlamaktadır. 

Amerika, tank, tank dafi to-1 
pu, tayyare dafi topu ve mıi • teşekkür e erek oozleruü ta-
lıimmat istihsalatını da cok hü m:ı.ı:nlamıştır. 
yük mikyasta arttıımıştır. Ve 
kimsenin tahayyül edemiyeceği 1 
derecede aydan aya daha ziyade 
arttıracaktır. memleketini2lc 
müştereken imal edeceğimiz 

Dispanser binasını ccıni:;-,,te 

ha:ı,-ır sever vat11nda.5larımızda.n 1 
lhy HüS<Oyin Subaşı hibe et -
miŞtit. 16() bin niifuslu btı şehirde 

mühimmat. tayyare V<' bir çok 
bez fabrikaları bulunmaktadır. 
Moskova istı lı:aın tinde son bü 
yük şehir olan Smolenskin ınü
dafaa•J için bu muıtakadaki bü
tün Sovyet ku'C'vetleri kulla -

harp malzemesi ve mühlmmat Cemiyet binanın tadili için S 
fa,ist diktatörleri eznıcğe kafi biıı lirıı. ııarfetmiştir. 
gelmelidir. ' 

Yegane maksadımız bu aclaın-

ları kovmaktır. Beşiktaş takımına. ı 

dairesine davet boykot ilan edildi 1 rulnuştır. Müdafaa çok şidd~~-1 Askerlik 
lı olmuştur. :Alman kttaları duş 7. S. Hs. Me. Erzincanb Ömer 
mana ka.nlı zayiat verdirerek oğlu Mustafa Sabri 326 - 25 in 1 
Sovyet muka.vemetini nnıı; - ya b~t gelerek veyahut mele- 1 
!ardır. Smolensltin 2aptı esna- 1 up gondererek lstanbu.ı V~&-

cılerdekı 1. Tüm askerlik daıre
sında Alm:ınlann zayiatı son de sine 6480 sayı ile müracaatı e- ı 
rece azdır. 1 hemmiyetle ilfuı olunur. 

(Sa9 tarafı 1 inci a.yfada) 

türlü müsnbakalarda temsil ede 
memesine Umum Müdürlükçe 
karar verilmi~tir. 

5 - Bu karat, Ankara ve İs
tanbul bölgelerine yazılmıştır. 

( Bq tar.ılı l inci -ı.-,: \ 
Eğer samimilikten ııüpha ~ 

mezleree -ki eimiyeceklerine e
minim- bu gidişlerine bir misal 
gösterebilirim: Yugaslavyada • 
ki yüz binlerce Türkü yalnız in-o J 
tihaplardıı. Qkşuyorl.a.r ve on • 
dan sımm vııkıf ve tsliılı cema• 
atları teşekküllerinin zaliın el• ı' 
!erine bırakıyorlar. Ekselan& 
doktor Svetl«>l'içi.e inQ&l' Mar~ 
koviçten rıca ederim, dikkat 1 
buyursunlar ki politikaları şu 
\ ya. bu 'yab .::ıya nın eğ
mekle 11u, meruleket ; indeki 

ıa.n n1emmın etmekle yü
rüyebilu~ (İlü:ve not. 1\e yuık 
ki ' rüti!le:ınedi. l 

. ğnı ve r a.rııdağiı • 
lı;nn zıhniy>etltri büsbütiiıı ayn 
ve aykındır. Vaktile Avrupaaın 

ülıt ığı. hatta hiçe sıtydı-
ğı Karadağlı bugün bütii Yu
go .. 1ıı.v Untt ıılİtelerini kapla
mı 1.11' ve bupei yükaek d recede 
~ıkıyer. Haib i bunlar Hırvat
lar gibı bın yıl bruıka patente -
!er altında kaim~ değillerdir. 
Özbwz Sırptıtlar. 

§ Hemen hemen bütiin Malre
donyayı ge.zıyorum. T:ınıdık ya 
l'!tl:ı.nma soruyorum. Yüksek 
sesle: 

- Bız k:ı.J iı be!i.druı beri Sır
bız ! 

\' i' ilk fır-..:ı.tta. kulağıma fısıl· 
dıyorlar· 

ltoıııyan sığınlllara alınrnasıle lil.:lerı fmdurı duyulmama!!> j 
~\reler aramak mecburıyeUerı. içın !;ütün tedbirleri alın~kta
>elvermişti. Riz de yeni usullen dır. j 

ifşaat artık uzun müddet geci- =================-========== 

- }.fakroo.nyalı Bulgar oldu• 
ğuınuzu bllivorsun. Bizi biya
neUc lth m • etme. tık fırsatla 
ne olduğumuzu göstereceğız! 

BeograJ. bunda tegafül edi
yor ve yırıni iki, yirmi üç yıl 
içinde bu sözlere inanıyor. Al
danmamalarını dilerim. 

Delliın.semiştik.. Landra, ıg (a.a.\ - Timt11 
Bugünkü Rus ordusunun, bir j 

l'ııbu asırdanbcri hazırlanmış ol- ga111!teıımın A:lmn.n hudımımda -
d~ğuna techizatmın miikemme- kı muhabiri, "il!f, Smolensk ve 
tYeti d~ deliı.let edebilir. 'Rus Lcningrad hakkında Almanla
l.:büğ1eri Alınan taarruz ]( tle- nn ileci sürdükleri idıiıal&rı talı 
~liııin ~ı;mm. zırhl_'. ve mo • ı !il ederek ezcüm!e ifynr ki: 
liirı.ü oldurunu tebıı.rıız ettın -
~~r. Bunu~ beraber, Rus or- Kief mıntıkasında muharebe 
dıısu, muharebenin ınihrak ıı k-

1 

ler bır ka_ç ünden beri d.:rnm 
la!arina tam 7.amaıunda kuvvet etmektedir. Mütemadiyen tak
ı;.,Ydırmak imklnları a.nulı vıye kuvvetleri alan Almanlar, 

~~:r=':f!r; d:=uk= Kıcfi ihata edebilmi;ılerJir. Seh 
re gircbilmiı; olan bir kaç :mhlı 

'lılaştınldı. . 

kem ez. 
Londra, 19 (a.a.) - Bu sa

bahki. Londra matbuatı, yeni 
Japon kabinesi hakkında mil -
ta\ealar yüriltmektedir. 

Daily Mail ga:r.etesi diyor k:i 
Yeni hariciye ııa.zın amiral 

Toyodanın !ngilterede bir çok 
dostları vardır. Maımı&fih bey
nelmilel meseleler hnkkında.ki 

görüşleri henüz ma.lilm değil

dir. B. 'Matsuokruıın uzaklaştı

rıımeaının, Rusyaya ltar§l ha.ıt-

mane bir hareket olması muh· ı~ .\Jınan ordusunun de~ır be - kıtaların geçenlcrile KJcltaı çı-
"'11, hatta çelik kıılelen devır - k nldığı hatırlardadır. Ruslar, temeldir. 
. itte güstcnl.iği kudretı, her- Kief'i son hıı:ddıne k:ı.ilar müda- Timcs !';"?.etes;nden: 

fi1\!ıü hildiseler isbet elliyor. Dı- 1au ve teslımlııden evvel t.nhrjp İhtimal ki Japon hükumeti 
\r taraft:ıı.n, müdafaa ordusu etmek azmindedirler. şimdi d&ha müstakil ve mibve-
.. , açılan !!:edikleri kapamak. ı- rin cilvelerine daha az hürmet 
;'\ geniş kaynaklımnılnn ıstı - Smolensk'e gelinııe, bu şoh -
ld~ ederek, büyük bır h~ket rin zaptı derdesttir. Sınai ba- eden bir siyaset takip edecek -
~. ınanevra kabiliyeti. gosler - kımdan ebemmiyetli olmasın- tir . .Avni :ı:amanda ytıııi knbine 
"'"'~ ecikmemektedir nin açık surette hodbin bir si-"'<.e g · aan dolayı Smolensk'in işgali 
lııiyük Alman taarruzu, Rus R yıı.set takip etmesme de inti%:ır 

'

l;,rihinin de çizdiği 0 eski Y?I - us müdafaasına zarar verebi- edilebilir. 
Sınolcnsk _ Moskovav ıstika- lecek mahiyettedir. lılaa.mafilı 

~nde inkı'şaf ettirilme.it ıste- Almanları zaferlerinin esaslı fa J:ı.pon kıt'alanııuı hareketi 
~ k Peping, 19 (a.a.) - Rcuter 
.Yor. Bu yol, kuvv.etler~ a.·ıp idelerinden mahrum bırakmak .,._ ·· ııı.usaıt bildiriyor: 
1;'lllıısine ve gclınesıne - i~in tahrip siyase".Je:rini burada 
"~ "' k " ce hat dır· Henüz teyit edilm(llD.. bulu -),.. ~a at bir mev · " . ' da tamamen tatbik etm'·'erdir. 
';<!eleyin de hava tchditlfll"ı.ne ~ nan haberlere göre pon kı-
'.trıyabilir. Gerilerde cıe mühım llarbin inkişafı talannı hamil trenler Şamıiden 
~ ener arıyan Rus ha\:a fılula- Londra, 19 (a.a.) _ Rus teb· Mançuriye ve şimalde Kalf;'lll'a 
"°~er vaziyette bu gediklerı tı-1 r- · ka dogr-u gelmeg· e baslamıstır. Pei-
~~k için ate.<Pn sa<ller yara- ıgl, yde değer mühim bir 'i"Y • , 
~lirler. öte yandan. yol ve 1 olmadı~ bildırmektıe berde pingin garbındakı ista.ızy'onlar-
:'llliryolu şebekeleri bakımıo - vımulır. da mutaddan fazla kıtalar bu-
'-ı:'. orduların kaydırılmasına Leningradın 180 mil ccuu Junması bunlann pek uhtemcl 
~"'ll.rı vere.ıı bu nwıtaI<a Jllll - b olarak Kalgan'a ııevkroilecek-
QI._~ yenı· milyonların i>U - un. da Pskaf ve Porkof bölge -

<1.-..cıu. k ı d !erini tahmin etmektedir. 
"'!lelerini ve çarpışmalarını o enn e fcvkalide şiddetli muha - - - ---------- j 
~~tırabilir. 1 rebeler cereyan etmektedir. 
~ir miistalıkem manzume de- hloskovadan dün sabah gelen 

.her vaziyete xnüdahale et - ma!iımata göre Smolens ve Po
ıni bilen dinamik bır ordu, lotz, hiiJa Rusların elindedir. 

bir itiınad mevcud olduğunu 

gö~termekte ve bu vaziyet So
yet ordusundaki tc'kilat.;ızlık 

hakkındaki Alman iddialarını 

tekzib etmektedir. 
'ı/~afaayı veya taarrllZU ~- Len;n~adın maruz bulundugu-. ~talin hattının ön! ·rinde ve - .... 
"=~tinde cihan tarihinin 15ay- tthdir, ayni nisbeti muhafua 
~t'diği boğuşmalar .oldugu - etmekte ve Alma.n t.aııyiki ha-

il(ı tarafın tebliğlerımlc:n <;ı- fiflemek şöyle dursun bi!Wtis 

Esasen teşki!itı bozulan bir 
ordu, muvaffnkiyetle çtetevvü 
eden muka.bil taarruzlardn bu-· 
ltnmuştur. 

:ıo.ak mümkündür. Hedele, şiddetlenmektedir. 
'<! Uzak hedefe erişebilmek. 1: 

bu müdahale kuvvetlennı 
~tııek gidermek zaruridir. 
q~r iki taraf da ha\'a orduln-
1 b.a.rekfıt salı:ısı sema1annda 
"~ıştır. Tarruz veya. müda
lıla muvaffakiyetin bır ~art_ı 
.havalarda emniyet, hıı.tta 1 
1tııiyet elde etmektir. 

.\ıtık ana ordular karşı kar
savaşmaklndırl:ı.r. "!üstalı
tnanzumelcr, ku\"\'ctlerın 

l'rıırunu ve kat'i netice yer-
1~'1e islihd:ı.ırunı temine ya.

r. 
~an taarruzu, dört ~~e
lıkametle inkişaf cttı.,"llle 

~! geniş müdafaa lıattııun 
. ~ sarsılmıyan bö!geleri_ıı. -
~11ı_rçok ihtiyat kuvveUcrının 
~Ur eden vaziyaleri kııiı>I
'tt ~ Üzere tavzifleri düşünül

Ur. Rns motörizasyanu dıa. 
ı; lıuvvet verııvılrtedir. 
~l'ılunun müdafaa üudretini 
~ ~ ordunun müdaha.lı!ai ya· · 
~tı. Stalin hattı da, ana or 

ll<j iktidarı haiz bulunduğu 
'\' ~tçe, hayat eseri gösterebi- I 
aarruz ordusu, yalnız bu 

l'ı,~anzumeyi yarmaya değil, 
~tığı müdafaa kütlelerini 
~ e. mecburdur. Savaı, alanı
;,..1:hiliğl, kuvvetler i mikyası 

Alınanlar, uzun ıı:amandanbe ============= 
ri kat'i hiç bir z:ı.fer haberi vere li 
medikleriııdeıı AJman halkını 1 Aslı.erlik işleri· 
yatıŞ1.ırmak için şimdi Kızılor - - - - ----------' dınum ııon ihtiyatlarını da da 1 
muharebeye nazaran, Rus se
ferberliği ancak yeni bitmiştir. 

• Times ga:ıetesinin askeri mu 
bebil'inin de bildirdiği gibi Rus 
ya gibi geniş ve münakalatı pek 
kolay olmıyan bir memlekette 
sel erberliğin uzun zamana muh 
taç olmır.ıı mukarrerdir. 

Rus orcllisu, henüz kullanlı· I 
uııı.mış gcı:ı.ış kaynaklara malik:· 1 
tir. 

~iğer .tamrt:--n şurası da kay ı 
dtdilmelidir kı, Sovyet mahfil
lerinde ıhııleti ruhiye şimdi bir 
Jufta evvelkinden daha büyük 

Üsküdar askerlik 
şubesinden 

Üsküdar askerlik şubesinde . 
kayıtlı ve dece üzerinden harp 1 
maliılü subay ve erat ile şehit r 
yetimlerine 941 mali yıh bey'iye 
ikramiyesinin tematına 28 tem
muz 941 salı gününden itibaren 
aşağıda ya.zıh tarih ve günlerde 1 

askerlik şubesinde başlana~. ! 
tırö İzdiham ve kaı:ışıkbğı mu -
cip olmamak üzere istihkak sa
hiplerinin gününde müracat et
meleri ve iyice kağıt üzerine cı-1 -karılmış dört adet veaika fotog-
raf.ı ikranızye tevzi cüzılıı.nı res-

1 

doğııcıı.k vuiyete hcığ!ı kalıyor. mi senet ve raporlarını ve nü - , 
Te 4Chlrlerin i;ıgali, ne ıırasi ka.- ı fus hüviyet cüzdanlarını da bir-

2ıınıJınıısı. JJimdiden bir mütalea likte getirmeleri ilan olunur. 
serdine imkan veremiyor. Al • 
man ordusunun asıl hedefi, Rus Şehit yetimlerine 22 temmuz 
ordusunun büyük lusmile hesap 941 Salı .. ve 2~ temmuz 941 per 
Jaşma.k olduğu meydaııdadır. I ııembe günlerı. 
B u hesabın kat'i tasfiyesinin ne- 1 Suı..yiu:a 2ll temmuz 9il Sa- j 

• 
lstanbul defterdarlığından 

Dcsy2 No. Nev'i 

MJ'hammen 
bedeli temınat 

7713392 

3/ 37 

2/4295 

52!01/2218 

1/7518 

62301/ 9G8 

l/ 210 

l/.4607 

1/3030 

2/52159 

55100/ 984 

51l55/ 19 

511!2/ 105 

Sarıyer Yenimahalle İb!li Sinnn y. Kilise so. 
E. ve Y. 6 No. lı arsa. 
Edirnf:k~pı Atik l\Iustafapaşa Alah, Hamam 
!;O, :!8.30 No. b dükk5.nı \ lOl.>/120 hi~esi. 
Şişli !\.lccidiyc kOyünde Lc\."Cnt ı:Jfth;i iO. 

E. ı ve ı Mu. No. Jı (1930.50) l\12 tarla. 
Sült:ym::ıniyede Tiryaki çarşısında 47 No. lı 

kirgir dükk~n1n lti/32 hiSRSL 
Kumkapı Tıllbentçi Hüsıırnetttn l\!ah. E. 
Yenikapı harici Y. Soğancı Raşit E.51 Mü. 
Y. 49 \.'C 51 No. lı ~ han!!tıin 7/18 his:;c::;i. 
Büyük Çaryıda Çukur b;ın ::Llt katında 8 
No. lı k.Atıi.r dükkiın. 

Bakırköy Yeni mnhalle<M! 3 üncu so. 43 No. 
lı 115 l\I2 arsa. 
,_ oUa t..:...aari ınah, Çerşık&pı enddıa&indc 2 

No. lı dUkk.anın i/.31 hiSRsi. 
Ayvan.sarayda Atik 'hIU.Stafapaşa malı. 

Fırın so. 7 N o. 1ı 40 M2 arsıı. 

Aksaray Lanp Kiı.tip K<:'1m Y. Yalı malı. 
Katip Ka<ım so. E. 19 Y. :!7 No. lı orsa. 
E.l.'eııkoy ~Cl mah. Dcğinucn so. 28, 
n.~-1 No. h 3 hekt~r 31 :ır tarla. 
Fat.h E. Kazesker rvich~l Y. Ho~ 1Jvcys 
mah. E. Emin bey Y. Koca Sinan so. 31 Mil. 
Y. 8 No. lı arsa. 
Nı.ş,anta:)ı Kız orta okuıubinasının lh3ta du
varı ne :su ha:z.inesinin he-drnıyııtından çıka .. 
t:ak enk z. 
Uskudnr Culfem hatun mah. Karnen Ahmet 
c.-ad. ve Uncular so, 108 ve ı No. 1ı ~ dıik 
kanın 4000/ 3685 hiss.,,;i. 

108 9 

!M.5 71 

1682.50 127 

15-0 ır 

1167 88 

900 68 

60 5 

250 19 

120 9 

330 24 

1690 127 

80 G -260 l5 

226'6 15 

Yuktırıda yazılı gayri menkuller 6/8/1941 Çarşamb:ı günü saat 18 da 
Milli Emlak Müdürlu unde müt.e'ŞekkU komisyonda ayı 2-yrı \'e açık art
tlrma ile saWucaktır. Fıızia izahat itin Milli l".ml5k 4 Urıcü k~!emine mü-
racaat. (111135) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
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HER 
SABAH 

Tövbekar tiryaki 
ve silahsızlanme 

(Bat tarafı 3 üncü uyf•da) 

dim. Bu müddet zarfında içme
diğinı sigara sayısını tel&fi için 
eskiden iki paket içersem şimdi 
dört içiyorum! cevabını veriyor
d u. 

- Peki şu zıkkımı bırakmış
ken neden yeniden başladın~. 
Oldu olacak, bari dişini biraz da 
ha sıksaydın!.. diyenlere de: 

- Olma.c.l.ı biradeı·, dayanama 
dını, .alışnu.ş kudunnustaıı. be
terdir derler & cl.ocrudur ... 

* İki numaralı cihan harbi baış-
ladıkta n sonra ne zaman "tahdi
di teslihat.. dan bahsedildiğini 
işitsem ihtiyarsı& bizim tiryaki 
ahbabı hatırlanın. 

e idi o gilnler ! .. Her diplo-1 
mat eil&.hlaıı.ım tahdidinden, si
lklısızlanma hamlelerinden bah -
sediyor, zırhlılar kadro harici 
~ıkanlıyor, ordulnr terhis olu -
nuyordu. Hatti. bir tı.ralık bir i
ki devlet, galiba Danimıı.rkıı. ile 
Norve.;, bütün kara ve deniz 
kuvvetlerini terhis ettiler. 

Fakat şimdi ~örüyoruz ki, 
tıpkı tütün tövbekarırun i me
diklerini telifi için sigara se.yı
sııu iki misline çıkardığı gibi, 
bir a&manlar "ailah=l:ı.nmo.., 

dan bahseden ağızl&r bu aeCer j 
de "silihlanma yarış., ından 

dem vurar k övünür ldular. 
Şu ked ,. bin tonluk yeni bir 

'zırhlı, bu ka r sürat modern 1 
tip bir tayyare, -dakikada f -

ı kiye sürati menni savw-ıın çiçe-, 
4ii. bumunda eon "Sistem bir m 
kiıııı.Iı tlifek ... Her 'taraftım i..,'<it
tiğiniz propaganda lef<thiirleri 
bunlardan ibarettir. 

Bari evvelki töv.bekarlıklaruu 
hatırlasalar da lıiç ohııp zsg si -

lahlandıklarını ....;.zıeseı r... Çün
kü harbin '!IOnunda !Viııe ·r "ı<!-

!iJıaı2J.anm.a varışının b~ -1 
cağına, !jimdiden, yemin edebili-

1 
rım. I 

A. C. SA1V1ÇOCLU 

Sırp prL'nslcri, Sırp k.rallan 
bu yerler için Bizanslılarla, baş 
Y.alarıle. bi&lerle ~uk kahrn
ıus.nca harp ettiler. Fakat mese
le yer alnı:ık değil, alınan .}'el'i 
muhafaza etmektir. 

i Deogr .. ıduı bütün gayretlerine 
propagıwdalarına rağmen Hır
vaU:ır. Yugoslav olmay·acaklar
dır; dima Hırv .. t kalacnklanhr. 
Bu, n:! Sırpların kendi görüşleri 
.ne göre .:-eriliğindcrıdir, ne de 
Hırvatların müstakil bir devlet 
kurab'ilcceklerindcudir. Sadece 
Habsburelann asırlardanberi 
yapbkları kökleşmiş telkinler -
dmıdir. Bır gün Hırvatlar mliB
takil bir devlet kurabilirlerse 
derhal bır tuzağa düşecQ.'derdir . 
Ve bu tuıak yeni bir emperya
li'st tuzağı olacaktır. 

~rep de. Beograd da reali
teyi göremiyorlar. Benim gibi 
denizaşırı ve toprak a ın bir 
dostun bunları ı;örüşti çok ha
zlıı değil midir! 

Boo. Beogradı.n bu karakte
riı;tik .taraflarından kendi mil
letim hasalıuıa. bir netice ı;ıka
nyorwn ki o da şudur: 

Kim ne yaparsa yapsın, kim 
ne dilşiinürse d .. ünsün; bize 
gön' lıaı·a boş. he · dostlan
=-tır. Yeter ki ~ Yugosla•
yadaki yarım milyun, belki d -

fula Türi<ü aıı:ıxatana ka
vuşturalım. Bir knç ·ıl önce 
değil. bir ka sa.at önce değil, 
bir kaç dakika önce 

Aııiıı mill şiarını. Yugos ~ 
lavyadaki Türklerin halini Fjj -
ıiirlerse, benlın gibi lmıı ~ar
lar. 

Gördibn. Uhri bll:ıell~ıniş, 
tUTiı;tilt bir yer olmuş. t 
Mımasbn da. '~ bü'ün hı.,"'11-
ını Türk kil en ika. arı 
~rüııüa. •aı.'tile üçüncü Osman 
1ı orduswnın oanlı merkezi ve 
Ru inin b'nnci sınıf vil" yeti 
olan r'ı. bt ~ün. ıı kuy-
t ı r oı-t:ı Afrika ôyii ile de-

. b;! ):\izde ' ·, 
n ı Türk olm Manas-

't ı r'ı (1) 
H i t"&nı 1'. - - •re lyroek 

oliiul..-tıın •ııra ne diye dt'ftcri
ıır ııo edl)=suıt buda! sen • 
de'"'. 

( • ) Bli t/(Cll o ı:tır.ı!ln 
k"t11 • - · i • bııgııtıc 1Ml 

İstanbul elcdiye Reisliğinden 
Son ..ı:arr.e.nlarda ~rin mı;.ht:c~il rr.ab:ıllet"indc ve bıJıassa Kodı""'""" 

de köpcklt"r ar::ısındo. 'htnı kudu:z Ytı.k'al;-.rı gi..ırUl:n~l'-ır. 

rın h lt:uncm ktipci;.ıcr,--1.l soı..:~klırda :ı~ızl~lı, te!'rualı ve yedekte ! 
oLı.roık gezdtrrıclerı luzwnu ve Q;bi takd.irde sol.:ak.lard• t.es;.ııdılt edilect!c: 
sahtpsiz, ağızlıksız ve m:ırri:<.:sız kOpcklcrin BP.lcdl"·e Zt:hıiliEı l.31.i.x tnaı:.:usi.
n.in 13 üncü medde31 hUk.rtıu i~.bt bclcdiyc rue:au.ı.rL.ı.rı t.ura!.ıucian ı.Uif edile-. 
ceği ilin olunur. (G028) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları j 
Tupkapı - Sılivri yo1ctıw1 m~bdeinde yapılacok lo.E~ ~ik ek::Ctıneye 

ltoıı,ul'tnu~tur. lt~! bedeli 33GJ lira 6:! iaıruı vt ilk l•mlrıall 252 lıra 12 
k~. Keşif ve ıartnrune 2ablt ve .J.fttalll t M d · tiiü bten.i.ndo 
s\trülebllir. ıhale 4/8/1941 Pa;:.artesi ı:tinil aat H ere Dain>i lla>Aimcnde 
)"8pılacaktll'. Tall,plcrin it teml:na t rua1'.1.nız veya :o:ıektupları, ihalı:- t.arihin
"det tııek lz tün eV\o.el ~ Na.ful Müdürlüatüne ınU.rnc;:ıaUa al:ıc::.kllıll'ı len.ol 
1!hllıret ""' iKi yılma ait Ti•&r~t Odbsı •eail<a.lnrlle lhalo c'.ln!.i ınuayyıııııı 
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&yfa : 6 YENi SABAH 

Pazar Sohbeti MaTiifat-1,ra ve Kumaş Tüccarlarının Nazarı Dikkatine: 

Hatlar ve Hattatlar SOMER BANK YERL.i MALLAR PAZARLARI 
Türk bu güzel san'atda 
harikalar göstermiştir 

MÜESSESESİ M0D0RIYETİNDEN ı 
Manifatura ve ltum31 Tüccarlarının müessesemizden mal almak için müracaat tarihleri 31 Mayıs 941 tari

hinde hitam bulmu~ idi. Bu defa görülen lüzum üzerine henüz mUracaat etn1emiş olanların 31 Temmuz 1941 
tarihine kadar mıntakalardalti mağazalarımıza müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları ilftn olunur. 

(89f tar•fı S DneO uyfada) 

- Satar mısın? 

Eski hattatlanmıWan üstad 
Eyüplü Rlfat bu hat hakkında: RADYO - ômrümde böyle sağlam. 
mükemmel bir kaide görmedim.l"ıı--"".2 ... 0~T""e_m_m_ıı_z_19-4-1-..,.ıı R!kını merhum (kudema) ke- ---~ 

- Elbet satarım. 
- Ne istiyorsun? 
- Bilmem. Ne verirsen ver. 
- Bir altın yeti~ir mi? 
Kayıkçı avcuna albn düşme

yince bu söze inanmamış. 
Bir kaç gün sonra tesadüf 

Hafız Osınanı yine ayni adamın 
kayığına bindirmiş. Büyük hat
tat gideceği yere varınca cebin
den kayık parasını çıkarırken 
kayıkçı: 

- Gözünü seveyim ağa. Pa
ran cebinde dursun. Sen bana 
yine bir şey cızıkdınver! 

• • • 

limesindelri (Dal) harfinden 
bir kalem darbesile öyle girüt 
bir (Y) çı.lı:arm?\rtlr ki bunu ya
pabilmek hiç bir hattata nasip 
olamaz. Hatta Sami Efendi bile 
buna muktedir değldir. Bizı:at 
ben kopye etmek istedim. Saat
lerce uğraştım. Pergerle ölç
tüm, biçtim. Yanyana koyunca 
eşini yazmak değil taklidini bi
le yapamıyacağımı anladım. Bu 
yazının karşısında saatlerce 
hayran olur, kahrını. 

Büyük san'atkarlardan bir de 
Bizde bu büyilk hattatların Mahmut Celrueddin vardır. 0-

8.30 Program 
8.33 Müzik 
8.45 
9.00 
9.30 

Haberler. 
Müzik 
Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Oyun 

12.45 
13.00 
ı3.30 

13.45 

havaları 

Haberler 
Ş,.rlcılar 

Konuşma 

Radyo 
orkestrası 

18.03 Milzlk 
rn.oo Ş,.rkılnr 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.00 Konuşma 

20.15 Solo 
şarkılar 

21.00 Ziraat 
takvimi 

21.10 Fasıl 

21.40 Dans 
müziği 

22.30 Haberler 
22.45 Spor 
22.s:! Kaponıe * eserleri Avnıpada.ki sayılı res- nun kaidesi eski üstadlann kai- 18.00 Program 

samların muayyen miktarda o- delerinden hiç birisine benze- :============= 
lan tabloları gibidir. Mesela mez. Celi yazar fakat r :sih ve 
(Şeyh Hamdullah) ın yazdığı sülüsü daha tneşhurdur. Bu a- ıı--• 
Kur'anlar sayılıdır. Hele imza- dam hakkında bir efsane riva

DOKTOR-

HAFIZ CEMAL aını taşıyan Kur'anlar pek mah- yet ederler: 
dud<lur. Şeyh son derece dindar Mahmud Celaleddin, meşhur 
olduğu için imzası yüzünden hattat Ebubekir Raşid Efendi
yazdığı Kur'anın piyasada ma- den ders almak ister. Raşid E
nevi kıymetine tefevvuk edecek ı fendi istiğna gösterir. 
ııekilde sablmasmı istememiş- - İhtiyarım.. meşgul ola-
tir. marn ! diye reddeder . 
Şarka sülüs ve nesih "Yakut Bundan fevkalade mütees.<ıir 

Mlista'saıru) dan gelmiştir. olan san'atkar ağlıya ağlıya 
Hat evveli. Kütahyada yerleş dergAhı gelir. Hulü.sla bir dua 

miş, sonra Bursa ya gelmiş ve eder: "Yarabbi! der .Benim şu 
Buraadan lstanbula gelerek te- san'ate muhabbetim olduğu sa
kamülün son zirvesine varmış - na malfundur. Bana bunu sen 
br. talim et!.. O gece rüyasında 

O derecede lı::i Kur'an için: kendine bfisbütün ayrı bir kaide 

Lokman Hekim 
Dahillye Miltelıassısı 

Dlvanyolo 

r "Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Jlr. - Mekkede n8.zll olmuş, Mı- talim edilir. Sabahleyin uyanır 
&ırda okunmuo ve lstanbulda uya.runa.z rüya.s.ında öğrendiği 
yazılmıştır! derler. usul ile yazar ve bütün muasır- Dsııhk maktu olarak 7ll0 

Edebiyatta yeni bir mektep lannın icinde en yilbek mevkii Biıolncl -~ &antimi tlOO 
rnüesııisleri olduğu gibı (hat) ihraz ed " ikinci ,, ., 350 
da dahi ayn ayn kaide müea- Mahmud Cel§.leddin Eytipte tlçüncl1 " ,, 300 
sısleri vardır. Bunlardan en mil- Şeyh Murad dergahında med· 
himmi Şeyh H.amdullahtır. Be- f11ndur. Böyle büyük bir hatta- Dördüııcll " " 100 
yazıd camlinln c\lmle kapısı tın mezar taşında yazı itibarile B<ışiılcl " " '1ts 
tistündeki yazılara dikkat edi- bir fevkaladelik görmedim. \'~Al~b:nc:•;;:~~:"~~~"~:50~= 
llerse vazetiiği kaıde pek §.ııi- Bir de Kazazker İzzet Efendi 
kAr olarak görülür. (Elifler) in vardır ki celi, sülüs ve nesih 
çekilişindeki sağlamlık (Umelif yazıları ve bilhassa bilye tabir 
!er) in birdenbire nazara garip edilen levhaları fevkaladedi~. 
gelen aynlıkları şeyhe has ka- Hattatlar arasında iltibasa 
ldelerdendlr. mah..ı kalmamak ıçın yıı.lnız 

Türk hattatlığının bu neseb ''Kazasker,, üıwarıile tanınmış 
Bilırilesi oradan iner. olan h.7.et Efendi meşhur listad 

DOKTOR '*R 
f evfık Akif A-yışık 
Oıhftt KMUıhkl•r MUtehuaıaı 

~eyoQlu Pannakkıpı 1'"asn •o· 
kak """'ar• 2S. pazıl"flan maada 
IUI 14 . 18 o kodar. Şeyh Hamdullahıa oğlu ba- (LAı ömer) efendinin kaidetıinl 

bıuıı kadar şöhret almadığı bal- kabul etmiştir. Gece mU,..aatlorı do 
de, c;ırağı Derviş Ali hoca8l ka- Merhumun camilere asılan lııiii"iıidlllllllll'lll'•Tiieiiıl•ii'iı""'iii·iııiı-iiıiıiıı"iıııll••• 
dar tanınmıştır. Rişidin halifelerinin isimlenni 
A~ kaide san'atkarlann yazdıktan sonra yazıyı bahçesl-

zarafetlerine göre değişerek te- ne eerdirip u z a k t a n gör - Er.cümend Ekrem Talu'nun bü
kimül eylemiş ve Dervi' Alinin mek için konağının damına çı- yük babası ve şair Mahmut Ek
Qraklanndan olan Suyoleuzade karak kusurları talebesine dü- rem Beyin babası Recaı Efendi
Mustafa da Hafız Osman gibi zelttirdiğine dair olan rivayeti dir ki Y esarlden talik ve RAr 
bir san'atkar yetiştirmiştir. üst.ad Rüat tamamen cerhetti: kımdan da süliill meşk etmiş 

Şeyh Hamdullah fevkallde - Bu yazıların kalınlığı iki büyük üstadlardandır. 
nüfuz ııahibl ricalden bir adama metredir. Evvela bunu yazacak Yesarlden sonra "Yesarlzade,, 
hat meşk ederken bu zat yazı - kalem nerede! Sonra cami kal>- namı.ıe tanılan oglu ge.ıır. l'-.a
sıru tashih eden hocasının ö- besine asılan bir levhanın me..a- kat talikte büsbütün ayn bir 
nüııde diz çökerek bok.kasını feslle konağın damı bir olur kaıcle yapbğı ıçın hanatlann 
tutarmış. Bir gün: mu? Bu büyük levhalar şatranç çoğu Yesarizadeyi vtecedazedildiı:od 

- Hocam, dem~. Allah ziya- usulli ile bliyütülilr. usule muhalü bir mü 
de etsin sinnin kemale geldi. Kazasker İzzet Efendinin ho- gibi telii.klı.i ederek yazılarında 
cı-- b ' hal l · k ' kusur görürler . 
,,..,.a ır o ursa yerını ım cası meşhur Hafız Osınanın çı- Sami Efendinin hocası Melek 
tutacak? rağı olan Reisillküttab Mustafa haf'di AI' H d be d 
Şeyh Hamdullahın cevabı bir paşa ı ı ay ar Y e 

Vasıf Efendidir. y arizad · ağıdır vecizedir: es enın çır . 
Hafız Osmanın kendisinden Yesarizade merhuma biraz 

- Büyük servet, nüfuz ve feyız· almak istiyenlere memnu- "bal" - · d ea · ı· T tti mevkilerine rağmen hocalarının mu aga ısna ı ır. a 

Daha Kim Genç 
Görünmek istiyor ? 

"BU YENİ KEŞİF BENİ 10 
YAŞ DAHA GEN~TİIW1,, 

<Kendimi o dereee gençleşmeye 

muvaffak olduiwndan dolayı gayet 
mes'udum> diye Bayan Belkis ya
zıyor: 

milpbihtlr. 
ViJl'ana tJnivenitesi profesQrlerin ... 

den doktor Steıskal tarafından keş
fedJlroiştlr. 0.-nç hayvanların clld 
hüceyrelerınden kemali itina ile 
ııeçilen ve cBi OCEL> \ftbir edilen 
bu cevher, cild gıdası olan pembe 
renkteki TOKALON kremi terkibin
de Tardır, 

Bu çirkin ve esmer tenden kur
tuldum, oa beş eün evvel yüzümde 
bulunan bütün çlzıilerJe siyah nok
talarım kayboldu. Bugün açık, taUı 

ve caz.ib olan cildim, bütün arka
dqlarıTD.Jn ııpta nazarlarım çek
mektedir. 

tll< del& olarak, me,hur bir dok
torun cildi ıenç~.,, Yeni bir un
surun kqfi hakkındaki makale:J'i o
kuduğum zaman kendime bu de<e
ce sayanı hayret müıımlr bir tesir 
görecelimi dllşünmemiitim.> 

Her a k~m yatmaıdan evvel onu 
sürünüz. Uykunuz eanasmda cildi
niz, bu kıymetli uru;uru massede:r 
Daha açık, daha taze ve nermin ve 
DAHA GENÇ ve taUı bir cildle uya
h&cakııınu. Göndiızler içm de (Yaj
aız beyaz nnklek!) TOKALON 1cr ... 
mini kullanımı:. 1 

NE:rtCESt GARA.NT1LtDİR 1 
Bu basit tedaVi cıaulU sayesinde 

SİZDE AYNEN 
YAPABİLIRS1Ntz 

Clld btl..,.,yrelcr\nden istihraç edi
]en ba yeni ve kıymetli hillAs.a, ta
ml!ssıhha bir genç kız cildindeki 
bütün tabii ve zengin unsurlarına 

her kadın on ya~ drha gttnçleşebilir. I 
Her genç kızın a:ıpta naurile be.ka
calı nermın bir cild v.e yumuşak bir 

1 
ten temın edebilir. Cild uneuru olan 
TOKALON kremlennın müessir ne-

1 tictieri garantilidir, Memnun kal
mazsanız paranız. iade edilir. j 

İstanbul deniz komutanlığındanl 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mekte 1 

bine talebe alınacak 
Aşalıdalq prtları haiz olanlar Deniı li~ ile gedikli erbaş mekteb.ine 

talebe olarak alınacakbr. 
Deniz Llaeatne glreceflt tatlpler1n: 

1 - Yaılan birinci sımf için 15 - 18 olocaktır. 
2 - Yaşları ikinci sınıf ~ 10 - 19 olacakt.ır. 
3 - Bu yaşlıordan allı ay büyük veya kiiçük olanlar da kabul edile

cektir. 
4 - UM birinci IDllfa orta mektep mezunları alınacaaı &ibi liHn.in 

birinci sınıbodB ikmale kalrnlf olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli E,.b419 Hazırla«1a okukına girm~e taHpler"lft: 

1 - Yaşlan 11 - 17 olaeaktrr. 
2 - Bu me.kiebe Dk mektep mer:unu alınacağı ıibJ orta okulun 

muhtelif sıru1larında Dem ole kalmış olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene Z.Qi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartları haiz olup Deniz lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş hazırlama 

okuluna girmek istlycn taliplerin 15Ağustos 941 tarihıne lrndar tst.anbulda 
bulunanların Kasıml)aşada Deniz Komutanlığına, hariçte bulunanların da 
mahalli askerlik şubelerine Müracaatları. (5708) 

( 

lstanbulun yegane temiz hava ve gilzel manzaralı bahçesi olaJI 

Cağaloğlu ÇiFTE SARAYLAR Bahçesi 
3 günlük bliyilk ve zengjn programı 19 Temmuz Cum~i 

20 Temmuz Pazar günü akşamlan 
1 - Meşhur köpek mürebbiyesi 

' 

L o T F 1 y E ve K ö p E K L E R i 
Tarafından hünerler 

2-ANADOLU SAZI Milli 
Kıgafet/eril 

3 - Kuklacı (Saffet) tarıı.fından 

K u K L A 
Fiyıcıtlar: 30 - 20 - 15 kuruştur 

~ --
21 Temmuz Pazartesi 

RAŞiD RIZA 
Tiyatrosu 

Halide PiŞKiN Beraber 
BOB SİTLLER 

Komedi 3 perde 
1 - Bahçemizde herkesin istirahati temin edilmiQtlr. 
2 - BaJıçemlıde '1ÇKİ,, yoktur. -

~/, 

-
• 

Devlet Oemiryolları ilanları_ 

Balast münakasası 
- - ,,.J• 

Aşagıda muhammen bedel. bulunduiu yer, mıkdar ve muvakkat tl ti' 
nal akçeleri yazıli balast ıhzaratı munakasa ve ihalelerı hlzalarmde #',,
rllen gOn ve •aaUerde ayn ayrı yapılmak üzere kapalı zart usu!lle .1>d•,pf 
da 8 mcı ~letme müdürlüğ'ti binuında kom.iayonum.u.zca ckalltıııesi 

edilecektir. ~-
. Bu ite .gi.rınd. istlyen~erin 1tanıuun tayin etuti ve.rikaları ve tek~· 1~rr' nı tayin .edilen günde ~k.sıl~e saati.ad.en bir saat evvel JıtomiltyOn rei.S1 ,pı.ı.O 

vermelcrı lazımdır. Bu 11" aıt şartname, mukavele projeleri koıJliSl' 
parasız olarak alınabilir. (5498) 1~• 

Balast ocaOının bulun- Mlkt.r Fl.M/3 Muham- Muvak- '~fi 1. c;•' du6u kilometre ve mevki M/3 kuruı men bedel kat to- ,,ı 

tMtarı Mlnat v• -

Mandasoıı 78- 82 5000 170 

ToPrakkale - laken- 10000 120 
derun arası 

304-3l4 6000 liill 

TUrl<bnhçe 5000 ao 

Lira Lira ,4 
8500 037~ :ı4/7/~I 

uooo 

8000 

7000 

i<!IJlN 
,.., 

15.30 f".' 
24/7/941 ,.., 
ııeınbO 

ıuo ,.ı' 
2~/7 /'J4 1 

:na J,.3o ..ı~ 
25/7/~ 1 ' 

""' J6.30 

• • • M; 
Muhammen bedeli (3225) lira olan 86000 n.det--mubtellt ~'•tt" ~ ,11 J' 

ve serpantin boruları için amyantlı bak1r rondelfı taahhüdunll ita f"(ll'P 
1
,ot 

mUteahhidi nam ve hesabına (18/8/941) pazartesi S(i.nü oaat (il) oo ~,<" 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki k.omısyon tara!ından .ı.çık e~ 
usulUe satın alınacaktır. •' 

Bu işe eirmek istiyenlerin (241) lira (88) ku.rwjl"k muvakkıtl vr
1

~0"' 
ve kanunun tayin etti!!i vesaik.le birlikte ek..ıHtme &ünü saabne k~ 
misyona müracaa.Uarı H~-ımdı.r. 

1
r. 

Bu i§e ait şartnameler kornisyon.dau parnım olarak daiıtıımal'tt'1 

(5935) , 1 
---': 

Çanakkale belediyesinden 
hokkasını elinde tutan, rical niyetle hocalık eylediği meşhur- . hangi kelimenin yeri değiştiril • 
mevcut olduktan sonra daha be dur. Hatta bir gün dersine yeti- se vezinden düşmeyen: 

ilah 
şeıniyen bir talebesine yolda Y &dri ı:ıadedir elbet yemin 

Açık arttırma 
İstanbul ikinci icra memurluğundan 

~ 
oı•J 

C. H. Partisi arkasında yaptırılac ak 4656.70 1ira bedeU k.e!:!ı!lı 

r istasyonu 20 gün müddetle eksilbneye çıkarılmı:stır. tıf1' 
Taliplerin 349.27 lira muvakkat teminat akçesi veya batıka rrıe~t..ı .1' 

24/7/941 gOnü saat 15 le belediyemize müracaaUoıı. Şartruun• Y'' ::t gibi ne Hamdu lar yeti- rast gelnı.irı, şakirdini tekdir e- eyler, yalan söyler 

En tanınmış hattatlardan bi- deceğine hemen atından imııiş latifesi meşhurdur. 
ri da meııhur Rakımdır. Rakım ve sokak başında çömelerek Bir gün bir mecliste süratli 
İkinci Mahmudun hocasıdır. meşkini tashıh etmıştir. 1 yazı ayzmaktan bahsedildiği sı-
Neslh V" •ülüsleri olmakla be- Ustadın yetiştirdiği talebeler\ rada Yesarizade: 

. raber billıassa celiden yektadır. meyanında Yedikuleli Abdulla- - Ben, demiş bir Ramazan 
lsta.nbulda muayyen yerlerde hülmaruf ve Ağakapılı İsmail akşamı teravihden sonra bir 
yazıları vardır: Fatih camii av- Dede vardır. Abdullahülmanıf Kur'an yazınağa başladım sı.
lueuna f?irilirken c"ki kasanla- Eğrikapılı Rasim Mehmet E- bur vakti bitirdim! .. 
rın bulundukları mahallin karşı- fendinin hocasıdır. Rasim Meh- Bu imkı\nsız iddiaya kaJ'l'lı 1 

met Efendi de meşhur Şekeriza mecliste bulunanlar itiraz et
sıııdaki kJ.pıların üzerindeki ya- de Ahmet Hıfzı Efendiyı yeti• 1 mezler. Fakat mübalag· anın bu 
zılarla Tophanedeki Nuııcatiye . . . ..,.-.. . n••- tirmıştır. derecesini hazmedeıniyenlerden 
camımın yazılarını """"m yaz- L" O Ef d' k 'd · b ' 'kte 

t E 
__ ,, - ·~· 1 1 az mer en ı aı esıne biri arası ıraz geçtı n son-

mı~ ır. n son y...,,_,ıgı Y.- o a- ••b· bul nanı d ş k rizad 
k ··ı ed 1 •·"" d .... ı u ar an ve e e e ra: 

ra 0 m ı:n evve ya......,.n. a nin çıra.klanndan olan İsmail - Geçen hafta bizim Eyilp-
:mc~k d o-rrulabılrnek suretıle Z"ht" b n•1om - be ı h b ' k bak t h ... ,,., !' , da (N be') ,.. u u meş ur '"'" ın aga - teki ha Geye ır a o umu 
Y"'"'.'''•»h ~uerlarıe n yanıne da sku- yisi idi. Rakıma hem hocalık ektim, elimi yıkayıp bizim kom-
ı-eKı ~a es •r r me zı - b d ağ be l'k ed b d ·sat· ı · · 'tını' ti Daha ""lir· em e a y ı en u a am §Uya mı ır ıge gı ş m. 

ır . Rakımla beraber Ali Vasfiyi kahve içmeg"e vakit kaim~. 
Nn.sratiye camiinin dışındaki yeşitriyor. Son hattatlarımızdan Bizim mahdum koııa,rak geldi. 

yıızıl&r merhumun hem evlad- olan Hnlfısi ile Şevki Efendileri "Aman baba yetiş kabak çıkb, 
lığı. hem de hayrülhalefi olan Ali Vasfinin talebesindendirler. bliyildü, gidiyor!., dedi. Koş -
Ffo.n Haşim Efendi tarafından Doktor Silheyl'in büyük baba . tum. Ne göreyim. Mübarek cen-
yt17J!mışbr. sı olan Şevki efendide· nesih ve net taamı filiz vermiş, kabak 

Rakımın en mükemmel eser; 1 sülüs kaidesı tekemmül etmış . · olmuş, büyümüş gidiyor. Tut -
hallil yazılarının "balateri .. ı tir. mak kabil değil, papuçlan çı
o!ıtr-ık EyliptP hır rnt:>1Rr Nestalik yahud sadece talik kardık, peşine düştUk. Nihayet 
başı gösterilir. Ustündeki cümle adı vr;-ilen hatbn bi7..de büyük Edirırekapısında Manolun b<ısta 
.ııdıu·: 1

1 üstadı (Yesari) merhumdur. nında güç bela yetiştim, yaka-
"K··., D Bir tarafı menzul olduğu halde !adım! ..... om.ay - l - C1>let - i - -Al' de .oı..ı.. »<>l elile yazdığı yazının karşı - Yesarizade dayanamamış: 
1YY~ n V"~ • '· evı>eZ defter-, sında mest olmamak mümkün - İnsaf yahu! Nasıl olur? 

d.a."I "" Tophane - \ . Amire na-
"" mıırh•wı "" mağfur leh El değildir. Hatta İzzet Efendi: Muhatabı: 

''ac bGJ RIJ.ş(d ç - Cenabı Hakkın böyle men- - Efendi hazretleri! demif. 
il/ıh!,," ..ıı a debi... zul ve ~~al< _bir a~a ~~ kud- s,?zll?'e inanınız.. !-~er yalan j 

ret ve hunen vermesı bızım ki- soylüyol'AJII ben1 sızın yatsı.dan 
bir ve nahvetimizi kırmak için- sahura kadar yazıp bitirdiğinı· Bu t4.şın h>.Ja miizt'lerden bi

rine Lskledllmemesine ııaşına
nuı.lc elden gelmez. 1 

dir ! dermiş. Kur'an çarpsın! 
Yesa.r!nin çıraklarından biri ULUNAY 

Ka1kavan zade l\.'lchmet Rıza ve tınnail RtZaı .n İstanbul Belediyesi 
Elf"klrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Mti.dürlügilnc olan borcundan 
dolayı tahtı hacize alınan ve tamamınrı 79440 lira kıymet takdir olunan 
Limanda el l:l:t sicil numarasında kayıtlı Kalkavan namındaki gemin.in yüz 
pay itibarile 55 payı açık arttırma suretile saWacakbr. 

EVSAFl: Gemi 1890 tarihinde 1ngilterede yapılmış, demir, 270 metre 
tut 39.08 metre arz ve 23.04 metre umkunda, 1985.96 gayri safi; 1119.46 
safi ton, 700 beygir fevkinde, bir tripil, 3 .silindirli makine ve bli.tün teler
rtiatınt iki büytik bir kilçilk anbar, birırgat n:ı.aklnesi, Uç blıyük bir küçük 1 
vinç bir dilmen makinesi, üç can kurtaran sandalı, bir kuçLik sandal ve 1 

geminin sefer esnasında talimatname mucibince bulundurması is3p eden 
1 

a1tıtı tahlisiye ve seyriyeyi muhtevi olup diler muhtevıyatı hakkındaki 

tatsiltlt dosya lçınde mevcut mesaha ~ebadetnameıı:i ve vaziyet -takdiri kıy
met raparunda münderiçtJr. 

Bu gayri menku1e ait prtname 1/8/1941 tarihinden itlbarcn herkesin 
görebilmesi için icra divanhanesinde açık bulu11durulacaktar. ; 

Birinci arttırn1ası 12/8/1941 tarihine müsadif salı gunü saat 10 dan 
12 ye kadar 1stanbul ikinci i<.Ta dalreslnde yapılacak ve muhammen 
kıymet % 75 ni bulduğU takdirde en colt arttırana ihale edilecektir. O 
gün böyle bir bedel takdir edilme<.llli takdirde en çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak şartile arttırma on gün temdit edilerek 22/8/941 tarihi
ne müsadif Cuma günü ayni malıal ve aaatte icra olw1arak en son ar~

tıranın Ustünde bırakılacaktır. 
İpotek sahibi alacaklılarla irtifak hakkı !'lahiplerinin ve diğer alAka

darların geml ilzerindekl haklarını hususilf' tuiz ve masrafa dair olan 
iddialannı evrakı müsbitelerile on beş gün ı('ındf' daireınıze bildirmeleri 
icap eder. Aksi takdirde hakları sicille sabit olmadıkça sabş b«lelinin 
paylaşmasından hariç bırakılac~klardır. 

Satış peşin para iledir. İcabında icra kanununun 130 uncu maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

Geminin nelsinden doima birikm1s vergiler ve teJJAllye rüSUi:ltU borç
luya ait olup satış bedeıtnden ödeniJ4. 

ihale pullan ile !erat harçları m!lşttriııe aıttlr. Taliplerin lılısey'e ınu

sib muhammen kıymetin % 7.5 nlsbethde pey ekç .. i vey• bu nhbete ml!U. 
bir bank.anın teminatı mektubullU ibraz etmeleti ve arttırmaya ı,t.lrak eden 
lertn dosyayı ve prtnameyi ve lhım gelen evrakı tetkik ve muhteviyatına 
vukuf peyda ederek kabul etmiş add >iunacoklan an.u edmlerm her za
man 937/477 numara lle dairemize mliı·ncaat ederek J.stedJkJeri malôma 
alabilecekleri l!An olunur. (6031) 

olarak verilir. c5662> /" 
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Sahibi: A. Camaleddln Saraço(ılu Neşriyat MU.dürü: Maclt Ç 11 
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TÜRKiYE CÜMHURiVETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kurul111 tıırıhl: 1888. - Sermayesı ıoo.000.000 T!lrk ıır .. ı. 

Ajan> adedı: 36Ş 

Zlraf ve Ticari her nevi bankı mu•m•felerl. 

Pırı blrlktirenlore 28800 lira lkraR'llye verlyOC",. 

! 
Ziraat Banltıwndo kumbaralı ve ihbarsu ıasarruı hwıblarınd•._~; ~ •ıJ• .~ 

az 50 liraSı bulunanlara tcnede 4 dela çekile<>ek kuı·'n ile ~1"1°' · 
p!Ann göre ikramiye dal!ıtı..'ttcaıı;tır ~ır' 
4 aded 1.000 L.fnhk 4.000 Llrı 1100 •~ed 50 Llr.ı.ıık ~.oo~ , 

• 4 ı • a.ooo • 120 • •o • •.sc0 
, 

4 • • 1.000 • J ıeo • ~ • s200 
40 • ""' • 4-000 • 1 / 

DlKKATl Hesaplarındaki paralar bır seoe ı,.!nde ~O lor~!cn ~r , 
dUpnlyenlere lloıunl.ye çıkbf1 t.ıkdlıde \'!. 20 ful:i• iYI• .,.,11 • .ce 
Kur'alar~ dört defa 11Mart,11 Jfozir.ın , ll n· 

itil v1> 11 Birincikanıın tarilıierind1> !."'k.:irc~ı..:ir. ~ 
................. mııiEmllt: .. mıııı .. .aa~'°" 


