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sakson HARBi 

dünyasında Berltn bildiriyor: 
r 1 Amerika'da Alman tehlike- MOSkOV8 

' 

•İne iman gittikçe kuuuet- h 
/eniyor ue bunu kuuuetlım- ya a va 
dirmek için her şey yapılı- h •• 
!Jor. Amerikanın harb ha- u c u m u 
zırlığı cidden dehşet vere-
cek bir nisbet almıştır. __ _J 

Hüseyin Cahid V ALÇIN 

a ngilizler harbe şiddetle 
O devam etmek niyetinde 

gözüküyorlar ve Ameri
kalılar hazırlanmakta devam e-
diyorlar. . 

Bir kaç gün evvel "Churchıll,, 
Alınanlar tarafından yapılması 

Şehrin sanayi 
mıntakalarıtah·' 

rip edildi 

Sovyetlerin mer-
llluhtemel bir sulh teklifinin _ka- ı kez cephesi tam 
bul edilmek ihtimali olmadıgmı 
kat'i surette ilan .e?nişti. Şimdi 1 bir inhilal halinde 
ayni teminatı harıcıye nazın E-
den'in ağzından da işidiyoruz. Berlin, 22 (a.a.) -- Alman or-

' lngi!iz ve Amerikahlann . §". duları başkııınandanlığının teb
' dakikada melhuz sulh teklıflerı liği : 

Üzerinde bu kadar ısrar ile dur- Alman ve müttefik kuvvetle
llı:aları acaba gizli gizli ve gayri rin yarma harekatı sayesinde 

İ.l.k hıwa h\leumnna. uğrayım Mosko"-adan bir manzara. 

. resım surette bir sulh tavassu- Sovyet müdafaa cephesi inhi - ~
1
(.,. ___________________ ..,....,._,,__ 

tıı vukua gelmesi~<!-en dolayı !file uğramış, düşman grupla - 1 H A R p VA z ·• y E Ti• 
llııdır? Yoksa lngıliz ve Ame- nnın aralarındaki irtibat kesil-
likan devlet adaınlan sırf na- miştir. Şiddetli bir mahalli mu- ·' .,.,.. ___ ,.... ..... ...,_...,.,.._,_ ________ ....,-li"""" 

..ıl zarı bir ihtimalde~ mi bahsedj- kavemete ve anudane mukabil ""'"'ilİ 
y• .. }'orlar? Burasını şımdilık dog- hucum.lara rağmen, düşman d 

ruca bilmeğe imkan yoksa da kuvvetlerinin. merkezi kuman - s t o d 
lıeı· halde buka~ar ısrarı~ ma- dıın!_ığın' .. dan eser kalmamış gibi evy e r usun a 
naııız olaınıyacagı 9:1<la geliyor-. · gorunuyor. 

"Eden" in Belçıkalılara hi- 1 Bütün şark cephesi boyunca 
tahen vukubulan son beyanatı muhtelif düşman grupl>ar:ını im
lladece harbe sonuna kadar de- ha etmek gayesini takip eden 
'>ıım edileceği kararını bildir- harekat durmadan devam et

--~~~~~~~~ ... ....-.~~~~~~~--

lllekle kalınıyor. Zafeı:<I~n son- ı mektedir. 
l'a Almanyaya ne_ gıb! .. sulh Müttefiklerin merkezlerine 
'8.rt!ııı.rı tahmil edılecegım de yani Bükreş ve Helsinkiye ya
'2 çok anlatıyor. Çünkü İngi- pılan Sovyet hava ta.arnızları-

Kızılordu zırhlı ve motörlii_bir
liklerinin yetiştirme esasları 

~en .~l\ı'iYÜ:Wlı~lffili' ı;"M,Wtr.~;ıp: j zere-'İfm'ali' ~a;;,~;ı ıRltıı-ı~ıe~i 
te, harbi kazanmışlarsa da su!- dün gece ilk defa olarak Mos -
h.u kaybetmiş oldukları ~ana'.'- kovaya hücu metmişlerdir. 
tiııdedir. Bugün tecruben'!1 I lyi rüyet şeraiti altında mu-
derslerinden istifade etmış bır azzam savaş tayyare teşekkül- Bu ordu, yetiştirme metodla- [ 
devlet adamı sıfatiyle Belçıkalı- (Sonu sayfa o ıütun 3 del n bakımından da tıamamen asri 
lara tekrar hürriyet ve istiklal- ----------~--------------
lerine kavuşacaklarını müjde -
!erken: "Falmt bu sefer sulhu 
lte.ybetmiyeceğiz.. Onu d~a . e
llıin ve sağlam temell_er uzer!ne 

ı ltul"ıı.cağız.,, cümlesını de ılave 
ç, ediyor. 
•P Bu sözleri iki manaya anla
il llıllk belki kabildir. Mağlup e-
0' dilecek AbnanyaYQ intikam his-

Taksilerde Numara 
usulü kaldırılırken 

Bir gün tek, bir gün çift numaralı tak
silerin işletilmesi usulünden vaz geçil

mesi herkesi memnun edecek 

leıine yer vermiyecek surette 
ttılh ııartl&l'I teklif edileceği 
llıan881 da çıkabilir. Fakat "E
<len in beyanatının Alman
ları ''ııir da.ha dünyayı tehdid e-
d"1myecek bir hale sokmak nı- Uzun müddetten beri tatbik ki: 
Yetini ifade ettiğine hükmetmek olunmakta olan tek ve çift nu- "-- Bu çift - tek usulünün 
daha doğru olacağım zannede- maralı taksilerin birer gün fası- ortaya konulmasından beri bir 
l'iz. Dikkate şayandır ki lngiliz- la ile çalışmaları usulünün uzun çok arkadaşımız zarar görmüş 
ı.,,. eksiklerini tamamladıkça mülahaza ve tedkiklerden sonra ve işsiz kalmıştır. Bu usulün 
~ kendilerini daha kuvvetli 1 kaldırılmasına karar verildiği gayesi bildiğiniz gibi benzinden 
lul!settikçe şarU:ırıru ağırlaş -

1 maliımdur. tasarruf temin etmekti. Fakat 
lırmııı değildirler. Onlar bu har- 1 Büyük bir isabetle ilga edilen beklenilen tasarruf yapılama -
be bir kere başlayınca en zayıf bu usulün tatbikinden itibaren mamıştır. Çünkü çalışan otomo
dakıkaiannda bile sulha yanaş- ne netice verdiğini öğrenmek bil istediği kadar benzin alabil
llıadılar ve Avrupanın ~an:ı- üzere bir arkadaşımız bazı şo- mektedir. Eskiden yani bütün 
ltıüı edilmez vaziyetine cezrı hır förlerle ve halkla konuşmalar taksiler işlerken bir otomobil 

,,/ haı çaresi bulunmadan. s•lah - yapmıştır. s. ~iş~ ~zin 837federdi. 17 Alman tayya 
l<trııu bırakmamak azmını ızhar Şoförlerin ~ Şımdi ıse 8 şışe benzın sar-

eylediier. İki seneden beri bu .. 2.~ numaralı otomobilin şo-ı fetmektedir. resı· du·· şu·· ru·· ldu·· ı-! ~ hiç sarsılmadığını ve foru Muzaffer Pekuzun diyor- (Sonu sayfa 5 ıUtun 7 del 
,., gittikçe vuzuh ve sarahat pey- !""'"!"" ________ !""'!"""!!"""!!"""!!!!"'----------

da ettiğini görüyoruz. 
lngilterenin harp başl'.""gıcın- ı 

denberi hi~ değişme~esıne m~
~abil Amerikan efkarı umumı- ı 
~esinde büyük bir değişiklik j 

haberlere göre büyük bir çelik ' 
fabrikasına yer ,açmak için bir 
şehrin yarısını yıkmak kararını I 
vermişlerdir. Bu gibi hareket
ler ne blöftür, ne geçici bir keyif 
ve heves eseridir. Amerika dün
yanın en büyük bir ask~ri dev
leti olmak yolunu tutmuştur. 
Ve bunu da Amerikahlara has 
bir büyüklük gösterişi icinde 

ettiği ve Cenubi Amerika '!{Oliyle A l 
istilaya hazırlandığı sözleri iman taarruz arı 

ı ~ardır. Birleşik devletlerin teş
~ılfltı esasiyelerini, Şimali Ame

ı.ı' likayı terkip eden muhtelif ırk
lar arasındaki nisbeti ve son 

I· devirde cenubi, şarki ve orta 
lı.vrupa.dan vukua gelmiş !Er 

~ı' ~aç büyük muhaceret dalga
'1ııın Amerikan dölünde husu- , 

19 le getirdiği ademi tecanüsü bil
llıiyenler Amerika.o efkarı u
llıUıı:ıiyesinin Avrupa demok -
~asileri davasını iltizamd:ı göS"' I 
~tdiği tereddütten ve yavaş -
4. lıtan hayretler içinde kalıyor
<\ r. Fakat harp başl:ı4ığı zaman 

1 \'rupa giirültWerine karşı A-
llıenk:ılıların besledikleri fikir 

ıJ ~e bugünkü k&naatleri muka- ' 
r eee edilirse kat'edılc.n mooa. -

'3 1 eltin bllyüklüğU ve husule ge-
tlıı tahavv\llün derinliğine şaş

.!! ~?fr ~aba doğru olacağı teslim 1 

lnr kere Amerika İngiltereye 
~er ve donanma yollamak is
~ a edilirse elinden gelen her 

,ı. ~'r<lımı yapıyor. Amerikadaki 
d .. lteri hazırlıklar ise bütün 
ı,~Yanın şimdiye kadar bu sa-

1 
~ ş:ıhit olmuş olduğu nis

Uerin en muazza.ınıdır. Son; 

ya.pmağa başlamıştır -
Amerikanın kuvvetlenmesi 

demek İngilterenin kuvvetlen
mesi manasını üade eder. Son 
günlerde Şimali Amerika efka
rı umumiyesini helecana düşü -
recek ve harbe müdahale lehin
deki cereyanı kuvvetlendirecek 
bazı hiİ.diseler de vukua gddi. 
Bunların arasınd:ı BoJ;vyada 
keşfedilen komplonun büyük 
aksiilamelleri olacak gibi görü- · 
nüyor. Almanyarıın Bolivyada 
bir hükiımet darbe~ı hazırladığı 
ve bu hazırlıklara doğrudan 
doğruya oradaki A~an sefa
retinin ön ayak oldugu haberi 
şiddetli bir heyecan doğurmuş
tur. Bunun doftrıı olup olmadı
ğını düşünnıiyoruz bile. Çün
kü için~ yaşadığımız ahval ve ı 
şerait arasında en asılsız haber
ler bile güzelce istismar edilmek 

1 

şartiyle büyük tesir yapar. Al
manyanın Amerikayı tehdit 

böyle tekerrür ettikçe bu bab- b-t- h l d 
da bilfilhtiyar bir kanaat tees- u un cep e er e 
s~ etmemesi imkan haricinde- zayıfladı 
dir. 

Amerikada en son tedavüle 
çıkarılan bir havadise göre 
Almanya Avrupada müstakil 
lmlınış bir iki memleketi de ya
kında istila için hazırlık yapı
yormuş. Avrupada müstakil 
kalmış devletler bugiin par
makla sayılabilir: 

İsveç, İsviçre, Portekiz, İs
panya. Bizi saymıyoruz. Çünkü 
politikanın ica.planna göre bi
zi Avrupalı, Asyalı, yan Av
rupalı, yarı Asyalı gibi göster
dikleri vakidir. 
Şimdi söylediğinıiz gibi bu 

havadislerin doğru olup ol!Iladık 
!arından ziyade ortaya çıkmaları 
dikkate şayandır. Görülüyor ki 
Amerikada Alman tehlikesine 
iman gittikÇe kuvvetleniyor ve 
bunu gittikçe kuvvetlendirmek 
için her şey yapılıyor. Amerika
nın harp hazıriığı cildeıı deh- ı 
şet verecek bir nisbet almıştır. 
Avrupadaki İngiliz azim ve kuv
vetinin de bu müsaid zemin üze
rinde gittikçe artması pek 1ıa.bil
dir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Londra, 22 (a.a.) - Sovyet 
mukavemeti devam etmektedir, 
öyle ki tebliğlerde birkaç gün- 1 
dür ismi geçen şehirler hemen 
hemen ayni şehirlerdir. Hatta 
bazı ahvalde Almanlar bir iki 
gün evvel zikrettikleri şehir -
!erden daha gerideki şehirleri 
zikretmektedirler. Rusların da
ha şimdiden bütün ihtiyatlarını 
muharebeye sevke mecbur .kal 
ınış oldukları hakkındaki Al -
man iddialarına gelince, Rus 
ordusunun tam seferberliğinin 
evvelden de derpiş edildiği veç
hile bir aya mutevakkıf olma
sı bu iddiaları kendiliğinden 
tekzib etmektedir. 
Almıanyamn Sovyetler Bir

liğine taarruz ettiği gündenberi I 
bir ay geçmiştir. Bu suretle Rus 
ordusu ancak şimdi tam sefer -
ber bir halde olacaktır. Stalin 
başvekalet vazüesine muadil o
lan mevkiini muhafaza et
mekle beraber müdafaa komi
serliği vazifesini deruhte et
mi§tir, 

(Sonu ıayfa 5 aUtun 2 d•) 

İDARE YERİ 

Nuruosmaıtiye, No. 84 lstanbul 

Tdgraf: YENi SABAH lstanbul 

TELEFON: 20795 

L Her yerde 5 Kuruş 

atayın Anavatanai 
eb di ·ıtih a •• gun •• 

Bu mutlu yıl dönümü bugün bütün yurtta 
ve bilhassa Halayda törenle kutlanacak 

1 

Bugün, senelerce ana yurd
dan uzak yaşayan Hatay kurtu
luşunun yıldönümüdür. Tarihin 
en büyük haksızlıklarından bi
rini teşkil eden 'UZUil bir ayn· 
lıktan sonra ıa.na yurda kavu
şan Hataylı kardeşlerimizin bu 
büyük bayramlannı hem ken -
dilerine, hem de bütün vatan -
daşlara tebrik ederiz. 

Bu mes'ut gün için şehrimiz
deki Halkevleri büyük mera
sim prognımları hazırlamışlar -
dır. Her Halkevi kendi mın -
bkası dahilinde halkın büyük 
bir heyecanla tes'it edeceği bu 
bayramın organizasyonunu ü
zerine alacaktır . 

Halkevlerinde bugün öğleden 
sonra ve gece konferanslar, 
konserler ve tiyatro eeerleri ha
zırlamışlardır. 

Japonya1 

Hindiçiniye mi 
saldıracak ? 

Londra 
bildiriyor 

Alman propagandası Tür
kiye ile Sovyet Rusya 
ve lngilterenin arasını 

açmak istiyormuş 
Londra, 22 (a.a.) - Alman- , 

lar (V) harfini Alln.an zaferinin 
alameti olarak telakki etmekle 
büyük bir zaaf itirafında bulu
nuyorlar. Bir kere (V) müoo.
delesi f'.n az üç aydanberi baş.. 
laınış olduğu halde bundan 
bahsetmek Almanların şimdi a
kıllarına gelmiştir. Sonra da za
fer demek olan Victoria kelimesi 1 
Almanca değildir. Almanca za
fer mukabili "Sieg., dir. 

Bu bal Almanlar tarafından 
neşredilen bazı şayiaların ve 
"tebliğler münderaca.tının ne 
kadar yalan olduğunu da isbat 
etmektedir. Bu şayiaların hede
fi mütemadiyen Türkiye ile Sov 
yetler Birliğinin aralarını boz
mak olmuştur. 

Şimdi de Suriyede İngiliz kı
taatı mevcudiyetinin Türkiye 
için bir tehdid ve tehlike teşkil . 
ettiğini ima ediyorlar. 

Halbuki Suriyenin İngiltere 
tarafından kontrolü bir Cer -
men muhasarasının tehdidine 
maruz kalmış olan Türkiyenin 
vaziyetini fevkal8.de düzeltmek J 
tedir. 

Esasen Atatiirkün İngiliz 

- J 

2.3 
TEMMU'Z 

~ATAY 

Yeni Odun Narhı 
yüksek bulunuyor 

Çeki başına zam edilen 130 
kuruş pek fazladır. 

Yeni odun narhını oduncula- ı 
rın bile hoşnutsuzlukla karşı -
ladıklan gittikçe bir hakikat 
şeklinde tebarüz etmeğe başla-ı 
ınıştır. 

Gerek doğrudan doğruya, ge
rekse bilvasıta yapılan müra -
caatlardan anladığıınıza göre 
yeni odun narbı, bilhassa malı- [ 
dut sermayeli oduncuları dü
şündürme)(J;edir. Bunların ver- , 
diği izahata göre, odun fiyat -
!arının perakende çekisinin 560 

kuruşa çıkarılması, odun istih
lakini azaltacaktır. Nitekim, her 
sene bu mevsimde kışlık mahrıı
katını temin etmeğe alışmış \":1-

tandaşlar, son narh üzerine mli
bayaatım kesınişlerdir.. Filha
kika son hafta içinde odun mü
bayaatının hemen hemen dur
duğu görülmüştür. Kaldı ki 
vatandaşların eks<'risi peraken
de alış veriş etmektedirler. Ilaş
ka bir ifade ile evlerine kışlı;.; 

(Sonu lilıyfa 5 .sıilıoı 7 de) 

~BALKANLARDA 
_SON SEYAHAT 

Yazan: Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 11 

Türk Osküpten Turçin Bosnaya 
Sofulann çarşısı - Dürüst ve güzel Sırp dilberi - llfedeni 
mühim eser - K~ik Boğuiyle Firzovik Geçidi - 1sa Ilo
latin kız!lD!an şimdi ne yapı.yorlar ! - Ah hain vo sahte ba-

ba şefkati! - Türk dOlitu bir yalıudi ailesi. 

Bir makaleye sığdırabilmek ne daha gerilemiş!. 
iç~. kısa, panorama gibi geçe-j On arşın salaşour d .. !ma 
cegım: faydalı bir bezdir. Fakat bu bez 

• 

maksatlarına vakıf olan varis
leri içinde tamamen asılsız olan 
bu şayiaların hiçbir kıymeti ola
maz. Hakita şudur ki, Göbbel
sin ima ve iddialan hilafına o
larak İngiliz kıtalan ile Türk 
askerlerinin hududdaki devri -
yeleri birbirleriyle karşılaştık
ları zaman bilyük bir samimi
yetle sela.mJ.aşmak.ta ve çok 
dostça görüşmektedirler • 

Köprünün ötesi, yani Varda- cahil medreselinin kafa tasına 
rın sol kenarı muhtelif unsur- sank olup C\"eçerse t .. h!ıkc pey la 
Jarda islim bölgesidir. Yirmi ilti eder. Üskübü y'Otmiş illi FCne 
sene önce nasıl bıraktıksa öy- da.ha gerıye götü~.·:ı de budur. 
le. llayır! Asla! Öyle değil! 22 Bu yakadaki c~ı bir sofal:ır 
sene öncesinden en'!!..;az~,_:e~~l.lı~s~~e-::__ ___ ..... .111!. •' -~~~ 
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HAZRET~ YUSUF 
------·iLE------' ~- '!Jlome Kı·lsto 

. · Kontettleri 
" 

GOZELLE COZELİ ZÜLEYHA Lozan 
zafeı( 

1Ya ı ~ve "Y.olla '~ ka
nun·unda ~tadilat ya 

o-KUYUCU 'rl~ 
DlYO~ Ki: 

• Kom~di dram 3 per<ft 

· Yazan: ULUNAY .. 
ti 

in 
Yazan Muhar~em Zeki KORGUNAL 

-99- " ·' ' 

pı 1 ma ı i C!•.cıııın 
(Vak'a 1941 de ~YBll edef'. 

Hayat pahalılığı <Biriıaıi Jll!ırde) • • 
- - Hayır Potifıı.r, diye itirazı 

,....ll'i_ Bu P'lc i?n- ve .ı;....,,.. 
bir karar olur. Yıuufun bir 

• det ?.uidanda kaldıktan 
ııonra saraya dönmesi lizmıdır. / 
Ona ihtiyacımız var. 

Potifar, ııon sözünü söyledi: J 

--- Olamaz Züleyha! Zindana 
ya biç girmemeli, yahut girdik
t.en soıma asla çıkmamalı!. 

- Kat'i kararm bu mu? 
- Hala şliplıe mi ediyormın? 
- O halde mllsa.ade et de bir 

kaç gün düşüuyim. Belki daha 
iyi bir bal çaresi bulurum. I' 

Potlfar, Zllleyhaya istediği 
91ÜI! deyi verdi. Omm yarım· 
c\an çıkarken kenili kendine şöy
le ııöylenlyordu : ) 

- Ga.lilıa Züleyha Yusufu j 
ııe\'tyor, !Wn Yusııftan yüz 
bulsmıyor. Belki aklını başına 
toplar da zmdandan çıktığı :la

man bana iltifat eder dıye dü
§Ün.Üyor.. Eğer 6.klıma gelen / 
doğru ise Yusufun mutlalm zın
daııa girmesi 'le hiç çıkmamıııııı 
!bandır. , ~ 

~ t 

Ywıuf, hö.ldanda kon~lan- , 
Jardan biJıabe,di. Zilleyhanın ı 
son viaiJ ta.ıebiai reddettiğinaen 
dolayı da vicdalten müst.mhti -- [ 
Art1k o haris kadına asla yüz 
'l'enniyccıekti. Üzerine pek düş· 
tiiğü takdi:rde vaziyeti Potifa- 1 

ra anlatacak, kendisini Züley - ı 
h.mn .,.uma.sın.ı rica edecekti. 
Pottfann bu ricayı hlisrıüniyet
le ltariıJay:ıcağıııa emindi. Çün
kil neticede kendi namusu kur-

1 tıııacaktı. I 
Zavallı Ymuf böyle dii4ün -

mekle ne kadar aldanıyordu . 
Züleyha. onu çok.Lan şikayet et
mişti. Hem de çirkin lıir iftira 
atarak Potifar nazarında kü· ı 
çültmeğe c;aluımışti. Bunu bi
raz soura. öğr&ll<'Cekti. Çünkü 
Züleyha Yusufun ~git-. 
meğe hazırlanıyordu. Ona son J 
söztiııü söyleyecekti. 

Glizcller güzeli, o gün daha 
çok süslenmişti. Şuh bir eda 
ile Yuın.ıfun odasına girdi. Doğ
rudan doğruya: 1 

- Nasıl sevgilim, 'ded.i. Zan
nedenıeın kararını verdin.. Ba
na ömfümün en mes'ut aula.nnı 
yaııatacakıım. 

Yusrif, Züleyhanyı uzun uzun 
gözden geçirdi. Sonra: 

- Yazık, yazık diye cevap 
verdi. Rakik&~ çok gürel:sin; 
kaç para eder ki ahlikan sukut 
etmişsin. Benden lıa!Jl. bir ,,ey 
bekliyorsun. Q)çcn gün senl 
tahkir ederek yanımdan kovma
dı;;. mı ? 

Züleyha , vaziyetiıoıi sağiamlaş
brm.ış insanlara omılhws tuhaf 
bır kahkaha attı: 

- Bugün beni kovmrya muk
tedir olanııyacak!ıın Yusuf! 

- Buna nasıl hükmediyor • 
sun? 

- Çünkü Potifar seni zında
na attıracak. Buna ancak lıen 
miıni olabilirim. 

Yusuf, hıç hayret etmerlen 
sordu: 

- Kabahatim ııe imiş? 
- Daha rıe olsun. Hemen her 
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DiKKAT 
eı:.Yenl 8aitak» a QOa.dtrHen yaz.ıl•r 

ve evrak ••trodllaın edth:n..-n iade 
tNwnmaz V• bi&IHartn k-.:ybolntıarn. 

dan dolayı hiQ IMr ft'MU.lfyet kabul 

tl'Ufnu.~ 

yerde Denim 1C9.löırida ~ söı- • - ~ ve kliçiik (Orta halli bir ~imin ya 
ıe.. aoylöyomn r- , ı ıdu.ı, siyah demi.- .ka.ryQia, il 

- Güzeı bir iftira... merasimle nııe-tnı!lr r eeremn önünde köte ııWd 
kim söylemiş? B led• h t D h•ı• V k"' 1 karyolanın yanında lauınlı • 

ı l""utfanac""k e ıye U SUS 8 a 1 ıye e a• Pendik P. T. T. memurla- ı labı. Kenarlan oyalı yemeni 
- KJmiıı söyl~ıni tahmın *" ~ 1 j ö 1 

edemed"n m~? Loz.:m gününiın 18 ınci yıldö- efine ıniiraca etti. Sfİınlaki UZUD nrı<bm Sami . zfürk imza.sile başları kundaJtlı iki ihtıya.r I 
- İnsan tahmininde :ıldana- nümü bu sene İstanbul Üniver· bir mektup 'aldık. Okuyucu- -dın karyolarla uyuyorlar. J 

biliı. ·. zanıana iitevakkıf olan sahalarda muz bu mektubunda diyor ki: dınlardan biri =yla tahrik"' 
siu.tinde büyük merasimle kut- " 32 r 1 k-· .. k , ""' 

- Ben söyledim. !anacaktır. inşaata müsaade olunacak bir posta ~~;aşı:..e=- :!·~;!.n~:~~jdiğerini birt 
- Çok iyi yapmışı:ıın. Üniversite Rektörlüğünün !stanbul belediyesi yapı ve' İstanbul belediyesi işte bu va- yum. HAien hayatta yedi 1;0- - Aman Haygo ! Gene neı 
- İyi yaptığım& ben de enıi- lıau.rladığı progc a nazaran yollar kanununun on birirutl ziyeti önlemek ınak.ladiyle yapı l cyğum vardır. Hayat pahalı- , var? Hıp deyı ytlreğllıı -apıl 

nim. Görüyorı;un ki, bt.na tes-j bu Jruthı gün şu ~eltilde tes'id maddesinin halkla. b lediye ara ve yollar kanununun on birinci ·ı lığı vardır. Hayat pahalılığı geldi sandım. 
tim olmaktan ba. ka kurtuluş olunacaktır. sıruh doğurduğu ihti!M ve maddesinin tadili hususunda ha· reınıi i~tatistiklerin de gös- - Benun senden kalır yer" 
!;areı:ı kalmadı. Zindanda ciirü • Ünıwrsitede merasime ,,ehir aıılaş:unamııU.ı<ları nazarı ili· zırladığı bir projeyle Dahiliye terdiği gibi günden güne aTt- var? Öyle bir ürya gördiial.I 
meyi her halde ıstcmezsin'. bandosumr.ı çalacağı İstiklal bara alarak bu maddenin di- Vekiletine müracaat etmiştir. malrtadn-. Hafakan illetim tuttu. Ins 

Yusuf, ZWeyhanın yii2ilne ha- Marşı Ue başlanacak miiteaki· I lini istemeğe karar venniştır. / Beledıye kanununun on bi- Her şeye pahalılığın artbğı ınazsan elini göğsüme , bas! 
kaıoet; dolu b'ı · b.ıloş fırlattı: ben Rektör Cemil Bilııel" Lo- Y.apı \'C yollar kanununun 11- rinci maddesinin şu >ı&kilde ta- n.iBbette zam yapUıyor. Yal- Balık gibi çarpor ... 

=ı niçllı .ımtluluvm-uz,, mev - 1 inci maddesi, ~eh.ir plfınında ye- dilini istemektedir. İmar p!Anı- ruz memur m"'2~lanna, bil- - Aman duşunda ne gör 
- Eğer beni zmdarun en adi 7.•J'11lda bir konferans verecek· şil .ı;aha, meydan ve saire olarak ııın ilk beş l!el1elik kısmına dahil hassa kü<;ilk memur maaşla- isen içmi boşalt ki ben tle sev 

en az&p verici yerine attmna.z - ı tir. R ktördeıı .ronra srra lie tesll'it olunan yerlerdeki 9.I'IB bulunan sahalarda şehir plaru- rına hiç bir zam yapılması dil gıbi harakana tutu.ima.ya.yun .. 
san hata edersin. Hattiı. ber. cel- profesör Tahir Tan.er: "Adli sahiplehne İn.µat yapmak Jıak. na uymıyan şekilde inşa.ata şünülmiyor. Hayatın bu her - Canı eenruıte gitısin biiJ'\ 
lada te..tiın edilmeğe de razı:YL0 - lıalnından Lozıın;, . Baro reısi J kı vermemektedir. j müııaade verilmiyenık buraları gün artan pahalılığı karşısın hayriğim Karebet ağı.ı. W 
Elverir .ki senin ırrctliği.ıı.d~n profesör Melcki Gelmbııık: "A-,

1 
Belediyeye yapılan bu tarida ;stimlak olunacaktır. Buna mu da küçük memurların vaııi- boyıınuas karşmıa di.kllili. •IJJıı.)' 

kurtulayım. vukat .. ·ıe Loz:ın, Ordu mclıu- bir çok mÜ?laea.:ltlara kanwıuu kabil ilk beş 'llleiteUk p!An hari- yetleri hakiloaten dii§\iniilecek go ! dedi. Gömdüğüm lirtllt 
Zilleyha, afallayıp lcalrn"itı: su A. fı:"an Tokgöz: "Gueteci bu madde.i nazarı itibara alına- cinde kalım imar mıntakalarn- lrodar fenadır. Bu hususta rııkar .. Ondan ııonra bU'gl!,. 
- G<ırçek ıni söyliiyorı;un Yu gözile Lozan., isrmle birer kon-ı' rak menfi cevap verilmekte _ da iruj&ata miiııı<ade olunırcak • alilkadar makamlann nuan - Ycrinı de, gös~? 

aut? feransnere::ekl«rdir. dir. Ayni kanunun gene on bi- tır. Ancak inşaat sahiplerinden dikkatini eelbet.rneııizi rica - He! Elimden tuttu k~ 
- Allah bana :vaıan. söyleıne- Profeoörlerdcrı sonnı. Hukuk rinci maddesi, inşaata mils••de belediyenin ilk Ul.lebi vukuunda ederim.,. ars&ya götürdü. Kaptı ko)' 

yi n-.s t,o etmesin. F'akilıt....,i taiebdcrinden Saliha olunmadığı tıakdirde bu yerle - binaların kendileri tarafından verdi. 
_ Demek '%iJıdana girmeğe Ateş ve M:uz&ffer Erer: "Tal.e- rin belediyeler tarafından istim- yıkılması için bir noter senedi Deri Rapo - Ka divanesirt? Arsanın~ 

be gözile.Lozım., adlı birer .,;w_ / lô.k olunması ka.ydini de ihtiva Q!ın;c:ı.ktır. reııını gösterdi? 
~- ~ - --!ev vereetklerdir. etmektedir. Bu itibarla şehir ~ v k 1 t - Adlı -.aıncas bir y~· · 

-O mes'ut gılnü iple çeltiyo- ""'~·nda yeşil sa"· veya mey- lsta. nbul Ticaret Odası "' e · e e • gos·· termedi. &ııma ben~ 
nmı .Merıısiın ~n1be günü sa.at .,_.... """ 

· 17 de Üniversit.e merkez bina- dan_ oı-ıd< 'Dttft ıı.la:niaki-sl'9a lzmir pavyonun!ia Totodan duymuşluğum Vfl 

çıkarn=t· zınç~~~gı~~-daha mıWa yapııacaıttır. sa!ıip!eri~ta 111Wı~--01rm- ... temsll olunacak g··nde"'ı·J 1· Mezarınm '"'-indedir ! 
madıgı ta.lcdiıı:le arsalarımn ıa- 1 - +_,_ .. . 1 ~ ..,, • 

-- Allah büyüktür. Beni ku- timlô.k olunmasnu istemektedir- .ı.zm.ır Fuarında. . Tıırkıye Ti· ,., ..,_:__:......,._ 
yuda muh."\fua ettiği gibi zin. D f• !er -caret Oda.lan pavıyom.ı aı;tla - , D il • 'D •KlllEI ,........, 
danda da muhafaza eder. e J.De 'Halbuki belediyenin elindeki caktır. Bu pav;_Yona tstarll>~l er erm n .orsa (Hali bir arsa., 1ıeş on ıııırt> 

- Ne kuyusu, Yusuf? istimlak tahsisatı bütün bu ge- ~edet vek:tiS·~'- Ohdası ta.da ;ışhtı- kanalile v..:.a.ılnıası çalışır; ka=ıa, kürek sesle< 

b ı niş jstimliklere ki.r...yet _,_,_ '""' ece r. .... ll- a- · ~a:a. Ikı' kara- ıı.m.ueye neza-t 
- Şimdiye kada.r ifşa eta-ıe- u onamıyor """""" zıtbkl !maktadır k ..., "' ,,~ diğim bir şım şimdi ı.fş:ı. eder . derecede değildir. Bu fübarla Tü ~Ü Y'if ·ııe . ·ıi te lif olunuyor derler. Scyireiler, gazeteciler, 

miyim? Beni kuyuya öleyim di- ' ı halkın müteaddit müracaatla- y erı rın 1 racı Milli S . . . • . . ğaçlann dallımna tımıımJlll~ 
ye atmışlardı; Allahın in.ı.yeti' Tabakatu"J.,. .. z .=.. nna rağmen ne inşa-at miisaa.- -;-·· menolunuyor, . anayı Birliğaden ıste- mahalte çapkınları. Halk yolhl: 
ile kurtulduın. Allah.ın inayeU _. ... desi veriltbilırıekte, ne de is- - 1 Ağustostan itibaren tüylü nen den rapol"';' hazırlaııarak doldurmuştur. lhtiyar bir 1 
benimle beıaber olJukça bana 1 tehassıst us nrü- timlik '.Y'l>Pı1abilmelrt.eılr. Bul derilerin ihracı .koıitrole tlbi 1 J{:f~ Ve~~e~ .. ~kelim __ e- dm ıslık çalarak g:ideıı iri ya 
kimse fenalık yaıı:ım:ız; hele L--.-l~-! UD • şekildeki bir çok ihtilaflar bele- tutulacaktır. Bu tarihten sonra 1 şdar. ar· ~ıze J<!ore •bir adama 1ı0rar:) 
sen btına hiç muktedir.olamaz_ u.s:ıumsa diye ile ııliikwi&r~araruın üzerin<!e 4 •antimdaı. fazla tüy 1 ~l'sa.twnaaı ~1:lif 00ı-;,.ek::ıa: 1 ' - Hu! Islık çahn efeD6 

1 a·t ·•-~ Potif .. da malrl<eme mevzuu o~- (yap~) olan derllerin ihracı- dir •-··'- d -1 · ... 1 To_.--gı- bol olsun.. Cenaze~ sın .. ı, ,,._,,, ı aı>a soy- _,,,.,-· "ba-'adı ... -~ dır .. d rilmi ecekti . ""'"""" enerın, w.}'V'aJI ~ ,.._ 
le, hükmilruil • 1F' · ' na mu.saa eve Y_ r. va zahire borsas.ııı~a mı =tılA- gomliyorl:ır? r' 

Yusuf s&ü.ııü !Jlt.irır bitirmez - Sürpagopta ~ günden beri .t;oıı• ıu...eıesı meyaaua Çil< -1 1ar -- · · - ,~-·- ,..~· 
sırtını çevüı:n· tıı. Züleyha, ka _ aranılan define b&lfı bulunama- _,. .._ egı"' • yor :: '. " -;:ıştır. Bazı hlms~. derilerin 1 ..:.:.:_ üstüme iyilik sağlık .. C 
natları kmlımş: bir kuş gibi 3de- ~tır. I" Ü .. • ayvan ve mahsııliit borsası o- iil m .. çıkıınyotlar 
ta sürüncı-..k ·od·"an •ynldı. Defın' ~i bulamıyacaklarını , • lan hayvan borsaıı.ıp.ıia ııatıl • uy k -,,.,..,·: .u " _, d - la - ro.ilt Jeası - · o canım u=ıne ... 
Bir koridoı'cL.-ı. kocası ile kartı - • anl111Yat Hayga.ıı.oş ve dclµıe or- 1 > · ~~· •• ognı ~agı a nı ı Kalabalıktan bir "<"'3 - '°" 
la§tı. Yi!reği s12Jaya sızlaya: takları nihayet defineyi ken. htikar ·suçlusu Lazar:oviç de#er- ıeg.~urmetar.aftan. f' t .. ' a.ıı.a verin yahu! Prc;f ,. .· geli~ 

_Ben kararımı ve.tdi.ın Poti- dine mahsus usollerle bulacağı- d k k d d d d ? be ::_isyonu, g'eçi'~eı~~:r y~ çQk((~ö1~fütlkl1ii 1::..~'ı:d''."" clind1rtC:; 
far, dedi. Yusuf zıM•na ginrıe- uı iddia eden Rus mühendisiyle • • • a " er e •rna ının aras n-
Udir ! anlaşmaya ka~ar vermişlerdir. e 1 yazıyı Orl C!>r affil ·UY Ur U, dtwiKlere.S5 k~-~r~·kriloyp:ıu.ş-l ~er. Ameleye nezaret ~ 

Mısır a.zizi, göS!erini kaneuun Bu hususta atılaıµna yapılmış - u. h ~mısyon, ."'."'"' ~ 1 ere c e ı iki kız kardeşlere d6ğru ;;~ 
mahzun yüzüne dikti ve ayni tir. · · ~ • ' nar onması u;ın tetkik er yap- Derin bir ~·everam;la:) · 

•-•·· ·b· d f' e - A. ı· ik' · ·'"'· G · k l 232 1 bo tırtmaktadır · B "G' ı· ·ı·mı~ _, .. ııözleri tekrarladı: ,.,._')1118. mucı ınce e ın s ıye 111eı 1:ezıL m ....... eme- enye a an i ra rcu - en ~ ı ı ı "r,. ui1" 

_ Yusuf mndana. girmelidir! çdı:tığı _takdlıde yüide onunu si, yakalanmamak için ne gi- olan paradır.,. u.. k d 'd hassısı profesör Çakar, !4~ 
Sonra müteess!r bir sesle ila-1 Rus mülıeııdiiıı ·alacaktır. bi tertibat Jazrmsa hepsini al· Lazaroviç bu arada mahke- S Ü Q r Q t.c ICristo kruıteslerini scli1l1 

ve etti: ı Mukavele imzalandıktan • son- mli) olduğu ha.ide kapana. tas- meye bir de defter ibraz ~ makla Perefleniriın. 
Rus ühemr · d.. haf ·yat tinlan "muhtekir hakkında rek: bı•r ez• Q et -· Haygo! İşidoonam1 JI 

- Yusuf zindana mrmekle ra m . ısı un . n dü · ti İ4 g•l•n ad·'-·"r! Bizı' kontes il .,. '-··--· ~·- d·'"' hu ··n tevkif karan vermış r . - te burada Kemalin ba- "" ~uw ......... ~,, ııhlak sahıbi olnaunun . 5,...,.., ... -g~unl~ , yanın ..... . -
,~ ..., • · 1 •'--'! uzun "'- tetkı Bu, Ta.ksUnde Fcridlye cad- na 232 lira borcu oldugu· go·· - mi•tir. Ben de· ona baron cJ•>j; 
cezasmı çek tir. Sen de ayni sıu;ı a e...,.ı e ""' - • / d ., 

ka.tt .bubın _ ... def" enı' n ...... desinde 17 numaralı dükkii.nda rülınektedir,, dedi. Defter tet- lŞ en ı· nazik lıi r iş ('f.mi<> olmıa.nı? 
f"·'-'~;n, A-l!ı·ı mı· '?:u .. leyha 1. a a,_ ın .,..., .., 
'"'-"'~~· """ 

7~ gliııden beri k«zıla.n yerde o~a (bisiklet yapıcısı, tamircisi ve kik edilince hakikaten doğru Profesör -· Eğer kontca C'. 
Züleyha, bilkin bir halde, i- dığıru söylemış ve bir yer yın kiralayıcısı) Yugoslav tebaa- olduğu görüldü. ·· napl.arı c;ıkacak para.mn :Y'~ 

ıu!der gibi cevap verdi: ederek : sından Aleko Lazaroviçtir. Lakin bundan sonra sakın B • J de omınıı bana tcrkederse d• 
- Haklısın Pot)'ar! Yusuf, .. _ Define şuradadır demiş· Kaaımpaşada Camiikebir olarak dinlen.ilen, Kemal Ak- ır ame e parası deki aletle defin=in oJdUll 

salla "Öl"t' masumdur; fakat be- mahallesinde bisikletçilik ya- pınar ise Lazaroviçe sureti 1 için agu ır surette yeri derhal .gösteririm. 
nim nazarımda mürrimdir. Ha- tir. pan Kemal Akpınar evvelki kat'iyede borcu olmadığını ı · · ı l rln1 

nunını • ·' hkir ~tmek .,;bı' bıı" yük' Bunun ~rine Rus mühendi· .. Al ko , ·-· . giderek: ··yıed· I d kısi bırueıı ( 'fay urıaı ,,J ""- ~ .,. • erd haf· gun e Ud.U'rovıçc so 1 ve: yara an 1 - Hcnlsı'n zo.1 Baronswı .vo_~, 
b . · 1 · ti B · sinin !'P,"sterdiği y e rıya- ki ı· ld , ır suç ış emış r. ana ınan ve kendisine bisi et azını o u- - Lazaroviç bu kaydı def- ! haş bela-'ısın? Şuuc!aıı 00cbl11 

onu zindana attırdı~ndan dola- ta başlanmıştır. ğunu söylemiştir. Lazarovi<; tere, biraz evvel koridorda do- Devlet Demiryollarında ame- gidersin? Durup dururkcıı ııl' 
vı vkdanen mlisterih ol! .. Yal- Diğer taraftan Bakırköyde kendi81nde 11 tane Diyamunt iaşırken yazdı!., dedi. ve son· lelik yapan RW}ctı ile Hızır ev- r;ı.,.a odak çık:ı.calu;ın .. 
nız çok rica ederim Potifar, be- de bir define bulunduğu söylen markalı bisiklet olduğunu, an- ra da \lUilları anlattı: vclki akşam arkadaşlarından (Profesör 1"lıl'.laı· ve yuııııl 
nl nasıl ve niçin tahkir ettiğini mektedir. Bazı mliteşOObisler oa.k 50 lira olan bu bisikletleri - Lazaroviç, canını isterse marangoz Ta{/ar oğlu Fiknyi arasıııda k:ı.vbolur.) 
öğrenmeğe kalkmmı\. !trr·af e- buratla da define ararnağa ka- 72 liradan alırsa satabileceği- malını alabileceğimı, işıni çok kandırarak sküdarda \'alde I 

• • • dıvorum ki, bu, hakkunızda ha- rar vermislerdir. Müsaade .için ni söylemış ve 1~ ta!1esi.nin be- sağlama konmak istediğını söy bağına doğru gezıneğe çıkarmış 
yırlı olmaz. alakadar makamlara müracaat deli olan 550 lira ıçın fa.tura ledi: !ar ve gece ilerledikten sonr.a 1 r 

Potifar, esefle bruıını salladı: olunmuştur. vereceğinden geri kalan 232 , 1 B. . . k prevantoryom civarındaki ıssız I 
' 1Jı;iitıcii J"'l'do;ı 

(l'lGl S('uesi) r d !arak istemiıı- - ısıkletlerı sana çıpla bir yerde üzerine atılarak kcn- 1 
- Anlıyorum Züleyha! Yusuf ırayı a ayn ° 'verip komple yazacağını, 2 - disini bir çok yerlerinden ağrı 1 (İhtiyar bir :ınıel<ı c-!ind~ 

kazma ile a:'(ır ağır toprağı ~ 
zar. Moııt;c Kristo ko:ıtc ·~' 
tamamiyle lııın:ıdıkhrı i~in 'J1! 
kurun k~narıncla birer delik U· 
kcmlcdc otururlar, lıirısı , 
kaynana z1nltısı çevirir, dı~~ 
ufak bir tra.nıpet çalar. Jı.rı'.t 
son bir ka7.Jl1a darbCY.Ji ind•''. 
Çukurdan b~ğ"ıra lı1f;'1r J ürP'' 

senin nazarında mlicrinı olduğu Adliye Vekili bu tırKemal ne kadar ısrar etmiş verirken dükkanda, kimse bu- surette yaralamış, kanlar için-
için zindana. girecektir. Halbuki ise de aksini kabul -ettireme- lunmayacak, 3 - Fatura 550 de yere sermişlerdir. I 
senin nazarında masum oLqaydı, gün Ankara ya ,,,;~ve hemen mu.r·· akabc koınis lira.dan ?lacak ve 232 !ıra ay . İki arkadaş Fikrinin öldüğii· 
o zaman, benim n.ız:ırımdn mile d -.......s rıca, v il k rım olacaktı ve bu cürmünden· Ö "yor yon una koşarak işi ·haber ver- er eee • .. .. .. - ne kanaat getirerek IİEenndeki 
dolayı zin~ana girecekUL Ne de- Ş h . ·za b 1 Adli miştir. Fakat Laza.roviç satış . K.abul etler gorundu~ . ve 1 60 ki.isfır lirayı alnıı~lar, sıvış-

e nmr o u unan · ye esnasında dükkanda kimsenin ışı haber vererek kendısını ya- ;nıışlardır. 1 
mek istediğimi seıı de anlıyor - Vekili Hasan Menemenci oğlu bulunınam .. ını .. art koştugu· n kalatbm . ., Halbuki Fikri ölmemiştir ve 
sun tabii!. Çekil karııımdan gü· dün istirahat etmiştir. Vekil dan cürmü- me<Ş~hud işi biraz Bundan sonra maznunun ·biraz sonra prevanloryoın sa· 
nahkar kadın! Hemen odana git bu akşamki ekspresle Ankaraya 

1 

güçlüg· e ugr· amıştır. Bunun da hemen çağırtıp mahkemeye kinleri tarafından ;~itilerek kur 
başını avuçlanrun arasına al ve dönecektir. 1 tirtt' -· · daf tarılınıstır. Fikri ilk tedavisi •iilamag-a b••la ! n-

11 
de Yusu- - ğ • çaresi bulunmuş para ann nu- ge ıgı mıi aa şahitlerin· . 

..,., ..,,, '-"' Hasan Menemencio lu ögle · marası alııımıştır. den Hiristo, Zaharya Zahar _ yapılıp kanları durduı-ulriuktan 
fun yanına gideyim: gö ·terdiği den sonra adliyeye uğrıyacak Nihayet Kemal dükkana git yadi ve Mirtat adında üç bi . sonra Nümwıe lıaslnluuıc~ine 
ahlak salabetinden dolayı zinda- ve ağlebi ihtimal gazetecileri miş, paraları vermiş, 550 lira- si_kletçi dinlenildi. . Bunlardan nakledilmiştir. 
na atılacağını kb-'<ir edeyim. E- kabul ederek kcndilerile ,şehri- !ık faturayı almı~. bu_ sı_rada bı_r _tan_esi de bır müddet evvel_ Tahkikata Üsküdar mlid<lcui 
m!ıninı ki çok S('vi:ıecc'c ve ba- mizdeki bilumum tetkikleri et- da memurlar 1-.,..ri gınnı•'er- pıl ıhtikarından dolayı aynı mıımi muavinlerindeu Şevıcet 
na. •~ekkür edeccl·t.ır. 1 da b. be t erecekt· ~- .., """ rafın ır yana v ır. dir. Lazaroviç aranıldığı za- mahkeme~ cezaya çarpılmış - Teoman el koymuş, soygumu . 
, Zülevhn. gözlerıni clelı.şctie a- Diğlır taraftan bir kaç gün- man 550 lirayı cebinde, 232 tı. Bunlar, hillasateıı, pazarlık 

1 
!arın araıınıamııa girişilmi"1.u-. 

çarak sor'd.n: denberi İstanbulda bulunan Ad !ıra da diğer cebinde bulwı • olduğu esnada LazaroviÇ.in · 
- Neler söylüyorsun Potifar! !iye Müsteşarı Selim Nafiz de muştur. Kemale "Eğer borcunu ver - ı 1 
- Hakikaıti scztli~imi an1a.t - dün öğleden sonra adliyeye ge- Dün mahkemeye verilen La mezsen sana mal ı;.-ı.tınanı, de • 

Bursanın imar planı 
hazırlanıyor 

- Bııhınrlu! Bulundu! .. 
(Tekrar halk topl:uur. I(.11 

kanlııra dognı koşa.rkr. iJ<iS• 
iskemlelerinde haı ket.;izd:rl 
Ahaliden bin mornsçıl.arlll ) 
ıuna g-ider, ıı.:ıtozls.rını tıl 
Yüksek se;;Je lıa~ırır:) 

-- Ölmüsler! , 
1Jüıyar amele - mızır ' 

kurları aı;ık! lııdiriven•JiDl!· 
ULUN.Al' 

mak istiyorum! !erek burada meşgul olmu~tur.

1 
zaroviç, hakkındaki her tlirlü diğini, Kemalin de, "canım o-

- Han.-i hakikatten ha.lıset- isnadı redderek, şunları söy - rası kolay!., cevabını verdiği- Şehircilik mütehas.ql$1 Pmot -- -:=====---=--::-: 
son günlerde Bursa inııır p"ı..n -

1 
:Askeıı• aİ}e}e1•iıtJJJ: 

larile m~! olmaktadır. Mü- 1 hkl J'I: 
tchassıs bir aya kadar p.laıılarıı temmuz ay a 

mek istiyorsun? Büyük Sünnet Düğünü lüyordu: ni söylediler. 
- Acı, fakat henüz iğrenç ol- Kmlay Alemdar nahiyesi ta. 1

1 
- Kemal bana iftira atiyor. Neticede mahkeme, bu bi -

mıyım bir hıı.kikattcn ... t~ıemek rafından 16-17/8'._941 cumarte:ı Kendisinden 938 senesinden sikletlerin kaça satı.l.aeağının 
istediğin bir .-tinalıı yfuii.ı;,, vur- si ve pazar gıınu ve gecelerı kalma 232 lira alaenğtm vardır. fiyat mürakabe komisyonuna 
maıfa beni mechur etme! Sarayburnu gazinosunda fev- Bu parayı verdiği halde, yi- sorul?n.1sına ve defterde Kcma 

Züleyha, artık orada nasıl du- kaliıde programlı bir sünnet dü i ne bisiklet almak istiyordu. lin borcu olarak gösterilen 
rabilirdi? Kocası. her .şeydeu ğünü tertip edilmiştir. Çocuk - Eğer borcunu vemıe?.Sen sana kaydın yeni mi. yoksa eskiden 
haberi olduğunu anlal:nıağ:ı. ça- tarını kaydettirmek istiyen ve- mal satmam, dedim. Kabul et-- mi yazıldığının ehli vukufça 
!ışıyordu. Malı<'ubiyf'tinden !tıp lilerin ve bilet almak istiyeıı - ti ve ben bisikletleri sattım. tet kik edilerek meydana çı -
kırmızı kesilen yüzünü göııter _ !erin pazardan maada her glin Fakat deatğim gibi tanesini çıkarılmasına karar vererek 
menıeğe rayret ederek çelcllip saat 15-18 kadar Gülhanc parkı normal fiyat olan 50 liradan muhakemeyi başka bir güııe 
gitti. ·• • Alay köşkü binasındaki meınu- sattım. bı.raktı. 

'ı'liiaıı!ı 'f'al" ra mi!Tacaatıan rıca olun'i!:: ~----------------------...ı~ 

taınamlıyarak Bursa belcdiy il• 
sine teslim edecektir. ver ıyor . 

Zeytinyağı fiyatları tslıuıbul lıelcdiyeıı.i ıtSk<"İ' 1111 

ı r,- inirı temnıuz aylıklarm• ~ 
yükseliyor n:uılıu'-k i-)iu Bek<Jiwlcr ıı:ıı 

Zeytinyağı fiyatla.rı !ı,•r ı;iin sından 160 biıı lil'll ~tikı-a>':. 
5 kuruş kadar yülaı kh-..iil'. mı~lır. ll'-1 ;mırnız ~ccr . ~d 
Perakende ekstra ekstra bil' b11- lrri•ıi' yııniıın için ı.azı~ 
çuk aaidlizeytinyağfarmın •kilo- yeni projuiıı tathi:kinclen ~ 
su 90 - 9fi kuru;;a kail.:ıı- çıl.- ' . apılııcıık tal>silatlıı. öJoı1 
nııatrr. 1 •ir 



-~~,,-: ........ .. 
1 
... 1 illtiı!!lH e_r., _s_a b_a h_lı 

\--,.. 
r · (8a1 tarafı 1 ınel ~ayf:td<1) şcrbefit gczeıdi. Fil'.1.,~" ·ı~ ~C<.ii-

Avıup<t ltartJl ve 
'JYil. ldı e LJ 

cynclmilel kıııl ha~ cemi-B 
·~arşısıdır. Bu o;··lın knrı~ ka.-ı~ di de öyleydi. Her ·' ı Jav .. iluk 
(biliyoı·um, c:ünkü J:ır-;kt:ı"i r~.~tu-; i~yanında buraları t'.i>; ..._ri'ı..i;·!hı 
iye mektebinde okı.:.dun1 ~. ~ u\·~y halini alırdı. Sarayd:~n, ~;ı.b13.-

1· .. yetinin muhaSiffl <lcvlct-

l
anamın ~r-rjndt?n k 1.1rtulmak ve Jidc-n nasihatc;i1er g' !ı· 'e t 0ıus
okumak idn buıa~ n J,tunbula lüm•n kanı döküirt'<,.i,1 d;;;e ö- ]erin haıp (Siıleri \C cnteıne 

- cdilmis sh·il halkı hakkında ı;ıil 
kaçtım.. i'iit verirler ve bal·· ;<l hı i gös tckabiİen ınalümat teatisi ga-

1 
Manzarnsı yürekler •cısı So- terirlercli. Fakat bn· k< •; ·ıy .;on-

! k · ı yesiyle Ankarada merkezi bir fular <;ar~ıEınd;ı dolaşıyorum. l'a gene Türk ere r r~ı ı<yan ar • 
1 1 • · · büro tesis etmesi, Türl< hüku-
'.Al'l. amda iyi giyinmiş. şapka ı, ))3ş\adı. Asırlarca d:i.cıi.ı \•J nı- metine de büyu .. k bir şeref ka-' 

1 llo:)"Janchıd <_apır1Ja iki ad.ım. Pt--1 hayet bize kocı Rpıı_fiyi !cay-
1 ~iroıı bıı·r· knııyürl:r·! Hafiye mi bt ttirdi. zandırmaktadır. 1 
lıl? H< lbuki Bdgı~duı bana Bu isyancıların ~'' 11• .huru Bu hadisenin en büyük kıyme 
wfö•ı::i solestlik ve gösl<-rdiği İsa Bolatin adında hiı· •":?lı Ar-j ti, her iki taraf muharib devlet 
11u,afiı f'C'l\'" lik çok büyük. n .. vı:d bap·aktarıyrlı. li•c. Inkı- !er blokunun Türkiyeyı tam ma 
Fir caı·,;ı kahvesinin hasır j,. !er baba ~efkati gö"cr•tıeğe uğ nasile bitrıraf ve harp dışında 
k('mk•,;iııe oluruıı Ko5\·a işi bir rnf;nken Bolalin Tii• k 'z:ı- dö- sayınalan, Türkiyenin en bü
s:ıdt' kahve i~ivoruın. Onlar da. hrdi. yük dürüstliikle bu siyaseti ta- 1 

k~ımma oturdu!•-"· Vazgeçtım, Komnartimanda o:ı· yahudi kipte dernm edeceğine inanma
ot~l~ dönmek daha hayırlı. Fa- ailesi var. Bosnaru" Banyalo- !ardır. 1 

Jt,1t iyice i<;erledim. Vardarın ka şehri civarmd.lki Yayr.e say- Filhakika bugün kan ve ateş 
ta~ köprüsünde durdum ve sor- fiyesiııe gi<liyorlamıı~. Türk içinde çırpınan ve ıztırap çeken 
<lınn: sever bir aile. Eskirl..ıı Üsküp dünyada sulh ve sükünun tam 

1 - Ney<.> peşimi bırakmıyorsu- \"ilayet meclisinde J•J ~mlık et- manasile müesses yeganı: köşe
ıwz? miş. Bizimle hiç bfr nıilııasebe- si Türkiyedir. Hiç bir toprak 

Jkisi de nazik, nazik giilü~rü- ti kalmadığı halde göstndiği talebi olmayan, hiç bir memlc- 1 

kı ve su cevabı \'erdiler: sevgiye inanmamak ıioğ°' •ı ol- kete karşı istila hırsı beslemi-
1 - Gazeteler yazdı, sizin bu- ma.z. yen Tiirkiye, ayni zamanda ken 
raya gelJiğinizi herke• gH'i mcd- Eski isyanları, h:•.ı;snif;i, Fir- di öz toprakları için de azami 
TfSeliler de biliyorlar. Şai'kab - zoviki konuşuyoruz. O .oırada kıskançlıkla hareket edeceğine 
11rnız. Bir aYu~ beyinsizi ba~ları· tren Kaçanikte duıdu. Ve gc- bütün dünyayı inandırmış bu- 1 

.ıa toplayarak size h.ıl<atci; de- ne o sırada bir tesad';lk ;unu lwımaktadır. Her şeyden evvel 
bılirlcr . sordum: keneli milli kuvvetine ve ordu-
Anladım. Te~tkkür ettim. ' - Şimdi o eski Bvl.11 iıı kızan- sunun yenilmez kudretine ina-

Doğnıdur, yapabilirler. Burada ları ne-yapıyorlar? nan Türkiyenin bir taarruza uğ 
lıiı· ıki maya•ız hatip var, her - İşte, dedi. Burıu y2pıyor- radığı takdirde ne kadar görül- ı 
cuma nıunazınd.:ın sonra min- lar. mcmiş bir şiddetle yurdunu mü
bcnle Ankaraya küfre11iyorlar. Dıf;3rıya. baktım. o,.\;u·. ı ya- dafaaya koşacağını bugiin her-1 
lfl'Zlr fırsat, aralarına girmis- pılı, arslan pcrçimli Arnavut- kes biliyor ve bunun içindir kil 
);rn elbette bana dah,1. sunturlu lar boyunlarına bin·r iple tak- a•jz yurdıunuza ve milli istik
tccavüz etmekten çekinmezler. ı tıkları senet işpo,·t~ldıcfa da~ liı.limize karşı bütün dünya. ta-

Otele girdiğim zaman bir te- 1 çileği, dağ vcmi~i, rlı'ğ ı:içeği rafından en büyük hürmet gös
lfl!J, bir tdii~ .. Kamariyer güzel' satıyorlar! Ne cepkriııd.c- çakı !eriliyor. 
Sı,rp dilberi koşarak geldi: bıçağı, nc· belltrindc mermi ko-

G Bir zamanlar "Avrupanın - Bir kayıbınız var mı os- lanı, ne de omuzlannda . cmııi-
rUdin ?. yet kano ılı a~ık ve l!<!>cr . mav- lıasta adamı., sıfatile anılan, 
Hem~n yeleğimin iç cebine el zer.. Hayır, hiç bir ,;ey yok.. keşmekes icinde inhitat ve aciz 

.attım. Hen dt· de ~afak allı! Bil- Dağ yemişi, dağ ~içc~i, ,.~ us- çukuruna yuvarlanmış buc:ı.h
tı.in p•ramın içinde bulunduğu !uca tican·t? yan Osmanlı imparatorluğunun 
cüzdanım yok! Meğer banyoya Ah, hain ve saht< b; t.< .;cllca- yerinde böyle bütün dünyanın 
tircrken pijemamın cebine koy" ti! diye içim sızlardı. li:~cr biz hürmetini ve saygısını kazanan 
muşum. Parlak ihtiyatlılık! Ko- vaktiyle bu baba şelk~ ti Y-'rine, bir devletin kurulması nasıl bir 1 

ı·ıınayım derken banyoda bırak- bahJ. inzibatı, baba cvrrsı gös - mucize telakki edilemez? 1 
.ıı1~ını Ye saatler g<·<:miş.. ternıış olsaydık, işlcr ve netice Türkiye, şimdi kendisine te-

Dürü•t v~ dilber Sırp kızıııa ler böyle olmaz.. iVey~f', dost rettüp eden insani vazifesini de 
bizim on liııalığın kar~ılığı kadar memleketteyim, bunl~ . ..ı ~izlice · k "dd" · · d 
dinar verdim. Çok diye almazlık dii•ünmek bile yakı~ıl almaz. aynı va ar ve cı ıyet ıçın e 1 

~ ifa edecektir. 
göstel'di. Zorla aldırdım. Cüz- Mukadder bu imi~, htrke,; yo- j 
•lanın içinde ne olduğunu bil- hınca gerek... A. C. SARAÇOGLU 
ı;eydi, belki de a.zımsardı bile! Firzovikdc de ayLi ; ıllı ve ~~~~~~~~~~~~~~· 1 

Bo"naya gitmek üzere tre- siikün!. HALKEVLER/ 1 
ll-0 bin<lim. Sempatik rehberim Çoğumuz Firzovitii tilmez. 
bana medeni terakkilerin yıldı- Halbuki o bir Türk ycricıh- ve 
r•m ı:abul;Juğiyle memlekette Türk 7.afeıine gaha olmr~tur. 
artLı(ını anlatıyordu. Ve medeni İkinci Sultuıı Muııi<l Iİdl<üpte 
mühim bir misal olarak dedi ki: çok k<tldı. Tal) köpı·ı\ oru>ı her-

- Bizde trenler saniyesi sa- güznndır. İki Kosva wdhame
ııiyesine kalkar ve kalkarken $İnde de bulundu. ( !>!.~~) de . 
ılüdük ı;almaz! Tıpkı AYnıpa- Maearlı Yan HunyHlin klman-ı 
daki gibi. dasındaki Bohem - M...car . Al
. Pek wemnun oldum. Ne )~- man müttefik ordularını f 1.kinci I 
~ık ki trm hHeket do kikasın- Kosva) da perişan üli. .t te bu 
dan biı buçuk saat sonra kalk- kahramanca muharct: 0 ler es
tı ve üç düdiik çaldı! . nasında Firzovik mE:ıv!<i l~uman~ 

Karanik boğazına geliyoruz. danı Firuz Bey ço1< k<ı.hra
ııu b,,ğ«zın iki seyi tarihçe ı;öh- manlıklar gösterdi, z.ıfer!"r el
ı·ctlidir. Biri Arnavut isyanları- de etti. Bunun üzeıfoe o bölge 
na iyi ve tabii bir müstahkem ye (Firuzbey yeri) dnı!l<li. Doğ
.rıevki olu&u diğeıi de delikli il War lehçesinde ve zamz;:ıl.ı. Fir
ta'!l. Bu bir çe~it tüneldir. Ru- zovik oldu. Bakalım N.ı.ndan 
meli Beylerbeyi :Muhsin oğlu sonra ne olacak? 
.Abdullah paşa dcldirmL~tir. Ah- Eğer bu yahudi ü'e~i Wm.a
dııll.ılı paşa bir kaç defa Bosna saydı, yollarda çok zortık ı,-cke
ve Niş eyalctkrine beylerbeyi cektim. Aktarmadan ~.ktannaya. 
tayin edıldiği i~in yolsuz olaa sekiz, aktarma doku •.. 'i'e§~kkür 1 

bu d.iyn. d.ı bu tüneli açtırmış- ederim ki rehberlikleü S«.yesin-, 
tıı ·. E.;kiden buralarda bütün de Saraya rnrabildirn. 
balk cli~1crine kadar silahlı ~e Aka (., •'c" o<J'Z 

Lozan zaferi 
T Şişi( Halkeuiıulcn: 

Lozan zaferinin yıldönümü 
münasebetile 24/ 7 1941 perşem 
be günü saat 21.30 da eaz takı
mının iştirakile evimiz bahçe
sinde bir toplantı yapılacak ve 
bu mevzuda bir de konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

Beşiktaş Halkevi Temsil 
kolu turneye çıktı 

Beşiktıı§ Halkevi temsil şu
besinin, temsillerde gösterdiği 
muvaffakıyeti na.zarı clikkate a
lan parti merkezi, Beşiktaş 
Halkevi temsil koluna Orta 
Anadoluda bir turneye çıkmayı 
teklif etmişti. Partinin bu te
veccühünü kazanan amatör , 
gençler dün Ankaraya müte -
veccihen hareket etmişlerdir. 
nk temsil Ankara Halkevinde 1 
verilecektir. 

., 
• 
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~ya ll, I 1 
velerı ! 

Saz şairleri ve orta çağ- Trubadur acaba Derbeder midir? - Saz şair
lerinin paşrevleri - Süruri babanın bir koşması - Tavul< pazar; şair
leri - Semai kalıveleri - Kıyafet ve del{or - Muammayı halled<>nlı::r -
"Çığırtkan,, ın vazifesi nedir? - Semaiye giriş - Meşhur semaicilcr -
Sadeliğe doğru ilk adım - Selanikte çıkan bir mecmua - Fahriyaier -
----===:::::==:;=:;=' Nef'i ile Rıza T ev tik =:==::==:;=:;:;=:;:;=:;=:=:----

Anadolunun çok yerinde şair 
lere "ii.şık., derler. Sazını hama
ilvari boynuna geçirip diyar di
yar gezerek çiftliklerde, kasaba 
ve köy kahvelerinde doğrudan 
doğnıya tabiatın kendilerine il
ham eylediği şiirleri inşad eden 
bu büyük saıı'atkirlara ııaşık,, 
demek doğrudur. Zira ~alısi ve 
tasavvufi aşkları bir tarafa bı
rakılsa da hemen hemen hepsi 
san'atlannın fı~ıkı adamlardır. 

Orta çağda Avrupada Tru
badur denilen saz şairleri bizim 
aşıklara çok nı,nzerler. Bu garp 
aşıklarına Trubadur isminin na
sıl verildiğini çok aradım. (Pro
vans) lisanınca - mazmun bul
ınalan itibarile olacak • '"bulu
cu., manasına gelen (truvör) 
den alındığına dair bir kayde 
tesadüf ettim. Frenklerin saz 
şairleri ortaçağ mahsulleri ol -
duğuna göre Avrupanın şarkla 
temas ettiği bir asra ait bulu -
nuyorlu. Ozamanlar da saz ş:ı
irlerine 11r•_rbeder,. tesmiye e
derlermi~. (Trubadur) la (der
beder) arasınd.\ki litfzi müna
Eebet bana tProvans) casından 
daha munis geldi. Bu şairlerin 
şarkın garbe bir hediyesi olm.ı.
sı ihtimali vardır. 
Aşıklarda "tasannu',, yoktur; 

tabiatın kaynağından ilham alır 
lar ve onu en Rade bir lisan ile 
kestirme yoldan nıhlara nefhe
derler. 

Bir kasabaya aşıkların gelişi 
bir hadisedir: Herkes onları 
zevkle dinlemeğe koşar. Bazan 
yalnız, hazan ikisi iiçü beraber 
gezerler. Giiftelcri ve besteleri 
kendilerinin olan eserlerini ar
zedeceklen wman torbaların -
dan çugurlarıru çıkarırlar, ev - ' 
velii pt>Şr<·vle başlarlar. Bu peş
revi havas nıuı:;ikisinde nıuhteıi( 
makamlarda mevcut peşrevler
le mukayese etmemeli. Peşrev 
bittikten sonra aralarını saz 
:ııağmelcrile doldurarak inşada 
başlarlar. 

Saz şairleri, şiiri musiki ile 
mezcetmişlerdir. Fakat sazın 
rolii, inşadda ikinci derecede ka 
lır. Değişmiyen ara naı,'ıneleri 
şaire ancak ayak bulmak için 
zaman kazandırır. Süruri mah
lasım alan Bursalı bir saz Ş<.i
rinin şu güzel J·oşm.a .. sına bakı-

nız: 1 
Hiisne mağnır olma r-y l üzii 

nınh.uıı, 

Niceler bu tcnr-u- n.viı,den 1 
'l ge<:ti. 

Sana kilr etmedi fo'sir-i- ahını.! 

YAZAN 

Tir-i a.-,kııı lıuh-ı keşi~ıkn ıı;cçti. ' 

&ni ey bi mürün.et, ~ni ey bi 
vefa 

Kim kimt> ı yl<>di <"l<lii;iıı hruııt? 
~imdi<:ik 3 ar olmak i~ler-oin 

aınına. 

Ne ı:ir<" eh :mnn iı, i<,<leıı gv<:ti. 

Bendf"n ~'lı~ı. izine) ~ı.,ın-i 3.fct, 
Uimiııle i~t<·r-oeıı eylt• muhabbet. 
~Hrnden J;'f"rıl M"n su.J! h<'n do 

ı...elft.n1et. 
(Siiriıri) bu :.lış veıi~<kıı ıı;e~ti. 

Saz şairle-ti birbirlerini ha btdet 
mek surelile hünerlnini göste
rirler. Müsabaka için toplandık 
!arı yerlerd<· hazan bu liBan ınü
naka.sası <löğiii}e kadcır varır. 
Evvelce lstanbulda toplandık· 
ları yer Ta,·ukpazarı idi. Bur:ı.
da isimlerint birer "y., i13.Ye e- ı 
cku bil'çuL ~~ıklar, btı tarzı bir 
geçim vasılabı yapmıı:;lardı. Bun 
hır aşık Poyrazi, aşıl · Rüzgar!, 
aşık Efgani. gibi halk E-debiya
tında ismi gcçmiyen birtakım 
adamlardıı·. 

Saz şairliği lstanbulda Rama
zan ayları açılan semJi kahve
lerine inhisar etmi~ti. Buralara 
devam cdcnkr velüd genç İstan
bul dclikanlılarıdır. Kıyafetleri 
itib.arile sıfır kalıp fesli, cama
danvari yekkli, bol !'açalı pan
talonJu, ywnuıta. ökçe kundu -
ralı, bu kısım halk tetkike de
ğer. FaJ.:at C:vvela semni kahve
lerini tarif edelim: 

Çalgılı kahve de denilen bu 
tiemai kahveh:l'İnin en n1~hur
lo.rı Altsaray ve Ç<.'Şmc·mt·ydanı 
gibi kabadayısı bol semtl<:rde -
dir. Kahvey" devam ~denkr ek
seriya matE-mde gibi siyah kos
tüm giyerlt·r, siyah giimlek ve 
siyah boyunbağı takarlar. Uzak 
semtlerden gelenlerin ellerinde 1 

sokak köpeklerine karcı müda
faa için kalın bir sopa ile bir de 
fener vardır. i 

Zincir Ş<.'klinde biribirleı ine 
eklenmiş allı yeşilli kağıtlar v 
kocaman fenerlerle süslenen 
kahvede, kıranatacı, ~irtenara 
ve zilli maşa ile darbukacı için 1 

yüksek bir mahal hazırlanmış •
1 tır. İntikalinin süratine, hafıza

sının kuvvetine güvenenler bu- 1 

rada. boy ölçüşeceklerdir. 
Bu müsabakalarda semai. 

mini, koşma, divan, destan o- i 

}{Ul\Ur. 

Herkesin göreceği yerl t ınu
a.n1n1a) tlf•nlll'ıı şu y<.ıldn. hir 
kıt'a. asılmıştır: 

J\1ııhamnw<l diiıı3·:13·a ~dınralen 
e\r\ el 

Bit· f"T.3U oh.uııdu, SN]fı _ ı ar-relen'! 
Dört kitab <liiııyaJa iruııfz<lıııı / 

.,, . .,.ı 
llir elif ~rkildi; nokfo~ı ıu·rden ~ 

Bu mu::ır.ımanın altında. "hal-
1 

le< lene beş Er:ı verilecektir., cüın J 

lesı vardır. 
ll!üsbakaya girmek üzere her 

~f>mt kendi favori 'sini getirir. 
1 

ı ... alıveye gelenler daima "cmtle- · 
ri ve tarafLırları itibaı ile küme
li bir halde otururlar, semai kah-\ 
veJcriııdc bir de ~ığırtkan var
dır ki birbirlerine rakip olanlar
la hiç münaı;ebct.i yoktur: o, ta- 1 
mamen bitaraftır. 

A s ı l müsabaka), a ı; a n 
idare eden. kızıştıran, i~ kavga
ya binecek bir şekil alırsa ya
tıştıı= ve hemen ayağı değiş -
tirip işi tatlıya bağlıyan odur. 1 

Müşteri)(•r uzaktan görünür 
görünmez kahveci tabileri elle
rindeki ma~ları şıkırdatarak: 1 

- Ağanı buyurun! feryadını 
bastırırlar. 1 

Semai, koşma meraklısı ev
vela fenerini söndtiriir, ondan 
sonra • ~apkın tabirile . otura • 
cağı yeri dideler, yc·r i~l<cnıletıi
ne çöker. 

Müsabaka henüz ba~laınamış ' 
tır. Tabilt'r, ocağa kumandayı 
kendi lehct'lerine, ('d,ılaıına gö
re \'erirler: 

- Naı·!\"il~, bir, iki. Isfahan! I 
Nısf-ı cıhan ... 

- Taflan dibine okkalı gel! 
- Şekeri az. Çardak altı .. 
- Hafif çay bir! Yandan 

çarklı ... 
Bu siparişleri ocakta (:alışan 

bütün nhl:atiyle aı1l r ,.c derhal 
kumanda edilen Ş<'y hazırlanır. 

Etrafta dönen mıılı.ın releri 
muhite alışnuyaıılar gıi~lükle 
anlarlar. 

liüsaba.kaya kıranata ekseri
ya nevadan bir takfiim ılc ba.~
lar. Çiflc naranın boğuk tın
gırtısı işitilir. 

Bu girizgah bütiiıı giirüitüyii 
keser. Eğer semai okunacaksa 
çalgı ona .göre bir ara naiı?ıe~i 1 
tutturur; karar verir. O zartıan 
"çığırtkan., bir bafjJnngu:.: ::;öy -
J r, durur. 

Ses, sada çıkmaz. 
Okuvucunun arkad:•slaı ı: 
- Haydi başla! diye ihtar J 

ederler. . 
(Sonu: S.ahife 6 Süt;.ın 1 de) j 

rinc cevap vermedi. 

• T 

HöyRt rıitgide pa
lu:lılllŞIJ'ken _ 

B ir '.ı taııda~, bize gönder .. 
diJi mektupta. mühim 

bir noktaya temas t'diyor. Bu 
Yalandaş ycdı cocıık babasıdır .. 
Eline ge~cıı para 30 liradır. 

Vatanda~ soruyor: 
.. lfayat pahalılığı gündeır 

güne artıyor. Esnaf pernkende 
fiyatlarına durmadan z:ım yapı 
yor. Halbukı hiikümctin bi~im 
:ıylıklanı. be·~ para ilav<' cttiğı 
yuktur. Bu \·aziyd karsısınd:... 
x~nı <leı·ect..• rnü-;kül vaziyt. tteyi~ 
\'c bu nıii..~ktil Vt.: ümit~iı vazi
yetiınnı-~ıtrı..: efnn l:ı. ıııa kta -
dır. Bu d..,;ı riintİZl.' ne zanuı u bir 
d~~ı •nan bula.t;tğız? .. 

Vatandaş haklıdır 

H ic; trr~cldüt etınc·den ev
,·cı cıınir<le Yatandaşa 

hak vermek rııccbuı iydindeyiz. 
Jl!er.·ılekete 7 e\"l:lcl kaznntlıran 
bu feragatkfır mtmunııı ayda 
30 liıa ile geönebilm<·siııe hiç 
imkii.n yoktur. Dünya lıaı·biııiıı 
akisleri nct i< ·ef:i ı vlc z.'lt Uti o'a
rak gittikçe ağırla~~n hayat ~c
raiti bu vatanda~ı şüphe yok ki 
(Ok müşkül bir mevkide bırak
mış buhuımaktadır. 

Ne yapmalı ? 

Bu mühim cı~rdc sıfa. ola
bilecek bir haltı ıı,ncıı:et, 

bu vnziy bı.ınm n • taı.u.... 
rın imd'ldl;nıııa koşm k. ne şe
kilde olurs.ı olsun onlann mad
di ıztıraplaı mı h:ıfifletmq;e ı;a 
Iı::-maktır. 

EAAsen haı Jl <ıemit kar~ısın
da bir çok nıillctlcr hayat .ıtan
darUının )-'i.il.·selnıcsini na1.arl 
itibara alarak ufak mcnıııdan
nın maa...<jhırını yük~ltn1i:-jler
dir. 

Bu vaziyet pekala bixde de 
tatbik edilebilir. Yin<" bu husus
ta ilk adım olaıak pckiıla lıükü
mct tarafından bir ' 1nsg:l.ri üc
ret., tarifesi kabul f'dılehilir. 
llfaa~ları ve lrnzan<)arı bu asga
ri seviyenin altında bulunan va
tandaı;ların ücretlerine bu mik
tarda zamlar yapılmalı, böyle
likle bu vatanda~lara yaı-dmı 
edilmiş olmalıdır. 

Hükı'.ıınelin bu noktavı hassa
siyete nazarı iibara :l.ıacnğın~ 
w btı vaziyetti' buhıno!l ''"tan 
Ua ~lann UcdaJına k,ışctC".tğtn.ı 

cıılin bıtlunıı1•·nını. Y;Jıuz; bu 
bir aa &\:Vtl :l'·'ı>ılrn"lıdır. 

MURAD SERTOGLU 

Zorlu kiraci Ev 
dövdü 

sahibini 

Laleli civarında oturan Gii 
zin evinde hır k<1dın. dıin kira. 
n1eseletıintl•_·n <lola)·ı t·v ~ı.hıb~ 

ile kavga ctıni.5 ve e,· oahibi Haı 
lıli kom.~ufa r ye~inL~ye kadar 
bi.- hayli dtiğ"nü~tür. 

(~i.izin cürmii me:ıhud lı3.lind 
yakalanmış. a<l!iyeye scvkcdile-, 
rck birinci t;ttllı cez:ı. nı:ılıken:e 

Hakikaten o da bir köleden 
bo~ka bir ~ey değildi. Bu davet 
~ada!.lını işitince baı;;ını önüne 
~ğerek kudretli "'1hib<:siuin em
t'ine itaattan başka yapacak bir 
ı;ey yoktu. Re""2e baka_rken göz
lerinin karardıgını hısstdiyor, 
!.endi kendinden utanıyordu. 

zannediyordu. Aralarnıd:ı yük • 
selen servet duvamn hü.tüt\ gay 
retine rağmen aşamJ ı.ıı:;tı. Bun 
dan zengin kadıı;m rn ·mnun ol
madığını s:ıruyordu.'l'abiatını zor 
lıyarak Dilfikiirı mıo ı;ı;·ııl edecek 
mevzular düşünmüş ve buldu -
ğu sözler birtakım ilira n~zari
yelerine çıkan bahi~leı c oniincer 
olmuştu. 

( 

• 
l 

KÖLE J 
Ahmet Bey, Hacı dcd(>yı.; dön

dü: 
- Gördün mü 1 <lc-di. Annen 

dedeyi ne hale koydu? Bundan 
sonra adını da deği'ılireceğiz. 
Çünkii böyle sınekkaydı perdah 
lı Hacı dede olmaz Hacı dede bir 
kucak sakallı olur. 

o? Bir kucak kıl... Ne sinirsi 
adam! Yaz, lm; bu koca yük" 
taşıyor; ben onu öyle yünler i 
çindc gördiil<ce kan tere b:ıtı
vorum; ge~cn gece uykum ka<;
tı; hani meşhur bir lük:iyc var
dır; Böyle koca sakallı bir ada
ma "yatağa girdiğin z..w1an sa
kalını yorganın içine mi korı;un, 
dışına mı"!., diye sormuşlar. O 
ane ka<kır buna dikkat etıniyen 
sakallı yata;:~, girdiği zaman sa 
kalını yorganın içine ookmuş, ol 
mumış Dışına çıkarını-; olma 
mıs, s.:ıbah1 kadar uyuyaınamı 
Ben de öyle oldıını. Hemen on
tlnn gızli l•"itn~tı gündcrdin1. Her. 
l:cri ça.ı:ırttım, başında durdum 
Oh!. o da 4urtuldu; ben de. 
Şinııli fucı e..J ııin s:ı!t.Jını. hl 
rak!. Sen. vaptın baka.yım·. 
Hanim~U ile Del ltoımştu 
uuz? 

Da.ı;ıru çevirdiği zaman Dilfi
kiır, lake kanapede oturuyordu 
Fazılın ktndi&ine baktığını gi> 
rünce yanında ona d~ b"r yer 
vermek icin kımıldadı. 

Pe,;t:ı.hİ.aya ücretini sayan ,a. 
hibesi, bundan ba~ka tür
lıi m•lını yanına d3ı·et e,Jcmcz-
di. -

Fazıl, boynunu e.~di ,.e ufak 
bır tereddüt göstermeğe bile 
lüzum hi~setmeden prensesin 
:vanınn oturıı:ıak için kanapaeye 
.ıo<Yfu ilerledı. 

e • • • 

Dilfikiir hanım içeı iye gir€ıı 
haremağa-~ına: 

Mcbrük ! dedi. Arabayı hazır 
lasınlar ... 
Camekanlı kapıya kadar be

raber indiler. Şoför, kapıyı aç
tı. Fazıl Dilfikfırın elini öptii. 
Otomobi,le girdi. Mebriik Prens 
Mehmet Paşa zamanından kal
ma. bir an'ane ile Fazılı yerden 
seliımladı. Araba dış kapıdan 
•·ıkaFkeıı uşaklar, kapıcılar, hah 
~ıvanlar da temenna ateş talim~ 
ile müstakbel efendilerini teşyı 
ettiler. 

- Nereye emrediyorsm•., 
efendim? 

---- Eve. 
( Faı..ıl. Dilfik:i.r:ı. karşı !azını 
geldiği kadar vaklaşaınadığını 
-~- . 

Halbuki Fazıl dalım. cidüi şey 
l€fden bahsetme2di. · ıünice ile 
buluştukları zaman fil c'ıcmmi
"etsiz seyleri g-ülfuıc :;ekillere so 
karak saatlerce gi.ilii5ürl~rdi. 

Şimdi tabındaki bı Tie~'enin 
nınarı tamamen kıırımıuştu. 
Ruhu bir cenderede imi.; "ibi sı
kılıvor bu camları kRpi! lı araba
nın içinde kendisini !Jir mö.lıpes
te zannediyordu. 'ol bileğinde 
aL:.:jmad·~ı bir ağ11 ··11r .hi:-!~etti. 
Derhal hatırladı. 

Dilfikiı.r başbıi.şıı gt.~irclikleri 
ilk mülakatlarının t.iı- Jı,- tırası 
olarak ona altun zindrli l.ir kol 
saati hediye etmisti. Bu altun 
zincir ona bileğıne i~kıluıış bir 
CEaret kelençesi gi};i geldi: Ya
va~ça çıkardı , cebiııe yokdu. 

tn.anl.ır tezvinııt olarak kul
ı. ndıkları bütün miiccvherlerin 
bir ba~. bir köste!..:, Lil" düğüm 
seklinde olmasını i~liyoı.Jardı. 
Kulağı delip yeçirilrn bir küpe 
ile, bir canavarın buınuna takı
lan halka arasında ne faı k var
dı? Boyuna geçiriluı Ur g~rdan 
lık nihayet bir tasma de.ili! mi 
idi? Bütün bu hülliyat'ın kıy -
mPtli ta~lan, madenlui haı:fedi
lec<: k oltır~a in~anlaı la onlara 
esir olan haV1·anlar bir neviyeye 

Yazan: Ulunay----------• Tefrika No. 29 
inmiş oluyorlardı. 

Kendi kendine: 
- Haksızlık ediyorum! dedi. 

Kadının bana karşı gösterdiği 
nezaketi fena tefsir ediyorum. 
Dilfikar gibi bir kadın da bana. 
hediye olarak iki gömlek vermez 
di ya. Nıha.yet erkeğe verilecek 
hediye bir saat olabilir. Başka 
ne versin? 

Tekrar aklına münire geldi. 
Bir l!"ün Fazıla bir boyunbağı 
hediye ümişti. O zaman bunun 
boynuna dolanması itibarile bir 
yular olabileceğini hiç hatırına 
getirmemisti. Demek her şeyi 
hayalin tefsirine tabi bulunuyor 
du. 

Araba köprüden geçiyordu. 
Şoför, Fazılı mümkün merte

be sarsmamak için önüne çıkan 
maniaları ta uzaktan tal;:rnin 
ediyor, arabayı ona göre ya -
vaşlatarak idare ediyordu. 

Fazıl, kendisine hürmetkar 
bulunan bu adamla arasında bir 
vakınlık görüyordu. Böyle şo -
förlerile, arabacılarile, vekilharç 
larile, kahyalarile evlenmiş zen 
gin kadınlar yok muvdu? 

Dilfikar da istemiş olsaydı ö
nündeki ~u adama arabanın isti
kamet çarkını bıraktırır, yanma 
oturtabilirdi. İçtimai vaziyet i
tibarile ikisinin de aralarında 
hiçbir fark yoktu. Yalıdaki aş-

çılar, ;•eiler, kapıcılar, uşaklar 
hepsi onun kapı yoldaşlan de
mekti. 

Evin önünde arabadan iner
ken şoförün avucun:ı beş liralık 
bir kağıt sıkıştırdı. 

- Teşek)dir ederim efendim. 
Soförün ağzından çıkan bu i

ki kelimede: 
- öyle ya, yavrum! Ben de 

senin a ibi milyonlara konsam 
böyle yapardım! gibi bir mfına. 
hissetti. Bıınu nazarlarında. da. 
okumamak için şoförün yüzüne 
bakmadan kapının zilini çaldı. 

Her zaman karşısına çıka1 
Hacı dedenin yerine bu sefer 
hapıvı açan bir başka adamdı. 

- Hacı dede yok mu? 
O zaman ağlar gibi hazin ı · ·,r 

ses cevap verdi: 
- Fakir, Hacı dedeyim! 
Dilfikiir hanımın iltifatı Hacı 

dedenin seneletdenberi bir kılı
na dokundurmadığı torba saka
lını, dudaklarını örten posbıyık 
!arını Nadire hanımın gazabın
dan kurtaramamıştı. 

- Aman Hacı dede bu ne hal? 
- Hanımefendimiz bu sabah 

bir berber emrettiler, başımda 
durarak sakalımı traş ettirdiler, 
bizim hatun olmasa fa kir bıyı -
ğımı da kurtaramıyacaktım. O
nu da kırrıtırdılar, ııfalttılar. 
Halbuki fakir. sakal duamı şey-

hime yaptırmıştım; ~oh mahzun 
oldlun. Ne demeli"? La faile il
lallah! 

Fazıl birden bire Budist rn hip
lerini, Bonzları andıran bu ı eh
renin kar~ısınd:ı "ülmı:mek için 
dudaklarını ısırdı. 

- Hacım , dedi. Müteessir ol
ma. Kalcderileri bilmez misin 1 

Yalnız saçlarını sakallarını de
ğil, kaşlarını, kirpiklerini bile tı
raş cderlf'rm iş. 

Hacı dede: 
- Eyvallah! E·'Vallah. Bili

yorum. Halta onları H,<ı eli 
pir efcndimi:l hi~ scvı11("'/.rli. Son
ra benim sıfatıma. da yakışnu -
yor. 

Diyor ve şeyhinin uzakt.:ııı ol
sun bir keramtile sakalının bir 
denbire fışkıracağını iimit cdi -
vormuş gibi ellerini yan.ıkla . 
rında, çenesinde dolaştırıyordu. 

Hacı dede Fazıla derdini ya -
narken aralık duran sokak ka
nısı itildi Ahmet Bey içcriya 
girdi. Fazıla derin bir reverans 
yaparak: 

- Prens hazrcUcrhıe tazima
tımı arzederinı ! dedi. Otoma • 
bille yanımdan ge<:ersin de ~öy
le bir (nim nigah) ile iltifat d
ınezsin; öv le ya, yiikşeklerden 
a~ağıy1 bakmak baş dö111liirü -
yor! 

Fazıl, eni~tesinin zc\'zehJiklc-

Damat beyin bu acı şakasının 
emektar adamı mütec~şir etti -
ğini anlıyordu. Hacı <lede cevap 
vermiyor; fakat gözk•rinde Ah
met Beye karşı acıdığını ima e
den bir miina seziliyordu. 

Fazıl annesinin gündelik oda
sına girdıği zaman Nadire h;ı.
nıın kar~ısında l?itnatı oturt -
muş yine "'pasiyans., a<;ıyordu. 
Son kaıhtları d:ı. yerine koyma
ğ·a lüzum gürıncdi. 

- Açıldı! dcui. Tuhaf değil 
n1i Fazı]? Bu~ün bir tanesi ka
panmadı. 

Fitnat hanım: 
- Açılır zahir! .. Baht i~inde 

hepsi beraber yüriir. 
Fazıl pcııceı-cnın üniindeki 

koltuğa oturdu. l?ıtn al h,~nıııı 
sordu: 

- I-I.ıcı dedeyi gördün luli Fa • 
zıl Bey? l'\e güzel 0lıını~ değil 
mi? 

Fazıl, başkalarınııı ba .• ıııa ge
len en ufak bir fcliıkellcıı bile 
memnun olan bu kartına h:ıvrcl-
lc baktı. Annesine: -

- Canını! dedi. NP iölcdiııi% 
adamcağızdan? Zav:ıllının bii
tün şahsiyeti kaybohnu.<. 

Naclire hanım: 
- A! dedi. Onu öyll' güıJük

çe içime sıktnlı gı.:liy11rtlıı . Nedir 

Fazı!, r:. nncsınin scrgu!_;u 
kurtulmak i<:in ch~mmiyetsiz: 
bir ıki ııol:t.'l halıkında tafsilat 
vcr<li. Fal:at b'r Uirlü dilı varıp 
Dilfıkllrın lıedivcıslndeıı b:ıbs 

- O:ıa no şüphe yanunı! 
t].~..,.ıı:.-<i i. 

Xadirc haı 0 1n1 eU~rini uğu'jtU• 
rarak~ 

- l!u ~Jlf'~·~!,.. bitn1i" s.Jyılı:! 
dc·di. 'f,•k:·~ır :-.•ırrafa Ln.~ vurm:ı 
lı. f'cı:.n b;rçok ~eye ıhti.yaCJr 
Yi.lr. 

F'.ud: 
-- r\<.:. JiJ.~ı.<nı ,·:ı.r? dt."11. Yt.ni 

d('•n bor.·:· g ~.lf. "! i br:u n1•n'"!lf 
gtir!''l Ü\'ı , .. ı ı nr. 
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- Güreşler kır...n kıran& el- i bele etti Ve Hergeleciyi ş!ddet
lufu. \çin büyük orta güreşleri 

1 
le boğdu. Hergeleci, paçaları bı

!evam edecektir. Başaltı güreş- ! rakmıyordu. 
•ri yapılırken bUyülı: orta ba- Ka.ndıralı da fena halde bas
illi& kalanlar ~ ayml mını boğuyordu. Başka çare yok 

«deceklerdir. Büytlk ortaya, 1 tu. Yoksa, bir elde çift paça mağ 
:osun, İbnun, Kızılcab lııalıruş - 1 !Up olacaktı. 
ır. Bu, üç pehlivan arasında' Kandıralı hasmını öyle boğu
,ur'a çekilecektir. Kur' ada eş- 1 yordu ki, Hergelecinin gözleri 
· kUarı pehlivan nihayeti bek- anadan 'loğıruı d!" • rı fırlamı'1.ı. 
•yecr. ek ve galibi ile güreşecek -

1

1 
Yüzü gözü m0>ın1or olmuştu. Öl-
dürecekti. 1 

Dedi. Hariçten baf\ırmalar oldu: 
Bu bir talih işi idi. Kur'ada - Bofhna, bırak!. 

'k kalmak çok khrlı olacaktı. - Boğma be!. 
ihayeti bekliyecekti. Yorgun B:ızılan da şöyle b•ğırıyorlar 
Wiple ut?ışacaktL dı: 
Cazgır, )ulkem heyetı önünde - Güreş kır:ın kıranadır .. 

•.ır'ayı attı, Talih Het'!"'eleci ile Susunuz!. 
.ızılcahyı karşı k~ya l':Ctir - - Paçalan bırakRın ! . 
j ve Tosunu tek olarak bıraktı. Doğru idi. Güreş i.qter kıran 

Tosun, bu işte fevkalade karlı kırana olsun ister olmasın, ma
li. Laf değil tek bir güreş ya- demki hasım paça!Jı·ı bırakmı
acaktı. Hem de ··orgun olan yordu. O da istediği gibi öldü-
asınıla tutuşacaktı. resiye boğardı. 1 
Kızılcalı, bel&lı bir herif oldu- Herıreleci, nihayet paçaları 

"undan her halde Hergeleci ile bıraktı. Yoksa boğulacaktı. Kı
iireşi çok çetin olacaktı. Öyle zılcab, hasmını d~h~elli blr su
iribirlerini kolay kolay yenemi- rette boğmuştu. 
·iceklerdi. Neticede kun galip Fakat, pehlivan olan Kızılcalı 
elinıe Tosunla dinlenmiş olarak hasmı paçalarını bırakınca. o da 
arşılatacaktı. boyunduruğu boşalttı. Bir an i
Cazgır kur'a çekildikten son- Çin bile hasmına eziyet etmedi. 

a tekrar meydıı.na geldi ve se- Kızılcalııun bu pehlivanlığına 
ıircilere seslendi: Deli Hafız bile hayran olmuştu. 

- Büyük ortaya kur'a atıldı. Oturduğu yerden seslendi: ı 
~ızılcalı ile İbrauı. güreşecekler.. - Aferin Kızılcab !. 

-'osun, galibi bekliyecek.. Ve yanındaki ağalara döne -
Başaltı pehlivanları da yağla- rek · \ 
ıp meydana çıkmışı fdı. Yani, ....:_ İşte, pehlivan dediğm biiy-

·:;aşa!tı güreşi t.şlamıştı. le olur. PehHvan buna dener ... 
Kızılcalı yanın sa.at dinlen - Hasmı paçaları bırakınca. o dı 

nişti. İhramla, Kızılcalı da yağ- boyunduruğu söktü. 
. ındılar, meydana çıktılar. Dedi. 

Kızı!calı ile Hergeleci tutuş - Kızılcalı, cidden usta bir peh-
·:ı.ıış!ardı. Cazgır, Ezerçeli a.ğa- livan<lı. Öyle hiyanetle, gaddar
:ır, Torlaklılar fena halde To- !ıkla güreş kazanmak istemezdi. 
una kızmışlarili. Ellerinden gel Ustaca güreş tutardı. 
e yanlarında kovacaklardı. Hergelecinin yediği boyundu-
Hatta ağalardan biri Tosuna < ruk kuvvetli olduğundan aarı;il-

_itaben: mıştı. 
- lyi mi oldu şimdi!. Fakat aldırmadı. Eğer s-
Deyince, Tosun: mı paçalarla asmış olsaydı, mağ 
- Ne gibi?.. liip düşürecekti. 
- Ne gibi olacak, lüpe ıni ko- İki pehlivan, tekrar karşı kar 
caksın?. şıya geldiler. Hergeleci db bir bo 
- Neden lüpe kolllcağını ?. yunduruk kolluyordu. Her halde 
- Tek güreş yapacaksın?. intikamını alacaktı. 1 

- Talih bu .. ya bana ~ıka idi. Çok geçmedi. Kızılcalı, hasmı 
- Ab ! sana çıkmış olsaydı, na bir dalış yaptı ve paçalardan 

., vakit görürdün dünyanın kaç tuttu. İ~te, Hergeleciye fırsat 
ııcak olduğunu. gelmişti. ) 
- Ağam, neden böyle söylü- Hergeleci, bıı.smı paçalara i-

·orsun? .. Ben, .,rkek adanı.un .. nince o da boyunduruğu taktı 
_ Erkek o.dam böyle mi ya- Hergeleciırin ınııliiın zo}'lu bo-

1 
ar?. yunduruğu idi. 
- Ya ne yapar, meydanı bı- Hergeleci, ha.ı;mını • tli 
kıp f:id mi?. . . bir surette boğdu ve baş parma-
- Sen, meydanı 1bı:ani ıçıo ğile gırtlak boşluğuna buarak 
·rakacaktın bir ba.Şkası ıçin de-, ezdi. 
ıl.. Kızılcalı, böyle zoglu bir bo
- Böyle pohlivalilık olmaz.. yunduruk yememişti. Daha ilk ı 

·ıranı ne ise ben de 0 değil mi- , hamlede nefesi tıkan.ıııışb.. Ve 
m?. 
- Yo .. sen, daha İbram kadar.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

asabı bozulmuştu. Derhal has
mının paçalarını boı,;alttı. 

Hergeleci intikamını alınıştı. 
Hasmının tflahıni kesnıi~ti. Hem 
de boyunduruk fa.;lı o kadar 
sürmemişti. Yarım dakikada o
lup b:tmişti. 

Deli Hafız, kıs kıs gülüyordu. 
Kızılcalının hem ·n paçaları bı
r:>kıp kaçmasına nr:;!I gülmez
di ? .. 
Ağalara dönerek: / 
- Kızılcalı, paçaları çabuk 

1 bıraktı... 1 
- Ya ... 
- Nasıl bırakmasın?. Zog!u 

boyu~~~ruk bu!.. ı 
- Bir çıpıda hem asabını bo 

zuyor ve hem de nefesini kesi - 1 

yor .. 
- İbram, yaman boyunduruk 

çekiyor dllğrU&U.. 1 

- O, boyunduruğu idman ya
parken bozan bana da çekiyor 
da nefesimi kesiyur be!. 

1 
-Ya! .. 
- Bakın Kızılcalının stırabııa 

isi" Bölgesi Bisiklet A-1 
jan 11!İ'ıtıda:ı-: 

1 - 27 '7 /19•11 Pazar !finü' 
sabahı mükelleflere mahsus ol
mak iizere bir bisiklet yarışı 

1 
tertip olunmuştur. : 

2 - Yarışa saat tam 9,30 da 
başlanacaktır. 1 

3 - BL ,1i"ır'.lb-ı.l:~·;a ya~nı~ 
ellerind-.. mü.kel! -.f old:.tğU!!a d:ı:r 
hüviy~t vC"Sihası olan mükellef 
ler i~tirak cdebileceklerd· r. 

4 - 1'Iii:.Ccllcfl-. bu yarı>;a 1 
istecükleri tip bisıklctleıle iFti
rak edt'\:ıi!irler. 1 

5 - Müsabaka. yerine mu~y 
ven saalten ~eç k2.lanlar ko~uya 
iştirak edemezler . 

6 - Yarış yolu: FenPrbahçe 
gta h öıü"ı•1deı~ ba.~layıp Kartala 
kauar gid rı gelme surctile 35 
kilomcb·cclir. 

7 - !\'oeju<:uların ynrış saatin 
den evveı hazırlannl!Ş o!·hıkları 
halele ;.·nıış yerinde hazır bulun 
maları ve isimlerini hakem he
yetine kaydettirmeleri Jüzımdır. ölü gibi. oldu. ı 

Dedi =========== 
Güre;; ayakta böylece devam y il S b h 

eJip gitti. İki taraf ta biribiriııi l.: T 8 8 a 
bir türlü doğru dürüst kaparak 
bastıramamıştı. Her ikisi de Lamba caw.ı ihti-
CIU1ba7.dı. Biribirini atlabyor - k 1 !ardı. Güreş başlı:v 1ı bir saate yacı ar .,,ı .. an•.yor 
ya.kın olduğu halde daha hfilA 
iki pehlivan ayakta Iıo!uşuyor- Sins (Hu.su.si) - Vilay~ti -
ı mizin lamba camları ilıtiyazını 
ardı. 1 kanıLlamal• ıiurc İktısad veka 
Güreş denk gibi <l, v. m edi - leli ncı:rlindc vilay.::t~e yapılan 

yordu. Hergel{'f'i, bir tlirlü hııs- ~bl:lis neticesinde bu :tJnla
ınına güreııi bindırememi'lti. Va nn Türkiye cam ve Ptı;<? fabrika 
ziyet acayip idi. Seyircilere U- !arından temin edilemiyecotği 
mitsizlik veriyordu. 1 bildirilmiş olmasıudan hemen 

Bmıasşa, Ezcrçeliler ve Tor - bu h'ususdaki sipari~ler fabrika
laklılar üzülüyordu. Kızılcalı, ya ya;>ılmıştır. Bu suretle vila
gür şi biıı,l.rememekle bcrnlıer yetimizin lamba camları ihti -
hasmına da meyd:ı.n vermiyor - 1 yaçları da ka~ıla.muş olacak -
du. 1 tı ı 

İki pelılivan ay~k gü-'le r. 
tam bir hı.;çuk saat boğıışhıJ:... Kalp gümüş lrra sürer- ' 
Mlileaddit oyunlara rağlll.-Oll bi- ken yakalan :lı ı 
birlerini a!t:ı ıı.lmnadılar... 1 

Daha halıl. HE·rgeleci giireııi İzmirden bildiriliyor: 
blndircınemL~ti. Vaziyet en~ Keı:,cilcrde Kömürcüler çar-
idi. Kı:;:ılcalı, ustaca gürcc;iyor - §ISlnua Şükrü oğlu Davudun alış 
du. Hasmına güreşi uydıınnıış- v~riş esnasında kalp bır gümüş 
tu. 1 lira vermek ıstediği gLrülmüş 

1')in en fena tarafı Kızılcah· - ve derhal yak"Blanmlljtır. Zabı
nın hasmına güreşi uydurması taca tahkikata devam edilınek
idi. Hergeleci, bir türlü gttreş teclir. 
tabiyesini hasmına tatbik ede. - 'ı 
memi.~ti. Bir cinayet 

Ağalarda.n biri Deli Ratıza 
sordu: 

- Usta, güreşi nasıl görll -
yorsun? .. 

- Sizin gibi.. daha ortad.a blr 
şey yok.. 1 

- lbra:ını bu derece durgun 
güreşir görmedim... ı 

(Arkası var) 

!amirden bildiriliyor: ı 
Bergama kazası ııı Sarıcılar 

köyünde bir cinayet olmuştur. 
H"" ·yin Ö:ııdemirle Ali Kaya a
ra.-ıntla bir çocuk meselesinden 
kavga oonunda Ali tabancasını 
çclc~rek Hüseyni öldünnüştür. 
Katil yakala.nmış 1.dliyeye tcs- 'ı 
lim edihni,tır. 

·hlivan değilsin .. meydan onun 
ır .. -3- ,= HiKAYE 

~- - - --. ' 
~ 
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I<YENİ SABAH)IN effvOK SlYASi TEFRİKASI] 

anakkale önünde çeliğe 
rşı ·manın zaferi 

Et.rafıınız kan, ccscd ve feryad y 
clo'u i<li. Bizim i• in tep ye V(' ,,--- azan : -, 
c.ı::i m~-.·ziiıni--~ f ... 11.·!-1 ı h ~!~ ~ 
yapacak iş yoktu. {Bu obü.;lcr v ~ • • rç 3 i 
yüzünden 150 İngiliz askeri öl- • V 
nıü~tlir. l Tepe<le on beş k.·ular ~--- ·17 g 
askerle !<aldım. Buradan m:ı.n - ) 
zara pek latif iili . .Aşağıcla bo- Boşa giden gay;etler 
,;az Arya "'1hillerinden gelen 
Türk takviyeleri, yr·'lardan ge
çen otomobilleer, görünüyordu . 
Biz buradan Kilitbahre. Abi
baba sırtlarına ve bütün bu ha
vali ·ıc ait düşman münakalatı
na İta.km idik. ' 

Taarru-:un akim 

Kal::l;ğını g::>rüyor Jum 

". . Şimdi yalnızdım ve 
yarnmdan akan kan yüzünden 
halsizlik hisııcdiyordu.m Sovla 
kovu taarruzunun akim kaldı
ğını görüyordum. Türkl€'rin bir 
ik; bin k\şiden fazla kaybetme -
d;kJerini buna mukabil büyük 
takviye kıtaları aldıklarını fark 
eclivordum. Telefon hatlarım 
boiulmuş, tallr!p edilmi><ti. Kffi 
d;:ıni bir akşa.m evvelki sıpcr -
!ere attım. Yaramı p:ınsuman 
ettirdim ve ala)·ımı aramaya 
çıktım. Alayı t<>krar toplamaya 
muvaffak oldum ve tcpcy; tek
rar ele gedrnıek için takviye 
bekledim. Heyhat! .. Bi•.e hic bir 
yardım gclmedi ve 9 - 10 Ağus- 1 

t.os gecesi mev.,Herimi:ti nıuba
fa•.a etmemizi bildirdiler. Öğle
den ııonra saat beşle yem ara - 1 

sında mühim miktarda Tiirk 
kuvvetleri be~ ll"Ukabil taarnız 
yaptılar. Fakat bizim hatlarımı 
•~"l 1;; mtereden faı.h yakla•a
m3dılar. Miralay Tomes ile Le 
Marchand'ı Conk bayırın en yük 
sek noktasına gömdük. Harekatı 
nıız hakkında izahat vermeye 
davet olundınn. Çok zayıf ve 
bitkindim. Generale bize mü
hiın miktarda kuvvet' vermesi 1 
icap eltiitini söyledim. Yalnız 
kuvvet değil. yiyee~k ve su da' 
vermesini istedim. E~er bunu ı 
temin edeme?.i!C Çanakkalenin 
anahtarını ricat edı> e<le t,.rket 
meye mecbur olacağımızı iliıve 1 

ettim. General bana verdiği 
cevapta taarruzun h e m e n 
her noktada akinı kaldı~ ve' 
alayın ertesi sabah aşağıya aıı- 1

1 

nacağını bildirdi. 11 

Ağustosun 10 uncu günü şa
fak, boşa giden kahramanlık 
sahnelerini aydınlatmıştı. Bu 
şiddetli muharebelere iştirak e
dcrJerin yarısı, 12.000 kişi kay
betmi~tık. Bir türlü zaptedile -
miyen mütlıiç tepeler parlıyor
dtı. Bununla beraber Anzakla -
rın sağ cenahında Conk bayı
r• na karşı elde edilen muvaffa
kiyctler muhafaza ediliyordu. 
Ancak bunlara karşı da Türk 
ihtiyatları gizli gizli tecemmü' 
etmekte idiler. 1 

8 Mayısta Anafartanm arka
sındaki tepelerde Türkler Bola- 1 

y:ırdan gelen takviye kıt'alarını 
s.obırsızlıkla beklerken Sovla 
koyunda neler cereyan ediyor - ' 
du '? Bütün devirlere ait askeri 
tarihimizde o kadar yüksek sa
hifeler vardır ki Sovla koyu ve
k'.lyini olduğu gibi yaz.maktan 
çekinmeliyiz. 

9 uncu kolorduya kumanda e-

1 
den General Stopford erkaıu
barbiyesile birlikte Jonkif avi
zosuna rakip olarak 7 Ağustos 
sabahı erkenden Sovla koıru ö
nüne gelmişti. Gent'ral .ı.vızotla 
kaldı. Çünkü gen·id,. telsız v:ır
dı -ve Uıaretıe de muhabt'f'e k(ı -
!aylığını gemide bulabilirdi. 8 
Ağustos günü öğleci n sonra 1 
karada bir tefti-~e çıktı. 

Bu general mükemmel ve mü- ! 
ne\'\·er bir adamdı. On be~ seoo 
e\'vel, yani cenubi Afrika harbi
ne iştirak etmiııti. 

Bu zat 1909 da orduyu terket
mişti. Biiyük harbin başına ka
dar sıhhati müsait olmadığ1 jçin 
mütekait olarak kalili. Bu inzi
va hayatından kara kuvvetleri
m\:tin ihtiyacına cevap olarak 
getirilenler meyıınında o da hiz
mete alındı. Lord Kiçner ona İn-ı 
gitlerede bir kolordu kumandan 
lı.ğmı havale etti. İlk defa ola-, 
rak hayatında bu dere<:e büyük 
bir mes'uliyet yükleniyor ve 
diişmıma karşı hareket eden kıt 
aya kumanda ediyordu. Bu hiz
metlerinde onun elinden geleni 
ya[mlLŞ olduğunu kabule mecbu 
ruz. 

Mütereddit ve ihtiyatlı 

bir ırnm:ı.r.dan 

Geliboluda bir gece dÜŞ!\iaıı. 
sahiline asker çıkarmak gibi 
muazzam bir tehlikeden doğ!Ul 
endişesi bertar:ıf olmuştu ki, ö
nüne yeni tehlikeler ve endişler 
çıktı. Belki de Türk kuvvetleri 
erkanıharbıyenin tahmin ve ta
savvurundan fazladır. Belki de 
onların işgal ettiği siperler, İn
giliz tayyareleri tarafından keş
fedilenlerden pek çoktur. Belki 
de gece susan toplar, gündW. 
sahile yığılan İngiliz aR!cerleri.ni. 
baştanbaşa tarıy3caklardır. 

Bu vaziyette Generalin aldığı 
en mühim tedbirler. karaya çı
kan askerlerin teccmmü ve ta
haşşüdünü tamanılamak, bun -
!arın techizatını, bilhassa su ih
tiyaçlarını temin etmek oldu. 
Bir kere elde edilen topra.klan. 
muhafaza icin hemen siperler 
kazdırdı ve ilerideki yürüyü.,l&
ri müdafaa etmek üzere müın
kün olduğu kad3r çok to~u ih
raç ettirdi. 

İhracın ertesi günii, yani S 
Atustos bütün bu meşgale ile 
geçti. Erkıinıharbiyc Reisi G&
neral Reed, kumandauın bütün. 
fikirlerine iştirak ediyordu. E
mirlerini ona güre verdi ve 9 
Ağustos günü içın umumi bir 
taarruz hazırhğııu tamamladı. 

İngiliz hubiye ne>:ıretindc h& 
rekat şubesi müdürii olan Gen&
ral Cıılvel şöyle yazıyor: 

"Sovlaya çıkarılan kuvvetle -
rin ikinci günü 9 uncu kolordu 
için nbıbi bir siikiın ve istirahat 
günü oldu.,. 

O gün cephenin hem bu bra.
fına, hem öteki tarafına bir göz 
atalım: Bu sıcak Ağustos günii" 
öğleden sonra bir tarafta 8akin 
ve ihtiy~tkiir; lngiliz ccntilm~ 
ni, sahile ve cepheye yayılmış 
20 bin askerini seyrederek, bıuı 
lann az derin siperleri arasında 
piposunu içiyor. Diğer bir lcı· 
sun yüzlerce askerler, arada 
bir Türk obiislerinin hiicumun& 
uğrıyan harp gc1nileri öniinde 
güzel mavi sular için.Je bany<> 
yapıyorlar. 

Cephenin diğer tar<1fındıt Al
man generali, fırkal:ırın gelme
sini bekliyerek salıırHızlaoıyor 
ve homurdanıyor; zayıf setir 
kuvvetlerinin bir hücumuna ili& 

ruz kalarak Fiipürülmcsiııd"n 
korkuyor. 

Deyince, çene yarışuıın kav -
1ya döküleceğini anlıyan Deli 
ııfız ToSlllla dönerek' 

Dik omuzlarını silkti. 11 
- Henüz ne yapacağımı ben 

de bilmıyorum, daha doğman 
planım o kadar geniş ki, ı;ılındi-

KO u EVİ 
!çeri girince, sivı · i burunlu 

adamın bir deveye taş çıkarta - 1 

cak kadar iri bir vücude malik 
olduğunu gördü. Bir mahbus 
elbist'Si her halde bu adama da
ha fazla yakışacaktı. İri kapıcı 
Dıki baştan aşağı biı süzdü, son 
ra Radece: 

Bu sıracl:ı son rkt?<:ı> ~s.•h< 
olan Kemal Bey kıl":ı!C"r;nı il,.ri 
luıttına sürerek ha~bc he..:ırlı -
yor. 

İngilizler banyc 
- Tosun, sen sus!. 
- Usta, ben birşey &öylemi -

"Jrum .. Eğer, sen emredersen 
:rakırım güreşL. j 
- Yo .. ben, taraftar değilim .. 

I adooık.i güreş kıran kırana - 1 
:r sen olmamış o yduı ba.~ .1

1 :ısı tutacak değil JIJiyrll!. 
- iıote, ben lnm!r ·· ~ek 

,ti yorum usta!. 1 
- İbram da kıran kırana gü

:eşi çıkarmağı tecrübe etsin ba 

1 
ahın .. 
Dedi. 
Ağa bir türlü hırsmı yenemi

ordu. Deli Hafıza dönerek: ı 
- Buna emin mi.:;in? 
- Hafız, haksızlıktır bu .. Bu 

rkadaşlık beyninde olmaz.. 1 
- Ağ::m ne söylE·rsen para 

.:ınez, burası meydan yeridir. ı 
Dedi. 
Kızılcalı ıle Hergeleci biribi 

ne girrniş!ercli. Kızılcalı, yapılı 
~ kalıplı okluğu için Hergeleci 
'lllında kiic,"ik kalıyon.lu. 
Kızılc.ılı. tıpkı Knnrlıralı gibi 
ergelcciııin tutuşlanndan bir 
'Y anlamamıştı. , e kadar yu
ıuşak ve çelimsa tutuyordu. 
!{ı::•lcalı, hasmını görıpe- ı 

ıişti. Ut ği1' .mı>y 
&ıı ycrin~n çık~ı. Ru se
ıeple Kızılr.~lı hasmının tutuş • f 
tttna kıyrPt veriyordu. Has -
ımn pehlivan olduğıınu anla
ıştı. 
;(füıc5in ~~·nci J lcikalanna 
oğru Hergcleo:i:ıın bir girişini 
(;zılct.:ı I= kanadı ta km akla 
ı:ar1Cdnn1ıştı. 1 
K·~ılcalı, hasmııu kaz kanadı

•a takınca çevirip düşürmek is-1 
-dı. Fakat, Hergeleci, kaz ka
,:ı.lınd:ın sıyrıldı, ayni zamanda 
!a h.:ı.::.mınuı p::çalanna çift indi. ! 
<>a.çal:ı.rı da eline geçirdi. 

Kı::.ılcalı, kü~ük hasmının kaz 
kanı;ıdnıı sıyırarak üste de paça 
Jıımu ele geçirmesine hayret et- 1

1 m~i 
~r:,aı h-.,yundurukla muka.-

1 

den bir şey söylemek kabil de
ğil. Fakat bana inanın ~lnmi
yeceğim. 

Genç hafiye de ayağa kalktı, 
adresini aldıktan sonra ziyuct
çisini kapıya kadar götllrdü. 
Cenç kız kapıdan ·ıkmadan ev
vel, elini uzattı, ve elleeri biri~ 
since Dik şimdiye kada.r duy
madığı tatlı ve taze bir heye -
canla sarsıldığını anladı. 

:Mis Diyana titrek bir ses
le: 

- Muvaffak olsanız dl\, olma 
sanız da. benim için yaptıgıruz 
fedakarlığı hiç unutmıyacıı:ğım. 

Dikin gözlerinde sankı bır 
alev parlıyordu. Kuvvetli bir 
sesle: 

- Muvaffak olacağım dedi.. 
Mm·affak olacağını Mis Diya
na .. Şimdi buna yüzde yUz emi-
nim .. 

Güzel :tiyaretçi gittikten eon
r:ı Dik bir kaç dakil<a hareket
siz durdu. Sonra, odasının biti
sik bir tuvalet oda.~ıne. geçti, 
kösedeki aynalı dolabı açtı. Do
labın içinde bir artisti imrmdi
recek kadar takma sakal. bıyık 
ve her nevi makyaj eşyası. var
dı. 

Yüzünü değiştirdi. Şık elbise 
si yeri ne bir seyyah elbisesi ve 
bir kasket giydi. Cebine de iki 
filet alarak evclen çıktı. 

Aletlerden biri epeyce tehli
keli otomatik, büyük bir taban
ca idi. Diğeri kau~uktan bir tok 
maktı. Bu tokmağı başında his
seden kimse. epeyce zaman bay
gın yatabilirdi. 

Aradan iki, üç saniye geçme
den caddede idi. Yarım saat 
sonra da ölü doktor Jenltinııin 
küçük hastahanesinin bulundu
ğu Riçmonda giden trende idi. 
Gen~ polis hafiyesi Jenkins 

hastahanesinin bulunduğu Riç-

mond kasabasına vardığı zammı 
henüz akşam olmamıştı. lstas
yonda hastahanenin nerede ol
duğunu sordu, ve bir kilometre 
uzakta olduğunu öğrenince, o
raya doğru yürüdü. 

Biraz sonra hastahanenin ya
kınında idi. Fa.kat iç ri girme
den evvel bazı noktaları anla • 
mak faıdeli olacaktı. 

Etrafına bakındı , ileride kü
çük bir kır kahvesi vardı, tabe
lisında: "Kral Jorj kahvesi., 
yazılı idı. içeri girdi, kaiıve yan 
yarıya boştlı. Tezgahın arkasın 
da, şişman, kıvırcık saçlı ve ga
rip yüzlü kahveci oturuyordu. 
Dik ona yakla.')tı, ve bir duble 
bira istedi. Yudum yudum içer
ken sordu: 

- Eşkiden doktor Jenkinsin, 
şimdi de doktor Hendrikin has
tahanesi bu taraflarda mı? 

Kahveci adeta hiddetlendi: 
- Evet.. Ne tuhaf, bes daki

ka evvel biri de ayni hast9.hane
yi sormuştu. 

Dik böyle bir tesadüfe çok 
fazla memnun olmu~tu. Belki 
de bu kahhvede bir ipucu elde 
edebilecekti. 

- öyle mi? .. Peki acaba 
ilk soran kimdi? 

- İşte şuradaki adam .. 
Dik kahvecinin gösterdiği is

tikamete döndü. Bu bir masada 
tek başına oturan basit giyimli 
büyük ve sağlam yapılı bir de
likanlı idi, önllndeki şarabı mi
desine yuvarlamağa çalışıyor -
du. Delikanlı çok zeki bir lnsa.
na benziyordu, görünüşte baba
can bır hali vardı. Dik bir da
kika düşündü. Sonro. d~ca 
delikanlıya ilerledi ve kasketinin 
siperini tutarak : 

- Merhaba arkadaş ... dedi. 
Delikanlı gülüınsiyerek cevap 

verdi: 
- Merhaba ... 
Hiç teklife lüzum görmeden 

Dik yabancuun karşısına, otur
muştu. 

- Demek sen de doktor Hend 
rike gidiyorsun? 

ötekinin gülümsemeııi dur -
du. 

- Bu seni alakadar eder mı? 
dedi. 

- Hem de çok fazla ... 
- Yoksa sendP mı iş i-•teme· 

ğe geliyorsun?. 
- Tabii... 
- O halde geç k;ıldm a:tizim, 

çünkü benim Gla.skov'lu meshur 
doktor Vinfrid'den kendisine 
getirılmiş bir tavsiye mektu -
bum var .. Eczacı olarıı.k alımruı.
nu tavsviye ediyor. . 

Dik bu umulmadık ta; ,ıuf -
ten edebileceği istifadeyi düşün
dü, ve sormağa başladı: 

- Sen doktor Hendriki tanı
yor musun? 

- Ne münasebet.. Şimdiye 
kadar hiç görmedim. Glaskov
dan geleli yarını saat bile olrna
ili. 

- O halde çok iyi .. Bana. bak 
yüz lira kazanına.k ister misin • 

- Sorduğun suale bak ... Yüz 
lira kazanmayı kim istemez!. 

DeHkanlının gözleri açılmış
tı. 

- O .halde dostum, şimdi sa
na söyliyeceklerimi can kulaği
le dınlc ... 

Ve Dik anlabnağa başladı. 

* Bır kere daha., cesaret sahibi 
insanların iııine yarıyan tesa
düf, Dik'in yüzüne gülmüştü. 

Kahvede tanıştığı adamın is
mi Vilvam lıılürray idi. Glaskov 
şehrinin meşhur doktorlarından 
doktor Vinfrid'in yanında ecza-

cı olara.k çalışmış, doktor Hend
rikin sıkı dostu olan Dr. Vinfrid 
de onu burava, dostunun hasta
hanesine eczacı olarak tavsiye 
etmişti. 

İşin kötii tar· fı, Murray biç 
de eczacılıkta devam etmek is
temiyordu, teyzezad-'Sinin sinm
!i İngilteretle bıiyük bir çfrtliği 
vardı, orava girmek istiyordu. 
Fakat bunun için de paraya ih
tıyacı vardı. Kahvede tanıştığı 
genç adam kendisine 100 İngiliz 
lıralık bir servet teklif edince 
sevinchıden sanki a Jlıyacak ha
le geldi ve 100 lnE(iliz Hrası mu
kabilinde Mi.•ter Vilyam Mür
ray doktor Vinfrid'ten, doktnr 
Hendrik için alili~ı tavsıye mek
tubunu seyvah diye tanıdığı 
polıs hafıyesi Dike verdi. 

.r~te bunun içindir ki, tam yir 
mı dakıka sonra Dik, güzel Di· 
Y.ananın babasının esrarengiz 
bır ~urette kaybolduğu hastalrn
nenın kapısı önünde, elinde ba
Vlllu ile belirdi. 

İlk farkına vardıgı şey, ha.'
tahanenin çok yük k ve üzeri 
tel ör6ü ile süslü duvarları oldu. 
Gülümsedi: - V.ıy canına, de
di, girerken her halde iyi gir ili. 
yor anıma, y:ı çıkması! .. 

Duvar boyunca yürürk<>n. 
önünde kalın demirlerden örül 
müş ve üzeri demir kazıklnrla 
ortülü bir kapı gördü. Bu ha•ta
han<>nin bir kaleden farkı vak. 
diyordu. Ne ise f'!ımde geçmı>k 
için parolam var' .. 

Kapıyı çaldı. Biraz bekledı. 
Sonra kapıdan küçük bir delik 
açıldı, sivri b•ırunltı bir yüz ağ
zını açtı: 

- Bir emriniz. nıi var? 
- Doktor Hendrik beni bek-

liyor .... Eczacı istemiş de .. 
- Peki.. girini7. ! . 

·- Geliniz!. dedi. 
l';lıındi dev kapıcı önde, genç 

hafiye arkada iki Larafı çamlar
la ~..-vrıli bir yolda ilerliyorlardı. ı 
A~:-ırların aras1nda.n, iki si\·ri, 
kulesi ile dört yüz sene evvelki 
hına la ra benzi yen bir bina gö -
rıiniiyordu. ) 

Bır de hafiyelerin gö-
zünden kaçmıyan bir şeye daha 
dıkkat etti. Pencerelerin demir 
parnu klıkJarı vardı. 

Bırlrnç dakika sonr:ı. Dik bi
nanııı merdivenlerini Ç!kıyoruu.1 
Kapının önünde dev kapıcı: ı 

- Bekleyiniz ... diye homur -ı 
d" nclı 

Bı .. uakika sonra tekrar gö •

1 
rüııdıı. 

- Doktor sizi bekliyor. 
T(•kı•.tr bir merdiwnden cıktı

lar I<apıcı bir karının önÜııdc 
dur•lıı, ve kapıya üç rlefa vur-

1 du, Jf; rıden kuru bir ~-es işitil-
dı: ' 
~ C1ıriniz! 1 

Dl'\' cii"o;'li adam kapıyı açtı \'e 
ken !ini Mürray ohr-ık tanıtan 1 

Dıkı i~ıeri girmesi i ·in yan tara 
fol CPkildi. 

Şım,u Dik, duv1rlara kadar 
m:anan ve rafları kitapla rlolıı 
kiitiiphanelerin lo~hndır.Jı.~ı bir j 
O•lay.ı girroi~ti. Her brııfta :::~
rip iıletler, dosyalar, kanırnlw 
rışık hir halde oraya bur'lyn_ a.
tılnıı~ ka~ıtlar görünüyoıdu. ı 

J<Pn;ırda biiyük bir yu:ıh •·~ 
nin oııünde beyaz g}mJPk!i "~ 
tnkkdi bir adam oturuyordu. 1 

.Elli ynşhnnda görünüyorılu: 
fakat çok c3nh bir hali vardı. 
Tırntaırıen tra.'lı zıyıf vüzü kes
kin çizgileri, gaga klindeki 
burnu ile vahşi ve vırtıçı bir ku
~u anrlınvordu. H:1kim bır "es-
1"' . 

(Det>" mı 11~ '711) 1 

yapıyoriar 

General Hamıllonwı lrnreka
tı takibe memur miralay~ A.<pi
ral 8 Ağustos r3b:ıhı, r:-·~·ri d(';
nerek mü~:ı.hcct.•~lerıni ~'i ~~:r<.:~ıe 
anlattı: 

"S!'lvla l\.oyun:'l. va.rıi:ğım17. 7.a
man etrafa bir göz atlık \'C' an
ladık ki harck~ t tanı:ı.mile mtı
vaff~ k olınu~t'Jr. Bütü•1 ·o·.; ·ü
klın ir;inrle idi. Deni.-: n.1.klıYe ;~ı;, 
pıılerile d'ılu !J.L ~fi)!ıirr.rnat ve 
iai't? m~ddt!l(,ri n:u.hnc 11111.h~ııs 
ge•niler rıallD.r•nL di.:~::ı::ın t:ı!"a
fından iz'aç e:lilrrf'~_;silin b"'·~ai
tıvor!ııı lı. S;ıiıilcl~ hicLir s:::ih 
s?;1i i il 1l•:1;yf'rJu. VC' bi"ıl iin ~;.'\
hil bovt,nr:~ı çıi··l çıplak 1r1·:::111lar 
d~niz·1c h:i..!,JO y.:ı:J1~ı:)~]ar~l1. 

"Knyııı1 L\ :;l'P n"lh!l"nl·..! ka.
ray~ı çıkt?I!1. fl ~rC....: .. 11 ko1 r"\lU 
krıı ar,;;:..1.mıı !< fet~f'l: h;_..,. tin -
de idinı. ı•~-l ';,a .. lı:ı hn::::uc:t;ı hjç 
biı· n1.'ll i.ıTat ı•.c1" •'1l~:.'accF111. 1;::1. 
raya c~ıklı~n·ı 11J:..t:vl:1 y~i~l ... rc11 
asker 1:::-ı:~~~ı~~r rıra 11;-ıda i ;f u--:1 -
hat c-Ji:;·orrlıı. B:_ıı ıua hırç..,/'\. d~k 
ka ll! ş:ı~. arı f.l·~. !t• .... ~ı :-"!J~.n<l :ı. ·.,ru
k~ı rıdan· akan bir rle t!tth zıı P.ö
zün1:• r~t·:ıl:. 

"I-lirhiı viıJ.r .. ~· .. za~ :tı· r·1:-t -
~clınc~:itı;.:c. k.tr:-ıy.ı dc~r11 il•·!' 1C
dinı. 

llı.\!:: bi·_hir ~ihlh .11f\~,i i::>ilcı-·
'.\-"inC'c 8-0,·l :ı:- !n .şı rhınl1:, ~ i lı·re
I"ı--::1 de t:tra ··:ııı--ıi"i..1 !".:tai rdıl 
1ni~ C'lt.iııC;ıin:' iı.ı·r-.J:ti. r··~!ri\'t:ı:· 
~iı·-: H r·ı~ s )! r;ı 11 inri fırk:ı.
cJan İH!" YH \'iti' 1·:1~ı::la1Jn1. O ~
na P-ık.-.; leriııri\ in s.~hil lt.n vek 
a1: iı·F-rİic rirn!,::ln•~ o1d'l·'tiı nn 
\'C ~. ııi bir i!!"~ · h"=.rt"ke!? ernri 
\'1 1 r!lı11€'~inir· P"I~ U7. runht•·ınel 
olıltı"t n:ı s:~_,.ı ... _viP•·c h:ı yret içın 
d~ kal•lınt. h·.io·J·ı kunır.ıl'l:ı -
nııı r kn.rı.dn 0~tnaol ı2ını ·e u .. 
munli lcır··ı~:...·unı· Jo:.ı,...J .~f·rr.i 
sindı~ bulundu .. ~:ın.u ,J:ı o a:>ylc
<li. 
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;::~·o:~~:;: ',il M:.iiiliioms ~;u" Oii;.;\&Ta~y~a~t;;a~-~, ;m;ı:M~os.ıaik~o·v=a:i:!iyiiiaiiiiiiiililiii::B~eiiiiynii ;i~m;ciliil=:Kmıziiıiiiıl-ha-c,iiiiaJiiiiiii_iiiili:o--niiiiiiiiiyiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiJiii-iiiiiiii!-iiiiiiiiiiiii_iiii,iii-iii-iii •• -,-... -_ı 
=:ı:ın:f~~~; rruz muvaffa- . k hava (~ıtlrafı 1 lncluyfa4alv l nlk 
ror ki: Cen1iyeti A. karana ve deniz üslerini ele ~eğe H b 1 • 
ısıta Ve siliJılar ilzermde kiy:etsiz Q d l OAJıM.ı ....... & .. ~< ... u b hazırlandığını .gös~rmeJcte m j _a er en 
meler yapmak v~ husu - , ·fi,. r u" ro u ruunr Şimdi prens 'Kon<>ye daha. kuv - "" - - - - - -- -~rine hfı.kinı o.l:m&k'her.Tüt- 1 ,s.., tarafı 1 lrH:i &a_f'fad.l\) (011ş tarafı 1 1.neı ıayfada) u VJV vetli bir kabine ile ~kra.r ikti- ;:u~ ttU>~ 
i komutan ve ;sUbıı.v>n öde- Stalin hundan böy\.:> •. •: lıöl - l<?r~ıniz bırbııini takip eden dıll- dar mevkiini ele alınca, japon Ih' rac t . . 

,_ -.vi ......... ı -•ımalde \'oroşilof be- ~ !.ind ·ı.uı .. harp gmrtlle!1nin,ıevvelcecalııı.an a er.gısı 
Muharebede nnı :affa.lıı - ,,, ,_ .,, ,:.._arind-kaı· ....• ıc"..r·ıı t~_ı·~ .. atı )ivııe moevr_ , Harb esirleri hakkında · __ ,_ 

\:U , • ıda Tiınoşeııko v ba- ._r_,. " ...., , ,_ .. i:,·ası haberleri teyit """r ma- hakk d 
.lah ve vasıtanın eıı bilv k ;ı eenu .ıı. ılı Budiycni loölge . yet m:inukal~t wc•·kezirJ lom- karşılıklı maiümat teatisi 1 hiy?_ttı' .. b.'.r h~ret:0te ~çn-ıesi . JD e neşre 
ve i.rtiLıde temin ~ !<: !er n i k<ıntı·ol etmelrteth'. b:ırtlr:ı:ın ıf ~·-:erdir. Kre ~ lin b 1 öTl']f~'ZI 3 t ~lTl in t• 1J•ı goru!nıek 18.zım~r: . . ı 
e kuilanılm1s:ın dır. Bu- ~taliıı , sJlın~ nrka . .>1;ıd:ı lir u>-arnıd:ı ve .ı....::.,hova ııehr ""' '.i'okyo gazeteleri Hındiçımye ..l!l • h 
in en basit usullerin tatbt- ıvvet c: 1' k h'1!klığı ·•zun yıl- te~lcil ett(i(, yar= kav~-; tlahi- ed ie':el< karşı ~<!tt bir liean kullanma· uı en ıza . ame 

larcl:ın s -,ra ~imdi enerjık bir linJe ta.ın C.al:~t:er, br ~ok tü- ' Ankara. 22 (a.a. l _ Doğu ıb başlamışlardır. Nişi Nişi 
>;efe lii~ ı:n olduğu lıir saatk'l yük ,·anı,n~•lar t;ıkarmıc,tır. 1 :;ı.ımbun gazetesi Fr.ans1z ma-

stır ... 
;c,k ve ida.r< esasları: 

aclc; topçu, tank ve mo
birliklfrle bir arada ve 

Avn•pa .;~µhwıi ü:.:erinde ııııı- , h '---•k ti · · ınemlcl::et mıı:rndJ atınm iıh· • -kerl ve iılarl mak~mlarm .__ k.am.anıun attı '"""' e enru """ haıı::.ınatın bo..şladığı ıa.ınan ,,..y- pd k 

-a. dayanarak tl"sir göster · 
;ayesinde, t.a3l'TI12U b:ışa

müdaf aayı kırmak istıycu 
ti ezmekle de ödevini 

resinl.aı;ıkı;;a-eline alını~ oluyor. j ,,al etWcleri bina.far d<' dahil nclm'..cl kıa.lhaç komikGi ımı-1 te il etmelerini talep etme te -
Fakat b~«ün St•lin <'t'flıılar.nm tiılun-'ugu· hald~ müte:ı.<llit bı- , .. ~ d.ir. Bu gazeteye göre Fransız 

.,. " - harip b\: ün m<mtlclcetıere mlfra 1 1n · k zytk' mutaamzlara kıır!'<ı mukave ı:ııalar ve ii.n.roe hizmetiyle '°""··· . lı:ır, giliz - Ameri an ta ı-caat ederek harp esirleri vc·~- ı 1 · 

~ 1 . 
.ı.liınatnamenin aşağıda.ki 
.arı dikkate ı;a.yandır: j 
.ııklar ve motörlü top<;u 
ıdirilrniş piyadeden terek
den mot.örlü birlıkler, di· 
irliklere iftikar etmeden 
ounlarla liıeraber, muhare· 
~vlerini ifa etmek kudre
'll'ler.,, 
talimatname 1929 da tedi· 
!ilmiş ve 19~ da tatli
uğram.ıştır. Son harbın 
ettiği , değişikliklerin . de 
• edildiğinde şüphe edıle-

edebilmeleri Sovvet şefinin gul fabriJcalar hhrip edilmiş ' vil entemeler hakkında verile- ne mu caV1mıet eden Japony$ya 
Yıllardmberi ınemieJ<ctin kay- , e.va ciddi hasara uırrg.,· :mıştır. 1 ta kar~ı gittikçe hıwımane bir ta.-, 

• cek malümatın t<'atisi i~in · Mezk. na'"-rını '-•nzını· etmek ve'ttlnaı L'.ıı' 1 ıer.r-'< ı vır takınmaktadırlar. ur 
""" "~· " ......,.. vas,,-utta buiuıınıak arzusunda 

istibııalatını nıüdafaa nğru~l~a Helsinki, 22 (a.a.) - Ofi: ol(l.uğı1nu bildirmiştir. Alikadar gaHz~ted_-e~_iimlek~J!e diyor: 1 

azami d~reced kulbmnak ıçın '.l.'an'•lar refakatinde L-ado"a 1 bu"tu'ıı hi\kiımetaer bu mliracaa- 1 m ıcını, şar ·ı ,.,,yanın ye-
"alı,.,mc olması &il "esinde<'.ir ~ " ı ni refah ııahaaına dahil bulun-' Uı~~-;;~ m.ahs-;,l çok bÜ- gölü istikametinde yürüyen Fin ta mü it bir surette cevap ver· maktadır. Bu itit>arla mezkfır I 
yük hır suretle toplanmakta ve bisiklet lntalıarı Sovyet huJu-; dik!e;·inden beynelmilel kızılha•: nıemfoketin bugünkü eiya.se _ 

• dalı. duna 7 ki,»metrc m<'Sa.fıede bu· komitesi, komiteye mensup bir tine devam etm-ı· bı'r delilik o-

1 

ı ziraat >Şçılcr> ay ııı.ığıo.da ı ~ 
çalışmaktadır. •

1 

lunan Pitkeı:anba köyünü işgal 1 heyetin Türk!:tooc ycrleşnıcs~ lur. 
. So ·.yet Teb!ii(·i <itmişler· ·r. iqin Türk hükümutine müııacaa Bu gibi mütalealar, resmi 

Moslı:ova, .22 (a.a .) - Bu sa- Ruslar, koyü terkel:tnedm ev ı etmiş ve m~rkezi Ankarada bu-
1 

telepler yapılacağına delil.et &-

hah Sovyet istihbarat daire•i ve! sclliiloz fabrikasını :ve bir lunacak olan•bu heyetin mevzuu den ernarelerdlr. Ja.ponya.run 
1ıarafmdan ne11redilerı tebli,~: 1 çok evleri yakmale.Mna rağmen, bahis malümatın toplanması ve Hindiçiniyi ve Siyamı alması 

21 Temmuz g<:"'esi, P~kov, bu binalımn ·bir «ıınu ·lmrt=J, teatisi ıçin bir role tesis etme- için iki sebep vardır: Bunlann 

Polatsk, Wevel. Smolensk ve ~~::':ıi~~rzahında vaziyet sa- -sini teklif eylemi~tlr. birincisi askerl ma.biyettıeclir. j 
Novograd . Volinsk istikam~t- Türk hükünmti ·b&yne!Jnilel Japonlar Kampanı ele geçire-
lerınde m.;ı.lıarebeler anwlane kindir. y,ıııuz Ln<IMI;a gölünlirı komitenin bu talebini ıriüsaraat I cıek olurlarsa j&Jlon donanması 1 
surette ...,am etmi•tir. 1 :garp sahilitide Holm'a Finler la kabul etmiş ve Kızılay da ile hava lmvvetllıl'i Filjpbı ada--

1 I>ığer ititikametlerde ve cep - taarruzda bulımmaltt:atlır. teknik tam i birliğini teklif ey-\ !arına ve Bonıeo adası ile Mala-

' 
Ordııııunun »u birliki<'ri lııenln merkezinde büyük mlk -

1 
Hangö mıntakasında topçu ı !emiştir. Beynelmilel Kı:ı.ılha.ç yaya. .ıooo liilometıııden dahoa 

kilen '-•ı'hdamı da dil- yasta h:ırekılt vuku 'bulmamış _ 1 ltombardımanları devam etmek- komitesi şimdi bu bümnun w,. az bir mesafeye kadar •yakla.ş- l 
...... tı tedir. kili için Ankamya ba;ı delegesi nuş olacaktır. Cenubi S,iya.ımn 

Jderine yulı.arıdaki cümle rHava kuvvetlerimiz diJ4man Şimal mnıtakasında kaydedi · doktor'Marcel Junod'yu gönderi işgali ile ja.penyayı Singapuııal 
t ediyor. zırhlı cüzütamlanna. ka11Şı ha- [ Jecek yenı bıç bir terakki yok- miştir. Ankaraya muvasalat et- yaklaştırnuş olacaktır. 
ıWrlil birlikler: büvilk rekata devam -etmiıılerdir tur. miş olan doktor Mercel Junod ..Japonlar mntadlan vesbile, 
et kabiliyetini, kırıcı bir İlk r;ı.porlara ~öre tayyarele- Rus tıombardrıne.n tayyare!e-

1 
düo. Hariciye Vekaletine .ilk zi-' kaadilerinin tehdit edilmekte ol-

•e müsademe kudretini rimiz ha,·a muharebeleri esna- rinin >altınları. biltıirı Finlandiya I yaretini yapmış ve umumi ka··ı dWı.larnu gu.eteleri vaaıtıısiyle 
rler. 'Esas muharebe tar- ·smda 32 diişman tayyaresi tlü- nımmkalannda devam etmekte tip Numan 'Mencmencioğlu ta-, ilan e.ttinn.ektedi~ler. Bu g.a.z&-

ırr .. ~ .. ur·. topçunun planlı \'Ürmü~lerdır. B Sovyet tayyare- ise de büyıik hasarlar yoktur. J teler vuiy:et tedkik edilirse ja- ' 
=u rafından kabul edilmiştir. He- 1 tehdit altında b ı rivle desteklenir. ,. si kayıl)tır. F:ak:ltt Hrimıkide Juımıi i<ara.rt-

1
. •~ .. . 11 pol\Y>QoUln u un-

, 1 _.,_ ~toıık<>mınn bombu.rdı_.ı ölmıiş-tur~"- - -- -- • ~ • ' Xtl ın?<».:.fil\}''i.;ye~I!'~u..19\f 'IJ'J :Yai•yorla:r. Halbuki. harita'iıın 
;) Ki,yef manevra arı.""' Londra, 22 (a.a. ı _ ı.ıo;kova mühim insani vazifesinin ifası tedkiki böy.le bir iddianın mıl.na-
• tank kütıeı.:r!X~x~ı!!ı!ı • n,..n "'"" fa••9 Jı, 1 rn~" F.inıand<y&)'a fuıı!la},ın ufak için blitun koıayııkıar gösteriı- , sı.aıığını der1ıaı meydana. k.oya.r. I 

· • tayyar smın uun 9.ıu,ıım Sovyet paraşüt~ü grupkırı indirilmiş- be d k J · te k 
tirak eden yabancılar için !er birlig" i devlet merkezi üze- t· B 1 d b' k F. miştir. Mliteaki n o tor u-, .JaJıonları bu hareke sev e-

1 »~·"lar b•"' ır. un ar an ır ısmııun ın nod, Kızılay reisi ile temasa den ı'kın· cı· sebep ikh·-"ı" bır· ·~ ter<ıSO.nı:iı. ~ ' ~ n'nde u~ma~0• t"""'bbils ettig-ini · o · ekte ı ,....., ~-
, __ ,_. , ~u .,.,... land;ya ünı.om1a.sı ~ym o girmiştir. heptir. Hindi";,.,;,,._ kömür, ka.- , 

: buJdukl:ın şeyleri """''d fakP.t bu teşebbüslhı akamcte duldarı temın edilmektedir. Ma- ,,,,........ 
le be•aber, umumi suret- ui;radığını bildirmiştir. Ayni amafih bu malfunat resmi mah ~!!"!'!!"!'!'""'!'!'!!!!"!'!!!!!!'!!"!'!!"!'!!"!'!!"!''!'!'!!!!!"! la.y, çinko, volfram, kauçuk ver 

·~' baa .. k ·· f 'd pirinç vardır. Siyamda da kau-tatblkatlara uzun ,-ar men gore anc!a mun erı en fillerce teyid olunmaınJştır. reket ettiği bildirilmektedir. k , __ , lfr · 
ettı·ıerdi. 1 uı-an bazı ta..,..areler -hre va- af S çu , .ıuuay, 'VO a.n:ı, anmıul'llil, 

,, y- So t•-- rı·-ı ~u .. ,0..ı...- K ile pazar günü araybos- k.. ·· "- •· moı·'" 
h ,...,. ""! · 1 d. So t 1 tay vye ....- ~ ~, nar omur, ...... ır, mangamız, . ı ... 

1 
)to··rıı·ı· birlikl_erin aTer. .. - Tav• mı~ er ır. vye avc • -"•n ve·bugtin Hır0at merke-

k 1 · ·ı d r· b ta J 17 Berlin, 22 (a.a.) - 21 Tem- """"" v den ve djğer bıw kıymetli oı.a-mus .. ademelen, hav_ a uv -1 yare erı ı e a ı a rya ar zın· den aynlm••tır Devlet •eıs· ı· 
Al · d" ·· ·· ı mu-"- Alman savas. tayyareleri • ..,,,, · ' den cevherleri vat'dır. i tarafından da hımaye e- man tayyaresı uııunnuıı er- """ Putiiç, gönilllülıııri biı::ıa.t uış.. 1 
dir. 'Mol!kovada ya.rrgmfar çık . Smolen~kin şarkında ric'at ha- Japon.ıca tlçlü Pakta sadık 

r.,. 1 mış ve bir çok kişi ölmüs veya ifade bulunan Sovyet kıt:aıarını yi etın.iştlr. j Tokyo, 22 (a.a.) - D:W.B. 
•vdJ, Alınanların iki yıl~n- yaralanmı<;tll'. · 1 da mütemadi dalgalar halinde Hırvat ordusu gönüllülerinin · İstihbarat nezareti sözcllsü -

1 verdikleri deı:slerin us j Lo?ıovsldnin ııe,-atı şiddetle bombalaını.şlardır. kumandanı albay Makulj de nün bildirdiğine göre, ha?'iciye 

1

. 
da bilindiğini ısba.t eder. Moslrova, 22 (a.a.) _ Hari· Bolşevikler, ağır ve kanlı za. bugün hareket etmiştir. 1 nazın amiral Toyoda cumartesi 
ri t:eknlk muharebe vası- ciye komiser muavini M. Lo - yiata uğramışlardır. Hırvat hava ku'1Vetleri ku- günü Almanya. ve İtalyan elçi-
bütün düşman cephesi 

1 
'WVski, dün ~yanat:ta buluna· 1 )\loskova bombardımeııının mandanı albay Kaan, Hırvat !erini kahiıl ederek japon ha-

ıklerinde birden tepelen· 

1 

rak dem ıştır kı: tafsilatı hava cüzütamlariyle birlikte rlci siyasetinin Üçlü Paktın he 
:le imkan verecek kertede - :Almanlar her ne kadar S_o". Berlin, 22 (a.a:) _ n. N. B. bundan evvel şark cephesine git def ve

1
zihni)'.etini takip edec.eği · 

• ·ıd· 1 Çabuk grup- yet ordu ve hava kuvvetleMnı ajansı bildiriyor: mişti. j ni söy emiştır. 
amı ı:. er. .1 rini ça-1 imha ettikleri iddia etmişlerse Dün gece Moskova Alman ha 
ma, dw;ımın gerı ~re a-1 de Kiyef, Leningrad ve Mosko- va kuvvelerinin ilk ağır darbe-
iola.şıp çenrme, ge , vanın işgali için tayin ettikleri !erine maruz kalr.uştır. 
< ve çekilme yoll~rın'. da 1 vade <:oktan geçmiştir. İğtinam 21 Temmuz ge<ıesinin ilk saat 
.k arazi kazanma unkan -j edilen bir tankın iiçnde bulu - !erinden itibaren Sovyet hükü
·tıp gitmektedir. ,. nan ve 18 inci Alman tank fır- met merkexi, mul1arebe teşek
'!Bası Alman orduları ına- kasının kumandanı general Neh küllerimizin ve bombaları bil
e tatbik etmişleniir. r_ingin imzasını taşıyan bir gün yük tahribat yapan stukalan -
>tör kuvvetinin artışı, bu- lılk mnirlde_ bu teehhürün ~ebebi mızın hücumlarına hedef teşkll 
i birlikler sür'atinin artı- şu suret e ~zah edılmektedır: . etmiştir. 
• . -. muhtelif - Teçhızat, esleha ve makı- Harekat esnasında Alman fi. 
,niJc techizat ve be ne bakımından zayiatımızın mu !oları, şafağa kadar Sovyet hü-
()r nevideki muharc va- tad hilafında fazla olduğu .ıı.ı;i- kümet merkezinin askeri hedef
'1nın sayrnı, muh~ebe kardır. İleri hareketimizin mu- !erine her çapta ınfilak ve bin· 
et hizmetinin !'lıemmıyeti- vaffak olmasına rağmen kayıp- !erce yangın bombası atmışlar
•saten arttırmakla ve bır- !arımız iğtinam ettiğimiz harp dır. Harekatın başlangıcında 
ın muharebe faaliyetinin malzeı;nemne nisbetle dalıa zi- bilhıı.ssa Moskova şehrinin ce -
aziyetiııde ve diğer haile,r :,:adcdır. Bu vaziyetin u_zun ı;nüd nubunda tahripkar yangınlar çı 
ma rol ifa etmelerini lu· aet devam~?a tahammul edıle - karılmış ve bunların ışıkları 
kılmaktadır.,. me_z. Çunk~ b

1
u suretle kazana- müteakip dalgalara yol göster-

' o""'ııııunun mn or- - tar eder. -" t" '""syo cııgımız za er er mabvımızı ın .

1 

miştir. 

ı·cliğ'i mevkii bııgünkü mü- Bundan sonra Lozovski Hit- . Krem11n mahallesinde 12 ağtr 
bbiliyctı ı;öslercbılır. lerrin Avrupa cephesinden is tam isabet müşahede edilmi,-

'n1.ıtnr_me de\•amlu: tihza ile bahsederek Finlandı ı tir. 
ı İ D. N. B. ajansına nazaran, Al 

tgiinün nıuhare!X' ve tek- yava ge en 38 skandinavyalı manların muazzam harekatiyle 
sıtaları, gc'ri irtibatları- dan maada Alman ordusu ile mukayese edilince Sovyet mü

!:! ikm::ıl k:wnak!ı.r:nın her birlikte Sov~et ordusuna karşı dafaası hava. dafi bataryaları -
t h rt ltı~ l· bulundu- hHbetmek uzere Fransadan, İs- nın ve proJ'ektörlerin şiddetli 
e .' • a • ' a . , panyadan ve sair memleketler-

ı_nı -~maç etle•~ektır. Zırhlı den gelen gönUllülerin adedinin faaliyetine rağmen hemen lıe
'lnrlu v.ısıt-tlar bıırada tildirilmediğine işaret etmis ve men tesirsiz kalmıştır. 
' ı ·olkr ifa <'ıl~rler. Bu se- 1 "bolşevikliğe karşı açıaln 'ehli j Alnıanlann gayeııi 
ı;cri \:eşe kililerin ve le- salı,bın .. bır fıyasko olduğunu Vichy, 22 (a.a. ı - Ofi ajan-

" faalivc-tlerinin devı>mı söylemiştir. ! sının Sovyet hududundaki mu-
·ddi takyidler gerekir. Bu- Çete muharebeh,rinden bahse babiri bildiriyor. 
k~ııdilerini koruyabilecek den Lozovskı ezcumıe demıştır Alınan kurmayı faal bir su
ıma lkoııulınalıdır ki cop· kı: n·u· ,man hat! . . 1 rette üç teşebbüsü tahakkuk et-

- ., arının gensın- tıirmek emelindedir. 
>iebbüHlerinin intizamla ce- de, düşman tarafmdan işgal e- 1 

lemin edilt•bilsin. ,. dilememiş yüzlerce köy ve şe- ı 1 - Leningra.dın zaptı ve rİ· 
·ı -" · -h · ç cat imkanı az olan ve bu mınta-Cn,e e.mwyet. eıı mu ım hir vardır. eteler, düşman kı-

ci(>(lir. Paraşiit birlik . talarının mühimmat, yiyecek kayı müdafaa eden mühim kuv-
. ki' k ı vetleri yerinde imha etmek, Yaratbğı panik hayatı, ve benzın na ıye oUarına ve 

'~.am orduların bile çök - Nazi müfrezelerine durmadan 1 2 - Kiyefin işgali, 
tl.kl · d d.. 3 - Smolenskten Moskova • DC'\ic,·siııi dog•urdu. Bu hücum e ı erın en uşman, 

· eh. ı · ted istikametinde ricat etmekte o-ı\Jrnnn ccııhcsi ".,erilerinde bu kciy ve ş ır en zap eme-
• · t' Du··şınan kuvveti · · lan Sovyet kıtalannın ihata '"I' ~et.ı.• hali'-'cl' haber Ye- mış ır. erının 
f ' gerisinde, şehirlerde, köylerde 1 manevrası. 
ı' . luhıti uygun bul:ın, ve ormanlarda faaliyet gösteren BoşmıJı: göııüllii1eri de 

Y"rdc h:ıvata intıbak e- bu cııteler iyi techiz ve teslih e-' hareket ettt 
Ilı l'aı ~~üt~üJ~r. cephe gc- , dilmiş binlerce Rustan mürek - Zagrep, 22 (a.a.)- Sovyet. 
f•l" Ç•.ok i~Ier .•öı·elıHirleı-. keptir. Düşman iaşe ve mühim- !ere karşı mücadeleye iştirak et 
-.n lli'1yı;<ındaki b:r yazım mat kolları için daimi bir teh- mek üzere Zagreb civanndan 
•lıU; etti., im ve bir askeri dit teşkil eden bu ç.•teler düş- hareket eden müteaddit gönüllli 
ıtmııda mtışar eden bu man ileri hareketine mani ol- kıtalanndan sonra ııimdi ilk boi
gcne temas ooeceğun..J maktadır. nak göniillü kafıleııiııUı. de 1-

AnKa.ra,. 22 (liusu.ııi) - İhra• 
cat vergfai hakkındaki ızabııe.-ı' 
me tasdiki ıi.liye iktiran .ıtmi,
tir. İzahnaıneye göre .yerli, ya
hut Türk.iyeye kat'i surette it.

1 hal edilen eşyanın &yeti Veki-I 
lece ilan oluna.caklardAn maada 
sı yal:ıa.ncı ·memlıtketlere ihre.ç-1 
lannda ihracat v~ill-f! tibi- 1 
dir. Verginin matrahı eşyanın 
ihraç mevkilerindeki, yani ya-ı 
hancı me'lrilıtlt:ete göndetilmtt 
iieere ihracat beyannamesi ib~ı' 
rıız edilen güınitigUn bultmdu -
ğu mııhı!.ldeki Fob kıymettir. j 

Takas •irketi, yahut aevlotı;e. 
verilen primler ma.tıoaha ithal o
lunacaktır. Bundan başka izah
namede vergi matrahının nasıl 
tevsik edlleclfi, beyamııunele
ııin ne sur<rtle verileceği, ne gibi 
veııailıin ekleıuıceıği, vergilerin 
birinci i&lnllede ne aur<\tle l'ed - 1 

dedileceği, ecnebi topraklarına j 
geçen eşyanın ne suretle mua - ı 
mele .göreceğiıte dair alıic*ın 
Val"dıF, 

Transit pamuk merke:ııi 
Ankara, 22 (Hıısusi) - Mem

lclietimtzden tranııit . suretile 
geqıııek ilaera gelen ve g,eleck 
olan pamukların bu yıl iqtn 1 

Gürbulak gümrüğünden ithali 
VekillSZ" Heyetince k.ararlaştır 
nlmıştır. -•--'--
~ ..,Blı: "8&Ma•ı - ,..,._ 

viki sanayi kanunundan istifa- 1 

de eden müeeseselerin 424, 560, 
661/ 1 tarife numaralarına dahil 
~yanın muamele vergisinden 
istimasına Heyeti Vekilece ka
rar verilmiştir. 

K.1!pak ve Razmul 
nakliyatı 

'.Ankara, 22 ~H1tt1usi) - De -
nıiryollannda kepek ve razmul 
nakliyatında 12 bin kilometre
den yulamııı için kilometre ba
şına 15 kuruş ücret alınınaııı ; 
Fevzipaşa - Malatya hattı üre
ri:nde Kumlu istasyonunun iş
letmeye açıldığı. idan!Ce ista&
yonlara tamim edilmiştir. 1 

Amiral Toyoda Sovyetler 
Birliği elqisini beni.iz kabııl et
memiştir . 

-~ 
-~ 

1 
, , 

. -- .............. 

Say& ı 5 

aksiler j 

f1S•t hırııfı 1 ırıoı _,,•tlıl)'' 
2422 numaralı +t!ndııln -. 

rü Osman Bartuh da şöyle dlo ', 
yor: ı;.fj 

" - Bu tek - cift usullhılln o/1~ 
taya kon.UIU !ık Vof1!rbtr lllJ(I 
çek fena olmuş t1'r çok arb .l.B 
daşlartnll% ;,s;z kalmıştır. 

Bunlar igi.ııM çocuktu o1aıı 
lar da Ylll'liır. Jiıskideıı patrwi 
"endlai ijfle;ııe kadar ~ 
6ğleden. ııoııra arabayı fOfö 
~eı i:rdl. Ymı ı:ıauı Jı:tınu?aneal 
artık-tamamen Undilel'l ça.Jı4 .ı 
mafr. baı}ladılar 'ile bu sureta/ 
bir 'ÇOk şoföre yol verlldi.,. . J 

.JJallc ıuı w,işünüyer! ·~ 
Ayrıca cark•dapmız bu son 

USU! hakkında balkın ııe düşün
düğünü &nlamak lstiyerek halk
tan bazı kimaeletle ıie görüş.. 
ı:nüştlir. J 1 

Umumi intlba.a nazanı.n hlın
se bu usufü beğenmemektedir. 
"- Bu tek çift usulünün or

taya çıkışından beri halk bir 
çok miişkiilAta uğrama1'tadır. 

Eskiden acele i~i olan biri mu
ayyen olan taksi duraklannda 
boş ·tabi bı.tlıtbtllyor ve işliıi 

tam zamanında görebiliyordu. 
HıllbUki imdi boş takııiy~ 1-
düf etmek pek. wr ve müşkül 
bir mesele oldu. 

Şekerci Gorban da ,öyle de
mektedir: 

" - ~ertler'd.e Bıaııdırntııt:bto 
p~ kıı.laballk bir yoleu kafi -
lesini -kıı.rşılamak llııere•rlhtıma 
gltıniştim. Y olcıılılr 'll'eldi, dışa
rır.ı ·ı;ıktlk l"e'evimlz uzak olttu
ğu igin bittabi bir takııl -arıuııa
ğa koyulduk, ortada boş beş en 
araba vardı. Fakat bir ·çoğunun 
şoförü yanında -bulunmuyordu. 
Biılunanlar da "beyim doludur,. 
daıı ·ba'şka lif etmlyorlal:'dı. Kv 
şılailığım kimseler anısında .,o-
cuk ve !Miyıırhtr da buluntlu • 
ğımdan •Rıhtımdan Kat'Ukt!ye o
radan da ~ret memurıınun btı
l=duğu yere kullar yilrftdilm 
ve otomobil avlamıığa savaı;tıtn_ 
Berrim g'ibi en aııağı 40 kişi oz:a
yere ôricta bir hayli müddet 
bekleiiikt:en sonra tekrar Rıh
tıma döndüm velhasıl bir saat 
bekledlk, otomobil yok. Bu es
nada yanıma gelen Rıhtımda. 
eşy:ı taşıyan delikanlılardan bi
ri bana meseleyi anlattı: 

"- Efnedim ! dedi. Bu bof 
gördüğünüz taksilerin -ııoförleri 
iki adım ötede ve arabalarının 
yanında bekliyor, mi.iŞteri geliD 
ce cevap verenl~rden batılat'l 

biuat kendileridir, !?,itmek .le • 
teınemelerinln sebebi de yer be
ğenmemıeleridtr, uzak yer iııti
yorlar. Diğerleri ise civarda 
çalıııan bazı zııııgin kimsehı:r 

tarafından peylenınişierdir. Her 
akşam onları evlerine götürür
ler. mesele bundan ibarettir.,. 

Görüyorsunuz ki taksilerin a
zalması bu şekilde bir çok zor -
luklara yol acmıştır. Eski usule 
avdet şUphesiz Çok yerinde ola
caktır . 
---o---

Yeni orlım narhı yük
sek bulunuyor 

(Baş tarafı 1 inri M1ıfada) 
mahrukatı yaz ortasında temin 
edenler, odun depolannda per:v
kende narh üzerinden tediyatta. 
bulunmaktadırlar. Oduncuların 
iddiasına g-öl't' hcsabııu bilen her 
kc.• çekiRine 560 kuruş verip de 
odun satın almaktansa m:ıdeı:ı. 
kömürü kullanmağı tercih e<l&
cektir. 

Diğer taraftan bize verilen 
malümata gör;! İstanbulun odun 
ihtiyacı bu me\·simde ve nisan 
ayı i~inde tMnin edilmektedir. 

Nisan ayında ise deniz nakliye 
vasıtalarının hiç bir kayıt ile 
kayıtlandırılmadığı muhakkak
tır. Bundan ba....,ka, geçen ~c·ııe
den devralınmış yüz binlerce 
çeki odun vardır. Bunlar da ye
ni narh ile satılacak ve bu işden 
bir kaç büyük sermayeli odun 
taciri istifade edecektir. Geçen 
sene narhı ile bu scnr narhı a
ra;;ında 130 kuruıı fark var • 
dır. 

İddia edildiğine ;;üre koınls
yon, yeni odıın narhını t..shit e
derken nisan ayı 7.:trfındaki !l&
raiti göz önünde tutmalı veya. 
nisan ayı içinde bu uarlıı tesbit 
etmeli ic,li. Sonra, odun kesici -
!eri, odunlarııu, ormandan Uıke
leye kadar kendi hayvanları ile 
getirmektedirler. 

Bu aylarda ise köy liinün h:ıy
vanlan serbesttir. C.,riyc bir 
iskeleden İstanbula. navlun !ar
kı kalıyor ki bunun da çclrllıa.şı
na 1 liradan fazla olnwıına ih
timal verilemf'z. Blltıtn bu iıldi 
alardan anla.şıldığuıa göre o
dun narhınm yeniden tedkik ., 
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SAN'AT ve EDEBİYAT 1 

4 

Halk Edebiyatı, 
Saz Şairleri, Semai Kahveleri 

(IS•t t .. ofı a ancO ııeyfıııt.) 
• Faka t o d aha "bal Jreımıek,, 

le meşguldür. Bir iki öksürür, 
IJti dışin.in arasından en mUJtam.. 
mel ( vaporiz<ı.tör) leri geride bı
rakacak meharetle bir tükü
rük vızlatır ; omuzuna attığı l 
yazma mendille ağzını siler .. 

Bu müddet zarfında çalgı a... 
ra nağmesini bir daha, bir daha 
tf'krar eder. Nihavet semaiye 
ııöyle girilir: 

Ef<"lldiın ,.., nilsSbim bu. 
Teeelli, taksirat yahut 
Fefok kurnaz, 
Yedir doymlll:; 
lçir ka.nmaz; 
Nedir vi. hu Y 

Burulan sonra asıl semai baş 
!ar : 

Göaill iklimi ııevdaya oefıı.ki.rile 

sürgündür 1 

~ ..::::ı::~kiindür 
F.ııası kabadayılı~ dayanan 

Baddahaneli Yusuf Kenan, 
Tophaneli Zll lzzct, "Bengi., 
-mıı.hla.sile Biiyliyen ve bugün 
memleketin en maruf doktorla
rından b.iri olan zırt o zamanın 
en meşhur okuyııcWarından 
mahduttu. 

* Blzıde ııade lisanla yazmak ce
l'tyanının matbuatta görülmesi I 
1!!06 senelerine doğrudur. 

İkinci Abdülhamit idaresinin 
ına.ntıksı&, ca.hiline tazyık:ı mem 
lekethı matbuatını sıfıra indir
mieti. lstanbulda bUtün mecmu-

.Wükltı. ayakları SeJaniğe ka -
dar uzandı. Mecmuadaki hayat 
'"lddelerini emdi va onu da öl
dlb:dü. Artık edebiyat, sel8.mhk 
resmi Alisinin basına kalıp tabi
rabna münhasır kalmıştı. 

Okuma,.. snsayan halk biri
birlerinden çala kalem kopye ile 
kifaflanıvorlardı. Namık Kema
lin, H&mldin eserlerini biz böyle 
okuduk ; Fikretin (Sis)ini,(Bom 
ba)sım böyle edindik. 

Çocuk bahçesinde tebarüz e
den şiirin sadelik çeşnisi birçok 
şairlerimizi bu cepheye doğru 
tevcih ettirdi. Bunların arasın -
da bilhassa Rıza Tevfik saz şa
irleri tarzında harikalar vazmış 
tır. Bunu kendis i de bildiği için 
kendini Nef'l gibi : 

Beıılın ol N ef'i-i ruşen dU-tt 
safi gevher. 

Feyz alır cam-ı ııefa nıeşref>.i 
bi lı8kiuıdeD. 

Diyerek medhetmiyor; tam 
bir Cevhun ba ba, yahut Kara
ca oğlan edasile: 

Bendedir şiYeSI il.şık ~ 
Ona Sl'ISi uyına.z yaban kazının 
"~le hödüklerin bozuk sazının 
Nammı aıııbnca teli kınlır ! 

diyor. 

Sühan oldur ki bili vaıntai 
tab'ı ııWm 

Ola maklıulil dili ııidire 
ııeooaıı - 1 felıim 

diye mılatılınak istenen söz bel
ki tumturaklı ve il.henklidir. Fa 
kat her halde §liri tarif eden bir 
söz değildir. 

ULUNAY 

&la.r ka.oa.nmış; tivatrolar ka.J - ~~=========:;;;~ dınlnu~ : edebi bir eser matbaa- ~ 
bi olden ele ko.,.ve edilmek su - ii"• lımRA- A"f'• 
~le okun.a.biliyordu .• ~bdülha.- 1 ~;;:ı;; i 2J' 
mit ııaıuıurunun hoca Hayret,, 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 
in dediği ııihi "a.ra"ra bir kitap 
zanneylevi,., Kur'anı çizıdiğ:i,. sı- 1 
rada Selanikte bir çocuk gazete-

2 Bi başlığına eığına.ra.k haftalık 1 
bir mecmuada Rısa Tevfikin, 3 
Mehmet Emin.in ve da.ha. birçok ı 4 
larının eserleri neşrolunuyordu. 

•• 
1 1 

. 1 
1 1 1 

1 i 1 ' 1 I• ; 

• 1 ! llil 

Bu çocuk bahı;esi, lstanbulun 1 5 
eski "Serveti Fünun.,u gibi bü- 6 
yük bir ihtbıacı telafi ediyordu; \ 

7 devam edemedi Gövdesi latan· 
bulda. olan 8'Ul.Sür &lıtapotunun 8 

•• .,. 
' 
1 

a 

1 

1 

' ,., 
1 

' 1 

. 1 1 l•• 
1 ,. 1 

....._....,v.,.vv~·~ 

9 
Boğaziçi imar ptAnları 

tedkik olunuyor 

l • ı 1 1 '•· i 

Nafia VekAleti, şehircilik mü 
tehassısı Proet tarafmdan ha
zırlanan Boğazic;i tafsi!At plan
ı.arının mahallinde tetlrik edil
mesını muvafık görmüştür. 
Vekalet bu işle Nafia Vekaleti 
şehircilik müteha.ıısısı M. Höe
neri memur etm~. Mütehas
sıs bir lıa.ftadanberi şehrimizde 
bulunmaktadır. Bu müddet es
nasında Boğ~ ait tafsilat 
p1'1nlanru yerinde tetkik etmiş
tir. 
Mütehassıs bu husustaki tet

kiklerini tamamladığından dün 
akşam Anka.raya evdet etmiş
tir. 
8&lediye inşaatına sarf 

olunacak çimento 
Ticaret V ekilc-ti Belediye in 

ıjatı için ayda ıso ton çimento 
tahsis etmeyi kı;.bul etmiştir. 

"Ayrıca Taksim - Harbiye yo
lu inşaatmın tamamlanması 
ıçin de 550 ton çimento verile -
cektir. 

Bir sabıkalı mahküm 
oldu • 

Sabıkalılardan Melunet Al
kan , dün de Kapalıçar~uda Ah
med Tevfik adında bir terzinin 
l::ıp ı önüne bıraktığı yeni ütü -
•enmi~ bir pttntalonu çalınııı, 
'<açarken y:ıkalanmıştır. 

Mehmet ı\llın dün birinci 
sulh cez:c r., ahkemcsince 3 ay 
15 gün hnpr.e mahkfım edilmiş-

Bouıa.t aağo: 
1-İtalyada bir şehir. 
2 - Y aı:ın olur - Feryad. 
3-Bir eaç hastalığı - Geni!llik, 
4 - Kovulı: - Soytarı. 
5 - Fena değil . 
6 - Temizlemiş. 
7 - !rad getirir • Rusça (Evet). 
8- Vekil - Rumen parası. 
9-Bir hayvan - Saçı olmayan-

Bir nota. 
Yv.loandan aşağıya: 

1 - Nazır • Kaba kumaş. 
2- Diken - Sıra. 
3 - Afrika.da bir nehir - Bir 

uzuv. 
4 - Geniş • Komşu bir memle

ket. 
5 - Tavuklarda ve hindilerde 

vardır • Bir sorgu edatı. 
6 - Baş eğmek. 
7 - Bir harfin okunuşu - Bir 

cihet. 
8 - Bir nota - Erkek. 
9 - Ayni lı:andan - Bir emir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(Evv.tkJ bulmacanın h•lll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K E R A IM E :T i11K 
•VADEl•ÜT ı i1 
E L 1M'A '• f 'R 'A 1N 
S t 1

• LA • ı B I • D 
• YIE t IS l• E IS E 
FIA L !• iMl t :• 1 • 
A • E K 'A IB t 1R 'll 
R A K 1111 1 I• M t 
E z • IB IE !S,; L IA 1M 

ı~anbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muhammen ı;ey 

kıymet •-kç••I 
LI .. Kr. LI. Kr, 

467- 10-- 35- oo ---"Mettan Inya hatun mahallesi küçük Yeni han ikinci 
ita~ <tki 9 yen; 9, 9/1'.' 9/2 No. lı odanın tamamı 
(T2'13) 

417 10 33 00 Mcn ·.•n DRyA h tw1 mahallesinde Tıt::cılar caddesinde 
Y , '•h.111 l.cın att i<atta 7 No. lu odanın tamamı (7191) 

113 68 :l4 00 ? c;...r-; ı Zi•1c·irli han ikınCi katta 15 No. lı oda-

"' . 111 (7206) 

410 :ııı 32 00 l3j )~ ... " ı-;.· 'll R •J biiye han alt katta 12 No. h odanın 
t.ı.ı 'l . :.r.· (. u:ı) 

Yukc •rl:.t j'<:ı &:ı.h o!;ın ~·j~: i:ıt.ılınJ.k Ü7.ere on beş gun milddttUc açık 

, rttırm tLt: r.ıstıı·. ia&l i 1 /8 /l t"f Cun"la gunu at 15 <it• i('ta edile-
,.._ ....,..-ttt.... .. tA lııta l.ıu l vıtkıtlar baş mLıdı~ctı MahJOlaı 

YENi SABAH 2'J TEMMUZ lNl 

RADYOll ,_ 
23 Temmuz 1941 1 SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

7 .30 Proaram 
7.33 Müzik 
7 .45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.SS Peşrev w 

sazeseri<ıri 

1!Mll Haberler 
13.00 Solo 

şarlalar 

ıs.ıs Müzik 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.15 K onusma 
18.25 Konusma 

18.45 Çocuk 
saati 

10.30 Haberler 
19.45 Kadınlar 

20.15 

2M5 
21.00 

:ll.10 

21,25 
2%.10 

22.30 
22."5 

22.55 

ı..ıı 

Radyo 
gazetesi 
Müzik 

zıraa• 
~ 
Saz 
eserleri 

M ü zile 
Solo 
şarkılar 

Haberler 
Dans 
müziği 

Kapan ış 

Yeni ve Cazip 

BiR PUDRA 
EMSALSiZ GÜZELLiKTE 
BiR TEN T'i:MiN EDER 

Bu pudra yeni cHavalandı.rma> u
sulü sayesinde on defa daha ince ve ı 
gayri mer'i oldugundan cilt için ga
y«t patiktir. Ve cildın - makyajlı 

değil_ ta bil manzarasuu temin eder. 
yajmurlu, rü...gılrlı havalarda bile 
bütün gün sabit kalır. J 

En s>eak dans salonlarında bile ar
bk parlak b ir buruna tes:ıdlif edil-
mez. Çünkü terkibinde hususi bir 
usul dairesinde karıştırılmış c:Krema 
Köpügü> var d1r, Bu pudranın bir t 
Fransız ıüzellik mti.ieha.s.sıs.t tarafın- ı 

ı'ago<ıı- buılih" M " m\nıt~Jn 'tehgi' "V".ıf':, 

dır. En iyi c lns olan TOKALON . pud 1 

nwnı tecrube ediniz ve yULünt.izUn 
nasıl sehhat' ve c"7.ip bir man.ı.ara ~ 

kesbettiğini aörürsüntiz . 

Zayi . 1 
1339 - 1337 senesinde Bursa San"at 

okulundan aldt&ım diplomamı kay
bettim. Yen.isini alacatımdan eskisi
nin hükmü olınadttı ilAn olunur. 1 

Mu.laf• Ö.rturga 

====~ 
iki feci 
kaza 

Bir amele taş 
kamyonu altında 

parçalandı 
Dlhı sabah Ramiye bıı.ğlı Ce

beci köyü taş ocaklarında btr 
kamyon kazası olmuş ve bir 
amele taş 1üJ<Jl1 bir kamyonun 
a.Jtmda kalarak parçalanmıştJr. 

Kazayı yapan kamyon tamtr 
edilmekte olan Kemerburgaz 
yoluna taş t.aşlyan 320 numara 
lı kamyondur. Kamyon dün sa-

1 
hah da Alinhı idaresinde 
olarak taş ocaklarından ha- 1 
reket ederken ameleden Ce
mal Bulut, yan tarafından üze 
rine atlamak istemiş, fakat aya 
ğı kayarak arka tekerleklerin 
arasına yuvarlarunLŞtır. ! 

Cema.J Bulut tonlarca taş 
yüklü kamyonun tazyiki albnda 
barsakları fırlamış, hurde
baş bir bale gelerek hemen öl
müştür. 

Her Yemekten Sonra Mutlaka Günde 3 Defa 
Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır? 

ÇÜNKÜ; UNUTMA YINJZ KJ: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin• ~-"!'!"~~--~~~ 

dit'teri, bademcik, kıuımık , enfloen

ıa ve hatta zatiirreeye yol açtı.klan, 

iltihap ,.apan dili eUeriıı:le köklerin

de Blide lnpmı>aoı, apandisit, nev-

1.'Ut:eni, sıtma ve romatiuna yaptığı 

tennen anlaşılm1§\ır . Temiz a4ız ve 
80~lam dişler umumi vücut sağl ığı

nın en b irin ci şarh olnıuştur. Bina

enaleyh dişlerin i zi her ıün kabil ol

duğu kadar fazla • Llakal 3 dela -
(SANIN ) diş m acuniyle fırçalıya

rak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 

ve etmelisiniz. Bu suretle mikropla rı 

imha ederek dişlerinizi korum~ o- ~;._At; : . 

MACUrtU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Eczanelerde ve bü:.tük ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

• t• rı.' a1• "'. , •• : ,•!>< • ı ; ~, , ~ . 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli (3225) lira olan 86000 adet muhtelif eb'atta sür~! 

ve serpantin boruları için amyanUı bakır rondel:t taahhüdi.tnil iia edemiyen 
mU:teahhjd.i nam ve hesabına ( 18/8/941) paza rtesi gunü saat (11) on birde 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki kom]$,Yon tarafından açık el<sil.1me 
WIUlile satın alınacak.Ut". 

Ba işe girmek istiyenlerln (241 ) lira (88) lruru,luk muvaltllat temlnaı 
u~;onıt"Hn.u\a..~ul.İ{ibkıif'riair.1.- hı ,.1;k"t .. p\c:Jtiltro• ır:ünü !':Ratln• kadar ko

..... ,. 
2 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLAN; 
KEŞi DELER: 4 tub•I. 2 Moyı .. 

1 ACusıo., 1 lklncltevla 
toıırlhlerlnôe yapılır. 

A51 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 l.iralılı: = 2000.· - Lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • ::..c; 1600.- • 
4 > 500 • = 2000.- • 
8 > 250 > = 2000.- > 
35 > 100 • - 3500.- • 

80 > 50 • :=-::;:fOOO.- • 
300 > 20 > = 8000.- > 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebinin 
Talebe kayıt ve kabul şartlan 

1 - M~ktebin tahsll mtlddeti: Lise ve yüksek sınıaı olmalı: üzere •l 
senedil'. Yalıll ve parası7'dır . Gayesi ticaret a:enı ilerimize kaptan ve m• 
ktnist yetiştirmektir. Mektebe ka bul olunan talebeni• glyimı, yiyimi 'i 

sair htssusatı ıtıektep taral1ndan temirı edilir. 
~ - Mektebin yalru.ı. lise birincı s:1nı!ıo.a orta okul mcu.DU tUebe atı 

olarak da&ıtılmaktadır. llll', ~Orta ~~.1:'.!. .. ~~i!L~!it'f.... o~!!l!!r .. ~2'11JU-!bU~.!ıı 
(503i) • 

Bu iş:e ait şartnameler komisyonrlaıı parosn 

• • • ())maması ş•rttır. 

Mtıhammen bedeli a~ğıda yazılı 3 liste mu~ı kalör ifer tesi satı şe- B - ~ ok\:llu. ~. s&ne . bitirmiş olao.lar aroda seçen Wr MPeJJ 
. . . _ _ zam.anı ne ıle &etırdıklennı tıevsık f'deceklenür 

beke malzemesi 8/ 9/184:1 tarihınde saat 15 den ıtJbaren sırasile ve kapalı ~ 3 1 tekili · ki d - -- . · .. . _ - s eno me ep mtı ti r Jugline karş.ı ykzacak:ları M.idalilf 
z.arf usulü. ıle Ankaroda İdare b•nasında satın alınacc.ktır. -g· ıd k" - · ' kal ._, _ k ı A . st n•ı \:ı h. ,__ •" . . . . . . I , . a ı v~ an rap\lt:<_n:re.. g u 06 - rı __ ın~ı H Ajustos . " 

Bu ı1e gırmek ıstıyenlerın liste hizaları nchı yazılı muvakkat. teminat ile tarıh ~ne kadar Pll1.ari81, Ç;ırşarnba ve Cwna &ünleri saat 9 dan 12 
kanu.nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ve ögleden sonra saat 14 den 17 ye kadar mu.racaat etmeleri, 
komisyon rcisliıt"ne vermeleri J.izımdır. A - Hüvi)'i'!t cüzdanı, 

Şarbıame1er parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa.
şada Tesellüm ve sevk ,ef1iğ:inden d şgıtılacaktır. 

Liste 
No. 

1 
2 

3 

Muh•mmen bedel 
Lira Kr. 

10950 
ısaoo 

5400 

Muvakkat teminat 

Lira Kr. 

821 .25 
1035.00 

"QS.00 
(6022) 

Toprak mahsulleri ofisi U. 
müdürlüğünden 

Muhasip ve depo memuru 
alınacak 

B - Ası kle:ıdı, 

C - M~k\ep ıehad<>lnamcsi veya taııdllrname veyahut buı>lal'ln tasdi~ 
örnU:leri, 

D - Poıisc:;e tasdikli iyi hal k8gıdı, 
E - Velile.rın izahlı adreslerile tatbik imzaları, 
F - 4X6 eb'adında 6 adet kartonsuz fotoıraf, 

4 - Namzet kayıt oluoonların 28 Atu&\Os 9-41 Perşembe günü ~ı?t 

muayeneleri yaptlmok üzere sabah saat 1-S,1 de mektepte bulunmaları 1 
zımdır. 

5 - Fazla tafsilit için Ort.eköyde inek.tep ınudurlüjü.ne mürac~ 

edılmelidir. 

t stanbuldan gayri mahallerden yapılacak mUracnaUaca matbu Hd i.\ 
bilgis i. , gönderi1ir. Muhabe.rat için pos1a pulu gönderilmelidir. (55e3J 

Çakkale Nafia Müdürlüğünden 
Kaparlı zart usulile eks iltmeye konulan is: Çanakkale - Balya yoluJl 

57 + 500 - 67 ·t 200 kilon1ctceleri a ra~ındaki 9700 metrelik kısm1 11 

miratı esasiyesidir. Bu işin keşil bedeli 20799 1ira90 kuruştur. 
İhale 8/ 8/ 1941 tar ihine müsadif cuma gunü saat 15 de Nal'ia Müdütl 

ğti binasında toplanacak komL.;;yon huzurunda yapılacakttr. 
Taşra teşklJttırruzda 60 - 85 lira tahsisatlı muhasiplikle.re devlet memu- Eksiltmeye girebılrnek için taliplerin 1560 lirahk ruuvakkat teminat ,;t 

riyettnde veya 3659 sayılı kanunun şümulüne giren muessesatta bulunmuş melen ve ihale gününden en az üç gtin evvel vilayet makamına mürac;:ı.v 
ve bulunmakta olanlardan, alacakları ehliyet vesikası ile 941 yılı Ti(aret Odası vesikas ını kom!sY 

dO• lira tahsisatla depo memurluklarına en az orta mektep veya buna ibraz etmeleri lô.zımdır. 
muadil tahsil görmt1ş. olanlardan, münasip görülen ve ;ıskerlik hizmetini ifa \ Talip olanlar bu ışe ait keşif ve şartnameleri Nafia Müdürlügünde 
etmis bulunanlar imbhansız alınacaktır. · rasız olarok görebilirler. 

Talip olanların aşatıda yazılı evrakı musbitelerini noksansız olarak \ Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyona verilmiş 
30/7/9-tı çarşamba gtinü a]Qamına kadar Umum Mudurlük Zat l~leri Mü- ması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (9012) 

dürlüğüne tevdi etmeleri U.7.undtr. Evrakı rnüıbiteleri noks..'l.n olanların mü- -==========================:::::::~ 
racaatı kabul edi]miyecel<tlr. (H44 - 600ı) -

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 
3 - Mektep ı;ehadclnamesi 
4 - Doğruluk kağıdl 

5 -;-- Hizmet vesik a:.ı 

6 - Sıhhat raporu 
7 - Foto&raf 

lst. fiyat mürakabe komisyonundaıJ 
87 No. lu il~n : 1.stanbuldaki azami yapağı liyaUan şunlardU': 
Klloau C-lne.i 

81 kuruş Trakya malları 
75 • Tip Trakya 
73 > Izmir 
73 > Aydınlı 

72 > Anadolu 4: İnce> 

T~hkikata müddeiumwnt mu 
avinlerinden Necati Kütükçü 
oğlu elkoyınuş, adliye doktoru 
Hikmet Tünerle birlikte vak'a 
yerine giderek tahkilmb. başla-
mıştır. Cesedin defnine ruhsat yokuşunda 13 numarada otu - Muhtelif yerlerinden ağır su-
verilmiştir. ran Melunedin 5 yaşındaki oğlu rette yaralanan çocuk, kaldınl-

68 
73 

> Anadolu ckaba1 
Şark cince> 

Bir çocuk ta otobüs altında Nihad Kaya, sokakta oyun oy- dığı Şişli EtfaJ Hastahanesinde 
kaldı narken Eyüp - Keresteciler ara ölmüş, tahkikata adliyece el ko-

Dün bundan başka bir kaza sında işliyen 7977 numaralı o- nularak cesedin defnine ruhsat 
daha olmuş ve Eyüpte Sofular . tobüsün altmda kalmıştır. verilmiştir. 

BI•R HAKi.KAT' Sayın mUş~erile~i~i-zi-n----ı 
• nazarı dıkkatıne : 

Pırlantalı ve ehnaalı saat demek bir kelime ile S A A T t demektir. ÇUnkU: 
Pırlantalı ve elmaslı sanUerin bütün hakik.l evsafı meşhuru &lem olan Si NGER saatlerinde toplanmışbr. 

Bunun ic;in saat alactlğınız zamaJlı t.ereddüdıilz SINGER •ati alınalısıru.z. Ve saatin üzerindeki &INGEA 
markaı;ına, müessesemiz;n ad resine dikkat etmeniı: 16. ı.ımdır. 

Modayı takib ed C"n her asri kadın için kıymetli taşlarile ve net1s işlemesi le hakika tt>n nazarı dikkati cel
beden böyle bir harikulfıde SINGER saatine sahip olmak Ade~ bir saadettir. 

• GER Saati m~~:~ı g~:e~~k g~~eı Hediye!ikti:· 
No. 82. A. Elmaslı ve 11 PIRLANTALI 500 LiRA, EMSALLERi GiBi 16 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikk•\! Siuf!cr sa."ltlf'rı 1 trınbu1da val111z Eıninönti rnerlfezJndeki mağaı.amızda saWır - lstanbulda subcrrt1. 

- .. ı..+. . .. ............ ,;ıNGER SAAT Ma4ual•rı, lltanbul .. Eminönü No. 8 

) 

68 • Şark ~kaba> 

75 > Er~unım ckızıl> % 10 beynzh 
73 > Van ve Erzurum ,...beyaz.> 
~o • Kara yaka ve koç 

<6106• 

lst. fiyat mürakabe komisyonund~ıl 
86 No. hı i ıtı.n : 84 No. lu Hltna ek tir. 
Odun satııların•: 

1 - Perakı;ınd C> sat11 .fiya.tı olıın 6 50 kun1$a kesme, eve Teya dll '"' 
k3dar nakl'ye ve i•:Uf masrafı dahflıiir. 

2 Di.iktın 1 ard:ı.k i kilo ile odun satışı azamt 2,5 k~. 
Kö m (! r S:l tı ~·.::rı ııdıt: 

1 - N.:kliy si p ."rAkendeciyt'! ait olınak üzere ikin.ci ellere yapıl' 
Slilı şlar t"' t nd·I'. (6ı05) 

1 tstanbul Belediyesi İlanları ____ ___,,,. 
?{adıköy Belediyesinden 

Ba~ı bos olarak siyuh renkli ~lnı beyaz bir öküz bu!unmuştur. ~ 
hur euncdigi t.akdirdr. b:ı· hatta sonra ıwtılacatı 1ıa.n olunur. (6126) - -------·--- ~' - - - -- - ~ .. 

S;;ıh ' bi : A ... Cam.)ltddln Saraçoğlu l3aııld!iı yer: ~H. B•kir GOrıoY1 ' 
Kı.·şr,yat 1-1Lıdliru Jı.1.ııclt Ç6ttn A. Cemaleadln hraç:~lu ,,,.,tt1 


