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IALMAN ·RUS 1 
L_ HARBİ 
Moskoua bildiriyor 

·ıstanbulun 1 Bu mes'ut gün bütün yurtta he-
Berlin bildiriyor: 

Odesaya 
şiddetli 

Almanlar 
zehirli gaz imarı pl~nı yecanla kutlanacak 

dolayısı le harbine 
başlıyor 

Lira 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 

Sabırsızlıkla beklediğl
"'iz imar teşebbüslerinin ha. 
gırlı netice/e,. verınesine en
ıel çıkarmai< dejil, bilakis 
bunları kolaylaştırmak ue 

! leşci etmek bizim için bir 
t vazifedir. Fakat ... 

l 
Hü~yin Cahid YALÇIN 

a stanbulım imar planında 
O yeşil sahalara ehemmiyet 

verildiği anlaşılıy?r. BuJ?--

1 
dan dolayı bilhassa muteşekkır 
kalmak icarı eder. lstanbulda 
tıeki evlerimiz yanıp ta yavaş 

1 
Yavaş apartıınan ha:ıatı ict~a· 
bı imkansız bir .felaket halıne 

~ gelince, şehir yeşıl.Hkten • mah-
rum kaldı denilebilır. ~ıahalle 
içlerindeki eski çiçek bostanla -
ruun "erinde şimdi kasvetlı ve 
bedbaht küçük binalar görülü
yor. Fakat anlaşılıyor ki imar 
P!Anı tatbik edildikçe İstanbul 
"eşilliğe tekrar kavu;~acaktı~: 

Gazetelerde okuduguroa gore. 
bu çok iyi gayeye vasıl olı_nak 
için bir çok lstanbulluların uze-

• rine istisnai bir fedakarlık yük
ID letilrn.ek icap e~ecekti~-. Eğer 

?kuduğum havadıR dogru ıse, 
ımar planında yeşıl saha teşkil 

• aı• HmcJ< üzere ayrılan yerlere te-
m•· lladüf eden arsaların satılmala-

t
ı i v• l'ına müsaade edilmiyecektir. 

fıunun halk için bir mağduri
•1" }'et teşkil edeceği dilf!.üniilerek 

oir çaresi aranmış oldu~ da an-
laınııyor. Bulunan çare. şudur: 

•''~ lık ı.e~ sen• :ik ımar ı-liinı es
ıı~u..t yeŞu Ah& ba:i~ k~lb
edi!ecek yerlerdekı arsaLr Şlln· 
dider. istiruli k ediler~k bedelleri 
'flahiplerine veriJecektır. j 

Bunun pek doğru bir tedb.~ 
olduğu aşikardır. Arsaların u- , 
?.erine bina yapıldıktan. ~on:a 

lasdlıJ' istimlak edi!mekten ıse ıstımlak 
lrı.uamelesini şirodiden yapmak 
hem şehirliler için hem beledı
Ye için büyük bir kolaylık teş.. 
ltiı eder. Fakat ilk beş senelik 

Lozan sulhunun kııhramaru İsmet Pa.'J& 
--------

Japonya 1 Almanya 
Hindiçiniye bir Amerikaya ha-

ültimatom risane emeller 
v erdi atfediyor 

. .,~ıı planı tak'p ..<len devrelerde bah
arı ıı ~e yapılacak ars~k'ar ~akkın~~ Japonyanın buraya yer· Şimali Amerika cenubi 

ııe mu~mele tatbı 0 unaca · !eşmek kararını ver- Amerikayı istismar 
s~nun için de basit ve kestir-
me bir tedbir bulunmuş: Bu diği anlaşılıyor etmek isti~ormuş 
arsaların üzerine bina yaptı~ıl-
truya~aktır Yalnız: arsa sahıp- Vaşington, 23 (a.a.) - Reu- Berlin, 23 (a.a.) - D. N. B. 
lerj inşa edeceklen mebanının ter: bildiriyor: 
İleride belediyece . -~ktırılm.ası- Öğrenildiğine göre Japon hü- Deutsche Diplomatische Und 
l\a teRebbüı; edildigı . takclırd.e 1 kiımeti Hindiçininin tamam ile Politische Korrespondenz gaze · 
buna - muha'efet etmıyecek.len- ı 
ııe şimdioen raz' olurlarsa ıste- j Japonya tarafından askeri işgal tesi bir yazısında M. Roosevelt 
Qikleri gibi inşaat. :rapabılece~- , altına alınmasını talep eden 24 tarafından, Birleşik Amerika-
lerdir. İl:jte zihnımın tnkıld.ıgı (Sonu sayfa 5 ıütun 3 de) (Sonu aayfa 5 ıUtun 2 de) 
!\okta budur. d•"' . . lı · --....:~~~;.;;..;;.;;;;;;.;.;..;.;;.;..;. ___________ _ 

Sabırsı~lıkla bekk ıgımız ı- remiyecekleri için, dediğimiz 1 halinde duruyor. Daha otuz se
ınar teşebbiislerinin bayırlı ne- gibi, bu müsaade tedbirinin a- ne sonra da virane kalacakları 
ticeler vermesine engel çıkar · meli hiç bir faydası olmıyacak- muhakkak gibidir. Yeşil sa
ınak değil, bilakis bunları ko . · tır ve yesil sahaya tesadüf eden halar içinde böyleleri varsa 
lryJaştırınak ve .teşcı etmek bı- arsa sahipleri mülklerinden isti- bunlan hiç bir kayd ve şarta 
zim için bir va,ıfedır: Fakat bu fadeden mahrum edilmekten tabi tutınağa hacet yok demek-
hayırh işin sosyete ıçınde en b k edil · tir. Kıymetli yerlerde, üzerleri-
ınuhtercm Şahsi haklar.a zara. r aş a bir netice elde · mıye-

ed l Cekt . J ne derhal bina yapılabilecek ar-
Vcrmek bahasına tı:mın. ! · ır · 
ıne~ine göz kapamaga ımkan İtiraf etmelidir ki istimlak salann mevcudiyeti tesbit edi-
Yoktur. Beş sene sonra her da- kanununu biz pek geniş :m.8.ııada dahil olmasalar da şimdiden 
kika yıktırılabitmek .şartıyle hıç anlamağa ve kanunun ruhunu lirse, bunlar beş senelik plana 
biı arsaya, hiç_b. ir. bına yaptın!- tecavüz etıneğe meyi gösteriyo- belki istimlik olunabilir. Beş 

di B ancak ruz İstim' ı· k ak muayyen senelik plana dahil öyle arsalar ınası kabil degJ r. u, . . a e anc 

•• 
Universitede 

büyük merasim 
yapılacak 

bir hava 
akını oldu~ 

Ceph~lerde çok Moskovaya da 
Bugün Lozan sulh muahede· hava taarrUZU 

namesinin imzalanışının 18 inci 
yıldönümüdür. Bizi iyi bir k J d 
sulha kavuşturan ve ayni te rar an ı 
zamanda Sevr felaketini orta
dan kaldıran bu muhteşem eser, Smolensk civarın· 
18 sene evvel bugün, Milli Şt>f • • 

Oenup Rus Ordusu Başlruman
druıı Mareşal Budieruıi 

Moskova, 23 (a.a.) - Bu sa· 
babki Sovyet ıı.skeri teblıği: 

Dün gece Sovyet kıtalan Pet-

şiddetli harp! er 
devam ediyor 

rozavodsk, Porkbov, Smolensk 
ve Jitoruir istikametlerinde mu-

(Sonu uyfa 5 sütvn 6 de) İsmet İnönü tarafından murah- I da ıha ta edılen 
bas heyeti reisi sıfatile çetin R k I • 
mücadelelerden SO'jra imzala· US UVVet eri 
mış ye Tür!< milletinin .ezel! ve imha ediliyor 
ebedı ıstıklal ve tamamıyetı bu 

)-ı~--=------------------·ı-
H ARP VAZiYETI suretle bütün cihan tarafından 

kabul ve tasdik edilmişti. 
Muahedenin imza olunduğu 

tarihi kalem bugün Üniversite 
tarafından şeref vediası olarak 
saklanmaktadır . 

Lozan muahedesi malum oldu 
ğu üzere, bir sulh muahedesi 
beş mukavele bir itilafname, on 
protokol ve beyanname ve bir 
nihai sened olmak üzere 18 par- 1 
çadan mürekkeptir. Bunların 
her biri ayn bir isim taııımak· 
ta ve ayrı bir menfaaÜ ifa.de 
etmekle beraber hepsinin ruh 
ve prensibi aynıdır. Türk mille
tinin kayıtsız ve za.rtsız istik
lal ve hürriyeti. 

Lozanda Türkiyenin karşısın
da bulunan devletler asıl yedi
dir. BirlCt1ik Amerika bütün 
müzakerelerde bulunmakla be-

Berlin, 23 (a.a.) - Alman or-
duları ba,<ıkumandanlığının teb- ı-+-........ ------...~~--'--....,. ..... -..;_ ___ ...... _•1-.;ı 
!iği: 

Ukraynada Alıudll, Rumen, H t t •• •• ı • • 
Macar ve .Slovak kı~lan dur- arp e mo orun ro u 
madan düşmanı takıb6 devam 
etmişlerdir. r 
Şark caphesinin diğer kısıın-

lannda büyük ve küçük Sovyet Bu güukü harpte alınan derslere gö .. 
gruplarının ihata ve imhasına d 
devam edilmektedir. 1lıatadan re or ular hazırlanıyor ve ümidler 
kurtulmak için düşmanın yaptı- h •• b 1 
ğı bütün teşebbüsler akim kal... zır ve motore ağ anıyor 
mıştır. 

Şaşırtma taarruzlarıınız ne
ticesinde düşman son derece 
zayiat vermiştir. 

Fin cephesinde harekat plan 
mucibince devam etmektedir. 

Yeni arazi kazandık. , , 
Mühim Alman tayyare te • 1 

YAZAN: 

1 Enıekli General .Kemal Koçer 

Büyük harbın topraktan kuv- · muharebe arabalarının savlet • 
vet a1u. orduları, mahiyeti !erile karşılaşıruş!ardı, Alman 
11tank,, remzi altında gizlenen (Sonu sayfa 5 •Otun 1 de) 

<Soı".1 ••Yfa 5 ıütun 6 da) (Sonu ıayfa 5 •titun 2 ı.Je) 

Hatayın kurtuluş ~dliye Vekili?.Iiz ... 
yı I dönümü dunAnkaraya dondu 

Dün Halayda muazzam 
tezahüra'tla kutlandı 

• 

Tarihi bir resim: Tayfur Sökmen İskenderuncla halka. ilk ilhak 
mü,icdesini verirken 

Vekilin Beyanatı 
Adliye katipleri terfih ediliyor • lhti· 

kar suçlularının muhakemesi • 
Adliye sara:rının inşası 

Adliye Vekıli Hasan 
Mene:nıencioğlu 

Adliye Vekili Hasan Mene • 
menci oğl uon beş güne yakın 
bir zamandanberi şehrimizde 
yaptığı tedkiklerini bitirmiş ,.e 
dün akşamki ekspresle Anka
raya dönmü~tür. 

Vekil öğleden .. vvel adliyeye 
gelerek burada bir müddet nıc~
gul olmıı~ ve bir aralık d~ ı;a
zctecileri !..abu! etmiştir. Vc-kil 
şimdiye kadar yapbğı beyanat
larına ilaveten bilha&a kiiçuk 
adliye memurlarını alaka.dar e
den mühim bir beyanatta cl:ılıa 
bulunmuşlardır. 

Adlile katiplerinin tcrfilıi 
Adliye katipleri hakkında ,:ü

şünülen ıslahat ve terfih i:ıiııın 
ne vakit yapılabileceği yolunda· 
ki suale de şu cevabı vernııs . 
tir: ..._ • 

" Büyük Millet MecHsiııde 
(Sonu sayfa 5 ıütun 3 deı 

zahiri bir müsaadeden ve k<ı· şartlar dahilinde bir zaruret bulunabilir ki bunlan istimlaki
layhktrın ibaret k:ıla,ca~tır. şeklinde cevaz verilmiştir. Bu ni sonraya bırakmakta lfeledi
•mel"ı bı·r fay 'aısı gorulm.ıye.- ~artları biraz müsamahakar yenin mahzur görmemesi 
.,, u mümkündür. Çünkü, dedigımız"' · / •·ektir. ömrü beş seneye ınhı- nazarla telakkiden ve rastgele Antakya, 23 (a.a.) - Hata-ı hüratla kutlanmaktadır. Bu 
sar edecek bir apartıman,. . ev istimlaklere müsaade etmekten gibi, esasen ne satılmaları kabil- yın kurtuluş bayramı bugün münasebetle Antakyada şehir 
Yahut dükkan beş sene. ıçınde çekinmek lazımdır. Onun için dir, ne üzerlerine bir şey yap- / bütün Hatayda e-ı coşkun teza- csonu sayfa 5 sütun 4 ~•> 
amorti !'dilmek licı;ım r;el.ır. B1;1- belediyenin tahsisat bulduğu tınlma.sı mümkündür. Her bal- ------------------------

'.--.fi~ {!BALKANLARDA 
-~SON SEYAHAT 

na sarfediien sernıayenın f3:ız zaman istimlfık edeceği kara- de bu arsalar meselesini ameli 
ve kan d<ı inzimam ed.ecektır. riyle bir takını vatandaşların olarak, rakam ile mütalea et
Sinaenaleyh bu şart ~aıresınd~ mallarını muattal tutmağa mek daha muvafık olur. Mülki
Yapılan binalar_ın. kırıı. bedeH hakkınıız olamıyacağı kanaa- yet hakkına tecavüze bizi mec-

bel ele dort beş tindeyim. 1stinı •• '·te en birinci bur bırakacak paranın yekilııu §imdi kilerin ,cı ""' 
lllislini geçecektir. _Böyl; ~ir:a- şart malın bedelinin peşin ola· nedir? Bu yekilıı ne olsa mülki
lara kiracı çıkaeagına. ıhtımal rak ödenmesidir. neride istim- yet hakkını ihlfil için bir maze.. 

~lilj) venlcbilir mi? Buna ihtımal lak edilmek kaydiyle ve beledi- ret teşkil edemez. Fakat belki 
vermek 1stanbnl için ayrı \'e ye t:ı.rafından hiç bir taahhüdü bir bal çaresi telkin edebilir. 
Yeni bir felaket ,eşk!l eder Ç~- tazammun etmemek şartiyle Mesela üzerine bina yaptınlması 
k. ki ı dükhan bazı vntanilaşlan mallarına ta- menedilen arsaların sahiplerine ıııı ı~" ıi civarJa ev er ve : 
lar için de bu bet sene omııı:Itt darruft.an ll'eaetem.ke teşkilatı belediye arsalann kıymetlerine 
biıuı.Jar kadar yüksek kiı alar ı~· e.11Siyeye muha lıftir. göre senevi bir faiz tediye etme 
tenmeğe bı;şlayaca1': ve netıcede Zar:nediyorum ki bu işi a- yi belki taahhüt edebilir, bu su. 
bütün ~lılrde kiral!lT son ıe- me!! bir surette tedkik etmcık retle mal sahipleriyle bir anlaş· 
recede artacaktır. Bu arbş m11!'.- bize be!kı b!~ çıkar yol göste- ı ma yapabilir. lrnar masrafla
haı;ıran bu tedbıden c"vel1..i rebıl:r. Evvelii, ~ M>nelik plan- nnın teşkil ettiği yüke bütün 
!nal sahip:eri i('Ul bit· piyanr,o dan sonr.. y1>şil 8'ilıa yapılmak İstanbullular iştirfilc etmelidir. • 
ikramiyesi kşkil edec,..nir. 

1 
üzere ı:ıtim;aı. edilecek arsalar mutazarrır etmekte hiç bir 

Fakat, Lıtaııbul hJ.lln be5 se- ha.-ıgileı·.d:r ve bugünlili kıymet- Bazı arsa sahiplerini bilhassas 
ııe ömJı-lii apartımı<.ı ve .,vıere 

1 
!eri necUr? !eta..'lbulda arsa hak yoktur. 

lıizum g;istcrclill--ri kirayı v..-ı Yl\I' lti 1tuz ı<cne.lonh{'ri irane Hüııeyin Cahid YALÇİN 

F ransada baş 
gösteren sabo
taj hareketleri 

Almanya Fransa· 
dan yeni toprak 

taleplerinde 
bulunmuş 

Nevyork, 23 (a.a.) -Taas: 
"Nev - York Journal And 

Americain,, gazetesinin Va
şiııgtondan aldığı haberlere gö-

(Srınu ~ayfa 5 aUtun 4 4e) 

Fırancala 
tevziatında 

yolsuzluk mu ? 
Adalar kazası tevziat 
hakkında bir ihbar 

yapıldı 
Adalar kazasında francala , 

tevziatında bazı yolsuzluklar' 
olduğuna dair bundan bir müd· 
det evvel İstanbul belediyesine 
yapılan .bir ihbar üzerine bele • 
diye müfettişleri Adalar kaza • 

(Sonu aayfa 5 Mitıın "I de) 

Yazan: Aka GÜNDÜZ Tefrika No. 12 

GüzelB snayolunda 
Boşnaklar bizim işlerimizle yürekten 
ilgili, ' :zim iyi oluşumuzu kendilerinin 

iyi oluşları gibi yürekten istiyorlar 
Vakit vakit, hortlıyacağı, bir !er tahtadandı. Üzerlerinden a

kabus ağırlığı ile ortaya çıkan ğırca. şeyler geçirilemezdi ve her 
Habsburg'ların emperyaHzması köprü ba,<ıındaki üç beş kişilik 
Bosna · Hersek kıt'asında dar Nemçe karakolu o köprüyü iic; 
hatlı demiryollan yapmış. Tü- beş dakikada atıp yakabilimi. 
neller kazmış. Şoseler silindir- Bütün bunlar emperyalizmnsı
lemiş. Fakat işte o kadar. Fa- na karşı çıkaoa.k herhangi bir 
kat taş veya beton köprüler ihtilfilden kaçındığı içinmiş. 
kurmamış. Yollan da askeri ba- lrnar edilmeyişine gelince; 
kımdan görmüş. Yaptığı köprü- (Sonu Hyfa 3 ıill•• 1 do) 
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HAZRETi YUSUF EHi H ERLERİ 
İLE-----

. G 0 Z EL L El\ G 0 Z EL l Z 0 L E Y HA 
Yaza(l Muharrem Zeki KORGUNAL 

:-40~ 
Koridorda yalnız kalan Pati- !anmalıyım ki hakkında. böyle 

far, bir müddet düşündü. Yusu- hP.ksız bir karar verdiğimden 
fu zindana. attırmağa karar ver d-.layı bana mugber olmamalı ... 
mişti. Fakat bu haksız karan Yemliha, afallayıp kalmıştı. 
ona nasıl bildi?"ecekti? Ortada Potifann Züleyhayı ce2alandı -
iıılenmi§ bir suç yoktu. Sadece ra.::ağı yerde Yusufu cezalan -

Hatay kur
tuluşunun 
yıldönümü 

Dün Halkevlerin· 
de meraı;imle 

kutla dı 

İngiltereden Bol 
iktarda Pamuklu 

Mensucat Geliyor 

Züleyha tarafından işlenmek is- <'ırmağa kalkışmasına bir mana Senelerce ana vatandan ayrı 
tenilen bir vünah vardı. Yusuf, veremiyordu: yaşıyan Hal.ay Jmrlwuşuııan 
inanılmıyacak derecede beşeri - Züleyhayı ce.zal&ndırsan yıldönümi.i rnö;nasebetiyle dün 
bir kudret göstererek Züleyha- daha iyi olma.z mı? yurdun her köşesinde şenlikler 

ilk parti İskenderuna gel~ bu vazi
yet mensucat piyasam!Zın geni~ıleme

sine e ash surette amil olacaktır 

nın tasavvurunu akim bırakın.ış Diye sordu. Potifar, ellennı yapılarak bu mutlu gün kut- l Bir müddet evvel lagiltereye 
tı. Bundan dolayı mükafat gör- uğuşturnıağa başladı: la.nmıştır. ısmarlanan pamuklu mensuca-
mesi llzıındı. Halbuki va.ziyetin - Züleyhayı ce.zalandırmağa Halk gece geç vakıtlerc 1<a- tı.n mi:lbİDI milrtarlara varım 
nezaketi ceza görmesini icap et- ha.kkım yok. \ dar bu lıe.yrama iştirak etmiş son partisi de son güıılerde 
tiriyordu. Herkese Yuaufu ka- - Niçin hakkın olmasın! Sa- ve Hataylı kardeşlerimizi sevgi meml~timize gelmiştir. 
bahatli göstermek bir zaruretti. na ihanet etmek istiyor. Namu>:• ile ~ır. Dün, ııefıriıı>izdeki lllakadar
Aksi halde Potifar lıalk nazarın lu bir koca, ba.ştan çıkmayı ak- Bu r.ıünasebetle Halke,·leriı.ı- !ara gelen maliımattan anlaşıl
da pek feci vaziyete düşecekti. lına koymuş kanauıı oezalanılır- ele de gündüz ve gecl! bu mutlu dığı.na göre bu mallar İskomde-

Potifar ne yapacağını, verdi- mak hakkuıı haiz değıl mjdir? J nma muv::&lat etmi9 bulun-
ği karan nasıl tebliğ edeceğini - Gerçek söylüyol'SU!l ~- yıldönümü için konf Pranslar, maktadır. A)-,,i zıım&rİda pıı.-
dUşünüp dururken arkasından liha! Fakat Züleyha ile beaim konserler verilııl1; ve ltalkevleri makin menımcat ile belli ba~h 
bir ayak sesi işitti. Başını çevi- aramda acı bir hakikat var ki, TE>msil kolu gençleri tarafın- ithalat C\'Ya!TID'.-.lan Jrnbank ye
rip bakınca Y emliha ile karşıhış bunu ikimizden başka hiG kim- dan verilen tenuıi.ller bü)'ük bir kfum baZ1 partilerin de tskerıde-
tı. Bu tesadüften tarif edileıni - ae bilroiyor. Sana itiraf etme- alii.ka ile takip edilmiştir. j runa geldiği anlaı,ılmaktadır. 
yecck kadar memnun oldu: ğe mecburum ki Züleyha, bende _____ __:. __ ___:. _________________ I 

- İyi ki geldin Yemliha, dedi. bulamadığını Yusufda aram:ığaj 
Sana mülıim bir meseleden bah- f' hlkmıştır. 
&edeceğim. Şu odaya girelim de Yeınliha zekl bir dı. Po-
uzun uzun konuşalım. tifarın ne demek istediğini be-

.Az ileridekı odanın kapısını a- men anlayıverıniŞti. Sonsuz bir 
çı.p içeri girdiler. Birer §iJte üze- hayrete kapılarak somu: 
rine bağdaş kurup karşılıklı o- 1 - Korkarım ki Züleyha lıila 
turdıılar. Yemliha aordu: kız bulunmaktadır, doğru ma 

Zeytinyağ 
fıyatları 

yükseliyor 

\ . 

ı 

Bir katil 
mahkum 

oldu 
- Ba~eoeğin meııele ne- Potifar• 1 

dir? - Ne yazık ki doğru ... Fa- • 
- Yusuf meselesi... kat Yemliha, bu müthiş Sl!TI Fiyat mürakabe Tahınn Durmaz 
- Yusufn ne olmuş? öğrenmiş olınıyacakSın! 1 • • • 
- Yusuia şimdiye kadar bir ! - Üz~e Potifar!' Hiçbirıkomısyonu Yaztye· g1de.r beş Sene ha· 

şey olmadı; ne olacaksa bundan! şey bılmıyorum. , t" f dkik d k ı • t cak 
soııra olııcak. ( - Teşekkür ederim. . 1 e e ece pıs ya a 

- Bir kabahat mi işledi? 'r - Bu takdirde Yusufu Zü- ?.eftin y~ fiyailanmn yük- B"ır müddet evvel Eyüp _ Def-
- .İşte -~nim de ııaııa bahs&- 1 leyhadan. •rırmak · zaruridiı-. 1 .,,.!reeğe t'9!Jiw4zıb>ı yazmıştı.it. ' tcırdD. . ol da eseıes· 

Bu mallann ithali için derhal 
teşebbüslere geçmiştir. Gerek 
Basra - Bağdad yolunun yeni
den açılmaSI., gerekse İngiltere
ye sipariş edilen ithal&t eşya -
mızın böyle peyderpey gelmesi, 
z:;.ten darlık bulunmayan itha
lat piyasamı:ı:ı bfulbütün geniş· -
l ~tecektir. 

Dün alakadarlara gelen maı·-ı 
mata göre İagiltereden gelen 
pamuklu mensucatın manifesto 
lan bugünlerde Oımuınlı Ban -
kası tarafından Mıntaka Tic:ı.
ret Müdürlüğüne gelecektir. 

Suriyeden de yapağı geliyor 1 
Haber aldığımıza göre yakın 

da Suriyeden şehrimize yapağı 
se\·:d!le başlanacaktır. 

Ancak bu yapağılar, şehri
mizde kalmıyacaktır. Zira, Su
riyeden Meydanıekbere, oradan 
da şehrimize getirilecek yapa -
ğılar, transit tarikile Macarlara 
satılmıştır. 

Şehrimizdeki Macar ticaret 
ataşesi, alakadarlara müracaat 
ederek eksperler istemiştir. 

- OKUYUCU 
DİYOR Ki: 

Elektrik idaresi 
cevap veriyor 
"14 '7 1941 tarihli nüsh&

nızda bir şikayeti dcrcedilmi!; 
olan okuyucı-lanruzdan V. A- • 
teııin adresini 22 7 941 ta
rihli nüshanuda görmüş ol
duğumuzdan mesele hakkın
da tahkikat yapmak kabil ol
muştur. 

Bu abonemize 8 · 2 1941 ta
nlıinde cereyan verilmiştir. 
O valdtte.nberi hesabı carisi 

~u vaziyeti göstermiştir: 

8.2.941 
18.3.941 
16.5.941 
12.7.941 

İşaret Sarfiyat 
0.105 o 
0.108 3 
0.133 25 
O.H4. 11 

K. V. saat 
Bu cetvelden anlaşılacağı 

veçbile., bu abonenin sarfiya
tında7 veya 17 kılovatlık bir 
miktara tesadüf edilememiş 
tir. Ancak bu müşterimiz 
16.5.!»1 tarılıinde kıraat edi
len işaret üzerine çıkarılan 
25 kilovatlık sarfiyatını faz 
la gördüğünden, sayıcısmın 
muayenesini talep etmiş ve 
yapılan muayene neticesinde 
sayıcının ayan munta.zam bu 
hınıluğundan kendisine 1 li
ra muayene ücreti ilave edil
miştir . 

Vecihe Ateş namına olan 
bu abonmanın tesisat numa
rası 233590 dır. Ayni bina da 
bilinde bulunan 233592 tesUıat 
numaralı diğer bir aboneınlze 
18.3. 41 tarihinde 7 kilovat 
ve 161>.4.1 tarihinde 1.0- kilo
vatlık bir. sarfiyat talıakkıık 
ettirilmiştir. 

mek istedıgım mesele -budur. E· Ancak zındana attırniaSan 'da .- .. _.. .. . r Y ua • param ın
vet, k&bıüuıt i$ledi, hem ' de 00.-t baçlı:a türlü aylr. san· o!nıa'z mı• Fıy_at murakabe J;ıurosu . vazı- den çıkan bir kavga sonunda 
yük, çok büyük bir kab&hat! .. - ı - Olmalı! Sebebi de şıi: Zji- }'eti Udl<lk eı:m:ı:~'" .. 1 arka~ Osmaın bıçaklayarak 

- Ne J:ta ! · " ' ' ' leylıa, hakil!:a.teıl l\.aikın' <l.üine k Bo.be maaat cı.-- ,.:,r;~· ı öldiiten, Hınl!diyi <le agı-r saret-
" · k iki · ki d" "· "' · f · ·da · a memuruıaa l8'e wıuuııa ... - • -:- .,~ . &ç ay .evve .. çır h uıım...,. ı usu ~. zın . na attır- ğündfa ~ de koatro.lör terfik te yaralayan T&hain Dnrmaz 

hil.diseyı ifşa etti; Zuleyhayı mllkla halkın Zuleylıa hakkın - . . . gider dındaki ka.tıli hak 
halkın diline düşürdü. daki kanaatini değiştirmiş olıı- ı edilmiııür · . .. . . ı . .a .. . . . _ n mu .,. 

- Buna emin misin! cağım. Herkes . Yusufu .auçlu,' Komısyonun _b~ır ıçtı- .ıneııı dun bırıneı agır ceza mah-

Hafi bir 
içtima · ·ı ı Okuyucımuzun mektulrun

da 7 kilovattan bahsedililiğine 
göre, bu iki mi:i.şterini11 ara
lannda hesaplanııı karıştırıp 
kacışbrmadıklan suali varid Mürakabe komis

yonu hafi bir içti· - Kendim emin dI'ğilim. Ba- Züleyhayı masum tanı;ı.ıacak ve m&ınCbL reytıı;ya:gı fiyati:ırı ıle lııemeri tara.fmda.a bitirilmiş 
na bunları Züleyha aöy.ledi. !nan bu suretle lekelenen naıııuscım rııeııgul olacagı • 11 l•pmakta - ""' kerıcfuıin.in cinayeti kasten iş-
mağa mecbur kaldım. Yusufu temizlenecek. ' dır. · · - · - Jemediği neticesine . vanlarak 
zindana attırmıığıa karar veıı-ı - •Yuımfun zindana atiıması- Zeytinyağcılar :r.eytinyağlan- beıı sene on yedi gün hapse mal>- · 
dim. nı Züleyha da bu :ıruU<satla mı nın yükselme-:i ' P olıırtk küm edilıni .. ir. 

-:- Çok ka~ konuşuy~rsun istiyor? " · 1 f teneke ve bidoa fiyatlanıun yiü- ;r. 

Potiiar. Kendin emln değilsin, _ Hayır! Onun ınakSadı ta- · seldiğini ileri sürmektedirler. 
sonra da inanmak mecburiyet_!n mamen başka. .. Anladığıma ~ Halbuki zeytiı;. yağlan yalnız 
?e kalıyorııun._ Senı. ınaııma.gı\k re şöyle düşünüyor: Yusuf zin- bu kaplarla değil. çıplak olarak 
ıcbar eden delil nedır? f dana atılacak. Bir 'müddet ya- da satılmaktadır. Bund&ll baş
. - ?öyledim ya, Züleyhanın tacak. Sonra çıkacak. Tekrar kıı. yakında .memleketimize tene-
ıfadesı... .. .. .. ·' zindana atılırım korku.sile Züley ' ke ve bidon gelecektir. 

- Yo Züleyha yalan soylu - hanın davetini kabul edecek. O' Zeytinyağlarına ın.. avi ola-
yorsa? . ••. , .. zaman ikisi, benim aarayımda rak pamuk, keten, susam ve 

Açık teşekkür 
- 1 stan!ntl V ercm Jltısadelcsi 

cemiyetinden: 

ma ·akdetti j 

~ mürakabe kom.işyonu, 
d" öğleden sonra, nli muaviai ' 
Ahmet Kınılnn reisliği altında 
hafi fevkalade bir celse akdet. 
ın.iıJt.U'. 

Komisyon, mutad içtimalann
da.n lirini bugtin yapa.cak.tır. 
B-.ıg:iiıı. yapllacak toplaıı.tıda 
kundura fiyatlan meselesi et
rafında görüşülecıektir. Bıi 
hususta Sfuılf!tba.n!Wuı istenen' 
raporge~. 

- Yalan ~ÖJlledigı :nuhak - oturacaklar; benim "ekmepmi haşhruı yağları da yükselmekte
kak; Yusufa ıftira_ attıgı da !'1\1 1 yiyecekler ve karı koea gibı ya- " dir. Ha.ziran içinde 58 - 59 ku
hakkak ... :Suna ragmen Yusufu şıyacaklar, Ben dc'omrümün so- ruş olan pamukyağımn _bir lit
suçlu olarak_ .kabul etmek meli; -QUna kadar kalbime şilphe ge- ' resiİıin dünkü fiyatı 65 kuruş-
burıyetindeyım. _ tirmeyip onların kardeşane sc- tu. 

Cemiyetimizin yeniden küşat 
<!Wği .Beyko.daki Subqı verem 
dispanseri fakir ha:stıılanndan 

beherinin ayda on ~r lira 
vermek taahhüdile gıdalarını 
tefnin etmek lütfunda' bulunan 
Ta.a sinemam sahibi Bay İsmail ! Fiyat mürakabe komisyc>nu, 

- Sen. ç~dırdın mı . Potila~ ! viştiklerini zannedeceğiİ)l, ne ...;.,.,...,_,.._""'""'""'"""""""""-v-.""'...-v'. 
~uça~ bır ınaana suç ısnat edi- feci bir vaziyet, değil ·mi? / KT /SAT 

r mıE. tm k ·~-· li • ,_, Yemliha, hayretinden donacak 
- e üUJfil ge yor. "-""' t ta k · ı ot. hal gel . t' 

olabilir. 
V. Ateşin sayıcısı yakında 

muayene edilerek muntazam 
bulunduğu cihetle bize fazla 
bir para ödemiş olması bitta, 
bl ınevzuubahiıı oi2maz. 

Okuyucunuzun diğ'er ba.zı 
nokWar hakkında şikayeti 
vara&- bwılan da tamamen 
bitara.faııe ola:raJı: tetkike i.
made bulunduğumuzu saygı
larımla arzederim. " 

Yeni Sabah - Elektrik 1-
dare!ıini, Qlfuyucu sütunu. -
muzda <;ikan bir '!ikayet hak 
kında gös~diği bu hassasi
yetten dolayı tebrik ve tpşek
kür ederiz. 

Şaşılacak 
· bir iş 

-,,-.---<>---

Dahiliye Vekifüıi1l 
bir tamimi 

Yazan: ULUNAY 

1

. Gazetelerde Dahiliye velft! 
Bay Faik ôztrak'ın son deree& 
dikkate §ayan bir tamimini okU· 
dum. Bu değerli hükfunet ada· 
mı bütün valileri ahali ile şah• 
san temasa da.et ediyor; nıil· 
hakatta yapacaklan teftişle!'' 
de köylüafuı. ahalinin vıı.sıtııSlı 
oiarak diıılerunesini tavsiye edi· 
yor. 

Kıymetli Vekilimizi cani.i gö
nülden tebrik ederiz. 

Bir memleketin en büyük hiİ'. 
kümet mümes:rilinde başlıca ik1 

1 sıfat vardır: 
[ Evvela bir şehirde resen Ole' 
r mur olan adam bütün mi1letil1• 
rahatını dü.~en hükfımetin \"e-< 

1 kilidir. M ulı:addes vazifesi hef 
şeyden eVYei. ınül.küu refab1 

için yapılan kanunlan tatbik e
derek halka hizmettir. 

Sonra devletin, milletin ha.ti 
ve istikbali kaygusiyle ağır bır 
mesuliyeti gözüne alan hüJ<ıl.• 
metin şahsiyet ve şerefini de 
temsil ıle miilrelleftiı-. 

Bu iki sıfatı. birbirine mer.c ' 
ederek vakıır ve lıakşiııas bll' 
be.bıı. gibi M:izleri himaye edel· 
Kudretlerini fena kullanan ki'" 
vileri salaha. davet edec . 

Eski rej.imlerde halk ; hii· 
kü.mei:i temsil edeıılerin a.r~ 
da daima. bir perde mevcut idi· 
Bu bid'at gitgide peYdeyi o ta' 
dar kalıalaştmnıştı ki o ~ 
!ar bir valin.in huzıınma ;;;JanaJ' 
müstesna bir mazltariyet ta
kil ediyordu. 

1 Halbuki tarihte adalet faslıll' 
1 da büyük şöhret kaz•aan ri· 

cal, bükü.met hikınetiıU arad• 
vasıta olroaksızın halk ile teıııall 
say~inde temlıı etiıifşlerdi: 1· 
kinci Halife ömer gibi h~ 
li .bir adamın huzurtına herlı:eS 
girebilir ve derdiıli Söyıeyebi· 
lirdi. 

İlk Arap saltanatını tesis e
den Muaviyenin :yaaı.na gire' 
bir bedevi yiizüııü hüküm.da • 
rın ~hreslııe . "klıı.ştırar~ 
ınüşkülünü izah ederken l:ıeJt • 
~ "ağız .k(ıkus~ na ~eı' 
olduğunu lfıssederek , ~ 
riyle buntııııu tL:. ı=ıia ın' 
bur olmu (. :ıkıı F,<=ren ~ 
11İ Iuavi:teııilı eline vuran.Jı: : 

- Çek elini burnnndan ! de' 
miş. Sen m üs!ümanlann n:xnıcııd• 

1 

deratını sırtına ylilı:lendikt!O 
sonra bizim gibi ihtiyar!ann a~ 
kokusuna tahammül etmelisı11 · 

1 Cumhuriyet, iti! .mırtiakiy~ 
1 rejimi gibi ilti mihvere talıl 

halde Züleyha fenalıkta son had 1
' ş . ":ı1 ec..,.. • . fl . mış 1

• 
dE> kada gid k A ,,_ bild. _ I :Jl.!~lek gıbı saf ve tem.~ zannet-

. : .. ecı' · Cl-,A 1. ı tıgı amcasının lıızı Züleyhadan 
reyını kı, Z~leyha, Y~ufu se.vı- böyle bir fenalık zuhıır edec -ini 
yor. Onu .2lila ıı;lemege tahrike k • . . eg . ı 

Y f b
. t" 

1
.. şu ete vırtma hadfaesıne sahıt 

çaıışıyor. ..usu • ır uru. razı olduğu İıalde bile aklına kabul 

ayı üzümü i,gınindeki yerli ça
Sekhan, Opera sineması sa.bibi 1 yın kilosunu 180 kuruşa sa
Bay Kadri Cemal, Eczayi tıbbi- 1 taca.kk.ın ıı _ 12 liraya satan 
ye deposu sahibi Bay Agop Mi- 1 bir çaycı ile . kayıkta . yaptığı kö- ı· 
kailyan ve esbabı emlfilrten Ba- müı- satışlarına toptan narh ü- . 
yıı.n Feride Zozi.k oğluna cemi- 1 zerinden. fiyat alan Galııtada 
yetimiz n•nnna teşekkürü bir Kürkiiçii)ı:apıda bir kömürcüyü ' 

Fjyat mürakabe bürosuna borç bi~iz. 1 ~vermiştir. 1 Bazı fırınlar bir 

Ef~i~!§f:~~ I~ GECE SOYGUNCUL Hl 'ç~;::ı~~~a::~eta 

Bir ihtikar cürm'Üi'lleş· 
hudu netice vermedi 

.devlet usulü, ae de ,me!l"utiyet 
gibi millet ye h ii.İcümdarlığı.11 
bazı haklarından ferağatleri.Ylt 
teessüs eden bir re_iimdir. gii· 
kıluetle milletin kaynaş~ 
dan, birleşnıesindım doğan ııır 
.idaredir. Her hangi vilayette, 
kazada bulunan vali V'e kayrıı~· 
kam, doğrudan doğruya milleti# 
kaynağından ve birliğinden çı• 

kan bir hühlWmet· mümessili ' 
dir. Temsil eylediği milletİll 
derdini yakından dinlemek b:ıl· 
ka emniyet verir. 

olmuyor. Zuleyha hındctlenıyor, ett' · d Zül' h · ı 
"be . 1 lk d'l' d" .. dü d' ıremıyor u. ev ayı ıha-
~ . ıa ın 1 me u.~!-11' .. 1- nette bu derece ileri gitmeğe 

~c iftıra edıyor; benı. ınandırı - sevkeden amil acaba ne olabilir
\ or. ~en de Yusufu. zındana at- di? Sadece kocasında bulama
tırmaga karar . ııerıyo":'m. _İşte dığı erkeklik kabiliyeti mi? Yu
n;es~ıe .. b~.dan ıharet. Şımdi be- sufun fevkalade güzel olması 
nı dw;ündurcn bır nokta var: daha müessir bir amil teliıkk' 
~-aba bu, karan yusufa nasıl edileme2 miydi• Meseli Yusu; 
b ldıreyım. Öyle bır lisan kul - azıcık çirkin aratılsa idi Züley- 1 

y ~!!E ~~D~~ı. 
T\lrklye Eerı9bı 

SENELiK 1400 Kr1- 2700 Kı;., 

ha ona kolay kolay gönül kap- ı 
tırıt m1ydı? Yemliha, bur.a ihtı
mal veremiyordu. Züleyhanın ı 
ba-'jtan çıkmasına sebep, ıtıuhak 1 
kak ki Ywıufun eşsiz güzelliği 

ldi. Bereket versin. Y'usllfun ah
lakı da "'ii2elliğl kadar eşsizdi. 
Yusuf biraz ahliık ziıfl' göster -

· seydi, iki genç ve güzel vücut 

tasfiye halinJe olduğunu, içeri- - çıkarıyorlar. m. ı.: 
de sahipleri olan iki kardıışin y 
hesapla.,nakta bulunduklan gö 
rülmü.~. defterler ve hesabat 
tetkik edilince bu hareketin, 
her hangi l;>ir ihtikar teşebbüsü 
ile aliı.kadar olmadığı anlaıµl-
!Illitır. · 

Bu ihbar. tek bir ı:ak'aya ait 
oldnğu gibi piyasada gepenkle
rini indirip gizliden gizliye mal 
satan mağazaların )Julun.ınasrna 
imkan olmadığı ela fiy:ı,t müra
kabe teı,ıkilatınca bildirilmek 
ı~ir, 

Parayı değil yemeğe, kapmağa 
bile muvaffak olamamışlar .. 
Birinci ağır ceza malıkeme- yumrultlarından daha fazla aa

si dün. iki gece soyguncı.ıs\ı. hibinl muhafaza ettiğini 
hakkında.ki karannı bildirpıjıj;, Tabii Behiee, . bir taraftan • 
kendilerini hapis cez8.s1!ıa )nah içinde yüzlerce lira bulunan 
küm etmiştir. ~ kese kağıdını iki elile kavra-

Hulü.si ve Haiit adındaki . bu , mı,, bir taraftan bütfuı gücü, 
iki gece soyguncusunun mace- lı:uvvetile avazı çıktığı kadar: 

İstanbul belediyesi müfettiş
leri Beşikta.ş mıntakasındaki 
fırınları teftiş etmektedirler. 
Şimdiye kadar yapılan teftişler
den elde edilen netice ekmekle
rin iyi oh.tuğu kanaatini vermiş
tir. Fakat fırınların bir çuval 
undan çıkardıkları ekmek mik
ta,rlan tehalüf etmektedir. Ba
ı.ı fınıılar Oir çuval undan 91 
ve ba.zıları 109 clcmek elde et
mek(emrlcr. Belediye bu vaziye 
tin $ebeplerlı:ii are.Şllrncakbr. '• 
~~~ 6 AYLIK 760 » 1450 » 

3 AYLIK 400 » 800 • 

1 

çol<tan birleşmiş olurlardı. Eğer Mu·· TEF """RRIK 
Potifar şimdiye kaclar karısın - ı::; 

ra!arı bir -hayli meraklı ve ken- - · tmdad. öldürüyorlar, can 
dileri için de oldukça a.cıdır. kurtaran yok mu, diye bağır- Sivasta yerli ınallar 

p117,an ~byor 

1 

1 AYLIK 150 » 300 » 

TAKViM 
HIZlR 80 GÜN ~05 AY 7 

1360 24 1357 

Gemazie~ TEM Mu z Temmuz 
ahır 29 1941 ıı 

Perşembe 
Güntf ooı. lkin::U 

9.IS 4.46 8.44 E:ı:ant 

•.49 ı:ı,:ıo 16.18 V•sati 
Akpm Yatılı lmuk 
1'2.00 1.S3 7.07 Ezani 
19.33 21.28 2.41 Vaaatf 

DiKKAT 

1 

\ 

dan bilfiil ihanet görmemi• ise 
bu lütfu ancak Yusufun yüksek 
ahlruuna bor~lu idi. Böyle bir 
delikanlı zindanda nasıl çilrütü
lebilirdi? Potifar, açıktan açı
:ğa zulüm · ·oluna sapıyordu. 
Ytmlıhanm vicdanı buna, bu 
mütbi haksızlığa bir türlü razı 
olamıyordu. Potifara döndü: 

- Demek Yusufu mutlaka 
zindana attıracaksın! 

- .Kat'i kararım budur Yem 
liha! 

- Ona "Ben senin masum ol
duğunu biliyorum, buna rağ -
men seni zindana attırmak mec 
burıvetindeyim., .demek cesare
tini l!'Öeter:ehilecek misin ? 

- Iııte bu cesıe.reti kendimde 
bulamıyorum. -- ~ 

Yeni Sabah• • a g5nderılen >-•lar .:- B~a. itimat ederrep. hük-
ve evrak neıredil•ln •dilmeıin Mııııdcf ~u kendisıne ben tebllt ede -
olunmız ve bunların kayhotmaıın- , yını, 
dan dolayı hiç bir m•••llyet kabul · ;- Yapabilir mi.sin Yemliha ! 
edilmez. ( Arkll3ı oor J 

Canavar düdüklü tayya 
re tecrübeleri 

Dün çıkan gazetelerden biri 
Ankarada yapıldığl gibi şehri
mizde de canavar düdüklü tay
yarelerin iştirak edeceği bir 
aliirm tecrübesi yapılacağını 
yazmıştır. Bu husueda al&ka
dar makamlar nezdinde yaptığı
mız tahkikata nazaran malfımat 
mevcut deı!;ildir. 

İstanbul nüfus müdürü 

1 
işe başladı 

İstanbul nüfus müdürlüğüne 1 

tayin olunan B. Hulüsl Eren 
şehrimize gelerek ~ h~ı•
tır. B. Hulusi Eren bugünlerde 
vil.&yet dahilindeki nüfuıı .itleri
ni tetkik etmek üzere kısa bir 
seyahate çıkacaktır. İstanbul 
nüfus .müdiir ve memurlan ara
sında bazı nakiller olacağı söy
lenmektedir. 

Bu iki arkad~ beş altı ay mağa başlamıştır. Bu vaziyet 
kadar evvel, üsküdarda, Se- karşısında mütecu'izlerden bir 
lamsız civarında bakkallık ya- tanesi Belıicenin ağDn.ı ka.pa
pan bir kadın keşfet.mi9'erdir. tarak feryaclma miai olmağa, 

Bu Behice adında ve yalnız diğeri de elindeki kese kiğıdı-
nı kapma~ sav~ardır. 

başına çalışan bir kadındır. Fakat ilti erkek bir kadını 
Her akşam geç vakit, çekme- zapta muvaffak olamamıs, ke
cesindeki paraları büyük bir ııe kiğıdı patlıyarak pO:ralar 
kese kağıdına yerlE!l'tirnıelrte yere dağılmış v o sokaktan 
ve tenha, ıssız sokaklardan bu sokaktan da bekçi düdükla
geçerek yavaş yavaş evine git ri ve koşuşmalar ba~ göster-
mektedir. miftir. 

Hulüsi ile Halit Behiceyi bir Huliısi ile Halid böylece 
iki günlük kontrolden ııoı:ım plin.lannda muvaffak olamı
bir pliın tertip etmişler ve bir yarak tabana kuvvet kaçınış
akşam karanlık bir köşede l&r, fakat ilı:i üç gün içinde de 
kendisini beklemeğe ba.şlamış- yakalanarak tevkif olunmuş
lardır. Biraz sonra B&- lar ve birinci ağır t.,..ra mah
hice göriimn.İilj ve .t:a.m ynla- kaneoine verilmi !erdir. 
rıııdan geçerken iki arkadaş Mahkeme dün 'her iki maz-
k&dını.n üzerine atıl~. _..., da suçunu eabit göı-dü 

F.a.kat ~ece aoygunculaı:ı lıir ve kendilerini ikiser sene dör-
~ unutmuilardır. Bir kadın der q m.üdietle · h wıah-
sesinin en kuvvetli bir erkeğin kfun etti. 

Sivas (Hususi) - Siimerbank 
umum mi1dürlüğü tarafından 
şehrimizde bir yerli mallar pa
zarı açılmasına karar verilmiş 
ve bu hususta icap eden tedbir
leri alınmıştır. 1 

Koyu isaı'dıı. köprü in.,,.atı 

Sivas (Hususi) - Büyıik zel
zelede hasara uğrıyan Koyulhi· 
sar, Reşadiye ve Koyulhisar -
Sivas yolu fızerindeki köprüle
rin yeniden kat'i bir P,ekilde 
yapılması içiıı Nafia Vekfiletin-ı 
den verilen tahsisatla bu köp -
rülerin yapılıııaillna yakıııda . 
başlanacaktır. 

Halkeviııin mol:örciifük kursu 

Si.vas (ını-i) - Şehrimiz 

hal.lt:evinde bir motörcilliik kur
su açılmış ve btt kurs muhitte 
derin bir alaka ile karşılanmış
~. 

Uz= scııeler mecnun padi· 
şahlar elinde kalan hu mcroJe
ket, büyük mem.urlaııru, nülletD 
bir umacı gibi. göstennlı;ti. }dil• 
Jet kendini anlayan, derdini dill' 
leyen bir hü.kümet adamına 3' 

sırlarca hasret çekiyordu. Mıl· 
Jetin ihtiyacım anlamaktan te
gafül eden eski devirlerin bu ıı· 
macılarını halk, yaradılış itib3! 
riyle de hel'kesten aykın zıırı: 
nederdi. Millete telkiri' ettikleri 
şefkat. muhabbe,t değil~ dehş_et· 
ti,, Eski Yalilerin ,şa~_.Siyetıcrırı.0 
taaıtUk eden şu fıkrayı kaydcdI' 
yorum: · 

Vaktiyle Konyaya bir vıı.Jİ 
tayin edilir. Memuriyetine ı:ı· 
dı-r. Sehirde • zühd ve salahlyle 
tanınİnış muhterem bir zat bil' 
lunduğıınu haber alarak ziyıı.· 

retine gider. Mübarek adam vıı.-
liyi tamir ettirmek üzere o!dtı• 
ğu evinin damına çıkarır. Dalı• 
o zamanlar Konya evJeriDill 
damları kiremitle örtillmiycre1' 
toprağı sıkıı;tırmak suretiyle 
yapıldığı için ev sahibi vali pe.· 
şayı lakırdıya tutarak da.ınıl• 
dolaştırmağa başlar ve pa.şıuııt' 
bundan alındığını hissedince: 

- Pa~am! der. Si.ı.i b~ 
.kabul etmekliğ:im tabii Iıayrr 
tiniei eelbetmiştir. Biz.im evle
rin damlan toprakla örtuıiir. ~'. 
raz sonra çıkan otiaı:ın koklcrl 
toprağı çatlatır, dam ıUanaı!;' 
başlar. Sizin ayağınızın bs,5tıt:"1 

yerde ot bitmadiğini - söylerltıl' 
de ben de onun içi:ı sizi b.ıradll 
kabul ettim!, 

ULUNAY 
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Şin1dij!I< ~ul<adar 
SON SEY AHA 1--. = ı:m/-L-oz_a_n]_ll_l_b_ug_iı_'nl!-· 

Siyasi Tedkikler: 
Amerika hariciye miisteşan 

Smnı•Pr Welfos 'l1y;ı.nı dikkat 
bir nutuk söyledi ,Ye ellerinde 
bulunan kat'i delillere nazaran 
Almanyanııı Avrupada henüz 
istiklalini kaybetmemiş devlet
lerden birine hücuma hazırlan. 
<lığını bildirdi. 

· ı anya 
Nereye 
Taarruz 

.4liı.J harek<'ti, Lıpanyanın aske
ri Ye ılıtıı-.~di vaziyetini son de-1 
reN• ilin uğratmıştı. Memleke
tin bütün ihtiyatı tükenmişti.' 
Bu vaziyette harbe iştiraki oııu 1 

büsbütün zAfa uğr1.tacak ve ab
lııka altında. ın.la'Cııiından dahi
li kalkınması büııJoll.tiin imllan -
ı.ıız hale gelece~. 

BoiJazlar hakkın
da nıüfa/ea/ar <ı,,fı ı inı·l sııt:fuJa) 

lit.~t·k uzun yıllar L.r 
Tnttııiı evalc~i ~dını, 

ı.11 HabsbÜrg bayra~ı 
ın de,·cku~u11a benzew 1 

".'. 908 - 909 Hhıllnn- 1 
' ı,,. Son bron buyume- 1 
ıp ~atırc.la.ınag. ba$lnw 
~ii1 ür, 918 de temclin

.:ı. 

~ .. ~,·ün o kıt'ayı ba~
~ı" a calıRıyorlaL \'e 

u l•iÜyofı~r. Harp 
.,·• -·· aldıklarının <;o 

f· •• \or. ı..::ö1·rli. a~falt, 
" ·1jr.al. ('ndu tr; ":(> 

· ,_ .al, c ndli~tr~ 'c 
•t Ç;('l bir IT.'(J 11~('kPl 

1: ;hl 1utoğı·. fl(ırla 
'• .tıt. 4 mad<li bir '.n~ıııc: 

Sırp~a konu~ur. F<:kat Sııpl~r.n 
Y"~'"' ç·ııl ye ölekıl<rın ıu lalın 
harfleridir. Bir müslüman eı·knf 
dairesinde seksenlik bir müslü
man gördüm. Gözlüklerini ta.k
nuş, lalin harflerile basılmış mil
li gazetesini okuyordu. Amma, 
tuhafı neı·esi? Ben de !atin har 
fini kabul ettiğim ve şapka giy
diğim için yan yan baktı ve bir 
tanrı selamını bile c:;irgedı. A
leyhimizdeki ı•ropagımdadan o
ıac~Ik. 

Sara:, '<la t:r tarı J.:oca ,.C\r. 
1J:isi de cJc.ktor, ikisi de mü~lüw 
nı:ın, ikh:.; de ~apka r,iyor. 
İki. ı lt: rııe~ı('kltrinÜE'- müt{'has
,..,'-'.. He!!• karı~ı kadın hac;:tahk· 
ı~~ın oirt bir. Fr,1ı:at ınli~teri· 

;7. ! l\.atot:ı.:. rakiJılc:ri Liiti.in din
d.:: .. ı: rtnı t_elnni~ ! Dahf! t1offe"rusu 
t ii t ii n d;ncı '"ları ~Pndi· 

1-?t ı ~t·k C'e\'resınrlt -bii ıc'r Jtıı b:~· ~.2J:.·l~a. ):Li7._i.inde_n ... Ney 1 

r 1<;Yyada olduğıı gibi · 8 e .... ( c.:c hrn. Bızı ılgıltr.dırm<'ı. 
"ll•<ın ~y tetJli: 1ik, gü , 17HJn:z şu ,-ar ki Eo~nak de
.' tJ;ktir. Pir hcın1 1edc <li~iın1;1; 1'1üslünı&n Sırıı1r.ı· - ki. 

c·{ ~it ye~ilı hu yol- iri<.·rr.de e ·~-~ ve yükse:k Oz 
~ fıt ... ı'·1nda o(:rt·b:ıir~i- T'ürk cıHrleri de pek C;()ktur w 

<ı., dakikanız ı·lııı ki bizim i"luiff·izle yüıektrn ilgili 
'\ le-r tiİze u~.urc 'e. ve bizim iyi ı.lu~umuzu hendı)e

\·cr ~rarsınız. Bı..ılur w rhıın iyi olu.~ıar1 gibi samimi 
F.;,t " Ja ya RÜ!'İiJrn Ü!;, i'"'tİ) cırlar. ! 

' ; • 
1 Hiz Sıı rl•ıı lanmı.lıyız. On-

<''• : •• rın iki. ür. di:irt l.ır rla böyle sü.vJüyorlar: Biz 
diıııynnın fı' pitn· Tlirl .. Jt:ri t..,n1nıa.Jıyız. Sııplarda

" ıılir. Pcn~eı l'<·< n t.- kı Türk St\'gisi giin ge<;tik~e 
l'ı t·ııımız birl<ac; ı adıli nrtıyf'ı·. Ve bütün t'ld ılc·stan- 1 

t--ı • u·1n:-ınırken 1/r tü- Irı.rHıda ,-e ~iir1cı indeki c--ski Türk 
"'" Bu tünelin ;.!tında dü,ına;ıl,ğıııı yeni 'riirkiyrye 
!t"ı ;;.}tında bir dalıa til- mal c:tr.ıPk istc·miyoı hıı. J\.fuYa.1- 1 

ı, ;,,tiimüzün solı.ndan fak olabilec·ckkrinı u1>1muyo -1 
1 ·~~ha g-iriyor. runı. . 
:e. biziın Tor<>' Ü"- Belk,rnlanl.ı ncJen biı t l<ül-

~ lı: tr nıinyatiirü ha~ tür tanı~m~~ı birli~i) J.ıurmu· 1 

J:". Teniiz. ırunta- yoru:t.: bilmf'n:_ 
' ... orlu. Minirn:ııi ya- Bu işe iki merci n· l'f-3liter 
t ... l Yagonlaı1uı:l• yok, kar~~ında saısıJrr:az rrJ1lf:tten 

p~ra ik te~ altı b~~lıyamaz mıyız? 
. .<:ı b'r rad\O !.Pi, k- Balkan onsvetesi ktıl'tıldnğu 
\'

0

<. kompo.ı .t!n1n.n•nız gün üıi birira:i dert'Cctle idi ve 
c. r:;~vchiJirç_ir.iz. 11ıt }J€k e;<>k hayırlı if'ler gördü. Faw 

"< :ı 'ı'l'Ôlları idrtrt'!'i de kat Balkan andla•ma>:ııdan son 
· tir·~ olmaz.c;D 'r.L~k· ı-a bu is &ekizinci de-rece' c dil~· 

r.!r.t" ~aJonJaı ır.n.: mii~tür.' Onu yine birincf dl·rete 
l"'" \·a ke~kc Y<ı)<'.<" biı· ödC\'I< oıuıya. ~ıkarm:.k için 
""""'ilim. Nt can· ki bu ı Balkan hiltür tanı,ma.sı) 
ı:c-n l·aşlıyan sic:im gı· nın başına. grc;iremez mıyiın? 
ı t<'ni, mükemmel ol- Nt·~c j '''"'r ki Balk11n antantı 

ı: ~1"1<-n, otok&r yr.Jculıı ~rtık gitlencnıiYecek d<·re~ede 
r·lkJndiı'i.li. bir ~arsıııtı geçiriy<Jr. 

8.-. ..,:ı_;. w HE:r'-C::'-:.in ,.e l\.onıpartiman arkada~ın'J rHd-
ır:u .. Orta AvrLpan~n vo nıcmuruna bOıdu: 
'"~ ;.,klanndan b:ı idir. . - Türk i"tasyonumı hula 
··;.,1;!rri. orl'nanl;~·ı. bilw rnaz nıı~ıruL..? 

1 ı. cıılaı~ prk mf'hur- Memur acımsı biı giiliimse 
~tır.1rtk1 yalnJz çt·Jf'n .. }İle ~ülümsedi: 

. j\,f konforlaruf · dt·- - Herkes. her valdt istivor. 
'n<brı bir de rndüstri frkat hi~b;r gi;n bulamıyoruz .. 
<ıl.arıJmıştır. Banya l~lrmiyor >;.ıliba ! 

f•<""t(">JJ \·ıı·baş ırnı~ıt!ın_:ı \.'l' ark1d.ls!rn bana bu ( rnd
ı.ıl'v;. ... suyunun • , pt)gt yom;ız) isi h;in uzun U7.adı)·a bir 
anı.. sıhhatle. ne- ka-j ~ıkım >eyler >öylemı'ğe ba~lı,dı. I 

\.~!; .. f-' dinaıreıları. <lu. ,) Şu cevabı ··,,~dim: 
;a'\•<liı hatırı sayılıı - Merak etmeyiniz. De\'let 
~·ıı· .. ntralı kurulınu~. buna d,ı el koydu. Büyiik bir is
t,"İ<a klor, karpit. kı- ta~~'Onumuz -yupıkL. JgJcmeğe 
·k, laı durmadaıı i~le- ba•ladı. Eski radyo ~irkHi de

niltn bozuk düzen mekanizma 
po,ası ortadrn kalktı. O d« de
miryolla.rımız, limanlarımı;:, tC"l
li tel•iz te!P'r>ıflanrrız, t~lefonla
nmız gibi de,·let malı oldu. t Sus 
tukı. 

13,,,narun da m'lliycti 
Ve(, <>c•ks, katolik. Müs
•ıı h<ı Sırplar b'ribirl~
'.'C "'ı:eklere tenz(-mı
' ?iincldik nolitiJ.c"cılık 

1 
"~e:Jh•;.ı 11rofe;y01 lı~Jı-

,.. r ' ' ıs l•~razit.ler rılma..<..;a 
lıı.. g(-<;inme yuhı bu-

1 •k•ıt ~anmıyorurr!. 
llprsekli iJe ı-1,ı·\·,4t 

lıi 
•ı ( ·l 

? 

". ladım. Bundan 
>;"iı·mekten neden 

R •dvo, bir milletin dili. dima
ğı, dinamizması \'e hayatlılıi;'l
dır. Daha ilk !'Ününden bunu 

1 
'U ı·e bu hu•usi ellere bırak
m«ınalı id;k. Bıraktık öyle 01- I 

dııktan sonra ker1·an 
~.im ehemmiyet Yerir? 

1<;.<s)\İ 'l'ARZDA BiR 
MERASiMİ 

katırına 

~~ ,.;rr..<.ızsa Hirh:taki ol 
'~: • tık onlar b<..n~ y~l 
· ı· ~nıfün i~in çoJ· 'ıu- Fazıl, yalıya gittıği 1,aın&n 
·:.-, ,htiyacım yol:. Fa- zenci Mebrük ağa ile Danm·a 
!::·' .. ımazsa fazla ola- b;ı· köpekten başka yalının için-

·''lll i· . .t elbisen İl; ~".ma- de canh bir mahlük görmemi~ti. 
· clı, İli cinsten \'alızler Halbukı yalnız kadınlara nıahsuı; 
10k.11-i·a bavullarla yalı- olan niRan günü yalı bır arı ko
. '"· Hütüıı bunların hep mnına benziyordu. Aıabalar 
· ''·ıira bütün cı· h_alkı büyük kapıdan giriyor. bah~e
~ n""ud donatac·a:;ını. nin muntazam yollarında bir 
-· ~ae b r, . ırtına giyıocek ra ı- ~ark ~eYirdikteıı sonra came-
•ı:,,~e:i yok. Damat be): kiınlı kapının merılivenlHinin Ö· 
.):•h pantaJonla kU'._'li~nı nünde duruyor, sırma işlt"meli 
· .. ıy 0 ,., Bu kılıkta tlu ı et- ~" ltalarını parıldatan yüksek 
t«ıı;m;ı c:ıkrnağa ut'.'111- fesli simsiyah Berberiler. dök -

\'rr.c fı-'1.clinin kimkrı ra me şalvarlaı ını dalgalandırarak 
· ~: hilivorum. Prcıı,es misdfirleri karşılıyorlardı. 
"ıtt' ., ı~a bulunacak· lz- Yalının irili ufaklı bütiin ha
'"' ı "Nazikcda .. hanım dem ha."emi silah allına alın
~ !, ~' ;, : Abdi Paf.'llıı0ııı mıRtı. -
•i Ii::sibe harumf-fen ı, Siyah re<lin~otunun içinde 
!:·;;·,efendi ... Ondan 'on dimdik duran Mebrük ağa ara

":1 • Pai;<llllıı kr,caınnn badan inenl~rin koltuklarına gi
~ ·>.~ dny kakavan, e<kı rerek merdivenleri cıkarmak ih 
... timamında bulund•;ktan 80nra 
•:ü,:d:zi bir teb< ,,iimle yeni bir daı·etliye de ayni mera-

simi tatbik etmek için tekrar 
rııeı a..~imdc eski bulunduğu yere koşuyor

du. 
ı <:•:ıkbr da 
:ı.J.: Tı1i ·.• 

' l111nım: 
~ktıe bıılııııac~kl~ı< <k
i-~ ';!r .• k dedim dıy~ lıep
·'ıtrr lc.ıc·ı mı zannttlin? t t"ktıklan zaman her 
ft;·r..ıı katırına dönüyor! 

-ı:!!111 yar'. anncci~nn de· 
~ \'ıo elmasın panlusı ol-

ı 

Davelliler, Nadire hanımın 
bulunduğu salona götüı·illüyor
lardı. O zaman Gıi(lıklar kopu -
yol', sitemler ediliyc.r. Hepsi bi
ribirlerinin orada bulu"3cakları
nı bildilderi hald~ gayrimemul 
bir tesadüfle kar~ılaşm1'1r.r gibi 
ba~1rı~ıyor lrırclı. 

_ A ! Hem~ire bm l'da n.ısı-

kit uaz.iyei ilar., ı-_ 
1;1nda n1aı1ası 

B ugi.in Lozan sulhünün im
Utlanması yeni bir yıl 

dönümUne kavuşuyor ve bütün 
Tiirk vatanı bu yıl dönümü mü
nasebetile içten gelen bir se
vtn~le bayram yapıyor. 

18 milyonluk koca bir mille
tin tek bir kalb halinde çarpa
rak Loz:m rnlhünün yıl dönü
münü cDndan tezahüratla kut
lamasının bir kaç sebebi rnrdır: I 

(Lozan) f.ulhii. (Sc\·ı·es) mua~ 

hedcı::i bibi TU!'kün milli hay!-li
yet.ini kıran. i;:t-ikJitl Ye n::lı:tı~1-
~un11 ~;ğ-rı.env" ğ"e yeltenen hır 
sefanı Yes:kasını pcırr,alam?kla' 
İrnlmamıs '!'ürke !ıiyık olduğu 
serefJi ,'.nc-vkii teÔ1in ~artile 
bizi sullrn kanhtnrmuştur Ye 
nihayet bu r,.uı·affakiyetin baş
lıca amilinin. be~eriyetin ge~ir
ınekte "1duf'u rn ~elin mücadele 
\'c tehlike dt1Tesinde, en büyiik 
istinadrfıhın~jz olan aziz ~Iilli 
~fimiz. !..met lnönu olma"1clır. 

'.rürk milleti fLozan) sulhii
nün ·yıl dt.ınün~ünü c:ok sanıimi 
bir srYinc l'l inşirahla tes'id e
di.rort:·a bu ~·a!nız ~üniin nıu
rn!fakivetini YL zaferini alkış
lamak demek değildir. Bu se
Yinç ve irş!r&hda bugün<len ve 
yarının itminı:rıı da saklı oldu
ğu i~indir ki 18 milyon Türk 
fLozan) Mılhünün yıl döniimii
nii kutlam~.ı-ı~ maziyi, hali ve 
istikbali U: 'in etmiş olmakta
dır. Ziı a hLc,..c.hn,. ın galibi dün 
yanın şu bul ı .,nlı dunımunda 
Türk ınilletir:in birleşme mihra
kı ~eklinde. bq!ün başında ta~ı
dığı hem makineli \'e tecrübeli 
bir diplomat. hem de dahi bir 
a•ktr olan a~ni müstesna "ah
siyettir. 

Bundan lf nl ene! f Lozan) 
da Tiiı k'ü H"ı;,fli bir sulha ka
Yu~turmuı- c·J~n aziz Milli Şt:'fİ· 
mi~ lnöııü ih; yıldır biitiin Aı·- ı 
rııpa~·ı hsı~ k:.ı•ııran koı·kun~ 
bir c;enF i..ltminin orta~ında 
Tlirk Y:.tnnın: biricik bir-sulh 1 

ve Pilkiın vftha!".~ ;-ıtklintle ya.şat-! 
ınay:ı. mm rJ'f•k oldu '"' (Lo-

1 7<ln) tfa sulhü im?.nlayan mu-
7,affer knmana"n lnönii, Türk 
ınillelinin r._ı:?z ba~1 sıfa tile bü
f iin bir kıt

0

hllJn hnıp AAr'aşı 
buhranları iunde çırpındığı bir 
>1rada Hılhil koruyabiimek mu
ci;ır.tsini gô!"-tt-rt·n a)~ni rnu?.affer 
ve d8.hi kun~}.ı.d&.ndıı" j 

f,te Türl' rr.;ileti bunu bildiği 
Yt' Milli !'"fil< r•nun ilham kay
naı;ı ohhıi;u RC'fik Saydam lıü
kiımetine r i'.yar."ız bir seYgi ile 
ran<l~n in:.ıHhı'.,'1 i~indir ki <Lo
zan) f.ulhünün yıl dönümüniin 
biz Türkler i~in r.ıu7,aaf kıymet 
Ye C'hemmiydi ı ardır. 

A. C. SARA ÇOGLU 

du. &ki ra.ıi:, ı::. ~irk eti kendisine 
oı ta Afrikad~. orta Çinde <;a -
lışma sahru,ı bulabilirse braı·?· ı 
Biı kendi raclvomuzu kendımız 
işletivoruz. 1.~ !-ni 'l'ürkiye üni · 
, .. ersite ve tayyaıetlen sonra ra~· 
voya muht;.~ıır. Bu asrın harbı, 
kafa ile ı•t> ~iıl,hJn olacağı kadar 
sesle de olH> k tır. 

AKA GÜND ÜZ 

Her şeyden evvel, Amerikan 
haricive müsteşarının elinde ba
zı de!İller olmak lazım geldiğini 
kabu !etmek icap eder.Aksi hal
de mühim bir devlet adamının 
ortada hiçbir şey yok iken ha
yali şeylere istinaden kehanet
te bulunmak arzusunu duyaca
ğına inannıak 18.zım :;!elir ki bu 
ela hat..~lı bir muhakeme taı-~ı -
c!ır. Bu yazımızda Sumncr Wel-
1,:s'in elinde bulun:.n ddilleı"İn 
ciddiliğine ihtimal vererek Al
maııyanın hangi devlete kar~ı 
harekete geçmek l·a~arım vere
biJeceğini araşlıraca~ız. 

Bu~lin A\'rtıpada harbe lıa
rışma"mı~ ve istiklalini kayb<:t
ınemiş beş devlet kalmıştır: 

İsveç, İsviçre, ispanya, Por
tekiz ve Türkiye. Almanya ha
l<ikaten bu ·J~\'letlerden birine 
hücuma kar Rı vrı.rmi~sc- acaba 1 
hangisini seçmi~ olabilıı ? 

Türk ye mi ? 
Almanyanın TürkiyeYe hii -

cuın etmesi en az ihtimal dahi
lindedir. Her şeyden e"·el bir 
ay evvel iki hükiımet arasında 
b:r ademi tecavüz misakı imzaw 
lanmış, bundan ba,ka Almany:ı. 
her zarnan Türkİ"\'C'ye ){arşı lıiç 
bir istila emeli bulunmadığını 
bevan etmiştir. Hakkımızdaki 
bu hüsnüniyetini ek ;yakın ta-, 
rihte isbat etmısUr. Nıtekım e
ğer bize karşı bir istila emeli ol-: 
:oaydı, bum. Balkan harbini mü
teakıp hemen girişirdi. O zam~n 
hem Suriye İngilizler tarafından 
i•tila edilmemi~ti h~m de Irnkla 
İngilizleri bir ay kadar uğraştı
ran bir isyan hareketı ba~gö" -
termişti. RuEya •efeı i rle açıl -
rraınış olduğundan Almam·a bi
ze en müsait bir ı·azi)ettc hii
cum edebilirdi. O zaman bıınu 
,Ppmıyan Alman}•nm, ayni i~i 
!?imdi, yani Sovyet Rusyn ile 
harp halinde iken yapmaEı ken
disi için oek ihtiyatsızca bir i~ 
olur. 

Meseleye hangi za,·iyHlrn ba 
karsak bakalım. Alman - Rus 
haı·bi kar~ısında bita.ra1lıı!-1n1 
ilan eden Türkivenin bu sırada 
Almanyanın bir. hücumuna ma
rıız kalacağına inanmak pc·k 
sa~ma bir hartk<-t olur. 

lsviç:eye m i ? 

Alrnanvanın bu sırııda İııvi~
reye saldırması da manasız Lir 
hareket olur. Eger Almanya 
İsvicrevi istilit kararında olsay 
dı ve bunda bir menfaat gör -
seydi, bu harekete ele eok l'\'l'el 
teşebbüs ederdi. Gevn fienP 
J<'ransa tasfiye ediltlikteıı son-' 
ra lsvicreyi istila etmek bir sa-! 
at meselesi idi. Bunun ic:in ~aw 1 

dece bir emir yermeY kit.fi ~ew 
lebilirdi. 

Bunu yapmıyaıı Alman •o, 
ayni şeye bugün neden te~ebbiis 
etsin? Ve nihayet Almanya bu
gün Sovyet Rusy;;.yıı karo' gı
t işmis olduğu harpte, bütün 

1 
kuvvetlerini ~k cephc~ınde 

1 kullanmak rnecbul'iyetindeılir 

Edecek·? 
Türkiyeye mi ? 
lsvicrey?. mi ? 

' 
isvec~ mi ? 

1 

ispanyaya nu ? 
Portekize mi ? 

"\ 

'"'-- -·-----' 
I~nttci bunlln için Fran~ ... .Ja, 
Btlçik"d~ bulunan lm kıo,ıın 
J.ıınetlerini de buralard~u <,eke 
nk ı;ark c.-rhesine seı·kı tmış _ ı 
tir. Şimıli >;i!.ı k ccphf'!<i ;~;n o,on 
dert-l·t> li)zumhJ vlan bu \.u\'\'tt· 
Jer·d€n b;ı- kıı<mını geri ~eke- 1 rek l~viçıc.--r~in uz.t:rinc- : .. t•\·kct
ınek. lıeı bakın1dan s<1ki.•t bir 
haı eket olııı. Binaerıale) r Al
manyanın J..yiçreye Ha· ~ı bir 
harekete t"''essül ı>tm...,i de 

1 
mü•teb'attw. 1 

isveçe mi ? 

E ğer Almanya lsve<;e ta
arruz etmt-ğe k&rar \•er

miıı ise buna şımdıki ı·aziyette 
tCl'essül etmeı.i son derece teh- ' 
likelidir. lsı·eı, kuvwtli bir harp 
~•nayii olan. harbin ba>;langı -
rındanber·i hi~ yıpranmıyan \'e 
gillil<çe kmTC'tlenen bir. ordu
ya malik b>!· memkkdlıl'. Al
İnanva ill' <le do!İrudan dt1ı!nıya ı 
hududu ye>lnur.' Baltık denizin
deki Soı'ytt donnnmasiyle biı
le~etek ol<n !sı•eç donanması 
çr.k miihiır i<ıler yapabilecek ka- 1 
bilİH·ttf-dl!. \-~nihayet lsıeçin 
haeıl::c kal:.l":.ması A1ınanvanın 
Nor''f"<·lc kı ·vaziyetini ele~ c_:ok 
mü~liiil bir Uuı uma s<.ıkabilec·eği 
gibl 1nı;ilill~ı-;n lskandinav 
toı•r;.~larına. kolaylıkla biı ih
ı·ac: hmı>keti ~apabilme»ine d, 
meyd"n Hr ;ı . 1 

\' <· bur~cıa teessiii'O. Mc-cek O· j 
lan onlu Fin - Alman oıduları- 1 
nın dö ar~-,~:;.:na yer]e!-:! ıniş ohn·. 
Bunun ıla u ·!-'lıra~ağı tehlike 
izahtan dneHedır. 1 

Elha~ıl Sü\ ı·et e>rdııhıt_ı tJım 

1 
bir izınihliJt uğramadılrça Al
manyam:· 1~, ~e taarruz etmeFi 
keıııli~i için hrr bakımdan çok 
tehlikfli clur. 

İspanyaya mı ? 

J~ranya 1rlıten1acli'.\'E"n ınihYe- i 

re ~r.kla~ın:ıHadır. Mir., . .,, cl<·ı·- 1 lctlerir.~ kıre: !(Öbi.erdıgi ı;em- 1 
patinin erı n•r tezahürü Sov)'et 1 
Rns\'aya gi;niillü kıt'alar gön
deınıe~idiı. lq.anya bellıi <·ok 
il:ı ha tvvel mit, ver deyici !erinin 
yar.ınıla a<,ık<,a yt>r a.l•bH.'rdi. 
Fakfıt ı.;e<"irdıfi uzun oabılı ıh-

,~._.. ............ ----~~·---------.a7a1d:ıım1!' 
: KÖLE ' 

Yazan: Ulunay Tefrika No. 2 9 J 
nız? Yallah, nE- kad<lr memnun 
oldum. 

- Bilsrniz nE kadar görece
ğiın gclmi~t:. ! 

- Bu kad;;r zamandır biı" ha
hı>r bile göndermediniz. 

İçeriye kim girerse 8aloııdn -
kiler kütle halinde hareket ya
pan cimnastik~iler gibi hep bir
ılen ayağa kallrıyorlardı. 

Bütün ömrü bu lıanımefendi
leıin her birisine ayrı ayrı hu
hls <;akmakla geçen Nadire ha
rıımefendi bugün iltifatlarını 
gayet idareli bir surette .sarfet
mek lüzumunu his.~edıyordu. 
Daha şimdid<-n ken<lisini bu ser
Yet kuklalarile müsavi tutuyor
du. 

Davetlilerin hemen hemen 
hepsinin giyim ve kuşamda za
manın ı.es;rine mümkün olduğu 
kadar kapılmamak istedikleri 
ı:;örülüyoı du. Bir~oğu hala uzu il' 
~tekli, kırmalı elbise giymişler 
ve ''Ücutlerini, göğüsleri 
ni, bir balkon gibi şişi

ren demirli, balinalı korscrlerlc 
sıkmışlardı. Nadire hanım dn 
ekseriyete tabi olmak istiyerek 
mümkün mertebe onlara benze
•mıok için ba~ına kocaman hır 
hotoz giyınl~tı. 
Daı etlilerir arasında Mısırın 

zı;ginle•·ir.llen Saklavi Pa~anın 

karısı Refika hanımefendi va!'
dı ki konuşanları cinsiyeti hak
kında şüpheye düşürüycıt·du. ln
giltere krahçelerinden meşhur 
Elizabet'e "fistanlı erkek,. diyen 
tarih Refika hanıma verecek ün 
ı·an bulamazdı. Cüsse itibarile 
iri bir erkektEn farkı olmıyaıı 
bu "cinsi latif., sa<;larını erkek
ler gibi kestiriyor, yakalık ve 
boyunbağı takıyor, sırtına. smo
k ine be111Jyen bir caket g·ıyıyor 
du. Kadın olduğu ancak panta
lon yerine bacağına ~eçü·dii(i kı 
sa bir eteklikten anla~ılıyordu. 
!Prens dö Gnl) biçiminde bağla 
clığı boyunbağının üzerine siya~ 
bir inci iliştirmişti ve kol saatı
ni bir hafiflik gibi telakki eyle
diği için yeleğini ince kordonlu 
bir ceo saati ile süslemişti. 

8iyah smokinin kollarından i
pek gömleğinin ufak pırlanta 
düğmeli kollukları görülyor, sol 
elinin serçe parmağında geniş 
bir altun halkaya gömülmüş, 
zümrüd bir yüzükten başka mü 
cevherat namına birşcy ta~ımı
yordu. 

Bütiin tanıdıkları Refika ha
nımefendiyi :ıralarmda "ReJ'lka 
Bey,, diye çaffe;ırırlardı. 

Mısıra gittiği zaman Kahire
deki muhtesem evinde oturmaz 
her gün ata binmek, siliıh at
mak ve istediği gibi avlanmak 

i~in çiftht ine f'iderdi. 
Yazlaıı ~amlıcada biiyiik bir 

ErmE-ni zenı;ioınden satın aldı
W kocaı:r::an malikanede yalnız 
ba~ına "turuyoı·du. Me,•ltiın ten 
halıgı, kendı<nin zenginliği biı 
defa kö,ke lıırsı.ıları celbetnnş, 
Refika hanımt>fendi koruculaı a 
haber \'ernıeğe l~um görmeden 
tüfeğini alını~ hırnızlardan biri
ni ) aralıyarıık, kaçırırmış, diğe
rini de kı•kıvrak yakalatmıştı. 
Hırsızın koı·kudan hanımefE-n -
dinin ayaklarına kapanarak: 

- Aman paşam. Merhamet 
el. Kıyma bana bir cahillik et
tim! dive yaJ,·annası üz.eı jne 
hııoızı ı)oliıie t.eslim etmemiş ve 
ihtiyaç yüzünden hırsızlı:k etti
ğine kanaat getirince: 

- Ulan! demiş. Mademki hır 
sızlığı :ı~Jıktan yaptın. &ni ya
nım;ı. alacağınc: gözü pek bir a
dama benziyors11n. J.'akat dik
kat et, ufacı~ bir hypakhğını 
göı·iirsem ?h.lrPn oı lHsına kuı· 
şunu yerşın ! 

Bunu söyleı.hkte;ı 'onra ni -
~ancılıktaki n1c:Jıaı ı:tini gösteı • 
mek için hırsızın tlinc sigara 
paketini wrrıck 1 ;,:şısına dik
miş ı·e yirmı adımdan t3banr'' 
ile pal.eti ı unnu,tu. 

Kolası Sal.lavi Paşa, kaderin 
ktndisinP ryrıı.dıgı bu azizlıği 

Bu itibarla Atınaııyanın İs
paı;ıyaya taar:M'ıs etmesi, kendi 
müttefiki olan 1taıyaya taarruz 
etmesi kadar ..ıM;ma ve ltizom
suz bir hareket olur. Hem yal
ııız llizumsuz değil, İspanyayı 
lngiltereniıı kucağına ataca -ı 
ğından hndisi için son tlerc<f' 
tehlikPli tle olw·. Hem İ•panya ı 
f'R8tl olta onun muk~ddcr silah 
.ı-kadn~ıdıl'. Biraz daha l<endi
rinı toplacııkta;ı sonra icap ctti
<":i t:-ıkdirdt Afmanyanın yauın

~lıı h~t be girıne!tte tereddüt göH 1 
ın·miyet'c-ktir. 

Portekize mi ? 

Eı!er Almanya mutlaka yerıi 
bir i~til:i hareketine te,Tessill 
erke tk,.ç l•ıı memleketin Porte
kiz olma"' rnruridir. Fılhakika 1 

l'ortekizi istila etmek Almanya
va bir <,ok ınenfaa.Uer temin e
Cıer. Bu menfa~tlerin birincisi,. 
~·"ı bi A nupada kalmı~ bitaraf 1 

Jakal lngilızlerle ıniittefik ve 
ılC'niz yolile iııgiltere \'e Ameri-ı· 
l<a il ~ıkı rnm1asebetı olan son 
demokrat devletin <le ortadan 
kalclmlmasıdır. Bu sayede Al-1 
manya g;trbi Avrupadaki kara
Jardan yiizdc )"ÜZ emin vaziyete J 

giıer. İngiltere bu harbe başla- 1 
(iığı zaman ku,•veUi bir ordu 
~ l'tistirip Almanyayı karada 1 

ma)!liıp edec~ni bildirmi"ti. 
Filhakika Alman ordu"unun 
miite. madiyen yıpnı.nnıasına mu-

1 
kabil lngiltere gt"<:e gündüz bu 
biıyıik (•rduyu yetiştirmekle 
mc,,gul bulunınaldadır. Ve eğer 
lngiltcre j?Üııün birinde bu ka
ı rtrını tatbil<a ka.raı- verirse A \'- ı 
rııpa~· ancak Portekiz yolile 
ay:..k basabilır. ~ayısı milyon - ı 
!arı bulacak olan bu muazzam 1 
orclıı bt·lki de büyük bir Amtri
kan ordusile birlikt.e buraya 
~ıktıktan ııonra İspanya yolile 
Fransaya kadat· nüfu z e<lebilir. 
Bu ..ureı le Almarıyaya karşı 
v.arp eeph611ıni yeniden tesis e
ıl~bilir. 

lngiltere bu harekete hatlit 
şımdi dc tPşebbiis edeb ilir. Al
ınan ç.rduları sa.rkta me.•gulk<"n 
lx·lki bunu daha da. kolaylıkla 
yap~bilir. f~te bıı hakikati Al
ınanyanın ela görmüş olması. 
bunun i~in lngilteceden evvt>I 
ıia" anarak bu uaziyi i~gal et
lllf'•: beklenebilir. Bu harekeli 
hıprınyol \'e İWyan ordulnrile 
bırliHe yapması ihtimali ıle 
var<lır. 

Bundıı.n bı<;;ka lıaz.ır ortada 
rnükE-mmel bir bahane de meı·
r11tiduı : 
Amerikanın Wandaya yerleş

mi~ .:ıJma&1 Ye Portekiz.in ols.11 
A"N. adalaıına da yerleşeceği 
lrnkk'mda rirnyetlerin dola~ma-j 
~;. 

A dettir; bir harp es~a~ı~ 
da muhariplerden bırmm 

"Ak,, dediğine diğeri muhakkak 
"Kara,, der. Bir tarafın haklı. 
bulduğu bir hareketi kuşı ta • 
raf haksız bulur. 

Bu ezeli ve tabu kaide -
günlerde bo2ulmuş bulunmak -
tadır. BiP de memleketimizi a
la katlar eden bir mevzuda. 

21 Temmuz 

E vvt>lki gün Montreux ı:t
ferinin yıl dönümünü ku!-

l~dık. Bütiin Tfu'kiye, Boğa.,_ 
!ar üzerinde Tiirk hakir.ıiyeh -
n1n vf·niden te8İsine vesi!e ola 
bu si:ı-asi anlaşmanın im7asmıır 
beşinci yıldönümü olan 21 Tt>111;
muzu heyecanla andı. 

Bizi yakmdan alakadar edaı. 
bu mevzu gazetelerimizde. ra 
voınuzda neşriyata vesile oldıı.. 
Halke\'lerinde konferanslar n
rildi. 

Dış-:ırıdô ki akisler 

M ontreux anı.,,masuım 

yıldönümü, me,~zuu bi
yiik ehemmiyetine binaen TÜ!!'
kiye haricinde dt bir çok neı;n
vata zemin teı;lul etmi~tir. NJ.
t~kim 21 Temmuz günii, Lonol
m radyo.~u yaptığı nE'şriyatU. 
Tiirkleı-in Boğı17Jar üzerinde 
hiılıimiyet lesi;; etmesi karşısın
da. lngJlt renin memnuniyet' · 
i'ildirmi ve bıı Jıiuliseııin yıl -
dönümü ır.iim:abetiyle Türlı 
hii.kümctıni t~bri> etmiştir. İıl.
~ifa hükiımetınm bu hususta 
g<•sıt-rdiği nezRket eseri kar.
~ı~ınd,, bi7.e dü~en rnzıfc t..~lıi
«tivl kendilerine tc~ekkür et 
nıektir • 

Mukab'I tarafta 

Ş inıd'. tl~ hlonlreux mu
ahedesinin yıklönümii 

miina,şebetiyle Macar ve Rumer. 
radyolarının neşı·iyatu11 öğreni
yoruz Harp cidalinde İngilizler 
(,.rhesinın a k"i t<ırafını iltiz:ını 
('den Mac· ır ,.~ Rumenler de 
Mr-ntrc-u:ı.'ün yıl düıı\inıi.t l'l' 

,;ıc-..;vle bizi tebrik et ıı-ekte ve 
''" kkİmızda dostane ne~riyaı 
y;,pmaktadırlar. Macar raılyo
"u Turk diploma.<;i8iui övıniiş. 
"TüM.lE·r Boğ'a:<lan asırlarca 
müddet nasıl muhafazn etmi'l
lH.,. r;t>ne o ~ilde- diinyan>n 

cli•rl 
ur. 

- - trn jil; k ını 

tutlM' 1 ..Ur, <lem' -

Billıreş ıadyosu ise Boğazlar
dalı:J Türk hakimiydiıüı yenil· 
JtıC'"Z kuvvetini t~bn.rüz ettirn1f 
'e bu kuvvPtin Hoğazlau her 
lıııng. bir yab:ınf·ı elin uzaıımıı 
~n ... ıneydan Yl:rmiye<.:eğ"ini ~Ü) 
lımıişı.ir: 

Goott'rilen bu nezaket e;<edcr 
t8onf.' :.ayf• :;ı •utun ı o~. 

MUR AU S.i'RJ'O]L J,. 
Ye ııihavtt Portekiz. kendi ,_ _ ___ '!!" ____ ...,~!""-

Fntlıına vp· nüfuzuna nazaran 
nınr.7.7..f.ffi bir müstemleke diin
.v. sınn 1o1aliktir. Dünya nimetle
rin: haJ.kaııiyct prensipine uy
ı;~n ol11rak yı>ııid<!n taksim et
mtk cıavaaile orta.ya atılan Al- 1 

i"lediği gibi tadil etti. Rara ci
ı;er;nin tedaviye muhtaç olduı;,'U 
nıı bahane ederek (Vişı), (Do
" ıl t. ı Evyan) gibi eğlence şebi, 
luinde Yakıt geçiriyor. Baca -
!-'lndan at pantalonunu, ayağın 
dan ~iznıelerini çıkartınıyan ka
ı ı>ının yerine ipeklere büriin~n 
nefis kadınlarla yaşıyordu. 

Refika hanımefendi koeasımn 
bu uzun gaybubetinin yalnız 
karaeığer tedu-isinden dolayı 
olmadığını biliyordu. Senenin 
muayyen ıne\ 'imlerinde bulnş
tukları zaman işlerine ait mese
leleıJen b;şka birı;ey koou~mu -
yorlardı. Serı·etin idaresi ta
mamen hanımefendinin "imde 
idi. Saklavi -paşa. tahsisatını 
biraz a rttıı·mak isterse ( V ışi) 
de bakareden azıcık saıfüldığıııı 
ileri sürer bir iki bin İngiliz li
r· ~ı daha fazla koparırdı. 

Hefıka hanımefendi salona 
girer girmez Nadire hanıma hi
taben camlan zırıgırdatan lıiı 
se~le gıirledi: 

- Aşk olsun Nadir! Artık 
yüzyüze gelmenü" böyle büyiik 
hadise fere kaldı. Nerelerdesin• 
GebHdiıı nıi be karı! 
Nadir~ hanını. Refika hanım 

ef<.:ııdıvi hic se"ınezd.L Ne zaman 
nnun ;üzi.i -a~lsa: 

- Hiç böyle :ıltı karni üstii 
~i•hane bir m:ıblıik görmedim. 
Kadın dt•en kadın değ·i!, erkek 
desen c·rkek d<-ğil. Hele Fı.kırdı 
, 'vk fı'esi iıi(? çekilmiyor. I<Pn
dın,: Ye•ı'0eri Y.amanımln kul -
h.Jk~tı J1(fc·r;niıı kar~ı~.:nda f;.:t.'l.ı
j oı·.>111 ! derdi... 

man)•a, bu J•ıc·ıııupi uğnıııa da 
Port,•ki~ hü~·uo t.ttigıni ıı~ı 
C• eb'.liı· Ye dün~a efk5.rı umuim 
\'~ı<i ı.arşınnd<ı bu lıarekctinı 
ır-.a~ur r.üstf'rt-LjJir. 

:u. s. 

O !(Üııkü vaziyeti, Refika ha
nımelendiye istedıvi gibi cel'ap 
\'t:J,-n~ine n1iıni l\ldugn için: 

- Rarumefenliımiz ! dedi. Ku
Mır yahu.z bende mi? Siz de be
nı bir kere aratır.Jdınız. 

H.efika hanımefendi: 
- Bırak böyle çıt kırıldım 

liiflaı~! dedi. A-klına esince gel. 
Her zaman kın:rıızı dipli balmu
mile davet mi '"tiyorsun? 

Ondan sonra gün görmüş, ge
~irmJ~ ıhliyar bir müte!<ait pa
ı,a t.ı.vrile ilave etti: 

- Benim meşguliyeti.mi bili
yorsu°' kşrde~. Yeni aldığırr. 
cifUik başıma i~ açtı. Hergür 
·,.~ilerin başından ayrılamıyo
l'Um. 

Na.dire hanım, zıddına gide
rtk mulıatala•Jıı 11.Wa ıllu ort.& 
"oYl ek i4tin lak ırdıyı tat
Iı;~a tı..ğl:.ıdı. 

ı~rıı. haııımefendüıin söz
leri !-':.lJondan içeriye giren ttfak 
tüeh, 7.ayıfça bir davetlinin yü
zıindrn giiı iiltüye gitti. 

Bu dantli parası saymakla 
tui<tnmiven me•;Jvır Aziz Paşa
nın ılııl • ha!'lsı Srniye hanıme
fendi icli. 

Babasından k.11-..Juğu elli nill 
\•onluk serYetin bir :5antimine 
clokunmadıktan başka buna ko 
easmdan kalan yirmi milyon li
rayı da ilave etmiş ve servetin 
miktarı arttıkea Yil-'«'1.~ı~ tarzım 
ıfana ziyade tahdit cdetek nilı:ı.
) tt "bir Jokrna, bir hırka, bir 
<!< L.tşın. sokaca!: nıcskcn 11e ka· 
d..,r innıişti. 

- De\amı ıar-



T 

• • • 

-

I 

.} Yüzr:re Sampiyo
na.~ı !!ef'!l•e • i ( \ [ [.u y Ü 1( Si YA Sİ TEFRİ ~ 

mii ~1mh;:ılan •-------------
-E ! Karşısındaki usta he-

rif._ 
- Öyle, ç<>k usta herif! .. 
- Ne söylüyorsun ağam, bü-

ra h:l.~mırun •izerinc g»' rkcn Kı calı, 'ı&k1katen k5ilmiş
hızla lm:.lcalıya gömiild·i ve tek ti. Eııki k' iV1teti k~amuıtı. J 

paça kaparak altına ıüı ~·edl. T{ü~tc-yi Y':rı ~ oir ıkı deyren
Bu ( Kızılcalmın fu;tü.•te üçün di, dağılmadı . 

rlan ~janh-

1- Bölgerui ıin y•iı<me şam
piyonluk ;eı,.-me m.. a.bakaları 
2'l - Z7 temır. • ı z cıımartesi ve 
puar gün !!'ı Moda. y\izme 
hav ızunda yapıla~aktır. 

ç ünde çe·lt 
yük ortanın tam başı?. 

- Yorgunluk ta var değil 
•• =·- 1 

cü defa alta diiı!iişü idi. ve g<>- Fakat çok geçmeden da;1ıldı 
rülüyordu ki Her;elcci hasmına ve Hergcleci de k:!::teyi astı . Kı
gı.ıreşi bındırnıeğe bru;lanuştı. zılcalı havalannıqb. Pe.; etme - zaferi • m 

- Tabü, 1bnım da yorgun, o 
da .. 

Delı Hafızın ke ,fi y<"rin~ gel den başka çaresı yokt u. 
ını:;ti . Ağalara "n~rek · Llkin Kızı!. '.l!ı, bet!ti toyuk 

- Ne olacak der.sın? .. - E .. ~ı.::lnı -;_:ın z;\,t re·:l b:.·1 keser rn d"~ -, f ~1 ·1, Jr:Ju.. Her 
- Güreş bır buçuk s:ıat• dır 1 ı, Pic i lmıı. ~: • •. 

denk gıu1yor .. l:MI~~m n "" c ;• - - t;ı nı..mıı. <s""·' yor u!dJ.. T~\'. : ~!~!.!ı .... J., 1 
1e!'f" ''\i l' 

ak?.. 1 
- .lıyını yok .. Gtlre!}i bindir- mut:j Lu. lki b th \ ..J~:!le yak ın 

- Endi.,e ediyor•mı... dı y:ı oıı't i.ıakın siz.. bir zamanda Kızılcalı da mağ - ı 
- Ben de!.. - Acaoa daha çok sürecek lüp olmuştu. 
- Her halde iki taraftan bı- mı a."ta ?. Hergeloci, basınU, kucak!aş-

• • • 

risi gı.ııeşı bındir<.ıook.. - Zann•?tmem .. Kızılcalı yo- tıklan sonra mepd:ından ayrıl- , 
- Elbette .. Hııngi taraf bin- la ;ı·e!dı .. dı. Kız:ılcalı çok miitee"sir ol -

dirirse o taraf kaaıınacak... - lbram öldürdü en sonra.. ı mu.,,tu. Fakat elden ne ı;:elirdi. J 

- Şımdi, ikk"ıi de biribirinı _ !şte, pehlivanlık budur.. Kiıçük hasmı galip gelmişti. 
öldürrıı.eğe çalışıyoı.. Bakalım şımdi pehlıvanlık !brahime geç- ~i:Odi, bununla güreş bitme -
kiııııı knni öldürecek.. ti. mıştı. Daha, taze taze yerinde 

- Bir.ız sabırlı olalım .. ln- 1 _ • • • ı bekiiyen iri yan Tasun efendi 
şaJJah İbram iildii.rür.. İbran çıldı . d" y vardı. Onunla da boy ölçü~mek J 

Dedi. 
- ı, a şını ı. or- !" dı 

gunhık fahn kalmadı onda... [ "':om · . 
Ve a.ğa, Deli Hafızın kulliğı- Dedı . Heı·gel.,cı , Tosı..::.la güreŞ tut-

=v~~k u.sulcactk ~-unları ı Hergeleci, bu liflar olurken mak ijlı:'. ya'.ıın saat ka_dar din· 
" h 

1 
. . . lendı. •ilındi, nefeslendi. 

- Usta. İbram bu gilre!}i ka asnıını nlntelem.ış bekliyordu. 
zansa bile Tosun var daha!_ Bu j Künteyi ivice oturttu ve olanca 

2 - }.'ili!aııa.Tu.lara cum:ırte
si gıin ü 15 d-~ lır.ıb -ı cak trr. 

3 - .... .. "!:. e ı:.,ııSl .:.!.~1-r: 
• ; .. •ı '"_!: J:l c .... ~ k~l...- ~. ·:ı.u 

h \:.O ı ~ ·rcu ~-P y· .. ~ 1': 1.'" t 

gircwez. 
4 - llfüsabakalara klüpler 

namına ıştiri.k edecek s-porcu -
!arın lisansiye olması sartlır. 

5 - Talebe sporcular mü
sabakalara mektepleri namına 
iştinik edebilir. 1 

6 - Hakemler: Baş hakem 
Rıza Sucri, hakem Sıtkı Eryıtr, 
Bekir Macıır, Behzad &lydar, 
Ali Rıza Sözeralp, Nuri Bo· 
sut, Metin Bar:ın, Kemal. öz. 
bek, Fahri Ay:ı.d, Suat Erler, 
Faruk Birgen. 

Tenis teşvik 
mih;abakaları 

B iraz sonra 11 inci 
kım J a -----Yazan:~, 

d 

.... • ....... .. ı.. ı 
"; 1 l 
"' 

,3;:) ----u \~ o...:uun ı ~ı.ı. ~ı;ı't 
toı:-ç :.ı kv \·ve ti çı!,u1imadan yu-
p•l-'.lnuy:ı.r:~ğ ~u söyledi. 1 muhtelif noktalarından gelen 

1 

"Kire<:t~ne sııtından tek tük 1 • raporları, nıalurııalı orada tet -
silıi lı ı;e3leri geldi ve ben umu- ı kık etıni9ti. 
ml kBr.aı:gii.ha gitmek üzere sa- Fakat 8 Ağ>.ı;tosta sahalı sa-
hile inJ im. r.t 11.30 ua Sovladan yeni haber 

Sahilde l1 inci fırka lop- !el' alamayınca 0 derece endişc
ru kumandam bana Jmuml ka-rarS"alıa mı gittigı""ıni sordLl. ı ye dü.:ımü~tü ki, artık burada o-

.· tutamamış, hemen harp saha -
uEvct,. di~ e cevap alınca. ben- - w • • 

ılcn ileri han:1<et icin elimden ~ına gıtmege karar Yernu.~ti. 
Bahı iye onun emrine Arno 

geleni yanmamı rica etti. Onun torpito muhribini tahhsıs etmiş 
kanaatin·:c dPrhal hüru•n etmek tL Arnoya hemen demir aıınası 
lazımdır. Halbuki h;'.;Ja hiçbir emredildi. Fakat oradaki kµv -
sey vapı ,>namaktadır . ('-Crünüşe vetlerc kumanda edE>n konter 
göre bir f'<'Y de yapı1nuyacak -

1 
amiral C>eaklara ait bazı sebep

tır. l ler yüzünden ou torpito mubri· \ 
Karaya çıktılar ya. .. 

1 
bınin ocaklarını sön<lürtmü'}tü. 

Arlaası var nr olacak dersin?. kuvvetile asıldı. Tenis teşvik müsabakalarına Bu yüzden torpido muhribi 7 J 8 
Deli Hafız, cevııp vermedi. E- Taksimde\ı:i tenis kortlarında. "Jonkil ı;eınısıne çıkt.ım. Ge- saat müddetle hareket edeıniye 

vet, Tosun bekliyordu. Hangi Yurtta Sabah ı devam edilmektedir. İki günden- neral stoptord beni şu kelime- cekti. Başkumandan bizzat bu 
taraf galip ~irse Tosun, taze beri yapılan temaslar neticesin - !erle karşıladı: vaziyet hakkında: "Adada met- 1 
bir kuVft'tle enııeııine yapışacak- de döıni finale kalan tenisçiler '- Eh Aspiral, askerler mü- rük bir halJe., kıtldığlm söylü -
tı.. Bu sefer büyük ortayı çıkar- y dı Se ) 

1
. Ş be seçilmiştir. 1 keınmel değil mi?.. yor ve §iddetli bir endişe ve a-

llN.k İbram için miifküldü. ar m Ven er zmit U Sİ Tek bayanlar arasındaki mü- "- Evet amma JıeniU t epe- rap duymaya başlıyor. 
Tosunun büyük ortayı kur- sabakalarda. uzun senelerin şanı- lere varmamışlar generalim... 1 Başkumandan halinden o de-

t:ırması kaviyyen zannolunabi-
1 

İznnt (Hususi muhabirimiz- 1 lıklara da P,n. Hayriye Onan ve piyonu bayan Muallay:ı. rakip "- Hayır, fakat karaya çık- rece şikayet ediyor ki nihayet 
lir.ıh. Her iki pdıli-.nın ,.;ddetle • den) _ Sayın Bayan Mevhibe Bn. Şükriye ittifakla seçil!Tliş- olan Bayan Behar görülmek- tılar ya.... kon ter amiral ona. Tnad yatını 
biribiriııi yorması Tosunun işi-j !önünün lıiİnayelerinde bulunan terdir. tedir. "Ona, başkumandanın henüz buluyor ve bu yat saat 16.15<le 
ne yarıyacaktı. \ Yardım ııevenler cemiyetinin İz- ' Yardım sevenler cemiyetinin ; Bugün ve yarın yapılacak dö koya hakim olan sırtlar ele ge- Sovla)a hareket ederek koya 

Gürevin monobm.laştığı gö- mit şubesi Qe teşek.kill etmiştir. 1 Atiaı:ıazan şubesi de teşekkül mi final maçlarını müteakip çirilmediğini öğrenince mütees- akşam saat 18 de varıyor. Or~-
riilüyorda. Bu münas~Ue Halkevıruie top-

1 
etmiştir. "ocaeli kadınlan tam oynanacak f"ınal oyunlarının sir olacağını, halbnki verilen e- d.ı Chatan harp gemisine rast-

Bir aralık, birdenbire Herge- ' !anan İzmıtin vata:I>a~ t_>ayan bir birlik ve şuur halinde bu programı aşağıda gösterilm.iş- mirlerin bunu icap ettiğini söy- lıyor. Bu gemide amiral dö R.o 
Jeciııin çapraza _girdiği görül _ lan çok heyecanlı teııahura.Ua 

1 
kudsi vatan vuıfesini ifaya tir. l lcdım. Tepelerde düşman tak- kt4 ile komodor Ktty~ vardı .. 

dü. Bir buçuk saattir bir türlü bulıınmuıslardır. Yapılan toplan- başlamışlardır. Cınnariesi finallerin pro.........,: viye kıtaatı yerleşmeden acele BU!llar, ~umandaııa. kıtaa.tın 
eline geçiremediği c;aprazı alan \ tıya ~alimız Ziya_ Tekeli ve vaıd ,,,,__ ileri atılmak icap ettiği husu _ bir nevi felce uğramış Jibi bek-
Herge1 . k d "b· .. .. mua.vırumız lsmaii Vehbı BeJ:.k l İzm itte bira yok Saat H.30 tek er.kek, 16.15 sunda ısrar ettim. Bana verdiği !emesinden derin bir endişe duy 
y'Jrll.u. ~lc~lı~'ı,f ~~ de iştirak etmiştir. Vali.ınına 1 İzmit (Husu.si) - Şehrimizde tek kadın, 17 çift erkek, 18.45 eevapta hangi noktada geç kal- duk!Asarını ~ylüyorlar, işle ora-
dmı uçtu. Biı" türlü kendini kur ı muhterem rei.ikaları Bay:ı.n Se- ' 15 gündür bıra bulunmamakta- muhtelit. mamak lizımgeldiğine vakıf ol- ela pınal de geleı-ek yulırı -

t • 
..., .... -Jı. uih_ a. Tekelı __ İzııü_ t kadınlan.na dı tnk· l d du<"'" U, fakat askerleri istir& -j daki raporunu veriyor. 

--'-""'" r. ısar ar i aresiııin en acil Fuard"' yapılacak .,-, 
1 

hır nutuk soyliyerek cemiyetin bir şekilde lmıite ve Kocaeli ... spor hat etmeden ileri atılamıyaca.k-
1 

Başkumandan bundan sonra 
. Nıb~yet. H~elecinin altına kıırulma.ıandalo ıniı.ksat ve ga- tak h k ~ı · Jarıru söyledi. Bundan sonra a- Ja,-,kil gemisine çıkarak ora.la 

duıneg- ecb ldu H l \ mm asına bira gönd=esi- are e, en ı . ~_e. Ill ur_ O • e e ya- yelerı gayet veci:ı bir 1İ3a.nla · t kted" S k'-- mira] geroi!line avdet ettim ve· General Stopford ile görü tii. 
rabbı ~i.Hmr gur- aç·•-··tı h ,_.... · ıs enme ır. ıca = arttıkça 14 Eylu"l pazar gun·· u·· 36 bö"l- i ka ~.. 1 B nera1 k d ptı" · ·· .. '"'! .. ~...., · ı şer ve ,,..,._ etmış ve e.zciimle biPa sarfiyatı beş. altı misli faz ıımwn rarg••ua şu telgrafı u ge ara a ya gı ge-
Kmlcalı alta dıışmü.ştu. demiştir kı: lalaşmıştır. geye mensup bisikletçilerin işti- çektim: zintiden yorı:un, fakat memnun 

Rızılcalı, alta dü~er _düşmez _ Sosyal ve milli hayatın i- 1 rakiyle İzınirin Alsancak sta- j "Sahilden geliyorum. Orada du. Her şeyin yolunda gittiği 
k_nlkmak ve kur~ım.-k ıs~ cap ttırdığı her türlü fel'di ve ı Kıztle.y Ceml)'l'ltinin yanlnubn 1 dınJa büyük bir bi.ııildet müsa- sükun lıükümfermadır. Ne piya fikrinde idi. Askerlere henüz 
tı. Fakat, mum.kan .. ı::uyd!1 !l ma'ııeri mücadelede de iştiralc Sivaa (Hu.swıil _ ~lorimi:ı: bakası yapılacaktır. Bunu mü- 1 de ateşi, ne tooçu ateııi var . Gö- su gönderememi~ ve istediği ka 
Hergeleci hasm.ın-ı sülük gıbi hL<\Se!lıni utmıya.a Türk ka- Kızılay cemiyeti kim~iz ve 1 teakip Fuar kupası futb<il rünüşe göre Türklerden eser 

1 
dar süratle top ihraç edememi$-

yapışmıştı. duüarı bu • ri duygudan fakir ailelere yardımlarda bu- maçları ve Ankara, İstanbul , yoktur. ıı inci fırka istirahat ti. Ertes.i giin tepeleri is.,.al ni-
Has.mını derhal sarmaladı . ilham alarak ı.ayın Bayan 1nö- lunnıalı: iiZPre faaliyete geçmis- İzmir güreş ekiplerı arasında 1 

e-Jiyor: zannederim ki mükem _ ,
1 

yetinde idi. Fakat bu tepelerde 
Ve kfuıteiedi. Mücadele müthi~- 1 nünün a~bğl bayrak altında tıop tir. • · [ müsabakalo.r y-a.pılac:ak:tır. Ha ; mel bir fırsat kaybedilmiştir. munta.;.."1n muharebeltr olacağı 
ti. .Herı;:efoei bir türlü hasmının la ı.m.uyorlar.,. 1 y·· iiciile • . b.,,. alchğıınıza göre Türkiye Vaziyet bana ciddi görünüyor . ., ı nı da zannetmiyordu. Piyade 
.kll;alarmı ~hgıt~yordu ve

1
- Birlı~m>.ı.z bic m t kadrosun uz nmız ll&taya gitti futl:ıo1 mrincıliklerinde zulııur e- ' "Bıraz sonra b~kumandarun generallerine mümkün olduıfo 

bu; sebep~' kı.m.te-yı askıya ..ıa _ 1 da. en ulvi ve içtimai n:ıaksatlıırı Siva~ ~-HWi~) - .!apılacak den hiidiae d.ol yısiyle Beşik- ı Sovlaya hareket ettiğini öğren- kadar ileri !!itmeleri emri Yeri i-
mamı lL kcndı~ıne gave edinınifıtir. Bu olan buyuk yuzme musabakala- taş klübü bir ııene müddetle diın. Birkaç dakika sonra ami- miş, fakat bu ilerleyişte hiç bir 

l!ğrasma müthiş oldu. Kün- büyük teşebbüs hareketi en açık nna iJJtirak etmek üzere şehri- müso.bakıı.lardan menedilecek _ rallik yatı ile limana girdi.,, ciddi harbe tutuşmamaları ten-
tcyı bıraktı. Sarmaya geçti. manasiy.le Tür!< 1cadınhğının miz yüzücülerinden 6 kişi beden tir. Bu itib:ı.rla fuar msçların- 1 bi h olunmuştu. Bundan dolayı 
H~ını sarma ile basup yen_ vatanperverlik, merhamet şuu- \ terbiyesi ö~e~enlerinden .Mu- ı ·da İstanbulu, Galatasarııym Başkumandan Sovlada en küçük bir ehemmiyeti olan 
rncı:e çalıştı, bu da olmadı. runun ~ ·_ · tlandırıhna.ııı, an-

1 
zaffer Ateşın ıdaresı altınd..1. Ha temsil ~eği aoylcnmektedir . tepelerden biri bile i~al oluna-

Çünkü Kızılcalı. hem kavi ve nelık şefkatinin yurt ufuklanru 1 taya gitmişlerdir. t ~-www~---~~ Sovla koyunun sükunu, ogün maınıştı. 
b

. f ög"leden sonra başkumandan. r:<>- Başkıım d bu eti d 
hem ele o~unbaz bir adamdı. ır atmoo er hilinde sannası- İzmir Fuann-'- sı· ... Q ~•bs··"· n· Tayyare Cemiyeti blı.lo:.u · " an an n ce en ,.,. ·~ ·- ......, neralin muvasalatı ile ihlıil e- memnun değildi. Çünkü Bola -
Öyle kola" kolay çalımına gel- dır . ., Sivas (Hususi) - 20 Ağus - \ Si"as (Hususi) - Şehrimiz dildi. 1 mı,vvrdıı . Yapılan intihapta reı"slig"ıne· •--da 1 k •--· yırdan Tiirk takviyelerinin ce -...,., açı aca olan .ı.zmir Fua- Ti.irk Hava Kurumu menfaatine Erltinıharbruesi, bu büyu"" k ve b dogr-a k l d gun· h" Kw.lcalı lı.u;nıının elinden kur Bayan Seniha Tekelı, 1-'-Uplig"ı"- d ki Tür" k. T" _, 1 ., nu a sev 

0 
un u u ı-.,.. rın a ıye ıcaret uua an tertip edılen curn :~ gecesi ürlü muharebede mev'-''-'- !m- !iyordu Anafarta h ı· · de 

tuhıı:ık i<"in k çabaladı, f-'-at ne Bn. Nebahat Bel<rin, v-~ -' t~"; ( ' n.utlill • ava ısın 
1 

...... da ıı- B 
1 

il ,,. ~~ pavyo":un."~ ~..,...;r edilmek üze- büyük ve- güzide hır topluluk roıııda.ki umumi karargahı ol _ mühim miktarda düşman kuv-
curtul:ım.atlL. Hergeleci, oyun - r .,a n . el· 1 Par. ilzalıklara re şehrunızın mamutat ve malı- önünde yapılmış balı> geç vakte mak ıa...ımgeldiğine onu ikna et 1 vetinin o dakikada mevcut oldu 

~8Al. 
hı kanlı bir çarpılJD1• 
dil•bileceğiııdcn kor' 
bu korkusunda haki 
Başkul'?:!anrll' n, tsr 

Teke tepelerine doğı 
hareket yapılması f1 

lundu. General Stop! 
r e- kar~ı birçok ınüla.' 
detti ve ba~kuma~'~ 
çıkarak karare:fıhı b 
ret ctn,eye ve orada 
vermeve karar verdi 
StopfÔrd b· ı ziyare•f 
mandana refakat etn 

Tatb'. I~ olvnamıyrr -------
Fırka kumandanı 

Haını ·ıersley vaziuet 
vazıh nı.aliimat veretıl 
bir miinakJsadan soıı 
manda ı şahsen 1'11 
mecbur oldu. Geuerı 
mefl!!ey 23 üncü ala. •.ı• 
civarında bir ileri b 
hazır oldui;unu söyled• 
Hamilton, fırka klJlll 
su cevabı verdi: 

- En kat'i man&Sİ~ 
ynı ilerlediğini Ye tcıpe. 
ğ1111 görmek isterim. 

General Hamm-,. cJe~ 
!ikirJe idi ve başkılll'a 
ğın iz.h.ı:r ettiği a.l'Z:l S 
iç•n ~e. yalnız kendi ııı<' 
ne dayanarak har -ket 
söyledi. . r 

Ba kumandan p~nıil 
yad vatına döndü ve 
Ham;ncrocy de, tah~ 
rek kii.dik Anafaı-t.a ~iJll' 
tepelcı·e >armasını 32 lı! 
cmretli. Bu i;arar alıll"' 
man gece olrauHtu. 32 i! 
fırka kumandan"ının ta~ 
mt:'.'zileri almamış. bUJl3 

bil iki tabur, fe-vkaıJde. 
şavan bir fikri te•ebbii' 
at;lmış, Çimmtepe c;, 
nıübiırı hir mevkii i ... ~al .J 

Bu mevkiden 3 kitoııı; 
de oı.uı karargahta ve~ 
sakin bir günde bu ba olıf 
hıc;bir §t:Y bilinıncın4 ·ııl 
şılacak bir &eydir. Bıı :ıııı 
zaptettikleri mevzi 
tekrar tahaşşüt ctınişlet'.11 
çük Anafartaya doı1rtl 1 

meğe hazı.rlanmı.şbrdı· 
bu h~reket, ertesi g~ 
berP.ber yanılmaı<ı ~ 
umumi taarru.z nliinıııı. t 
du. Bund3n dolayı i!~rli)l 
vetler Çımenteuedc ~ 1 
!eri mevzileri de talıliY~eı 
bur edildiler. Bu rue"l"I' 
dan sonr_~ en büyük. gJJ 
sarfedıldi~i halde, J:ır 
P"al olunamamıştır. 

da.n ovuna g~erek hasmını mağ da n . 'llıye Berk, Ha•ibe Ar- stı!-i'ı.tındal_! niinıuneler istenil- kadar türlü e~lenı~lerle samimi mi~i. Bu yüzden bütün 7 j ğunu zannetmiyordu. 7 Ağus -
lı"ıp etı~' s a a.~ıyordu. ~ıı.rn.uı , SŞıkar Kayi. mürakipli-ı mış oldugundan, ticar~t oda-ı ve nes'eli bir hava içerisinde eo Ağustos giinü ve 8 Ağustos sa- tos akµını muharebesiz olarak\ 

Pclılivanl ' mi alttaki müc:a ge Bn a.-ulet Çağıl. yedek aza- s.ında !ı:ızır'ıklaı-a. ba.•laıımı.ı;tır. na ermi tir. bahı orada. kalmış, cephenin elde edilmesi mümkün olan mu-

Tütk kuvvetıe:!J 
mis!i artmıştı, 

Hulasa 32 inci alay ici~..ı 
t • n evvel hücuma ge<:IJJ"' 
kanı bulunmamıştı. . j 

(1 Ağustos ,,afak vaktı. _, 
ilerleyişi nihayet Sovla 
dan b~ladı. 11 inci fırl<t;_ 
uncu fırkanın 31 inci • bl 
53 üncü fırkanın hcnüı 1 

-
dilen bazı taburları !sJll 
tepesinin solundan kü~ii~ f 
fartalara hücum cttil<:r- ~ 
ayni zamanda Türklcrın 
bil hücumu da baştanıJll~ı 
12 inci fırka o gece • 1 
takviye etmiş ve Türk ~~ 
!eri bir l'tin evvelkinden ~ 
li artmıstı. Her an da ~ r f 
bulunuyordu. 6 ıncı t.-ıb0 r 
akşam tahhyc etti~i ,~ 
Türkler hcmeıı iBg<tl eWv 
di. :M:ıksat • !smailoi[ıı ~ 
ışgal olduğuna göre bll )' 
ettii!imiz tepenin tekrar c 

dclclorl dc çok~ürdü.Hemen he 11!!~~~~!!~!!1!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~'!!~ .. ll!' .. '!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!' 
m 1 yarım saatı buldu. - - -- - - - --

Ei.ı· 11.r 1 ıık Hergeleci, oturak 
küul , atılı ve aşı.rnıak 13tedi. 
Ta.m ru ll'fil':J~ı tırnUa. az kaL~m 
say,·a!"l.ta - iiyordu. Derhal to 
parlap ı . 

t'lte bu lıv . ııktan ve fırsat
b n ll:t ">de ı>d~n Kı•ıl alı, bir 
d on le · nıen v Ja "kalktı. 
Kıırlulı .ı tıı. ı 

lk - ,-•yakmJr,n"ra atmı
) ,uı ı~c '"'"<"leci, ayağa kalktıkla
ı · ı zıTl1 n İ?"pın:ır:ı k hır nir"l sa- 1 

\'ltrtlU" 

- 'f 1 · kınkşim be! 
Tf • ~· emin mutat olan na

r n.12 ... -ı· ~ saat son~ savur
ması 'l:ı:ın ı:.ı;ı hğın.ı delalet e
.t ivora·.ı. 

J:'J!l.!k·•n, bu n:İranın peşinden 
J.i,.rg>l · f!iııci bir h 1> ile 
!ı -::u bir tek k •şla ve sü
rat!c C: tım atılı. 1 

I~ızıic;lı. üstüstc ikinci dı>fa
tl>r alt:ı <lıişmü oluyordu. Altta 1 
nıilc;del<ı ı;etin oldu. 
Herı:·' i, oyundan oyuna ~e

çı' ordu. Hasmı da ovıınlardan 
kurtulma.it ıçin nıukabdcde bu
hımıyf)Y"dU. 

Ei:- aralık Kızılcalı, Hergcle
d Ke!'11ncrle iken bir kılçık at
tl Hcrg•l i hıu.-mının üzerinden 
uı;..rnk ciort elli yere düşlü. 

Y?.kat, Hergeleci o kaJar te
tikte idi ki bir hamlede •imşek 
sür.ıw._. hasmının önünden ke
cU gibi -.,kerek kaçtı. 

Ay;.;iia kalkar kalkmaz nira-
)'I s&!!aıiı; · 

- If"yd.ı Kızılcalı be!. 
Çtrpıwıı narayı attıktan son-

- 4 - ,= HiKAYE ' 

dı Ka:~ ::~:::fa:::~~. d: il K o R K u E v İ il 
Dik u ok tor Hendrikle başba.şa '\:===::-.:================================' 
kaldı . Doktor Hcndrik henüz ge 
len gen~ ecza.c! ?Cınıuı<Iini uzun 
uzun ve hıçbır 'lCY söylooıcden 
üzdei ve sonra sanki kelimeleri 
kamçılayan sesi ile sorguya baş 
!adı: 

- Siz Vilyam Mürray mısı -
ntz? 

- Evet.. 
- Ban<ı. b:ı.y doktor deyiniz. 

Doktor Vıııfndin mektubu yanı 
ruzda mı? 

- İşte doktor ... 
Ve D<k zarfı doktor Hendrike 

uzattı. Doktur zarfı açtı mektu
bu dild • tle okuduktan sonra: 

- İyi, rlodi. Şimdiye kadar 
ecz, cılık yaptınız değil mi? 

- Evet doktor. 
- Bur.ı ya heveı;kir değil, 

tecrübeli bir eczacı tazım. Siz de 
her halde tecrübelL,ınizdır. Ma
amııfih s izi bir cleo.lyeceğim. Şinı 
dilik avd a seksen liı-<t ... Memnun 
oluı-.arn :ırttırırım. Fakat mes
lek -.rnnı unutma ''lll. Burada 
gördükleriniz hakkında dqarıda 
bir ııeyl<"r söylemek, dedikodu 
yapmak yok .. Aksi takdirde si
zin için iyi olmaz, anlaşılıyor 
değil mi? 

Dik mahcup delikanlılar gibi 
cevap verdi; 

- Anlıyorum, doktor. 
- Tamam. Vazifenizi ciddi -

yelle başarırsanız, ııizin için de 
ivi. Bakın mektubunda doktor 

Vinfnd sizden çok ıyi bahsedi -
yor, onu mahcup etmememeye 
dikkat edin. 

- Elimden gelen her şeyi 
yapacağım doktor. 

Doktor Heııdrik yazıhanenin 
üstündelri telefonu açtı: 

- Al!o ~-- Siz mi.sizin Finç ! 
Hemen Harrov ile beraber bu
raya geliniz. 

Birkaç dakika sonra kapı a
çıldı ve iki eczacı içeri girdi. 
Birk"ıi gôbekli. kırmızı yüzlü, 
kırk ya .Jlarında görünüyordu. 
Büyük bir uı;tahkla tereyağlı 
bir ~andviçin yansını yutmağa 
çalı:;ıyor, yarısı da cebinden sar 
kıyordu. öteki uzun boylu, pos 
bıyıklı, biraz daha ~enç, bir a
rap kadar esmerdi. İkisi de dok
torun önünde iki asker gibı va
ziyet aldılar. 

- Harrov.. Finç .. size yeni 
yar.'lınıcınızı takdim edeyim, 
\'.ilyam 1.Jürray. Onunla beraber 
2 numaralı binad;\ çalışacaksı
nız, ve vazifesini göstereceksi -
niz. Daiına ona yardun edin O· 

lur mu? 
Son kelimeler biraz da garip

ti. Bunların manası şu idi: lkin 
ci bir emre kadar bu adamı göz 
den kaçırmayın, her hareketini 
kollayın. 

Posbıyıklı Finç : 

- Merak etmeyin doktor .. 
dedi. 

İlk defa olarak ağrını ·ı.ı;ıyor
du. Dık, Finçin ağzın.\akı bütün 
dişlerin altun ol<luğunu gördü. 
Her halde goü.zeUe.şmek için ya
pılmamıştı. • 

Hıila i\a.Ildviçi kemiren Har
rov da ayni :;ekilde: 

- Merak etmeyin doktor ... 
dedi. 

- O hal<le sızi fazla alıkoy
mıyayım.. 

Şimdi Dik, yeni arkadaşl.Y.ile 
beraber dtjanda idi. Ham/,, ağ
zı dolu: 

- Adın Mtırray mı idi? diye 
sordu. 

Dik, evet makamında başını 
e~di. 

- Gel, odanı o-österelim ... 
Hiç ayrılmak ıstemediği vııı.li

zi daima elinde, iki adamla be
raber koridorlardan geçtiler, 
merdivenlerden çıktılar, ve her 
birinde birer küçük delik bulu
nan kapılardan girdiler. Dik et
rafı kolaçan etmek istiyordu, 
Fakat bunu ş.imdi doğru bul • 
madı .. 

Yine üçü beraber diğer bir ko 
ridordan geçerlerken. Dik ldeta 
boğazlanan bir hayvan eibi ba
ğıran sesler işitti. Bu korkunç 
çığlıklardan tüyleri diken diken 
olmuştu, yıı.vaşladı. 

Gayriihtiyari olduğu yerde 
durmuştu. 

Fakat altun dişli Finç hafiye
yi itti: 

- Ne oldu! Haydi yürüsen e .. 
Delinin buhranı tuttu diye ol
duğu yerde dunnak mı tazım! 

Harrov da gülmeğe başlamış
tı. 

- Hele, şurada sekiz on gün 
kal da, bak daha neler, neler 
göreceksin! .. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Dik Tanuuyor! 

Böylelikle Dik islediği yere 
girmiş bulunuyordu. Gerçi te
sadüf işine yaramıştı. fakat o 
da tesadüfün işine yaramıştı. 

Şimdiki halde harekete geçmek 
için önünde birkaç gün olduğu
nu zannediyordu. Asıl hüviyeti
nin mevdana çıkması içtıı az fır 
sat vardı. Asıl Mürray, Glaskov 
şehrinden geliyor ve doktor 
Vinfridin mektubunu P-etiriyor
du. 

Genç hafiye yeri tirildiği o
dasında ellerini uğuş, rnrak se
vinivordu. Buraya katıur muvaf 
fak olduğunu Mis Diyan;ıya bil 
dinnek isterdi, fakat bunun bu 
vaziyet içinde imkiinı yoktu. 
Dik Mis Divanarun babası olan 

Mister Fer.,.üsonun burada hap 
sedildiğine kuvvetle emindi. 
Sonra buradan dışarı çıkmak 
da kabil değildi, çünkü katil su
ratlı ka.,ı bekçisi vazifesi başın 
dan aynlmıyor, genç hafiyenin 
en ufak lıareketleri o-öz hapsin
de buluı:ı.luruluyordu. 

Her sabah hastahanenin as
çısı çarşıya çıkıyor, fakat a~~i
ya ya Harrov yahut Fınç refa
kat ediyordu. Dik bunlardan 
birine postaya atılmak üzere 
bir mektup verebilirdı, fakat bu 
da beceriksizlikle rin en bliyüğü 
olurdu. 

' fis Diyanaya mektup gön . 
dcrmeği şimdiki halde tehlikeli 
ve lüzumsuz bulan Dik, bir ta
r a ftan kendisine verilen işleri 
en iyi bir şekilde başarınağa ça 
!ışırken , dıger taraftan da "Mi.<,
t er Fergüson hakkında bir ipu
cu arıyordu. Eczacılık i~i pek 
kolaydı, hasta odalarını süpür
mek temizlemek gibi işlertli . 
Finç veya Harrov hastaları ne
zaretleri altında bahçede clola.ı<
mağa götürürlerken Dik de bu 
işleri büyük bir melıaretle yapı
yordu. 

Hastahanede geçirdiği ilk 
gün içinde, Dik birçok hasta de
lilerle tanışmıştı. Bunlardan bi
ri kendini bir hükümdar ıııınıyor 
ve konuşurken karşısında iki 
büklüm durulmasını istiyordu. 
Başka bir hasta kendini camdan 
sanıyordu, yanına yaklaşanlara: 

- Beni kıracaksınız, bin par
ça edeceksiniz ... diye barbar ba
ğırıyordu. 

(Devamı yarııı) 

' 

·~ " 1' geçmesi ıazı.m ve zarıır1 

uncu fırkanın 31 inci rı~ 
t cl"'ye hiicum etti· fal~.a r 
vaffak olamayınra büt•.1~ 
cenah bu netice•iz hU .ı~ 
~arsıldı . Sokl.a 32 iııci "'cı 
maksatlarına varanıadı. 
nin birçok noktalarınd~•ıı' 
gelen ve harbe hararetle 11 
Türk kuvvetleri kıt'a!~ 
bozarak geri attılar. 

Hücum da!gal~ 
ulenferin say~ 

• 1 

53 üncü İngiliz fırkıısıP~ 
kiyesi 9 Ağustos günıi ~ f: 
çıkanlınış ve 10 Ağuslost8 ~ 
<len hücuma geçilınişUr. fletıl 
cum bütün "iln devam ·w 
ancak Çim2n ve ismailog ıJJ'. 
pelcn kısmen i~gal eJiJtlıiJI j 
hemen arkasınrlun TürklC~,. 1 
dctli ınukabıl hü<:umıarı .,.. 
si kaybedilmiştir. 

1
,j 

( Arh>JSI 
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Telgraf, t fon v isiz aber eri -t./lüıt tart11' ı itici ,'fayfard.a.) 

~e::mm:;.!::1'1~~e~; Almanlar zehir[ Japonya 
~~~~n;ı!,~ :~ ı• h b• l ~ tU4> edilmiyeceğ.i düşünü- ıgaz ar ıne 
leıılez_ Bu halde, merakı celbe- H • J • • • 
~~7"~a;:~~ı!: başlıyor h. ı~ltı~ınıtye 

F ransada baş 
gösteren sabo
ta j hareketleri 

1 r o es ya 
şiddet i bir; 
hava akını 

~v:uı~ ~:~~ <••ı Uırafı 11-1 aaylada) ır u ıma m 
lit! mı go a~nkl•ne dövüşmeğe devam et- w•erdı• ! 
l'1111kın hedefi, muay,- ve mii!enHr. v 

ket siası mukanettir. Fa.- Cephenin diğer lmıunlarında ı 
"-· t · · ..;a .. ; • b "" 1 (Baş taraf ı 1 inci aayfada) ;;:ıt a.yyarenın t.esır .....,reeı, u· hiç bir mühim hadise olmamL~-
~.2 mede'1iyet diyarlarını kav 

1 

saat müddetli bir ültiınt,,rnu 
.~ nazaran, bütün o var- tır. dün Hindiçini hüküınetine v r-
ıı .. ' ·· iliklere """ Sovyet hava kuvvetleri düş-;:':"lra ve gwııe v ....... mı l mi ştir 
"'lecek! man zırhlı cüıriitamlarma ve - 1 

hıglltfTl'ye :ı.tfolunırn kararlar ı 
. ılovyetlerin de bu sahada de- tayyare meydanlarına ka.rı;ı ya- Berlin, 23 (a.a..) - Yarı res- . 
:ınlı ça~ Almanlarca pılan harekata devam etmişler- mi bir kaynaktan bildiriyor: 
ı. biliniyordu. Dikkat.ı !:&- di Berlindeki siyasi mahfillerde 
~~ ınesele, "-vyet knra :ı;ırlılı- r. ' 

..,... & D"" s bugün haber alındığına göre, 
. dır. 70 tonluk tanklar, 65 1 un gündüz ve gece ovyet 1n 
~ Japon hükiımeti gilterenin, 

iı:ıı.etre kalııı1ıklarile birç<>k tılyy&releri hava muharebele'i Fransız Hindiı;inisi lutkkında 
~eri devletlerde kabul edilmiş emaaında S9 Alman tayyaresi bazı niyetler beslediğini öğr n
~~uslann 70 :120 tonluk tank düşürmüş ve yerde bulunan b:ı- m iştir. Japonların bıı gibi . ni
"lle müha~ mevdlllllD& at>- l · talrakkuku b""tün il \t:aklannı tahmin edenler yok ı zı tayyareleri de ateşe vermiş- yet erın na u v -
~bi idi. ı lerdir. Tahı:ıp edllınif olan tay- sıtalarla miiai olmak u:mınde 

oldukl11rına deir Berlin sıyaı;i 
lı.lınan ajanslarına be.kılırs&, yarelerin miktarı teııbit edil · mahfillerinde kat'i kanaat 'Jf- l 
~ Rus t.9.ııklan 150 milimet- mek:Uıdir. 17 Sovyet tayyaresi cuttur. 1 

~k toplar da vardır. Büyilk zayi olmuştur. Bu münll!l61ıetle Hindıç,nium 
~bin tanklarını ın.uharclıe 
""il!IYdanına taşımak zaruri idı. Alman :zayiatı ağtr arazi tamamiyetini müdafaa et-

Londra 23 ( ) Re t mel< ni-'ini açıkça tebarüz et-D;'-'·u·· ov>r tanltlar, Ortaya , a.a._ - U er: :!~• 
....... ..,,... tiren Fransız mil buatı neşrı-

ıı,_ de yol ve köprü meseJ:& ~- İyi malllmat alan bitaraf kay yatı hatırlatılm ktadır. \ 
""ldar. Şebekenin . a.skerı ihti- nakl&rdan gelen haberlere göre, Berlinde bu meseleler hak -
'ea, vasıtanın ağırlığına göre Baden kolordusımım şark cep- kında Fraıısl!!: ve japen hültu 
~p ve tanaimı lıiııımgelir ki b · d • ·· -metleri arıuımda bir noklaı na-

(Baş: tarafı 1 incide) 

re Wieshaden mütareke J.omis
yonundaki Fransız heyetinin 
reisi, Almany&llln Pas - de - Ca
ktis, Aisne, Ardennes, .Meuse, 
.Mourthe et 1Joselie, Doubs, vi-
1.Ayetlerini ve Somme ile H:ıute 
Saone vilayetlerinin bir kıs
mını ilhak etmek niyetinde oldu
ğunu Fransız lıükümetine gizli
ce bildirnuşLır. Almanya böyle
c-e ~esmi arazi mutalebcılını çok 
.ı.5mış bulunuyor. ı 

Moskovn, 23 (a.a.) - Taas: 
öğrenildiğine göre, Fransa -

daki işgal makamları .Almıın i 
g:ıraj , &n!repo ve kışl:ı.rmda. çı
kan ı;gyısız yanguılardan ve Al
mıuı s.ıbay ve erlerine karşı ya-1 
pı.la.n silfilılı taamızlaroan dola
yı ~ye düşmüşlerdir. İş
ga.! altındaki Fr&n8'lılm bütün 
şelıirı.rinde Alman askeri ve 
gizli polisi geceleri halk tarafın 
dan gizlenmiş cl.ın siiiıhlan ara
maktadır. J 

Beauvaiı; 'de bir g"ce zarfın
da 28 Fraı:ıoın: t.e kif edilerek 
kur~nna dizihniştir. Bunların 
evlerinde küçül< çapta .rovetver 
ve tüfen:, bulunmuştur. llı, çok kUlfetli ve masraflı bir esm e verdigi zayiat munase-

ltir. U&-'- mNDlei:etlerde ialı.&- betile C'-OIMltencda ve Baden vi- zar teatisi ıhtima.- D'<> ı..~L:." .o..:I~ ye • 
t '-"" - !inden de bahsedilmektedir. "~""'ae-
Vıı:ıi-", vapur vinci,_ yol ve lıiyetının diğer şehirlerinde AI- 1 ı., __ "~.. ı J:ıpon vrınurları Pamırnn.d•n bir tanı·n ....,.diferlerin ka.viıı erı, me • man rağı yarıya indirilmiş- -.. v 
~~ trenlerde din~ile isabet geııemiyw 
~en baınule milı.tarı, niha,yet tir. Tokyo, 23 (a..a.) - Domei a- . Ankara, 22 (Hususi) - Af-
~ • • ._ __ ,__ • "~- • •• • - -·"·-- - 1- yon valiliı];ine Dahiliye MiW.e-~.llerde burada tesir göstere- ı ,............., Zehirll ....., mı JaDSına gore, ıyı ...,..~......, .....,.. 
,:"ler. SoyYIJ{ler, bütün bu güç l kıillanacddar! mahfiller japm. vapurlıırmın şır.r mıırmni -Şefik tayiu edildi. 
İltlere galebe çalmasını bilmiş i Moskow, 23 (a.a.) - Bir Panama kanalını geçmelerine -------------
'ttdir • Sovyet tebliğine göre, 15 Tem- müsaade etmemek. &uretiyle bu 

A,___· tank t ı re karşı nru vapurlar hakkınd& farl:lı b.lr ,,-"'6ır , a eş e • ınuzda Pskofda Zapadnaya 
'"iııı, ufak tanklara karşı da muamele yapmış old~u içın 

irdir. Alman ağır tankla. Pııipa civarında cereyan eden :Birle}ik Ameri1aı97t it.tiham et
' lliirat ve mükavemetleri ve muharebelerde geniş mikyasta. mektedirler. 

ra kal:ılliyetlerİ1le, Fran- gu lı:ullamlmaeı hakkında tali- Domei ajansı i.lılve ediyor: 
._ <lefi sil.Ahları.na ve piy~.e matı ihtiva eden vesikalar ele Bazı mahfillere göre Bir ll< < Baı tarafı 1 inci .aaytacı.) 
-.ltlarına 81...,.,.;., • .-wer, .Amerika tarafmdım tatbık. edi- baştan başa miUl xeıık.1--;;imiz / 

-.-·· J-r geçirilmiştir. b •-.n.'-1 · '--'-iki' ··'"'- ' 
il.ateş yuvalartnı sanıtıla:. len u .cuu.u ecn ,....- """"" le süsleruni§, Ebedi ve.Milli Şef-

i ır mÜlllLba.kll devam ediyor. Tebliğde Sovyet kıtala.rı.ı:ıın bi japonlan kanalda yaptla.n ta- lerin büstlerine yüzlerce çelenk 
~ vaziyetler,_.yeni v.~ daha kimya harbi hakkında talimat- ıniratm m1.hiyetiıli ~rınek\en konmuş ve güzel bir geçil res- j 
.''Un si!ih!a:rıt. luzwn gösteri - lar da ele ~irdikleri zikredil - meneylemelrtir. Amenka bari- , mi yapılmıştır. 

• İngiltere ve Amerika, tarı m kte ve "bunan, yıldırım har ciye miisteşıı:n Summer Wel - MerMimcle ~ valintlz Sök-
;,~~" •-.. siMtla.rla en m6- les'in bu mesele hakkında müb- menııuer olmak üı>:cre tuğbay 

;. ~...,.""" ..,.., bi usulünün aklın l<alacağın1 b" b '-·-ek t tt"haz t 
~ sil.ih ve vasıta edinmek: ve hem ır attı ""' e ı ı ~ Şükrü Kanatlı, Hatay mebns-
•'lllııa hakinı olmak istiyor - kafi olarak anbyan Alman fa- tiği, :zira japonyanın k 'i ~ır !arı, Adana. ve Maraş heyetle -

Çörçil tankhı.n ve uçan k:a.- ( şi:mıinin g>ııli bir surette yeni protestoda bulunmasına manı riyre on binlen:e halk hazır bu- 1

1 ~. istikbalin bütün ümlUer>- ve korkunç bir hareket hazırla- olmalı: arzusunda bulunduğu luntı:ıu ur. 
• :a:ı olduğunu tam bir suret- söylemnelredir. 1 Törene İstlkliil Ma.rşı ile ve 
\>ıı.ıı.ıa, tank ve uçak, iki yıl- te pterilmektedir. Edıııı.i• verdiği malôımt şanlı bayrağımızın şeref dire -
~ llıuharebe meydanının kalı- Londra 23 (a.a.) - A.vam ğine çekilmesiyle ba)lammş ve ı 
<'~ Fııkat, her mu- Kam~a Edenden Büyük bunu valimizin bugünü canlan-

be v~nde im iki _uneıı- ima ya Amerika 0Ryanusu11. ee11.ubundaki beynel dıran çok heyecanlı bir nutku ile 

dcı meydandır. Tank hamlele- ya harı e mat verilmesi istenilmiştir. besı takıp eyJem.iftir. Kahra -
en 60D e&ıü sövlıvem.ıyeae- • el- milel vaziyet hakkında. malıl •

1 

Ha~y mebusu ~evdetin bita- ı 

\-ateş desteklerine dacyıınır- ı l tf d• Eden, cevap vererek, hükiı.IM- man . ord=.ıuıa. mektepliler, . ~~_!:~~~~::~~j e r a e ıyor ti kraliye, j pon ükiımetinin l?ençlik_te§kil_a.tı :-re esnaf bir -
"""""".....,..,, ~ (!lq taralı 1 mcı •yfınt•) Hindiçininin cenubunda deniz 1ikleriııin ~eçiı;len b~ mera.ıınn-

Silfilılarına. arzı iftik.ar etti. ve hava üsleri elde etmek için de hazır bul~an on bi~lecc'e ~-
111ıı, büyük harbin öğrcteme- nın tehlikede olduğu fikrini ya- harekete geçm k niyetinde bu- la:Y~n en ıçten sevgı 1Ezahu-

tevkif ve imlı:ı ateı;lcrine yarak Amerikan efkirı umumi- lunduğu söylenmektedir. [ buru ıle karşı~-. 
b·ın~rac~t edilecek, .ordular yeslnde yapılan endişe verici tah Bu söylenilen SÖ'Ller, japon Bundan sonra._~· H~
UYük bı rmıkyast:ı, ~ırhlan; rik tbuı balı8elmektedir. Gaze- matbuatının Hindiçini ve Si- ' yını!ı mtö~hul . şehitlertabides.ının 1 

~r da, her sınıf ate1ş hdarımayesı te, M. Rooseveltin Almanya ile yam müııasebetiyle İngilteı-eye aç ş crenmı yapmış ır. 
~ktir. O aebeı> e, lllllll- ka""' .,.,.,.,,. olduğu mücadele ile .. 

··hımın· at ha yalnız kendi memleketinin de- ·.,. -.---.-
top ve mu zır müterafik olduğun an dolayı tatbikatına aid hususatı muza-

~kla berdev:ı.mdirlar. 1 ğil ayni zamanda biltün Latin çok m&nidardır . .Bu fmi8.ttan is- I kere ediyorlar. 
:'-lıııan • Rı.u; orduları, son Amerikası memleketlerinin de tifade ederek İngilterenin Hin- ] Sovyetleriıı kanaati 

eti.erini de celbetınek ııar- müııaııebetlerini bozmak için di~ini ve Siyam hakkında hiç Şangbay, 23 (a.a.) _ Reu-
kanıı savaşlarile kat'i neti- yaptığı büyük gayretlerin asıl bir emeli olmadığını beyan &- ter: 

11 a!ınaya azimdirler. Bu kar ' der" B ik . mJ k t b .. 
~ · Rbebinı de açık bir surette gös- ım. u .ı me .. e e ' ızım İyi haber alan Sovvet mah . 
llıada top sayısının, venı term kted" ruızarınuzda ıkı mnı;takıl memle- ' 
ıreçhile, dakikada sarfol~- e ır. kettir ve münasebetlerimiz an- filleri yakında Japonyanın Si-

k çeliğin rolü vıudır. Dı- cak ticaridir. beryaya. k:a.rşı muhtemel bir et-
• taraftan, hareket ve ınanev kın ve tayyar~ taraftarları, Miiza.kereler tebbüste bulunacağını zannet -
~abiliycti de, ates tefevvuku ailiLhlarınm. istikbal harbinde Han · 23 ( ) n - t 
~' w.u.u• zafer yolunu açacaklarına in.an-''" etmek noktas· -~·-, bu- oı, a.a. - neli er mektedirler. Bu mahfillerde \ 
t aranılacak bir keyfiyettir: dinnaıc istiyorlardı. Fakat, Av- bildiriyor: Hindiçinide bir hiıdise çıkarsa 
annki harbin orduları, ycnı rupayı iatila eden ordu, yalnız Fransız Hindiçini umumi va- bunun Mançuri hududundaki fa 
1Yetlere ve veni eaaslara. gö motör kuvvetine değil, bu mu- !isi amiral Decoux ile Japon as- j aliyeti gizlemeğe yarıyaca.k bir 

'ııüı ·cttcp bulınııluğu h~de, harebe unsurla.ruun istihdam keri heyeti reisi general Sumita duman fıerdesi olacağı kanaati 
lerini b:ı.'jal"ırlar. Onun ıçın, tarzına da dayanmıştı. Hıı.kikat-
dencmelerdcn alınan dersle te tank ve t:ıyyare zafo.rde en hüküınetlerinden yeni talimata izhar edilmektedir. 
İiı·e ordular lıazırl:ı:ııyor ve mühim _iki ii.mil mevkiine geç _ intizaren Japon mütalebatının rın üzerine istisnai bir fedakBrl 
ter zırh ve motöre bağlanı- mişlerdir. 

· A.ııcak, miibarczeıtln mik- lngill.ere fabrikalarında yapı
~ı ve meydanını u vi.ndc bu lan "Çörçil tankları .. nın, sürat, 
nciz göstermiyen ldındlr? zırh kalınlığı, ateş kudreti ve 

ıı ve hususi defi siltlılan, mıuıcvra kabiliyeti bakımından 
dalgalırını kırıyordu . bu- Cilıunın müthiş barp vasıtalar; 

beraber, yeni ve daha na tekaddüm ettikle.rini bir tel
'etıi t:ı.nk kütleleri, saldınş- graf haber veriyor. 

devam ediyorlardı. .:ı'~kiyi ihtiyaç doğurur. 

Ad iye Vekilimiz 
nkaraya döndü 

(Bo~ tarafı 1 Joci s.ıvf- 1 gelmediği hakkındaki suale de 

(Raı tarafı 1 tnc1de) 

gekkiilleri dün gece yeniden iUDs 
kovadaki askeri tesiaatı bom -
bsrdıman etmiıılerdir. Ağir ve 
en ağır çarta bombalar hedef 
Jere ısabet ettirılnriştir . Çok bü 
yiil< tahribat olmu~tıır. Çok 
miktarda yangın bombaları a-

1 tılmıştır. 
Bundan ıwvellti gece çıkan

lnn yangmlarııı el'an söndürill-ı 
memi~ olduğu görülıniiştür. 

041- ~imanı bombalandı 1 
Berlın , 23 (a.a.) - lJ. N. B . 

bildiriyor: 
2'J Temmuzda Alman harp 

tay_y areleri Odesa limanına hü
cum etmişlerdir. Biiyblı: yangın
lar çıkarılmış ve şelırin garbm
daki askeri hedeflerde infilalı:

lar vuku bulmuştur. 'Petrol li
manında petrol depolarına da 
isabetl<!r 'aki olmuştur. Lima -
run bu kısmında arkasından 

büyük yıı:ngınlar çıkan bir çok 
infiliıkl:rr müşahede edilmiştir, 

Smolensk civamıda harpler 
B~rlin , 23 (a.a.) - Smolensk 

civıı.r da ihata edilen Sovyet 
ordusuna mensup teşekküllerin 
A.lman kıtalarının kıskacından 
kurtulmak için yaptıktan ümti
siz gayretler, Sovyetler için 
kanlı zayiatla devam etmekte
dir. 

20 Temmuzda bir Sovyet 1:ank 
teş-ekkülü, ihata edilmi;J olan 
Sovyet kıtalanndan bir kısmı -
nı kurta:rmağa teşebbüs etmiş -
tir. Bu teşekkill evvelce da.ğrtı
lan Sovyet tanklarından m11te
ııe1tldldi ve bunların bir kısmı 
hasara utnmış, bir kısmı da 
§iiYle böyle tamir edilmişti. Ta
arrın: ellen bu nevi 150 Sovyet 
tankından 70 i muharebe mey -
danında kalmıştır. 

Fı w göoii11i •ejyomı 
Vichy, 23 (a.a.) - Ofi: 
Boljevi.kJere karşı harbe iş

tirak edecek olıı.ıı Franıaz gö -
nilllü lejyonuna. mensup büyük 
ve küçük cüsütımıların kadro -
sımu Fransız gönüllü &Ulıs:yları 
teşkil edeookür. Bu cüzütamlıı.r 
Fransız kumımdanlığl altında 

bulunacak ve Fransız kuman -
danlığının emirlerine itaatle mü 
kellef bulunacaklardır. Askeri 
cüzütamlar halinde teşkiU1iılan
dırılacak olan Fransız gönüllü 
lejyanu cephenin .her hangi bır 
noktasında Sovyet kuvvetleri • [ 
ne karşı harp edecektir. Her 111-1 
nıftan teşekkül edecek olan bü
yük Fransız kıtaları bolşevik 

Rusyaya karşı harp eden müt- ' 
tefik kuvvetlerin baş kuman -
danlığı emrinde bulunacaktrr. 

Askeri hizmetini ifa etmış 

bulunan ve arl ırkına mensııp 
her Fransız gönüllü lejyonuna 
kaydolımabilecektir. Bolşevik -
!iğe karşı mücadele için yemin 
eden lejyon gönüllüleri mütte -
fik kuvvetler baş kumandanlı -
ğına itaat edeceklerdir. Gönül -
!iller Fransız ordusunun inıifor
masını giyecekler ve subaylar 
muayyen işaretler taşıyacaklar
dır. Erbaşlar ve asker için yaş 
haddi 18 den 40 a k:a.dardır. Su
baylar için ya.ş haddi yoktur. 

Lejyon Entranjerde veya 
Fransız ordusunda hizmet et -
miş olan yabancılar da fevkala
de olarak yeni lejyona girebile
ceklerdir. 

~etini motörden alan tıuı- Buyük Jıaı:ıı, bir rubu asra sığ
'========== I IIUya.n ıhtıralarile hayretler u-J M D İ L f K yandırmıştı. Bu harp dekorunu, 

bulunan adli teııkilfı.t l.Q.yihasile şn cevabı vermiştir: ı 
10 lira maa.ş almakta. olan ka- " - Bu kanun, ihtikar CÜ- D. demirgolların-
tıplerden 166 sı 15 lira nıaa.şa rüınleri için !?ayet seri bir ı_nu -

~ sevk ve _ idarenin taleplerini ye-
~U. K A D A R ! rinc getirmek için, bütUıı ilim 
..._ crbaiımın e.r~tırmalarında.n a

l ktır. 
(Sat'! tar.a(ı 3 ü:ıcü pyf,;ıda ) 

'ında bize düşen vazife an
hn.ı-arcUi bir t*kkilrden 
t olabilir. 

~eza dm mananı 
arip görHncn bu ie7.<>.
d:n manıısı bli tün di.!ıı

ınilll haklarımızı tam D"A
, •c tammış o!nuıs1tiir, 
'ttU.ıı öldUresly.:ı bir hart .. 
!\ı ~ olan her ilci "'11:'-''t"ııirı , 

adil ittiJalc et:mj>ler i hı· 

~ ınenııun ..dır. 
lıtURAD SER1 OGLU 

H.er icat, az veya ~ok bir sü:r
pnz yapabilir. lngi!iz tankları 
h.a.kbnd& <1a mılcyas ve nıalıi -
yetıer; seıildikt.eıı sonra karar 
verikbilccekt.ir. Ancak kulis ar
!;.a."'1I~Jaki mesaisinin kat'i ne-
tl:r.1~ iHL~'ıdaf ettiği k:ı.bul edi
iL~. hu ôııfa yeni tank klitlelo
rin!n lot>y ·k uıı bir rul i fa ed<>
ct'~ Jrri x;ını:uıa hadar gizlene • 
,...,k lftr i aıı la;;ılınllk tır. 

Nv jev cfüıselı tanklacı, ne de 
UQ:ı:t :....ıle;Cl"İ ya.kında görmek, 
ı:-alil10, müy~sser olmıyacal:. 
Yı idmm Jm.rhine dehşet veren 
..-t& v,. ailiıhlann kara.kteris-

geçeceklerdir. Büyük :Meclisin hak~~ usulü kabul etı:ııştir. da gece çah.şanla-
önünıiUdeki içtimemda bu layi- Butun mahkemelerımız, bu ., lı •• ( 
hayı kabul edeceğini ümit et- ı işler üzerinde gayet hassas ol~ ra verı ece ucre 1 
mol:teyim. Bu 166 katibin ter - rak hareket ediyor.1ar ve .~ı;nili- Ankara 23 (Huausi) - Yeni 
fihlcıi, bıliımum adliye katiı_?leri lerı~ tevdı . edilen ışlen sur atıe 1 bir kararnameye göre Devlet 
ir.in tasavvur etmekte oldugu • netıcelendırıyorlar. ~u mevzua Demiryollannda geceleri ~alışa- 1 muz ıslahata dııhil değildir . 1 taallılk eden -~~kemelerdeki iş. 

Adliye kil.tiplerini evvelce de l !er!. ç~k g~ulecek mıktardaı cak şube şeflerile Mıntaka Ji- ı 
söylediğim veçhile, hakimlerin degıldır. B;ı itibarla bu «anu - man reislerine ve vekillerine 
ymııııda halıi itibar mütehassıs nwı t_crhibi . te;ıin ~ar, onle- beher nöbetçi kaldıkları gece 
bir sınıf haline getireceğiz. Bu- yıcı b'.1' .tesın de oldugunu .kabul için 100 kuruş inzibatı temin 
nun için lazım gelen tedkikat edebılınz . ., ve kontrole memur olanlarla 
ikmal edilmiştir. Adliye fW'Ry ı mesele&i 

Vkil, adliye sarayı inşaatına fen memurlarına kontrolörlere 
llilli tı:ornnma Kanımu ihtlld.rı da fırsat bulunur bulıınma.z e.n ve T .. li liman reislerine 75 ku-

önlilyor mu~ kısa bir zamanda geçileceğini, 
ı.mıııakilten Hasan lllene-

menci oğlu. milli korunma ka
nunUlldaki cezai müeyyidererin 
ihtikarı önlemeğe kiıfi ı;relip 

buı şayialar lıil8.fına saray:ın 
evvelce kararlaştınlmı.ş olan es. 
iti hapishane binasının arsasına 
y&p!lacağıru bildirmi§tir • 

ruı; mü.ııta.kilen ı:alı«an liman 
memurlarnııı. ve mat«" tt;t\ere 40 
kuruş tayfa ve odacıııın 30 zar 
kurt19 verilecektir 

.. ._ (Baı tarafı 1 inci ııyfad~) 
raber müp.lıid vaaf.uıı sonuna 
kadar mııhafaza. ettiği için sul
bü imza etmemiştir. Lozanda. 
J\aradeniz devleti olma.le ltlba
rlle Rusya ve Bulgaristan kapi
tülasyonlarla alikadardır. B<!9 
bitaraf devletler Türk.iyenin 
Jtarııı:smda lil devlet vardı Ye bu 
devletlerin biri müsteıana olmak 
ii2e1'e bu 16 devlet bir tek nok
tada birleşmişti. Bu nokta O&
manlı imparatorluğuna karşı 1 
istismarcı zihniyetle hareket 
idi. Yalnız Sovyet Ruııya Lozaıı
da iştirak ettiği Boğat.lar me
selelerinin müzakeresinde ka -
yıtstiz ve şartsız Türk hil.kimi
yeti ve Boğazların kapa.lıl.ılı».ı 
müd:ı.faa. etmiştir. 

Loan müzakereleri a.sli. k&
Jay olmamış bı1ii.lı:is müzakerat 
soıısuz güçlükler ve çetin mü -

Sayfa : 5 

le) Teşvik milsa~. 
41di!miııtir. Herkes ~nır, 

Mllsabalı:alara il}tlrak ·~ 
!erin mmkür gilnde sa.at :12 'ye 

:e::;;;~ 
Bay ~ Bedrettin Ülpn w. 
rafından bir konferans veriJe..' 
cek ve koııferansdan sonra Gö8-
terit şubemiz tarafıııdan bir 
temsil verilecektir. Davetiye!& J 
riıı evimimen ah nmam. -

Konferans 
B~ R~iıuk-N.: , 

Lozaı:ı ve M"<intııro zaferini 
tes~d mal< dı ile 2417 941 ta
rihine raııthyan perşembe gü
nü saat (18) de evimiz sa.lomm ı 
da bir toplaııtı yapal&calrtJr. 

cadelelerle geçıniŞtir. Fakst Toplantıd& bu mevzu üzerin• 
n.ibayet kuvvetli ve haklı Türk de Hallrevi reisi Bııy Hilkınll 
iddiası önünde diğer tezler Arkök tarafından bir Jrnnfe -
Türküıı =nine çarpa çarpa. rans verllecektir. ' 1 

parçalanmıştır. ı 
. yspılaaak 11Hll'081m f 

Bugün ba ms'ud yıl dönilıniil l~ftl'!lta 
için ~izin bütün halk e•le- llWl-.U 
rinde ve üni:venitede m\1&7.Z1Kll 
mıerlH!İmler yapılacaktır. • 

Üniversitedeki merasim l• 
1ıanbul thıiverııitesi merkez bi
nasında -...t 17 de ,ehir bando
ımmuı. ı;>ılacağl İstiklal Marşı ile 
başlanacak müt.ea.kiben Rektör 
Cemli Bilse!: ''Lozanı niı;in 
kutluyoruz,, Profesör Ta.Bir 
Taner: "Ad.it bıtk.ımdan Lozan., 
Bari reisi profesör Mekki Gelen 
bek: "Avukat gözile Loza.n., , 
Clrdu mebnsn Ahmet İhsan 
Tokgöz: "Gazeteci gözile Lo -
zan,. , Huknk Fakültesinden S:ı. 
biha Ateş ve Muzaffer Eren: 
"Genı:Iik ~özile Lazım., adlı bi
rer söylev vereceklerdir. 

'BeyDğlu HalketXnden: 
Lozan gününün yıl dönümü 

münasebetile 2417 ı 941 Perşem- i 
be glbill 5aat 17.30 da Evimizin 
'Jcpebaşındaki merkez binasın· 
da bir toplantı yapılacaktır. 

1 - İatikl&l marşı, 
2 - Lozan zaferi .hakkında 

konferans: Ev Reia.i Ekrem Tur 
tarafından, 

3 - Koruıer (Ev korosu tara
fından), 

lilerkes gelebilir. 
Sarıyer Halkeviııden: 

1 - 24 Temmuz 1941 Per
şembe günü saat 16,30 da Sü
yiikdenıde Halkevi spor 88.ha
smda (Loz.u) günü münasebe
tile azalarımız arasında (200, 
400, 800, 1500 metre, JXJOO 
metre bayrak, halat çekme, 
voleybol, basketbol, tek adım, 
3 adım Yüksek atlama ve gül-

y suz 
( ... tarafı 1 mel -ı..ıat 

sındaki franca.la tev~atını tet
kik etmişlerdir. Elde edilen ne
tice, yapılan ihbar! dufru 
olclu,,üu kanaatini vermiıitir . 

Filh kika Adalar kazssmda 

yapılan franca.Ja 1:ev:ııi.Ltm.ıa -
velce lwurlan.aa listedev .ziya
de keyfi araıla.ra übi •ldıCu 
gör.iilın~. Tevziat eı 
da francala yeneğe ihtiyacı dl
-mayan ba2l. kimselerin franca
la aldıkları görülmüştilr. Tevzi
at yııpa.n fırıncılar ruwdiııde ıra
prlan ta.hkik&t n81.ilwiatde \all
ııüz tevzi&tın beledi.Ye ik-bııMl 

işleri müdürlüğü memurların

dan birinin Yerdiği emirler üze
rine yapıldığı "t uş.

tur. Belediye ınüf~ti~leri bu ha 
ıınsda hazırlndıhlan bir raporu 
beledlye riymıretirıe ~ler-

·r. Ta.hk ata devam olunacak-
tır. 

D.iğ-er taraftan francala t.ev • 
ziatında esas ittihaz olunan ra
poriarın da sttiitıtimle uğradığı 
ı:örülınüştür. Ba.:u kimselerin 
fra.ııcalaya ihtiyaçları olmadığı 

~ rapor aldık.lan sb· o
lunmllJ!tur. Beledrye bu vu.i 
de aynca tetkik edecektir. 

Bir Tasarruf Bonosu 
Size iki bakımdan fayda t&111in eder. 

1 - Paranızı en emin bir yere yatırmış ve ona en iyi bir 
faiz temin etmiş olursunuz. 

. 2 - Milli üdaf ın artan ihtiyaçlanru karşılayıı:raJc 
daıma daha kuvvetli olarak Türkiyeyc himıet etmiş olar
ı.unuz. 

Türk vatanı bizimdir. 
Ona hizmet borcumuzdur: 
Ona hizıaet ederken kendi men
faatinize de hizmet ediniz. 

BiR TASARRUF BONOSU ALTNIZ ! 
Bonolar Hazinenin kefaleti altmda 5, 25, 100, 500, 1000 

lira.lık parçalar halinde ihraç edilmiştir. Demek bonolar her 
k eye elverişlidir. 

Vadesi kısadır. 3 Aylık, 6 Aylık, ve 1 Senelik bonolar 
vardır. Bu vadelerin hitamında bonoyu. iade ederek para
nw alabilirsiniz. 

Bono vadesi geldiği zaman 
Paranızı geri almak istemezseniz vadooi gekn bonoyu 

yeni bir bono ile değiştirir ve aradaki fai:ı:i bir defa daha 
peşin alabilirsiniz. 

Fakat.' dolmadım t-vwl pıu-aya ilıtiyncaıu: olıır;;.~ 
Herhangi bir bankaya ınüracaal edP.rek, bono faizinden 

yiizd~ yarım fedakarlık yapmak suretiyle bonoyu iskoato 
ettırıp onu derhal paraya kalbedılbiliı-sin:iz. O halde: 

PARA...""1Z DAİJJA PARADIB. 
3 Ay vadeli bir ta'lfu"TUf boaos.u i;ir yılda. ' r 4 
6Ay,,,.,, ,, ,, ,,35 
12~· ,, "tJ ,, ,,,,36 

faiz getirir. 
Faizler bono kıymetinden tenzil edilmek suretiyle peşir. 

ödenir. Yani bir sene vadeli 1000 liralık bir bono ıçın 
940 lira verecek ve huna mukabil bir sene soura 1000 lira. 
al caksıruz. 

Bono faideri peşin ödendiği if.iıı &iz lıllkika.tto % G 
değil, 3 6,38 dir. 

BONOLAR BANKAI..MtLA Ştm 
DA SATILMAKTADffi. Bonol!ll'ı 
reı;ınıh resmi satı.s gişelerile bankıı. 
Ma.J.sandıklarında da bulabilirsiniz .. 

ve AJANSLARIN
Milli Piyango U!a-

olımyaıı yerlerdeki 

Bir ta~llr'raf bono ile hem llen
dinize Af!m vatana 1. 'zmet 
edebilirsiniz . 
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l)ç kadının 
·, sebep 

HaTn.Ddan blldlrtliyor: 
Bırhaniyenln Kızddı köyüne} kadının ölümiyle neticele

blr zehirlenme va.k'll.lll ol
uştur. 

Kızıklıköyünde harman ya
yan köylüler, sabahın erken sa
a ilerinden.beri çal.ışm.ışlar ve 
öğle üzeri de harman sahibinin 
get i rdiği yemek için işi paydos 
etmişler.dil'. Evvela kadınl:ıır, 
toplu olarak yemeklerini yemiş
ler ve bilfilıa.re ağızlarını tatlı -
!andırmak için birer bardak da 
~ez içmişlerdir. 

Bundan sonra sıra erkeklere 
gelm~ ve onlar da ayni saınlıat 
hava içerisinde yemeklerini yer
ken, ileriden acı acı bağırarak 
kendilerini doğru gelen har -
man sahlbini görmüşler . 

Harman sahibi, heyecandan 
kısılan bir sesle, pekmez testi· 
sinin içbıe hır yılanın düşerek 
öldüğünü ve bundan dolayı da 
pekmezin zehirlendiğini söyle
miştir. 

Tam bu sıı'&da kadınlar ara
sı.nda bir çığlık kopmuş ve 

/j/mesine · ... _.... . 
oldu 

bunlardan !içil kıvrıun""ğııı. 
başlamıştır. Bunun ttmrine bü
titn baımancJ!ar, 1ı:adı.nlan kur
tarmak için uğravmııjlarsa da 
maalesef bUtihı. gayretler boşa 
gitmiş ve zavallılar kısa bir 
zaman içinde mosmor keailerek 
ölmüşlerdir. 

Vak'a adliyeye a.ksetm.iş ve 
tahkikata b~lanmıştır. 

Sivas (Hususi) - Divrik ka 
zası ve çevresindeki mevcut ma 
den işleri ii7.erinde bir etiit yap
mak üzere Ticaret ve sanayi 
odası başkatibi V efil< Güldağ 
bu kazaya gelmiştir. 

İkinci devre hemşire kursu 

Sivas (Hususi) - Şehrimiz.. 
de açılan ikinci devre yardım
cı hemşire kursu da sona ermiş 
ve bu kurS<ian 17 bayan diplo -
ma almışlardır. Kursun devamı 
müddetince vilayet seferberlik 
memuru Salih Batur Önlü bü
yük bir gayret sarfetıniştir. 

: 

Başvekalet beden terbiyesi umum 
müdürlüğü lstanbul bölpesl aıüdür
liiğünden: 
ı ::.... Başv<i<Alot Beden Terbiyesi Umum Müdürlüııü lstanbul Bölı:esi mükel

lefleri için 600 kW'U~ iifi>lıammen bedel ile 400 kat nilmunesi veçhile 
elbısenln 25/7/UMl Cuma...günü saat 15 de aç.alt eksiltmeıi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat tenunat 172 hra ellı kurUi;tUr. 
3 - Şartname iki buçuk lira mukabilınd• Bölge Jdükellef~ l\lbeo!ndell 

alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyleo birl ikte mezkür gün ve saatte Tak
simde Sıraserviler caddesinde 57 numaralı Bölge binasında Milbayaa 
komisyonuna müracaatları lhımdır . (5~6S) 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namut.lerinden 338 d~lu olup evrakları tamamlanmış 

olanlar 7 Temmuz 941 tarihinde sevkedileceklerinden bunların pazartesi 
l(.iniı saat 8 IPekiı.de kurumda bulunmaları ilAn olunur. (5447) 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
&ık! nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruiJuklarla. 

bronz oİı peralıklar darp ve piyasayıı kifi miktarda ~ıkanlmış olduğundan 
eek; nikel 5,10 ve 20 poralıkların 30/6/942 larihinden sonra tedavillden 
kald1rılması kararl~tırılnuştlr. 

Me-.dcfır ulak paralar 1 Temmuz 912 tarihinden itibaren arlık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ene lk bir sene muddetıe ya.buz mal san
d1k:larile Cümhuriyct Merkez bankası tubelerine ve Cümhuriyet Merkez 
banluw tubeeı olmayan yerlerde Ziraat bankuı §Ubeleı:i tarafından kabul 
edilrbilttektır. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandık:larile 

Cü.mhuriyet Merkez bankuı ve Zirat baokası fUbelerine tebdll ettirmeleri 
ilan olunur. (5605) 4129 

Haber aldığımıza göre yok -
ııul kadınları Esirgeme Derne
ği menfaatine 16 Ağustos Cu
martesi günü akşamı Suadiye 
pllj gazinosunda bUyük bir mü
samere tertip olunm~. Mü
samerenin çok mükemınel ol
ması için 18.zıın. gelen bütiln ter 
tibat alınmış bulunmaktadır. 

8.00 Müzik 19.4!1 Dünya 3 1 İ 1 l• 18 : \ lstanbul Emniyet sandığı direktör 
lüğünden ı 

8.30 Evin -ti ~arkılan 4 \ ' : • 
1 

1 • * 20.15 Radyo I 
12.30 Progam ı:azetesl 5 \ • ' ! i • 
12.33 Fasıl lll.00 Ziraat 6 1 i• • Emniyet Sancl.ıllma borçlu ölü Filika varislerine ;ıan yolile teblif: 

12.45 ~~ takvimi 7 • :• : ! ! 1 l• i 
ıs.oo .. _.. 13.10 Solo I I 

Bayan Faika hayatta iken: Usküdar Sahraylcedlt mahalle, Bıı#Wııal' 
caddesi eski 24, 25 yeni 3, 3 No. lu maababçe bir ahşap evin tamaını"'" 

13.15 M!Wlı: i<><lclar 8 \ : [. \ 1 Blrlnci -e 1:potek g6stererelı: 24/6/931 tarihinde '81/11~ ~ 
mmuıras!le sandıiımız.dan aldığı 1000 Hra borcu 28/1/941 tarih!oe JtB 
Memedllincien fal.ı, komisyon ve masarifi ile beraber. boYÇ 1356 Ura 7il ~; 
ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucıblnce bakkınd~ · 
takibi başlamak: üzere tanı.im olunan ihbarname borçlunun mukavelenaıtıC" 
de gösterdiği ikametg&hına gönderilmi ş i ı:e de borçlu Faiknnın ErenkÖY J{cıZ .. 

* 
1 

21,:ıs Kontl§lna 9 1 • '•J 
lfl.00 Program 21.40 Müzik 

18.G3 Mllzlk 22.30 Haberler Soldan sağa: t .l'ı' 1 
18.30 Memleket 22.45 Dans 1 - Bir gün ismi 

POLiSTE 
postası müziği 2 - !Müsaade, eski bir harfin 

~·-yatalı Mtlneccimbaşı köşkü No. 3 de l'ldü.ğü anlasılmış ve tebli t yapıla1 " 18.40 Saz 22.55 Kapanıı okunuşu. 
mı.ş.tır. Mez.k.Ur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebli ({a tın iJ~n .:ı.1· 
retile yapı1n1aSJnı Amirdir. Borçlu ölü Faika mirasçıları işbu illi n t.a ri tı ·11d~ 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandl.j:ımıza müracaatla murislerinin b(lrcUil 

ödemeleri veya kanunen Kabule şayan bir itirazları \'arsa bildirmeleri J5 7~fl~: 
dır. Mirasçılar ipoteji kurt.arma:ılar veyahut başlıyan t.."lkibi usul daire'S'rı 
durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul meı.k.Cır kanuna ı;töre sandıkta Sfltıl~ 
eak:~. Bu cihetler alAkadarlarca bilinip oııa göre hareket edilmek \'e tı i 
birine ayrı ayrı ihbarname tebhği makamına kaim olmak ü z.ere xeytifl 

Üsküdar cinayeti failleri-
-.ıakalandı 

Geçen pazartesi gecesi Oskll
darda, Valdebağı.ıtdaki prevan
toryum civarında Fikri adında 
bir arkadaşlannı bıçaklayarak 

öldü zanniyle cebindeki 60 li
rasını a.şınp kaçan, Demiryol-
ları runelesinden Ruşen ile Hızır 
dün Üsküdarda saklanmış ol
dukları Osman adında birisinin 
evinde ele geçirilmişlerdir. 

Her iki sıı<;lu da suçlarını iti
raf etıni§ ve 60 liradan geri ka,. 

lan 31 lirayı iade etmiştir. 
Ruşen ile Hızır bugün adliye

ye verileceklerdir. 

Eren köyünde bir sar 
manlık yandı 

Erenköyünde Etem efendi 
cddesinde Halime &it 25 numa
ralı bahçenin içindeki saman -
lık ve ahır tutuşınll§. itfaiyenin 
gayretine rağmen tama.men yan 
mıştır. Yanan bınalann sigorta
sız olduğu anlıı.şılınış, yangının 
ne suretle çıktığı yolunda tah
kikata girişilmiştir. 

Bundan ba.şka Kalyoncu kul
luğunda 6 numaralı apartman

HALKEVLERI 
Üsküdar Halkevinin. 

Köy gezileri 
Üsküdar Halkevi yaz mevsi

mi münasebetiyle Üsküdar ka
zası mınlıakası dahilinde bulu
nan köylere seyahatler tertip 
etmiştir. 1lk seyahat pazar 
günü yapılacaktır. Bu seyahate 
U sküdar Halk evi reisi ve bele
diye reis muavini Liıtfi Aksoy
da iştirak edecektir. Seyahat 
esnasında köylerde müsamere
ler ve konferanslar verilecektir. 

Di - er taraftan şehir bando
su tjsküdar Halkevinin daveti 
üzerine cumartesi günü Üskü
dar meydanında halka bir kon
ser verecektir. 

Bir serhoş kavgası 
Ayvansarayda, Molla Aşkı 

mahallesinde Bekar sokağı 6 
n uınarada oturan Raşid oğlu 
Nuri ile arkadaşı Ahmed Ergin 
dün akşam rakı içerlerken ara
larında kavga çıkmış, Ahmet 
Ergin önündeki rakı şişesini ka 
parak Nurinin başına indirmiş
tir. 

Nurinin başı yarılınış. Ahmet 
Ergin yakalanarak tahkikata 
ba.Ş1aninıştır. 

daki marangoa; atölyesinde de, yeni neşriyat 
eritilen tutkallar yüziinden ba- ._ ______ .=....,__;: __ _,, 

ca tu~ yanliQJl çıkmış, fa; 
kat büyümeden söndüriilnıilf -
mil.ştilr. 

Bir vapur motora çarptı 
Dlln öğleden &0nra, Beşiktaş 

iskelesine ya.na.şan Şirketi Hay-
riyenin Hayri kaptanın idare
sindeki 65 numaralı vapuru, 
manevra yaparken, odun iskele 
sinde bağlı bulunan Mahmut 
kaptanın "Feyzi Bahri., m<>tö- 0 • 0 

riine şiddetle ~tir. Hay- YE.Nt ADAM 
li şiddetli ols.n müsademe sonnu Son çıkan (343) sayısında bu 
da rnotör ile vapurun kaptan haftalık fikir g,ıı=tesinde 1. H. 
köşkli hasara uğramışbr. Baltaeıoğhmun bir hikiyesi, 

Vapurdaki yolcular oldukça. (Edebiyat anketimiz), (İdeal 
heyecan geçirmişlerse de insan- ihtiyacı) yazılan. (Kopuk) Un
ca herhangi bir zayiat olınamııı- vanlı bir hikayeden başka zen
tır. Liman idaresi ve za.bıta ka- gin bir mündericat bulacaksı
za hakkında tahkikata haşla - =nı=~=T=a=v=si=y='e=ed'==en=·=z=. ===== 
IJU41ardır. 

3 - Çocuğa. bakar, başına 
"A" gelse çocuğa bakar. 

4 - Bir isim, içki içerken Yf!r 
nir. 

5 - Yuvarlak. 
6 - Bir çiçek ismi, bir nota. 
7 ~ Dayanmak. 
8 - Kediye verilen isim, mtts- · 

tahkem mevki. 
9 - Anlayış, işve. 

illn olunur. (6144) 

==========================~~ 
Yulaı.nda aşağıya: . 

1 - Parlak, rumca bir harfin ~--• 
okunuşu. 

REKOR - SIHHAT - DOGAN 
ldrofil Pamuk Şiı ketleri : 2 - Yakın olmıyan, yer. 

3 - Hazreti. !sanın doğma-
sı. 

4 - V alde, bir ermeni ismi. 
5-Birnota. 
6 - Arabııaıa bir kısmı. 
7 - Bir uzuv, alfabenin son 

harfi, vücutta bulunur. 
8 - Göğüs, bir nota.. 
9 - Yapmak, garbi Traky&· 

da bir şehir • 
(Evvelki bulmacanın hattl) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 V E N E D 1 l !K •IK 
2 E K i i iN •iN A IRJA 
3 KIE \L ILI t \K,• IE N 

~I 

Askerlik işleri 1 

Bahçekapı Yeni Valde han altında 20 numaralı yazıhaneyi sipari§ yeri 
olarak açmı5lardır. 

Bundan böyle asgart 1-00 kiloya kadar olan siparişlerin işbu adre!"e 
venlmeslni, bunun haricinde fabrikalarca sipariş kabul edilemiyecetti· 
ni muhterem müşterilerimize bildirir, saygılarımızı sunarız. Teleforı: 
22926, Telgra!: Yeni Valde Han ldroJU 1' 

İstanbul deniz komutanlığındall 
Deni7.. lisesi ve gedikli erbaş mekte 

bine talebe alınacak 
- ~-Aıai!ıdak; şartlan haiz olanlar Deruz lisesi ile gedikli erba§ mekte•' 

talebe olarak alınacaktır. 
Denl.r: Lisesine girecek tallplerln: 

1 - Yaşları bırlnci 31n1f için 15 - 18 olacaktır. 

2 - Yaşları ikinci sınıf için 16 - 19 olac,.pktır. , C' 

3 - Bu yaslardan alti ay büyük veya kü~ük olanlar da kabul eeJıl 
cektir. 

4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları aluıaca!ı gibi 
birinCi $lDıbnda ikmale kalmış olanlar da ahnacakbr. 

Deniz Gedikli Erbaı Hazırlama okuluna glrmeöe taliplerin: 

1 - Yaçları 11 - 17 olacaktu-. 
! - Bu mektebe ilk mektep mc zunu alınacağı &ibi orta oıc.uloP' 

mtıhteli.f sınılJarında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. aııı' 
Bu prUarı haiz olup Deniz lisesi ile Deniz Gedikli Erbaş }laZJtl 4, Oavet okuluna gırmek istiyen talıplerin ISAfustos 941 tarihine kadar ı.tan1>1' 10, 

Eminönü. Aak:ıerlüc -·~ bulunanların Kaaımpa,ada Den.iz. Komutanlıjına, hariçte bulunaoıarıll 

c 

7~ ... ,... mahellt askerlik şubelerine müracaatları. (5708) _.......: 

~: ==================-=============:::::-:;::?' 
940.1941 ders devresinde Tıb- ı 

biye okulu, Veteriner okulu ve Devlet meteoroloji işleri umoll 
Fen Fakültesile Eczacı ve Diş mÜdÜrlÜgvÜnden: 
Tabibi okullanndan mezun olan 1• 
!ar veya evvelce bu okullardan Umum Müdürlüğümüzce Südkostik ferrıısillsyom terktbile ve norl1lııl .,ı 
mezun olup her hangi bir se-

1 
leme ile ı 50-200 at.mos!er tazyik altıoda 30-35 metre mikap hidrojen isııll'd' 

beple sevkedilmemi.ş olanlac sev eden •35 M3 istihsal, 780 mm. lik civa tazyiki altmda 15 derece d• ~:,. 
kedileeeklerdir. rojen esasına müstenittir.> Ve istihsal edilen hidrojenle 2 veya 4 hidr

01
}c11 

Bunlardan yoklamaya gelmi- tüpünü imrn edebilecek kabiliyette 2 veyo 4 tekerlek üzerinde kabili "'' ıl 
yenler hemen mezun olduklan· b~ cihaz satı~ a.lıneeakUr. Bu veya buna yakın hidro~n isühsal ve; 

1~1' 
m gösterir vesikalarile şubeye cihazını verebileceklerin muf .... al teklillerini Umum Müdurlüğe b\;o 
gelerek yoklamalarını yaptır _ meleri ve daha faz.la izahat almak isti~enlerin bizzat müracaot!ar• 

1 

malan ve sevk için 28 Temmuz olunur. (5814) 

1941 pazartesi gihıü saat 9 da \ .4111191•••••111!1!111!••9!'---~----·---., 
9obede bulunma.lan bu ilan da- 26 Temmuz Cumartesi akşamı 
vetiye yerine geçeceğin- BOYOKDERE BEYAZ PARK'ta 

den bu tarihde gelmiyeııler hak 
kında kanuni muamele yapıla - MÜNiR NUREDDiN 

Bir çocuk kuyuya düştü •-• DOKTOn --• 
• Şehremininde Seyid Ömer HAFIZ CEMAL 

cağı ilan olunur, 

BORSA 
ve arkadaşlannın seçilmiş ve tamamen yeni eserJerden mi.irekkeP 

BÜ YOK KONSERi 
DiKKAT: İstanbul ve civar köylere otobüs servisleri temin oıunmuşwr· 

Kilçük tasarruf 
hesapları 1941 

ll<RAMIYE PLANI 
KEŞlOELER: 4 Şubat, 2 Mayı•, 

1 AOuatoa, 3 lklncltevln 
t•rlhlerlnde yapılır. 

ı;~ıKA51 

t 941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık = 2000.· - Lira 
3 > 1000 • = 3000.- • 
2 > 750 • = 1500.- • 
4 > 
8 • 
I~ > 

80 • 
300 • 

eoo • = 2000.- • 
250 ~ = 2000.- ~ 

100 • = 3500.- > 
50 • = 4000.- • 
20 • = 6~00.- • 

mahallesinde Selvi meydanında J Lokman He k 1• m 
6 numarada oturan Ahidinin 4 
yaşındaki oğlu Halid, dün bir 
arsada oynarken kör bir kuyu'
ya düşmüş, muhtelif yerlerin

Dahiliye Mllteb881ASI 
Divanyoln 

den ağır surette yaralanarak ll••••••••••••I 
Şişli Çocuk hastahanesine kal • . 

dırılınıştır. ı 

fi'- DOKTOR -ll\\ 

1 rD~~ı!i~-~~ı!! ~r.!~.!~ 
Beyoj:ilu Parmakkapı imam S')· 

kak numara 28, pazardan maada 
aaat 14 • 18 e kadar. 

Gece mUracaatları cta kabul 
edilir. Te:eton: 43905. \ 

Bir kadın kamyon altın ) 
da ezildi 

Balatta, Karabaş mahallesin-
5 numarada otW.an Nesim kızı 
Raşe!, dün yoldan geçerke~, şo- 1 
för Hasan (Mandacının ıdare
sindeki 3905 numaralı kaınyo -
nun albnda kalmış, muhtelif 
yerlerinden ğaır surette yara -
lanmıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl -
mış, ııoför yakalanmıştır. 

Babaeski belediyesinden : 
Trakyanın Keklik kokulu çayırları, yemyeşil ve geniş meraları, terte

miz. ve iyi sularile her yerden ilstün bollukta ve güzellikte hayvan yetişti
ren bir yer olduiunu bütün dünya bilir. 

12 Atustos 1941 d~ açılacak ve dört gün sürecek olan Babaeski hayvan 
ve emtia panayırı bu güzelliğin biricik meşheridir. 

Babaeski panayırında her keseye uygun fiyatta emtin ve her işe yarar 
hayvan bulmak mümkündl\r. 

Tüccarlarımı:ıa, celeplerlmize, canbazlarımıı.a ve esnaflarımıza bu pa-
nayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158) 

21 Temmuz 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviçre Frc. 
100 Pezeta 
100 Yen 
100 1svcç kronu 

A9ılı1 ve kapanıı 

5.24 
132.20 

30.03 
12.9375 
31.1375 
31.0050 

., ,, .. .,. -------
Esham ve Tahvilat 

ikramiyeli % 5 936 19.60 
lkra,ıniyeli % 5 Ergani 20.10 
Sivas - Erzurum 3 7 46.75 
Anadolu 3 46. 7 5 
Anadolu Mümessil 43.85 
Osmanlı Bank.ası 24.25 
Yedikule iplik fabrikası 62.50 

Zayi 
Emniyet 4 üncü şubeden al

dığım ikamet tezkeremi kay
bettim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Tavşan taşı Karakol sokak 
No. 20 Ahmet Ramiz 

,.. MERSiNDE VEDA VE BANKALAR CIVARINL j r "Yeni Sabahın,,"' 
~amın~yenl blr otel açılmı,tır. ~teld:ı:ütü~obilya yeni ve ilan fiyatları 

moderndir. Yataklar gayet lük.! kumaşlardan yapılmıştır. Otelde su te-
sisatı ve birinci sınıf odalarda lfivebo, sıcak ve sotuk su teşkilAtı vardır. Kr. 
Otel binası yeni olmakla beraber ~on sistem şeraiti sıhhiyeyi havi ha- Başlık maktu ola.rn.k 750 
vadar ve ziyadar bir şek.ilde yapılmıştır. Otel binası yazlık ve kışlık Birinci sayfada scntimi 500 
mevsimlerde kullanışlı bir şekildedir. Yatak ucretleri gayet ucuzdur. l lki.nci ,, ,, 850 
Tek yataklar 125, ilti yataklar 100 kuruştur. Misafır olacak müşteriler tl'çüncü SOO 

son derece memnun kalacağı temin olunur. Dördüncü :; :: 100 

- Beşinci 75 
Sahibi: A. Camaleddln 8araço§lu Basıldığı yer: (H. Bekir GUrıoyıar ve Albııcı " " 
Neşriyat MUdürü: Maclt Çetin A. Ce~tn 8araço§lu rrıatbaaıı) " 50 

Karar hülasasıdır 
941/Ccza 646 ı~ 
Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu İstiklal caddesi 225 'J'IO· ~ .. 

ıtriyat ma;a1..a~ında ıtriyat ticaretile meşgul Piyer kızı Mari Pu\·cr tıiJr-İ 
kırıda İstanbul asUye ikinci ceza mahkemesinde cereyan eden muht:ıl<Cfl1 

.;1 
neticesinde suçlunun fili sabit olduğundan milli korunma kanununun 3

2 Jl 
1' 

59 uncu maddel~ mucibince yirmi beş lira para cezası ödemes:ne "'e .. ·feıı 
gün müddetle dukk~nının kapatılmasına ve hükmün kat'ileştiğinde ti#" 
suçluya ait olmak Uzere karar hüllısa s: ının Yeni Sabah gazetesinde n 
dilmesine 9/5/1941 tarihinde karar verilmiştir. (6151) ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

1 

TÜRKiYE CÜMHURİYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermay .. t 100.000.000 Tilrk lirası. Şube •• 

Alanı adedi: 26~ 

Zirai ve Tlcarf her nevı banka muamelelerl. 

Para blrlktlrenlıre 28800 llr• ikramiye veriyor, 

efl 
ZJraat Ban.kasında kumbareıı ve ihbarsız warrur hesablarınd1_ .ıtl 

az 50 lirası bulu.ıanlara senede ~ defa çekilecek kur'a ile aşa&ıdl""": 
plAnn gört: ikramiye dağı~ctca<:t. ı ... ,,, 
4 aded 1.000 Llralık 4.000 L.lr. aded l50 L1ralık &.000 
4 • 600 • 2.000 • : ~ • 40 • 4.800 , 

4 • 2li0 • 1.000 • 11160 • 20 • 1.200 , 
40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ,,,ıı 
dllşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 faz.lasiyle verilece!<tlt' 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 gy· 
ifil ve 11 Birincikiiııun tarihlerinde çekilecektir. 


