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Uriyeden 
f:ransız 

sesi 
Refah vapuru neden battı Millt Şef Mareşal 
~~~~~~~~~~~~~.~~~Petain'in~ü~es-

.,ıQrip bir tilı1ı eilve. 
~ki. S•rigeli köleleri 
lfı Qııgle bize 6ögl• 

1~ 11ltan Viclıg Frıın
~fı•rı. baıün Sarigeden 

IALMAN-RUS ı~ 
i_:=HARBI ) 

~~IPartı grupunda •1. . k b I tt• 
hükumetten Si ini 8 U e 1 

I> kartulmak için, 
•ı " ~.. tıoadislere ıöre, 

'lıı "'ı lutfümüzü rica 
tlctedfrler, 

Almanların 
tazyiki de
vam ediyor -----

·==:=;,;;~~~ Ruslar her cephe· 
a!epte çıkan Elha va· 
d!s gazetesinin 11 Ha
~~ tarihli sayısın
di~utalealar var ki on 

1 .._:atıe gözden geçir
~!.ı "'<11lldır. 
ı ete Irakta İngiltere
?lı~~ harp adını verdiği 
~Yanda Türkiye ta-

de ıiddetle muka· 
vemet ediyorlar 

Muhasara edilen bir k1· 
sım Sovyet kıt'aları Omit· 

siz bir vaziyette 

Almanlar seri 
bir zafer 

beklemiyorlar 
Berlin, 1 (a.a.) - D. N. B. : 
Alman gueteleri şarkta ce

reyan eden muazzam mücadele
nin inkişafını büyük bir alaka 
ile takip ve Alman kıtalannın 

8ovyet Mllll Müdafaa Komıeyl azaları: Ust sırada ııoldan 
ltl.1- Voroş:Oof, Stalin, Molotof. Alt sırada: Beria ve 

Maleokof Yoldaşlar 

izahat istendi 
Başvekil siyasi vaziyet 
hakkında izahat verdi 

Ankara, 1 (a.LJ - C. H. P. 
Meclis Grupu bugün "1/7 /941., 
Salı günU saat 15 de Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nın reisli • 
ğinde toplandı: 

Rumamede Refah vapurunnu 
batma.sına ait Kütahya mebusu 
doktor Ali Süha Delilbaşı tara
fından verilmi.f bir takrirle İs
tanbul mebusu General K&zım 
Karabekir tarafından francala 
ve kahve tevziine ait Ticaret 
Vekaletine hitaben v"rilmi!J su
al takriri ve üçüncü madde ola
rak asker ailelerine muavenet 
mevzuunu tetkik etmek için u-
mumi heyet kararile teşekkül 
eden Parti Grup komisyonunun 

H A R p v A Zi y ET 1 rabe~::d~Çıımasını müteakip 

~l~---------------------11~...... Başvekil Doktor Refik Saydam 

Harbin inkişafları 
ilk defa söz alarak hüklimetin 
meşgul olduğu bugünkü siyasi 
meselelere dair kısa bir izahat
ta bulunmuş ve noktai nazan 
gnıpun umumt tasvibine ikti-

(Sonu aayfa 5 aUtun Z de) 

• 
Mülakatta Hariciye Vekili 
Saraçoğlu da hazır bulundu 

Milli Şef pazar gtlnü yapılan T\irldyfl bislldırıt milııalıakıııııD 
kaza- gençlerle bir arada 

Ankara, 1 (a.a.) - Reisicum-ı tane bir mektubunu l<endilerine 
hur İsmet 1nönü, Fransa Dev - tevdi etmek üzere memuriyeti 
!et Reisi Mareşal Petain'in dost· (Sonu Nyfa & aütun 4 de· 

1t ... ıttihaz edilen hattı 
'•.ile istihza ettikten 

'ıa şıtııdi İngilizler Suri· 
'\ .~1arına karşı harp a
~afk asil ve merdçe 
~~ ~et,. aldığımızı söy
ltı ~ı.stihzalanna devam 

·~ ""111', Fransız ordusu 
~e tnemleketi müda· 
~ i . ek ye düşmanı kov 
b ~ııı ugraştığı bir sıra • 
~ \atıı bir ümide kapı· 
~ ~uriye hakkında 
~~rııı Clinıi.zi meydan& çı. 
:~Uşua. Gıızeteııiıı 
~ e göre, biz Fransız 
tı.;~lel'inin s&rııılması· 
~ Yormu3uz. Onlar 
~ca pek iyi öğren • 
\ rolleriınfu bir kere 

bilhassa Lemberg ile Lib Au Motör asri orduların rubu mesabesin 
(Sonu ••Yf• 1 ıOtun a dı) t 

Amerika 
ve harp 

dedir. Bu vasıtanın gıdasını ise 
benzin temin eder Deniz Bayramını Dün Kutladık 

YAZAN: 11-~~aınaıt ve Fransız· 
"'<lan vurmak istiyor
,.,.~akat aldanıyormu· 

., 'llııkü Hür Fransız· 
eıtır Fransızlarla bir· 

_hep birden bize Amerilıa Bahriye 
Y11rürıermiş! Artk llT h ,ı. i '/ hp4Jı;)arımızdan bık- HtBZlrl Brue g Ti -

~e!1esaplaşma _zama· mesini açıkca 
~ lilyık oldugumuz , f d, 

J Emelıli General Kemal Koçer 1 
Muhasım orduların ana kuv- r mtiınlcündür. Zırhlı ve motör111 

vetleri henüz karşılaşmamış- J kuvvetlere, hava filolarına. ge
tır. Ruslann ötedenberi tahmin lince, bunların kabil olduğu ka· 
edildiği gibi, büyük kuvvetlerini dar başlangıçtan itibaren mu. 
ileri sürmemiş olduklarım ha-

1 
eesir olabilmeleri Jçin, mes&fe 

Taksimde geçit resmi, Barbaros tür· 
besinde merasim yapıldı. Deniz yarış. 
larında Bayan inönü de hazır bulundu -~l!receklermiş. Ga· ıs e ı dfsEoleriıı cer antnd'in anlamak (Sonu •ayh 5 oUtun 1 de) - ·-:,ı.,''o u söyledikten ııon- Vaşington, 1 (a.a.) - B. 

"'il, diı:tin y&kındır, in- Knox tarafından söylenen nu
'1..: lllYor. tuk Va!fİngtonda tabii bir he
~ okuyunca, hiddet yecan uyandırmıştır. Hasıl o
~~leıı ziyade derin bir lan ilk inbba bahriye nazınnın 

Rusya da 
bir müdafaa ıç~e düştüğümüzü 1 İngiltereye ve bizzat Amerika· 

~e11z. Bir Arap ga- ya yardı metme~ için. :Ameri - Konseyı· 
~~. bu derece mlna· kanın harbe gırmesını açıkça 
ıı.:~~ı ve haksı.ı: neşri· istemiş olmasıdır. Bu nutuk şim. • • d • 
~Yemezdik. Irakta dive kadar B. Knox tarafından teş k ı I e d ı I 1 
ı~ '1 <iarbesinı yapan • söylenen nutukların tabii bir 
~ 'lanıarını felikete neticesi telakki edilmekte ve ııe· 
b~=lt isteyenler ken· fi bulunduğu harp sila.Jılannı , , 
...., baş vurdular ve demokrasilere yardım etmek I Konsey Stalının 

~~Uııııızu rica etti • için kullanmak hususundaki • • d d •• t k' 
Ptığımu ıııey bir malı1m arzulanna uygun ad· 1 rı yasetın e Or ı 

ltlj t ~bbüsüne inhi· dedilmektedir. • d .. kk bd' 
'h:Bu muvaffak ol· Bundan üç ay evvel B. Knox: Şı en mure e ır 

Rumanyada 
fevkalade 
tedbirler 
alınıyor 

Yaı şehrinde 500 
Yahudi komünist 
kurşuna dizildi 

1 Suçları Alman ve Romen 1 

~ ldisede Irak mil· Harp gemilerinin ticaret vapur
~b~na derin bir tees- lanna refakat etmesini istemiş 
~~~ doldurduğu ve Roosevelt deniz devriyeleri 
"'"İ kaldık. Irak gezdirilmesine ısrar etmişti: 

d·· ~tti. asiler hak· Bul!'iln B. Knox Amerikan 

Hükümetin bütün sala· 
hiyetleri bu konseye 

devredildi 
askerlerine. . wfuwa.ıa Vea:lll ~ ._ ,,_ 1n _ ...__ .... w ...._.__._ .. --'"· meraslıa ateş etmekmış J t .__,.. _ _,,,_kili&* ftRDhıde •v ._._ ..... ......,..,...., .,_ 

llıiiııt bir komşu ve donanmasının harbe veya ona 
lllfatiyle ittihu etti· yakın harekata iştirak etmesini 
~esleki isbat eden istiyor. B. Rooseveltin müstak • 

Londra, 1 (a.a.) - Moskova 
radyosu, B. Stalinin reisliği al
tında bir milli müdafaa konseyi 
teşkil edildiğinden bahsettik -
ten sonra fevkalade ahval dola 
yısile ve Sovyet vatanına hü· j 

(Ya:ıır 2 İnci ••gfamızda} 
Bükreş, 1 (a.&.) Rumen baş- .. -----------------------""-----------

vekfileti aşağıdaki tebliği nll!f • 
~r kısım nazırların bel kararlarım bahriye nazın
.. ltııize iltica etme. nın bu davetinin efkarı umumi

yede husule getireceği aksi sa-
11 Ller tarafından Su· daya göre vermesi muhtemel • 

(Sonu s•vfa 5 aütun 2 de) 

retmi!Jtir: 
Sovyetler, bütün vasıtalarla 

cephe arkasında bozgunculuk, 
kargaşalık ve tecavüz hareket • 
!eri çıkannağa çalışmaktadır • .~arşı açılmış harbe dir. 

~ı · bir kere bu harp -"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!'!9--"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 

·ı ~ıU;nYhinde değildir. bizi Suriyeyi almağa davet et
ıı~ Ilı.etinin takip et- tiği halde biz hiç birine kulak 
4 ~ a.~~~ İngiltercye asmadık. Suriye ile aramızda 

!ar. 
Bu maksatla. Sovyetler, tay. 

Münakalat 
Vekilinin 
Beyanatı 

'ili~ ltt~ bir zaruret ne- yapılacak bir hesaplaşma ola
ıı;ı;h~gilizler Suriye- bileceğini de aklımız almıyor. 

~I -"'-asıran Vichy Fakat Elhavadis gazetesi, te. 
·~ı,;rına karşı harp menni ettiği gibi, yakın zaman· 
~e i/'lu harp Araplar da böyle bir hesaplaşmaya te. 
··~ı •r tesir yapacaksa şebbüs ederse belasını muhak
~U~~~ lehinde olacak· kak bulacak demektedir. 
·~ k u neticede istik· Gazete ertesi günkü makale-
~~e avuşa.caklardır. sinde de ayni mantık dairesinde 
~:e karşı Türkiye- devam ediyor. Evvela bir takım 

~. \beri takip ettiği tefahürler: Artık bizim bıraktı· 
l' ~ '.'Ylrlıah ve dost 

1 

ğımız zamandaki gibi cahalet 
0 hal'iyle sabit olduğu içinde değilmişler (belli oluyor, 
:'Yllii <ııta daha fazla maşallah!). Kuvvetli imişler, 
.'.~l /JeıneYi cidden bir j duygulariyle ve her yerde ln
~ ~ dederiz. Türkler gilizleri tard eden galebe meyil
·~ an, biç kimseyi !eriyle kuvvetli imişler. (Bu da 

ti VUrnıuşlardır. U- filiyat ile sabit oluyor, maşal
<l.tııb'.'rııte lngılizlere lah !) , Müttefikleriyle kuvvetli 
~elışlanda V\! Irak· imişler. Bu cümleyi okuyunca 
t;~ e ettiğimiz sıra- j ne çeşit bir gazete karşısında 
~tıııer!Qokadan vuranla- bulunduğumu anladım ve bu ya. 
~~tiy 01duğu ma!Um- zılann samimi bir Arap rulıun
ı,~ "ee hakkında bir Ü· dan çıkmış olabilmesine birden· 
· ~t. J;~. bir hırsımız ol- bire ihtimal verdiğime esef et
~ tıı gıınizi yapmak • tim. Elhavadis muharririnin te
h~l!t ~lledcbilecek hiç minatına göre Suriyelilerin 1 

\ "'llıe:hktu. Hatta her mütte.fikleri yani Vichy Fran..> 
tıı eınen her dip- sızlan kendilerini himaye ede-• 
UlıteJif vesilelerle ceklerdir, düşmanlarına karşı 

Suriyelilerin zaferlerini temin e- yarelerden paraşütle casuslu 
deceklerdir. Onların intikamını ve tedhişçi ajanlar indirmekte 
alacaklardır, Suriyelilerden \re bunlar, birlikte tecavüz ha-
gaspedilenleri Suriyelilere iade csonu aayfa 5 ıutun 2 de) 
edeceklerdir. Suriyeliler bütün ..,..,,...,..,,...,,..,.,,.,,..,..,,.."""""'....,..,VV">AI'"",.., 

RESMİ 
:=HARP:== 
TEBLİGLERI 

kalbleriyle, bütün duygulariyle 
Fransızlarla beraberdirler ve 
onun içindir ki hiç kimseden 
korkmıyorlarmış. Gazetenin yaz 
dıklan hakkında verdiğimiz hü
lasayı tamamlamak için şu latif 
sözleri de ilave edelim: İng-iliz-ı 
!er şimdiye kadar yalnız bir za-
fer kazanmışlar. Bu da Ankara- Sovyet Tebliği 
yı ve devairini altın anahtarla Londra, (a.a.) - B.B.C: Bu 

Kömür tasaı ruf u
na azami riayet 
gösterilecelı 

1 
Almanyaya ısmarladığı· 
mız vapurların bedelle· 

1 

rini geri aldıK 
Şehrimizde bulunan Cevdet 

Kerim İncedayı, bugün de tet
kiklerine devam edecek, müte-

(Sonu aayfa 5 aütun 6 dr işgal etmekten ibaret imi!J!. sabahki Sovyet tebliği: 
Elhava.dis adım taşıyan bu Almanlar dün tekmil Finlan- ., , 

gazetenin Suriyede Fransız pa-
1 

diya hududu boyunca taarruz Dun akşam Yedı kule
rasi~le çıkartılan bir paçavra etmi§lı:rdir. Bu ~ıar .. m~ • 
olduguna Ve Araplıkla hiç biri Vaffakıyetle puskürtülmUŞtur. de bı'r ko"sele fabrı'
alfilcası bulunmadığına artık Alman kıtaatı Şimal Buz denizi 
kanaat getirdikten sonra ken- sahilindeki Murmansk limanına k 
disiyle fazla meşgul olınağa ma- ı yakın taarruzda bulunmuşlardır. a Si yandı 
hal görmiyoruz. Bu .taarruzda düşmana zayiat 

Y lnız gan. b' talilı .1 \rerdirilıniştir. 
a P ır cı ve- M' k 00·ı · d ·ddl J sidir ki Suriyeli köleleri vasıta- ıns . . gesın ı: cı mu ıa. 

sile bize böyle abp tutan Vichy, rebeler ınkişaf ediy_or. . Alma1! 
Fransızları, bugün Suriyeden rn~torıze . kıtaı:ırı şun~ şarki 
kaçıp kurtulmak için, bazı ha- lstikametİ!;1de ılerlemege çalışı
vadislere göre, bizim liltfumuzu yor. ~u .bölgede Almanlar adet-

1 rica etmektedirler ı çe faiktirler. Ruslar buna seri 
H" • • manevralar ve anudane muka-j 

usey!n Cahid YALÇIN (Sonu aayfa 6 aütun 6 del 

Yangın rugan verniği 
kazanının parlarnası 

yüzünden çıktı 
Dün akşam Kazlıı;n~.ıde bir 

deri ve kösele fabrııı:a<.ile, yanın 
da.ki üç katlı a1' P bir bina· 

(Sonu rarf~ 5 tun 6 dı1 

f FIKRA) 

Baron Hırant'ın güzel 
bir cümlesi 

Yazan: Aka Günd z 
Sulhten bahsolunuyo 'Renkli 

renkli tavassut balonl~ uçuru· 
luyor. 

Acaba farkoluJV'IUyor ınu ki 
hızlı harp yeni şladı. Habe
şistan harbinin ne eheınıniyetl 
var? Beş on Jr\ftalık bir jşti, 
oldu bitti. L;'Yanın §a~a ti mı 
kaldı? AvJ'l'Pa tozlu ~H' caket 
Ve Balka,,J8.l' yere duşını;. bir 
şapka gi~i sUpi;riildü gitti. 

Artı~ tneyJanda devler dola. 
şıyor, devler dalaşı~or. ~eçen 
harp derıne çat ıgına ragınen 
di;,-l sene sürdl1. Bakalım her 
!>Akımdan dörtbaşı mamur O• 
1an bu ha kaÇ sene sürecek? 

Uzun sUrmesine dua etmeli. 
Yok pamuk ipliğine bağlanan 
bir ulh, üçüncü ve daha müt· 
1W bir dünya harbine gebe o
ıur. Fakat uzun sürer de normal 
biterse beşeriyet epeyce uzun 
bir müddet rahat etmiş olur. 

lrukot bir günlük be;vl!k bey
liktir diyenlerce hemen bitme
lidir. Bu derece egoizma dehrin -

-
4ncaJı: bu <JeVrinde görülebilir. 
Yann bütUn beşeriyet kan ajf. 
Jıyacakznış, umurlannda mı ! 
)Jir gilnlllk sulh, sulhtür. 
Eğer insanlar harp edip bo 

ğazla caklanna bu kafada °' 
!anların kafalarım koparabilse
ler, ııelki harp te ortadan k~
kar. Bu kuru kafalar harbi uıt&
m.a: değillerdir, cand:ı.n ister
ler, harbi patlatınra da. çabuk 
bitmesini isterler. Menfaatlecl 
iktzası. 

Bir de samimf sulhcular, va· 
ni hulyaperverler vardır· ·ki 
Baron Hırantın güzel bir ciirıı
lesine misal teskil ederler. B~ 
fıkrayı bir arkadaşım anlattı! 

- Serviçen matbaa.sının mü 
dürü bir Baro~ Hır·-· .. ıı·aı 
Di6 mauıaacna: tôi anır işleri· 
nıizi konu~urduk. Birgün Dii
yunu Umumiye ile maliyede 
büviik bir baskı miinnk:>•aı.ı 
v..,.dı. Bir kaç :ıııatbaacı Ştayn· 
burg birahanesinde toplandık 
Bu münakasalar bizim üstü 
müzde kalırsa ne olacak diy• 
konuştuk. Herkes bir hıı 1vR 
kurdu. Kafalar tütsülendil;<;> 
çeneler s.çıldı. Müz:ıkere bit
medi. Yolda da de\'am ediyor. 
Yüz şu kadar bin iira kaz:ıııa
cağız. Bir limitet kurarız! ı;::ııı: 
bir bina Yaııanz. On sekiz ına. 
kine, yirmi alb bilmem ne alı
rız! Söyle aöyliyebildiğin ka,. 

(Sonu ea.,.ra 5 ıUtun 5 de\ -
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.,.,. : , YENİ SABAH 

HAZRETİ YUSUF - ŞEHİR HABERLERİ-
tLE-----

ı &UZELLER G~Ll' ZUlE A Deniz Bayramı bü-
Yazan : Muharrem %.eki KORGUN.AL tün yurtta ku lan -o- 1 

OKUYUCU 
DİYOR lt: 

Jlaaaaız bir ceza. 
_ ll'akat ben k~yoMtmı. De!'eleri dolduraıı. azgın ııel Burulan 111 sene evvel, Lozan ı Merasime iştiri.k edecek ze. Beş mektepli karüınizden 

KaÇ!llak isteseydim, kervJlllın çağıltıları, gök ıttrmmleri ile af ri U. ben.her kara sularımız vat saat 13,.ao dlm itibaren Ga- bir şikayet mektubu aldık. 
ardr sıra gitmenfia sı. uak • ~ı:ek vaziyetin vebametiııi da yolcu ve eşya nakli hakkı da latada dış 1ıat1ar salbıı.unda Karilerimiz yazdıkla.n mek 

Jıışıııcaya kadar bir yerde • biiııbötön arttınyorlardı. b~ v=rLguıı·· ön yıldönümü ~~~ ~t ~=!i tu~30 s:rr~~lıızp:.r ~'-'" 
ıarıırdım. Bu, tam manasile bir Ucti ln 1s - &-

- Sen bu sizleri JctU9.l:mna; Herkes hayatından iimidini kes olduğu için, dün, yumun: sahil Cevdet Kerim cedayı., taa- havanın sıcaklığından dola-
d ..... · ti M "~ _ _..k ~·•· vilayeUeritıde olduğu gibi şeh- bul vali ft belediye reisi dok- yı &eş arkaciaş Fenerde de-aıılat.! Kaçmak ist.emiyor un .- mış • a....., .... "' ......_. cıı:ımn rimftıd d lak · tor Liıtfi Kırdar, mıravini Ah-

2- TEMMVZ lMl 

.TAKYiMDEN 
.~~ia YAPRAIC 

Eski bir bahis 
Yazan : ULUNAY 

Dostum Naci Sadullah "Tan,.. •a. "Geru: iatidat!ar.. başlağiyle 
- Kızım sana •öyfüyorwa, 

gelinim sen. aıala!.. 
kaJıillnden. ibhamlı bir JIQ3I. yu. 
dı. Ve bundan. bir müddtt ~ 
gazetede tefıilcı edilen "Göl İn· 
şanları., hakkındaki miinalıçH.. 

p.yı • iami taarih etmemek ııar· 
tiyle • tar!edi. Ben onun gibi 
hareket et.nti!l'eceğim. Kendimi 
zorla ona hatırlatma.lo için bu 
eski bahisten hisseme isabet e.. 

~ den noktaya. cevap vereceğim. 
kenandan aic;in. ayrıldın? kurtarmaırtıııı lıaşka hiçbir şey 1 e 1 eTpar Dme~likya- met Kınık, İstanbul E-M'yet niz.e girdik. Fakat 15 dakika 

. . t d"· .. .. d E dık kö"J~ pı m•g, emmuz enızcı ve ~ olmamı$tı ki, polis ve bekçi 1' - Annemın mezarını zıyare u.şunmuyor u. n sa ~- k bota" b utantan b" direktör mnavini Salfilıaddin ve · 
etmek için. ler bile efendilerini. uııutınıış - ~ldeJ tes~t-tir. Şeh:ı sair zevat vardı. Buradan yü- gelerek bir suç işlemiş gibi f 

'"Göl insanları,. muharriri 
yazı hayatında çok tannım'!J ilU. 
imza değildi. Eseri intişarmdan 
evvel • her gazetenin yaptığı 
gibi • ''Tan., da okuyucularına 
tak<iim etti. 1'akdim lüzmnun· 
«ıın fazla merasime tabi tutul. 
du. Denildi ki: 

- !şte bu yalana diyecek !ar, kendi cımhı.rının kaygusuna mi:ıde dün yapılan merasim üç l rüyerek eski Galata yolcu sa- b~~ J'.~alıyarak karakola 1 
yok. düşmüşlerdi. Eğer o sırada bir kısma a vnlınıştı: !onuna gidilmiş ve 14 de Müna· go r u. 

_ Ben yalan söylemem. dere ağzında veya bir ~ukurda 1 _Gün.düz karadaki mera- kalat Vekili Cevdet Kerim İn· Orada hiç bir •orgu ve 
_ Fakat doğru da söylemez- bulunsalardı, şimdiye kadar çok sım.· cedayı tarafından kor.,..ıa· mn suale maruz kalmadan üç • 

tan .. b.. d.. b 1 "" saat ha olunduk. Bizi ha· ~ sin, değil mi? 0 ur unyayı. oy amış o- 2 - Gündüz denizdeki me- kesilmesi uretıy· le liman hasta- j 
_ yemin ederim ki doğru lacaklardı. pisten cıkardıkları zaman 

B .. th" "f t t rasim. hanesinin kü~at resmi yapılmış- kabahatimizi anlattılar. Me-
- Bizde yeniler eser vermi

yor, deyenlere öyle bir e3er 
gösteriyoruz iti bunun önünde 
herkea habtolacaktır. Şimdiye 
kadar edebiyatımızda böyle bir 
yazı görülmemiştir. Refik Ha
lidın memleket hikB.yeleriıı.in 
bile bunun yanında esıı.mUıi ~ 
kunmaz. 

söylüyonım. Yol üstündeki me· u mu ış a e • yarım saa • 3 _Gece, denizdeki merasim. tır. Vekil kordeiayı keserken 
zar annem Rahil'in mezarıdır. ten fazla devam etti. Nihayet Karadaki merasim 

1 
(hayırlıolsım) temennisinde bu- • ğer yüzdüğümüz yerde deni-

Annemin aziz ruhu ile vedalaş. yağmur kesildi, gök gürlemele- Karadaki merasim dün öğ- lunmııştur. Müteakiben hasta- ' ze girmek yasakmış.Fakat bu 
mak istedim. ri durdu. Bir müddet sonra da, leden evvel saat 11 de Taksim hane gezilmiş, beğenilm.iştir. yerde denize girmeıı.in ya.sak 

_ Bir kölenin böyle şeylere semayı kaplıyan siyah ve kahn Cüm.huriyet abidesi önünde başı Ce\det Kerilll.in deabeihre olduğuna dair hiç bir kayıt 
ıı.akkı yoktur. bulutlar p~alaumağa başladı. lam.ıştır. Buradaki merasime iş-, hitabesi y u. Nihayet bize ikişer 

t · le de"· A · y·· un·· ·· g··sı reli· Jh-alık ce1.a keserek bıraktı-- yi amma, ben kö gı • y, nazıenın uz u 0 e • tirB.k edecek olan Deniz Komu- Münakalat Vekili Cevdet Ke-
si h .. ·· ortalık a:ydınl.andı Fa'-t kor !ar. "'imdi dü0 ünüvoruz. Be-lim; aslen, ne en urum. · """ · tanıığından bir bölük, yüksek rim İncedayı, buradaki tedkik " ~ 

- Aslen, neslen hürsün de kunç dere çağıltılan hfilA du- den.iz ticaret mektebi talebesi teftişleri esnasında kendisini lediye burada denize girme-
niçin satıldın? yuluyordu. ile Devlet Denizyollan, Devlet karııılayan liman ve deniz iı;çi- nin yaaak oltluğunu bildiren 

_ Kabahat bende değil, sa- Malik,, hemen yükleri, deve- Limaııları Umııın Müdürlüğü, !erine, bir ara, şu hitabede bu- bir levha koymadan na.~ıl o-
tanlarda Şeytan sözüne uy . !eri ve kölclt!ri saydı. Yüklerde ŞirlıEti Hayriye ve armatörlerin lunmuştur: luyor da bize ceza yazıyor. 
dular, bana bu fenalığı yapan eksiklik görmedi. Fakat ortada gönderdikleri zabıtan ve mü- "- Siz hepiniz bu vatanın te- Sonra nihayet biz mektepli 
benim kardeşlerimdir. dürt deve ile sekiz köle yoktu. rettebat ıo.ao da. Galatasaray miz çocuklarısınız. llüııterek çocuklarız. Sene b'lşlarmda 
- İnanmam delikanlı! Sen, çok Onlann can kaygusn ile kaç . lisesi bahçesinde toplanınıt bu- Türk yurduna hepimizin ayn kitap alacak kadar bile para-

yalan söylüyorsun, kardeşin malı: istediklerine ve kendilerini luruıyordu. Bu kıtalar, saat ayrı aldığımız vazifelerde fay- 1 mız yoktur. Bizden ikişer li-
kara.e:,i sattığı dünyanın hiç bir sele kaptırdıklanna kanaat ge- 10.40 da buradan hareket ede- dalı olmamız lazımdır. ra almması doğru mudur? 
tarafında görülmemiştir. tirdi. Sağ kalan diğer adamla- rek Tııl<sime ~imiş ve abide et Sizin işlerinizde tam bir iman YENİ SABAH: Alakadar 

Bunun üzerine: 
- Ama.o! dedik, acele etme

ı yin bir kere eser çıksın, okuya
lım .. Ona göre fikrimizi söyle
yelim. 

Hatta Refik Halid de: 
- İnşallah! maşallah... gibi 

Jastilrli temennilerde bulnndu . 

- Dedim ya, ,eytan siine nnı. onları aramak üzere sağa rafında kendilerine ayrılan yer- ve gayret ile çalışmanız 18.zım.

1 
makamların nazarı dikkatini 

uydular... sola yolladı. Kendisi de, sım • !eri işgal etmişlerdir. Saat 11 de dır. Biz de sizin her işinizle a- ,.__ce_ı_bed_er_iz_. -------.aı 
_ Hayır! Onlar senin efendi- sıkı sanldığı devenin bacakları· 1stik.La.i Marşını müteakip e • Uikadar olmak ve ihtiya~larını- ~ 

lerindi. Ellerinden mütemadi· ıı.ı hiUA bırakmağıı. cesaret ede- ref direğine iki denizci taratm- zı düzene koymak vazifesi ile 
yen kaçıyordun. Nihayet bizar miyea ve korkudan sapsarı ke- dan şanlı bayrağunız çekilmiş, mükellefiz. 

Eser, tefrika edildi. Bitti. 
Okuduk. '"Göl İrura.nları,, gü· 

zel realist hikayelerdir. Buna 
şüphe yok.. Fakat intişarmda.D 
sonra eser kendisinden bahaet
tirmedi; halbuki bah8ettireeelr 
kadar güzeldi. İçinde canlı tas
virler, kuvvetli fikirler vardı, 
üslfı bu da temizdi. Böyle olduğu 
halde neden "Göl 1mıan!a.rı,, 
mensi bir hüviyete büründü? 

oldular. Seni, ancak bir horoz llilen Yuırufwı yan1n& gitti: müteakiben Teksim Cürnhuri- Dünyanın bu hali içinde günde 
alabilecek kadar kem pahaya - Geçmiş olsmı, evUtdnn ! de yet abidesine İstanbul komu - 4D kuruş da olaa bir kazanc te-

Hava gazı 
-••· • di. Çok şükür Allaha ki ölium" İi- ta.nıı" "'< t C H Parti · · · f b" · d ··ıdi Bo. -......ar. gı, v ..... ye , • . sı, mını ena ır ış egı r. ş o-

- Seni zorla inandıracak de- müz bu yfuden değilııai~. Deniz Komutanlığı Beden Ter- tunnakta.nsa şerefiniz iie ve iş Şebekesi iyi bir şe
kilde ısla olundu ğilim. Allah her feyi biliyor. E- Yusuf, korkunç ilet devam biyesi direktörlliğü, Liman Re- sahibi bir insan olarak ,,aşa • 

fendimiz Malik te bu hakikate ettiği müddet~e yerinden kı· isliği, Devlet Den.iz Yolları ve nuı.k, kazanmak elbette murac
vakıftır. Bana zulmettiğini öğ- mıldamıyan, kendisini muhafa- Limanlar Umum Müdürlükleri, cahtır. İnşaallah dünya vazi • 

sa eden devenin. bacaklarını hı.- Şirketi Hayyriye ve al'matörler yeti ve isler dii2elir, o zaman si-
İsLanbul belediyesi. hava gazi 

'1irketl.erinde yaptığı devamlı 
kontroller neticesinde sebeke ve 
gazlann vasıflarında görülen 
bir çok noksanların tamamlan
masını temin etmi~tir. Bir müd
det evvel ancak 25 derece olan 
hava gazi tazyiki son günlerde 
45 dereceye kadar vükseltilmiş 
tir. Diğer taraftan şirketler her 
ay belediyeye şebeke hakkında 
rayor vermeğe mecbur tutulmak 
tadır. Bu itibarla şebekede tes
bit olunan arıza ve bozukluklar 
süratle telafi edilmektedir. 

renirse sana ceza verir. 
Böyle konu.,a koouşa yola 

devam edip kervanın arkasın • 
dan yetiştiler. Fakat Yusuf, 
köleden gördüğü muameleden 
çok miite8ııir olıını4bı. Gizli giz.. 
li ağlıyor; göz yaşlannı içine a
lntıyordtL KZl!eliğin ne kadar 
acı birşey olduğunu daha ilk 
gecede anlamıştı. Hem ona zu. 
lüm yapan efendisi değil, niha
yet kendisi gibi köle olan bir 
zavallı insandı. 

Kervana karıştıktan sonra 
aradan ~ok zaman gecmeden 
milthlş bir gök güriiltüeü du • 
yuldu. Onu diğer gök giirültüle- r 
ri ve şimşek çakmaları takip 
etti. D e r k e n, gök yü
.zü.niin kapaklan açıldı; şarıl 
prıl yağmur yağın~ başladı. 

Kerwncılar, neye uğradık -
lanın "3ŞU"dılar, hemen devele
ri yol üstünde bir düzlüğe çek
tiler ve yükleri indirler. 

Kervan aahibi Malik, acı acı 
haykmyor, kat1 mıirler veri
yor; Wı:in bu emirlerin hiç bi
Woııl icra edil.emiy<Dıa. Çünkü 
~ §iddetiııi arttıran yağ
lllı.ır, kiımıeye gfuı açtırmıyor • 
tbt· 

Yııll!lf, bir devenill lıoynu al
tına ı:lııniıı, sımstkı bacaklarına 
lllD'tlını'°. Diğer develer sağa 
sola koşuştukları halde. o deve 
ILfG )erindea 'kıw,ıJdamıyor· 
4ıı. Saıııti .Alla.h tarafından Y11-
sııfu lllubafa.aya ınem11r edil
mişti. 

raktı; Malikin elini öptü: namına çelenkler konmuştur. zinde daha fazla terfihinize im-
- Eksik olma. ya sahip! öyle Bundan sonra yüksek deniz kan hasıl olm. 

kerktum ki.- Az dahil canım ticaret mektebinden İbrahim, Bu ~ ırizin istirahatiniz için 
burnumdan çıkacaktı. Kulan ile eııki denizcilerden Em- oldugu" ~ umumi bilgia"leri

Malik, gfu.el köleaini tesclli rullah birer nutuk s. öyliyerek nizin geniş!P.mesi ve ıoeviyenizin 
etti: bugünün elıemmiyelini anlat-

1 
yİiltlielm~i için yapılmıştır. Bu-

- Ozülme yavnım ! hrsan o- mışlardır. rada olrumağı, ya?.m:ığı öğreni-
laııın başına her ııeY gflir. Kim Nııtıı;dan mütealrip geçit res- ıı.iz. .. 
bilir ne günahımız vardı ki, Al: mi yapılmış ve Taksimdeki me- ~ Vekil, bundan sonra: 
lah hiT.i bu RfP.tTP korln1tm21c~ .J"::ııııira, hn c;.ure.tleı <.ıı!lttt 11.35 rlfl .. _ İ~iui.1.tle ukwııa yazma bt .. 
terbiye etmek istedi. bitmiştir. 1 !enler elini kaldırsın!.,, 

Malik, her hadisenin bir se- baros türbesi ö.ıiiJMle Demiş, neticeyi ,,-örünce de: 
heple vukubuldu~a inandığı Taksimdeki merasime iştirak "- Azdır, burada oturacağı- ! 
i~in böyle söylemişti. Bir iki ke- eden kıtaat müteakiben Beşik- nıza niçin okumayı, yazmavı 
lime daha konuştuktan sonra taşa geçmiş, burada 11.4-0 da öğrenmiyorsunu•? Hepiniz genç 
Yusuftan aynldı. Bir a.~ağı bir büvük Türk amirali öntinde adamlarsınız, tosun gibi insan- j 
yukarı dolaşmağa ve kendi ken- yapılan merasime iştirak etmiş- !arsınız. Okuyup yazma bil • 
dine söylenmeğe baııladı: tir. meni% !Lımdır.,, diye ilave et-

- Evet, mutlaka bizim bir Buradaki merasime İstiklB.I miştir. 
güııahımız var. AD.ah bize bu a- Marşı ile başl.a.nıniş mül2alllben 8ı:ıor hareketleri 
feti sebepsiz göndermem.iştir. büyük amiralin hatırasım tazi-

Şirketler bundan bir müddet 
evvel gaz fiyatlarına bir mik
tar zam yapılmasını istemişler
di. Bel diye iktısad müdürllir 
ğünde teşkil olunan bir koJilla. 
yon vaziyeti tetkik etm.ektedir. 
Yakında bir karar Terilecektir. 

Yatı mekteplerine alına
cak talebe 

Farkında olmadan belki ben bir zen 3 dakika sükut edilmi.~l.ir. Denizcilerimizin bayramı mü
feııalık yapl'.lllJ!llUdır; yahut a- Z-ıilltü Çubwkçu oğlu kürsüde nasebetiyle beden. terbiyesi İs· 
damlanmdan herhangi birisi, M"ıiteakiben Cümlmriyet Halk tanbul direktörlüğü tarabııdan 
Aliah-ın gazabını tahrik edecek Partisi namına Beşikta.~ kaza- terti) edılen kürek ve yelken 
bir kabahat ~- ııı idare heyeti reisi, ZüJıtü Çu- yarış an bugün Moda koyun-
),(~ böyle kendi kendine bukçu oğlu, söz alarak er:ciim.· da yanılmış ve bu suretle kabo- Yatı mekteplerinde l~tanbul 

le .... _,,..,_ ki.· taj hayra.mı deniz sporcuları vilayeti hesabına tahsil go .. re-ııöy~ dolaşıp dururken, ,_.....,~ tarafınd d 
etrafı aramıığa gö.nderdiği a· "-Aziz yurttadşlarım; an a parlak bir şe- cek talebenin kaydına ba.şla.ıı-
.. __ , ___ _,__ Bnmm çok mana· lı ve -refli kilde kutlanmıştır. mı..+.-. Bu mektepler"'- okuya-U&Ull.Cl.CJ.J..LUiıLll ilci tanesinin dön· -o....... ~ B ~1 ... _ ~W-4 uc 
diiğüııü gördü. Merakla onlara !tir tarihin yıldönilmiinü kutlu· n y_,,,_ alakadarlar ve cak talebenin adedi. Ti.Jayetiıı 

1 halk uasında derin bir aJa.ka. bu ;,, ;..;" tahsıs· _,,.,_ ..... ,_....., sordu: ayoruz. dı .,, .,,.... .,...,..,,,..... __ 
N _ _, bir . Btırada, Ebedi Şefirni.ı Ata· uyan rmış ve Moda koyunda- il hd d oıa-- ._.__ '""'"' 

- """'• ~ bulabildhılz ki yarış ~ahası sabahın erken parıı. e ma u ......... ~ . .m.u· 
mi? türkün meş'alesini görüyor, racaatları tetkik ~ Tilayette 

.,~ Bii"""ı. '"ili Şefı"m""' L•-"-un·· saatlerinden itibaren Karleş ve .tıri kişiden birisi- cevap ver- ,_ ı,., .,. .lDUnıH1 Şirketi u......, bir komisyon. teşkil o1ıımmııı · 
""'-·. Lozanda kullandıklan kalemin .. ~,<iye vapıırla.riyle, 
'" motor kotr .~'·'-- tur. Komisyon vali muavini, Bulduk sesini duyuyoruz. • a ve " ........ ce san-= Ne buldi'!U:~P ! Dün kazanılan bugün yiizü- dal. ile çevri!mjş bulunuyordu. maarif müdür muavini ve yatı 

muz .. n· -"'""'-n ve,_,_, ----'ete lCıisabakaların ba,ı;lamasına mektepleri müdürlerinden müte - üoı deveırıizin ölilısiinü_. &-...ac .,...., --' s kkildir 
eriştiren Lozan zıı!eri, denizci· ( onu -•• 6 ıUtun 6 dal şe . 

- Başka... ----------------------

Ç""unkü eserin kendi kendini 
söylemesine, anlatmasına mey
dan verilmedi. 

Bn acemice yapılan rekliim
da.n Göl İnsanlan müteessir ol
ınııştur. Etrafında yapılan gü
rültü • haklı da olsa • eserin 
sesini boğacak kadar "tiznevi,,· 
ya çıkmamalı idi. 

Na.ci Sadullah: "Eserin init· 
ıp.rmde.A sonra benim iddiala
nmda haksız olmadığım te
beyyün etti.,, diyor. 

.Muhterem refikim.in bütün 
iddialannda haklı olduğunu ka
bul etmiyorum. Edersem bu 
gene Gô1 lnsanlan'nın aleyhin· 
de olur. Bir eser için: 

- Dünyanın şaheseridir. Bu
nun gibi bir lıB.rika bu ana ka.
dary• zılmadığı gibi buııda.n. son
ra da ya.:ı:ı.lmıyacaktır ! 

Denilince kimseye söyleye • 
cek llÖ% kal:ınaz. Biz de öyle 
yaptık. Fakat biraz evvel bu
nu söyleyen aziz arlradaşmı Nar 
ci Sadullah, biraz ııoıın. eserde 
"metholunmağa layık emer
ler bulmakta zorluk ~e
ğiaizi,, kaydediyor. 

Bır eseri tahlil etmek için 
yalnız cevherlerini bulmak kili 
değildir. :ıı::nsurlannı da aııyıııak 
laznn gelir -

Şıı.lı.mn itibariyle hen" yaıiyi 
beğenmek ve yahut hıeğ~ 
mele,, ten kor.lmııyorınrı. Yeni • 
debiyatı müdafaa etmelıı istıe
yen:Jeriıı teııidde taha•mill et. 
memelerinden ~ekiııiyoııma. 

- İki de arkadaş ceaedi bul- l.erimi.ze de yeni bir yat yQl 
clıık. · mış bulımmaktadır. 

- Nerede buldunuz? Dün Türk sahillerine yaban-
- Şu derenin karşı kıyısın- cıların sahip oldukları ticaıııet 

d S 1 dı gemileri yerine, bugün Türk 

eni abahl 
ABONE BEDEL 

Vaktiyle 11tlı tath mfuıalı:aııa 
ettiğim bir genç arkadıı!P"'mp 
birdenblre asabi 1ıir bullrana 
kapıhnış gibi davaya kabir 
mel8.ikeleriııi bile karıştırdlğını 
unutmadım. "Göl ins•nları" nı 
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.... DiKKAT --
•Yenı Sabah> • gl:inderile.n Y&.z•lar 

ve evrak ne,redlleln edllrneafn iade 
eltınmn ve buntarın kayllol.ına..n ... 
daa doloyı hl& iolr moouliyot kabul 
edltrne:r.. 

a... o, on arı ,,,.rı vunnıı.,. 
_ Dige-r a.rkn"•"'•-•M .. Mo. bayrağını taşıyan vatamn ha· 

rede? .........,.....~ - kiki salıipleri olan Türk gemi· 
!erinin lıiklın oldngunu" o-i;..iivn. - ArıMJbrma işine devam e- .,-- _, _ 

diyorlar. rnz. . 
p kB.l.i B\.ı zafer, Türk milletinin irır 

dn-1- e ··· Siz de hemen ça- de ve kudretinin eseri oldugu· 
-ı kurırıağa ltaşlaYJA ! . 
O zaro.ana kadar diğer köle • kadıı.r onun başında bulnnall • 

~al~ birhep. er _ik_i.şer sökiin ettiler. !arın da vatanperverlik ve kah· 
,.,. .... ramanlıklarının bir timsalidir. 

;,._, sı.n.ı ayrı ayrı sorgu- Dün Ebedi Şef Atatürk ne ra çe~~ eksile olan dört deve 
ile sekiz adamı mutlu Türküm diyene, demişti. 

·· olduklar n tamamen öl- Bugün de bütün dünya milletle-
mllf 1'U öğt-endi. ri ne ııw.tlu Türk olana diyor. 

Yarıın saat ısonra bütün ça- y Türk ili ti 
dırlar ıaızı:ılmuş bulunııyordu ıı,şasın m e ·· " ı 

k . Öğledl'n sonraki _,.,.. 
Malik, sağ alan llAiaın!annı Dün, öğleden sonra şehrimis· 
ltQıeleriıri kendi çadıl"lllın önü: de iki tören yapılmıştır. Bun • 
~ tonladı: !.ardan biri 1 Teınnm:ı: denizcilik 

- lleni dinleyın· ÇOc"'·'-- 1• di-........... bayramı münasebetiyle Galata-
ye dı. Biiyük bir Afetten d k" J ı nımd ·· d kurtu1 . dört devemizi ve ·~ a es ı yo cu sa o a vucu a 
ki ka.d ~ getirilen 25 yatakh hutahane-

. z ar . ı.ını.zı kaybettik. Bu nin küşadı, diğeri de sa.at 15 de 
f~B.ket, b~ baııımıza sebep- Moda koyunda beden terbiyesi 
sız gelmemış · l~i~ her su sporları İstanbul ajanlığı ta
h.aııg:i birimiz bir kabahat iş- rafından tertip edilen deniz ya· 
leıniş olacağız i, Anahın ga- rışlandır . 
zabına oğ:radık. dilrıi Liman Jıastahanesilıiv. açıJş 
yokaldını.; viedanımın - Program mucibince Liınıuı!ar 
da nefsimi muhakeme ettiın. il Umııın. ı.tüdiir.lüğü tarafından 
yük bir SllŞ i.şlemed.iğime lılı.na.. kunı~ .~ aervisinin küşat 
at getirdim. Siz de benim gibi resmı dun saat 14 de yapıla _ 
yapın. (Arlıası var} j tl.. 

Usta bir dolandırıcı dün yaka
lanarak adliyeye verildi 

Şehrin kurnaz ve ele geç. 
mez do.Landıncılarından biri 
dün nihayet yakayı ele vermi, 
ve polisin gösterdiği bu mahi
rane muvaffakiyet neticesinde 
adliyeye teslim edi!mistir. Şim. 
eli adaletin pew;esinde bulunan 
bu kurnaz dolandırıcı hesap 
verecektir. 

Yapılan iddiaya ve tutula.n 
zabıtlara göre aslen Ermeni ve 
ismi de Obannes Na.lbandyan 
olan bu şahıs son zamanlarda 
bir Çok kimseleri kurnazlıkla 
dolandırmıştır. 

Kendisine demir ve çelik 
fabrikatörü süsü vererek "Ah
met Çelik,, veya "Necati Atıl
gan., gibi değişik namlarla da 
kartvizit bastıran bu açık 
gö.z her gittiği yere bu kartvi
zitlerin taşıdığı : 

Ahmet Çelik 
Deııııir ve Çelik fabrikatörü 

fi.nnasile girip ~ıkarak kendi
ni bir müddet böylece muhite 
tanıtınıftır. 

Sabıkalı bir dolandıncı olan 
Ohannes istediği fOt'Sll temin 
ettikten sonra iş ya.pmak veya 
iş yaptırmak gibi vi.dlerle mu
hitinde dolandırmadığı bir 
kiıueyi bı.ra.kmaımştır. Öğre
nildiğine göre bu paranın mik
tarı binlerce lirayı bulmakta
dır. 

Suçlu ber ne kadar p listeki 
ifadesinde her şeyi ink8..r et
mekte ise de adalet ve mahke
menin huzurunda bakalım ne 
yapacaktır? .. 

Aleyhinde şehadete gelecek 
olan dolandırdığı mağdurlar 
ltimbilir ne kadar enteresan 
hikayeler anlatacaklardır. Doğ 
rusu merakla beklcneeek şey 
değil. . ' mı. .. 

--·-------------------------J 

DAVETLER 
Basın Birliği Umumi 

Kongresi 
Türk Bas~" Birliği 1114rk,ee 

hey6ti rei8liğintlen: 
Türk Basın Birliği umumi 

kongresi Teının uzun 7 inci gü· 
nü merkez.de toplanacaktır. 

Kongre azalarının tetriflerl 
rica olunur. 
Orta okul kampları da 

açıldı 
İlk mektep kamplann.dan 

başka. bu sene orta tedrisat ta· 
!ebeleri için de Maarif Vekfileti 
tarafından teşkilatlandırılan i1d 
kamp ta diind.en itibaren fa.ali • 
yete geçmiş bul•mmakt;adır. 
Bunlar erkek için Haydarpaşa 
lisesindeki devam edenlerin sa.
yısı 200 dür. Kızlar içiu de Çanı 
hca kız lise&inde faaliyete gııç
m.işlerdir. 

İkmal kursları 
Resmi liselerde bu ay içinde 

başlıyacak olan ikmal kursla
rının aynini ecnebi ekalliyet ve 
hususi mekteplerde kendi kad • 
roları ile yapabileceklerdir. 
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jans Habe leri .. 
Japon yanın 

vaziyeti 
Hususi encümen bugün 

kararını veriyor 
Londra, 1 (a.a.) - (B.B.C.) 
Reuter ajansına göre, Alman

Sovyet ihtilafında japonyanın 
vaziyetini tedkik etmek için ge
çen hafta ayrılan hususi bir\ 
encümen bugün karannı ve
recek, karar kabineye arzedile- 1 
cektir. Bundan sonra Başvekil 
imparatoru ziyaretle vaziyet 
hakkında izahat verecektir. 

İspanya Üzerin
de uçan İngiliz 

tayyareleri 
ispanya lngiltereyi şid-

detle protesto etti / 
Madrit, 1 (a.a.) - D.N.B. a -
jansı bildiriyor: 

Bir müddetten beri Cebelüta
nk'tan tayyarelerin gelerek İs
panyol topraklan üzerinde uç -
tukları ve keşü hareketlerinde 
bulunduklan Alcesiras'da mü -
ııahede edılınektedir. Bu uçuşla 
nn devamı, İspanyol hükümran
lık haklarının muttarit bir ihlali 
nıevzuubahs olduğunu göster -
nıektedir. 

İspanyol toprakları üzerinde 1 
Yeni bir İngiliz keşü uçuşu esna
sında İspanyol hava defi toplan 
tayyareye ateş açarak bu tay -
Yareyi belki de hasara uğramış 
olarak uzaklaşmağa mecbur e -
derken Cebelütanktaki İngiliz 
hava daii toplan da İspanyol 
hava dafi bataryalarımevzjleri
ne ateş etmişlerdir. \ 

!spanyyol hükumeti bu hadi -
seyi şiddetle protesto etmiştir. 

F ransadaki Sovyet 
alacakları Bloke edidi i 

Vicyh, 1 (a.a.) - Fransız 
tnaliye nazırı, Fransadaki bütün 
.3ovyet alacaklarını bir emirna
ıne ile derhal bloke etmiştir. ' 

Vichy, 1 (a.a.) - Fransa ile 
Sovyetler arasındaki siyasi mü
nasebetlerin kesilmesi dünya 
h a r b i n i n başındanberi 
takip eden Fransız hükiımetle
li tarafından alman tedbirler 
silsilesinin son halkasıdır. 

Dakarda tutu
lan 700 mülteci 
Beş ay müddetle sebep
siz yere alakonmuşlar 

Lizbon, 1 (a.a.) - !derinde 
sabık İspanya cümhurreisi B. 
Alcala Zamorada bulunan ve 
Brezilyaya gitmek üzere 1 ilk
kanunda Marsilyadan hareket 
ile Alsina Fransız vapurundaki 
700 mültecinin Dakar limanın
da tam beş ay mevkuf tutul -
dukları şimdi ifşa edilmekte 1 
ve bu hususta bazı tasfeilat ve
rilmektedir. Rio De J aneiro'ya 
gitmek üzere vapur beklemek -
te olan yolculardan biri mülte
cilerin tam 15 millete mensup 
olduı;unu söylemiştir. Sabık re
isicumhur Alcala Zamora'dan 
başka bütün yolcular üçüncü 
mevkide seyahat etmişlerdir. 
Bunların arasında memleketle
rinin siyasi hayatında mühim 
mevkiler işgal etmiş olan birçok 
kimseler vardır. 

Aleina yolund~n cevrilmiş ve 
meçhul bir sebebe binaen Da -
kar leimanına sevkedilmiştir. 
Mülteciler bu sıcak memleket 
limanında hemen hemen on pa
rasız ve çama~ırsız olarak va
purda tutulmuşlardır. Bu izaha- ı 
tı \'eren yolcu mültecilerin bir- ı 
birlerine nasıl yardım ettikleri
ni ve nasıl vakit gecirdikleriııi 
alllatmıştır. Gemide bir çok 
doğum vak'ası olmustur. Dizan· 
teriye tutulan ~ocuklar sıcak -

1 tan çok müteessir olmuRlar ve 
mcyva sebze ve süt fıkdanından 
dolayı beslenememişlerdir. E-

1 peyce bir zaman sonra hayır ce
miyetleri mültecilerin feci vazi
yetini öğrenmişler ve her birine 
beş yüz frank tevzi etmişlerdir. 
Mezkur cemiyetlerin tesebbüsü 

1 üzerine haftada bir deh miil -
tecilerin karaya çıkmasına mü- J 

saade edilmiştir. Bu vaziyet, 
mültecilerin bu ay icinde Ga • ı 
zablankaya gönderildikleri gü -
ne kadar devam etmiştir. Şimdi 
mülteciler Brezilyaya gidecek 
bir vapur beklemektedirler. 

Amerika mütem
mim deniz üsleri 

kuracak 
Vaşington, 1 (a.a.) - Ameri

ka Birleşik Devletleri bahriye 
nazın Albay Knoksun yaptığı 
bir beyanata nazaran, Birleşik 1 

devletler sahilleri açıklarında 
mütemmim Amerikan. deniz üs 
!eri tesis edilecektir. 

1 Ağustosta Midvay adası 
üzerinde, ikincisi eylülde Alaska 
mıntakasında Amnaknak adası 
üzerinde, üçüncüsü 1 teşriniev
velde Trinite adasında Garena
ge koyıında tesis olunacaktır. 

28-8-939 Alman - Rus aıtlaş- 1 
ınası Fransız efkan umumiyesi 
tarafından bir ihanet olarak te
lakki edilmişti. Çünkü o esnada 
Sovyet hükiımeti, Fransa ile mü 
Zakere halinde bulunuyordu, 
Fransız komünist partisi, buna ------------
rağmen, Moskova ile elbirliği mebusan ve ayan meclislerince 1 

Yapmıştır. Ve bu babdaki açık karar verilmiştir. 
bir mektubu 43 komünist meb- . 17 Kanunusanide Rusya ile 1 Us imzalamıştır. Bunun üzerine tıcaret müzakereleri kesilmiş ve 
bu mebuslara karşı 5-9-939 da 5 Şubatta da Pariste Rus tica
taltibat yapılmış ve komünist ret mümessilliğinde araştırma
l'llebusl.1rın ,iskatlaruıa 1940 da !ar yapılmıştır. 

YEN t SABAH 

ır------------------------~ 
Sabah il SAN'AT ve EDEBİYAT J 

Zavallı insanlık, 
:nereye gidiyorsun? 

H arp başladığı vakit hava 
hakimiyeti Almanlarda 

idi. Alman tayyareleri güpegün
düz İngiliz limanlarına şehirle
rine bombalar yağdırıyor, pek 
az zayiatla üslerine dönebiliyor-
lardı. • 

İngilizler, ırklarına has so
ğuk kanlılıkla: 

- Bu, böyle devqm etmiye
cek, diyorlardı. Bir gUn gelecek 
hava hakimiyeti bize geçecek 
ve o zaman biz de Alman liman
larını, kasabalannı ve sehirle -
rini güpegündüz bombardıman 
edebileceğiz. Sabredelim, göre· 
ceksiniz ki bizim sıramız da 
gelecek. ..... 

Aradan uzun günler, hafta
lar, avlar hattiı iki yıla yakın 
bir müddet ueçti. T a n r ı n ı n 
h<:r günü Alman tayyareleri 
gece demediler, gündüz demedi
ler İngiliz şehirlerini, fabrika· 
!arını, limanlarını yaktılar, yık
tılar. 

Beril< il er hô.la ayni soğuk 
bıılılıkla tekrar edip duruyor
lardı. 

- Sabır, sabır ..... Bizim sıra
mıı: ela gelecek ....• 

* Nihayet evvelki gün haber 
alrlık ki, aradan bir yıl, doku• ı 
ay ve yirmi sekiz g,ün geçtikten 
sonra İngiliz tayyareleri de 
artık güneş ısığında Alman şe- \ 
birlerini ve limanlarını bomba
lamaya başlamışlardır. Hele A· ı 
merikalıların gönderdikleri tay
yareler Büyük Britanya adala
rına düzünelerce gelmeğe baş -
ladıktan sonra İngilizler düş· ı 
manlarının şarkta da hava faa
liyetile meşgul bulunmaların· 
dan istifade ile gündüz akınla- \ 
rına baslamıs bıılunuvorlar. 

Bay Çörçil nutuklarından. bi- , 
rinde: 

- Bir gün gelecek, demişti. ! 
Her Alman f;chrini ÜG gün, üç 
gece daimi alarm halinde yasa
tacağız ve düşmana bize yaptı
ğı .z.ararları fazlasiyle iade ede-

1 
cegız. 

Ajans telgraflarından öğre
niyoruz ki "Bremen,, ve "l{i.el11 

limanları gündüzün hücum e
den düsman tayyarelerinin bom 
baları altında perişan olmuşlar 
ve o güzelim mamureler b:rer 
harabe7.arr dönüvern1islerdir. / 

Fazla olarak İngilizler bu ka- • 
•• •• •• 1 

darından da memnun goru:ımu- J 
yorlar ve: 

- Durun bakalım, bu daha 
başlangıç, l>enüz ha\'a üstünlü
ğünü istdiğimiz gibi tesis et -
miş değiliz.. gibi düşmanları
na daha korkunç, ö'1a ibret ve
rici aldbetler hazırlamakla meş 
gul bulunduklarını ima ediyor
lar. 

Berikiler de boş duruyorlar 
mı ya! Tabii onlar da mukabele 
edecekler ve bu: 

- Bir senden, bir Jxonden 
Yarışı ile ne İngilterede, ne de 
Almanyada belki de sağlam tek 
bir sehir kalmayacak. 

Zavallı insanlık nereye gidi -
yorsun? .. 

A. c. ,<'A ~Aro"'ıu 

Bizde Edebiyat Ne
den Kısır Kalıyor 

Eserlerın ticari kıymeti - Genç edip kimler ve 
nelerle mücadele eder? - Tercemeci ve adap
tasyoncuların tahripleri - Ucuz ucuz eserler ! -
Mezat malı işportası - (Seri) mal çıkaranlar -
iğne ile kuyu kazanlar - Müstesna muharrirler -
Büyük eserler yazanların ticari kıy n ~tl3ri- 83y
nelmilel telif hakkı - Kalem sağlam bir payan-

da vazifesi görmeli 

Yazan: ULUNAY 
- Gazetenize edebi bir hi •

1 kaye ;;etirdim. 
- Bırakınız. Okuyalım. Gire-

cek gibi ise dercederiz. 
1 

- Ne zaman cevabınızı ala -
bilirim? 1 

- Bir iki saat sonra uğrayı- ı 

nız. I 
İki saat sonra: 
- Bıraktığım hikaye için 

1 

geldim. 
- Okuduk, girebilir. 
- Teşekkür ederim. Arada 

böyle hikayeler yazabilirim. 
Yalnız... ı 

- Fiatını mı anlamak isti -
yorsunuz? .. Bir lira!. 

1 
Kitapçılarda: 

- Bazı mecmualarda intişar 
eden muhtelif hikayelerim var. ı 

- Hikayeler bizi o kadar a-ı 
liıkadar etmez. Zabıta romanla
rı, aşk romanları gibi şeyleri 
tercih ediyoruz. Fakat yenilere 
cesaret vermek borcumuzdur. 
Hıkayelerinize ne istiyorsunuz? 

- Bilmem. Siz ne veriyor -
sunuz? 

- Tabedildiği zaman ~ize yir
mi kitap verelim. Üst tarafı yap 
tığımız masrafa karşılık olacak.! 

- Bundan benim istifadem .. 
- Kitabınızın tabedilmiş ol- \ 

ması az şey mi? 
Bu hikayeleri yahut romanı 

yazan. genç, bu yoldaki istida
dııu inkişaf ettirmek için işe 
ne büyük ümitlerle bııslamış, e
serlerini ne uykusuz geceler ge
Girerek hazırlam18tır. Biivük 
bir gayretin, ümidin mükiıfatına 
g:ızete bütçesinde bir lira tah
sis edilmiş. Tabilerde ise tanın 
mı ·an müeııL·ıerin telif hak • 
lar1 "h<'lP.R .. dir. 

Bu genç muharrir, çalışacak, 
uğra~acak, yazacak, yetışecek ... 
NP il"? 

Uğraşacağı yalnız sa'yi de
ğiltiır. O,.:orba.~ıııa tuz bile kata
madı~ı aile sofrasında cok de
fa - haklı olarak . istiskale uğ
rar, babosı anası. evin bütresi- 1 
ne bir yardımı o:amıyan bu a
cayip mesleR'in aleyhindedirler. 
Sırası dil 'tük5e: \ 

- Bırak oglum. Böyle saGma 
şeylerden vaz geç. Seni bir ban
kaya yerleştirelim. Bir yazıha
neye kfltip verelim. Her gün 
muntazama'l işine git gel. Ay 
ba~ı da tıkır tıkır paranı al... 

Genç edihin iktilıam etmeğe 1 

me~hıır olduf,u manialar yalnız 
bunlar olsa yine iyi. Kendisi ile 
rc.rn t eden ( tcrcümeci) ve 

( adaptasyoncu) edipler de var
dır. Onlar garbin tanınmış asa
rını ba8ını gözünü yara yara 
tercüme ederler. Tercümede güç 
lük çekerlerse (Arman ıı l .ın. 
met) (Madlen)i (llfacideJ yapa
rak adapte ederler. Ne muhar
riri bellidir, ne müellifi. Eserin 
basına lutfen bir "nakili., koy
mak hem şöhret temin etmek, 
hem de bol bol eser vermek 
"veludiyyet,. ine mazhar olmak 

1 
demektir. 

Bu eserler kimlerindir bilir 
misiniz? Garbin en benam mu
barrirlerinindir. O muharrirle'' 
ki, bu eserlerle milyonlar ka
zanmışlar ve milyonlarla bera
ber edindikleri şöhreti diinya -
nın her tarafına yaymrnlardır. 

Zavallı genç! Sen bıı "dev., 
!erle uğraşacaksın. Eeerlerinle 
onların da fevkine cıkacaksın 
da kendine bir mevki yapacak
sın... Ondan sonra elindeki o 
zayıf kalem seni besliyecek ! 
Vav efendim vay ... 

Nasreddin hocanın merkebe 
tahmıl ettiği riyazet bwıun ya
nında hiç kalır! 

• • • 
Bizde edebiyatımızı kısır kal· 

mağa mahküm eden e _ ı büyük 
amil budur. 

Bir gazete sahibi, h'11ka oku
nacak meraklı bir hikaye, bir 
roman ister. Edebiyat kısır kal
mış, edib yetişmiyecekıniş. Bu 
onun umurunda dei(ildir. Bu 
meraklı hikayeyi, romanı ona te
min edecek edip ( ! ) öğrendiği 
dört kelime Fransızca ile işte 
emrine amade duruvor. Kütün
hanesinde yığınla (stok) malı da / 
var. Ne ~it e«>er iotcraenir:? Ro 
mantik istiyorsanız işte Hügo, 
Lamartin, Müse, Realist istiyor ı 
sanız iste Flöber, Zola, Mirbo, 
:Monasan. Zabıta romanı mı? İ 
Konan Doy!. Hırsız romanı 
mı? Moris Lcblan. Bu yığın yı
ğın eserlerden beğen beğendiği
ni al. Akşam pa1.arı ... Ucuz u
cuz. İbadullah! Bir lira, iki li
ra ... 

Mezat malı işportaS>nın kar
şısında elinde bir hafta uğraşı!- ! 
mış hikayenle zavallı genç sen 
bu toptancılarla nasıl rekabet e
debilirsin? 

Onlar (seri) mal cıkaran, 
zincirleme iş gören fabrikalara 
benzerler. Bir senede piyıı.saya.l 
cilt cilt kitap yetiştirirler. Sen 
elindeki iğne ile kuyu kazarak 

(Sonu s•yfa 4 sı.itun 4 de, 

Sayfa S 

Şimdilik::=:
-=:=:Bu kadar! 
Alman - Sovyet 
harbi hakkında 

A iman - Sovyet harbi hak
kında bir çok şeyler 

söylendi ve yazıldı; bir çok 
şeyler söyleniyor ve yazılıyor; 

bir çok şeyler söylenecek ve 
yazılacak. 

Halde ve istikbalde ileri sÜ· 
riilecek mütalealar hakkında 

fikir beyan edemem. Ancak 
şimdiye kadar, yani harbin baş 
ladığı on günden beri söylenip 
yazılan şeyler hakkıııda bir iki 
cümle söylemek isterim. 
Yanlış bir mukayese 

E V\'ela mütemadiyen ya· 
pılan yanlış bir muka· 

yeseye işaret etmek isterim. Bu 
mukayese Hitler seferinin Na 
polyon seferile mukayesesidir, 
Erbabı ukaladan bir çoğu bu 
yeni Alman seferini ge~en asır 
yapılan Fransız seferine ben 
zetmektedir. Başta, f Pna bir 
diplomat olduğu, iki sene ev
vel Almanlarla yaptığı anla~ma 
ile sabit olan Molotof yoldaş 

olduğu halde bir çok kimseler, 
iki sefer arasında mü~abeheti 
ileri sürmekte ve Napolyon Mos 
kovayı bile zaptettiği halde na· 
sıl münhezjm olduysa, Hitlerin 
de öylece inhizaına mahkum 
bulunduğunu iddia etmektedir 
!er. 
Eğer harpler hala piyade ve 

süvarilerle yapılsaydı, belki bu 
mukayese doğru olurdu. Eski
den ordulann azami sün.üi eğer 
hiç bir maniaya tesadüf etme. 
dikleri takdirde saatte 5 kilo
metreyi bile bulamazken bugün 
zırhlı birlikler bundan on beş 
defa daha seri hareket etmek
te, bugünkü harpte kısmen sü
varinin yerini alan tayyareler 
ise bundan yüz defa daha sü
ratli bulunmaktadır. Binaena
leyh modern sillihlar karşısın

da Rusyaya Napclyon seferini 
kazandıran "mesafe., kalma
nıı~tır. 

Sovyet mukavemeti 

B uııdan asla Sovyetlerin 
mutlaka inhizaına mah

kum oldukları neticesi de çıka· 
rılmama1ıdır. Bilakis harbin ge
cen on günü bu ordunun mü· 
kemmel bir şeklide kendisini 
müdafaa etmekte olduğunu gös 
termiştir. Almanlar için bu 
harbi ka1..a.nmak çok güçtür. 
Çok zahmete mütevıtkkıftır. Al 
manya bu harp için büyük şey
ler risketmek mecburiyetin
dedir. Sovyetlerin asıl müdafaa 
hatları Minsk'in en aşağı 100 
kilometre şarkıııda olmak la
zım geldiğine göre henüz haki
ki çarpışmalar daha başlama
mış demektir. Binaenaleyh bu
günkü vazjyetlere bakıp muaz
zam Alman muvaffakiyetlerin
den dem vurmak ta çok yersiz 
ve muhayyel iddialardan başka 
bir şey olamaz. 

MURAD SERTOGLU 
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Yazan: Ulunay 

Bu üstat. sıfatı Fazıla ilmine 
hürmet edildiğinden dolayı ve
lilnıiyordu; bu ünvan, son :zıL -
llıanıarda Babıali caddesınde 
l'aııtgelene karşı ibzal edilen 
bir nezaket şekline girmişti. 
l:ı:erkes biribirine "üstat,, di -
Yordu. Odacı hile kahveciye 
çay ısmarladığı zaman: • 

- üstat iki çay! diye bagı
l'ıYordu. 

Fazıl, istihbarat müdüriinün 
elini sıktı : 

- (Yeni Sada) yı okudunuz 
llıu? 

<>· - Hayır. Daha ')kum adım. 
'>'IJndi Yahya Bey verdı. 

- Yahya Bey gelmiş mi? 
Suhahtanberi bekliyordum. 
İstihbarat müdürü ile gazete 

8a!ııbinin bu daimi saklambaç 
~Yunlannı matbaada herkes bi
~l\li. Tevfik Bey aldıi(ı maaRla 
~Udine bir bütçe yaparak mun
d zam yaşamıyan gazeteciler -

COdi. Daima idareden i tikraz 
~t:_der ve bu istikrazlaıı haf
r lıgından ödediği icin yine pa
t asız kalır \'e tekrar akont is
aer. Alelhesap alınan para, ma
lı~ıııa mahsuben kesildiği ci-
etıe daima parasızlıktan sika

fk~· ederdi. Yahya Bey ile Tev
dı ın münasebetleri istibdat 
evrıı:ıJeki maliye na7..ıı·ı ile ha-

zineden alacağını tahsil etmek 
istiyen müteahhitlere dönmüş -
tü. 

Tevfik eV\·ela bir arize yazar, 
Y :ıhya Beye bademe ile gönde
rir. Yahya Bey aldırış etmez. 
Tevfik bir gün bekledikten son
ra ikinci bir ariza daha takdim 
eder, yine bekler; ona da cevap 
alamayınca Yahya Beyle dost
luğu olan imza sahibi muhar
rirlerden birine rica eder: 

- Kurum üstadım, birkaç 
!?;iine kadar evi deği•tireceğim. 
Yeni ev sahibi iki aylık pc.şın 
isti;l'or. Yahya Beye yazdım, 
galıba unuttu. Şunu lutfen ha· 
tırlarına getiriverin. 

Üstat, Yalıya Beye bundan 
bahis bile etmez. Tevfik merak 
içindedir. 

- Nasıl, söylediniz mi ? 
- Söyledim, cevan vermedi. 

Başka bir~ey düşün\iyordu ga
liba. 

- Aman. Liıtfen bfr daha 
hatırlatın ... 

Bu siyaset birkaç ~ sürer. 
Şifahi notalardan da bır netice 
çıkmayınca istihbarat müdürü 
canını disine alır, tenha bir za
man konar, patronun huzuruna 
çıkar; yüzüne bir tatlı tebes -
süm verir, hafifçe boynunu bü
kerek yutlıunur. 

Tefrika No. K> ,;;/ 
- Hayrola! Tevfik ... 
- Üstadım. Ben hru;ka bir 

eve taşınıyorum. 
- Tebrik ederim. Konforu 

falan var mı? • 
- Ne münasebet! Yalnız ha

vası pek güzel, odaları geniş ... 
aydıniık ... 

- Oh, oh ne ala. 
- Yalnız iki aylık pesin ver-

mek lazım. İdareden bir uiak 
avans istiyecektim :le ... 

- İdareye borcun var mı? 
- Var. Fakat çok birşcy 

kalmadı. 
- Borcunu ödemedPn avans 

verilmez. Usulümüzü biliyor -
sun. 

- Amma efendim. Bu fevka
lade ahval demektir. Refikam. 
çocuklar hep hastalandılar. 
Doktora sorun. Evi değiştirmez 
seniz felaket olur, dedi. 

O aralık bir misafir gelirse 
Yahya Bey o gün için kurtul
muş demektilr. 

- Şimdi bırak da sonra ko
nuşuruz! Cümlesile istihbarat 
müdürünü savar. Kimse gelme
diği takdirde idare müdürüne 
hitaben birkaç satır yazı yazar, 
Tevfik'e verir. Yalıya Beyle ida
re menmru arasında kimsenin 
bilmediği bir şifre vardır. "Fa
lana şu kadar para alelhesap 

veriniz. 11 cümlesinden sonra nok 
ta varS..'l. "vern1eyiniz11 demek
tir. O '""'an idare müdürü ma
zeret beyan eder: 

- Kabil değil azizim. 
- Neden? 
- Bugün mühim bir kağıt 

stokuna para yatırdık. Kasada 
metelik yok. Birkaç gün sonra 
belki bir çaresini buluruz. 

Tevfik yeniden patrona baş 
vurur. Yalıya Bey tekrar, idare 
müdürüne noktayı unutmamak 
şartile bir kağıt yazar. bicare 
Tevfik idare ile Yahya Beyin 
odasının arasında günlerce me
kik dokur Nihayet istediği u
vansı giicbela koparabilır. 

Evden ~ınma meselesi, 
doktorun hava tebdili ta"siye
si birer bahaneden ibarettir. 
Arkadaşları Tevfik'in tabiatını 
bildikleri için avans meselesi 
halledilince hemen o aksam bu 
muvaffakiyeti tes'it eder gibi 
bir iki tane atmak Ü7ere bir 
gazinoya giderler. Oçüncü ka
dehten sonra Tevfik'in cömerd
lik damarları tepreşir. Şişeler, 
mezeler biribirini takip eder. 
Evvela herkesin masrafını ken
di vermesi şart konmusken 
mecliste mendilini çıkamak 
üzere elini cebine atan olsa Tev 
fik kıyameti koparır: 

- Bırak efendim! Ben veri
rim. Bana hakaret nıi etmek is
tiyorsun? 

Rakı ıiyafetiııden sonra ye
mek, Beyoğlunaa bir gezinti, 
barlarda bir cevelil.n, bir iki ca
ııanla mu#efe, bir de Bilyükde-· 

re seyahati yapıhr. Avans ta
maındır. 

Ertesi g;ünü Tevfik bir gün 
evvelki neşvenin humarı ile, ağ
zı kiriş çanağına dönmüş, baş 
a~ıları iGinde, yine masasının 
başına geçer, altlığın üzerine 
nıA:ı.asız çi•,giler çizerek yeni 
bir avans için patronu yumuşa
tacak pliınlar düşünür ve bu 
böyle devam eder. 

Fazıl, birkaç defa gazete sa
hibi nezdinde böyle fevkalade 
murahhaslık vazifesini yapmış
tı. Tcvfik'e sordu: 

- Yahya Beyi ne yapacak -
sın? 

Tevfik: 
- Üstadım, dedi. Bizim, re

fikayı bu sene Yakacıi'a götür
mek istiyorum. Kadın bir türlü 
kendine gelemiyor. Ne yapsam 
zafiyeti geçmiyor. Doktorlar 
Yakacığın havasını tavsiye tl· 
tiler ... 

Fazıl bila ihtiyar tetı.,.lsüm 
etti. Tevfik alıngan bir <avırla 
sordu: 

- Neye gü)ilyorsu,,tız? 
- Aklıma birşey .geldi de ... 
O aralık içeriy bıraz Fran· 

sızca bildiği için a?.etPnin mü
l:ikat mulıabirl' . nde kıı)lanı -
lan Hüsnü girdi. Kı~a ~!~, yu 
varlak yüzlü, <:ekık gozlu bu 
genç, gayet şak cı ve alaycı 
idi; bulıınduğıı yere neş'e ve 
şetaret saçar.ı!. Alnı ile başının 
tepe kısJPdl:dakf saç lan tn.nrn. 
men dokülro olmasına rağ -
men Şapka>" hazfetmişti. Kapı
nın yapında iki ayağını bitişti-

rerek en usta metr dotel'leri 
y~ya bırakacak bir zersfeUe bo
yun kırdı. Fazıla: 

- o~taclım, ta7ı'matıını tak· 
dinı ederim! dedi. Sonra Tevfi
ke döndil.' 

- Tevfik, yarıın liran varsa 
vtırsenc ... 

lstihbanıt mil.ıfuiİ, qusnüye 
meyus bir nazatla baktı. Bu na
zarda: 

- Son a ,..nsı beraber yeme. 
dik !lli? >lay mı ediyorsun? 
gibi bir riz vardı. 

liüsn~ tam manasile bir bo
hem yatı yaşıyordu. Evini 
srk "1k değiştirdiği için Fazıl 
soı..ıtl: 

- Hilımü Bey! Şimdi nerede 
Kuruvorsun? 

- Cihangirde üstadım. 
- A:vaspaşadan çıktın mı? ___ _ 
Tevfik: 
- Çoktan. Aya11paşadan son

ra Niianta~ına gitti. Oradan da 
Cihaiıgire ~ındı. 

Hüsnü evini keyif için değiş
tirmezdi. Ekseriya ev sahiple
rinin zararın neresinden dönii
lürse kiir olacağını düşünerek 
ancak evden ~ıkmak şartile bi
riken kiralardan Va7.e.eÇrneleri 
üzerine mesken deği~tirirdi. Çe
kik gö:llerinden nele kıvılcım
ları sacarak anlatıyordu: 

- Ayaspa..5ada tuttuğum a
partmanda pek rahattım. Man. 
zara fevkalade, kalorifl'r, sıcak 
su, asansör. Her şey yolunda 
idi. Kendi kendime: "Ob ! di -

yordum. ( Arkaaı var J 
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Yazan: Sami 

Hergeleci, gülerek ve Sarı J 
Hafızı gözlerile işaret ederek: I 

- Abe, bu, Hafız bizim Ce
mal beyin çırağı olan Hafız 
mı?. 

Diye sordu: 
- Evet • 
Diyerek .. Hafız, sapsarı ol

mwıtu. Onu, baş pehlivan diye 
takdim etmiştim. Laf değil, ya
lan değil o devrin baş pehlivan 
lanndan idi. 

Fakat Sarı Hafız, bembeyaz 
olmuştu. Asabı bozulmuştu. r 
Hergelecinin karşısında baş 
pehlivanlık iinvanının ne de
mek olduğunu bilen Hafızın na
sıl rengi atmasındı. 1 

Artık, konuşmalara başlamış 
tık. Ona soruyordum: I 

_ Usta, maşaaUah daha çok 1 
dinesin?. 

- Hamdolsun. iyiyim., Ramı-ı 
den buraya kadar yürüyebili • 
yonız ve dönebiliyoruz. 

Dedi. 
Şaşırdım, Hoş o vakit Edir

nekapı tramvayı filan yoktu. 
Fakat arabalar, atlar gidip ge
lirdi. 

Mukabele ettim: 
- Usta, maşallahın var .. 
- Ben, çok yürürdüm. Ba -

zan Ramiden Nakkaşa da (Ça
talca tarafında) yaya giderim .. 
Yürümek çok iyidir .. 

Dedi ve San Hafıza hitaben: 
- Pehlivan .. Sen Je yürilme

ği sever misin ? . 
Deyince, Hafız da: 
- Evet usta.. ben de gidece

ğim yerlere kadar giderim. 
- Çok iyidir evlat .. Pehlıvnn 

dediğin koşmalı, tırmanman, 
yürümelidir .• 

Dedi. 

yapı.uşsınız öyle mi Hafız?. 
-· Evet usta .. 
- Ne kadar sürdü güreş ... 
- Üç saat kadar ... 
- Netice ne oldu?, 
- Bozuk düstü .• 
- Ne ile?. · 
- Tek çapraz budama ile .. 
Deyince, Hergeleci, başını 

sallıyarak: 
- Artık ihtiyarladı. Mey -

dandan çekilmeli ... 
Dedi 
Yani şunu demek istemişti: 
- Madralıy> sen, ihtiyar ol-

masa yenemezdiıı .. 
Hakikaten Madralıdan güreş 

biraz geçmişti. Hafız bu de
virrle onunla Üsküpte güreş 
tutmuştu. 

Hafız, Madrn.lı ile tutmak is
tememi~ fakat. Madralıyı basa 1 

çıkarmı•lar ve Hafıza sürmüs
lerdı. Madralı. meşhur bas peh 
livanlardandır . / 

Bız boyle tatlı tatlı krnusur. 
ken Cemal Bey de kahveden ı · ı 
~erı girdi. Cemal Bey, llZUn bov 
!>J. altını~. altmı~ :ıltı okkalı .. , 
adelelı, kara yavuz bı)~klı, ya
kışıklı, genis omuzlu, ı>llı ayaklı 

1 
bir pel.Jivandı. 

Fakat başpeltlivan olmakla 
beraber gümrükte ıreznedardı. 1 

Kravatlı, efendı giyimli ıdi 

B"ız, Hergeleciyı sövletmek 
icın o kadar uğrastığtmız hal
de bırşey söyletememistik .. hıç 
hasımlannı küçültmiiyordlL 

Hasımları olan Adalılardan, 
Koca Yusuflardan, Büvıik Ya
sardan, Rüstcmden, Katrancı -
dan, Arap Saıtten ılah. . hep 
bir ayarda imıs gibi konuşuyor
du . Şöyle yaptını. böyle oldu, 

dir dıye yola çıktım .. Dün gece 
rüyamda gördüm senı .. büsbü
tün meraklandım •. 

Konuşma ba>ılamıştı. Cemal 
Bey: 

- Hnmdolsun usta iyim ... 
Zahmet ettın .• kusur ettim, sa
na bir haber yollamadım. Vah, 
,·ah yoruldun .. 

- A be ııe yorgunluk ... işte 
hem gezmiş oldum. hem de !le
ni gördüm hamdolsun .. 

- Usta, sen nasılsın ıyi mı
• • sın .. 

- Eh! Bır manda malağını 
devirecek kadar ıyiyım .. senı 
gördüm daha ıvı oldum .. 

Dedıkten sonra. bira1 dura
ladı. Bunun üzcrıne Cemal Bey 
çırağı Hafızı göstererek: 

- Usta. sen, Hafızı görme-
mi~tin deinl mir. 

- Hayır!. 

-- fate, Hafız bu ... 
Dıye l!,Österdi. Hergeleci: 
- Bevler tanı~tırdılar ... 
- Nasıl bır şeye benziyor 

mu? ... 
- Ma•allah yapısı güzel. .. 
- U~aşıyoruz işte.. 

1 
- Yann ıdman yapacağız. 

sen de bulun usta!. 
- Ben bu akşam döneceğim 

köye .. 
- Yoo. SPnı salıvermeyiz ... 

Ne ben salıverırim, ne de bu 
gördüği.in dehkan.lılar.. 

- Müsade et gıdevim .. rahat
sı:<.lık vermıyeyım Cemal Bey .. 

Devınce, bız de hep bir a
ğızdan· 

- Usla, senı sah 1 ~Prmev1z. 

Hergelecinin bu güzel tavsl- ağzından çıkmamıştı. 
Bu ak•am karşı karı;ıya bır fı
r ııı klllba.stısı yerız. 

yeleri bugiinkü gibi kulaklarım- Cemal Bey, Hergelerlvi gö . Pe<!ık .. 
dadır. Ve ne kadar değişme:r. rünce gülerek ve ed••blP vanın:ı. f k' lb t 
bir ilmi ölçüdür geldi. Elini öptü. HergoJecı de Bızım ınn u as ımız mes-

' hunlu Tam p!'hiıvan vemeğı ı · 
Hergeleci, Hafıza eordu: onun alnından öptü. cı. Be$ altı okka kiilba~tı rap-
- 1dmanlan nerede yapıyor- Şımdi sıra onların konusma- tırıt . Balckal kağıdının üzerıne 

sunuz?. sına gelmişti. Biz susmuştuk.. srrdırır .. fırına venrrlık .. Yanı-
- Mithat Paşanın bahçesin • Hergelecı, söze başladı· na da dört bes okka kınalıya -

de .. Bazan da Hasköye İkitelli _ A be Cemal Bey .. mera1' pıntak llziimü .ıe alr!ık mı ta-
ŞUkrüye gidiyoruz.. ettım seni be!.. Bır aydır gel ma mdı keyfimız .. 

-Neden böyle?. medin bana ... Hasta mıdır ne- (Arl;,>1~ var) 
- Şehir içinde idman yap - , ___________ ı•-MS-•-••••li!l~ 

mak yasak ya usta!. 
-Ha!. TALi YOLU 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
•• • San'at ve D 1 

edebiyat 
(Baı tarafı 3 Uncu eayfada) ı j (YENİ SABAH) iN .BÜYÜK SİYASİ TEFRİKAS: 1 

haftada bir hikaye yazsan gene '-· ------
yetişemezsin. Tercümelere itina- • 
ya da lüzum görmezler. Floberi Çanakkale 0•• flU•• nde çelıg"' e karŞJ 
tercume ıle Nat Pınkertonu ,, 
tercüme arasında liıç bir fark \ • f • 
yoktur. ıınanın za erı 

Sıkışınca sahifeler atlarla.. 
cümlelerı yutarlaı. keJııneJeri 

hazfederler. Hele ( adaptasyoıı l ·--y a Z a j1 ' ----. 
!arda bunlara kat'ıyyen ehem . r . \ 
miyet verilmez. Kimın ıtıraza v ço•• r ij 1 
hakkı var kı? Her çıknn eserı • il ı 
aslile kim karşılaştıracak? 

1 
- Ka.ç forma ettı ? lS-8 
- Şu kadar ... 
- Al parasını. Şimdı bir de Çanakkalede bir gemi 

daha battı 
1 

korsanlığa ait bir es<>r ısterım. 
- Bır lıafta sonra hazırdır .. 
Bu ;;erait daıresınıle kalem. 

elbette sahibinı beslemez En 
yüksek müelliflerın eserlerını 
bır ıkı liraya elde edPn serınay<' 
dar ne l<:"ID tanınmamış. ısnll ı· ı 
şıtılmemıs. ~!krlerı pıvasa<la 
tıcari ınvrrıc·t tıazanmamış bır 
gerıç nıuharrn \'~tı~tirmek ~ıbı 1 

bir ıernrı hayrı ıle meşgul ol- I 

ı.fünakal<lt müdllrune ~erdiğım ı 
talımat da ~u merkezde ıdı il 

sun ! Gazete ıdarehaneleri. tabi 
y:ı.zıhanelt!n ııııaret mıdır? 

• • • 

"'Çanakkalt:ye üç piyade li
vası!" 1000 kışılık yenı bır tak
vıyc kıt ·asının beygırlerı ve tecı
bı°zatıJe ı.ıaklcdılecegı ı;ıu ııı'ar 
olunmuştu Bu kuvvet ayın eo 
çok J'f sındr gonderı!c-cektır. Bıı 
makı;atla dıger g~mılrı dt·n baş 
ka Akıtanyd v~ Mantar.ya ge
nulen kullanııabılır. Tanı bır 

Bızde kal~mı ıle geC"ıneıı yok fırkalık top~u ·ı~ rlıff'r te~llı -
mudur• Bu bulıwrna1 hınrl kıı- zat ilk •dınıda. vani Çanakka
maşı kadar (enderldır Dahilı•r, ledcıı ılk geleıı ııaklıve ~mıle -

can safından iki kru,·azör ve 
diğer bazı harp gemileri gönde
rilecek olursa Qum Elizabeth 
geri çekilebilirdi. Ben buna ra
zı olunca lord ge.ııiş bir nefef' 
al<lı ve ii.deta brıııa minnettar 
oldu. Biz Bimcli onunla biribiri
m:ize karşı çok acı bir mevkide 
bulunuyorduk. Bahriye birinci 
lordu neye mal nlursa olsun za
yiatın önüııc geı:mek ve Geli -
bolu havalis"ndcn ı;ekilmek isti
yordu. 

Ban:ı. gelince ben kendimi 
yalnız kanatim icabı dei!il. ayni 
zamanda bll' şeref ve haysiyet 
meselesi olarak başlanPn hare
kata devanı etmek, bütün şid
detile devam etmek. O!'ada harp 
eden orduya elimizcfo bulunan 
blitün yardımı yapmak mecbu
riyetinde görüyorum. 

Amirallıkta kıyamet 

koptu 
azımiişşarılaı, hatta· Mithııt E· nle f?OnderılmPlıdır 
(endı gıbı memlekı•tı okuma~a ·•nııicr tarartan Akctı:nizde. Şimdi bu fena haberleri lord 
alı~tıranlardan hangısi vardır 

1 

Çanakkale ve dıf.er bıı fırkanın Kiçnere bildirmek lizımdı. 13 
kı yalnız kalemın. ıl•yaııarak naklı ıcap relen bütün nakliye Mayıs akşamı amirallik daire
bav•ta kar•ı mevdar- okusun! genıılerı topıanma.Jıctır Bu g;- ı sindeki bir içtimaa gelmesini 

Bıitün tanınmış ~a ıtlerımiz. mılcı "" l:t'ç 30 ına f'M kadar rica ettim. Geldi ve içtima ma-

l t 1 ı lıdıı· 1 sasının etrafına oturdıık. Lord edıblerımız. romaııcııarımı1 ba- op aııroış oma ... 
kıki meslt•~Jerındrı, ilan~ ol:ı . 12 lfayı~ ı<~cesı Golyat lınrp mçner benim solumda idi; Lor!l 
ı-ak mntlaka maısetlerıni baı;ka gemısı ÇonakkaJede bır Tiirk l Fischer ise sağımda. 
,;aha ıa r<'.a araı:ııaga mecbur ol- torpıto m;ınniıı tarııl ındaH tur Bu toplantıda yüksek rütbe -
muşlardır. pılleıııniş ve batınlımstı. Bu den bir~ok zabitler de vardı. 

badıS<' Lord !i't!'(:hpr'ı Quen E- Lord Kic;ner amirallıihn Quen 
Hlbuki garpte Mıtlıaf F.fenrlı 111.;ıbpth :?Pmısıni Çanakkale - Elizabeth'i Çanakkale öniinden 

avannda velüd b.r nııiellıfın. I dt"ıı ~ı:rı <'PknıeğP St>\'kettı 14 geri çekmek niyetinde olduğunu 
Hüseyın Rahmi gıbı bır roMan· pusluk toplarla cnti<·ehhez ıki anlar anlamaz müthiş bir hid
cı:ıın şatoları, yatları vardır. l b dete tutuldu. Fena zamanlarda mt>rıı tol' şın1dı n:ı.zırt ı ve un· 
Bıı.te tclıfın refah ı .. mın rttıı\'ı 1.-ı" ıstınat ederek bahrıve bı· bıle muhafaza etmek itiyadında 
bır tek ımıharnr Relık Hnlıttır. d b 1 oldug-u sük· un· dan onda eser kalrııırı ıor u ıle şoyle ır an aş -Fakat kalem:n ona rla ı::eıırctıı:'l madı. 

d - d ra~ ~.ıptık: 
refah sohretıle. e cbı l<u retı•e E;::eı bu ikı monitör - Bu karann, en buhranlı za-
nıütenasıp değildır. ter dıi;er oıonnförleı Dun- manda orduyu tek başına bı · 

.!<;serlerinden sinıdıye karhr rakmak olduğunu ileri sürerek 
hirbır kalem erbabınd na~ıp ol· asaı-ır.ı kavıtşı1 Vt Mrtsız bır ~ıddetıe proteşto ediyordu. Di
mıvac·ak kadar kazanıın R~tık 1 m•rdte .ıtmak ımkanını temin ğer taraftan Lord Fischer de 
Ha!ıt nıhayet müteva11 a..~ıide mıştır Fakat bunuu bu dere-! korkunç bir hal almıştı: 
bır hayat sı;rebilıyor o lı:ırla.-. 1 

t "Quen El;•0 beh, Ru""yu"'k Bri-ce ka_{ltsız bır ı;urP te vapılma- -
Refık Halıdııı bu surette ·ıetı - sı g<inilıiyor ki başka türlü tanyaya dönecektir. Ya hemeıı 
Şt-bılmesıne aıle,·i vazıyetınin mabwrtar doğuruyor. Bunun dönecek, yahut kendisi, ya-
dc çok tesırı oldu~una i.IÜf•lıe · b im k nı· Lord Fı'scher derhal amır· al-oniıııc i;PÇe 1 e IÇID !(arp i!· 
yoktur. Çünkü hayat ~arttan st•rwrınden edılen ten·ümclere lığı terkedecek. 
onu bir de maışet ka_vı:us•le lllalbuat Ceııııydı bu Jı:ıymet J Eğer o dakikada bi?. bu iki 
u~smst;;;ıı m<><bur etmemıım. t" ,_d , t tm ı ··ıe j büyük' sefi becayia ettirseydik, 

B d b. 1 dah te u.A ır ve .<!~Oı e e ı, mu rcı- ., 
- Bizim zamanı-·-.. " böyle E k h" d G ura a ır sııa a vec • 1 k .. tt b k yanı· meseıa· Lord Kı"rnere amı·-

llilUJ<O J s ı·şe ır en eçıyor me •erı ~ce ucre en aş a e- , degı-·ıdi. Ne olmuş bu ortalık. dıh t!dıyor : d 
sere takdır edılen bu mebla~ rallıt. işlerini, Lord Fischere e 

Diye söylendi. Bu bapta faz. 40.000 Lira Kalem, tııçde mı sahıbinı bes· Basıııı oırlııhnııı kasasına gir . ac.ele takviye göndermek üzere 
la konuşulamazdı. Çiinkü Su!- j 7 Temmuzda Eskı=-hırde Çekilecek tcmıyor? Bıı kadar gazetelerde tnelı. s~lkı bü t!uretJe bızde ka- harbiye nezaretini vermiş ol -
tan Hamit devrinin en şiddetli "~ çnlı~anlar ''ar. ı.,m hakkı biraz yükseltilnıış faydık, ikisi de pek memnun o-
devirleri idi. 1 Talih yolu 7 Temmuzda Eskişehirden geçiyor Bır Mılli Onlar, gazetecidir. G:ı.z~te - e;,erlt:rı tatırıp edilen müclif • !urlar, her şey halledilirdi.Fakat 

Şehirlerde bir araya toplanıp 1 Piyango bileti ile bu yolda siz de seyahat edebilır, gayeuıze nın en fazla teJ..nık kısn.ıle meş- Jerın de biraz nakkı gözetilmiş böyle bir hal sureti elimizde de· 
idman yapmak, güreş yapmak erişebilirsıniz. 3 üncü çekilış olduğu ıcin bu defa •kramıyt"- L gul olurlar. Vaktıle gazctelerın olur. Benim aklıma gelen bu _ f,ildi. Ben bahriye birinci lordu 
yasaktı. Yalnız, Ramazlanlara 1 ler hem zengin hem müteaddittir. Eğer (40.000) Jıralık ruhu mesabesinde olAn sekreter dur. ile yaptığım anlaşmaya sadık 
mahsus olmak üzere Şehzade - büyük ikramiyeyi kazanamazsanız 4 tane 10.000 lırı!ık ıkıa- lerın ayrıca tahrıri bir hıymet· Genç kalemlerin yetişebilme- kaldım ve barbiye nazırına bü-
başında giireş meydanları kuru miyelerden birisini krızanab!lırsinız. Bu defa 5.000 liralık ik- l"rı de vardı. Şimdi bu d:ı an . lerını büyük bir alaka ile dü . yük kruvazör yerine gönderile-
lurdu. Buralar da sıkı bir kon- ramıyeler sekiz, 2.000 lıralık ikramıycler altmış tanedir. Bın c~lc bir ikı sekretere inhisar e- şüıınıeğe. ıııecburuz. Onların e- cek monitörlerin orduya icap 
trol altında idi. !ıralık ikramiyeler altmıştan yiiz yırmıye çıkarılmıştır. diyor. Üst tarafı mcsleklerının ~rlerıni mezat malı fiatıarın _ eden kat'i yardımı yanacakları-

ldman yapmak, güreşmek Plan hakkında umumi malümat vermiş olmak ırin söyh- çizdiği re~eveden Iıarıre çılmıı- dan lmrtarr.rnk lazımdır. nı ve bu suretle bahriyemizin 
için şehir haricine çıkmak la· yelim ki: Ayrıca 150 tane 500 liralık, 180 tane 2;ı0 liralık, yarlar. Onunla ıktıta edıyorlar. Kalem, 11 ~ kadar ince de olsa daha P.z tehlikeye maruz bulu-
zımdı. Bu da, bir çok kayıtlara 600 tane 100 liralık, 600 tane 50 liralık ikramiyeler vardır Bu ıtibarla edPbiyatımız bu şe- dayanılacak ı;ağl:>m l;ıır mütte- nacağını izaha çalıştım . Çanak-
tabi idi. 1 (10) lıralık ikramiyelerin mikdarı 3.000 dir. Ayrıca 30.000 raıt dnırPsınde kısıı kalm:ı ğa ka vazıfoı;ini görıneife baslarsa kale sularına g,öııderilen ve gön 
Konuıımalanmız oizi peh • ı kişi dörder lira alf<Caktır. Filhakika bu defa yarım hılctleı; - maalesef - mahkiım olacakltr. edebıyat kefesı de o kadar kıy- uerilecek olan harp gemilerini 

livanla daha yakın kıldı. Ar- iki, tam biletler dört lıradır. Fakat buna mııkab'l 720.000 , Türkiye be.vneimild ·-~hul ~dı- metli p,<PrJPrlc clolar. Yoksa bu bircı· birer sayarak en kat'i li-
kadaşlardan Cevat bey merak- !ıra yani satış hasıtatının $o 60 şı yine ikramıye olaı·ak dağı- lrn (tdıf ha1·1a) kaıı.ınuna da şerait içınde ediplik 2.Il!'.:aryacı- sanla. orduya yapılan yardı-
la Hergeleciye sordu: tılacaktır. hil değildir. Hükümet bu kay· lıktan başka hiçbir ı;cy değil- mın fevkalade mües•ir olduğu-

- Usta, Koca Yusuf mu da- Şansınızı tecrübe etmeği unutmayınız. dı tcı;bıt etmekle şüphe yok kı dır! . ğunu ve olacağını anlattım. 
~ pehlivandı? Yoksa Adalı a••ııİııı•ımmm••••ıa•ıs:ı!:sııiıı:ızıaeıın::m::ı1:ıı::z:zı::::-;C' menılel<ete kucak kııciık garp ULUNAY (Sonu: sahife e, SUtun 1 del 

mı1. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!:!!!!:'!!:!!::::!~:!::!:::!::!!;'!!:~:!:!~:;:;!!!!!!;~!2::!!:1-!:!:!:::2!~:'!!!!!:=::::::~~~::!:~!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!~!!!!!!!!:;!!!!!!!!!:!!!!!!!! Heı-gelccinin ne derece baba- - -
~iğit ve terbiyeli bir adam oldu 
gunu .. verdiği cevapla anladım. 
O, ŞOYle cevap vermişti: 

- Her ikisi de pehlivandı. 
- lrfeseHl. listünlük itibarile .. 
- _Sırasına göre biribirlerin • 

den listUı:ıdüler. 
Dedi. 
Cevat Bey (Büyült Harpte 

Kafk_as cephesinde şeb;~ oldu) 
iyi hır Şlltr ve edıp, aynı "-'nan 
da da pehlivandı) ı.,afi daha zi.
yade Jcurcaladı. :Maksadı licr
geleciyi söyletmekti: 

- Usta, sizin iki pehlivanı., 
da güreşlerin~z va.r değil ıni ?. 

- Evet ogul ... 
- Ha..g;sini daha P•lıJiVaıı 

buldunuz.. • 
- Dedim ya oğul.. ilcisi de 

pehlivandı. 
- Koca Yusufu bir gömlek 

yukan tutuyorlar ... 
Deyince, müşkül ınll\'kide ka· 

lan Hergeleci : 
- Öyl !er .• 
Deyip 18.fı kısa kesti. H bu. 

ki, kendisi dalıYI yenmiş nı 
darıdan kaçırmı~. Koca Yusuf
la on ~ten faz.la güreş yap
~ş .. Yusufu, titizlendirmiş ve 
bır usta J><!hlivan olduğu halde 
ne öyle ne böyle leh ve aleyh
te konuşmadı. 

Ya ba.~ka bir Pehlivan olmus 
olsaydı. Hele, . bug\inkü pehli: 
vanlar olsa ıdı. Kımbilir ne ka
dar atar ve tutarlardı. 

.. Sarı Hafız, madraları Üsküp 
gureşinde açık düşünnüııtü. Her 
geleci, bunu haber aıınıŞ olacak 

Jci, Hafıza sordu: 
- Madralı ile Üslı:Upte güreş 

İhtiyar kadın oğluna döne
rek: 

- Allah aşkına. oğlum diye 
yalvardı .. Geçen seferki gibi 
yapma.. Ne olur, her gittiğin 
yerden. bir kart atıver! 

Genç kadın da, kaynanasının 
bu sözlerini teyit eder gibı, yal· 
varan bakışlarla kocasına bak
tı.. Ve genç adam, bakışlarını, 
karşısındaki iki kadırun nem· 
lenmeye teşne olan gözlerinden 
kaydırıp, başka istikametlerde 
gezdirerek : 

- Anneciğim dedi. Me!'U 
etme .. Zaten, bu seferki teftişim 
!:<ık uzun sürıniyecek ... 

1 
Biribirlerini kucaklıyan ka

dabalık arasında, bu iki kadın 
T 3 &•nç erkeği kucakladı .. ve 

oroa ekspresi Haydarpaşa ga
rında:· .llzun bir yolculuğa baş
Ja!Xla liı.e..., hareket etti .. 

Genç ınurettiş tren gardan 
uzak]a.şıncıya kadar kompar • 
timan penceresinden ayrılma
dı. onJarın •aııanan mendille
rine mu){abele etti.. Sonra, bir 
~igara yaJ<tı ~e \ıaııını, oturdu
y,u. yerde gerıye dayayıp göz • 

•ni kapadı .. 
. A esine, bu ihtiyar ve müş

fık .ka na karşı, sonsuz bir şef
katı varıtı. Karısını da seviyor
du. Fakat, bıına, sevgi dernek 
doğru olur mu?!. Öyle ya, eğer, 
kansına, bu genç, güzel ve bil. 
hassa kendisi d in bir sevgi 
ve şefkatle mer ve sadık bu
lunan bu h"6Sas k karşı, 
hakikaten bir scvgisl ~ısa, bu
giin, bu teftiş seyahati ikaye
sini uydurmağa lüzıun hisse<1er 

miydi?. Demek, onu sevmiyor, 
fakat acıyordu ... Ah şu insan -
!ar, kendi en başta olduğu hal
de, ne riyakar mahluklardı!. 

Tren Pendiğc yaklaşırken, 
yerinden kalktı .. ve pencereden 
denizi ve yeşil zeytinlikleri sey 
re daldı .. Artık, onları unut -
muştu. Fiknnde başka bir ha· 
yal ve kalbınde başka bir heye. 
can vardı. -

Toroa ekspresi, Pendik istas
yonunda homurdanarak durdu .. 
Genç adanı trenden indi.. ve 
kalabalıkta kendisine yaklaşan 
genç bir kadına, gü1,e! sevgili
sine sokuldu. 

Toros ekspresi birkaç dakika 
sonra yolcu! uğuna devam eder
k_en, bir takside, teftis seyaha
tıne ~ıkmalı: üzere bir saat ev
vel Haydarpaşadan ailesinden 
ayrılmış bulunan genç müfettiş 
sevgilisile birlikte K'ldıköyiine 
yaklaşıyordu! .. 

••• 
Teftiş seyahati hikayesi, bu 

defa da, genç adamın aiksinden 
kolaylıkla uzakla.şabilme.ı:ine ve 
sevgilisile birlikte on beş yirmi 
gün başbaşa kalabilmesine yar
dım etmişti.. 

Bir haftadanberi Büyilkada
nın otellerinden birinde kalıyor
lar ve eınaaısiz bir ask yaşıyor-
lardı.. · 

Bir gün, bir llllbe.h gezintisin-

der. otele dönı:ıu~lcl oı.. 1 igle 
ycmeltlerıni, otelııı loka.ııt.amn
da yıyeceklerdi. Kapıd.ı.;ı .,ı
rerlerken genç adalil, birdenbı
re irkildı .. ve karşıki nıaı.aıar
dan birmde, aı kası dönük l.ıir 
erkekle karşı.ıın<la oturmakta 
olan bir genç kadına, daha dik
katliee baktı; öne., yanıldığını 
z111nettı .. Fakat hay1t· ıaıulıııı
yordu .. Bu, bir o<cl lokantaaıu
da yabancı bir erkeırie bırlıkte 
yemek yiyen bu kadın, karısı ı· 
di ! .. Demek oluyordu ki, ~Evgi 
ve sadakatine inandıgı bu ka· 
dın, yalnızlığından iatifade .,. 
derek, kendisine ihanet eJi)'oı~ 
du. 

Bu, ne alçaklıktı ?!. Bu i<a· 
dın hiç düşUnm"den, tereddüt 
etnıeden kocasının serefinı -ı 
yakları altına alıyordu. Şimdi, 
ne yapması lazımdı?!. O sırada 
sevgilisinin merakla: 

- Ne oluyorsun Şadi? diye, 
sorlı1asından istifadeyi kaçır
madı.. ve: 

- Haydi dedi, bugün de ye
meğimızi yukarda yiyelim! de
di. 

Ve onu, kolundan sürüklerce
sine dışarıya çıkardı.. Odaları
na çıktıktan zaman, başı ateş
ler içinde yanıyor v~ ıstrabın, 
bütiin kesafetile ruhunu sarma
ğa başladığını duyuyordu. Ha
disenin fecaatini düşündükçe, 

ikayesi il 
l:::iurnan Ç·'>!ok =" 

.tıır:~ı {t,,uı~Je.vıp oi.iyüyor, mev
cut şartlar içınde, hiçbir şey 
;1'.pamaınış olmaktan mütevel
lit 'm a.uı_ı.Ja kılll".lllıyordu .. 
H..w ş&ye rağmen, ~nu, karıııını 
ıtham cdı.1ordu. Bu aefil kadı • 
ıwı bu çırk;n ve ~refsiz hare
ketı:ıı, kın •e Jefrctl.ı d~üniir
kcn, öleııe, tmybola.na ~e elden 
kaçınluııa karşı, mevcut olup 
da, ~vveke hıı.sedıl~:niyen a.sil 
V'e ~~lı bir 1-u.vı...·..uıun \le ınüt
hış bır kıska;ıçlığın, ınev~udiye
tiııi 6ilratle .;armış olduğunu 
lıw-bCdeı· ,ı:-.bı oluyordu ... Ve' uu, 
lıct ıcye ,aı:;:ııen !ıugün, '1a'1a 
';Ok ~~vm<.'! .. te olduğu,ıun ılk 
dela rark.ına varaı·ak, ~öyle kô-

- tü "e '•ücük bir iıadizeye, km· 
disiniıı Jebebiyd ıPrrai, old•.ğu 
ııa l!ec!8.lJ,let .ıc:Eyc~'llL 
• G~n ç 1<adı;ı, •ev .;ılısiııde bir • 
denbiı-e ·.ücut bulan bu du~ın· 
luk .cı •'}::ıdizine Jtarşı bu .ı.la
ka ha~katı;;ı;ıda.n "'" ;elil. hayre
te düşmüş, ,,r.ra, 'başım ağrı· 
yor!., kabilinden hir cevapla 
tatmin ·lunur görünmüştü .. 
Fakat g;Pnç adam, beyni yanan, 
b"nliğinı kudurtan duygu ve 
düşüııc~lcrınin humması içinde 
bul uıınıaktan bir türlü kurtula
ı:ı:ı.ıyordu. 

Bir "-ra, sevgilisinden müsa
ade ıstiyerek dışarıya çıktı .. 
Merdivenleri süı-atle indi .. Göz
lerine siyalı camlı gözlüğünü 

t~ktıktan sonra, lokantaya doğ
ru ilerledi .. O, kapıya yaklaşır· 
kcn, onların öteki kapıdan dı
şarı çıktıklarını gördü.. ve o 
anda, bedbahtlığının azametile 
titremekten kendini alamadı ... 

Garsonla konuştu .. ve onlaı:ın 
da, iki gündenberi ayni otelin 
müşterilerinden o!duklannı öğ
rendi .. adeta çıldıracaktı .. 

Birdenbire kararını verdi .. 
bir hamlede, onların bulundu -
ğu kata çıktı.. ne yapacaktı?. 
Bunu düşiinmüyor, düsünemi -
yordu.. şuuru durmuş, idriikİ 
işlemez olmuştu .. 

Kapıyı çaldı.. ve genç ad~ 
kapıyı açan küçük ve sevinılı 
kız çocuğuna şöyle bir göz atıp, 
hızla içeriye girdi.. Çocuk, bU 
ınünasebetııiz misafirin bu ga· 
rıp hareketini, nedense hiç tu· 
haf bulmadı .. ve arkasından ya
vaşça kapıyı kapadı. 

Genç müfettiş salona girdiği 
vakit; karısile birlikte diğer 
bir kadının koltuklarda otur · 
makta, genç ve güzel bir erke • 
ğin - ki bu adam, oiraz evvel 
kansının yanında gördüğü er· 
kekti - odanın ortasında dolaş: 
makta ve arkası dönlik iJcinCl 
bir erkeğin de pen~ereden dı
şarıyı seyretmekte o!duğurıU 
gördü .. Biran tereddüt etti.. BU
na, karısının, kendini merak ve 
sükilnetle süzen bakıslarile ha
reketıerinı!e hiçbir hayret ali -
meti sezmemiş olması sebeb1 • 
yet vermişti ... 

Genç adam, hadiselerin ma • 
hiyetini tahlile çalışırken, dışa· 

(Sonu &ilyfa 8 ıütun 1 de) 
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HARP 
VAZİYETİ 1===Son Ajans ve elgraf Haberleri=== 

Münakalat Vekill 
(Baı tarafı 1 inci eayfada) 

altiben Trakyaya gi ie>'ektir. 
Cevdet Kerim İncedavi, dün 

bir muharririmize §U beyanat
ta bnlunmuştur: 

(B•ı tarafı 1 inci uyf•d•) liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiİiİiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiİİiİİİiİİİİİİİiİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiİiiİİiİiiiiİiii 
ve zaman kazanmalan zaruri .. 
dir. 

Sekiz gilndl.ir, devam eden 
muharebelerde hemen dalma 
zırhlı, motörlü kuvvetlerle ha
va. filolannın çarpışmasından 

Refah vapuru 1 

neden battı 
bahsedilmekte, ve her iki tara- (B•J ta•afı 1 fııclde) 
fın tebliğlerine nazaran, bu ran etm~tir. Bundan ı.onra Re
birliklerin ağır zayiata uğradık- feh vapurunun ne suretle bat -
lan anlaı•lmaktadır. mıf olduğuna dair yukarıda zik 

Hareket kabiliyeti yüksek rl geçen takrir üzerine müzake
kara ve hava. kuvvetleriyle mu- re açılmış ve ilk defa Milli Mü. 
harebeyi ilerilerden kabul eden 1 dafaa Vekili Saffet Arıkan bu 
Rusların tablatiyle, zayiatı da meseleye ait UZUn ve etrafı! 
göze almalan 13.zım gelirdi. Rus iJıa.hat vermiştir. Vekili mUtea
tayyare ve tankının Alınanla- kıp söz ala.n bir çok hatiplerin 
rmlrinin dununda bulunduğunu 1 mütalea ve tenkitlerine bazzat 
teslim ederiz. Diğer taraftan, Başvekil Doktor R.P.fik Saydam 
Alman mürettebat da, llZUJ1 ve Milli Müdafaa Vekili tarafın. 
harp tecrübe! ri görmek bakı- dan cevaplar verildikten sonra 
Dlllldan da, Ruslarınkilerden bu mevzua ait takrirler okuna
llstündUr. Bunun! beraber, Rus rak hükumetin yapmakta oldu
lililıının, oyalama devrinde, ğu tahkikatın neticesine intiza
bilsbütün zayıf düştüğünü zan- ra karar verilmiştir. 
netmek doğru değildir. Gen;i, ü~üncü mevzu olarak lstan-
""k büyük" k- eler k·-'--'akı' ' ,... ........ nı bul mebusu general Kazım Ka-
çarpışmaJara lştiri.k ebneıni§tir. rabekirin Ticaret Vekaletine 
Fa.kat, en az 1000 kilometrelik tevcih edilen takriri üzerine mü
bir cephede, bir haftada.nberi, zakere açılmış ve Ticaret Ve
hatta geceleyin, yapılan muha- kili Mümtaz Ökmen bu takrir· 
rebelerde, iki tarafın iıı&ıınca de mevzuubahis olan meseleler 
verdiği zayiatın 30 • 50 bin a- hakkında. etraflı beyanatta bu
rasında gösterilmesi hayretler !unmuş ve sual sahibi ile diğer 
uyandırabilir. Bu zayiatı gizle- / hatipler de mütalealarını söyle
mek, maneviyatı okşamak için. mişlerdir. Grup ayni zamanda 
orduların takip ettiği bir pren- ' asker ailelerine vapılması icap 
slptir. 1 eden muavenet hakkındaki ko-

Muharebenin mihrak nokta- · akt' l 
sını Minsk teşkil ediyor. A1. I mısyon raporunu v ın geç o • 

ması dolayısiyle perşembe günü 
manlaruı çok büyük tank kııv- j aynca bir toplantı yapılarak 
vetleriyle bu istikamette bir müzakere edilmesine karar ver
"cep,, açmak istedikleri görül • miş ve saat 19 buçukta celse • 
melrtedir. Ruslar da bu ~ediği ye nihayet verilmiştir. 
tıkamak için mukabil tedbirler R d 
almıştır. Uç gündür, bu mınta- U sya a 
kada kanlı boğuııma.Ia.r devam 

e~~~Teı:.gr~p ta_ Pins.k ve . Bir müdafaa konseyi 
~~. ıt:ı=eı;e.;:{;. teşkı'I ed'ıldı· 
kada Almanlan pııskürtmuş 
olduklarını iddia etmelerine mu
kabil, Almanlar Lembergi zapt 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Daha şimalde Du!!aburgda 
Alınanların eline düşmüııtür. I 
Şimal mıntakası Ruslarca bü
yük ehemmiyeti haizdir. Bol • 
,.evik Rusya, Baltığın Finlan
diya körfezine de sahip değil
di. 22 ay önce Moskova anlaş
maları bu körfezin cenup ve şi
malinde üsler tedarikini temin 
etmişti. Şimdi Baltık memle
ketleri, hiç değilse Estonya mu
hafaza edilemediği halde, Rus 
dananmast elemli bir duruma 
düşecektir. Alınanlartn Rigayı 
aldıktan sonra &tonyaya asker 
çıkarmak teşebbüsüne giriştik
lerini, fakat muvaffak olama
dıklarını Moskova bildirmekte
dir. 

Macaristan ve Rwnanya sı
nırlarında kayda değer bir ha
dise yoktur. Rwnanyada, tah
§id edildiği söylenen kuvvetler, 
henüz büyük bir hayat eseri 
göstermediler. Rus ordusu, şi
maldaki ordular grupu hareka
tı ilerlemedikçe kımıldamayı is
temiyor gibi görünüyor. Tarih, 
ne garip tecelliler kaydeder! 
Rumanyanın kurtarıcıları, 9'l -
de Prutu, Sereni, Tunayı geçen
lerdir. Plevne harekatına i§tirılk 
etmek fırsatını bulan Ruman
yaya istikW videdilmİjti. Bü
yük harpte yurdunun bir kö
,eırlne sığınan Rumenler Siber
ya kolordu!annm tesis ettikleri 
mUdafaa ına.nzume8iyle korunu- ı 
yorlardı. 

Rua. Alm•n harbi, yeni me
todlara. kuvvet veriyor: 

a) örtme ve oyalama, yük
sek hareket kabiliyetini ha.iz 
birliklere terettüp eden vazife
dir. 

b) Müdafaayı kararlaştıran, 
arazi fedakarlığını göze alınar 
h, si.klet merkezini gerilerde 
tesis etmelidir, 

c) Genİ§ sınırların tahkimi 
ile geçilmez bir "seddi çin,, ya,. l 
ratmak imkansızdır, 

d) Bir ordunun kıymet ve 
kudretini tayinde, onun hareket 
kabiliyeti de müessirdir, 

e) Münferit kaleler, seyyar 
ordunun yardımına mazhar ol
madıkça, rollerini ifa edemez.. 
ler, 

f) Yalnız sayı üstünlüğü 
maksadı temin edemez; ancak 1 
mahir ellerde işleyen asri siliih 
ve vasıta, yüksek maneviyat 
ve iyi bir sevk ve idare muvaf· 
fakıyette iimildir. 

g) Derinliği mahdut, ufak 
memleketler, harekat sahası 
bulmakta müşkülata maruzdur· 
lar. Girid, en yeni bir misal 
teşkil eder, 

h) Artık muharebenin muay
yen bir cephesi yok gibidir. 
Tank, tesir dairesini derinlikle
re götürebilir. Tayyarenin teh
dit sahası, uçuş siasiyle ölçü
lür. 

Binaenaleyh, muharip bir 
memleketiıı her köşesi ateşlerle 
aarııılabilir. Rusya, burada bir 
dereceye kadar istisnayı teşkil 
eder, • 

(Baı tarafı 1 incide) 
cuın eden düşmana karşı koy -
mak için Sovyet milletlerinin 
süratle seferber edilebilmesini 
temin maksadile, Sovyetler bir 
!iği yüksek şurası riyaset diva
nı ile halk komiserler heyetinin 
aşağıdaki kararları ittihaz etti-j 
ğini bildirmiştir: 

1 - Bir milli müdafaa kon • 
seyi teşkil edilmiştir. Bu kon
seyin reisliğine B. Stalin, reis 
muavinliğine B. Molotof, azalık 
!arına da müdafaa komiseri 1 

Voroşilof, riyaset divanı aza . 
sından B. Malcnkof ve dahiliye 
komiseri B. Beria seçilmişler -

di~ - Hükumetin bütün saliihi 1 

yetleri müdafaa konsevıne dev
redilmiştir. • 

1 
3 - Matbuatta ve milli mü • 

dafaa işlerinde çalışan bütün 
vatandaşlar müdafaa konseyi 
teşkilatı tarafından ittihaz edi
len kararları tatbik ile mükel· 
leftirler. 

Rumanyada fevkala
de tedbirler allnıyor 

( B•ı tarafı 1 fncı uyfada) 

reketleri organize etmek üzere 
memleket dahilinde oturan ajan
larla ve yahudi komünist halk- 1 

la tem• sa geçmektedir. 
Bu ajanların bir kaçı ele ge

çirilmiş ve teşebbüs edilen teca
vüz hareketleri cezalnadırılnuş
tır. Yaş şehrinde, evlerden Al
man ve Rumen askerlerine ateş 
eden 500 yahudi komünist kur- ı 
şuna dizilmiştir. 

Sükfuı ve nizamı bozınağa ma
tuf bütün teşebbüsler, hemP.n 
mahallinde, insafsız bir surette 
tenkil edilecektir. Sakin halkın 
vazifesi bütün şüphelerdeu ve 
son zamanlarda bu mahallerde 
gözüken bütün yabancılardan 
mahalli makamları derhal t>a-, 
beroar etmektedir. 

Nizam ve emniyeti ihlil eden 
bu unsurları zamanında hildir
meyenler, bütün aileleri efradı 
ile birlikte kurşuna dizitecektir. 

i) Ancak oynak bir ateş siklet 
merkezi, taarruz dalgalarını 
karşılayabilir. 

j) kuvvetlerin ihtiyaca göre 
sevkulceyş sahalarda kaydırıl- ! 
ması, her vaziyette işleyen se
bekelerin vücuduna ve muhafa-ı 
zalanna vabestedir. 

Jı:) Harekata sahne olması mel 
huz mıntakalarda hava üsleri 
ihzariyle hava kuvvetlerinin fa. 
aliyete geçirilmeleri mümkün -
dür. 

1) Bir meydanda sıralanan 
tayyareler, ateşlerden masun 
değillerdir. 

m) Motör, asri orduların ru
hu mesabesindedir. Va.sıtanın 
gıdasını ise benzin temin eder 
Orduların bu harpten sonra 
motörize edildiğini göreceğiz • 
Zengin kaynaklar edinmek da
vası harbi doğurdu. Motörse, 
mesut neticeye götürebilir. 

Almanların 
tazyikı devam 

ediyor 

1 Millt Şef 1 

Mareşal Petain'in mü
messilini kabul etti 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

(Bat tlırafı 1 inci uyfa4la) 
vemetle mukabele ediyorlar. 

A iman sırhh kuvvevtleri Pe-

- Denizcilerimizin mühim 
ihtiyaçlarına kısmen cevap ve
recelt olan liman ışletmesinin 
küçük hasta.hanesi kısmen faa
liyete geçmiştir. İstanbul gl~ 
büyük ve işlek bir limanın de
nizcileri için 150 • 200 yataklı 
büyük bir deniz hastahanesinin 
tesisi vekaletiınizin esas prog
ramı dahilindedir. Fakat harbin 
aoğurduğu mühim zaruretler 
meyanında inşaat malzemesi ve 
sairenin temini hususundaki 
müşkülat bu işi bu sene füle 
çıkarmaklığınuza mani olm~
tur. Bilyük deniz hastahane!I 
önümüzdeki yıllar zarfında. mu
hakkak tesis edilecektir. 

·(l•t tar•fı ' inci 11yf•" 

arasında.ki cepheye ne kadar 
bizyük bir cl.ireUe 1ıAkiı:ıı. olduk
larına işarc' c ' yarlar. 

Berliner ·sen Zeitung ga-
zetesi Alman 1 "1a.rının şimal 
ve cenupta baş döndürücü bir 
süratle ilerlediklerini yazmak 
ta ve seri Alman kıtalarının bu 
havzayı iki tarafından çoktan 
geçmiş ve beyaz Rusya ovası · 
nın mühim merkezi Minsk şeh· 
rini arkada bırakmış olduklan· 
na i~aret etmektedir. 

Sovveöerin gös1ttdilderl 
mukavemet 

Londra, 1 (a.a.) - Reuter 
ajansının askeri miL•ekkidi ge
neral Gough yazmaktadır: 

Alman • Rus cephesindeki var 
ziyet, umumiyet itibariyle, 80n 
günlerde, hissedilecek derecede 
değişmemiştir. Bunun böyle ol
ması Rusların çok lehindedir • 
Harp ilan edilmeksizin ansızın 
yanılan taarruza, kütle halinde 
tanklar ve zırhlı otomobillerle 
çok fazla. tayyare kullanılma.
sına rağmen Almanlar 2500 
kilometre uzunluğundaki Rus 
cephesini henüz yarmıya mu
vaffak olamaınışlardır. 
Şimalde Finlindiyada. ve &• 

şağıda Cernoti'nin cenubunda. 
Prut nehri boyunca Kara.denize 
kadar Almanlar kuvvetli bir su
rette durdurulmuşlardır. 

Rusların d& taa.rnıza geçebi
leceklerini ve kısa. cepheler üze
rinde muayyen ve mahdut ba
zı hedeflere karşı daha şimdi
den hücuma geçtiklerini göste
ren emareler vardır. Filhakika 
Ruslar sol cenahta Tunayı şiın 
diden cenuba doğru geçmeğe 
muvaffak oln:ıuşlar ve bu mın
takadaki Rumen arazisine mu
vaffakıyetli hücumlar yaparak 
1000 kadar esir almışlar ve 12 
top iğtinam etmişlerdir. 

Petitosun şimal müntehasın· 
da yapılan mukabil hücumlar
la Finlandiya hatları bir kaç 
noktada yarılmıştır. 

İki tebliğden, hadiseleri da
ha sarahatle izah eden Rus 
tebliği hakikatı ifade eden bır 1 
tebliğ hissini vermektedir. Hal
buki muayyen hadiselerden pek 1 
az balısedne Alman tebliği böy 
le bir intiba vermemektedir. Al
man tebliği daha ziyade müba
leğalı rakamlar ve meçhul nok
talarda büyük muvaffakıyetler 
elde edileceğine dair v8.dlar ih· 
tiva tmektedir. 

Almanlar, zayıf bazı setir 
müfrezeleri tarafından müdafaa 
edilen Litvanyayyı çiğnedikten 
sonra, işmal istikametinde Şo
le - Kovno - Vilna hattına gel
mişler, fakat burada durdurul
mU§lardır. 

Almanlar da. müşkülattan 
bahsediyorlar 

Zurich, 1 (a.a.) - Frankfor. 
ter Zeitungda neşredilen bir ı 
makalede Alman halkına, Sov -
yet zayiatı hakkında Alman teb 
liğlerinde zikredilen çok yüksek 
rakamlardan netice çıkarılma
ması ihtar edilmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Bu zayiata rağmen düşman 

Alman münakale yollarını kes
mek ve sarılmak tehdidinden 
kurtulmak için bir çok yerlerde 
şiddetli mukabil hücumlara te
şebbüs edecek kadar kuvvetli • 
dir. Sovyet mukavemeti muan
nidane ve şiddetlidir. Alman or
dusu üzerine 'aldığı vazifenin 
henüz başlangıcındadır. 

Sovyet Rusya.da askere 
çağrıla.nlar 

Londra, 1 (a.a.) - B.B.C: 
Moskova radyosu, memleke • 

tin müdafaasına ait mühim ka
rarlar vermek üzere bir müda -
faa meclisi teşkil edildiğini bil -
dirmektedir. Meclisin reisi Sta
lin, reis vekili Molotoftur. Üçün
cü iiza Mareşal Voraşiloftur. 
Meclis halkın seferberliğini ta • 
cil, ordunun mukavemetini mü • 
essir surette idame etmeğe çalı
şacaktır. 16 - 45 yaş arasındaki 
erkekler mecburi askerliğe da • 
vet edileceklerdir. 

İngiltereye göre Rus 
mukavemeti 

Londra, 1 (a.a.) - B.B.C: 
Rusya harbine dair gelen har 

herler karışıkur. FakatRöyter 
ajansı, Kızılordunun toprağını 
karış karış müdafaa ettiğini 
ve mukabil taarruzlar yaparak 
Almanlar tarafından ihata edil
melerine mil.ni olduğunu bildir
mektedir. 

Şimalde Rus gerilemesinin ya 

c Baı tarofı 1 '"el oovf< rlpet ba.ta.klığuıın ıimalinden ce-
mahsusa ile Anltara'ya izam &- nuba doğru ilerlemeğe çalışmak 
dilm.iş ola.n Fransa. Devlet Na • ta.dır. Burada. Alman ileri hare
zırla.rında.n. Baron Benois Kec- keti durdurulabilmiştir. Batak
hin'i bugün aaat 16 da Çankaya.· lığın cenubunda da Almanlann 
da.ki köşklerinde kabul buyur • ileri hareketi tev kifedilmiştir. 
muşlardır. Daha cenupta Alman ve Ro • 

Bu mülakatta Hariciye Vekili menler Prut nehrini geçmeğe te
Şükrü Saraçoğlu ve Fra.~sa mas- tebbus etmişlerse de muvaffak 
lahatgüzan M. Outrey h~ır bu- olamamışlardır. Baltık denizin-
lunmuşlardır. de bir, Karadenizde de bir ki 

M l• b• ceman iki Alman denizaltısı ba· ec ıs ır ay tınlmı.ı;tr. Sovvyet askeri bü • 
yük kahramanlıkla harp etmek-

fa tİI yapacak tedir.AJmanResmiTebliği 
Ankara, 1 (Hususi) _ Mec- Bertin, 1 (a.a.) - Alman or 

!isin cuma ıtiinkü celsesinde ı dulan baş kumandanlığının teb 
Ağustosta toplanmak üzere bir !iği' 
aylık tatil yapacağı a~ak Karpatlarda Pripet bataklık· 

ları arasında, Alman orouları 
tadır. teşekkülleri, Slovak kıtalan ile 

Şaka mecmuası beraber, mağlup düşmanı ta-
kapatıldı kip ederek çarpışamkta ve 

Ankara, 1 (Hususi) - Şaka Lembervin iki tarafından ilerle-
h·ı· f · \ mektedir. mecmuası imtiyazı ı a ına sı • 

yasi karikatürler neşrettiğin- Bialistok ile Minsk arasında 
den kapatılmıştır. muhasara edilmiş bulunan Sov- 1 

yet orduları, bütün gün, muha-
1 Basın Birliği Kongresi sarayı yarmak için beyhude 

.Ankara, 1 (Hususi) - Ba- nevmidane teşebbüsler yapmış
sın Birliği wnumi id"r~ heye • lardır. En ağır tankların da 
tinin 7 Temmuzda toplanarak yardunlariyle 8 ili 12 dalga ge
kongıe işlerile meşgul olması nişliğinde olarak düşmanın mü
ve kongre azalarının memleke • teaddit defa yaptığı huruç te
tin her tarafından gel'!Tek Cüm şebbüsleri, fevkaliide kanlı ka
huriyet bayramına işt:rak ede- yıplarla kırılnuştır. 
bilmeleri için kongrenin bay-ı g•~~cep~!ıe aruna~~ 
ramdan bir, iki gün evvel top- -..... 
lamıınsı muhtemeldir 1 ne varılmış ve bu nehir mütead-
- • • dit noktada geçilmiştir. Burada 
Uçüncü Umumi Müfettiş da düşmanın şiddetli mukabil 

Erzurumda l •hücumlan akamete uğramıştır. 

.. ~r.~rum, ı <,~u~s~ı :-- ü- lngilizler Beyru-
çuncu Umum Müfettisımız Sa-
yın Nazif Ergin Ankarsdan şeh t ki 
rimize avdet buyurmuşlardır. a ya aşıyoş 

- 1 Londra, 1 (a.a.) - Reutcr 
kında duracağı anlaşılmaktadır. ajansının Beyruta giden sahil 
Pinks bataklıklarındaki büyük yolunda bulunan muhabir bil • 
muharebenin neticesi henüz ma- diriyor: 
!Um değildir. Burada müthiş Vichy hatlarından sızan ha
tank kuvvetleri çarpışıyor. Sov- bertere göre, Beyrut ahalisi 
yet tankları büyük mukavemet Vichy kıtalarının mukavemete 
gösteriyor. Bunlar hazan çekili- devam etmelerini tasvip etır.ıe • 
yorlar, fakat yeniden teşekkül mektedir. Beyrutım düsmesine 
ederek hücuma geçiyorlar. Şi • mani o!unaınıyacağı kanaatinde 
mal hattına mütemadi ·en tak· bulwıan halk daha fazla bek . 
viye lotaları gelmektedir. lemeden limanın teslim eJilme- 1 

Sovyetlere göre vaziyet sini Beyrut makamlarından is
i temişlerdir. Halk tarafından ya

Moskova, 1 (a.a.) - Bugün pılan nümayişler o kadar art. 
öğle üzeri askeri vaziyet hak- mıştır ki polis müdahale etmek 
kında •u maliimat verilmiştir: ve halkın üzerine ateş açmak 

30 Haziranı 1 Temmuza bağ- mecburiyetinde kalmıştır. Her 
lıyan gece, muhar~be, Mur- ne kadar bu şayiaların sıhhati
mansk, Minsk Bobruisk VP Luck ni te\'sik etmek mümkün değil
istikametinde devam etmiştir. se de doğru olma ihtimalleri 
Cephenin diğer bölgelerinde, FIKRA 
gece keşif harekatı ve topçu fa-
aliyeti devam eylemiştir. 
Mumıansk istikametinde düş 

man, cüzütamlarımızı geri püs
kürtmeğe muvaffak olmuştur. 
Fakat düşmanın başka terakki 
kııydetmesi, ağır zayiat verdi • 
ren kara kuvvetlerimizin ve tay 
yarelerimizin darbelerile durou
rulmuştur. 

Dvinsk istikametinde, düşman 1 

yeni seyyar kıtaları ileri sür - \ 
müştür. Tayyarelerimiz, bu )o. 

talara şiddetli darbeler indir -
miştir. 

Minsk ve Bobruisk istikame
tinde, bütün gece, kıtalarımız, 
şarka doğru bir gedik açmak 
için gayretler sarfeden düşman 
seyyar cüzütamlarının bu gay
retlerine karşı koyarak hare -
kette bulunınuşlardır. Piyade 
topçu, tanklar ve hava kuvvet
leri, muharebeye iştirak etmiş-

Baron Hırant'ın güzel 
bir cümlesi 

(B•ı tarafı 1 inci sayfada) 
dar. Bir taraftan da hepimiz 
münakasayı hangi iltimaslının 
kazanacağını biliyoruz. Bilmek
le beraber hulya bu ya, 13f edip 
duruyoruz. Köprü üstündeyiz. 
İşi o kadar azıtmışız ki, Baron 
Birant dayanamadı. Başından 
fesini kaptı, iki kolunu havaya 
kaldırdı da dedi ki: ı 

- Zo, aceb Allahun! Mali
hulyalara mı düştük, ne olduk? 

Milyonlarca insanın ölüşünü 
pis bir istihfaf ile seyreden 1 
sayhte sulhcular Baron Hiran
tın güzel cümlesini ezberlesin
ler. 

tir~uck istikametinde, Rovno Dün akşam Yedikule-
mınta~asında, kıtalanmız, şar. d b' k" · 1 f b 
ka dogru h~:ekı:t .edı;n ~üşman 1 e ır ose e a -

lstanbula gelmeden evvel Tür 
kiycnin mühiın limanlarından 
biri olan lskenderunda tetkik · 
leroe bulundum. Malum olduğu 
üzere İskenderun, memleketimi
zin İstanbul, lzınir, Me!'Sin ka
dar mühim bir liman ve iskele
sidir. F:ıkat Ana vatana yeni 
girdiği için liman tesisatının 
vatanın umum ihtiyacı noktasın 
dan takviye edilmesi lüzumlu
dur. 

Bu tesisatın asri vesait ile ~ 
biz ve ihtiyaca tekabül edecek 
bir hale getirilmesine çalışıyo • 
ruz. Liman her bakımdan fev
akllde inkişafa müsait bir va
ziyettedir. 

Amerikada birikmiş olan mal 
lanmızın buraya nakli ve ihraç 
mahsullerimizin Amerikaya gö
türülmesi için vesait temini 
mümkün olmadığı takdiroe bir 
veya iki vapurumuzun Amerika 
ya gönderilmesi düşünülmüş · 
tür. Bu seferler bir veya iki 
defaya mahsus olacaktır. De
vamlı bir sefer programının ta• 
biki mevzuu bahis değildir. 

Almanyaya evvelce sipari~ 
edilip paralan verilen ve mem • 
leketimize getirilemeyen vapur 
!ar işi tam.amile halledilmiştir. 
Vapurlllr için verilen paralar 
ve faizleri tama.men tasfiye e
dilmiştir. Binaenaleyh Almanya 
daki vapurlann deniz ticaret fi
lomuza ilavesi şimdilik mevzuu 
bahis değildir. 

Devlet Denb;yolları vapurla
rında kömür tasarrufu için bir 
karar alındığını biliyorsunuz. 
Bu karara göre vapurlarımızda 
ekonomik sürat prensibi tatbik 
ve tarifelere halel gelmemek şar 
tile yapılacak kömür tasarrufu
nun yüzde 50 tutan süvari ve 
n:ıakınisllere bırakılacakbr. De
nizyollan vesaitiınize tatbik e
dilen bu kararın Devlet Demir -
yollarına da tesmili münasip gö 
rlilmüştür.,, 

Deniz Bayramı 
(B•ı tar•fı 2 inci sayfada) 

yakın Yalovada istirahatte bu
lunan Reisiciümhurumuzun 
muhterem refikalan Bayan İn· 
önü ve yelken sporuna merak· 
lı olan mahdumları yarış sa • 
hasına ııeref vermişlerdir. 

Amiral Hüsnü Gökdenizerin 
baş hakemliği altında ve su 
sporlan ajanlığı tarafından ida
re edilen yarışlar umumi ve bü· 
yük bir a.lika toplamı§ ve çok 
kalabalık bir meraklı ldltlesi 
yanşlan zevk ve heyecula tar 
kip etmi!f)erdir • 

Milsabakalan mütee.lılp, Mil· 
nakıılit Vekili Cevvdet Kerim 
İncedayı hakem ıııotörüne ge
lerek müsabakaların büyük bir 
intizam ve mu~yetıe ba· 
şanlınasından dolayı hakem hey 
eti ve beden terbiyesi İstanbul 
müdürü FerıdUJ1 Derimtekin ile 
su sporları ajanı Şazi Tezcanı 
tebrik ve takdir etmişlerdir. 

Y a.nşta alı.nan neticeleri ınra.
siyle bi)dirİYoruz: 

Bir çifte bayanlar: Birinci 
Gala$aydan Nazlı 4.40, bır 
çifte ekler: Birinci G. S. dan 
Perte .23, ikinci Güneşten Ce
lil, ~üncü Herekeden Cemil. tank teşekkullerının ılerı hare

ketini durdurmuştur. Bizim 
tank cüzütamlarımız, bir muka
bil hücum yapmışlar ve düşma
na çok büyük kayıplar kaydet • 

r'ıkası yandı 1ıP çifte bav:ı.nıar: Birinri Be-bin. Nazlı, Sıiaan. C.IJ. 4.15. 
(B•ı tarafı 1 inci .. ylada) Ainci NeclA, Müzoher, Feriha, 

tirmlı;lerdir. 1 

Cephenin diğer bölgelerinde, 1 
ordularımız, düşmanın bir çok ~ 
hücumlarını geri püskürterek 
devlet hudutlarımızı tutmakta 
berdevamdır. 

Tayyarelerimiz, Dvinsk ve ' 
Luck ve Sludsk istikametinde, ı 
düşman tanklarına ve motörlü 
cüzütamlarına ağır darbeler 
indirmektedir. Tayyarelerimi • 
zin ateşi, gittikce daha sıhhat -
li olmaktadır. Bir günde yalnız 
bir filotilla, 27 düşman tankı 
tahrip edilmiştir. 

Bir çok Alman esirleri ve fi. ' 
rarileri, bu harpten fevkalade 
yorgun olduklarını ve <'ebir al- J 
tında çarpıştıklarını söylemek-' 
tedir. 

nın tamamile yanmasile netic' f B,ah,ce. 
!enen bir yangın faciası oJnı"'!· . İki, Çifte. ı:z-k~er: Reşa.t, !'-· 
tur. Tahkikatımıza göre bA<'!~ı- li! S~. bı.nıı~ı, 6.~ G. S. İkin· 
se şöyle cereyan etmistir.. cı Sa.ıd, Mıtlısın, Ali Hereke, 

Papadopodos ve şiireJca a . Uçlincil Zekiii, Osman, Veci-
ait vidala, kösele ve ru6'lll b- hı F. Bahçe. 
rikasında rugaıı vernili zam 4 tek bayanlar: Birinci: Nazlı, 
saat 18 de birdenbire lamış Sebahat, Güncr, Berin, Suzan. 
ve çıkan alevler fal",. . tutuş G. S. dan. 
turmu~ttur. Yetişell · fıye an- 4 tek erkekler: 
cak tekmil bina 'il nında bu- Birinci: Reşad, Tevfik, Kesim, 
Junan bir ev ya . tan sonra Turgut •. Hayati. Galata.saraydan 
ate8 i söndürebil ştir. Yangın 1JıillCı Beykoz, Üçüncü F. Balı 
esnasında anıııJeden Hüseyin çc 
ağır surette )'*:"mış ve Ermen• .ueniz kayak rnlisabakalann· 
ha.•tahanesiııe kaldırılmıştır. . da birinci Mümtaz ve ikinci 

Fabrikaıı•n Alıen • Münih şır Mustafa (Deniz Ticarette). 
ketine 70000 lira mukabilinde Şarpi müsabakaları: Birinci 
sigortall olduğu anlaşılmıştır. Maıunut G. S. dan 25.35. ikinci 

'llıJıl<ikata devam edilmekte- Burban, üçüncü Hasan G.S. • 
dil'. dan. 



DÜNYA HARBİ 
(Saı tarafı 4 Uncu aayfada) 

Çanakkaleden geriye ... 

Lord Kiçner giderken vaziyet 
ten bir hayli emin görünüyor • 
du. Quen Elizabeth, verilen ka· 
rara istinaden geri çsğınldı. A· 
mira! dö Roberke çektiği bir 
telgrafla alınan bu kararın ve 
ttalya ile yapılan bahri anlaş • 
ma mucibince geri çekilecek di· 
ğer dört kruvazörün muvakkat 
bir müddet için Geliboludaki 
kuvvetlerimizi zayıflatacağını, 
fakat bundan casareti kırılma· 
ması lazımgeldiğinl bildirdim. 

Filhakika İtalya da bizim ta
rafa iltihak etmek ~ere idi. Ga 
yet kuvvetli bir filo, iki mil • 
yonluk nizami bir ordu ile Al
manya ve müttefiklerine karşı 
teraziye atılıyordu. Artık zafe
re kavuşmak için sebat ve sa
bırdan başka birşey lazım de
ğildi. Bu gemilerin Çanakkale 
den geri çekilmesi üzerine artık 
orada bir deniz taarruzu mev
zuubahis olamazdı. Amiral 
Fischer'in de tasvibile su tel· 
grafları Çanakkaleye gönder • 
dik: 

Amir allıktan Çatıakkaleıle 
Amiral dö Robeke 

İki piyade fırkası ve diğer 
takviye kıtaatı ayın 17 ve 30 
uncu günleri araSIDda hareket 
edeceklerdir. Türk sulanna Al· 

Siz bu monitörleri • böyle husu
si harekit için inşa eyledikle -
rinden • tam bir serbest! ile 
kullanabileceksiniz. Quen Eli
zabeth buraya acele geri gel • 
melidir. Fakat bu geminin Mal
taya gittiğini ve birkaç gün 
sonra geri geleceğini işaa edi
niz. Diğer taraftan Fransa, İn· 
giltere, İtalya ile bahri bir iti- ! 
18.f imzalıyorlar. Bu itilafa 
göre biz İtalyan filosile işbirli
ği yapmak üz.ere dört zırhı ayı
racağız. Bunların yerine Fran 
sızlar emrinizdeki filoyu altı 
zırhlı ile takviye edeceklerdir. 
Fransız harp gemileri gelir gel
mez bizim dört zırhlımız (isim
leri yazılmıştır) Mal tada top
lanacak ve bunlar Adriyatik de
ki İtalyan filosuna iltihak ede
ceklerdir. 

"Diğer taraftan biz emrinize 
Comval ile Chatham'ı gönderi
yoruz. Fransız gemilerinin isim 
!erini de vasıl olacaklan tarih
lerde bildireceğiz. Bunların 
Temmuzdan evvel gelmeleri 

1 
muhtemeldir. Bütün hazırlıkla
rın son derece gizli tutulması 
lazımdır. General Hamilton ile J 

erkinıharhiye reislerinden gay
ri kimse bu tedbirler tatbik o
lunmadan evvel haberdar ol -
mamalıdır. 

Yeni tedbirler 

man denizaltılannm vanşı 12 Mayıs 1915 de şu gizli ve 
Quen Elizabeth'i tehlikeli bir şahsi telgraf çekilmişti: 
mevkie düşürmüştür. Bu gemi- Bahriye nazırından: 
yi böyle bir tehlikeye maruz Quen Elizabeth'in geri çekil-
bırakmamak için sizin emrinize 

1 
mesi veya İtalya ile yapılan an

şimdiden onun ~•ine Exmut ve lamadan mütevellit tadilat 
Venerable ile ayın sonundan sizi cesaretsizliğe sevketmiye • 
evvel yeni inşa olunan iki mo- ceğini ümit ederim. 
ııitör gönderiyoruz. Bunlardan (Arkam var) 
her biri 8,000 metre menzilli ============= 
14 pusluk iki topa ~abiptir ve 
ınaynlere torpillere karsı hu • 
11usi hazinelerle mücehhezdirler. 

Sahibi: A. Camaleddln 8araçoilu 
Neıriyat Müdürü: Maelt Çetin 
Basıldıiı ,.er: EbUzzlya M atbaaıı 

Bir Teftiş Seyahati Hikayesi 
11 .. ••rafı 4 Uncu aayfada) ı>.iyen tatlı bir ürperişle ruhuna 

;ıya bakmakta olan adam, bir- dolandığını hissetti .. 
denbire geri döndU •• Ve bu iki Ağabeyi, anlatmakta devam 
kardeş, derhal biri birlerini ta- ediyordu: 
nıdılar!. Ağabeyisi, cali bir hay - Fakat, korkma!. O. hiçbir 
retle: vakit senin şerefinle oynamadı .. 

TENİ SA.BAK 

Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Fen memuru alınacak 
1 

Toprd: teV>t tallmatnom .. ınln tatbiki için t~kil edilen komls:ron
Jarda çalısmak üzere fen memuru alınacaktır. Bu fen memurları köy
lerdeki hazine topraklarının kadastraı tahdit ve tesbit işlerind~ ısühdam 
olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 llra71 a:eçmemek üzere 3656 numaralı 

maaş tendill kanunu hükümlerine göre alabilecek)erl ücret veıil'?<'ek 

ve yol masraflarından ba~ka köylerde bulunduklan günler iı;in de 
harcirah hükümlerine göre seyahat yevmiyesi tediye ed.!lecektır. Se
yahat yevmiyesi (150) kuruştan "" olmamak üzere ücretin tekabül 
ettiği asil maailll yUzde dördüdür. 

il 

Aranan şartlar 
1 - Memurin kanunu hüküınlerine göre memur olmak 1ç!n til

zumlu prllan haiz buluntn~k. 
. 2 - Yaın 60 dan fazla olmamak, 

3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat mek
tebtnden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü .. 
dtirlüğünde en az bir sene müddetle fen memuru sıfatı ile istihdam 
edilıniş bulunmak, 

4 - Memuriyet yapmışsa sicili itibarile hizmetinden istifade edile
ceil anlaştlmak, 

5 - Askerlilı: ile ı!işiği olrn-alt, 
NOT: 

Kadastro ve harita lıler!nde çalışmıı olanlar tercih edilirler. 

111 
Aranan şartlar 

1 - Aşağıdaki vesikalar bajllı olmak şartile Maliye Veklleti Mnıt 
• Emlik Müdtirlüi1;üne n.taben istida, 

2 - Nüfus hüviyet var:ıkası, casıt veyahut noterce veya resm! bir 
makamca musaddak sureti, 

3 - 6 kıt'a foto~raf caltı buçuk dokuz eb'adında,. 
4 - Mektep tasdiknamo veya ıehadetnamesi casll veya muoaddak 

bir sureti> 
5 - Bulunduğu memuriyetlere ait vesaikin asli veyahut musad

dak sureti ctasdikli sicil lrarncsi veyahut musaddak sureti kAfidir,, 
6 - Sıhhl durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mü. 

sait olduğuna dair bükômet veya belediye doktorlufu raporu, 
7 - C. :h-tüddeiwnum ıtğinden mahkılmiyetl olmadıiına dair vesi· 

ka, cistlda zirine müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilmek sure· . 
tile de olabilir.> 

8 - Hüsnühal klğıdı, 
9 - Askerlik vesikao>', cnüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez>, 
10 - Talip olan ,ahıs .resmt bir dairede mligtahdem ise bu dal

reıı:n alelCısul muvafakatini gösteren vesika, ctalebe müteallik istida ve 
merbutu vesikaların o daire vasıta.sile Maliye Vek5.l ('tine gönderilmesi 
halinde ayrıca muvatakatnanıeye lüzum yoktur.> 

11 - Aıağıda yazılı şeklide taohhütname. 

- Vay diye, haykırmıştı .• Ne Her zaman için, senin şerefini iV 
reden çıktın böyle?!. senden daha çok korudu. Anla-

Genç müfettiş, hadiselerin tılanlara inanmaz göründü.. İ- T hh •• k}• 
sımnı çözebilmekten daha çok nandıklarını hazmetti.. Seni ·aa utname şe ı 
onları, daha müessif müphemi- herkese karşı müdafaa eden o 
yetlere sürükliyen ağabeyisinin oldu .. Seni, her zaman için, pek Maliye Vekaletinde toprak te\•zi koml•yonlarında bir va.ite~e ta-
oradaki mevcudiyetile, bu hita- çok sevdi ve sana, her ~eye rağ yinim halinde bu vazifcyı kobul ede<:eğ i ıni ve en az 45 gün eVJelin-
bından titredi. Hiç birşey söy- men, sadık ve merbut olarak den haber vermeden b~ \•azıfcden istila ett!ğun veya bu vazifeyi ter. 

1 d kr k kaldı Bu O d b kettigim, yahut hizmetin1den istifüde edilmedigi veya isti~Jamımın 
eme en, te ar arısına, ve o- ·· yunu a, sana, en 
danın içindekilere baktı.. Ka- oynadım!. Zaten, sana kızıyor, devamının caiz olmadı&ı idarece takdir edilerek vazifeme nihay•t ve-
·nsının hareketlerine, üzüntü ve ve bu manasız hareketlerine rildigi takdirde komi.~yon mesaisinin sekleye uğraınası sebebilc hasıl 
azap hakimdi.. Şimdi, bütün 0 _ içerliyordum .. Burada olduğunu olması mümkün ve muhtemel zararlara kar0ılık maktuan ve cezai 

h be 1 1 h M 
şart olarak beii yüz lira temınat vermeği ve bunun için hakkımda dava 

dadakiler, hayretle genç adama a r a ır a maz.. emen e-
d be 1 •tt' M , d ikamesine ve ilam istihsaline lüzwn olmadan, bu taahhütnamenin 

bakıyorlardı.. Bu sırada ağa- su Y ere gı ıın. "s u u, gı-
İ icraya vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan de!aten 

beyi: yaben de tanırsın.. şte, orada, , d k takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her b;;uıgi 
- Ne oluyorsun Şadi diye mes u • ansı Vin, baş başa bir ihtil&f için dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara 

.IOr du.. Niçin şaşırdın?!. verdik ve bu işe bir hal çaresi 1 mahkemelerince rüyetini kabul etti&lmi taahhüt ve beyan eder'rn. 
Genç müfettiş, mütereddit fa araştırdık.. Ve nihayet, şu va- NOT : 

kat tok ve ağır bir sesle: ziyeti hazırladık.. Mesud, senin ı - Bu laahhüt1.ame ı:oterce resen tanzim olunacaktır. 
- Fakat ağabey diye cevap rakibin oldu!. Göriiyorırun ki, 2 - Nüfuo hüviyet varakasıadakl hüvıyeti ve lltametgllu ue ııa.. 

verdi •.. Bunun ne demek oldu - çok şükür, iki gün sonra da ol- ıen bulunduiu adresi taahhütnameye yazılacaktır. 
funu aıılıyamıyorum. sa, seni kendi kendine karına 3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmi dairelerde 

Ağabeyi, acı bir kahkaha ile: dönmeğe mecbur etmeğe muvaf veya ticari ve sınai '!lüesseselerde memur ,.e müstahdem veyahut ti-
- Sen, dedi. O kadar hasta· fak olabildik .. Hem, itiraf et ki caret veya san'aUa me~gu! bir şahıs da iştirak edecektir. 

bir haldesin ki, yalnız, anlama- Şadi, sen de onu seversin!. Üç 4 - Taahhütname )'lJkarıki metni aynen ihtiva etmez ve yukankl 
aın, o kadar kendini unutmuj be~ senelik evlilik hayatı, vak- tartları haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923) 
11111kla. kalsan iyi, ayni zamanda tile, hayatını uğruna fedadan J •ııiiiiıliiiillıııiıiiiiiıııııiılliiiıiiıUiiiiiHıiiiıliiliıiiiiııııliıiiiıiıiiıiiiı••ııliiıiliıliiiİııİİİm••I 
gımı.üyorsun da!. - İki gün- çekinmediğin bir kadını sana 
denberi, karın, yabancı bir er- unutturamaz •. Gördün ya Şadi I 
kekl, birlikte, seninle aynı sa bir erkeğin, kansını, yabanc; stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
!onda y~ıek yiyor, ayni otelin bir erkekle birlikte görmesi ne fcletmelerı· Umum Mu-du-rlu-ğünden 
kapısı1-0ıı.n girip çıkıyor da sen tahammül edilmez bir işkence!. y 

birçok tefalar k&rfıl8J!tığın hal Haydi, şimdi içeriye git de, ka- 1 Muhtelı'f tip alçak tevettür muzap'·n lık 
de ·· U k - ~ pazar usulü ile satın 

gorn yorsun!. Bunlar ne rını ucakla!. O, seni çoktan alınacaktır. 
demek, Ö)'e mi? .. Zavallı yav- a~etti~. Sen de, bir daha, böyle 2 _ Fuarlık ll/&/1941 Pazartesi &ünü saat ıo da Met:-o barurun 5 in-
nım, otur " bunların ne de • bır felaketin hakikat olabilme • cı katında yapılacaktır. 
mek oldu~ san& anlatayım.. sine meydan bırakma ; zira ih- 3 _ Muvakkat teminat: 239 liradır. 

Ve: mal, kadınların sefaletini ha • 
1 b 

4: - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leva ... 
- Dur diye ve etti .. Evve- zır ıyan en üyük amildir .. h... zımdan almalan ve kanun! vesikaları ve muvakkat teminatları ile nan edi· 

il, sana dostlar ızı tanıtayım! Bürlıan Çök>k len gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları, (5133) 

Sonraonun~ar1mnaoturup: =============~~==========================~~~===== - Şadi, dedi. _ tiş seyaha-
tinde bulunına1:'1ıgıbr.ıazımgelen 
bir sırada, niÇın Ufiia oldu • 
ğunu sorsam. cevap erebilir 
misin?. Eğer, insan b ~ ol· 
saydı, yine, senin ayla~eri 
karına çektirmekte deV et· 
tiğin bu ıztıraba katlan . wı ! 
Bu, kaçıncı teftiş sehayati i
yesi!. Hepsini dinledik ve 
ıine de inanır göründük!. F 
kat artık, bu hikayelere tah 
millümüz kalmadı. Bir hafta 
danberi, adanın yegine dedi 
kodu mevzuu siz c.ıd<ınuz. Artık 
yetişir Şadi! Karından bekle • 
mediğin hareketler, ayni z:ıman 
da, senin de, ona kat"Sı işlemek
ten çekinmeye, hiç değil!!<!, his
settirmemeye mecbı~r old~ğun 
hareketlerdir.. Bugilıı, k~'.:'nt 
bir erkekle birlikte gördugün 
zaman, düşün ki. ne haıe g~J • 
din!.. Unutma kı, aYni şelu!de 
sen de, onun şerefini - torUtna
ğa mecbursun!. 

Bu esnada hıçkırıklarıııt tu. 
tamıyan genç kadın, )'erill~n 
kalktı.. bitişik ak~~~ g~1 i .• 
Genç adam, o d 1 il, bil ~~
kırıkların duygularıru alt~ 
ettiğini ve ilk guıııerd~e ~ 
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7 ~met Avni İçkili lokanta 

8 l\!'.~Z~ Urbay > 
9 Munır 'ubsin Dilğme 

kardeı;lel h 1 an es 

ıo Zekeriya 
Pe.ıtak 

il Nadir 
Ayıntaplı 

12 llya Levı 

Lokanta 

lmal!t _ 

Adreı 

Hub. Al3lemciyan 
han No. 8 

• , , 
, 

, , 
Eminbey han 
No. 14 • 15. 
Fındıkçı Remzi 
sok. 
Ankara cad. No. 
173 - 175. 

> No. 137 
Hocapaşa Raşil 

efendi han No. 
15/16. 
llub, Hamidiye cad, 
No. 7/9, 
Hocapa~a. Orhanlyo 
No. 6 
Hub, Sultanhamaııı 
Cad. No. 39 

ihbar Kazanç 

name Sene 

5/14 A. 938 2.00 

5/32 A. , 
12/82 B. , 
12/48 B. , 144.00 
ll/16 B. 939 96.00 

11/15 B. > 24.00 

4/ 7 A. 938 106.75 

6/34 A. 939 106.32 
2/ 3 A. 935 205.75 
3 üncti 

20/15 B. 940 12.00 

7/82 938 48.00 

10/ 8 B. 939 144.00 ' 

Buhran Ceza 

-.40 

44.82 
27.66 

211.00 172.80 
19.20 115.20 

4.80 33.12 

21.a5 19.21 

21.28 
41.15 

2.40 14.40 

9.60 57.61 

28.00 891.20 

Hocapaıa Maliye şubesi miı. 
mış ve tebellüğe salahiyetli b;;ıı.enerinde~ yukarıda Yazılı olanlar lkametgth •e ticaretgahlarında bulunama. 
mucibince kazanç ve as&arl miı~yl cosı.:rmemış olduklarından 3692 sayılı kanunun 11 • ız inci maddeler:! 

--.ıefıyete aıt ihbarnameleri UAn yolu lie teblii olunur. (5318) 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 

SA N • N Diş macunu ç·· k•• 
111 1 111 kullanmalıdır? un u : 

Güzel Yüz 
için ilk şart 
Güzel ~iş 

Güzel Diş 
İçin ilk ve en 
esaslı şart da 

SAN İN 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR 

ikropları yü:ıde gü::r öldürür, Jiıleri fırçanın ıiremedili 
ger/ere kadar nüfa:r ederek temi:rler, parlahr, diı etlerini 

hesler ve hastela11malarına mani olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa diılerinizi 

fırçalayınız. 
~cıahanelerle Büyük ltriyat MaJa•alorında halunıu. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Doaya Ne. 

1/ 7U 

130/2751 

52301/2445 

1/761! 

1/7417 

ıı 403 

5215ı/ 163 

55100/2945 

!/ 597 

51169/ 105 

Mu hamftl'.en 
Nev'i b•d•ll T....ına" 

Balatta Hwr çavuı Mali. Mescit so. 
1 ve 1 Mil. Dört yol ağzında 58 No. 
:rı alan altında dilkkAnı olan kArgir 
ev. 
Eminönü Ahiçelebj mah. Limoncular 
so. E. 34 Y: 69 No. ıl klrilr dükkl-
run 60/ 480 hissesi. 
Sarıyer Bilyükderede Kefellk6y 
Mah. Beyoflu so. E: 2 Y: 43, 44 No. 
1ı araa. 
Aksaray Muratpaıa mab. E. ve Y: 
Mektep so. E: 2 Y: 2/1 No. lı evin 
3/48 hissesi. 
Aksaray KA!lp Kasım mah. E: Yalı 

Y: Kumsal so. E: 45 Y: 55 No. lı 

470 

60'1 

120 

86 

140 1112 arsanın 1/12 hissesi. 35 
Çarşı mah. Keserciler ""· E: 12. Y: 
10, 12 No. 1ı 12, 25 M2 kirJlir dük. 
kin. 380 
Samatya eski tmrahor tlyasbey Y: 
Hacı Evhat mah. eski ve yeni Sun .. 
gurlu çıkmazı so. E: ve Y: 18 No. Iı 

80 M2 arsa. 80 
Ciba]J Küçilkmusta!apaşa mah. Ab
dülezel paıa so. E: 164. Y: 134 No. 
lı kargir dükkin. 450 
Büyükadadn Maden mah. Bahçıvan 

.. 

' 

1 

• 
H 

oğlu so. E: 11 Y: 67 No. lı 165 M2 
Rrsa. 185 13 
Eminönü Balıkpazarmda Ahlçeleb\ 
mah. Meyhane so. E. ı9. Y: 25 No. Jı 

kdrgir mağazanın 315/2520 his.esi. 
Bilyükçarşıda Bodurum han list ka • 
tında E: 12 Y: 13 No, Jı klrJlir oda
nın 1/2 hissesi. 

187.50 , H 

..... 
160 27 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 17/7/llMl Perıembe güııQ saat 14.SI 
da Müll Emldk Müdürlüğilnde müteıekkil komisyonda ayn ayn ve aça1' 
arttırma ile satılacaktır. Fazla izahat için Mill1 Emllk 4 üncü kaJemln• 
milracaat. (5336) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedeli ( 4060) lira olan 6000 adet kömllr küfesi (H/7/lHl), 

Pazartesi günü saat ( 11) on birde Haydarpaıada Gar binası d•hili ... 
ki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler!n (303) lira (75) kıırut!Uk muvakkat temi• 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle blrllkte eluiltme ııünü .. atine lı:adal' 
komisyona müracaatlan lhımdır. 

Bu iıe alt ıartnameler lı:onılsyondaıı parasız olanılı: dalıttııııaktadır. 

(5098) 

İnhisarlar U. Müdürlü2'ünden: -
Clnıl Mik. Mu hım-

men B. % 7t6 temtftatt 

llra kr. llrı kr. 

Tutkal 1100 Kg. 825.- &2.50 A. ekailtın• ıuo 
Beyaz f'lbUn 1700 , 658.75 f9.40 > > 15 
Arap sabunu 2200 , 781.- 58.57 • • 15.30 
Soda 8000 > 337.80 25.33 > > 18 
Süpürııe büyük 5250 adet 879.38 85.95 > > 18.30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins •e mlkt:ın TA• 
ı.ılı 5 kalem m2lzeme :lçık eksiltıne usu.tile sab.n alınacaktır. 

2 - Muhammen be.leLerl, ınuvakkat ternlnaUarı, eksiltme ıekıl va 
saaUerl hizalarında yazılıdır, 

3 - Eksiltme 7 /7 /1941 Paurtesl günQ yukanda :razıh saatlerde Kaba• 
taşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 

4 - Şaı:tname ve nümunelcr sözü geçen subeden parasız ahnabilli". 
.5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gil• 

venme parasile birlikte mezkUr koınisyona müracaatları. (4979) 

• • • 
1 - Pasabahçe fabrikamızın yeni inşa olunan binaya nakli dolayısf ... 

le tedarikine lil<um hasıl olan tesisat levazımı kapalı zarf usulüe ekııilt
mcye konmuştur. 

II ,.- Muhammen bedeli 10.930, 54 lira % 7 .5 muvakkat teminat 820 
liradır. 

Ill - Eksiltme 15/7/941 sah lrlnü snat 11 de Kabataşta LevaZllD 
şubemi;:deki alım komisyonunda y.ıpılaeaktır. 

IV - Şartname ve müfredat listesi sözü geçen ıubeden parasız alı· 

nabi1ir. 

V - l\1ünakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanun! 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya bank:;ı, teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarım ihalegünil eksiltme saatinden bir saat 
evvel mezk.Ur komi-;yoıı ba'lkanlıı{ına makbuz mukalJilinde vermeleri IA-
zımdır. c5249, 


