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Perşembe 

4 Onca Yıl -· No. 1164 

Harpten kurtulmak için 
milletlt!rİ hakikaten makad. 
deratlanna sahip kılmalıdır. 

'Demokrasigi bir duman per. 
dt!si r o l ii n ii ognamaktan 
kurtararak hakiki manaıig
,,, anlamalı v " t a t b i k 
etmelidir, 

~yin Cahid YALÇIN 1 

iL.O itlerin sulhu ne olacağını 
ır-g bir türlü açık ve anlaşı-

Ruslar gizli bir 
harp silahı 
kullanıyorlar 

Almanlar hücum 
istikametini 

Kiyefe çevirmişler 
1 

l . Jabilir b0ır tarzda öğrene
mıyoruz. Eden ın sulhunu ise az 
çok anlıyoruz. Bunda hiç bir 
frvkalitdelik, radikal ve ideal 
bir vasıf yoktur. Tam ameli bir 
iş adaıru, ahval ve Şeraite naza· 
ran icrası mümkün şeylerle il<
tifa etmek ve memnun olmak 
meslckini takip eden bir uzlaş
ma taraftarı sıfatiyle söz söy
Jtıyor. Muvaffak olamamayı gö-
ze alın.ak bahasına büyük ide- Yoskova, 30 (a.a.) - Mos-
allere doğru aWmak coşkun - kovada bugün öğle üzeri ne.~-
luğunu göstermiyor. Bu ~- reclilen Sovyet tebliği: 
zaçtalı.i insanlardan ve bu poli- . Sovyet kuvvetleri Sımolensk 
tikayı takip eden devlet. adam- ve Zitomir ıruntakalarında anu-
lanııdan beşeriy~t kanlı bır harp dane dövüşmeğe devam etmiş-
kabusundan eom·a nisbi bir ra- ı tir. Kara kuvvetlerimizle . iş 
hat ve saadet istihsal edebilir; n~ --1.ı ad-... Alına . b' li • · pan hav kuvvetlen 
eükünet ve eımniyete kavuşmuş """'u" Y ..... n \e R~en ordularına lmınaııda eden ır gı ya a -
olınal< hissini bir an için duya- Ruınanya Ba.5\'ekili Gene.:.ral::_::An=tone600===------..,;;;,.....,,.....-.:.(S:..o_n_u_ .. _;:Y_f_a_3_•_•t_u_n_5_d_•>_ 

üst ederek yeni bir hayat ya- 1 m ı. -
bılir. Fakat mevcut nizamı alt r• ~ i: 
ratacal< bir inkılap bekleyemez. ALMAN - RUS ~~:...__........,...,......,,.....-....,..,...-.,.......,....,.....,,..-..... ,....--ı 
Halbuki artık ınsanların muh - İ HAR p VAZ•I YET .• 
taç oldukları ve sabırsızlıkla HARB 
bekJedılıleri şey bu nihai kurtu- l,.,.J...,......,...,_,_.,....., _______ ,......, __ .... ...,-t~ 
luştur · bugün hayal addedilen Beri 'n b 'ld • • 
bir ye~iliktir; gizli diplomasi o- 1 1 ırıyor: 
yunlanndan. sosyete üzerinde M k Tevakkuf devresı· 
~~~. t~!:~i~~e is~~\:= os ova 
dan, emperyalizmden, hıı:rpler- H 
den kurtulmaktır; hakıkaten ya a v a 
yeni bir nizama erişmektir. 

Bu tekamül merhalesine va- h u•• c u m u 
rılınadılı~a ne yapılsa insanlar 
için daıml daniyeliın de uzun 
bir ·ılı•"' sulh e -resi emin 

:!~1;ı::;s ~: s~~~~~i :~~~ 1 Hareka"f pla"n "ahı·ıı·n-

Öyle görünüyor ki bugünkü durakla
maları büyük hareketler, hadiseler 

ve badireler takip edecektir 
. 

gızlı gızlı cereyan etmiş olan U 
dıplomaııi entrikaları, gizli an- d • k' f d • 
laş~. parlamentolarda ha- e ın ısa e ıyor 

YAZAN: 1 
[imekli General Kemal Koçer 

kikı maksat. ve hareketlere uy
mıyan resmı beyanatlar, dost 
gorünen devletler . a:asındaki , B b d • 
entrikalar na.s~~ bızı yırmi sene 1 esara ya a yenı 

Taarruzun hedefi, düşmanı 
ordusunun imhasıdır'. denilme~ 
teclir. Bu, çok eski bır strateJı 

sonra da.ha müdhış bir harbe b • h • t d'ld' 
gotürmÜli"e bu eski usuller ve ır şe ır zap e 1 1 Harbin esas gayesi, hasım 
an'aneler devam etmek şartiyle Berlin, 3o (a.a.) _ Alman kaynaklannı kurutmak, bu su-

kaidesidir. 

kıuulınak isten~ek sulhların tebliği: retle müdafaa imkii.nlarım kı-
hepsi bizi az çok bır fasılayı mü- Düşman Smolenskin şarkında rarak onun ordusunu esir veya 
teakip beh_eınehal reni bir mez- ihata edilmis bulunan Rus kuv- imha etmektir. 
hebaya goturecektir. Bu defa . . d haı·bi tekrar Ahnanya çıkara _ vetlermı kurtarmak için Alman lki yıllık hadiseler, bura. a 

beyi sınırlarında kabul eden 
Polonyanın cephe gerilerine 
dalan zırhlı kuvvetler karşısın
da, ordusu inhilal etmişti. 

Şehirlerine havadan indirilen 
darbeler, Holandanın beş gün -
de silahını bırakmasına kii.fi 
gelmişti. Nihayet, Belçika ordu 
sile bir müdafaa sistemi yarat
mak istiyen müttefikler, Dun -
kerk istikametinde saplanan 
bir kale tesirde denize atılmış-mama başka bır devlet tahrik çemberinin açmak gayesile yap- bir çok misaller vermektedır: 

-"ecektı·r. Beynelmilel hükum·· tığı yeni hücum teşebbüsleri Çeko _ Slovakyanın işgali, ordu-~· S f h' · · t tt Muhare (Sonu cayfa 2 sUtun 2 de) 
siıı·ecck münasebetler. milletle- onu sayf• 3 sütun 3 de)) nun es mı ın aç e .. ı .. ____ '---------------
ı-ın mukadderatına bakım olan _____ :...:...:.....:..--..:..::....:....::::.:....!....:::.;.;::..:==-=::;..------:---H--.1-n-d-ı·-ç-ı·-n-ı·--fı·raıenn huduts~ hırsıcah- c •. b utı• de 1 n g ı· ı tere larıım sed çe~er bu· mıt!tiyet al- ' 
madıkçavakıt:vaınt.ıntikam ve • emrı· vakı·'·n iııWfı harp!erinın faeıalarıııı ya-' ı•şga 1 ed ··- n 1• n 1 ra na 1 şayacıığız Harpten kurtulmak 
için milletleri hakıkaten mukad-ı den sonra 
deratıarına sahıp kıhnalıdır. De 1 k • ? • hta rı 
mokrasiyi bir duman perdesi ro: ece m 1 • 1 
liinü oynaın~tan kurtararak 
hakiki manasıyle anlamalı ve 
tatbill ctınelidi~. . 

Mıster Edenın tems ı;deceğı 
sulhun Almanyayı ~kerı ba
kımdan bir aı;ııa dunyayı ~eh-

1 dit edemez bır hale sokacagını 
kabul cddim. Fakat Almany:ıya 

Fransızlar İngiliz 
notasına nihayet 
cevap verdiler 

İranda çok fazla 
Alman bulunması 

tehlikeli imiş 

B. Eden Japon ı 
işgali hakkında 

izahat verdi 
tahmil edilt:cek şar:-ların .tama- ı Londra, 30 (a.a.) - Röyter Londra, 30 (a.a.) - Salalıi-
ım tatlııl< ediluıe::mı tcnıın ka- ajanmıun istıhbaratına nazaran, yelli bir kaynaktan öğrenildi - J • • 
bi~~lacalr mıdır• Bugünkü har- : Ciboti Fransız müstemlekesi, ğine göre İngiliz hükumeti, İ- ngılferelllll Japon 
b. Vcrs:ııllcs mualıcdenameı;ı geçenlerde İngiliz memurini randa çok fazla Almanın ikamet h kk d 
~i intaç etıniştır, Y_Oksa Versa- etmesine müsaadeye devam e- ya a lll a 

k
. a nar t d tarafından verilmiş olan nota- clild' - . takcli d 00. 1 bir ha-

illcs'ten sonra 1 z ". ' ere - nın cevabını şimdi göndermiş- ıg_ı r e Ye. ı _ kararı 
diıtler, h-.talar, eııtrı~~lnr ve tır. Bu notanın muhteviyatı ma reketın !ran me~aatler.ı bak 
samimiyet.ııı.lıkler mı. Haydi • • . . .. lnundan arzedecegı tehlike hu- Londra, 30 (a.a.) - Avam 
bu bakımdan akla gclcbi~ecck !um degildı_r._ Maam~fih mw; - susunda !ran hükümetinin cid kamarasında uzak şark hak -
m.ahzurl;ra meydan. vcrılmıye - temlekede ıkı ay kifayet ede - di surette nazarı dikkatini cel- kında yeni haberler veren B. 
ce ini de k'tbul edclıın. Fakat cek eu.ak bulunduğu ve Vichy betmiştir. Eden Vichy hükfımetinin Ja -
ba~ka d.,vktled ne Y.apacağız? memurlarının mümkün olduğu ..;;.;;...;....;.::.;.;,;_ --"""""",....--....., ponlarla biri Camren körfezin
Onlar bird.,ıılı!re ruulk halıne kadar uzun müddet Cibutide tasavvuvrunda oldukları öğre- de, diğeri Laigonda olmak üze-
nti gelccelder• Artık .hiç bir kontrolü ellerinde bulundurmak nilmiştir. re iki deniz üssü ile Hindiçini -
devlet arn.sınJa ırrcdenlısme d:ı- !!'-~. "'!!!!=~~~~~~~.;:.,~~=~=========~ (Sonu ıayfa 3 sütun 6 da) 

vası k'ı.b1.ıyaca.k ıru? Faraza rin üzerinden kaymak ihtiyat- Bu şartlar hakkında uzun iza• -:;/:::===========-....~ 
Akdenizıle Adriyatik sahille - kfırlığını gösteriyor. O, yakında hat vermiyorsa da kabul edil- ' 
nnde İl<' yan Uzakşarkta Ja- Hıtler tarafından bir sulh taar· mesine lüzum gösterdiği esasa BaŞVe ki 1 
pon tel.d!tleri ~~ ola~:ık? ~ih~- ruzu yapılacağına ihtimal ver- nazaran neler yapılmak lazım • 
yet mütelıakkını . ıd_eol.oJ'.·~rın mektcdir. Herşeyden evvel bu- geleceğini anlamak zor değildir. A k 'd 
sulh ıçindeki tehdıtkar ıstıhm- nun reddedileceğini tentin ede- Bu program günün meselesini n a r a a 
rına ne tedliir lıulunacak? 11Iıl- rek sebeplerini de gösterdikten belki muvakkaten halledebilir . J 
li devletler üzerinde jandarma- sc_ıu.ra nasıl bir sulh düşündüğii·' Fakat yukarıda da dediğimiz gi- Ankara, 30 (Hususi) -
!ık v•zifesini kim görecek? Ve 

1 
n~ anlatıyor. Onun telakkisine bi bütün dünya davaları halile Başvekilimiz bu sabah istas

devletler arasında melhuz ihti- gı..re Avrupanın ortasında aç durdukça ve devletler arasında- yonda vekiller, mebuslar, bü-
18.flar siyasi heyetlerin hak ve ve bedbaht bir Al.manya bıra- ki aynlıkları doğuran amiller yük bir kalabalık tarafından 
adalet meJ:humu t.ıınınuyan oto· 

1 
lula.maz. O da diğer milletlerle eskisi gibi hüküm sürdükçe yal- karşılandı. İstirahatten çok 

rıtelerinden alınarak hakiki 
1 

müsavi şartlar dahilinde yaşa - ruz Almanyanın bir daha harp istifade ettiği yüzünden ve 
bir malıl(emoy" nasıl verilecek? m11lıdır. Fakat Almanyayı yir- edemez bir hale sokulmasiyle neş'esinden belli idi. Başvekil, 

lngılten hariciye nazırı Mis· mi sene sonra tekrar bir harp dünyanın derdine çare bulun - başvekalete giderek uzun ı 
ter mm, "UgÜn insanların vic- çıkaı-aıruyacak askeri şartlara muş olıruyacaktır. ~ müddet meşgul oldu. 
danlarım kemiren bu mcr,clele- tabi tutmak icap eder. Hüseyin Cahid YALÇIN 1 '-·---·-------./ 

---, 

B. Wıllde 

B. Wilkie'nin 
yeni bir nutku 

Eski Amerika Cüm 
bur reisi namzedi 

Ruslar b!r ay dayanırlar
sa Almanyanın hezimete 

uğrayacağına kani 
Şikago, 30 (a.a.) - Wiİkie 

beyanatta bulwıarak Sovyetler 

1 

Eylüle kadar dayandıkları tak
dirde Hitlerizme nihayet veril -
ıniş olacağını söylemiştir. Wil
kieye göre Ruslar Alman ileri 
hareketini durdurabilirlerse, Al
manya bir çoklarının tahmin et-
1.iğinden evvel hezimete uğraya- 1 caktır. 

İDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 84: fstanbu1 
\lgraf: YE."'l SABAH İstanbul 

TELEFON: 20795 • 

Her yerde 5 Kuruş 

B. Millet Maclisinin bir ay dahJ 
tatil yapması muhtemel 

Meclisin pazartesi gün· 
kü içtimaında görüşü

lecek meseleler 
Ankara, 30 (Hususi) - Baş

vekil, bugün Meclise giderek 
bir müddet meşgul oldu. Mec • 
!is pazartesiye saat 10 rla a~ı
lacaktır. Ruznamede meclis tı~
saplarının tasdiki ve adliye z• 
bıt katiplerine yapılacak z:un 1 

layihaları vardır. Salıya par:ı 

gnıpu toplanacak, harieiyen;n 
bır aylık hadiseler hakkında 
mebuslara izahat vermesi muh 
temeldir. Eğer hükünıetten mü
him bir !ayıba gelmezse meclisin 
bir harta oonra tekrar bir ay 
k?.<lar ta.ti! yapınası muhtemel
dır. 

Ankara K İstanbul ha
va seferleri başlıyor 

4 Ağustostan itibaren heı gün Ankara 
ile lstanbul arasında 

bir tayyare gidip gelecek 
Ankara 30 (Hususi) - 4 A· 

ğustosdan itibaren Ankara -
Istanbul hava seferleri başlı -
yacaktır. Her sabah saat 8.10 
da !stanbuldan hareket eden bir 
yolcu tayyaresi Ankaraya ge- J 
lecek ve aynı tayyare saat 15.35 

de Ankaradan hareketle !stan· 
bula evdet edecektir. 

Bu hava seyahatinin rahat 
bir şekilde geçmesi için bütün 
tedbirler alınmış bulunmakta
dır. 

Rus- Leh 
anlaşması 
imzalandı 

Rusyada bir 
Leh ordusu 

teşkil edilecek 
Rusya Polonyanın tama· 

miyetini kabul etti 
Luııdnı, 30 (a.a.) - Leh • 

Sovytıl pdl<tı bugün saat 15 de 
(Gn~~nVJch ~aatı) Lon:lrada 
iıru.a edlbuıştir. 

Polonya Ba,<ıvekili General Sikorı.ki 

Pakta gnı e 1939 sene8inde 
Sovy..t Rusya ile Almanya a -

(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 

Fransanın 
tuttuğu yol 

Churchill'in ı1--• Her Sabah 

nutku 
Almanya Fransa İngiliz gazeteleri 
işlerine müdahale· Başvekilin nutku-

sini arttırmış 
Londra, 30 (a.a.) - Afi: 
Times gazetesinin Vaşington 

muhabiri, Vichy haklunda ve 
"Mihverv peyki Vichy,, Unva
nı altında bir etiid neşretmiş
tir. 

Bu gazete eliyor ki: 
Hincliçlninin müdafaası için 

japonya l\e yapılmış olan ''Mesai 
birliği,, nin her gün daha ziya- ı 
de kararan bir tarihin son 
faslından başka bir şey değil- j 
clir. Japonların bir ültimatom 
vermeleri lüzumsuzdu. Çünkü 
buna kat'l!fen ihtiyaç yoktu, a-' 
mira! Darlan ile diğer bazı kim 
seler, zahiren mareşal Petain ile 
dahi 2stişarede bulunmaksızın 
yalnız Lava! ile elbirliği ederek 
lngilterenin · Hindiçlniyi tehdit 

1 

etmekte olduğunu ve Ahnan-
( Sonu sayfa 3 sütun 6 da) 

nu iyi karşıladılar 
1 

Londra, 30 (a.a.) - Afi: 
B. Churchill'in nutkundan 

bahseden Times gazetesi, geçen 
seneden beri sarfeclilmiş olan 
gayretin azamet ve ehemmiye -
tini kabul ve teslim etmekte, 
an~ak tetkik edileceği vadedil
miş olan tenkitlere cevap veril
memiş olduğunu ilave eylemek- i 
tcdfr. 1 

Bu gazete, başvekilin harp 
gayretinin arttırılmasına mü -
teallik olan tenkitleri kabul et· 
mek suretile ne memleketi, ne 
de kabineyi zara düşürmiyece
ğini yazmaktadır. 

News Chrenicle gazctcJi, 
harp istilısalatı hakkındaki dün 
kü müzakerelerin mahiran!' hi r 
nutuk şeklini almış olduğunu 
yazmaktadır. 

(Sonu aayfa 3 eütun 5 de) 1 

• iki haber 
karş1sında 

Bir akpın gazetesinde tesadüfen 
alt alta konan ıu iki kısa ajans 
hıııberl, Türk yurdunun bugUnkU 
me3'ud durmunu tasvir bakımın· 

dan sütunlar dolusu yazıdan .•aha 
engin bir belli(jattedir. 

Bükreı 29 (a.a.) - iki ejyorer 
idama mahkOm edilmlı ve hüküM 
derhal infaz olunmuştur. 

29 (a.a.) - Halk Bankasın n 
Antep şubesi bugtln güzide davet

liler huzurunda törenle 1'Çılm t· 
tır. 

Harbin fel.ikcti ile ıultıün saa· 
det l ni a::teta el ile tutulaca~ k'"'.:13.r 
tecessüm ttt ren bu iki rt1;n 1 mini 
haber. Bir tcroıft:ı vat.:ı.ndafl;:;;r 

idam olunurken Tı..lrk Vtltoınında 

milli bir kredi mücs::c:ıe::i yeni bi:

ıube açıyor. 

Ancak unutrnamıık 15ır.ımdır ki 

bu nimeti, tek bir kt.t.le halinde 
birle1mif olmamıza ve iriikl51imız 

le ıerefimi2j korumak itin iı::abır.· 

da son ferdlmlze k:ld:lr <;ra..,,ü gö
ze aldırmış bulunmoımıza borçlu 
yuz. 

A. Cem•leddln SARAÇOG L U 



_ Bayla : 2. 
----____ ,r-:-::--:-::-:-:-=~:7"=-=~~~-=:7'"'---

--~_H_.A_V_A_c,_IL_I_'/"_B_A_I-1_· s_L_E_ı_·, J=· 

Çine karşı hava hakimiyetini idame eden Japc lar, lngilj 
tere ve Amerika ile harbe tutuşurlarsa ne yapabilirler? 
Uzak.şark vekayii günün ha

diseleri arasında mühim bir yer 
tutıınağa başlamıştır. En niha
yet Japonyanın Hindiçinide üs
ler elde edece:;i aııl.aş:ıhyor. Bu 
hadisenin diğer bir takım ihti
laf ve ihtilatlara yol açıp aÇ
mıyacağını zaman gösterecek -
tir. Çünkü bununla büyüklü, 
küçüklü devletler, hükumetler 
alakalı1:'r. f 

Amerikalılarla Japonlar ara
sındaki rekabet ve bundıı.n do· 
ğan ihtilaflır yeni bir ~ey de -
ğıltlir. İn;;ilizlNlc Japo.ılarııı 
arası daha sonra acıJııuqtır. İn- 1 

gilizler tilhas.sa dcnizciİik ba
kınıından japonlann muallim 
ve mürebbileri, dostları ve en 
nihayet müttefikleri olduğu hal
de son zamanlarda miiselliili 
ihtilafa sürüklenecek kadar mü
nasebetlerinin gerginleo;mesinin 
şüphesiz sebepleri vardır. 

Japon - Rus münasebeUl'rin -
ele, Çarlık Rusya Z11111anındı 1 

İııgi!Ulcıin tesiri görülmüı;tür. ı 
İngilizler Cenubi AfrikaJa Bo
er~rle m01ıgul ıken kendilerine 
kal'!Jl dik kafalı bir siyıset ta- I 
kip eden Rusyaya muğber ol
mtı§lardı. 1n~11izlerm yeliş -
tirmesi Japon balıriyesı de lS0-1 
harbinde Rus donannıa.ı;ına ı;a
lebe ederek bu geçmiş kini tela- 1 

fi etmiş oldu. 
O \·akit Rusların Uzakşark ı 

filol:;n iyi idare edilmemişti. 
Bununla beraber japonların 
cilr'etkarane h.vekc·tleri ve 
harp hileleri nazan dikkati çek-J 
miş \"e takdir edilmişti. 1 

Japon kaı·a oniuları Avıupa I 
ordulanndal<i terakki ve yeni
likleri almakla beraber idare 1 

vı. kumanda da kendilerine mah 
sus milli an'anclerden tamamiy- 1 
le aynlnıış de~ldır. 

Sırası gelmişken japon ideali 
ve milli mefkiiresınden biraz 
bahsetmek isterim. 

Hiponism denilen bu idealin 
esası şudur: Japonya daları -
na güneş deniz<len doğar. Ja-1 
nonlar kendı memleketlerini gü
neşin ilk ayd.ınlattığı mukad -ı 
de:ı bir memleket teli.lı.ki eder • 
ler. Güneş diınyaya nıır ve be-j 
reket verdiği gibi Japonlar da 
dünyaya. feyiz vcrmcğe me - ı 
murdur1ar. Bayraklarındaki gü
neşın manası budur. İmparator 
ayni zamanda ruhanl reistir. 

Görülüyor ki, Japon mefkii -
resi Asya nizıı:ıniyle hatta dün
ya ile alfıkalıdrr. 

Hiponizmin illı: hareketi ya -
hancıları memleketlerinden çı
karmakla başlar. 1904 harbi, 
ilerisi için ümit \'erici mahiyette 
neticelenmiştir. 19H Cihan 
Harbinde lngilterenin yanında 
harbe girerek bazı müttefikler 
elde etmekle beraber Avrupa 
harple me ·gulken japonya ça- 1 lu,makta idi. Nihayet Mançu
ko imparatorluğu de!Aletiylc 
Ş:ırki Asyaya iyice yerleşmiş ve 
Ruslaı1n dahili vaziyetleıinden 
istifade ederek Çin!.ilerle muha
rebeye tutuşmuştur. 

Çin - Japon harbinin sebep -
!erine gelince japonl r genişle
mek ic;in Ruslarla mücadeleye 
nıccburdurlar. Bunun için As
yada kara ve ha va üslerine ih- 1 

tiyaç vardır. Bu ii&ler Çinlile
rin elindedir. Çinlilerle anlaş
mak mümkün olmamıştır. Bun
da yabancıların teşvikleri var -
dır Onun için eV\·ela Çin se -
frri baslamıştır. 

Ve f!CUe Jaııonlara göre ayni 
ırktan olan Çinlılerle anlaşma
m.ık için bir bep yoktur. Çin-
1 iler:n muhalefeti lıep harici et-
sırd~ ileri geliyor. 1 

Jaoon ha.va sanayiine ge-
lince; Tayy:ırclcrini kendileri 
yapmakla beraber Avrupa 
memleketlerinden de satın al
makla ıdıler. Bundan senelerc·c 
evvel uz..~ hava seyahatleri 
yaparak Avrupalılardan geri 
kalmadı:<lannı göstermeğc ça
lışıyorlardı. Sonra karşılarında 
Çin gibi harici yardımlarla harp 
eı.len bır devlet vardır. Gerçi Çi-
l tayyar' veren devletler ara
sında bilhass:ı Amenka gibi 
hava sanayii yüksek bir clevlet 
de vartlır. Fakat harice tayya
ı't· verirken bir çok tesirler altın 
ela kendisine lazım olan yüksek 
\''lsıfn tayyarelerin verilmiye- r 
ccği <\;.phesizdir. Bundan do
l;ıyı Çin havacılığı japonlara 
faik dı:ğildir. Sonra ll&{layi 
merkezleri de harp sahne.;i ol
mu tur. 

Avrupa harbi bıuılıyalı ilci se
ne oluyor •. Taponlnr bu tecrübe
lerden ıstifade ederek yüksek 
lfasıfta ta.yvare yapmağa çalı -

1 

1 Yazan: 

1Emekli Rv. Bnb. 
Bedri CELASIN 

Po.'lape, Palan ve Jap adala.
nnd~ki <Boksit) alüminyum te
min etmekte, tayyare ve yüksek 
i~tta kullarılınaktadır. 1 
Japonyanın en büyük derdi 

petroldür. 1 

Japonbrla :Milıver Devlelle
şacaklan muhakkaktır. Ancak ri •u-a~ındati mıİl13'.eb("t ne n
h:ı.rp esnasında tcrakkiler kcn- !uma olsun J::oon!.ınıı Amerl
dı teknik ltudretine ılayanarak k.Jılara karsı \'C Amerikalılar"ı 

t kip cclilebilir. 1n;;iltere bile J'1, ?:ılara kaı ı va:iveti laha 
Amerilwhlann yaıdı.nırıa mıh- ziy~de mübhem kaın1akta t•e
tııç olunca Ja11onlarm d3 Al- va mcdemiyeceğı a:ti !ıyor. 
manya gibi bir devletin yardı-1 Şurası muh:ıkkaktır ki Al-
ınına rrıul.taç bulıın.;.cağ1 neti-
cesi çıltar. flu ihtiyaç belki Çin '!anlar, japonyaya bilhassa ha.
harbinde o knılor kendini gös - ' .;ılık habmın:lan yarılım et
termiyebilir. Fakat İngiliz ve mek istiyecPkleniir \"e istemL' - ı 
Anıcrika.lıl.ırla .:arşılaş'nC!l ıs le dir. Ruslar ileride kendil•ri-
değişir. ııe karşı kull.ıı."1.1.lmruıı muhtemel 

J 
_,_ 

1 
harp mal:ı.-me~irun traru;it ol.ı-

apo""'r ı rp san1yı ntle rak geç::ı:ıesıııc rAzı olma.mışlar -
müterakkidir•er !"ora For- ılı. 
moz \'e Sahal1n adalarındaki Uza ·şarkın coğrafi vazıyeti
madcn sahal:ırmın nıMal)ası 000 n göre ıııulılcme! ıhtılaflarda 
bin hektara b•lig olmakhılır. hava kuV\'etleri mı!~.m işler gü
B kır, günıU,, ve demır ce\'lıeri 
istih~:ıl edilmekle, ise de harp rebilir. Japonyn, Alman - Rus 
sanayii dolaydyle demir cev- harbinin inKişaflannı takıp cde
heri Manı;ukochn ilhal eti dJği rek belki çok iicri g'tmıy~rck -
halde gıme k"fi gelmem tte -ı tir. Ve Ilındiçini mest'lesi bel- 1 
<lir. _ ·- _ ki böykce bitcP. __ _ __ 

-------

(Daş tarafı 1 ın:ı Silhlfede) 

!ardı. Seıfan ilo:erı:ıtlen yapılan 
yarına ise, bütün funidkrı o~ı- 1 

yan Majino:ıuıı rolünü sıfıra 1 

indirmiş ve ~yyar ordu da tclı 
did;ni gerilere clo.,ru teı:cıh e
den müteamz.ın nıal:sarlına 
riım olmuştu. Sırp ve Yunan 
orduları da ayni akibelc uğra
mışlardı. 

Orduları mı artık mukavemet 
edcmiyecek surette .-zilmişler -
di? Memleketlerin büyük kı
sımlarının i gali. mücrulele ru
hunu mu baltalnmışlı? Filahın 
vasıtanın ve metodun ü·tüıııli-' 
ğü, muharebeye devanı ku 1re-j 
tini büsbütün mü siJm4ti? Harp 
sonu ,bu felaketlerin ruhi ve 
maddi s:bep!Pr:ııi tahlil edecek' 
tir ... 

Alman - Rus harbi, bugüne 
kadar benzeri vak'alar kaydet
medi. Rusların ağır zayiata da 
uğradıklarını tebliğlerinden sez 
mek mümkündür. Bilfıkis, bü • 
)iik taarrıız ordusu, hemen her 
yerde mukavemete maruz kal· 
dığını itiraf etmektedir. Kanlı 
bir hareket muharebesi cı>reyan 
ettiğini teslim etmek ve bu va
ziyetin tahminlerin hili.fına, 
uzun sürereğine inanmak lizım 
geliyor. 

Fransız ordusıınun adedi te
fevvuku haiz olmaması değil, 
silih ve vasıtanın karakteristi
k! bakımından acze düşmüş ol
ması da tetkike değer bir mev-ı 
zudur. 

Rus ordusu. dönen macera
lardan da intibah dersleri ala
rak, silaha, vamtaya. mislile ve 
aynile mukabele etmeğe çalışı
yor. Eğer. Rus ordıı•u büyük 
sürat ve manevra kabiliyetini 
haiz bulunmasaydı, MOBkova ve 
Leningrad i•tikamellerinde açı
lan gediklerden llerliyen ordu
lar için maksadlama erişmek 
mümkıin olurdu. 

Bugiinkü korkı:nç siiahların, 
bir meydan muharebesi aczini 
uzatmayacagı aşikardır. Sürek
li çarpışmaların iki lerafça da 
ağır ı:ayiata mal olacağı tabii
dir. I{iyef, Mosko-;a ve Lf>..nin
grad öclerindeki musaraaların 
yıpratıcı bir mahiyeti vardır. 
Bununla beraber. mulıru-ebe, 
henüz kafi neticesini iktisab 
etmekten uzak gibi gözüküyor! 
fi milyonluk iki hıusım ordusu
nun karşılnstıkları haftalarca 
evvel \'e resmi ağızlarla söylen
m iştı. Her iki taraf da büyük 
kuvvetlerini kar ve zarar 
meydanına kaydırmak için ye
tt>Sı zamanı da kazanmıştır. 

Gelrn haberler, muhtelif mın
t.akalarda tümenlerin imhasın
dan balı istirler: Acaba, çarpış
malar mahdud sahalara mün -
hasır ve ha~kiit mevbi midir 7 

Büyük meydan muharebeleri 
için dÜ~ünülen planlann tatbiki 
yeni milyonlara mı lüzum gös
teriyor! Yoksa bu deh,etli sa
,·aıılıırın mahiyeti mi gizleniyor! 
Rus ordusunun seferberliğini 
ikmal etmek üzere tasarladığı 
bC'j haftalık bir zaman geçmiş -'ı 
tir. Alman ordusu iııe, esaow>,n 
yıjpna,Pnı hitama erdirdikten 

sonra teşebbüse koyu!m.ıştur. , 
R;ıs ordu~unua dil! ünülen öl<_'Ü
df' mukab:l taarruza geçebil
mek maksadile daha bir ay 
h!-klemcsi icap edeceğine daır, 
olan b•ır,iinkü bir Lhndra el
ıgra ı r;ö:ııe çarpıyor. Ancak. Al
maa telıliğleri baı;ılayan azim 
teybiisliıı çok yakın bir ::aruıın
da ba•arılacağını bi«dirn,.,kte
didcr. Ruslar, lıakikakn wn 
kuv\ ctlcriııe de müracaat ede
rek. bıiyül• meydan mıılw.rebe
luiııi kabul etmişler midir? 
S~Yı üstürılüğüııün Ruslarda 
bulunduğu da temin edildiğine 
göre, Rus ordusunun çekilme -
me~i de ihtimal dahilindedir. 

Moskova istihbarat ~Ü:
dür muav;ni de bunu teyid 
ediyordu. Öyle görünüyor, bu· 
günkü duraklamaları, büyük ha.' 
rekeller, hadiseler ve badireler 
takip edecektir: İntizar! 

..- il!! -- - itit±:ıi2l 

{{ısa Haberler 1 
.......... 

q * Kuduz kedi 111rdı - Ortaköyde 
Çiftebamamda 1 O numarada oturnn 
Mf!lah t. e\rvelki gün Sat·aybumun- j 
daki Park ıaı.ınosunde, otururken 
gaz..no sahibinin kedisi. tarafuui.-n 
ısınlmıştır, 

Melthat kuduz hastah.anesine kal
dırılmış, kedi de kuduz olup oln1a
d.ıi;ının tayiııi i•,;in trin bir güı;lükle 

yakalanarak ayni hastahoneye gön
derilml1tir. * Bır namus hırsız:ı mahkOm ol# f 
du - Nazife Ojdında b.r g('nç kıza 
zorla teca\•uz ederek kendisini kir
leten Ömer Oyar adında birisi. dun 
birinci aiır ceuı mahkemesince 3 
st'rte 6 ay müddf'tle hapse mahki.ım 
edilmi.tir * Satie davaıı - Sabık Dıe-nlzbank 

erki.nının bir J"l"tiırldc~t~~beri birınt'İJ, 
ağır .. cezada_ nakzan gorulmekle olan I 
Satie suıistimal davalarına dun de 
dev-dm edilmiştit'. 

Neticede mahkeme. Denizbank 
kanununa göre herhtıngi bir a.:ıt.ı.ş 

içın tktısad Ver.ilet.ine sorulması 
l~izım geldiği hald~ Satie lMnasının 

satın aJınmuının rulmamış olma
sının husu .. ;;i bir mtiu:;ıdeye Uı;tinad 

edip etmediğin.n İk1ısad Vekftletin
den f.;orulınasına kcu..-lr vern\lŞ. mu
hakeıncyi b:tşka bir gurıe- lHrakmış

tır. * SümerNnk Umum M"'dUri.i 
geliyor - 1rmitte tetkiklerde bulu.
nan Sümerbank Un1uın 1'-1üdurü Bür 
h:ln Zıhni Sanus'un bugun hruni-
:ıe gelmesi lıeklf"nmekWri. * Galataaııray li.,.n kUf"MI a~ 

çıld• - Galatasaray lisesinde lngi
lizce muallimlerinin devam ed~k
leri lisan kursu dun açılnw;tır. 

* EOlence yerleri tarifeleri -
Baıı gazino ve ~lence yerltti sahip 
lerinin tarifelere zam yaphklan an
la ılmt ır. Bunlar şiddeUe cezalan
dırıla<-aktır. * Oilençiler y.§alıyor - Son gün 

!erde bahçe ve gazinolardaki dilen

cilerin ço&aldıit ııöıiilmUı;tür. Dün 

40 dilenci yakalanarak Da.rüllcezcye 

gOnderilm~lir. 

·YEN1 RABAıt 

HA E L 

Orta Tedrisat 
Kadroslj_· 

roKUYUOUW ~ 

DiYOR Ki: 
-Manifatura 
muhtekirleri 

--o--
Maa.rif Veka!eti tarafın

dan hazırlanma.2• 
başlandı 

Maarif Vekaicti orta tedri -
sat kadrosu üzerinde tcdkilcler
de bulunmaktadır. Bu kadro için 
her sene eruıtitüden 120, yük
sek muallim ve Ankara dil, ta
rih, eografya fakültelerinden 
de 200 ınezun ile 320 kişi ha
zır bu!Jnınaktadır. 

tMcnml:mn hiç hiıisi geçen 
:;(.il, rJdugu gı\,; lo.tanbula ve
rilmi.re.:elrtir. Üniversite rne -
7.ı.ın veya taoe~lerircden mual
lim o~mak istiyenler~ne geçen J 
ııene:;i giioi lstanbulda ancalt 
Y' rtlımrı ö,::Tetıneıılik yapa -

b:l~eklcrdir. 1 
Btı t><neki ıuezunla.-ın !stan-

1 

imla tnyin olunabilec.ek.JePi hak-
kııı<laki habec yım.lı~tır. ı 

' 
Çocuk kampları kapandı, 

Ç~c.<!: bnıpları tlün kapan -
mıştır. Ru senekı kampa 101 
t~ lcbe ~tiriik etmiş ve kamp 
sonJnda J.·aptlı!n umumi mua -
yrn~leri neiı -·'lde çocukların 
1 il.a 2.5 kilo ddıkhn anlaşıl • 
mıştır. 

Uy z vakaları 

Halk bu hastalığa yaka
lanmış esnar görürse 

i.ıbar etmeli 
Son günlerde uyuz hastalığı

nın bir salgın halini aldığı gö
rülmüştür. 

Bu hastalık bilhassa seyyar 
esnaflarda görülmekte ve bun -
!arla her daim temasta bulu
nan balk ta uyuz hastalığına 1 
tutu'ırna k taclır. 

Bıınun üzerine Belediye Sıh
hat işleri müdiriyle yaptığımız 

görüşmede Sıhhat İşleri Müdü- 'ı 
rü şöyle demektedir: 

- Biz elimizdeki bütün im • 
kanlarla bu hastalıkla mücade
le dmekteyiz. 

İstanbulda bulunan 18.000 
esnaf ancak üç aydanberi 

muayeneye tibi tutulmakta ve 
hastalıklı olanlar derhal has -
tahanelere yatınlma.ktadır. 
Yapılan muayeneden gelecek! 

muayene devresi içinde geçen 
üç aylık müddet zarfında belki 
bu hastalığa tutulanlar olabilir 
ve tabii bizim de bundan habe
rimiz olamaz. ı 

Bu işte halk da bize yardım 
etmelidir. Gördükleri uyuzlu 
bir esnaft bulundu~lan __ mınta- : 
kanın belediye hekımlıgme ve
ya bize daha olmazsa polis mer 1 

kezine ihbar ederek yaka.latma
lıdır. 

İşte aneak bu sıkı çalışma so ' 
nunda.dır ki bu hastalığın önü- r 
ne geçebiliriz. 

Halkın istirahati temin 
edilemez mi? 

Beyazıdda oturan okuytteu1a· 
rımıZ'dan Fanık Flllı: lmza&ile al
dılımtz rnektubtı aynen veriyoruz: 

At yarııların• çok mef'akh· 
yrm. Sunun içindir ki her hafta 
Vellefendl kOf'I mab.alltn1 boyla· 
yan binlerce kitinin araetfta k•
tıimaktan knedlm; ahıımtyorum. 

Fıricat bizde nedense ıporla aliı

kalı o~an halkın hrtirahat1 hiç dU -

ı;:Unulmuyor. Sirkeciden kalkan 

~ren hld i5tiabını çok afaA bir 

yolcu kL,;tlesile hıncahınç doh.ıyor. 

Ez:ıe büzü1e Veliefendiyl bulun

caya kadar bir hayli hırpalanıyo
ruz. Ko9u 1nah.allind~ de halkın 

rah:atının temin edilememcsı mun

t.azi'lm bir trib-:nün bulunmaması 

yar19l.arı ayakta seyretmemizi icap I' 
etUrıyor. Yorgunluk yorgunluk 

üstüne bu ba•!t ihtiyaçlar halledl-
ı~mez r.ıi? j 

Florya'ya 
ra{rhet 

İstanbul belediyesi Florya 
plajlarının göroü,,irü rağbeti na
zarı itibara alarnk Floryaya 
vesait temin etmek için tedbir
ler almağı kararlaştırmıştır. Bu 
hususta Devlet Demiryolları 
idaresine müracaat edilerek tren 
seferlerinin sıklaştınhna.qı ve 
gece ~ vakte kadar sefer te
min edilmesi istenmiştir. Diğer 
taraftan belediye pazar günlerı 
Veliefendiye kadar isletilen oto
büs seferlerinin Floryaya kadar 
teşmılini dü~ii'lmektedir. Bu hu
susta. bugünlerde karar verile
cektir. 
JVluallim otmak istiyen 
Universite mezunlarının 

vaziyeti 
Maarif V ek&letinde geçen 

senedenberi mevcut olan Üni
versite mezunlannı orta tedri
risat kadrolarında. ancak: ken
di ihtisas branşlarında kullan -
ıınak temayülü dolayısiylc bu 
sene de ayni mevzu üzerinde ted 
itikat yapılmaktadır. Bu suret
le meseliı. tarih fakültesi mezu
nu bir kir.ıse içtimaiyat dersi o
kutmıya.eak, yalnız tarih okuta.
bilecektir. 

Baker mağazasının 
muhakemesi 

Ayakkabı üzerinde yüzde 128 
gibi fa.hiş fiyatla. ihtikar yaptı- ı 
ğı tesbit edilen Beyoğlundaki 
Bakcr mağaza.sının dün asliye 
ikinci ceza mahkemesinde du -
ruşıııası görülecekti. Faıkat, 
mahkeme, geç vakte kadar bek
lediği halde, mağazanın ne mes
r.l müdürü Samoel, ne de kun
dura dairesi şefi Dnnitn mah
kemeye gelmişlerdir. 

Bıınun üzerine mahkeme, 
kendilerinin polis tarafından 
zorla mahkemeye getirilmele -
rine karar vermiş, ve duruşma
yı önümüzdeki salı günü öğle
den sonraya bıraknuştır. 

Depolarda yapılan afaş
tırmalar müsbet net!ce

ler veriyor 
Fiyat mürakabe bürosunun, 

bazı depolarda mühim miktar -
da manifatura eşyaaı saklan -
dığını haber a.laraiı: l;ıu gibi de-

. poları meydana çıkarmak te
•:ıebbüsüne geçtiğini yazmıştık. 

~kolara.Jı:, Sllitanhamamında 
Havuzlu hanında Annina Pa
pazyıı.n adında birisınin dilkka
nını kapatarak manifatura eş
yası istiyen müşterilerine (mal 
yoktur) bahanesiy!e mal sat
madığı öğrenilmiş ve Papaz -
Y=ın dükkanı aranmıştır. A
rama neticesinde mağazada l 03 
top yerli bez, 9 balya prostelil
lık bez, poplin H top, mermer
şahi yedi top, ve 20 top faruli. 
bulunmuştur. 

Bundan başka Papazyan, 
Trşvikiye Sağlık evine vermeği 
taahhüt ettiği 10 top İngiliz 
malı kuJllA>;I da vaktinde verme
miştir. 

Bu mallar da meydana çıkarıl 
mıştır. 

Papazyaıı, cürmümeşhut ka
nununa muhalif hareket ettığın
den dolayı dün adlıyeye veril -
miştir. 

Sığınak 
• 
Bnşaa o 

Şimdiye kadar yapılan 
inşaat miktarı Vekalete 

bildirildi 
Muhtelif kazalarda şimdiye 

kadar iruıa olunan siper sığıııak
ıniktarı vilii.yet tarafından tes
bit olunarak Dahiliye Vek:lleti
ne bildirilmiştir. 

Diğer taraftan şehrimizde A
ğustos ayı içinde yapılması ka
rarlaştırılan umumi alarm tec
rübelerinin hazırlıklarının he
nüz tamamlanmaması yüzünden ' 
alarm tecrübeleri bir buçuk ay 1 
sonraya tehir olunmuştur. 

Vilayet Dahiliye Vekaletine 
müracaat ederek apartımanlar-ı 
d& inşa olunan siper sığınakların 
inşaa.t mesarifatırun kime ait 
olduğunu sormuştur. Vekalet 
verdiği cevapta siper sığınak 
inşaat mesarifatının aparlı -1 
man sahiplerine ait olduğunu 
bildirmiştir. 

* Edlrnekapı . T•pkapı asfaltı -
Belediye Edirnekapı - Topkapı ,1s- I 
falt yolunu elektrikle ten\·ir etmeği 

1 
kararla:;tırmıştır. 1 * Hususl otomobillerin vaziyeti -
Butün taksilere işlen1e rnUs:ıadcsı 1 

,·erildikten sOtlra hususi otomobill~
re de mUsaade edilecegi yolundaK.i 
şayialar asılsızdır. 

Dün iki muhtekir 
yakalandı r iHT YAR İKUYUMCU 

Dün de iki cürmümeşhııt vak
ası sonunda iki muhtekir tacir 
daha :ıdliyeye teslim edilmiş, 
mahkemeye verilmiştir. 

Bunlardan birisi, Sulta.oha • 
mamında Havuzlu handa mani-

Hırsızlık isnadUe verildiği cürmü meş
hud mahkemesinde beraet etti 

60 Yl'4Rdakl gümüı itleyicl•i 
Hayik Blberciyan gözlukierinln üe· 
tünden hikime bıkarak, tok ve 

kaıın bir eeaJe kendieini mUdafaa· 

ya çalıttyordu: 
- Kırk senedir, ne, bu piy.awda. 

muflu ki oturduöu suçlu yerlnd~n 
çıkmış. hikimin önüne doqru iler
lemcğe bafl.a1mı.ıı. llir taraft•n 

da pantalonunun aol cebini göste
riyor: 

31 TEMMUZ mıt 

Bir vak'a 
ve bir fıkra 

. Yazan : ULUNAY 

'İki gönül bir olunca~ 
!ık ge:yTan olur,. muş. 
yangın kulesinin zifaf hucl 
olacağı kimsenin hatırına 
me?Jdi. Koskoca İstanbul 
yangın kollıyan ıkule bcl<çil 
burunlarının dibinde Marma 
Çıra& gibi yanarak saçağı 
ran sevda ateşinin ·f 
vanııazlar ım ! lJlhi çocuk 
Yangın kulesinde ateşle pam 
ğun şakaya gelmi~ni 
tiran1ediniz mi? 

Frenkler: "Ah aşk! derler, b 
kere yakaladın mı·!,, Hakika 
ten öyledir. Aşk bir kere yak 
!adı mı? in.~ana zamanı. mekii.ı 
unutturur. Bey&2.1t meydanı 
""l"ılı., çölü gibı hali, yangın k 
Jesinı de "çütehane., şeklinJ 
gösterir. 

Bu gcııçlere ta'netıııekte ac 
le etmıyclım. Aşk ve muhabbet 
miı;al olarak ekseriya kuşla 
gösterirler. İki genç birbirleri 
ne· 

- Beraber bır aşk yuvası k 
ralım ! demişler. 

Yuva denilen şey de tramva 
durak yerdıne kurulmaz, yük 
sekte yapılır. Bu ıtibarla. iki · 
şık yuvayı kurmak i~in Beya 
zıdm Sahaflar kapısındaki a 
sırlık kestane ağacının tepesi 
n~ çıkmaktansa ımlenin merdi 
vcnlerinı daha z tehlikeli gör 
müşler. 

'J.'ürkülerimizde de i<§ıkla 
şev lre getircü!k : 

Gfl gü-wl.İın seviııOOm. 
~mnru gibi kokhlşallnı .. 

gıbi beyitlerden ve muhabbet 
balıwnu ola..·ak cami saçaklan 
n, şadırvan darolarıDJ, sebil 
sakt1annı intihap eden güver -
ci:ılcrden cesaret ve ornek ala 
rak yangın kulesinde hır kovu 
seçmişler. Pakat ,in.~arılarda 
rahat var mı? Tam muhabbetın 
s:ı.falı hengamında kule bek
çisi tehlike işaretıni vermış. Es
ki ünifornıalan ha.ttrhtan kır· 
mızı ceketli, eli süngühi, dilı 
sôvgülü nllilİminı köşklüler 
yetiştirecek bir vak'anın önü 
alınmıtı. 

Sakın "bu ne rezalet!,, de -
meyiniz. Gençlikte insanın ba • 
şına neler gelir? 

Size misal olarak f, .ınbulun 
en yüksek salon _ tlerimiz
den merhum (Mu ,uıJ c ait bir 
fıkra anlatayım: 

.Muh ·in, İstanbulun kadın o
kuyuculanudan "Nasib,, i sever
di. Bir bahar :mevsiminde Kan
dillide Şevket beyuı yalısında 
bir eğlentide bulunmak üzere 
kırdan gelirlerken, babarın ta
biata verdiği hayat Mulli;ıni 
mtii.ehassis etmiş, iki sevgili an
cak aşıklara has olan körlükle 
keudılerini tamamen yalnız zan
nederek aşklarını birbirlerine 
pek hararetlı bir lisan ile itirafa. 
baı;Jamııılar. 

:Muaı;akayı, uzakta ta.~ ocak· 
Jarında ı;alışan ameleler gi.oımi.ı~
lerdir. O zamanki zihniyetin 
telkin eylediği haset ve hiddetle 
sopaları kaparak Muhsinle Na
sıbc doğru koşmağa bıı amış
lar. Vaziyetin ne ol.arağını kes· 
tiren Muhsin, maşukasını bırak
mış, tabanları yağlamış ve ya
lıya kapağı atmıı;. 

Her zaman san'atkilrm n~ş'e
li sözlerine alışanlar onun böy
le bir köşeye çekilip düşünü • 
şüne bir m9.na 'erememisler; 
Muhsini neş'elendirınek için m:ı.
şukasını hatırlatm&k maksa
diyle: 

- Nasib Hanım nerede !o.Iuh-
sin bey? 

• fatura ticareti yapan Papaz -
yandır. Papazyan dün müş
teri sıfatiyle mağaza.sına gelen 
fiyat mürakabe kontrolörlerine 
satacak malı kalmadığı cevabı
nı vermiş, fakat dükkanı ara -

1 
runda top top kumaşlar bulun
muştur. Yapılan tahkikat so
nunda Papazyanın, bundan baş 
i<a Teşvikiye Sağlık yurduna 
da İngiliz malı diye yeri: inre 
bezleri yüksek fiyatla sattığı öğ 
renilmiştir. ı 

İ§ y•pıyo,..m, kimuden hırsız aı-

fatını ifl'tmemlftimdir. 

- Setle kargayı, iki gözünı hi
kim bey, oysun göz:üni..i diyordu. 
Biz: onl•rı iı sibısı, altın bilez:ik 
slbıaı edelim de or.lar biz:e bu ke
deri at•ınlar. Hiç bu cebe bu gü

mütler girer? Yok&am ben bir 
hokkabaz:ımdır, sihlrbazımdır, ne? 

, Diyenlere Muhsin içıni Peke· 
1 rek: 

Diğer muhtekir tacir de Malı
mutpaşada Büyükhanda mani
faturacı Mihran Alyanaktır. 

Mihran Alya.ııak ta bır tacire 
139 lıralık malı 248 liraya sa
tarken ve 248 lira aldığı halde ı 
139 liralık fatura verirken suç 
üzerinde yakalnam.ıştır. 1 

Her iki suçlu da cürmümeş
hut kanununa göre asliye ikinci 
ceza mahkemesine verilmişler -
dir. 

Gramer tedrisatı 

Bu dehk•.nhya d•, z:enaati ben 
öfretmiıımdir ve ilkin iti yuttwk
tln 10nra, bana vet"diği par;1yı çok 
görme6e bqlatnıfl:ır. Her Uıkke 
verdiği gUndeliOi kafama kakmak 
tadır. Nihayet hepsi birlik oldular. 
Bana b..u kederi attılar. Maknd
ları beni hatlarından at-nı'aktır. 

A, iki gözüm hAklm bey, bende 
hl~ •ıraızlık edecek sıfat vardır, 

siz söyleyin Allah atkına? 

iddiaya göre, Hayik Biberciyan, 
•mdi yanında davacı olarak otu
ran gencin, Mahmutpaş.ııdaki gü· 

nıWt lmalithaneainde çalııırkep 

dükklında kim.enin bulunmama

ıından istifade ile dört parça gü

mütü bir k~ı)ıdı urarak cebine 
yerlqtlrmitt f•kaıt o sıratla d-ük· 
kan Ahibl Viktor lçerlye girmi1r 
vı H•yikin cebindeki şiıkh•li§l 

görunce: 

- Çıkar cebindekileri diye b•
ğtrmıft:ır. H•ylk Blberciyan Y•· 
Qlandı§u'llı anlayınca, korkmU9 
ve •I ç.91tUkluğu ile cebindeki 5 
Hra delerinde olan Qlim\1.şleri yıre 
atmıı. 

Ne deoraam, doCrusu odur, iki 
ıöz:üm. Bunt;ı;r hepı:I birlik olup 
beni buralara kadar, bu hale ge
tirmlılerdlr. 

Hayik 8iberciyanın bi.itün bu 
tesirli !iftarı davacısı Viktorda 

zerre kadar bir merl'ıamet uyan
dıramamı,tı. Bıtakls kamçıhınmıt

tı: 

Dükklnda daha batka pyler 

df" çalınmı,.tı, tı•kim bey, de-di. 

Onları da bu çamtP,:ır, evinin a· 
ranmasını istiyorum. 

Fakat çg~n mettıud UçüncU 
ıulh ceı:a hfiklmi Nusret, bu cihe

tin mahkemeyi allkadar etmiye· 
ceğlnl söyledi. Nihayet ıahh.llerden 
hiç birisi de Hayik Biberclyanın 

gümüılerl ne çalcJı ını, nı de ye

re attı6ını görm.cliklerinl söyledik 
!erinden, lddi«, davacının kıvll 

müoerredlRdı k•lmıftı. Neticede 
mahkeme !uıkkıntl.a bıtrıtt kırarı 

verdi. 

1 - Şimdi gelir efendim' der· 
miş.. 

Aradan bir saat gcçmi •. Nıı.
sib alıal, morumor bir halıle 
yalıya gelmiş. Snloııa girer gir
mE-z Muhsine doğru giderek : 

- Aşkobıın erkekliğine! de
miı;. Utanmadan ben. naı;ıl bı· 
raktııı da kaçtın?. 

Muhsin, hiç bozmamış: 
- Ya! demiş. Kaçmıyaşııı.\ 

da, herifler seni dövdUkten son 
ra bir de beni dövsün!('!"! 

UT.Ul'\AY 

iKTiSAT 

Siyamdan bir tica· 
ret heyeti geldi 

Gramer komisyonuna giden 
heyet şehrimize dönmüştür. Ki
tap üzerine yapılan konuşma .1 
!ar neticesinde yapılan tadiller 
göz önünde tutularak kitap tek
rar bu sene de okutturulacak ve 
sene sonunda Türkçe muallim
leri yeniden kitap bakkında fi. 
kirlerini bildirecekler, bu 911 -
retle gramer ki tabının son şekli 
tesbit olunmuş oluaktır. Gra
mer kitabı Ma.a.r:i.f lla.Uuıasın
da basılmaktadır. 

Heyi"- Blberclyan o kad•r coı-

-------------~.il 

Son gün! •rde rıehrimize Si • 
ye.ından bir ticaret heyeti gel· 
miştir. Heyet, şehrimizde çay, 
ithaliıtçıları ile ve bu ;ırad& di
ğer cins eşya ithalfi.tçıları ile 
tema.ıılarda bulıınac&i"tirctlr. 
Siyam ticaret heyeti şehrimlıt 
de bir kaç gün kalacaktır. 
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Bir a vdanberi Dilfikar hıınım 
efendiniu resmen kocasıymı. A:r
tık benden başka _herke -
· eli tııhaklruk etmıŞ ltulu-Blll em . 

nuyor; evveli. ıı.nnemın me~nu
niyctine payan Y'?k: H~r soz a
ra~mda, keııdismın . 'Pr ~ 
Dilfikar hanım ef~ kam 
valdesi.. olduğunu m~betli 
ınünıuıebetsİZ tekrar ediyor • 

Bir gün keadisine i.bıtar ettim: 
_ Bir kadın evleniııciye ~

dar babaBU= kmdır. ~lendik-
ten sonra koca~ınm ısmıyle anı
lır; bazan da falanın ıı.nas;ı_ ?.1-
dıığu söylenir. Fak;ı,t butun 
bunları bir ta~a bırakarak şn 
veyı::. bunun kaın _a:na:s1 denmez, 
"illünç o!ur! dedım. 
b _ Aman. dedı S nin bu kib-
rinden bıktım.. lıısan • nese? i' 
gıbi sı!ıriyyetle e pekil!l !ftı
har edebilir. 

_ o halde ben dl' kartlarımı 
"Dilfikiır hanımefendinın ko
cası,, dire bastırayım. 

_ o ksdanna lüzum yok ... 1 
Fakat ben dog-rus~ bu kayna
nalıktan iftıhar ~m~ıı1yorum desem yalan. soy ınıt. o urum. 

Annemi ~~krmdcn c;e,"rmek 
.. ku··n degıldı; her z:a.nıatı ol-

nıum -
duğu gı1ıi susmaga mecbur ol-

d~~ıve. taşınmadan evvel an
nem ticarettc_n. ~ekikn bir tıic-

!'ibi işl.erını tan.zım ettı: 
caÜÇ odadan ibaret seld.mlık ta
rafını ı;amiye ık> Ahmet beye 
bı ktı Fazla yayı tavan ara-

ra yık. dırdı. Evin dığ'er kıı;ım-
sına böl k kir lannı ikiye . ;ı:e · aya 
'7erdi. Aııa vnıyeydızın verdi, Ha
cı dedeyi de bu u unna ~pıırtı-

reı;men a.pıcı "tayın ettL 
mana b cı SamivcI!in İ.Şin.i 
Duhter a - . . - . . . 

.. ~ ycmegını pışırm .... e I 
gorın~,,-· · ...., 
k.ifavet eaecektı. 

l\.itapıarımı yalıya n kletm _ 
_ .. ııcli muvaffak h!ıım . 
!';e guç bunları lüzumsuz bu_'ı;
Anneın 

yordu: 
Bllndan ı<onra l11taba ne 

- • c.r ord ı·· vanııış ıy u. Qunıı-
d~:m adıı.m çagırtıp hepı;ini 

01ınt!Z5" ambara doldur. J 
stat.. .rasınıı. cı~nmılar Zaten 
avan - ed'-· . 

kitap kadılr sevm ıgını bir ey 

l . az. ıı:em yer tutar, b('fU de 
o am ·m agınl.ır 
kur•urı gıf.kriİıce . r """b. 0nun ı ~-, gı l 
k aııı e.neak ııarn kv.:ın -

ttnkp! Y bir vasıtadan ibarettir 
~a d~ç~:.,,k u;; ·aşm~, idı~ 
•"'ım ı .., ~ ·o"t ".__, • • lUz\l!Il Y n U, m..........u 
lncgc tu 
hasıl oıınuŞ · 

lkide birde: 
_ Ba.l<alıııı, k~t;ıııtan, Prcn.~es 

;ster un. dıyordu._ Ve 

heyalıda asıl n1ühim ol:ın bu nok
uın1 .. ~ğiınc hayret e

tayı duô Oyle ya Pren'leS ne 
dıyordu. vapılacaktı 

--·'crl'C O • • 
exıı rt.~ ra.'1Ill d uşii rerek ·· _ Uallll ,;ı u 
tü hı.rckitını kında tali-

n riyordıı: 
in~- Ö\ le evde . 'Y~Ptığln gibi 
t<>k , 1 .;şiiJıCclı gorunme.. Ka-
• nJ dur<Ytıll erkegı CVDıez _ 
·u ar ~-~~• bol .,_ b- G ii;Lı"I ,.._er . ' et:"""cıe
~ ·, k'alar aııl~·· Daıma. e 

'a k ·t.aJI k c 601nurtu 
taz)i.e. · 

1 
hiç valizleri boşalt~ 

{lturursan ıuı.Jmıa:ı: eld _. . 
ın~:ı ıUzu~ı ' ıgı:mız 
l:lbi dü:>Cl"lZ· 

Diıfikir beııd~n tabıatmın 
,,__ a.n hare etler bc;a 'lllez-
·~ .. uy· · rııbatı ·a •· emın -""' amı b(}vlc obnazsa. ben 
""'k P~k"t . N , 1· . .,. · ;.m• cııcı g·rü _ 
ııe yapar• .,ı . n 

. . v:ılı!lln lmndorlann 
,:,.k. !.

0
n ın,.ca oynayabilirim? 

~~ıı " , t • d" 
- Ciciın, ~yal rı':.., bıilyc _na-

illi • J; ci,V<' (', .• .,,.:ı lrJm? 
SOf.'ll Jen sonra em li ta-

,\nnı'3\l ~ bıı1nnanJartıa 
hakk.uk ('trı!)i!fikiır olması 1-~ 
bıı-ıııın de a 
Z1zn ~eliyor. N ga .. rip eYlcnınc ~ Nlf'an 
~ ' c ıJcıııLn \ e bcıı.un -
"ıerasıı:n - 1 rn:ı b• e r 
>.ır lıuiı.nın<>l' ~· '.". · . u..--ın:ı 
.. . .. ,., ·yen lıilY u- zıyafi:tien 
()..., 'ıJ' .ul ... b. .. - """yet )ı11".ı~1 ır mırttte 
"""'ltrıı. ~ 

•\·Jcnd' .:.. • • " lecr ikincı· 
l~irlc t:ınmruıı .. 

1 f ;, '·nı·ı·lcr~c merasını 'bö:v e pv.~ b d • 
0 Jıırru•ış. p,· ı .;n e meın
, •:ı··~ c nl.u t briklcre 
"' n o ~-· . ıct· tıhamın,jJ eder:: .r~c~ mı. Ana 
ıı •I ::.Ji:lcrtı=: .-' hazırladık. 
!:!;'..~ ' •ıı«:i"in cvınden satıldığı 
oto~. ~; n:ı.l.J~ . bir .1tcı1e. gibi 

ı..s, ~"f"'iz •. u:_ıy~z. . ~de· 
iliz; onnen::. !ı l".il::idara bir _'gll-
.,,,1 . 1 _ lıo endam., got 
\;<J'.ı-ci ;:anıriylc, ynlıya naklet
t.ik. 

Ann:;n mavi dairesini i!ıgal e
' ·;, or. Ba.na gelince bennn ı.laı-

Dlliıl:.iır hsnım -efenfünin 
~;;_! "velin;"'1M,. -efendimin dıü
~ıdir. A \'t"ıea. iı odırm dlnuya
~: koca· ya1Kla bir yazı masa
~ koyaı:n1t h' ki\. inılarnadım. 
~ oo. n ~· '!iT. 

Vai.tlcrin:i a~-1.ılar, daha ye
lıi aı;tar Te kı:m.a.ş ltokRJI elbise
ler:::ı:i r.ınvarlımnda yerli dolap 
lar bu!ı.:rnıu t11mıe cıda"1na;.i:itilr 
ıl.ü.ıcr. Ifor 7.om.ıııı Dilfikarm ya-1 

l' EN t SABAll Sayfa !ı 

)1 Şimdilik Bukad 
'---------~------------------,---~--------------------------~ 
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tak odasının yanındaki ufak 
salonda oturuyoruz. Sabahleyin 
uyandığımız zaman kahvaltımı
zı yatak odasına getiriyorlar. 

Dilfikar kahvaltısını yorganın 
ili;tüne konan ayaksız bır ma-1 
sanın üstünde yıyor, benim için 
koltuğun önünde ayrı bir ıııasa 1 
hazırlaıuyor. 
Babamın harap evinde ter -

liklerim.i sürüyerek odadan oda
ya şapşal bir halde dolruşmağa 
burada imkan yok. Her sabah 
tra., olur olmaz hemen giyin -

1 mek ve sigaramı i~'lnel< için tara 
çaya çıkm:ık l<izını .. Çünkü sa
bah sigaraoı hakkında c'ıha 
ilk gü.nu (irude ı te1iı.kki etthıı · 

İlk sab,ıh yataktan ,;;kar:-en 
karım sordu: 

- Kalkıyor musunuz? 
- Hayır cigara ıı kd;mi a-

lacaklım ... 
- Sabalıleyin t;ilün kok...s\1-

na Lç t.alı.ıınmül cde:nern. I i
ca ederim, bu itiyattan vaz ge
çiniz ... 

- Emredersiniz. 
Renim pek gcı:ıçli_;i ın<lcn beri 

babamın tiryakiliğini taklid e
de ede j;,i,ıci tabiat hükmüne 
geçmiş bır ltiyadıın \•ardır. Her 
sabah ya):.ağmıdan kalkar vf' 

sigaramla sab:ı.h kahvemi, ala
tuı ka bir sedirde bağdaF kura
rak içerim .. Burada buna tama
men veda etmek ılzım f,eldi. 
Ev ·eld. q;yauın hic bit isi b;ı:_:
dw; kurup ctuı maJa mıi.xıit 
değil. Puila gibi icine gömülen 
koltuklar gayet rahat~ız, b<1ca
ğıını baca~ımın üstün~ attığım 
7.aınan <1iz kapağımla çenemin 
arasında ruıcak bir ı.-_1rış mesa
fe kalıyor; yahut is!{eınlelcriıı 
üzerinde dimdik oturmağa mcc 
burum: bu vaziyeti uzun müd
det muhafaza e<for:ıediğim için 
şöyle yarım sa:ıt ~ii\Lınetle dn
lenmeğe iminin yok. mütemadi
yen kıpırdamak icap ediyor. 
Avrupalıların beş dakika bir 
vaziyette oturamamalarının sc
lıebiııi anlıyorum. 
Babamıtı harap evindeki yay

ları bozuk, köhne sedirim, ne 

Moskovaya 
hava hücumu 

(Brı.;ı tarı:ıfı 1 iııci sa.•ıfada l 
alam kalruı~ ve ai;ır zayiata uğ 
ratılınıştır. Şarl: cepheainl,sı 
diger biilgckı ınde harekat pıan 
mucibince devam etmektedir. 

.Milano, 30 ca.a.) - Ofi: 
Ukraynada kain Bazla şehri, 

Popolo D'İtalianın Rumanya -
Rusya c phcsindeki muhabirı- , 
nin telefonla bildkdiğine göre, 
Almanlar tarafından işı;aı wil
m~ti~ 1 

Bu schir Dn'esterin 40 kil ı
m .... trc arkında \~e Dniestcr ile ı 
Boıı.ı; ar&f:ıncia yan yolda bu -
lunmaktadır 

Şi lal ı·1'plıc5indc 
Hclsinki. 30 (a.a t - Ofi: 
Ladoga gölünün şi. 1al l şarki j 

sahili Tmılosa ka-dar cl'mı.zd~ -
cı.r. Tuulos, Olonetz'in 30 kilo
metre şimali ,ga.rbisinde ve Mnı;
kl>Ya - Mourmansk demiryola
nun 70 kilomdre garbindc kiıin
ılir. Bu haterier, resmen veril - l 
n·"\>tir 

Gölüı1 ~!nın.Ji g~rbi ~~hi!.!n -
deki iki demiryolıı da cJ.imizd~ 
bı:lunnıaktadır. Dcmır ollan -
nm lrnntroliinü U.krar elin~ al
mıık maksadıylc diişmunııı aR
hcı- lfımcı iGin yapmış oldııgıı 
tc; 0 bbils akim kalmıştır. Tard 
c •len dü0nıan, saha.da bin ölü 
i!e mii:ıim m;ktıırd.a malzeme 
bırakmıstır. Finlandiya oı·ılu -
sı= 18 gün içind" REsların 
HJ39 ,,cncsindcki sefrrdc üç 
.a~· u:: .. \? zartetmiE? oltlnkları a 
razidcr ve yahut Finlftndıyanın 
1.!i-'O muhadena mc:ı1) mucib:ncf' 
terke- rnecbur oidui!ıı ycrlerd<'n 
coh: da a geniş mırıtakalar ele 
ı:; 'rmi.şlerdir. ı 

l·~ransız ~üniiUiilcri 
\'ıclıy. 20 ( a:a. t - D .B.: 

Bugün MarsilyaJa bir toplantı 
yapıuı gönüllü kjyonu m kez 
konıites.in!n idarl, meclisi lara
fınd::.n bildirildiğine göre işgal 
altmda olan memlek~k-rden 
bol~eviklere kar')l harp etm"k ü-1 
zere açılan *' Wlü listesine 
1500 isim mukayyet bu1upııınk~ 

tadır. kadar rahattı! 1 
f!1 Ha::irmı ! 

Ö""le yemc"'irıde Mebruk a«a 

1 ~i~::k saloıı~a geldi. Dilfi- F r a llS ın tu tt v ı 
- Efendimiz, dedi. Beyefcn- la.rı eve yahut japo'lian İn!l"ili• -

di i~in büyek bir sandık getir- l re tercih edeceklerini beyan 
dikr. etıııişlerdir. 

Kanm bana ait olan b.ir şeyin Vichy, japonlar 1940 sene -
kcndi•iııden sonıimasmı pek ta- sinde harekete gec;tikleri zaman 
bii görerek: ı Fransaıun Amerika.dan hiçbir 

- Ne sandığı? dedi. yı:.rdım göı·merr, \} olduğunu da 
- Tahta bir sandık efendim. beyan etmektedir. 
Annem suç i.5lemişim gibi Times gazetesi, diyor ki: 

bana sert bir nazarla baktı: ı Mesele sudur: Resmi Ameri-
- Kitapların olacak.. kan mahafılinden müzweret 
Dilfikİlr: fikrimi sormaja gören bazı Fransızlar, Fransız 

bile lüzıım görmeden: efiri Henry Haye'i görerek 
- Taş odaya koysunlar! kendisine Hindiçiniyi Büyiik 
Emrini verdi. Annem, gelini- Okyanusun müdafaası s:'aıte -

ne boş göriim:ıek iç'n: mine idha.l ve hu sistemi ilıılar- ı 
- Fazıl, dedi. Bunları bnra- tini.k'in harp malııaınesi ile tak

ya sürüklemekte ne mana var- vive etmesi teklifinde bulun -
dl~ Tavan arasında peltalfı ka- çl.n.iyi yalnız İngilizlerin tehdid 
lııbilirdi. nıu,ıardi. 

Ben kanma bakıyordum. Hiç ci zaman Fransa sefiri, Hindi 1 
sesini çıkarmıyordu. Birer bi· ıetmmı·ş·ti~krte. olduklannı beyan et -

1 rer !hevesle topladiğım bütün e-
serlerin artık ebediyen taş oda- Son günlPrin hidiseleri, Fran 
ya gömüldüklerine şüphe yok· sız halkının hissiyatına itimat
tu. Şiıud;ye kı:.dar bir çok tet- sızlık gösteren Vichy rejiminin 
kiklerimc menba teşkil eden ki- l'd.ibve:r meclisinin bit peyki gi
taplanmı bımdan sonra belki bi hareket etmekte olduğunu is
m terem bir ölünün sanduka- bat etmektedir. 
srnı zıyaret eder -gıbl görecek-

1 

Londraya gelen rap<:ırlar, Al-
tim ! manların işgali altında bulun-

SO HaZ'iroıı mıyan Fran.sanın dahili işleri-
Diişımüyorum, acaba bu te- ne vaki oları müdahalelerinin 

lakkilerimi . hiç b:rinin al!l!ı yok on misli artmış olduğunu _gös -
ta bana mı öyle geliyor? Eelki teı mektedir: Naziler, ı;imdi zi
kanmla aramızdaki servet far- ranta, ticarete ve içtimai {18.rt -
-kını Tilınimde biiyüte biiyütf' lara müteallik huswıat hakkın
kendimi ufaltmış oldum. "Fakat da miitalealar yüriitmekte ve 
gittik~e bütün şahsiyetimi kay- kararlar vermektedirler. Bu 
bcttiğimin fıırkınc1ayıın. bapta istisna teşkil ed<'n • yega-

Di!Iıkarla ılk defa baş başa .ne ~ahsiyet general Veygand
kaldığım zaman aramızdaki bn dır. 
altın dm·an bir tek ile yık - Viehynin Ahnıı.nyaya ka ı 
saydim belki hnyntım1n bütıin gö8termekte olduğu zıia.f o de
l!ekli değişebfü di. Buna benzer rece ileri gitıni.ııtir ki Ahnanla
bit" çok vek'alar anlırt.ı.rlar: Pa- nn İspanya ve Portel<"lıe sevk
di blar<ian biri~ dama olan edilmek üzere askerlerini ser
bilinem ne paşa kımm sultanla '1ıest Frarısadan geç~i talep 
zifaf odasına -;:iriliği zııman etmiş oldukları rivayet edilınek-
kolt.ui:'ll turrn ·e çizmeli aya- tedir. 
ğıru hükümdar kızına doğru u- ,..., ~./V'VV""'"'""./V'""""'""'""'""'"' 
zatarak: Ankara Hul<uk mektebi 

- Çiı:memi çrlciniz! demiş. binası 
Sultan, sert askeriıı bu em- 30 (fi • _ "'enı· 

rini yerine getirmek için eğil-ı Ankara usumt ~ 
diği zaman damad pa a ayağa Hukuk mektebi bir.aaı bı:tnıek 
kalkmış: üzeredir. İdare simdideıı yeni 

- Size çizmemi çekt;recE-k 1 bina~a yerleşmeğe başlamıştır. 
kadar terbiyesiz değilim. Bu I Tedrısat bu sene yenı bınada o
mnaıneleyi aramızdaki resrnive lacaktır. ı 
~:n~~ılmam için yapmı~tııİı! ' Tasarr f Bonoları 
~:~ Dilfiki.r& ayaklarımı Satışları 

- Çoraplarımı çıkar! demiş 
olsaydım acaba nasıl olurdu? 
Hiç şüphesiz zili çalar ve bir
denbire delirdi,;ime hükmede
rek beni soğuk su banyosuna 
,gönderirdi. "1-kıısı , ... 

Ankara 30 (Hususi) - Tasar 
ruf bonolan satışı çok iyi gidi
yor. Kanunen verilen azami sa-
1.i.hiyet 25 milyon lira olduğu 
halde şimdiden 13 milyonu geç
miştir. 

Sovyet tazy}ki 
artıyor 

(Ba.ş tarafı 1 inci ealıifcde) 
miz di!şnıanın zırhlı cüziltam -
!arına ve topçularına darbeler 
i.ııdirmişlcrdi. 

r-Kısalfllmış-, Hindiçini emri vaki- 1 

Ajans Haberleri i(~~~~.,~~i~c~!"''ed•) ! 
Kral Carol Xekııil<ada. 

l\lekslko, 30 (a.a.) - Aı..: 

Moslı:ova.va hiİ.{;Wll Eski Romanya krah Carol ilı.? 

n'1 cenubunda eekiZ haeva. ÜSl!Ü 
terketmiş olduğunun şimdi -Oğ-1 
renilmış olduunu söylemiş ve 
şu sözleri ilave etmiştir: ı 

I.ondra, 30 (a.a.t - Alman maı.. '" Lupcsco s:ıat 13 de Ve
radyoou. dün gece Alman tay- racnız ve Peranto tarikllc Hava
yarelerinin :Moskovaya hücum nod.ın bcraya gclmişlerdır. Bir 
etmış o1dukla.nnı haber vermek- çok polis hafiyesı. Kübali üç hiz
tedir. Bu hücum, 8ovyet payi - ınctcı. dort köpek ve bir çok eo
tahtına karşı y:ı.pıl:ın yedinci ya cl.ı sabı.: kral ıle birlikte gel-

- Kamara. şimdiden Malaya 
da alınmış olan müdafaa tedbir
lerı hakkında benden her halde 
etraflı izıı.hat istiyecektir. Ame
rikanın ve Hollanda. htiklımeti 
ve İngiltere hiikümetinın itti
haz etmiş oldukları mukabil 
;ktisadi tedbirlerin hepinizce 
m: lüm .oldu,,<Tu z:ınneuerim . 

hiicwı1dur. tir, Turizm !i('.flcri ile Mcksi-
Al0"1'1t t"a.1\ITUZCi liiyef" Jni d t'ukUll'unıntn mümessilleri, pa-

dü IU? Y l.liı+.;,ı ıreceklerl t!.:'l'lda yolda 
... '!us.kova. 30 (a..a.) - Rcu- aeyyahl::ıra lıoşfı.mt-di beyo:ın etmiş Gazeteler. bu te<lbirl~rdm 

batı.s~ttiler. 25 Temmuzda Ja
pon matlüb;ltı İngiltere hükiunc 

Pl' ~ı3llSlllın ııu~u..">İ reuh.anın l <lir. Sabık kral. g:Jzctf'Ctlerc 
bilJırıyor: -ey natta b·•Iunnuıktan iıntina 

!IDStovu '"tikamethıJ.e t.1r t: ı ir ti:ı.bık kralın pasapor- ' ti W rafından bloke edildi. Bü
tün <lominyoıılarda, Hindi~tan -j 
da, Burma ve lngiliz müstemle
kelerınde de bu veçhilc hareket 
edilmiş veya süratle edilecek -
tir. Gayemiz, artık Japon tica· 
ret.ine, Japonların yapaca.klan I 
hiç bir i~e müsaadesiz para ya
tırmamaktadır. J 

yarnta !..:..r.;l-etıne muvaffak ola tu'1d:ı r:oyle yazılıyor· Y;ı:; .ıs. nıes 
mıyr_n Hıtl rm ~imdi Ukrayna- lek rol. iktı,adi ın•n,biı ayda 
nıa merkezi I<iyef' doğru .bir 500 piaslre. 

gayretlerini toplamJk ıw.cd:gı , lma;:ı tn_ yarelen 1 
yıınna lm."E"keti ~·aproak ,f.;.e~e l ';>ir.ıtliye kadar dfö;iiıiilen 1 
anla~ılınakt..:ı•lır. Hıtler Lcnın- \,-ondr.ı:ı, "'1 (a.a.) - JLırbin f::ıı-
grnd 14tikamct\ne de aznıııi ku'\~ dayet.i.nd .. n itıbaren 1911 ae·1 
vctlcrini :fieVked bılirdı. J.. &.kat ll ı an 1) ının '6-0nuna karlar 
Lcn!ngmd li~rinC' -ynpı1ar:nk bu· ı ı 1Q5 du.'ima tJ.y.ylıU'esi düşürül
ilerı h:ıreketı btlc, Bnıt·k do - nn\~tur. Bu tayyarelerden 3566 
nanmasının hır kısmının memıe 1 ı lng·ı· .·e UZf'rınde, 124 ü Av
keUe :rtıbWnı ~C"Zlll ·ne Vt"ı rupada, fı6 sı Norvec:;le ve 437 sl 
başlıca sanayi mcrk~erindt:ll I Dun•,ı•rq.,e harekatına kadar ı:e
bi.nni tecrit etmesine rağnı~n c; n _nıüdciel içinde tahrip edil -
Vkr:ı.yıwda yapılacak mmu.ffıı- ın .•tır. 327 Uıyyare tngıliz donan-
kıy tıı bir ilerl""yiş .ttaJar Sov- t ıası tarafından ve 1928 tayyare 
yeL0 er aleyhine ciddi neticcler I de ort.ı ıerkta düşürülmüştür. 
Vı.;."'otnez. .• ı Çinde Kol;,ra 1 

1 Çin hükümetinin tal~bi Ü•e-

:Son Sovyet tebliğlerine ı;,ore, Tokyo, 30 (a.a.) - Of": _,..,..... 
K yefin 130 kilomzl.re kadar Cenubi Çinde ve Şangh,yda 
garbında bulunan Jitomir bol- 1·olcra :r.uhur ctıni:/ir. Şanghayda 
gesinde Almanlar tanıfın~n sıcaklar yüzündc.·n nıi..ıstı-vli h~s-

1 ·rine Çin matlübatı da bloke edi
lccektiı. Bunun sebebi isgal Rl
tındakı Çine sermayelerin git
mCGi.ne mani olmaktır. Çüikü bu 
sermayeler. ora.dan Japonyaya 
kaçırılacaktır. Fazla olarak Çin 
iktiR:ıdiyatının yükü hafi;<"liye
cektir. Çünkü Tchangkai - Chek 
hiikiınıeti bu sermayelerden ı 
mü~tcfıd olabilecektir. 

Nihayet Warr:ıntlar da Ja
pon deniz lıatlanndan geri alı -ı 
l.acaktır. 

~tapılan ışiddetli bir taarruz !::iov ta.lıkJ;:ı.r pek 7.iyadc nrtmı;tır. Tok 
~ret ordusunun muanniJanc mu- yod t 1 G4 salgın hastalık vak'ası 
lrnvcmetiue çarparak parçalan- olm tur. 

Şun•ı da haber vereyim ki, 1 

Tokyodaki İngiliz sefiri, Hin -
distan Birmanya ve Japonyaı 
arasında mer'i olan 1911 tarihli 
ticaret znuahedenamesini ve bu 
muahedeye merbut bütün mu
kawleleri feshetmiştir. Kanada 
ile Yenı Zelanda Japonya ile 
mevcut muahedelerini ferlhet
mişlerdiC'. 

m.ıktadır. Almanların bir ta- nıaıw esirlerin mÜb:l(!~leleri 
raftan mühim endüstri mınta -
kalnrına diğer taraftan da bü
vük münakale şebekelerinin bu
İ unduğu mıntakalara iki ileri 
hareketine teşebbüs etmekte ol
duğu anlaşılmaktadir. Jit?mir 
bölgesinde hir ileri hareketı da-

n kolay inki('&f e<lebilir-..e d.e 
.A.Jmanlarıtı Sovyet kuvvetlcrı
ııin büyük bir kısmınm Mosko
vanın garbında ,.e Smolensk 
ıuıntıı.kasmda toplandiihru zan
nettikleri sanılmaktadır. Al
manların yağmur başlamadan 
evvel :Mo ovaya girmek ümi-j 
dini beslemeleri veya geçen 
harpte olduğu gibi Ukrayna
mn ıa:oskova ile irtibatım kes-

1 mek maksadile hareket etınele
ri de mümkündür. Böyle bir 
planın tatbikine kalltııımak ~~
emmülsüz bir hareket olur. Çün 
kü ge~ harpteki ve.ziyetin ak
sine olarak şimdi Almanların • 
karşısında tec;hizatı mükemmel 
ve şimdiye kadar savaş kıymeti 1 
azalmamı~ bir Sovyet ordusu 
bulonmaktadır. 

Bundan başkA '7erilen ağır 
zayiata ra_ğıı:ıen. talinin elinde 
ordunun boşluklarını doldura -
cak sayısız insan ihtiyatı ve Al
ınanlarıtı da teessüfle müessir
liğini itiraf ettikleri mükemmel 1 

tanklar vardır. 
Alman taarruzunun 'Kiyef is

tikametinde ya.pılııwııınn diğer 
bir sebebi de Almanların son 
derere iaf!C müşkülatile karşı -
J.aşmıs bulunmalarıdır. 

Almanlar bundan başka Sov
yet çetelerinin faaliyetinden 
mütf-vellid güçlükleri de yen -
mele mecburiye.tin edirler. 

Leningrad mıntakasındaki 
bataklıklar ve ormanlar ise Al
man ileri hareketi için çok mü
.sa.it ir arazi arutmektedir. Ni
tekim bu lıarbin ilk siper mu -
harebeleri yalnız bu mıntakada 
cereyan etmektedir. Ladoga gö
J"" kıyıları boyunca Pretroza
vodsk · ikametinde yapılan ile
ri hareketi Savyctlere endişe 
vermemektedir. 

Alma.ııl&na iüraftarı 
Londrıı, 30 ( a.a.t - Afi: 

St.okhulm, 30 (a.a.) - Alman
ya ıle 1ngiltere arasJnda malül 
harp esırleı·iru.n l yyore ile mü .. 
badelesine- aıt proje ol:"ll>.adar ta-
rafhırın arzusu ınucihinee tahak-
kuk etmek üzeredir. · 

1 Rus .. L h anlaşma ı 
İngiltere ile Japonya artısın- I 

dakı mıiııasebatın bu ııekli ni
mi§ olmasına tecs"üf ederim. 
Fakat bu, bizim kusunı'llu7. de-

imzala dı ı ğıldir. "'Alkışlar... 1 
Japonlar, kendilrrinin çem

ber içme alınmakta oldukların 
(Ba§ tarafı 1 inci .. hilede) dan ııikilyet ediyorlardı. Halbu-

rasında imza edilmiş olan ani ıı- ki tecavüzleri ile tehlikeli su
malar neticesinde ~olonyada rette ehdid etmekte oldukları 
-yukubuhı.n . arva de~ır;lkliklerı 

1 

kom~ı milletleri gıtg;iıle meşru 
ıptal edi!ınış bulunuyor. müdafaa haline sokma«a sebe-

Anlaşıııaıun esa•.ıan b" 1 k a·1 "d· 1 L d 30 ( 
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.. ıyc•t veren er. en ı erı ır er. 
on ra, a.a. J - tıgun • J aponyada devlet adamları 

imza edilen Sovvyet - Leh pak- 1 j t d b la· -1,.. . 1 1 bulunmadığına veyahut bunla-
ın a ı ırı wgıne gcire 'o on- rın gcjzleriniu kör olmwı olma-

ya ve Sovyet Rusya, Bitler Al- l'lrna ın namam. Japonyanrn mu 
manyasına yapıları mücadelede ı kaddera tını ellerinde tutmakta 
her ne şekilde olursa olsun mü - ı olan siyaset adamlarının vakit 
tekabilen yardım ve müzaheret- geı,-ıneden bu hususta teemmül
te bulunıruıyı taahhüt etmekte-

1 

ıle bulunmalarını temenni ede -
dirler. . 

Pakt, Sovyet Rusyada Leh I rını. 
kuma.ndanlığı. altında bir Leh .Jıı.po11 .....,ıı..ri bakkmda 

bir makale 
~z=~~.eşekkül edeceğiol1 Tokyo. 30 (a.a.> - Ofi: 

Sovyet Rusyadaki Leh J:ıpoıı Tımes gazete~i. Büyük 
harp esirleri ve mevkuf bulu _ Okyanu3 enstitüsii şefi Yama
nan Polonyalılar serbest bıra- danın ' rozası altınd bir beşın.a
kılacaklardır. kale ne retmi~tir. Çini, Man -

çukuyu, Hind"t;inıyi, Siyamı, 
---o-- , , Filipin adalannı, Malezya ve 

Churchill'in Nu ku 
'ı Birmanyayı ıhtiva eden şarki 

Asyada.. "Refah sahası., ııın ne 
olduğu bu makaleci~ izah e-
dilnıekted.ır 1 İstihsalin bir tablosunu ya[}

mış olan B. Churclıill, t:.bii her 
şey yolunda g·lıi göstermemıı; 
tir. Belki i !erin daha iyi ola -
bileceğine kamaranın nazarı 1 
dikkatini eelb<"tmi>jtir. 1 

Cbronicle, başvekili bir ia 
tihsalfıt nezareti ihdası için }a
pılmış olan teklifi nazan itibara 
almadığından dolayı muahaze 
etmektedir. 

Bir gazetenin değil bir mua
hazesi de harp istihsali.tının ic
raeı esnasında irtibat mevcud 
olmayan bir takım cepheleri bu 
lnnmafUDa ve bu iatibsa.1Btuı 
matlup derece ve şekle isal edil
memiş olmaıana matuf bulun
maktadır. 

Bu gazete diyor ki : ı 
Atlas Okyanusu. bizim için 

zafer yoludur, bu voı hakkile 
muhafaza ~dilmcdi;!i takdirde 
zaferi elimizden kaçırırız. 

Yamada diyor ki· 
Jap<>nye., Çin. l\fançuko ara>ıın 

daki bağlan sıkla.'jtırmak lfı.
zınıdır. Cenup denizleri mınta
kalarının da idealin1 tahakkuk 
ettirmek için japonya tarafın -
dan çızilmı:; olan yolu takip et
meleri de lazımdır: Asya ırk
larını tahlis etmek liızınıdır, 
Asyalı ırulletlcr , siya.si nı iktı
ı;adi bakımdan müstakil olma
lıdırlar. Maamafih Asya ırk -
!arını kurtarmak isted"\1i bo
yondunık Asyadaki harici 
kuvvetlerin elindedir. 

Kendılerini yükseltmek irin 
Asyalı ırklarının ,-abdetini te
ırun etmek mü~kül bir ameliye
dir. Çünkü üçıinc i de\·'ctl nn 
haklarına ve menf.uıtl d Jo
kuıncaktır. Bu mü.kü:ata ı;:ı. -
l be çalmak vazifeı:i, jııpony;;.-

' 

ya terettiip etmektedir. 1 

İhtikar suçluları 

S on günlerde hli.kUınefüı 

her nevi muhtekirleri 
• daha şiddetle takip etmeğe baş-· 

ladığı görülüyor. Oün geçmiyor: 
ki deposunda, hatta evinde san· 
ılık sandık mallar, top top ku
ma§lar saklıyan yahut alıcıya 
sahte fatura vererek resmi fi.1 
yatların çok üstünde fiyatıarı:J 
mal satan bir muhtekir yaka -
lanması.n. Bittabi bunlar derııa~I 
adalete te&l.iın ediliyor ve müs
tahak oldukle.rı oezalara çarp·l 
tırılıyorla.r. 

Suçluların şahsiyetleri - ~ B ilmem dikkat ettiniz mi? 
Bu ihtikar suçlularının j 

biiyük bir ekseriyeti Türk de
ğ·ildir. Hemen hemen hep•i ya. I 
Ermeni. ya Yahudi. yalıud da 
Rum, beyaz Rus, ;Fransız veya 
İtalyan gibi Türk olmayan un-< 
surlardır. Bunların arasında 1 
Türklerin miktarı yüzde onu 
tecavüz etmemektedir. 

Bu hakikat k:lrşıgında insan 1 

lıem müteessir oluyor. r. ·m de ı 
bir gurur duyuyor. 

1.!üteessir oluyor; ~iinkü Tür
kiye gibi bedbaht dünyanın bu l 
mes'ud kösesinde hala ihtikar 
yapmayı düsünen alçak ruhlu. ( 
insanların bıılunmru;ı elbette 
kalbe hüzün verir. Gurur duyu
yor; çünkü büyiik ekseriyet 
Türk olan şehrimiz.de yakala
nan muhtekirlerin arasmda 
Tiirklcrin nisbeti fevkalade 
azdır. Bunun da ifade ett4':i 
mana Türk milletinin seciye.si~ 
nin müstesna yüksekliği ve te
mizliğidir. 

Muhtekirlere ceza 

B ence bu muhtekirlere ve
rilen ceza, suçlarının a

zaınctine nisbetle pek hafiftir. 
Çünkü son derece nazik bir de
virde yaşıyoruz. Böyle zaman -
!arda ihtikara tevessül, vat:ın:ı 
ihanettk. Harp dışında yaşama
larının kıymet· i taJ<dir edemi
yerek bıı ihanete tevessül ııden
lcre verilecek ceza, bu g-ibik'ri 
hudut haricine, harp ve a.ı;lılc 
cehennemi icirnle çırpınan dün
yaya at.mak· olmalıdır. 

MURAD SERTOGLU 

Sovyet-Polonya an
laşmasının metni 
Londra, 30 ! a.&.) - Sovyet -· 

Polonya anlaşııu.sırµn metni ıı.
şağıda yazılmıştır: 

1 - Sovyct hiikümct.i Poloıı
yad:ı arazi dcğiiikliklcri hak -
kında Alnıaı.ıy:ı ile Sovyetkr 
birlıği ıır:ı.srnda 1939 senesinde 
akı.edilen mııalıedenin ;plal e
dilmiş olduğunu kabul eder. 

Polonva hiikiı.m<'ti, Polo:ıy:ı -
ııııı hiç· h~ devlete Sovyetler 
birliği aleyhine müteveccih bir 
anlasma ile bağlı olmadığını 
beyan eder. 

2 - Bu an:ı.şmanın irı=nı 
nıiiteakip iki hiikümct arSh-ınd.a 
diplomatik miiııascbctlcr yeni
den tesis edilecek ve iki hükiı
mct derhal birbirleri nezdine 
biiyük elçi!~ iz:ım ccle~>ekler -
dir. 

3 - Her iki devlet Hitler 
Ah11a.ı1y!ıSıtJ.R h~r:;ı J. &pılmakta 
olan harpte. yckdi}erine kaı ~ı
lıklı yarılım y.ıpmak ve ınü7.:ı -
lıeret gö"tcrmek lıususl.1nnda 
mutabıktırl:ır. Sovyct h:.iküınc
ti, Sovyct hiikiı.ıneti ~le muta
bık kalıııarak tJı.yin edilecl!k bır 
f""vl0nyalı kumandanın cıu:~ı :ıl
tu!d:ı ve Sovye1. ıopraJ,l·ı.rın1:ı 
hiı· Po!uııya cırdu•ıı te~kilin<> 
mu~afaka.t cU.iğLıi bı·:;::ııı cdrr. 
Su kadaı· k:, Sovyct toprak':ı
;ııırla tcskil oı.1ikcek Polony. 
ordtısu iskc.ı-i !ıarckct it1~:rly!c 
So\'yct ba._kuma.ııdan!:ğ:na ta
bi bı:luna~,ık ve Polonva or<lu
~ıı S<>vyet h"şkumanda-lıeyetin
dc tems:ı <-dilıni~ bı:lunar'l.ktır. 

Bıı crd·::ı.un kumnnd.:ım?l.1 ve 
scvl~i idarr""İnc ait tcfcrrü:ıt rıü 
te k!p b;r ıt'11a;;nı:ı f.~ <ayi:ı c
d:J, cckt ir. 

Berlin rad.y u, dün akııam 
Sovyet ıkıtaatımn an hat- ı 
!arının gurisind ki bır cok mu -
Jı:avemet noktalarını ~orlamış 
oldWtlar.mı kabul etmiştir. Rad
yo, Alınanların Ukraycadaki 
ileri lıarcketlerinin octaetini 
havaların !cna\ğı ile izah et

Daily l\Ia.il gazetesi, Chur - - -- --------
mektedirler. 

So\-yetlrrilı. f;izli silUhı 
Moskava, 30 (a.a.) - Pravda 

"azetesi iR.uı; ordusunda çok 
mtietl'!!ir ıbir gizli sili.hın kuHa
nılmakta olduğunu ifşa etm'~tir. 
Gazeteye göre Stalin bu sil:J.
b1n mucidi olan mühendis Kos
tikovu kabul ederek tebrik et
miş ve kend.isine azı tavsiyeler
de bulunmu~tur. 

chillin si.iyi~ olduğu nut - 1 
kunun dün l'.amare. Ü?.crinde İYİ. Devlet emı"ry-0iları 
bir tesir yaıımııı olılu_ğunu yaz- • 

maktadır. ı ·------------• 

- - f 
ilanları 1 

ll'ahrilıet 

Helsinki, 30 c a.a. l - Ofi: 
Ze.ptedilmiş olan arazide Ru6 

lal'ln çıkarnuş oldukları ınuaz -
zam yangınlar tahribat ika et
mektedir. Sıcak ezicidir. Mil
yarlarca sivrisıtıek muhariple- j 

re göz a~tırmamaktadır. l!ev
cııd miihim zııüşkültıta raihnen 
Finlandiyalılar. kendilerine has 
ti.biyelcrini kullanmak suretilc 
eesurune ilerkmekten geri dur
mamaktadırlar. Bu tabi~·e. ke
ııif kolları muhar('besidır. Hu -
d.ııdsuz ormanlar ara~ında iler
liyen küçük müfrezeler, düıtma- 1 
nı .iz.'.a<; etmekte, münakalatını 
kesmekte, dümdar cüzütamları
ııı <ıembeT içine almakta "e ku-ı 
vayi külliyesinr durmak imka
nını vermemektedirler. 

Muhammen bed 1.erile n1·1ı:.ıar \. li.ırı .-:ı;gıd,:.r :;:wlı ('l) grup rnalzC'-
ll'lt! N'P. •a he.r eı·up eyr: JJ..Yrı illc:e edilmek üzere (3/.e/ ıa.ıı) Cumoı r~Jnü 
hi:. . .Jlannda yazılı sa~tlcrdc Iiay ~ı ~:....o;. r~:ır l.:.n.ıM d.ıhillnt3'.t:ki k.ocıı.:yın 
tar ... fından çık .ek:ıHtme UDJlile sn , ; •. c ktı:. 

Bu &oe c.ırnıf'k. y rticı ·n !'. u hi~uu;;,:ı ya .. ılı ıou\.-;ı}·h .. ~ t1.·-
ıninat 'e kanı.ınua ta,) in l·tti:,J •·esa..kl lıi-li): w ~k ·~ıc gı;.u.J sa::.!.:ne k ~
dzıı konıc:7ona ınurucaat.1.:ı 

nu lft' ;ut .z;ırtn.aın le 1 
., :1•1 potr (J r&k d~ !J!r.-ıa!ct.:ıdır 

1 B r adet Ut' fazlı, IIlo.ı.lon:rv;p t rr" 3.:? K\.V V..! :ao/=20 \'olt-
Juk elektriK moı.üru. muh ~· ı )J k~ ;.:. • ::nın &ı (150~ 

lıril olup ac-ık eksil :ı$.l ~;ıat ( r 11,0.l ı on •·i!"l be ı...~ y~pılJr~~tJ.r. 

2 - Bır aW:·t Uç Jazlı r.uitı..:naıw p c r~ v ır··::l ;ıJ K\V. v... ::so/!!2() 1 
vvlUuk clcktria.. ınot.Orü.. rıuhıunnıt't!l lJHicli 17;).;J l1r;~ r.-_..,•.tJc" :.t tc.nıiruıtl 

131 lira 25 kurııs olup aı;:ık: cUltınesi &:ı.:ıl (!l,1:>) Pn t:ıi o;:.c!1; yLpıJa ... 1 
cokur. <6436) 



1· ı: ·; ı s A n ' n 
ı ;,..:-_::: ~----::;~ :.:.:::.·-..,-... -,-~........,,. ....... ,~,--l -~ R-..·-~·~A~-~o-·v,_ __ -w_--~:..~·,ı-;a w:;;:~:·1·;.·· ;;-;;;~;--~· .. ;;-~.,_._=-:-:-:;· ;;:::=::J-=---~;--~~-~~--!"'-~~-=--~3~l~Tl<~~i;;;!ll;-U~Z~l94l~ 

içinde hıısmına haanle ede ede 
icat Ttsunun. böyle şeyler aklın lakoymuştu. Yıpratmıştı. 7.45 Haberler 19.00 Konu<ma Ajans ~dedi: 265 YAZAN V. ( OR .Lj~ Tefrika No. 184 
dan geçmezdi. O, başlı başına lakoymuştu. Peyda etmişti, 8.00 Muz.ık 19.15 Muzik Zlr•I ve Ticari her nevı banka muameleler!, 
büytik ortayı kurtarmağa ça· zaten Hergeleci gibi Zeki 8.30 EvJn saoti 19.30 Haberler Por• blrlktlrenlere 28800 lir• lkromlye veriyor, in gı• ı iz' l ·~r P._el ı• boı'" u 'dan 
!ışıyordu. Elinden gelse Her - pehlivanlar, kuvvetlerinden, ok- * 19.45 Yurddan li ~ ""' 

ge~~Z:v:i:-~n~~tı~;ını tazele- ~:~:i ~~i~de h=::rr:;;ı1~ :~:~~ ı;.:gram 20-15 :!":0 nası 1 ve neden kaçtılar? 
dikten sonra rncvdana eıktılar. gazetesi , > tuttuğu güreş usulünü boz· e.<eılert 
Kızılcalı, ağlamışu. Hafız gibi makta müşkülata uğramazlar • 20.4s Fasıl Türklerin ve bizim 
tamnmomış bir '"."" cuk onu yeni- l2.4~ Haborler 21.00 Ziroat 

gecesini ameliyat tarihi olaral 
tesbit etmişti. ·~u.. ~ dı. Uğra.salar da nadirattan o- 13 c o T veımişti. G~en ,erer de Her- · ' uı kuler takvimi 

g eleciye mag-lüp olmuştu . !urdu. 13.1~ MüZJk Hergeleci, bir saatta alttan 
Kandıralı, Hcrgeleciden çe- üstten hamleler ederek niha~t * 21.lO Fasıl 

2 l.25 Konuşma 

21.40 Müzik 
22.30 Haberler 
22.40 Cazbant 

lriniyordu. Aksi ve lanet bir gü- ha.smını dağıtmıştı. Toplu mü- 18.00 Program 
.reşı;i olduğunu öğrenmişti. O- dafaa tabiyesini bozmuştu. 18.03 Muzik 
na güreş uydurmak güçtü .. Deli Hafız, çırağının ne mal 18.30 Serbe't 
Fakat, ne yapabilirdi'? Kur'a okluğunu bildiği için hiç üzül- ıo dakika :r.:.55 Kapanış 
L>yle düşmü.~tü. Yüzde doksan miyordu. Ona ağalar soruyor- r----·--------.... 1 
yenileceğine hükmetmışti. Böy -~ 
le bir kalble meyda.-ıa çıktığı du.:_ İbram, bugün Kandıralıya Musahhih Aranıyor 
ic;ln mağllıp olması yüzde yüz bir şey yanamıyor. 
olmı «ıı. - Bir saat oldu ... Daha hıi.111. 

Hcq?,eleci, ateş gibi idi. Güzel 
bl d kt 

ayaktalar .. 
r peşrev yapıp çırpın ı an . 

oonra daha ilk elde ııarısını sa- - Ne ol. cak bu ış usta? 
Deli Hafız, cevap veriyordu: 

•ıvımlı' - Biraz sabırlı olun! Helva-
- Hayda Kandıralı be!. 1 ı ş 'l\ısunl:ı HafıZln gilrc;ıi daha cı mat ağı işiyor.. imdi helva 

ilk hamlede herkesın nazarı dik- kı,·amına gelecek. 
katinı celbetmişti. Tosun, Hafı· Hakıkaten Her:;P!eci, helvacı 
:a, oırınc.ı elrle tek pn~a alar:ı k [ m'ıtlağı vurur gibı hasmına sağ
ba•tınp altına alm·ştı. dan, soldan, önden, alttan, üst-

T ı. n, H:ı.fızı bırakmıyordu . 
1 

ten durmadan gidiyordu. 
Oyundan oyuna ı;c ;iyor, Haf•zı H~rgeleci, hasmı öldürüyor 
yennıcğe çalışıyordu. Hafız, ve müdafaasını yıpratıyordu . 
Herg;:lec.i gibi oyunbaz olduğun- Nitekim bir saat sonra hasmının 1 

Gazetelerde çalışımş, yeni ve 
e-sk.a Türk harflerine vRkıf tecrtl-
be!.. bir mu~ahhihe ihtiyacımız 

vardır. 1steklılerin cYeni Sabıht 

idcırc memurluğuna müracaaU:ırı. 

Zayi 
Hırkah~erit nuru~ kütüğünün cild ı 

21. r-~•hife 140 defterinde n1ukayyed 1 

nUfus cuzd:ınım1a Kocamu.stafapa-
paşa şubesinden a1dııtım terhis tez-
ker<'mi zayi ettim. Yenisini alat.:a
ğımd~ın ~kisJnın hükmü yoktur. 

Kuçukaynsolya l\1edrese çıkmazı 
13 No. hı evde 320 dogumlu 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ibbarsız tasanı.ıf hesablannda en 
u 50 lirası bulu:ıanJara senede 4 de1'a çcldlecek: kur'a ile apjıdak.l 
p!Ana göre ikramiye da!ıt.'•caktır 
4 ad~d 1.000 Liralık 4.000 Lira 

11
100 oded 60 L1ra1ık &.ooo Llrı 

4 
4 

40 

600 
260 
100 

2.000 
1.000 
4.000 

• 120 • 40 

11160 • ~o 

4.800 
1.200 

• • 
DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene tçinde !50 liradan aşalı 

düşmiyenlere ikTamiye ~ıktıı!ı takdirde 3 20 lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dürt defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey

lül ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Nü!lL"l Claırelerinin ihtiyncı için ni.imune1erinf?' ve şartname~ine gö

re 150 şer yaprnkh 400 ;ıdet esas, 150 adet yeniden kayıt, 150 adet doğum, 
156 adet ö1ün1, 150 adet evlenme, 100 ~det yer deııiştirme de!terlerile 150 
şer varakh 5000 cilt doğum, 4000 cilt ölüm, .2000 tilt yer dej'iştirme ilmü
haberi ve 6000 adet de istatistik cetvelinin tab ve tecdidi jçln i;ıi açık ek
siltme suretile münakaı:;aya konulmuştur. dan Tosunun eksik elli.zen tut- çozuldügünü ve dağıldığını scz-ı Ras;m Alpüren 

"tugu oyunlardan kolayca ya • di. ,,-------------ı 2 - Bunların kliğıdı, mukavvası, kaplı!' bezi ve kaplık kağıdı VekA-
kasını sıyırıyortlu. Kurnaz Hergeleci, hasmmm A ]\ / 'k • / • !üten verilecektir. 

Mücadele tam yarım saat çozüldUğünü sezince bir aralık S er l lŞ eri 3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
sürdü. Hafız bir türlü hasmının bıraktı. Doııerek bir iki _adun j 4 - Ek•iltme 15/8/1941 Cuma gunü saat 15 de Vekile! binasında 
altından kurtulamıyordu. Çok yürüdü. Ve çırpınarak narası- İLAN levazım müdürlüğünde toplanacak salınaıma komisyonunda yapılacakur. 
kavi ve çetin olan Tosun, Her- nı salladı: k rd . be J Beyoğlu Yerli A"kerlik şu,- 5 - Muvakkat teminat mikdarı 97 lira 50 kuruştur. 
gclcciden öğrendiği bağlaınala- - Hayda a eşım _! ... bes-uukm: . Hergelecinin bu nıi.rasında 337 dogum-luların ve bu do- 6 - t.leklıler bu işe ait şartnomeyi ve nümuneleri vekAlet !eva:r.ım 
rı sabit oyunlar olduğu içın ma· nalar vardı. Kandıralıya·. müdürlüğünden paraı;ız alabilirler. mükmıunel yaptığından Hafız 

1 

ğumlularla muameleye tabi di-
bir türlü kurtulamıyordu. - Geliyorum .. Dikkat et! , ğer doğumluların 1 Temmuz 7 - Eksiltmeye gelebilmek için isteklilerin ek.,Jtmenin yapılacağı 

. - H Dıyordu. Deli Hafız, naranı' n 941 tarihınden yoklamalarına günden en az aiti gün evvel istida ile Dahihye VekAıetine muraoaat ederek 
B;ıtün seyırcilerin gozleri a- b 1ş · · hl" 

Ha 
manasını derhal anlamıotı. Ve, devam edilmektedir. u ıçın e ıyet vesikası almaları ıazımdu-. 

fı2la Tosunda idi. Nihayet - ' fız, bir çalımına getirerek has- Kandıralının olduğunu da !!Ör- Yoklama g:iinleri tekrar aşa- 8 - Münak:ısaya gireceklerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sa-
mını aldattı. Ve, tek paça ile müştü. Müdafaası eskisi gibi ğıya yaZJlmı.ştır. 1 yılı kanunun 2inej maddesinde yaZJ!ı vesaik ıle bırllktc aynj gün ve saatte 
ustaca ayağa kalktı. değildi. DağıLruştı. 2 -Yoklama cumartesi gün- mezldlr komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (4780) (6334) 

Hafız, hasmının acemi oldu- Deli Hafız, yanında bulunan !eri hariç olmak üzere ayın tek 1 =========================== 
- ağalara· I günlerinde yapılmaktadır. 

i;unu, güreşin inceliklerıne va- · 3 _ Yoklamanın sıraSI: 
kıf bulunmadığını sezmişti. O- - Helva, kıvamına geldi. 
na oynayacağı oyun vardı. Şimdi yiyeceksiniz? 31 Temmuz 1941 günü Beyoğ 

Dedi lu merkez nahiyesi, Taksim. 
Hafız, ayağa kalkar kalkmaz Ha!ıikaten Deli Hafızın de- Galata, Kasımpaşa nahiyelerin 

bir çalunına getirerek Tosunu 1 dı" k Hel k den gelmiyenler. 
aldattı. Güzel bir çapraz topla- gı çı tı. va ıvamına 
Y

arak yürüdü. Ve, dört beş a- gelmişti. Hergeleci, nıi.rayı at- 1 Ağustostan 7 Ağustosa ka 
dım sürdükten sonra çengelle· tıktan sonra hasmJnın üzerine dar Hasköy nahiyesi. 

Y
erek hasmını altına aldı. bir yıldırım sür'atiyle çırpınıp 8 Ağustosdan 15 Ağustosa 

geldı. kadar - Şiıı)i nahiyesi. 
Hafızla, Tosunun altta bo- Ve, gelmesiyle gömülmesi 16 Ağustosdan 22 .Ağustosa ! 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyo!lu ve Zührevi hastalıklar hastahanelerile 

Zf>ynepkAmil doğUm evi için lüzumu olan Ubbi ecza ve sıhhi malzeme 2490 
numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına göre pazarlıkla satın alı
nacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 37785 lira 8 kuruş ve t.emınatı 5667 U
ra 96 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdurıugü kaleminde görü
lebHir. :ihale 4/8/941 pazartesi (Ünü saat 14 de Daırni Encumende yaJ>l)a
caktır. 

Taliplerin teminat makbuz veya mektupları v~ 941 y1lma ait Ticaret 
Odası vesikalarile ihale gUnü muayyen saatte Daimi Eııcumt>nde bulunma-
ları. (6190) 

ğuşmalan çok enteresan olmuş- bir oldu. Ta, topuklara kadar kadar - Kemerbur~ nahiyesi. 
tu. Tosun, kuvvetine ve Her - dalnu~tı. Bir hamlede hasmını 22 Ağustostan 29 Ağustosa 1 

gelPciden öğrendiği oyunlara bastırıyordu. 1 kadar - Beyoğlu: Taksim: Ga -
dayanarak Hafızı terletiyordu. Kandıralı, bir saat sonra Her- lala: KaHımpaşa: Hasköy ve 1 

Hafız sarmadan künteye ge- gelecinin altına dilşmİİJ!tÜ. İki Kemerburgaz nahiyesinden gel-ı=========================== 
çiyvr, künteden paça kaı;nağa hasım altta epeyce boğuştular. miyenler. (!Y702) lstanbul elektrik, tramvay ve tu"nel 
atlıyordu. Bir türlü Tosunu bo- Kandıralı müdhiş müdafaa gü- • • • 
za:mıyor<lu. reşi yapıyordu. 1 Eminönü Yerli Askerlik şu- işletmeleri Umum müdürlüğünden 

Nihayet Tosun. bir kol bas- Hergeleci, hasmını altta din-
1 

besinden: 
kısiyle HafıZln tersine dönerek lendirmekmek için bir fırsatım Yd. P. Yzb. Mehmet oğlu ı - idare ihtiyacı için muhtelıl raloni, konsol başlık skol, demir plaka 
zorla ayağa kalkabıldL Güreş· bularak salıverdi. Kandıralı ile Riıştü 312 (333 • 228) Fatih ve direk kaide tablası pa"1rlık usulile yaptırılacaktır. 
çok hızlı gidiyordu. lki pelıli·: ayakta boğuşmak istemişti. Hasanbey mahallesi Haydarbey 2 - Pazarlık 6/8/941 çarşamba günü saat 10 da Metro hanınm 5 inci 
van birbirini durmadan bastın- Kandıralı, sallı olduğu ıçin ' sokak No. 2 · katında yapılacaktır. 
yor ve oyundan oyuna geçerek altta müdafaası kuvvetli olu • Yd. jandarda Yzb. Cemal oğ- 3 - Muvakkat teminat 245 liradır. 
ortalığı heyecana veriyordu. yordu. Onu, ayaktan bozmak lu Salii.haddin 308 İstanbul 4 - Meklilerin, krokilerini görmeleri ve parasız olarak verilmekte 

Gür~ esnasında Tosunla daha iyi olacaktı. 2147. Be~iktaş Ihlamur caddesi olan şartnamelerini leva.tımdan almaları ve kanuni vesikala.rı ve muvakkat 
Hafızın boğuşmaları cidden sey- No. 128 ık. pelılivan tekrar ayakta teminatları ile illln edilen gün ve saat!ltte komisyond·' hazlr buJunmaları. 
reJilıneg-e Jaınk idi. 1 ' A ı be ·· ti · 

0 

'· boğuşınağa başladılar. Deli Ha- ce e şu ye muracaa arı ı- (6361) 
Hergeleci ile Kandıralının gü- fız, adım adım güreşi takip edi- ==la:::n::::::o::l::un::::;u::r::. ======== 

reşı ayakta oluyordu. Kandıra- 1 al. 1 Jı, güreşini müdafaaya döktü- yordu. ki çırağı da fevk ade 
ğiinJen hamleyi yalnız Hergc - iyi giireşiyordu. 
leci yaptığı için güreş donuk ge- Deli Hafız, Hergelecinin, has· 

~· - •'yordu. mı altından ..alıverdiğini sez -
. mıştı. Ve ustaca yapılacak ha-

1 Hcrgelecı, salıyor, hasmı 
müdafaa edip oyunları defcdi-ı reket te bu idi. Boşuna uğraş

makta mana yoktu. 
yurdu. Tatsız bir güre~ oluyor- Deli Hafız, vanındakilere 
du. söylenmişti: · 

Mevlô.t 
P...1şabahc;e fırın sahibi İsmail Hay

darın ölurrnınun elli ikisine tesadü! ı 
edl'n 3 AjustM Pazar günü Eyüp 
Sult;ın ca.mii şerifinde mevlüdu şe-ı 
rıı okunac:ai,ından, akraba ve ihva
nının t(-şıJlcrini dileriz. 

Ailesi namına yeğeni 

Fatihte fırıncı Fahtl Bu sebeple bcyirciler, en zi- - Oluyor .. Hem de çabuk o-
yııJe Hafızla, Tosunun güreşıyle ı--

1 1 - b 1 1 d lacak ! . DOKTOR 

HAFIZ CEMAL. 
nıeşgu 0 m.ıga '1!l amış ar ı. Hergeleci, hasmını ayaktan : lı-•-• 
işin garibi Hafız, bır türlü To
suna güreşini bindircmeını.ıtı . kaparak bozuk düşürüp mağ
Uilakis Tosun, Hafıza hiıkım liıp etmek yolunu tutmuştu. 
burcşiyurdu. Ht:men herkes 'l'o Kandıralı, hasmının giireRi bin-
<tırııın giircşi kazanacagına dırdiğini sezmişti. Kendisini cs-
lı ıiJ.-.mctmiştı. 

1 
kisi gibi müdafaa edemiyordu. 

Deli HailZ söyleniyordu: Bir aralık Hergeleci, ha.mum 
- Aferın Tosuna .. İyi gürt'Ş çaprazladı. Ve sürmeden oldu-

~ıkardı, llafır.a... t p;u yerde çengelleyerek \'e bü-
Tosun. Hafızı bir kaç dda kerek bastırıp altına alili. 

1 ·J:ıh., ha.>tırnııştı. Kandıralı alta düı,er düşmez 
Bu.ün hu, boğuşmalar zar - toplanmıştı. Adeta, ütülenmiş 

fııı,la Hafız, hiç bir vakit ınü- bir gömlek gibi dertop duruyor 
.ıaıaada kalıııamıştı. Da:ına du. Bunun da sebebi hasmına o-ı 
I.arnlc y.ıpıyor, hasmının güreş yun vermek için idi. 
: hı ,, •e hakını olmağa çalı- Hergeleci, hasmını altına alır 
,._, •r<lu. 1 almaz keananeye geçti. Biraz 

l!crgcled :ıe Kandıralının gü- nPfeslen•li. Sonra birden bire 
t•şı sc~ ıcd .. ınez bir hale ı:;el- kemaneyi hasmının ka.sıklanna 

ın"•f ı Ikr6 .leciden korkan kadar masajlayıp sıyırarak 
" m.!ıralı y ııılmemek için ı(a- yukarı doğru kaldırdı. 
•-eşı .,.rf ıfüıdaCaaya dökmiıştıı. 1 Kandıralı, bu manevra karşı· 

Lokman Hekim 
DahiHye Mütehasaısı 

Divan yolu 

ÖLÜM 
Bursa V<:Cik P<ışa hastahanesi ser

te.bibi ve tanınmış rüntgen mütehas
s~~larından Bay Doktor Cevat Tah-ı 
sın Pek.sunun kızı ve Ankarada Bi
ıaı Akba'nın baldızı Bayan Necla 
Peksun henüz. genç ya~ında iken dü
~ar oldugu hastalıktan bütün ihti
m~ınlara raimen kurtularruyarak 
dun hayc.ta gözlerini kapamıştır. 

Cennzcsi dunkü çarşamba günü 
Karacaahm<'tteki aile makberetiine 
defnedilmıştir. Allah rahmet eylesin.! K;: Jıı-ıılmın maksadı, gıiı-.::şı sındn havalannu.ştı. Bu, hava

"'" tnı .... , e ... mna kadar mü - !anma üzerine Hergeleci açık 
ı ,faad:ı luılorai< hasıniylc be- düşen hasmına çullanarak sar- qa- O OK TOR Nlll~ 

.-al.l<'r kalmaktı. maya girdi. f k A 
KJn<lırah biliyorılu ki, eğer Kandıralı, oyun vermemeğe f ev İ kif Ayışık 

iir•'"J'• girer•;ı; sak:ı r ve oynak çalışıyordu. Fakat çok usta olan Dahlll Ho&tahklor MUtehass.oı 

ASI 
1941 iKRAMiYELERi ının m'"hakk'1.k onıı ınağlüp Hergel~ci, ondan oyun almak eeyolll• Pormakkapı lmom ••· Küçük tasarruf 

' kce:tti. !yi!:iml. gürnıı ıııüda- usulleriıü biliyordu. 1 kak numoro 28, pozardon mudı 1adet2000 Liralık= 2000.-- Lira 
Laya <lcl;crek beraber kal-, Hergeleci, nihayet haRmını uat 14 · 18 e k•dar. hesap/arl 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
•Mk tl•.lıa ınııvafık idi. öldürmüştü. Kandıralı, gu··r0şi Gece mUracaalları d• kobul 2 . .., I A • 750. =1500.-• 

HcrP,cleci, haümının ıniidafaa lamamile miidafaaya dökmüş- edHlr. Telefon: 4S905. ıKRAM VE PL NI " > 500 > = 2ooo.- > 
; .. h:yc ini h:unle <'de ede tam tii. Altta bıle dertop olmuş Her - 8 > 250 > = 2000.- > 

• ·~a· •~Dr'l bozmağa başladı. geleciye oyun fırsatı vermeme-1 Sahıbı· A. Camoleddln Saraçoğlu KEflDELER: 4 fubot, 2 Mayıo, 35 > 100 > = 3500.-- > 
..: 'J'c IündıraJı. müdafaadaJ ı"f? çalışıyordu. Katıyen muka- Neşrıyat Müdürü: Mooıı Çetin 1 Ağustoe, ı lklnoltcırln 80 > 50 > = fOOO.- > 
\!anııyorJu. bıl oyunlar yapmıyordu. lBasılru~ı yer· (H. Bekir GUrooylu ve torlhlerlnde yopılır. 300 > 20 > = 6000.- > 

l~ur.JaZ Hl•rgelcri, bir saat' ( Arkaat uar) A. Cem•leddin 8araço6ıu motboaaı) ll•••••••••••••••••••••••••••I 

eksiklerimiz Sovla ile Anzak mevkilerinbJ 
tabliyesi emrini veren hilkiı 
met şimdilik Hellez mevkilnit 
muhafazası fikrinde idi. Çilnki 
burası elimizde bnlundukça ye! 
ni bir deniz hücumu yapmaJ 
mümkün olacaktı. Hellezi errr 
niyet altına almak maktıadil 
amiral de Hellezdeki kuman<laı 
general Daviesle mutabık olao 
rak Ahihabaya knrı;ı karada! 
ve denizden bir hücum plaıi 
"llZlrladı. 

l<arar : Baştan başa 

tahliye 

5 inci Türk ordusu fena bir 
vaziyette idi. Britanya istihba
rat dairesi, düşman tarafında 
oldular, hastalıklar, havanın 
fenalığı, münakalatın pek da
ralması ve İngiliz filosunun isa
beti kat'ileşerek ateşleri yü
zünden maneviyatın bozuldu
ğunu haber veriyordu. Bugün 
artık bu raporun hakikate ne 
kadar tevafuk ettiğini anlıyo
ruz. O tarafta gıda, melbusat, 1 
papuç ve mühimmat kıtlığı müt 
hiş bir hal almıştı. Türk aske
rinin bulunduğu vaziyet acıklı 
idi. O zaman lstanbulda Alman 
sefiri olan kont Metternich Ley- Monitörler de ve Ergar tipin 
man Fon Sanders refakatinde deki gemiler de topçu ateşi ar 
ve birinci kanun zarfında Geli-ı tık gerek isabet ve gerek i•tl 
boludaki Türk ordusunu ziya- kamet itibarile son derece yi.ik 

B 
sek bir tel<emnıüle varmış 

ret etmişti. u sefir, harpten General Daviesin fikrince artı 
sonra bir muhavere esna&ındaj 
bize şu sözleri söylemiştir: ordunun ve donanmanın iş biı 

- Eğer TUrk ordusunun ne liğile bir hücum pek mümkür 
halde olduğunu bilseydiniz kar- dü. Binaenaleyh şimdi orad 

ı - kumanda eden kara ve den· 
şı aşacagımız müşkülat müthiş kumandanları tam bir ittı"fa 
olurdu. 

Fakat bi?.de eksik olan istih- halinde idiler. Fakat böyle bı 
bar işi değildi. Bi2 de haber al- hücumun muvaffakiyet şanslaı 
dıklarımıroan istifade etmek hakkında bir hüküm vermenı 
azmi ve iradesi noksandı. faydası olamazdı. Çünkü genf 

Bununla beraber amiral Vem- ral Mouro Selanikten tekra 
ys ile erkanı harbiyesi, hatta Geliboluya dönmüştü ve 1 il 
Çanakkaleyi zorlamaksızın, Al- kanunda gerek general Byrdva 

1 

da ve gerek diğer kolordu k\ 
man topçusunun külliyetli mik- mandanlarına kendi izni ol 
tarda Türklere yardıma gelme-
sine mani olacaklarından ve Ge maksızın amiral ile görüşme 
Jiboluda bulunan Türk ordusu- menetmişti. 10 ilk kanunda d 
nun mevcudiyetini sa.rsacakla- general Birdvooda. amiral V 
nndan emin idiler ve bu sahai ms ile her hangi bir askeri mı 
harpte ümitler yeniden parla • seleyi münakaşa etmeeiııi Y• 
maya başlamıştı. Fakat o sıra- sak etmişti. 
da, yani 8 birincikanunda Fran 14 ilkkıi.nunda Londr&ya b/ 
sız karargahında içtima eden telgraf çekerek amiralin nokt.ı 
müttefikler erkanı harbiyesi er- nazarına hiç bir suretle iştira 
kanı, Seliı.nikte bir müdafaa etmediğini bildirdi ve amirı 
sistemi tesisine ve derhal Geli· Vem isin askeri meeeleler hal 
bolunun tahliyesine karar ver- kında yapabileceği bütün iş'aı 
di. O andan itibaren İngiliz lıü- lan peşin olarak protesto ett 
kümetindeki ihtilll.flar da zail Mahalli deniz ve kara a.akeı 
oldu ve kabine bu karara sıkı- rüesasile hemfikir olarak He 

!ez burnundaki mevkiin Ahibl 
ca bağlandı. ba elde edilmeksizin mııhafa 

Fakat amiral Vemys, korno - edilemiyeceği kanaatinde idi 
dor Keysle birlikte bu karara Ahibabanın zaptı da kabil olm 
hemen tabi olmak istemediler. yacağı kanaati hüküm süı 
Bu iki bahriyeli ile kabine, harp I düğüne göre bütün yarım adı 
komitesi, Fransız - İngiliz kon- nın tabliyesi karanna varrl 
feransı, amirallik, harbiye ne- 1 yor demekti 
zareti arasında bir mücadele ' ' 
~ gösterdi; ki bu mücadele-

1 
Güneş doğduğu zaman. 

nın safhalarını ileride İngiliz .. . . . 
bahri tarihini yazanlar merak- Böyl~ bır amelıyı:nı~ mu~ 
la inceliyeceklerdir. fakıyetı zanaana bağlı idı. Bı1 

Daha 18 Ağustosda amirallik I~~ olan kır~. sekiz saati 1 

amiral Doprobeke bir t lgraf ~kl~r .?u mudd.~t za:fııı<l 
k . . e hıç hır şupbeye duşınemışleı 

çe m~ş ve eskı zırblılan Çanak di. Güneş boş siperlerle zapte 
kalenın zorlaınasmda kullan- d"I · · · kad k nı döl ak saı·h· t" · . t" ı mesı ıçın o ar a ar 
m . a ıye ını ona ve_rnıış ı. tüğümüz meşhur mevziler üzı 
Amıral o zaman bu davetı kabul - ak etti - · · tç Tür 
etmemişti. Fakat şimdi şerait rıne s. . gı zaman ın~ 1 

ak · "d" lO b" · "k' d a.skerlerı ile onla.rın ramolms 
sı ı ı. ınncı anun a a- . 1 . ··z1 · · 

· ili.. · h t" Ça k reıs en go erıne ınanaınıyor 
mıra . gın aynı eye ı .. na - !ardı. Payıtahtııu 0 kadar fi 
kal~nın zorlanmasına musaade. dakarhkla müdafaa ettik! 
etmıyordu. Fakat bu seferki e leketl · · d kendi oo f" k k t'· .d. m m ennın e, .,.. 
men ı arar a ı 1 1• si vaziyetleri birdenbire deği~ 

Firar hazırlığı vermişti. Bugün bu vaziyet b 
tün azametiyle yeniden doğmu 
canlanmıştı. Türk başkuman 
danhğı zafere karşı imanı!! 
ru-..ınini, bir dakika bile bırak 
mamış ve bundan dolayı mi'ı1 

faa muzaffer olmuş, hem de nı• 
nabiin darhğına, vesaitin ~ 
aşağı olmasına, işgal ettikle 
mevkilerin sevkulceyşi tehliı.! 
!erle dolu olmasına rağmen m 
zaffer olmuştu. 

Harici hadiselerin tesirile in
sanların göze aldtklan tehlike
ler mülahaza edilirse büyük 
muammalarla karşılaşırız. Ba- · 
zan inhizamdan kaçınmak için 
serfedilen bir gayret, insana za
feri temin eder. işte mesela Bri 
tanya hükümetile amiralliğin 
göze aldıkları tehlikeleri müta
lea ediniz. Bir tarafta tahliye
yi istiyenler var. Bunlara en 
mütehassıs teknisyenler hatta 
muvaffak olan bir tahliye ame
liyesini& bize 40.000 kişiye mal 
olacağını, fakat bütün bir sefe
rin inhizamile neticeleneceğini 
temin ediyorlar, diğer taraftan 
bir kaç eski geminin ve bir kaç 
kişinin feda edilmesi teklif olu
nuyor. Fakat bir kere hu hare
ket muvaffak oldu mu inhizam 
muzafferiyete çevrilmiş olacak
tır. Kabine de, amirallik de bi-ı 
rinci şıkkı tercih ediyor ve ikin 
cisinden kaçıyor. Henüz vakti
miz olduğu, henüz bir çok isti
fadeler temin edilebileceği hal
de tereddüt ve yarım tedbirler 
yüzlinden her şey feda edildi. 
Fena bir muharebe gününden 
donra bedbaht kararın tatbiki 
saati geldi. 

Britanya hükümeti, artık her 
ne pahasına olursa olsun, Geli
boluyu terketmek kararını ver
mişti. Amirallik Sovla ile Anza
kın tahliyesi emrini verdi ve 12 I 
ilkkanunda amiral Veyms de 
"en büyük tesirlerini,, iblağ e
derek emre itaat edeceğini bil
dirdi. 

Tahliye işi için bir ay uğraşı! 
mıştı. Bu tahliye planı bitmiş 
ve amiral 19 • 20 birincikan 

Bizim t<..rafta ise ayııi e\'sw 
- kuvvetimizin son derece) 
vardığı zaman bile - noksanı )' 
kıcı bir netice hasıl etmişti. 

Hücum eden ordular, neti• 
bütün diinya için o derece 
hemıniyetli olacağı halde ken 
di kendilerini bütün zafer mı 
valarından mahrum görmi 
başlamışlardı. 

Halbuki her cihetten kah 
faikiyctlerine, cür'etlerine, fe 
dakarlıklarına, maruz kaldık 
lan zayiata göre mükafata ht 
kazanmışlardı. 

Hellez burnunun tahliyesi 
ikinci kanunda ayrü mebat 
ve muvaffakıyetle yapıldı 
Gelibolu macera.sı böylece 
ticelendi. Bu neticeyi cahil 
sathi görüşlü olanlar bir za 
gibi alkışlarlar. 

Çanakkale seferi başınd 
sonuna kadar kifayetsiz bir .ı 
rette beslenmiş, mühimmatı ıı 
kıs bırakılmış ve felce uğratı 
mıştır. Buna sebep Fransız 
İngiliz başkumandanlıkla.rıt 
başlıca harp sahasından (ya 
Fransadm) ne mühimmat, 
asker çekmek istememeleri 
bu yüzden göstercLkleri uıul: 
lefettir. 

-SON-


