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Sovyetle,r bazı 
uhterem başvekilimizin Y ff" • C h • d YALÇIN k 1 
Büyük Millet Meclisinde azan : useyın a 1 mınta a al'da hu-

200 bin italyan 
tamamile imha 

~ irat ettiği nutuk, vata· _ ı durdu ..1 ki rı 
~.havasında sağlam bir nik-ı nu r~u a -
~Uk dalgalan ile kalplere fe- B k· ı · utk· u nı bildi~iyorlar 

• veya esır 

ltı;~e itimat verdi. TU;k nulleti a şve 1 1 n . ~ .._ 
~illı !!'ozlerıle gordugu, kendı 

%~keme ve mantıkile teslim • Rumanyada 
alındı 

~b· emniyet ve masuniyeti, 

~•nde duyduğu itimat ve me- A/ [t / J •• •t dh" h k"' ~~1 • başvekilin ağzından işit- manga ve a ga a musaı te iŞ are atı 
~\in llnaat verici açık izahat ile, 

General Wave
lin beyanatı 

~ bütün takviye edilmiş ak'isler uyandırdı 
lı( ekten cidden memnundur. 

Jıi llhterem Refil< Saydam Mil
'der~eclisinden memlekete hitap 
~ilıık~n "herhangi bir işimizde 
~l tilümUz yoktur,, sözlerini 
ltıj Ctnek kuvvetini kendinde 
~?Juştur. Türk efkıin umumi· 
'\ 

1 ~Yni kanaati beslemeseydi 
"Ulılikumetin tedbirli ve basi
~11 Politikasından me.ınnun ve 
\ii· lna.!n bulunmasaydı ba.şve
~,ın ~ksek bir alın ve müsterih 
le ~•edan ile böyle söz söyleme
!., ,cetıareti olamazdı. Refik 
~t~aın. hükumeti dünyanın en 
~ı zamanında Türkiyede 
'hıi ~t ile milletin tamamen 
~ fikirde, ayni hiede, ayni 
il;: fte ittfüat etmesi gibi mesut 
ıttr llııl~m.\yı file çıkarmak mu-
Jliıı'llltiyetil'li göstermiştir. Bu
~ lıa.Şını arkaya çevirip geçti· 
~ı .Yolu heyeti mecmua.sile 
~n~de tutanlar hiçbir şeyi 
~llt'mek ve tashih etmek ih
~ ııu duymazlar. Dünya buh
~Ctinabı imkansız bir vasıf 
~günlerden itibaren hüküS ittihaz ettiği ihtiyatlı ve 
~görü lü siyaset, her teh

!ıt; göze alan ve her edakir· 
~ l'a.pmak için kat'i kararını 
~ lıi ıı büyük bir azim ve cesaret
l~~~ince bizi bugüne kadar 

,ıı ~ a. tuttu. Hükiimctin en bü-
~~ kuvvet kaynaklarından biri 

Berlin, 5 (a.a.) - Türkiye 
Başvekili Refik Saydam tara
fından dün Büyük Millet Mecli
sinde sövlenen nutuk, Alman si
yasi mahfillerinde miisıilt bir 
intiba uyandırmıştır. 

Refik Saydamln beyanatı An
kara hükfımetinin Türk menfa
atlerinın müdafaası hususunda 
takip ettiği realist siyasete te
vafuk etmekte, fakat ayni za. 
manda Türkiyenin beynelmilel 
menfaatleri karşısındaki mesuli
yeti müdrik buluriınakta olduğu• 
nu üa göstermektedir, 

Türk - Alman doııtluk paktı 

hakkındaki Türk biııfvekilinin 
sözleri Alman devlet merke-tin
de pek tabii olarak bilhasaa 
memnuniyet uyandırmıştır. Çün 
kü bu sözler Almanyanın Türki
yeye kıırşı takip ettiğı hattı ha
rekete bir bakımdan tetabuk et
mektedir. 

(Softu ıayfa 5 sütun 3 de) Dr. REl<'İK SAYDAM 

Bük-reş ve Peştedeki 
Sovyet kolonisi 

•'i ~~ .lnilletinin ta.svip ve müza
~~ı ve tesanüdü olmuştur. 
Ş~: b~~da ~~~ Memleketlerine gitmek Üzere , 

~$::~ hı:v:~f-!~~~;: şehrimizden transit geçecekle!_ 
~ .. k siyaset.inin mes'ut sey
~ lıııtün milletin gözü. önünde Son dalıikada aldığılfiıZ bir baası ve kolonisi memleketimi
~ et~ekten adeta bahtiyarlık habere göre Sovyet Rusya. Ue ~ ze müteveccihen yola çıkmışlar
!'ııi tıruştir denilebilir. Teyazuu, Rumanya ve diğer ııark ve ce- dır. Bu zevatın bugün şehrimi
~ ı:urur ve ütihara temayül- nubu şarki Avrupa memleketle- ze gelmesi beklenmektedir. Rus 
~ıq llıenetti. Fakat bu kadar zor ri arasında tahaddüs eden harp 'ı siyasi mültecilerinin meml~ke • 
lti~U111arda hükumeti idare yü- vaziyeti dolayısilc bu memle - timizden transit olarak geçecek 
SJ kabul etmiş olan devlet _ketı_e_rd_e_kı_· _s_ovy..:_e_t_e_k_a_b_ir_i_il_e_te_-_ı_er_i_t_a_s_ri_h_ed_i_lm_ek_t_ed_ı_·r_. __ _ 
\lııe .llrınuza istihkak kesbet
~rı muhabbet ve takdirleri-
'ıı.;U •zhardan geri kalmak hu
İlı~~a bizim için hiçbir sebep 

~~r~ politikasının elde ettiği 
~'~ rıı neticeler arasında muh· 1

1

1 ~ Refik Saydam birinci de
~~~ e Alman dostluğunu zikre
~ t, 'l'ürk vatanının selamet 
"Jiı~aııuniyeti uğurunda ittihaz 
l.\ı(; ~ •lk tedbirle~ mihhver d~v
'~a~1 nezdinde bır suıtefehhum 
'l'~,~ dırdıktan sonra vekayi 
\ 4 • Alman dostluğunu hayli
~)ahayliye sarsmak suretile ce
~1 ıı. Ctlip gitmişti. Fakat eski 
~~asebat hatıralarının sağ
\ıii gı 'l'ürk politikasının halis-
~ Ve dürüstlüğü ile birlikte 
lıııa an devlet adamlarının iyi 
ltir{'ış zihniyetinden müzaheret 
Q)tıı nce bu zor devrenin atla
~llsına imkan hasıl oldu. Dip-
1\ı,auar iyi çalıştılar ve her taS llıemnun eden bir iş gör-

: 1 

) ' 

~ muvaffak oldular. Türk 
)'il . Uıiyeti kendi siyasi ve sos
~ •de~Jojisine sadakatini her 
'llnkınden daha büyük bir 
~ı~ n. ile muhafaza ederek vata-
1a ~ill'riyet ve ietiklıilini dünya-
~a) e~ Şeyin üstünde tutmak 
ı.ı~~i Alınan dostluğile telif 

l.t ekten pek bahtiyardır. 

lıiı~terem başvekilin üzerinde 
'ıa~ bir hassasiyetle durarak 
t.i, ~a ıı.nlattığı diğer bir nok
•ı,..,.J'hna.ıı Reichi ile yenilenen 
tıı~~lılı ınUnasebetlerinin İngiliz 
~fUuerim'tıle aramızda te
~n.:" etınış _.:;tekabil, itimat, 
'~lırt ve muhabbet hislerini 
~ aureue ihlal etmiyeceği 
~ C<ı etidir. T\irkiyenin siyasi 
lio4~ vruıiyctini ve '!'ürk 
~~ ııaının halis ve a~ık ka
~4~ ~ni anlayış huausuııda İn-
~ '1ıı liknmetinin gösterdiği in

Yilksek kabiliyet muhte-
' 

Dünkü Milli Küme Maçları 
-~~~~~eı-~~~~~~ 

Galatasarayla Harbiye yenişe
mediler. Fenerbahçe Maske~ 

sporu mağlup etti 

Dünkü maçlardan bir görünüş 
Milli tüme maçlarım dün Be-ı d~•an:. edildi. Bu seneki deplas

şiktaş Şeref stadında Ankara maıılar;.11da diğer yıllara naza-
ile İ$lımbul takımları arasında !llonu uyfa 4 eütun 4 de) 

rem Refik Saydamı pek müte
hassis ve müteşekkir bır~
tır. Bu münasebetle İngiliz mil
leti hakkında söylediği sözlerin 
müttefiklerimizin kalbine doğru 
açık bir yol bulmuş olduklannda 
şüphemiz yoktur. BUtlin dünya
yı kaplıyan feliket ve ıstırap 
kasırgaları ara.sında insanların 

kalplerinde teessürden ve acı
dan ha!jka bir yer yerea TUrki-

e bugün bahtiyard}r denilebilir. 
bu bahtiyarlığı Milli Şefimizin 
y\lksek ~t ve sevk ve idaresi 
altında file çıkarabilm~k hükU
metin en büyük muvaffa.kiyeti
dir. 

JIÜ8e}'in Oayld YALÇIN 

Moskova, 5 (a.a.) - B. Sta
lin'in millete hitaben söylediği l,\;;;;iiiioo:o;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;:ı;;;ı;iiim;o;;;;.,:~:;::: 
nutku müteakip hükumet mer -

Ankara Radyo Gazeteai 

kezinde ve taşrada halk tarafın
dan mitingler yapılmıştır. Opol Alman kuvvetkrinin inkişaf istikametlerini gös~rir harita İngiliz orduları orta şark ba.t 

kumandanı iken Hindi~tandaki 
Ingiliz kuvvetleri bas kuman· 
danlığına tayin edilmi~ ola.n ge-

(Sonu aayfa 6 sütun ı.. 

sevia ismi verilen ve gerek cephe telerine şimdiden binlerce gö - , 
de gerekse de düşman gerilerin- nüllü yazılmıştır. Bu teşkilat' 
de iş görebilecek silahlı vatan - hem İngiliz ana vatan muhafız
daşlardan mürekkep müdafaa çe larına hem de Sırp şetniklerine 1 

.;___~~~~~_:_-=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

benzemektedir. Bu çeteler 1812 
ananesine uygun bir hayat sü -
rerek düşman işgali altında bu- \ 

(Sonu sayfa 5 11Utun 2 de) 

Karadeniz seferleri 

Müşkül yaziyetler 
Münakalat Vekili sefer
lerin emniyet altına alı· 

nacağını söylüyor Alman ordusunun tazyiki karşısında 
Rus ordusunun karşılaşmış olduğu 

müşkül vaziyetler Seferlerin gündüz yapılması mese
lesi tetkik ediliyor. Kadeş ve Mara
kaz vapurları hastahane gemisi ha-

Açık denizlerle baticla emin 
bir kapı tedariki, Rusyayı Fin
landiyanın iki kıyısında üsler 
kurmaya, büyük komşusile uz
laşmaya mecbur etmişti. Finler
le vakitsiz yaptığı kanlı bir mu 
harebe, Kareli berzahının ele 
geçirilmesini temin etmişti. 

Roosevelt'in 
sözleri 

Birleşik Amerika devletleri 
Ctimhurreisi Bay (Roosevelt) 
bir nutuk irat etmiş ve totaliter 
devletlere karşı Amerikanın ni
hayet mücadele ~~buriyetinde 
kalacağını söylemıştır. 

(Roosevelt) ezcümle demiştir 
ki: 

- Amerikan milletine resmen 
söylüyorum ki, Amerikan milleti 
diktatörlükler arasında mes'ut 
bir ülke olarak kalamaz. 1776 is
tiklal harbini yapmJŞ olan Ame
rika mevcudiyetini tehlikede 
görmekte ve bunun için İngilte
reye yardım etmektedir., , 

•·= =R=E=-·--s =M=;I- • 

• 

==HARP_ 
TEBLIGLERI 

Sovvyet tebliği 
• 

Rusyarun buz denizile irtiba- -.. 
line ifrağ ol nacak 

tını Murmansk ve Arkangel'e .._ _______ _ 

uzanan iki demiryolu mümkün Trakyadaki tetkiklerini biti· ı lunmuştur: 
kılar. Bugün, mevsim müsait rerek şehrimire dönen Münaka- "- Bu seforki Trakya f!E'YR

olduğu müddetçe, bu yollardan lat Vekili Cevdet Kerim İnceda- hatimde Edirneye kadar gıclc
istifade edilebilir, Daha şimdi- yı dün saat 17 de Basın Birliği rek vekalete bağlı müeaseselerın 
den Fin - Alman kuvvetleri Istanbul merkezine gelerek ls- j muhtelü işleri üzerinde tetkik

(Sonu aayfa 6 ıLit.un 1 de) ,,__, _____ , 
.B. Meçhin 
Ankaradan dön

dükten sonra 
Mareşal Petain 

tarafından kabul 
edildi 

Sonra kabine içtimaın
da hazır bulundu 
Vichy, 5 (a.a.) - İsmet 

İnönü ve Tür\:: hükumetine 
Fraıısanın dostluğunu ibliığa 
memur edilen ve Ankaradan 
dönen B. Beııoit Mechin Ma-
reşal Petain ve Amıral Dar
lan tarafından kabul edilmiş 
ve vazifesi baklanda kendi-
lerine izahat vermiştir. Mü
teakıben B. Machin kabine 
içtimaında hazır bulunmuş
tur. 

tan bul gaııetecilerile vekiileti ve lerde bulundum. 
gazetecileri alikadar eden muh- 1 Karadeniz !lf'fttlerl 
telif meselelr hakkında uzun bir j Ista.nbulda birkaç gün daha 
görüşme yapmJştır. Bu görüş- kaliCak ve bazı tetkiklerde bu
mede Vali ve Belediye Reisi, .hinacağım. Bu arada, Karadc
Doktor Uıtfi Kırdar, Basın Bir-f nize posta yapacak Denizyolları 
!iği İstanbul bölgesi Reisi Hakkı vapurlarının hali hazırdaki ah
Tank Us, gazete sahip ve baş- va! içinde daha tehlikeden liri 
muharrirlerile matbuat ıı:ıünte- bir surette seyahatleri me>ıelcsi 
sipleri hazır bulunmuştur. vardır. Bu seferlerin günclüıım 
· Vekilin beyanatı yapılması da mevzuubah;sı;r. 

Birkaç .:ün daha şehrimizde Ayrıca Kadeş ve Marakaz ro -
kalarak tetkiklerine devam ede- purlanmızın birer hastah:L1e 
cek olan Münakalat Vekili Cev- gemisi haline konulmasın ka
det Kerim İtıı::edayı dün bir mu- rar verdik. Bu gemilerde ieap e
harririınize Trakyadaki tetkik- den tedbirler alınacak ve tadıliıt 
leri etrafında şu beyanatta bu- yapılacaktır.,. 

-
FIKRA 1 

(Yanoın var!) şarkısı 
Yazan: Aka Gündüz 

-
tutmuştu. Mütarekenin son za
manlarile Milli Mücadelenin mu
vaffakiyet günleri arasında bun
lardan bir tanesi müzikli ycrlf.r
de komik şarkılar söyler, lı"J:.ı 
eğlendirirdi. Bunl.ardan en nc~
huru (yangın var!) şarhu ıdi. 
Türkçe okurdu. Şarlanın cFt.>'I· 
nı unuttum. Fakat şöyle bir •Ja-

Yarınki kabine toplantısın- . 
Moskova, 5 (a.a.) - B.u sa- , dan sonra bir tebliğ neşredil

bah Sovyet istihbarat burosu mesi muhtemeldir. 
tarafından a.şağıdaki tebliğ neş- L:ı,.,.._ ___________ , 

Matematik meraklısı bir zat karatı vardı. Dünyanın kar.,.,a
üşenmcdcn hesaplamış. Pek karışıklığını anlattıktıı.ıı sonra: 
kulak asmadım amma, galiba (So•yalizma, komiınızma, Le
şöylc bir şeyler bulmuş: lngit- ninizma, façizma, anarşızma, 
terenin harp masrafı saatta bı- Venizelizma ... ) diye sayar ve 
zim para ile beş milyonmuş! Ta- (yangın var!) narasile şarkısını 
bii eski kur üzerine. Şimdiki bitirirdi. Beşeriyetin ruh s!kın-
5.25 fakat adı öyle. Sterlingin tısını komik bir şekilde bdirtır
geçtiği yerlerden birşey alnıağa di. 

redilmiştir: 

Finlandiya 4 Temmuz gecesi muhtelif 
cephelerde askeri vaziyette bü
yük bir değişiklik olmamıştır. 

Kandalaksha - Murmansk ve 
Kareli berzahı istikametinde kıt-; ft. Ç 
alarıınız münferit düşman bir- .
liklerile çarpışmağa devam et
mektedir. 

kalkınız da bakın12., 5,25 mı, Bugün de başka bir (yangın 
10,95 mi? Bu masraf sırf harp var!) şarkısı bestelen<·bilir: 
masrafı. Batan gemilı•r, sair zi- Günde on üç milyon slcrling, 
yanlar, devlet ve müstemleke bir tahtada yetmiş milyar dolar. 
aylıkları, masrafları bunun dı- Yüz on milyar h~rp bütçesi , şu 
şmda kalıyormuş. kadar milyon tonaj. Bu tarafta 

kalmak tehlike Geçen gün Amerika Cümhur- otuz beş bin tayyare, ötede kırk 

sine mar••z reiRi yetmiş milyar yeni harp bin. On binlerce tank, milyonlar
masrafının (Verile) kağıdını ca mitralyöz. Milyonlarca mu· 
imzalamış! Bizim para ile ve harip. Milyarlarca mermi ... A-

Borisof - ve Voboruisk istika
metinde Berezina ve Prut nehir
leri üzerinde muhare~ler bü- ı 
tlin gece devam etmiştir. 
Düşmanın Berzina nehrinden · 

kendisine bir yol açmak için 
yapbğı teşebbüsler kıt'alarınıı
zin ateşile muvaffakiyetle geri 
püsk\UtUlmüştür. Düşman su
yun içinde ve nehrin sahiJlerinde 
ağır zayiata pğramıştır. 
Tanıapol civarında dün yap

tığ:ı muvaffaldyetııiz hareketler
den sonra dUııman mühim tank 1 

(Sonu .. yfa li •Ut1.1n 4 de) 

Ankara radyo gazetesinin ver primile ne tutar? Varın hesap man, yangın var! 
di-"i habere göre Finlaııdiyanın edin. Bizde sahne şarlacılığı, yani 
gıda bakımından vaziyeti çok Bir fıkramda da söylcmıştim. Moris Şövalye tarzı olmadığı, 
güçtür. Bu ikinci dünya harbinde insan- ve kıymetini henüz bilmediğimiz 

Finlandiya Sovyetler llirliğile lar dehşetli rakamların paniğine için bu gibi şarkılar işitilmiyor. 
mücadeleye girişmeden evvel uğradı. Bin, on bin, elli bin, bir Eğer bu san'atta da bir şübeıniz 
Rusyadan buğday ithal ederdi. şey ifade etmiyor. En insaflı olsaydı, kimbilir neler işitirdik. 
Diğer komşuları gıdat maddeler vahidi kiyasi yüz binlerden baş- Fd&katler ne kadar umumi ve 
istihsal eden memleketler olma lıyor. derin olursa olsun, arada bir te-

Aklıma komik şarkıcı beyaz ~•time muhtaçtır. Bu lasa te
dığından ve harp dolayısile Bal- rus geldi. İhtilalden doğan bü- besııümler, uzun ıztıraplann mu
tık denizi de tıkaJı bulunduğun- yük hicret lstanbula da binler- vakkat ıı.vunmalandır. Muztarip 
dan bugün Finlandiya iaşe ba- ce misafi r getirmişti. Bunhnn beşenn soluk dudaklarından bu· 
lamından çok müşk\U bir du ·ı bepsı • 1<•ına gelen işi ve gidi{ıi nu olsun esirgememelidir. 
rumdabulunm.ak.t.adı.r. ::::;..,. ~·~w::.,~~-;:;.~,:.:::::;;;;~-::·::;,~:::::··:::;::·:·;;.::-:::::::~ 
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HAZ T YUSUF $EH R HABERLER 
----------ILE----------l\miiiiiiiiiİiiiiiiiil"m· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

co:~,~~E~,h.~~mz!.~;i KO!~ULN~~HA Şehrimize verilen _ıran alallk .·n ~r:oynu~~~ ~;~~~~~E;~ 
l 1 U 

almağ:ı cesaret yok. 
1
, 

-21- ' [{alı ve tevziatın- Meraklılar il!< U'.~ız ortaya iç'll a kanlanlar1n çabl'k ı bım dd~' 
1 dan bı"ı· '1l

0

lıa~yet saplarının blikü ldü~ııiı ve •• Heni affet baba, diye ba- Yakup, zebellın'u netretle ge- Y ı 11 01 - ·-.-ı 9 ha olgunlaşmadan l<0parı 1 

1~.;r. gıru ı. Karele. !erim sana haki - ı' ri itti : d aJıa nı ileri sürerler ve bekle_r ·~ 
kati söylediler. Onlara muhaje- - Benden uzak dur, hain! • T• t v .... , t• • t wg>•• 
f t . im k 1 soy ı ainl 1 s· 1 1 ca re e a 11 IS ~ .., Bı" r haftadan beri kahve İyi kirazı <;ileğe teroi lı e , fı et e mış o a ıçın ya an - Hepinız uzak durun 1 er . ız il il ~ gibi, iyi karpuzu da ~ok '::.., 

~~yi kendime y&kıştıramıyo- ı !~~ya.'ll_n en şeri~ iıı.sanlarısı - , o ac~kların la verilen unların otuz ;~~~~at~ı~e~~~~~~~a ": !ı~:U~:~r;~i~s~e~~~ir~~~~s; 
Yahudadan hakikati öğrenebi- Zebclun kekele-'.lı: u , ! reccğini sayın gazetenizde puzları olsa bana hak veıcı:,. 

l~eğini uman Hazreti Yakup, _Niçin baba? ıı · ~ "' 11 arı uvala • b .... v b• ı - • her gün okumaktayım. Bu- çok adam bulunur. Filok~:. 
m üthis bir hayal sukutuna uğ- :i ... l lıı ç 1 ag 1 n 1 ! r 1 güne kadar oturmakta oldu- . ıeıl• 
radı. Birdenbire hiddetlendi. - Çünkü hem canisınız, hem ı' ·------ ğumuz Ayaspaşa semtine hiç İstanbul un çavuş iiziını klO• 
Hiddetinden zangır zangır tit· ı de yalancı... İstanbul belediy=: "~'--"mu· ·. bir suretle kahve tevziat.ına mahvettiği gibi ince kabU l ',.. 
reme<'e baııiadı. Daha sonra çıl· - Fakat bu söztim yalan de- Hu sene ._ehrimiz- du··rıu- ·ğü·, "~"-'-;::::e.LJ<.........,bulunan verilmesi hususunda Toprak ait muamele yapılmadığı gi- menevişli karpuzlar d~ sc~~ ~ı· 
dırnuş gibi bir vaziyet aldı . Ku- ğildir baba! ı ~ ~~ ~aı;8gını-~l"t ~:::~:\r7!/. eBu. bi gerek bekçilerden ve ge- den beri piyasada göriınm ~ııı 
ru parmaklarını açtı. Ansızın Ü· - Yalan söylüyorsun Zebe- de yapılacak İm· küçük çocukların fra.ncala ilrti-1 rekse polis memurlarından du. Ona mukabil Yalo~ ııit 
zerine atılıp Lavinin gırtlağını Jiın! O ne biçim haydutmuı; ki, b~e1;:fe~~ "~·~ı.::: I itibarla bugünden itibaren ııeh· bu husus hakkında sorulan "Karagülle,, tabir ettikleri ~ğı;· 
yakaladı; ı Yusufumu gömleğini zede!eın~ _J tib· nlar 15 eylül• ~--,,... ~verilen francala un mık- suallere ademi maliımat be, cins karpuzu vardı lq kab~, 

_ Söyle! Söyle!. den parçalıyor. o ne Lıqun l ., b l k la ununa daha yirnü çuval ilJI.. tanı·bıa.l'~~~!_dan. otm çuvala J yan edilmektedir. Bu husus- nun biraz kalın olrr)asına ~ıO' 
Diye havkırarak bütün kuv· hırsızmış ki Yusufumun vömle- cı.e at ıyaca vesini Toprak Mahsulleri Ofisin· ....,. UAuı- ta sayın gazeteniz vasıtssile men ıezreti Tekirdağıoa ys 

veti ile sıkınağa lııışladı. Uvinin ğine tamah etmiyor da canına den istemişti. Belediy9 ofis tarafındaln. ço- hakikatin anlaşılmasına de- dı. >" 
ağzından dili çıkb; göz bebekle- k8.\ldediyor. Yusuf umu kurt ye- k Orta tedr

7
isat. ö~ıdetdm~leri Ofis, belediyenin bu talebini cukların ihtiyaı:ını ~ 1 !iletinizi rica eder ve saygı. Bütiin dünyanın cee~~~ 

ri dışarı fırladı. Diğer kardoeşler, diyse kemikleri nerede? Evla - anununun ıncı ma esı mu· Ticaret Vekftletine arzetmiş ve için tahsis edilen 10 çuval fran- !arımı sunarım. ihtiyacı olduğu şu sırada ",~ 
şaşkınlıklarından taş gibi kas- dınu hırsız öldürdü ise kanlı ce- ci~:?ce imtih

1 
:rnlha ok··grk· etmd ehn °1• dün Ticaret Vekii.letiııin ceY&bı. cala nnunun münhasıran çocuk- Ayaspaşa okuyuculannıWan gülle,, nin fil<danına da bı>) 

katı kesilmişlerdi. Y akup, hem sedi ne oldu? Eğer ha.na "kar - m~ ıslı yen er a ın a azır- Toprak Mahsullen Ofiai !ııtanlıııi Iııra verilmesini temin edecek Şevki Esmer edilmez. ti~ 
sıkıyor; hem de ayni korkunç deşiıniz Yusufu kaybettik, ara- !anan yeni talimatnamenin me- şubesi mi1dllrfüğti. ile belediyeye tedbirler alacaktır. ._ ___ ..;!.-.;,;,;.;;.:.;=:---ı Karpuzu eskıdeu ticııreıld' 
sesle mütemadiyen bağırıyordu: 1 dık, taradık bulamadık,, desey- riy tc konulması İcra Vekilleri ' tebliğ edilmi~. Ticaret Veka- ----------~-------------- ancak tane ile alış veriş cd rıJ' 

_Söyle!.. Söyle!.. diniz ıDarurdıın. Evlii.dımın ya - hey>etince kabul olunmuştur. Jeti cevabında, kt1çük çocukla· · T [ f K/ ""' "k kısmına sülük eden vııtnl !!ll .... 
Zelıe!iın, üzerindeki şaşkınlığı !unu şaşırarak başka tarafa git· Bu talirr.atnameye göre Maa- nn francala ihtiyaçlarmı esas e e 0 n a S ı lı bir kucak sakallı alf'vtlf" ;.; 

çabuk atarak ansıznı ileri fırla- tiğine hükmederdim. Fakat siz rlf Vcı:ım·- lı 'r yıl lüzum gör-ı itibarile kabul etmekle boraber'ı tarlardı. Sırtlarında bnatl~J' 
dı . Babasının 1ruru bileklerine şeytan sözüne uydunuz; beni dil~ ders zillnrelerlnden muaı- yirmi çuvalın c.;ok olduğu kansa- Şebeke/ eri Musiki San·_ doldunılmll!I bir küfe. önle• r 
yapı.ştı; kuvvetle iki tarafa itti. Yusufumdan ayırdınız. Sonra da lim almak üzere imtihan açabi· tini ileri sönnekte ve bu i§e ıın- içine iğrelti o!u se:ilın_ı.!f ı•r', 
Lii.viyi muhakkak bir ölümden Allah sizi şaşırttı; inanılamıya- lecektir. cak günde on çuval francala fk .... / ta şeklinde diger bır küfe, 
kurtarmağa muva.ffa.k oldu. Bi· cak bir yalan icat ettiniz. Gi ;n Keyfiyet imtihanlardan iki ununun tahsis edilebileceğini mı. j y "d kv" a ar arımız kaldan· adi 
raz daha ge<; kalsaydı, vaziyet çabuk gidin buradan.. . Beni, ay evvel gazetelerle ilan oluna· dirmektedlr. Ofis bugtiııden iti- enı en ta ıye _ K~rpuz! Nirasıle gi.tlt'l 
çok feci olacaktı. Lavi, Yusufun Bünyaminle ve Yusufınnun ha- cakbr. 1 haren on çuval uııun ilAvet.EG 1 k 
acısı ile ne yapbğıru bilmiyen yali ile yalnız bırakın. Hiç biri· Bu seneki imtihanlar Eyllll o unaca B l d" h b" • lerdi. . •-' 1isl'1 

Y ... b k fak b" da . . .. k . te . Bu B . h t k . Tel-"~ Müdürlüga"'·' M'"'--'·· e e ıye er ırı-. Bu mütehakkim ses cı!'' -f!.I aau un uru, at ıran ruz.ı ""Orme ıs ınıyorum. 8<; 1" de "U derslerden yapılacak- ır mu e ır =- .Uil<SA6" 1 'h . ' ,.. 
çelik gı·m !Oert!eşcn ""rU!aldan ktırdu doyurup salıverin. Bun . tır" ·. " ı Vekileti tarafılidan ril • •" b"l l • • sahibi merhum ·" m•, •' .. ~ ! e ve en DJD JU 1 e ertDI bir şaheser yazdımı. ,.tır. ...-• anll!ında can verecekti. dan böyle yalnız iıı;ıanlara. karıµ tahsisat ile Beyoğlu tarafı tele- •"' 

Yakun. yav8.'l ytwaş kendine değil, hayvanlara karşı da şef. Türkçe, tarih ·coğrafya, yurt fon şebekesinin genişletilmesi yapacak Avrupaaın şimaJ kı;->n1 1 -~ıeı 
geldi. Aklını başına topladı. Ze- l:atU ve merhametli dJıvraınn; 

1 
bilgisi, matematik, tabiiye (fi- 25 lira para ceza• ltıine de bıışlamışbr. Bunun için puzun ne olduğunıı hi'r't ;-ıı 

lıeliın'un geniş omuzlarım ok· Belki o zaman, Allah, giinalıla • zik kimya dahil) , musiki, reelm Takııiındeıı itibaren Beyoğlu I İstanbul Konservatuvarının Ancak son zamanlarda reı ;uj,11-
şamağa baııladı: nnı.ıı affeder. Sizdaı:ı ne dün • Almanca, Fransuca, İngilizce. sma mahkam santraline kablo ferşlyatına 

1 

kllıSik Türk musikisini topla- öJtrendikleri ıı;;hi ıt -ılva JD ,~d,ıf 
- Eksik olma evlidlm. Be- yada ve ne de ahrette davacı ~ oldu ı..~. malc ve tesbit etmek faaliyeti- . y~k ma.s:arıa get" rı !.'." ;: ~ı:erl~I 

ni büyük bir feliketten kurtar. eleği~- Çünkü .~im ki bu M • Beyoğlu telefon Şebekesinin nin ilk kısını neticelenn:ı.iştl.;. mıktarda l;:ır-:ııız ~ ;m:; · ·er 
dın. Bu yruıtan sonra müthiş bir fenabgı bllerok, düşünerek yap- 1Ş0 n U Taıtslmde Cümburiyet mey • ı:eııı.lemesi için Beyoğlu otoma 1 Bu faaliyet, bugünkü . klasiK de görülineğe baıthı. 1ı i ;· r~~ 
cinayet işliyecekti.ın. Fakat ız. madınız. Şeytana uydunuz. O • t danında 1 numaralı ticarethane tik ııantrallne yeni muhaberei musiki san'atkii.rlanmızdan ~' sai~as1ilek. sah t~n alll;'ı)" f~~.;,'~1cfi' 
tırabıma hak ver Zebellın! Ha- mel'un inıı&nlartn en büyük dilş SOtJa n la rı n uhibi Mihran Kezeyamn takımı ınaeas•, Ut.ve olUDacaktır, Bu ricen geriye• giderek Kanuni zu oa a ag-ı ":" " , . ·• 
kikati öifrenmedikçe rahat ede- ~anıdır. Düşmanla ittifak etti· OT azami 200 kuruga ss.t•lm•sı il- eantralliı iki bin abonesi Şişli Siıltan Süleyman devrine kadar kalkıııtıklannı gördiifl\. ııJ 
ıniya::eğiın . Beni ··pheden kur- ruz. Bana da, Yusufa da, kendi- ZlD1 bobin pla.tiııi 500 kuruştan santraline illve olunmakta, bu temadı etıniftir. ! Karpuz Nas~ıliıı H 1 9 # 
tar! Yusufunı ne oldu? Ne yap n ize de yazık ettiniz. Haydi, daV3SI sattığı haber •hnmış, ci1rmil • suretle de Beyoğiu santra"1ıe Belediye konservatuvarın hlı kayeleriıırle y~r aldı ~l g•h• ;,..,ı 
tınız yavrwııu? durmayın, çekilin karşımdan! , meşhut neticesinde asliye 8 inci yeniden iki bin abone iliveaine husus~ mesa~ini~ ha~a. ~e oyuıımı.da kavukluıa cı)p·ık ıır 

Zebeliın, hald.kati söylem eğe Çek_i~in, diyorum size, çekilin, ceza mahkemesine verilen maz- !mkAn hasıl olmaktadır. beveslrarlara at'7.edılmffiı ıçın hum Hamdiye de \e:ı w, la e•-ı' 
mecbur olmuş gibi bir vaziyet çckılirı... . . Müddeiumumt nun yapılan duru1Jlll.88l netle&- bir tedbir düşilnmllştill'. Bu ted- kerlem,elerin· en bı•bc "" 
aldı. Hal.ii. yalvarmakta olaıı ba- Delikanlılar, tepelennde şa.hm sinde Millt Konuıma kanununun / KTISAT bir, eserleri konservatuvar ta.· ~kil etmiştir. ııl' 
ba.'!ına. J dola.şan bırer tavşan gıbl sın - suçluların 32 ve 39 uncu maddelerine tev.

1 
rafından teıJ!ıit ~len. klasik Bı\7.an kıı.rn.,-n r-•toı , ... .ı•., ~ 

- Peki babacığım, dedi. Ha- mişl:rdi. Başlan önlerine ~ J d J flltan 25 lira ağır- para cezasına ki d b" ?;Tu:k mu~ln san at.k1rla~n. sip iç kısmını kaşıl~.tı· yerle.~ 1;şı kikati söyliyeceğiın. Fakat sen oklugu halde babal~ dinli- ceza an ırı masını . mah.kt:lm olmuştur. Ayrıca suç- Gümrü er e ı-. JÜbılelerını yıı.pmaktır. Beicdıye na i~tinaden ~'""" ·!ıır br-> 
, ~ ııöa ver. Ha 'kati öğrendik- 1 yorlar, cevap v~ek şoyle d~r- istedi ' lunun ti~thaneııinin bir hat- k h" • bu hususda kararını vermiş ve hikayesi anlatırla. : ·~~ 
ten sonra artık ağ!amıyacaksın, S~, ~ <;lkarmaga, hı>t~ ok- ta müddetle kapatılmasına W ri en Sa tp81Z h.~rhkJara başlamıştır. Jübi]e "Bekta•i fuktı.r'.1' -· 1 n ,,;, 

0

Aj 

kardeşi.mi& Yıısufn unutmağa surmege bile. cesaret ~~yor • 'l'ahtaJtalede Menaşe hanında' bobinlerin :ınwıaderesine kıı.rar eşya satıJa .. ak 81 ılk ol~~ yapıl~cak olan kla- başmdaki" t:ıcı rcıkarmı :•:r.» 
çalışacaksın; değil mi? !ardı. Artık IŞJll su goturur ta· hırdavatçı Mişonun odasına g!· verilmiştir. ~ sık musıkı bestekarımız konser; kendine hem '(id<-r. ıı • · ~ıır-

Yakup hıç" dH<•iinmed" en söı. rafı kalmamıştı. Babalarmı kan rerek içerideki kasayı kazma ile ,.,,,~~ vatuvar tarafından 500 beste~ı · ,.,. • '-• 
' '""' dı • affa.k ı ı İstanbul G"--''ı.. n•·~lldllr- • . - Yarabbi! ,jAı-mıs .1<..r ,-erdi: rmaga muv o amamış • kırdıkta. n sonra içinde bulunan: BEL-D/Y=DI!!!!" uuuwı. .....,... tesbit olunan Hamamı lamaıl v•·" • 

la da k betml lerd Be c; .c;;; .c;;; lüğü. tstaııbul ""'-·""'erinde . sun ya. Arlık şu tacı ·ı •' ,r'• - Doğru söylediğine kanaat r, vay.ı ~Y ~ 1
· • 2500 lırayı Çalan: ban ltapıcısı 6~~ Deded~r. . . . hali kalmadı. Dili tıılerı · ;,t<: 

ırctidrsem ;;ana, henin.ize söz ve- reket venıın ki, Yalrup, bu müt- Yusuf ve beraber yaşadığı Ali· I Ga . b I da . f~Aı. birilı:miş ve sahibi zuhur etm&- 1 Jübilelerde elde edilecek ha- pa""" ıı.~narlan ynira l"1!$'. ·~°"' 
riyorum ki bütün ıievgim.i size lı~ fenalığı n.asıl y~ptıklarına ye ile kahveci Aziz ve kal'llll ZI U var!n •IS 1 .... ıniş, kiiiliyetli miktarda eı,yanın J ıuıat. t.~bul konservatuvarına , ta;.;,'f,.' deUk deşil< . f' •' Mnı::_,,w 
hasrederek talihsiz. Yusufumu daıro.':'181:~a~ izahat ıste.:nı;ror · ı Fatınanın 3 üncü asliye ceza. faalıyetl bu ay· içinde satılma.sın& k~ tabB1s edilecek, ve bu so/'et~~ ):ıerkeı<in içinrle 'Tlt"tı~tl:ı~- ~,ııl 
tınutmağa çalışacağım. Elverir du. Çünkıı yıne yalan soyliye • mabkemeııinde yapılan m&hk&' · Belediye jstimlilc müdürlüğü vemıiştir. Bu eşya meyanında! koll;8ervatuvarın daha .ungın hır wek şanına layık rlc':;ırıır. ti!' 
ki, onun hakikaten ölm"• oldu· ceklerine,_hakikati_ · .inklrda ısrar 1 meleri nihayetlenmlş, müddet· gazı· "··iv•- ., __ _. .. ,,aı.:ıs· .,_,., __ 

1 
ipekli; yü:alü, pamuklu, kal'lŞlk şe>.ııae M'ı-a.sı temın oluna · yl. k )'lır,...,.. 

ğ una inanayım. ..,. edeceklenne emmdi. Bu yllzden, umıımt mua,vini Ekrem Onur l "" -· -~ ....,,._. kadife bir çok kumaşlar tıbbi caktır "'"'v-· ' . bir taç ifısan e ıye<..., a~·-
Zeb<>lun, bu teminattan ceea- on_!arı sıkıştırmağa lüzum gör · ı miiWeasını bildirerek tahkikat =..=t~~~i~ı:r nrllıııtahzarat, radyo m&k~leri, J ' 1 ~r>.halk et, ben rle s:ı.no ~ tf' 

ret alara.k birinci yalandan daha muyord_u. Hem de .Yııkup, Yu- neticesinde mazıxu,blann suçta· j 1 deriler, tuvalet eşya.aı ve .zi.lcca Ş"..,ı.. d · j dBeevıkmt "" . ,,,....... .o,H•.~~ 
a üJünç olan ikinci yalanı eöyJe. sufun Oid\1rülınedığine, sadece nnın sabit olduğu bildirilmiş Vı! muame!etıi tamamlanmış ve bi·ı Cİye gibi maddeler vardır. l'l'l'aane mey ani'" aşının g~,-,,ı SOJ< • ı:ıt'.ı 
"w: Kenan dı'yanndan n••k"'•tını • ··-·'andırılmalarını i.,.~'•tlr. naJ.ar '"ı..ı-.ı.. üzere müte&hhit. ""b"iara 17 Temmu7.dan son j !erden birinin pei'lcett-~ını~ .:.ıi;· 

~ - 1 ...,,.... ~ 3~~ ra~•Yan--'-tır. DJD tanzimi de herifin biri ortasn\'d'~ ;<Fıo' _:. Bu kurt masumdur baba•. dığına inaruyordu. Bu inancı, Mahkeme karar vermek üzere !ere ihale ohınmuştur. .,...... """""' • 
1 

• ....t" 
ı kn ·,.'tlp ,. ııoı i ."-j"ı ' - · JY1 • l""~' 

Biz, korkumuıı<lan yalan söyle _ hain . o!i;~arına da söylemekten I duruşmayı diğer bir güne talik ------------------------ stanbul Belediyesi ~işhane vuğu, düşfuıe dli.qünt> y,i<l rı .:,.t.f 
mi§, "Yusutu kurt par<;*ladı,, k~ndıs~ alamadı. Kab. ~ıın,zı, etmigtir. b d yok~u v~ meydanının ınıar ':'e taşi evin hizası.O:ı. ~-ıı . t"C ~ 
demiştik. o umwı sözümüze İ· &ıJ_ı yükselen y~k sesı ile soz.. I . A ı • • ? tanı:ım pi.anım peyderpey tatbık içi oyıllmus bh"!<' n ~· 
nansayd.ın metıele kahruyacaktı. lenne devam etti: MAARiFTE r- ca a e 1 mı 1 __ , etmektedır. Şışh~ne ~eyu~nın- bir şey kalmayan Y""'"' '; ,.r~· 
İnanmadığın içindir ki, bugün 1 

- Alla.h büyüktür. Yusufa da bufanan Beyo'?lu aokerlık su zu sokağa fırlatmrn. T{:ıvıı ;,,.-" 
ı:idip bu zavalh kurdu ya.kala -i parlak bir istikbal vadeden Ta.n Qniversite neşriyatını d d ~ı ~ınası bel.edıye t_arafından un; alan b,.,.,,,. -teı,.ı. ·!il~ t~ 
dık; sana vetirdik. o kadar ça- nm. onun hayatına ka.sdetmek . . Sustalı a adam mı öl ü- ıstimlak edilmış ve bmanın yı- havada di'ımü" ~.ınki ıll~ ,, 
Iıştığuııız h!\lde aeni yine inan- için size fırsat vermemiştir. Y&- almak ıstıyen okul kılmasına_ başlaıunıstır. Bura~ konulmu$ gibi BP••taqhı • •si' 
dıramadık. Halbuki ~imi;ıj ınin ederim ki Yusufum hayat - idarelerine iskonto ru""rmu-ş be.? Bana saldırma- ta~ım planında te.~bıt _edıl~ıgı lak kafasına ... f'<'miR: Al -~ 
bir hırsız öldıirmilştür, daba tadır. Fakat şu anda k:imbilir yapılacak şekild~ hır pa~k halıne ıfrag ~ ta~ istiy~n Bı'' o~; ,.ı. JV~~ 
doğru.~u bir haydut... ı hangi gurbet ilde bulunmakta - d b h f /d d f lunaca;ctır. Dığer taraftan Lü- karlar çabuk kabul o!urıd~-
--- dır! Beni ondan ayırdınız, fakat Üniversite neşriyatındaa al- an a se sa ırma an . na parkın caddeye bakan kısım görünce· !~· r- onun sevgisini kalbimden söküp mak istlyen oka! idarelerine ala- ' larırun bir kısmı istimlak oluna . .. 'bi' • ~·~ •y • s b h atamadınız. Son nefesime kadar caklan bu kitaplar için Maarif rak caddeye ilave olunmuş bu -:- Çnl< stlkıır va~·' ·' J:t<:~ı 
1 en 1 a a Y• ıııufwnu seveceğim, onun h"" 1 Vekilliği neşriyatı satı§ işleri ı Ağırcezanın önünde duruyor, di koridoda. suretle cadde geni'!_lenıişti r. Be~ı '."a~zun e~medın. ~· 

1 
tıralan ile avunacagım· . Belki baklandaki Wimatnamenin 5 enteresan bir mahkeme bekli- Mevkuf olan ve henüz büküm Luna parkın digcr kısımları tacıır .. röndenl n. . ,.~~· • 

1 1 Yorum t"te o sıra"'a biri ko- gı"ymeyen ı"lk su0 lu · alaylı a kaf · B k . . Ra.•na gP0 Pn nes n~vı Jııl 

ÖZle . !arak üzde · .. k to ya ridorun sağından, öteki solun- !aylı gülüyor, bu böbürlenen sa 11\ki için de Vakıflar irlaresile an ınııayene wm ı. " · • , 
ABONE BEDEL ~ ha.ıreti ile ah ede ede sesim kı- inci mn.ddesi hülı.üınlerine UY\l· ı · ..., u ' ' • ev a attır. u ısının ıstun- d · '. . ·ı,r ' "' ·t 

TQrklye ~•nebi şılaca.k; ağlıya ağlıya g rıın Y yırım 18 on • dan olarak iki mevkuf geliyor. bıkaırun raconuna adeta katı- t si 
1 

Rından cıkarmıs, w . l ı · .• ~ 
SE"ELIK 1400 Kr• 27M K ko •--'-- tifad tmek ti Mahkeme kapısı yanındaki lıyorcasma kahkahalar atıyor- ar rıuz .a ııı>ıı o "ll"L .,-"1" 1 

kör olacaktır. Buna razıyım elve P. ılma.sı karar_ ı_~. _Bu. erna ar yapı maktadır. k. '· h • 1 ... ı rı t' . _,.: 
•• ~ - "'' .-.. ı. c Yusufum rüyada kendisine . ıs n....u&n. ıs . e e ıs. • · e ı 750 460 •u ..., bankoya yanyana oturuyorlar. du. öteki içerledi. Mıntaka Ticaret müdürü ce diJ •dPn fırlotaı·ak r 1 ~;ı'O 

6 AVL K • ı • müjdelenen, vadedilen makama yen okul ıdarelen yayınevlen • Ben ,,_ u-·'-'·· onları g"'-Atlı·- N gül"'y be' d • . . - S<'n bunu al d" i • .. J, 
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Haberleri Her Sabah PAZA H ................. -:'"l Şimdilik= ~ 

1 Müdafaa Vekilinin 

listeki beya
n tam metni 

lıııu.,,, b. 
··ıı.;1.tt ır t.ees- bütun motör veya yelkenli vesaıti 
ı.....~.faJı,, vapu- tahrik etmek gibi esasen mahallerin 
~~da Milli de başlamış olan butün muavenet 
· et Ankan'm tedblrleri Genel Kurmay Başkanh

~~ıa.t, ajans gı ıle bılılı:te alındı Kıbrıstan dahı 
it ı; edildiğin - m(ımkıin olan tayy;•re ve mot.ör gibı 
·~ana.tın tanı deniz vesaitinin bu arama i:::ine yar -

· · llu mUessif dHil etmeleri İngili.L mnkamatından 
~ ~eldıin beya- rica edildi. 

'fıt lij '\le bu ınev- Arkadaşlar kemali teessürle arze -
llllıı n·,..__sln-
~ Qr derim ki facianın vukuu anın.dan i -

aynen ~ \ibaren 36 saat gibi mühim bir zaman 
ı-..... geçnliş oldufu ve infilJk tesirile 

' Buyu~ Millet genunJn telsizinin de işlemez bir hale 
1~ ;anıte:ıın baş.. geldigi içindir ki bu çok güzde ve 
trrı' Cel~enin a- kahı·aman arkadaşlarımızın imdadın..l 

\.. · 'li.. mudafaa ı ~ yetişmek müyesser o mrunıştır. 19 
~ kur~Uye çı - subay 83 erbaş, 68 er denizden ve bir 

•natta bulun - d subay, 20 talebe bava an ve 28 kişi 
""ı de gemi mürettebabndan mürekkep 

I.::' ''"" , "'it işbu 200 kişilik gUzide kafileden, 28 
"t Ve erl~rimlz kişi yukarda arzetii.im gibi can kur-

ıaP>lıbav namzed- taranla ve 4 kişi de yapılan tarama 
\. 1 liaziran 1941 netıcesınde -ki bunların dördü de

ı,r.11 lao da Mtt - nız subayı, 15 i deniz erbaşı, 5 i de -
\ tt'eihen hare - niz eı·ı ve bir hava subayı 4 ü hava 

ıırunun, bilfthare talebesi ve 3 ü de gemi mürettebatı -
~ ~~I\~, aynı gün dır- Ceman 32 kişi kurtarılabilmiş 

lıfUA.kın netice- bkyuk ekseriyet ma~lesef vatan ve 
.lf~u: büyük te- va7ite uğrunda şehit olmuşlardır. 
~ arzetmek- Allfıh rahmet elsin sesleri. 1 

~ tırıum. Bu elim Arkadatlar hepirni7..i milli mateme 
l.uır· 

>ı.i • gaı·keden bu facianın hangi ıebeb -
.., loın bulmak - l•rden ileri ge!diğırıi tahkika başla • 
~:l c:lonanmamı - nuş bulunuyoruz. Tahkikat en ulak 
ı trıüI~t;am bu- teferruatına kadar df'rinJeştirilecek, 
""'.Uümetmekb dblh ·ı ı lö u ıneyan a i as.c:a gemın n nası 

'llnek ıçin ha- intihapedildiji, bu sr-feri yapmağa 
' Ve hava men nn.Jcaıt olup olmadıgı, emniyet ve tah 
~~~k tizeıe Is - lıy~i bakımından alükadar makam-

~l'at komisyo - larC'a tedbir alınıp abnmadıgı Mersf
\i, edilen Refah ne vardıktan ve kalitenin harekeU 
r~ , İ$tanbuJdan taayyun ettikten sonra t!mniyet ted
. (} ıru~ü Mersln'e bire-Jrinin vaziledarlar ve kontrol ve 

~.,. •. 't'lı.tye binecek takviye edilip edilm~ii:i velhasıl 
~. ~ırı· 
-S li ~ varmışlar- geminın tam seyir yapabilir bir hal-

"lt:. f aıtranda Mı - de lOla çıkarılıp çıkarılmadıgı tah -
>ıııı il.~ııdsıı ve "''n ""r•tıa &"" kik heyeUerimizce incelenmektedir. 

\! d('-vam ede MecuUer kayıts12 ve şartşız kanun 
'J~ laturi ıdi ve hükn1une teslim olunacaktır. Bravo 
~ •PUrunun ayın S(uıleı ı.. 

': 1~~acak suret- Arkadaşlar gemirun bir serseri 
·.,_, l$t.i. lfalbu - maynla mı veya hain ve alçak bir 

- ~ f!t etmedıgine geminin atb~1 torpil ile mi batırıl
,~hı ıttılA ha&ıl dığı keyfiyeti üzerinde ehemmiyetle 
~:,ırı·tt. "'n ~ebebi h . ~ · . durn1akta ve bu muammayı allet -
'ııı •run geminin mek ıçin bize bu d9g-ru yolu göste
' "'•nda v\lcudü-
"'~ rec<1k en fiimullü y<>llardan araştır. 

'it.,< , noksunları malar yapmaktayız. 1 
\.ı.·· kibi işlerin .. 
.._ ~ıldı. ,Hlbuki Muhterem arkadatlar, ugradığı -
~\o~hiıe .geminin mız feliket çok büyüktür. Bu elemden 

·• ziyijdc donanma v.c bava Jruvvelleriml ' <ınos. IAzım 
""lt ltet et.meti ze en derin teessur -ve ta:ı.iyeUerimiz.i 

~tıi ~blıg olun- arzeöf"rken siz.İn hi8S'iyatınıza da ter-
ôı~ da.at l'1.30 da ceman olduıumu zannediyorum, Şe-
"'lltt1. hid:lerm ailelerine buk:Wnet(e müm -
R'°ftı· 'kün olan ,.ardın1ın yapıhnası üzerjn-
ı~· 1nin yedi bu 
~ ı metre yırrni deyiz. 
~ f'ııetre on san- MaddiyeUe teıali edilemiyecek le
~~ cankurtaran 18kete uirayan bu vatandaşların de

•n 28 ldşillk. rin eıem ve teessürlerini candan pay 
facianın da ilk laşır aziz &ehitlerimizin mukaddes 

\ hahroıları önünde hürmet Ve tazim-
\),~i ~ramak ~ le egilirim. 
'iare uçurmak, Milli Müdafaa vekilini takiben kür 
%tı·d~ nlevcut (8onu: Sahife 6 Sütun 1 de) 

'•ıı; 
-,ıa: 1'l"adire ha-
t'İl~·oYnuyordu. 

llk bir ~-
~~ 
',:Neye bu
<:ıaııta falan 

•;>j ; . nı yok, 
·~~~un afi • 
• il llsterih ol -

e oyuna de-

•ü 
ile~! .. Hah! iş 

·;~ 
·'.'ti Ilı artık çok 

ı to ııç tane çift 
l>larken böy-

~ düse! 
ı ·-..ç oldu? 
~arı;Yi kazan 

~aıııa doğnı 

~YÜk parti-

\İiz İurpmasile 
llıa pek güve-

~tan bir mü
·rıı korktuğu 

1•ı t ~ını işaret 
·~elınihh. · !eri işit 
'<!~ ır kelime
' 0~e !Yeni Sa

ıınıakta de-

~tıırduğu se-

dire ilişerek oyunu takip eden 
FJ1Eat hanım münakaşa kapı
sı -açacaJı: bir mevzu bulduğun-
dan dolayı memnun bir tavır
la: 

- ni'ıhi Ahmet Bey, dedi. O
yuncumuza. neye güvenemiyece
mişiz? .. öyle değil mi Fazıl Bey? 

Fazıl başını kaldırdı. 

- Ne oyuncusu? dedi. 
- Hamın ablam oyununu ka-

zandıktan sonra "her partiyi 
böyle kazamnm iıJŞaallah., de
di. Ahmet Bey de sizi işaret e
derek "oyuncuya güvenemiyo
rum!., cevabınJ verdi. Ben de 
dedım ki .. 

Fazıl, annesinin günlük güneş 
lik keyfini birdenbire fırtınaya 
çevirebilecek bir münakaşa ka
puu açmaktan korkuyordu. Fa
kat söz bir kere Fitnat hanımın 
a - d.. """" (Cüce mabe-gzına uşm....,- k di . 
yinci) mutlaka bundan en sı-

ne bir fitnelik. hissesi çıkaracak
tı. Fazıl: 

- Yenge! dedi. Ne kadar tu
haf tabiatın var. Şu söylenen 
sözleri hepimiz işittik. Hariçte 
olanları taşıyıp getirdiğin yet
miyormuş gibi şimdi artık ara
mızda konuşulanı da yeniden 
bize yetiştiriyorsun. 

Fitnat hanım, çilrülı: dişlerini 
gösterecek. bir kahkaha. ile: 

- Bak ahlacığım. Bana ne di
yorlar? Ben şimdiye kadar ki
min li.fmı ~ıdım. 1ki elin ya-

Asıl harp, hakiki •••••11111
•••••••••
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d:~::.:::' OYUNLAR, A 1 L ~ IK A 
A artık anlaşılı:,or ki, asıl 'ı· 

harp, biziır. bildiğimiz, 
eskidenbcri a~ina,ı olduğumuz Şai'I' Eşref ve iskambil - D'lma merakı - !<;met r.1o·!a G·y - f-.~is·~·~1.i ve m::ıra
harp yeni başlar.nştır. kı - Molla ile peynirci Bodos aj-a - On bcç gün devam Ed n b;,- pa;ti-Tırnarha-1 
Şımdiye kacl.ıı tereyan eden nede dama - Gullabicinin kurııazlı:f.; • Sant;ac va e<Lbiya( - Haiız paşa i ·,. 1 

harekat karı;ı·,ında umduğunu - • -
göremiyen inunların duymaları/ dördüncü Murad - Birinci Selimin faiıriyesinde sarıtraç istıiahiarı - Bilar· 
:~~ı:~ıı: Jı~ı~~~:'.~~e;~~~~ I do! - Hasan beyin mağlubiyeti - BilardoJun hayatını kazanan bir ispanyoı j 
ca Fransa ,;öktü Avruparun en Eski sadrazamlardan Kamil mahalle mahalle koşturmuştur. 
kuvvetli kara ordusu yıkıldı ve Paşa merhum, daima ağzında Y l\ZA~J İsmet Mollanın damada en çe-

1 
Fransızlar (2.000.000) esir ver- bır şey geveler gibi çenesini oy- tin muar!Zl peynirci Bodootu. 
dilerdi. Halbuki li'ransız zayiatı natırdı. İzmir gümrük müdürü "' 11 I! ;ı ~ ft y Bir gün Balatta bir kahvede 
verilen esir adedine mukabil de- de daima sağ göziinü kırparmış, i- u a ll " iddialı bir partiye tutuşmuşlar 
vede kulak kabilmden birşeydi. Kamil Paşa, lzmirde vali iken :cm ve bir tek oyıın on beş gün sür-

Hollanda birkaç gün içinde is- gümrük müdürü ile bulunduğu müş. Her akşam dama tahtasını 
tilil edildi, Belçika bir hafta güç bir sırada şair Eşref içeri girmiş "bakkal tavanı., denilen tarzda olduğu gibi bırakılar. Kahvenin 
bela mukavemet edebildi, mil - ve hiç birşey söylemeden dışa- yaptırmış, bununla da iktifa 1 kapısını kapayıp iki taraf mü _ 
yonlar kıymetinde malzeme yı- rı çıkmış. Kapıda bulunan yaver etmiyerek tahtaların aralık kal- hürler, ertesi sabah mührü fek
ğınları terkedildi, yüz binlerce sormuş: maması ve dışarıdan soğuk gir- kederek yine karşı karşıya ge-
esir kamplara naklolundu idi. - Eşref efendi. Neye çabuk ~emesi için g~mi ustalar~nı ge· ı çerlerıniş. 
Fakat ortada ölü veya yaralı 0 • ~ıklın? tirterek evın butun cephesıni ka- İs t M 11 t• . . 

• · !afat yaptimışlı. Hatta, alevleri me 0 a par ıyı peynırci-
larak zikredilen rakamlar su - Paşa ile gümrük müdürü ye küfredip sinirleştirerek yan-
baskınına uğramış veya veba iskambil oynuyorlar. Biri dağlı kara dumanlan gören Beyazıt lış bir oyun oynatmak sııretile 
salgınına tutulmuş mutavassıt 

1 
işareti veriyor; öteki de beykoz. kulesinin kalafatı yangın zanne- ·kazanmıştır. 

bir çin kasabasının verdiği kur-ı· Bitirsinler de tekrar gireceğim. derek itfaiyeyi gönderdiğini her Bu inatçı oyuncunun en heye
ban sayısından çok azdi. Eski İstanbulun en meraklı kes bilir. 1 canlı partisini kendisinden şöy-

Bu vaziyet karşısında insan oyunu altı kol iskaınbildi. Şim- İsmet Molla evın kapısını tok- le dinledim: 
Yeni usul tank ve tayyare harbi- 1 diki futbol kulüplen gı"bi her makla yahut çıngırakla calmaz, B. .. D" 1 k • b d - ır gun ıvanyo unda Ari-
nin fertlerde şecaat, sebat ve mahallede ekipler vardı. Uzun so agıAn a.<>ın an fin kıraathanesinde bir adamla 
mukavemet hasletlerini hiçe in- ı kış gecelerinde semt i<ahvelerin- - çın kapıyı 1 diye bağırır, 

· •tti k ı· ·' k k tanıştık. Bir iki parti dama oy-dirdigı .. ne dair acayip bir kurun- de toplanılır. Mühim maçlar o- ışı remezse apıya e ınue ı o- dık 
· ı d na . Fena oynamıyordu. Beni 

tuya, izahı güç bir vehme kapı- !urdu. caçs01P~ 
1 e vurur-''· kendi semtine davet etti: 

lıyordu. Altı kol iskambile "aşçı is- o uguna, çocuguna çok dii•· 
Öyle sanılıyordu iti, bu yeni kambili., de derler. kün olduğu içın evlenen çocuk- - Falan gün buyurunuz. Hoş 

harp eski harplere benzememek- Ben burada harcıfllem oyun - !arından hiçbir;•inin •yrı eve ça bir vakit geçiririz . 
tedir ve öldürücü ışık nevinden lardan bahsetıniyeceğiın. Oyun çıkmalanna milsaade etmemlır ' - Nerede oturuyorsunuz? 
esrarengiz ve korkunç bir gizli culann şahsiyeUc-rini tebarüz tir. Kalafatile, gemileıi karadan - Üsküdarda. 
sil9.lı karşısında mukavemetler ettirecek oyunları ele alıyorum. yürüten Fatihin pl@.ruru hatırla- - Üsküdarın neresinde? 
erimektedir. Dostlarımdan }facı Beyzade tır gibi bir şekil alan evin içi - Toptaşında . 

Muhtar Bey gürültWıüz oyunları vıcır vıcır insan dolu idi. Yaz Bunu işitince midem bulandı. * 
Bu vahimeye ilk darbeyi kü

çük Yunanisarun kahramanca 
mukavemeti vurdu. Elen sebatı 
göstermiş oldu iti, harp bizim 
bildiğimiz, eskidenberi 9-jinası 
olduğumuz ayni harptir. Yalnız 
eonuna kadar döğüljlJlek istiyen 
bir tarafa mukabil karşı tara -
fm ayni metaneti ve salabeti 
göstermemesi yüzündendir ki, 
ordular çarçabuk yık.ılıvermek
te, müstahkem hatlar çürük 
tahta havaleler gibi birkaç gün 
içinde çöküvermekte, milyon
larca asker P'Özle kaş arasında 
teslim oluvermektedir. 

* Sovyetlerle Almanlar arasın-
da harp başladıktan sonra artık 
o vahime son darbeyi yemiş ol
du. Zira her iki taraf da yüz bin
lerce ölüden bahsetmeğe başla
dılar. Dün gelen Sovyet tebliği 
(700.000) düşman zayiatından 
bahsediyordu. 

Anlaşılıyor ki, asıl harp, ha
kiki döğüş yen; başlamıştır. 

Her iki tarafa .da. Allah acı-
sın .. 

A. C. SARAÇO<'!LU 

HALK EVLERi 
Bedava dersler 

Kadıköy Halkevinderı: 
Riyaziye, fizik, kimya, edebi

yat, tarih, ingilizce, almanca ve 
fransızca orta ve lıse ikmal im
tihanlan kurslarına kaydolmak 
ietiyenl~rin iki fotografı ile ida 
re memurluğuna müracaatları. 

sevmezdi: kış kuyudan çektıği soğuk su ile Çünkü Toptaşı denilince mutla- J 

- Oyun, oyun tavladır, derdi. yıkanır, pamuk ipliği ile her gün ka insanın aklına timarhane ge
Şakırtısı dünyayı tutar. Dama, diBlerinin arasını bile temizlerdi. lir. Fakat adamın o mahallede 
şatranç oyun mudur? İki felek- Onun için tahsil ezbercilikten de bir evi olabilirdi. Kararlaştır
zede karşılıklı geçerler, ellerini ibaretti. Salı günleı't odasına ka- dığımız gün Üsküdar iskelesin
şakaJtlarına koyarak saatlerce pamr, vaktile papağllJl gibi öğ- de buluştuk. Doğru nereye git
düşünürler. Oynamağa değil, rendiği mantık dersini unutma- sek beğenirsin? büve hüvesine I 
seyrine bile tahaDlllliil edemem. mak için: tımarhaneye. Meğer dama me-

Böyle olmakla beraber Sultan - El mantıku iletün, kanu- raklısı Toptaşı timarhanesinde 
Azi" zamanında alaturka dama- niyyetün... güllabici başı imiş. Bırakıp dön
nın meraklısı çoktu. Padişahın Diye saatlerce bir kelimeoıini sem adım deliye çıkmış büsbü
dama hocası Ziya Beye; kuşçu- anlamadığı koca lıitabı devre • tün fena olacak. Kalsam evha
başı, ibriktarbaşı gibi damacı- derdi. =a dokunuyor. Bütün key -
başı Ziya Bey denilirdi. Kendisine ilmiye rütbesi ve- fim, neş'em kaçtı. Yemekten 

Japonlarnı da damayı b~iın rildiği zaman bayram muayede- sonra karşılıklı geçtik. aklım 
gibi oynadıkluını işittim. Hatta si münasebetile saraya gitmiş fikrim tımarhanede. Boyuna ye
meşhur damacılanıruzm İstan- ve yanlışlıkla yol halısının dışı- niliyorum ve yenildikçe l!<'inirle
bula gelen bir japon gemisine na, cilalı parkeye basarak aya- şiyonım. Son vapuru da ka~ır
giderek gemi süvarisile oynadık- ğı kayıp düştüğü için bir daha dun. Güllabici bana bu oyunu 
!arını hatta misatırperıerlik muayedeye de gıtmemiştir. oynadıktan sonra gece de · beni 
kaidesine bile aldırış ..tmiyerek lamet Molla, güçlü kuvvetli tımarhanenin hastahanesinde 
japonları taş çıkarmak şartile adamları, kabadayıları fevkali- yatırdı. Sabaha kadar göztlme 
yendiklerini bütün dama merak- de takdir ederdi. Onun için ilim, uyku girmedi. Ertosi günü gül
lılan bilirler. irfan, katiplik, miiıışilik gibi li.bici beni yendiğini tefahür ka

şeylerin ehemmiyeti yoktu. Bi- bilinden önüne gelene anlatınış .. 
rinin meziyetini tahkik etmek B ü t ü n İstanbul ~alkanıyor, • • • 

İsmet Molla Bey; 
1stanbulun dama meraklıların 

dan biri merhum İsmet Molle. 
Bey idi. Kazasker Muhiddin e
fendinin oğlu olan bu zata ga
rip hallerinden dolayı "deli., 
derlerdi. Sokakta giderken cüb
besini daima arkasına toplar, 
elinde kalın bir baston taşır, 
rind meşreb, tatlı dilli, kibar 
ruhlu bir adamdı. Son derece ti
tiz olduğu için lı.apı tokmakla -
rw bile cübbesinin eteğile açar; 
yaz kış sırtına deve yününden 
yapılmış bir zıbın giyerdi. Fare
den iğrendiği için Fatihte yap
tırdığı büyük evin tavanlarını 

istese: herkee; 
- Nasıl? derdi Şöyle bir vu- - İsmet Molla tımarhanede 

~ta bir adamı yere yuvarlıya- yatmış! diyorlar. 
bilır mi ha? Yemin etseler başlan ağrı -

Tahtakale mahkemesinde ka- maz. Meseleyi pişkinliğe vurup 
dı iken ilamları dalına ikindiden unutturunciya kadar başıma 
sonra okuduğunu bilen ahbabın- hal geldi! 
dan biri mahsus bir azizlik yap
mak istemiş ve mahkeme bina
sının altındaki dilkkanlarda gaz 
tenekesi açan İranlılara birer 
meeidiye çeyreği dağıtarak te
nekeleri ikindiden sonra a~mala
nru söylemiş. Gürültüden oku -
duğunu anlıyamıyan İsmet Bey 
sopasını kapınca aşağı inmiş 
ve tenekecileri önüne katarak 

• • • 
İkisinin de sermayesi diişün • 

mek olduğu için dama meraklı
ları ekseriya şatranca da merak 
ederler. Dünyanın en iyi şatranç 
oynıyaınlan araplarla Ruslar • 
dır. Şatranç seyredenler oyunu 
dışarıdan daha iyi gördükleri 

{Sonu: ıahlfe 61 SUtun 1 de) 
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l gayet maddi düşündü. Buna 

rağmen mesut olamadım. 
- Sen kocanı seviyorsun. 
- Evet. Fakat ben bir aşk 

mna geleeek doğrusunu söyle. 
Nadire hanım: 
- Canım şu benim Fitnatmı

dan ne istiyorsunuz? Anlattık
larını kötülük olsun diye söyle
mez kı... Beni eğlendirmek için 
anlatır. 

Ahmet Bey gülerek: 
- Yenge hanım, dedi. Namil 

Vakti geçiyor. 
Fitnat hanım birdenbire doğ

ruldu, sonra kendini topladı. 
- Demin kıldım ayol! dedi. 

Bana (nafile namazı) kıldıra -
caksınız. 

Hepsi güldüler. Ahmet Bey: 
- Zaten senin kıldığın bütün 

namazlar nafile! diyordu. 
Fitnat hanım, sedirin üzerinde 

çifte dilini çıkaran bir engerek 
gibi çöreklenmiş kendisine tariz 
edenlerin hangisinin evvel soka 
cağını düşünüyor gibi idi. 

Fazıl, gazetesini katladı. Ye
mek vaktine kadar odasına çe
kilmek üzere ayağa kalktı. 

Fitnat hanımın saçmak istedi
ği zehir içinde kaldı. Nadire ha
nım ona biraz müsıUt bulunsaydı 
cücenin kürek gibi dili damat 
beye uzanacak onu kapı aralı

ğında Şadanı sıkıştırırken gör -
düğünü söyliyecekti. 

Fazıl odasına girdi. Masanın 
yanındaki yaylan bozuk kana
peye oturdu. Münireyi düşünü
yordu. Aıınesile yaptığı müna • 
kaşa mahrumiyetle devam ede
cek bir hayata karşı kalbinde u
fak bir lorku uyandırmıştı. E
lini caketinin cebine sokarak 
kasadarın verdiği zarfı çıkardı. 
Genç yaşında herkesin üstat di
ye hürmet etınelerine rağmen 
kazandığı para bir ev çevirmeğe 
kifayet edebilmekten çok uzak
tı. Yazı hayatında kendine öyle 
bir yol intihap eylemişti ki her 
makalesini uzun uzun tetkikler 
yaparak, eserler okuyarak, ki -
taplar karıştırarak yazması la
zımgeliyordu. Bu tarz yazıyı o
kuyucular ancak haftada bir, ni
hayet iki gün hazmedebilirlerdi. 
Zaten bu şerait dairesinde bun
dan daha fazla yazı yazılamaz
dı. Münirenin daktilolukla ka • 
zandığı parayı kendi si.yinin se
meresine ilive etseler de pek 
mutevazı, adeta fakirane bir ha
yat si1receklerdi. Annesinin tek
lifini kabul etıneyince artık ev
de kalamazdı. Ne yapacağını bil
miyordu. 

- Ne düşünüyorsun ağabey? 
Uykudan uyanır gibi silkindi. 

Samiyenin girdiğini duymamıştı. 

- Hiç, dedi. Daha doğnısu 
bin şey ... 

İki kardeş biıibirlerini çok se
verlerdi. Aralarında kardeşlikle 
karışık bir arkadaşlık teessüs 
etmişti. Yanma oturan Sanıiye
nin sakin fakat bütün hatların
da bedbahtlığı okunan simasına 
baktı ve eskiden olduğu gibi bir 
denbire ona derdini dökmek ih
tiyacını hissetti. O da bunu an
i~ gibi bekliyorou; ağabeyi
sıne cesaret vermek için : 

- Düşündüğün bin şey ne o
labilir? Nihayet bütün düşünce
lerin bir fikir arafında-topla -
myor: Annemin teklifi ... 

- Sen ne düşünüyorsun? 
- Reddetmek ~in kuvvetli 

sebepler varsa o zaman yapaca
ğm fedakarlıklara değer. Fakat 
kuvvetli sebepler yoksa daha 
maddi düşünmek l&zımgelir. 

- Samiye, sende mi böyle dü
şünüyorsun? 

Samiye içini çekti. Sanki dai
ma tersine giden talihin bütün 
ha.ksızhklarını bununla hulasa 
etmişti. 

- Bu izdivaçtan manen mesut 
olacağını zannetmiyorum. Fakat 
belli o~az. Çünkü biliyorsun 
ya. Benim de izdivacımda annem 

izdivacı yapmadım. Beni Ahme
de serveti için verdiler. İşleri 
bozuldu, serveti kalmadı . İzdi

vacımız şimdi bir aşk izdivacı 
oldu. Serveti olsaydı yine böyle 
olacaktı. , , .i 

- Hakkın var. Fakat unut -
maki ben senin gibi değilim; ben 
başka birini seviyorum. 

- İşte demin sana söylemek 
istediğim bu idi. Eğer sevdiğin 
kızla münasebetiniz yalnız bir 
flört şeklinde kalmışsa yol kısa 
iken dönmek hayırlıdır. Geri ge
lemıyecek gibi bir adım atmış
san vicdanının emrettiği fe<la • 
ki.rlığı göze almalısın. 

- Fikrimi açıkça söyliyebil
mek i<;lıı bana her şeyi anlat. 
Evvela bu kız kimdir? 

- Mütekait bir muhasebeci
nin kızıdır. 

- Şaha! serveti? 
- Mütekait bir muhasebeci 

kızının şahsi serveti ne olabilir? 
Hayatını kazanmak için çalışı -
yor. 

- Ne kazanıyor? 
- Yirmi otua liranın içinde. 
- Be,raber evlenseniz ve ka-

rın çalışmakta devam et.qe b ' ı~ 
yine geçinemezsiniz. Unutma ki 
bir kere p ........... ,..,_ r"., ... ;, Atrla i:l:di .. 

1'B üiün ;düızy~ b~-~. 
-· karşısında. Tilrl<fyeırlh 

egılmeden, hiç sarsılmadan er· 
dik durmasının en büyük se 
bi, milli birlik ve müşterek iman 
dır. Türkiye, harp daha hudut' 
!arından ~ok uzaklarda olduğı.~ 
zam~ nlarda hangi manzarayı: 
arzcdiyorsa, harp alevl~ı ;nil\, 
hudutlarını yaladığı bu gün de 
ayni manzarayı arzediyor. Bu-' 
nun en büyük misali, Başvekili 
Dr. Refik Saydarn'ın evvelki aün. 
Büyük Millet Meelisinde irat" et
tiği nutkun, altı ay kadar evvel 
söylemiş olduğu evvelki nutka 
büyük nıüşabchetidir. Bun.lan 
çıkan .. m.ana, Türk siyasetinin, 
ç?k buyuk ve vahim dünya lıa
<l!se!en karşısında bile en ufak 
hır sarsıntı geçirmiyecek dere • 
cede sağlam te-mellere istinat et
miş olmasıdır. Bu temeller, her 
§€yden evvel, hiç bir meml<'ket 
aleyhinde fena niyet sahibi olnıa 
mak, acık kalplilik ve milli ı. ı k· 
!ara karşı sarsılmaz bağlılıktır, 

Biliyorlar ki 

Bu temi_z fa~a~ imanlı ~i 1·3; 
setımı?.., bulun dünyn. ta

rafından malfım bulunmakLHhr. 
Biliyorlar ki Tiirk verdiği sözde 
ebediyen sebat eder. Biliyorlar 
ki Türk kendi milli haklarına wı 
istikliiline karşı en sarsılm~z. "" 
kat'i bağlarla baglıdır. BiJi,·or
lar ki bunlara aykırı bir yol tut
mak, Türkiyeye karşı teca' iiz 
ve istila emelleıi beslemek. ve 
buna teşebbüs etmek düuvaıwı 
en büyük, en kafi, en iİna.:ılı 
mukavemeti ile kar~ılaHacak:;·r. 
Biliyorlar ki, mukadde.- T ·-ıc 
hudutlarına başını çarı•aa lıeı· 
müstevli, en kahhar bir nvı :ı
vemetle karşılaşacak ve k,.-ı -
sında baştanbaşa şahlanrnı.- v:ı 
k:.>h1ının son daınla!;!n:t k> ·r 
bütiin mevcudivetini w• k;biJ;
yetini sruf'E>tn1C.:~e anıudr r l · 
teşem ve eşsir bir ınillt. ' <11.1 -

caktır. 

Bizim ternı:nn'.·;;: 

D ünyanJn hu f Pci P"''111""~ t'-l-r: t 
karryısında bi:drıı tu.n11 • i 

temennimiz. dünyan1n i ~r •. n ~ -
ve! sulha ~avusma.'1, Jx-,r • ~ 
ve medeniyPti ı·orkunc L: 
ret gibi kemiren harp f l:..J.:ı·t 
ve fecaatiniu biran ev\ ( l din .. · .. -
sidir. 

MURAD sr:r::ro 'JL '} 
~~""A..,.... 

Deri El(speriiz'c.ı'i 

hrşladı 
Ankaradaki zirnat cı , ., 

lcri. deri ekspertizlerinı. il~• t 
almadan yapmaıfa ba,bvr.c .. l.;
nı İstanbul Milll Sanıvi r:; ıi
ne haber vermiştir. Bır!ik le 
keyfi,,etten derh:ileri lı ·- Q·n· 
etmiştir. Bu suretle drri cl:e:><:r
tizleri yurdtırnuzda ilk <1• '· O· 

!arak bru,laıııış olmal<t,,d , .. 

Fh.:ryada tenis koriları 
El;,lc<liye Fluryada r,ıhil< v.ı

kın bir ms halı~e teni:< ko;·tıaı ı 
inşasına karar verırıı ... tır. 
Kor-Uarın proje ve ke~ir11n. 1""'., ~l'· 
ri fen heyeti müdürlüğü tantfm 
dan hazırlanmaktadır. 

vacı reddettikten sonra ::rl ık 
burada kalamazsın. Çii'll<ü t.ıı 
evde hayat sana bir cehcıın.m 
azabı olur. 

- Biliyorum. 
- Kızın evinde oturup k.r:ı 

vermiyeceksiniz diyelim. 
- Sığamayız. Çünkü 1"fii•1ir 

annesile bir evin iki odad~n •
baret bir katını i. gal ediyorlaı 

- O halde biraz büyücek iü 
ev tutacaksınız. 1Ik zamaniar 
aşk insana fakirliği unutturur. 
Fakat ağabeyciğim, sen rahatı . 
na aiışmışsın; maişet kaygu~un
dan uzak yaşamışsın. Bunların 
hepsi birden omuzlarına bindiği 
zaman kalbine gelecek ilk ne-fa
met hissi derhal karınla aranıza 
buzdan bir duvar koyar. Yava~ 
yavaş onu rahatının elden gitme 
sine bir sebep gibi telakki eder
sin; sonu fena olur. 

Fazıl; kız kardeşinin kmn.-etü 
delilleri karşısında düşi lıdü. 
Birdenbire: 

- Samiye, dedi. doğru söyle 
bütün bunları samimiyetle mi 
söylüyornun? 

- Niçin benden şüphe ettin? 
- Çünkü adeta annemin fik-

rine tercüman oluyorsun sanı -
yorum. 

- Yemin ederim ki bütün 
söylediklerim kendi düşüncele
rimdir. 

- !;imdi ben Münireye karşı 
ne diyeyim? 

(Ad.UBı var) 
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YENİ SABAH 

.·Hergeleci İbrahim 
ı=;:::1 SPOR ı 

Dünkü Milli 
K .. a-;ları İ (YE İ tAEt-.. )iN BUY ... ,., S'IYASI T• ı.ıı Yazan~ Sami Karayel 35 - um~ .. 

•·-~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• Cup pehltveıılar.ı halka ta.k
alın edlycırda. Daha 90 beğlama. 
~ Sıraya koymuştu. 

Sıra, Aydosluya gelince, Caz-

1 
gır, omusuna. dokunarak sordu: 

_ Oğlum ismin ne 1. 
Aydoshı cevap verdi. 
~ Mıstın.. 
Pomaklar, MusWaya M:ıstın 

derlerdi. Aydoslu da öyle söyle
ınL~ti. Cazgır: 

- Ukabın var mı? 
Deyince, soğukkanlılıkla mu- 1 

}[abele etti: 
- Çilli Mı.stın .. 
- Nerelisin? .• 
- Aydoslu ... 
Hergeleci, kulak mlııaflri ol

muştu. İsmini, köyünü, lll.kabı
nı öğrenmişti. Fakat bu isimde 
hiçbir pehlivan işibnemişt.L 

Cazgır, eşleri lıağlaı:nağa b* 
tadı. Eşleri tuttu. Aydoaluyu 
To~una eş verdi. 

Hergeleci de Pomak Ali ismin
de birisile eŞ tuttu. Hergelec:ı, 
kıe kıs -ülüyordu. O, çok iyi an
la.ınıştı ki, Tosun ooliye. çat -
ınıştı. Muetafamn duruşu ve tav 
n pehlivan olduğunu göet.eri -
yordu. 

Nihayet güreş baı>ladı. Ha -
sıml~ meydana çıktı. . Peşrev 
.vapıyorlardı. Hergelecı, hem 
de yan göMe Aydoslunun ıı.astl 
çırpındığını tetkik ediyordu. 

Aydoslu, fevkalade gıi7.el çır
pınıyordu. Kıvrak ve gfuıel peş
rev yapıyordu. 

- Abe, bir tosbağa. gibi dev- - Aferin be!. 
rllerek dikildl be!. - Var ol!. Galatasar-· 'a Harbiye 

- Abe ahretlik, hepten yay- İbrah "m hasmının elinden . . • · 
lı imiş be!. tuttu ayağa kaldırdı, kucaklaş- ' yenışeme~, J ·• Fenerbaıı-

- Deli Hafız be!. İhramı tı. Temenna edip meydandan , çe Mask- • ma;'.{lup 
neftledin mi be!, j aynldl, ustasmın ve köylüleri- j 

Hafızın keyfi yerine gelmiş- · nin bulundug'Tu yere gelerelı us- e t . 
ti. O da lbrahimin çevikligın" · e, .-tasının ve ihtiyar köy ağaları - (Ba.~ ti' -" 'ı : ' .. ~ .n•ıfada. ) 
inceliğine, ustalığına hayran 0-1 nın elini öptü. ran pek sönük oyunlar çıkara- Bu mPS >leleri bert•raf etJYıek I a z an •. ---... fa~1!~ 
!arak: Hergeleci, heyecansızdı. Mağ- rak Ankara t:ı.kımıarının Fe- için deraal lsk.ıçyaya flidlyo " I' \ şekkül e 

- Abe bu kızan ele avuca rur değildi. Onun aklı fikri Ay- nerbahçe ve Galatasarayla yap- rum. v. ço•• rç~· • başvekile 61ty~~ dosluda idi. O, giiresin anahta- bklan karşılaşmalar alaka cel - ~~':e~ Ondan 
n onda odluğuna emindi. betmedi. Maçlar az bir seyirci bul etti. 

Ağalardan biri gülerek: Deli Hafız, çırağının arkası- kütlesi tarafından takip edildi. Ben bu mektunn ciddi telakki i62 ke~ 
- Abe usta! Bu, kızan seni nı okşıyarak: Neticede Fenerbahçe Maskespo-

1 
etmedim. Çiinkü gene o sene i-

de yenecek be! - Aferin İbram sana!. ru üstün bir ovundan sonra 3-0 çinde hava hücumları yapıldığı nazırlığından istifanu vermeye ı ne.: Ha' 
- Abe, bir kaç sene sonra Dedi. yendi. Gaıata...iarayla Harbiye sıralarda onun gibi de.ha ağır hazır olduğumu söyledim. Baş-1 ğildir Be 

korkarım be!.. d b" h 1. "'- ile çe bir mektup alınıştım. Son dört, vekil bunu düşiindüğlinü, fakat I 'le milli: • 1 H ten . be ı Hergeecı· cevap vermedi, sos- maçı a ır ay ı çen,.,....e ı...... . . de Lord F' h ek ı 
- ep yener seru .. , ı b' kild d tti H r """' ay ıçın ısc er m - ar_zu ebnediö-;n; sö_yledi v_e ye- kı'line ""' 

Bö tu Deli. Hafız· tin ır şe e evam e · .e. t la. k k k" ük' .,.- ..-- 'yle giderse vallahi ye--

1 

. · d b" t" ti ı ıı.p veya onuşur en uç , gane __ ko_rkusu benim amira.llık 
1 

teka.mı" .
1 

b 

ner be '· - Yüregı"mi oynattın ilk el- iki takım a u ~ ıı:,ayre ~nnı 1 bilyiik' h f ..... " '---' '--'"' t ~• • 
rf tm 1 · yenışe er ırs'"'""' """'.,, •. ua e - meclisını kurmaya muv..uak o- •--""ili' , 

- Civa gibi be!.. de be' sa e e enne ragmen - mek.le tehdit etmişti. Dostane Jamıvacağundan iba.ret bulun - ~•bt' 
- Bana kuvveti yetae neler - N~ oldu ki usta? ~etliler v?a,r1'adan 1 

• 
1 bera- bir konuşmanın her şeyi hallede duğunu nave etti. ner ·-

yapmıyacak be?.. - Abe çapraza be? ere_. aY.n ilk ar. F rbah ceğini zannediyorum. j Ona meclisin bUtündiğer a- ıae ı 
Dedi. - Boşa geldim usta'· Gunun maçını ene - Fakat tam amirallığa girdi • ı za.sı. yerlerinde kaldığını, Sir .,, el 
Hergelecinin çıkardığı oyun- _ Gördiln mü lriç boşa gel- çe ile Me.skespor talumle.n yap- ğhn zaman 0 ortadan kaybol - Vilsoıı'un d& Amiral. Fischer'e 1 ra ı~ve 

1 !ar bep şaheserdi. Bütün seyir- meğe gelmez?. ular. muştu. Ye.ııhanesi:ni de, evln.i •·-•ef la bi1d.irdim Bu Sır.e ge 
· de terk""-'• ..;•_,.,.... 1 .,,... 

0 cagını · pabiliriz • cıleri kendisine celbediyordu. - Oldu işte!. TAKIMLAR: ~....,, ., . ...._w hal çaresini kabul edeceğini zan Hem~ 
Öyle oyunlar orta.ya koyuyordu - Olmamalı dikkat etmeli.. Cl d M E v i n d e, onun dotf- 1 nediyordum. Fa.kat sonr&da.n yn1m·~ 
ki, onları hiç bir pehlivanın yer- _ u~ta. gö;.üm Aydoslu ile.

1 

Feneri>ahçe: iha ; uam-. ru İskoçyaya. gittiğini söylüyor- "-~·ekilin huswıi katibinden og ... Vae başv-;" 
1. . bik . ,_,_,_ mer, Murad; Aydın, Zeynel, ö- l"--'· Diğ·er bahri- lordlanna ._,,dim.. ki . et alı' . . .,.... ı yenne tat etmesı u>UUOU.t Tosun da idi de ondan. Re ~..... J- azıy v ım ıınış 
yoktu. _ Bak bele.. Neden kendi mer; Kadri, Yaşar, Naim, - d!'- birer mektup gönderı:niljti. : ~ krtlı; hakkında.ki ifşa.at ~~g,:U 

Ezerçelilerin ağızlan kulakla.- güreşine bakmıyorsun da bafka bil, Naci. Şımdi bu lordlaı• toplanmışlar 
1 

ve Lord Fischer'in istifası. Mös- ı her sırrırrı-
rma varıyordu. Hergeleciyi, sile m~gul oluyorsun•. MM/oe3po'r: Refet; Melih, ve ko~~uyodaroı. . yö A.squitb'i alınacak tedbir için y-~•" her 
Deli Hafızdan daha 7.iyade ııev- Old sta' Necdet; Reışa.d, Osman, İbra- Bu ıstifa haberini. ba.şvekll& .ttiba "--kas k•-"- · tc<an~ ~ 
dikleri muhakkaktı. - u u " him; öroer, Cel!l, Mehmed, Ah- götilrdüm. Başvekil Mösyö As- 1 1 t •u. 1 er: """"ıs..,....~, hidlsedell 

Deli Hafız da bunu seziyor- - Az kalsın yenillyordun?. med, Kenan. qutth derhal J'iııcher'e kral na- y'7Je mecbur~~rm.:·buh ancak o is1 
du. Fakat eok munis ve müte- _ Neye susuyorsun?, Oyuna Maakespor ba.şl.adl. mına vazifesi be.ima dönmesini 

1 ~'"'~bahan. azır''"""a · ~ vekil beniJJol 
• rl'l emred tahriri bir tebli • d bu "- nye n ..... ~ m - me:ınnun , 

... ündeE 
zaf 

vazi bir pehlivan olarak Deli - Usta., evel Allah sonra se- Derhal topu kapan Fene ı er en • g ~ sar etmiyecekt.ir.O gece yemekte yö BalfoUf 
• • • Hafız, hiç bir vakit çırağının nin sayende onlar beni böyle Ankara. kalesine yüklendiler. luodu. ~n~n bulundugu yen keş Möııyö A.squith ile beraber kal _ 

Hergeleci, Tosunun be!Alısına çok sevildiğine kıskançlık eseri çaprazlarla yenemezler?. Top bir müddet ayaktan ayağa fetmek ıçın birkaç saat geçti dım. Bütün endi§eletimize rağ- muş. Banll 
Çatngını· anlamakta gecikme -ı gösterebilecek kUçUk bynettel - Böyle deme, sen nasıl çap-! dol~, durdu. Nihayet Nainıin Lord F"ış<>r messles'ı men 'lltikemınel bir gece geçir- ed- !~..%i 

lınış b da • --'a yendin• .. O ... o"y'- yener. o~-sına ""''-·' bır' kala kondu- ' · .. · er Illl"":-mişti. Kendisinin lıaaını d& peh- yaratı ir a m degildi. ,,.,.. ""' .- '"" 6~ · dik ve gece Londraya döndüm. Diye 8,y1-dı livandl. Herooeleciyl meydandan I Bilakis Deli Hafız, çırağının , - Usta., benim doldurdu-ı ran Kadri San - Lô.civero takı- Tekrar amirallığe. avdet et- Ertes_i s~ah Mösyö ~our- liye nazırı 
çıkarmak için azmetmişti. meharetinden ve sevilmiş olına- 1 ğum çaprazla. onun ki bir mi? mın ilk sayısını yaptı. Bu gol ınek. yahut baııke. bir vazife d&- 1 dan amırallığa gelmesını rı.ca et- bana ait ~ 

Hergeleci ile hasmı e.rasıOOe. 111nde.n dolayı memnuniyet geti- - Oğlum, güvenme bu kadar ' Ankaralılara hız verdi. Fe - nıhde • etmek tekliflerini şid • ı tim ve kendisine b8.IJVekilin Sir söyleviDce • 
hemen güreş olmadı gibi birşey riyordu. kendine el oğludur bu. BQf& P ner kalesini sık sık yoklamağa detle reddeden Lord Fiseher ta-1 Vilson'un be.hrive birinci lor - ded' ki 
oldu. Daha güreşin ilk üçtincil Hatta, ağalarla arasında. ilk tirir inaam.. ve mrl~ ~adılar. ll'akat 1 koçyaye. çekllmelrteki branndal l~ ile tekrar.~.~~ l!-- ~ ıleııd~ 
ve dördüncü dakikalarında Her defa olarak şöyle bir konuııına - .. - ··--- forvetlerın kale yakmlannda I ısrar ediyordu. Nihayet onu 1 mirallık meclisını bütun eski a- leke nazırlll 
gelecinin hasını doludizgin bir cereyan etti: ( ArTAıM ._.) IUzıııruru.r; yere paslaşmalaıı _. Bqveki1 .MiiByö A&quith'in ya- za.larile kabul edeceği fikrinde lim? Bursd 
ı;apraza l{irdi. - Ben, İbramla iftihar ede- =======!==::::=:=:::=,.._,, tice alıruna8ına. mAni oluyordu. nıne. getil'diler.Ben bu millika.tta olduğumu söyledim. Eğer bu ııe- ~er var. fi, 

Hergeleci boş bulunın~ rim .. O, beni yense bile sinir - Arık tetekkür Maskesporlular San - Ud.· hazır buluıımadıın. Sonra.danı itil öğleden sonra kabul edilirse Ben bu .. 
Hasmı önünde toparlanıo uçtu lenmem. ·-y- verd kaleden eksilmemelerlne bqvekil, lordu kat't karıı.nndan onu acele Avam Kame.rasmıı. ça- dim ve ı11bil'll. 
ve kendisini tutamadı. Uzuuca - Usta dediğin bövle olma- ı>..p_m ,,.. babaın1& Tnakp. 1'mwn rağmen. bir türlli gayelerine u- vıı.zgeçlrmeğe Ç&hştığını, fa.kat ğuıı.e~ ve<;>~ bir ?lüzake.. yordu ki •. 
blr çapraz uçmasından sonra lı .. Abe, boynuz kulağı geçl!l' Mttfettilı General Khun Dlrik'ln Jaoanıularken Naci ortalardan lordun şaşkın bir halde olduğu- re ~ı ili;:Ve .et~. Bal- ve bir katıP 
Hergeleci nasıl•• çaprazı sıyınp derler.. uttııo. d<>lo7ıoile blaat ce- _.,._ sa.vurduğu topla lklncl Feıoeır nu bana söyledi ve bndisine four da Fischer ın ıstifasından zattı: ,., 
kendisini ylizüstU ve göğsünün - Doğrudur. Nice pehlivan- rıiınlne lfltnok odeuk mıırhum. aon 

1 

golünü de atıverdi. Bu sayı ile (başıııekilej !IÖY'° bir mektup müteessir oldu. Ve nazır. arka-ı ''Telefon,:'.İ 
ilııerine "ftre atabildi. !ar ustalannı yenmiştir. '"'l'll' ve ıev-lm ı.ı.ar txıyu· beraber üııtllnlüğli elde eden Fe yamı~ı istedi: daşl.ar;nı ~.~ta teskine ça- Gayet ııı~~ 

H1181lll da Hergelecinin üzeri- Dedi. rap Ordu llliltel!IJI FabrMtln A1187a, nerliler Maslı:espor kaleııiııi sıkı!· "Eğer onu t:ekrar 'l'azifesine lışacaguıı. sorled_i. _9nu~ hana 1 Derhal aı....-
ıe kalıbı kalıbına düştü. Ve ye- Gür~ ayakta iki dalı:ika bile ı.wobul vaııııı Llltfl !Cmia•'a, ı.tan-1 bil' çember içine alınaı'ta mllva:f- getirirseniz hel" şey yoluna gir&-1 lcarşı bu ve.zıyeti mümkun oldu-

1 
zımdır.,. jl 

>e di.iııen Hergeleci, birdenbire sürmedi. Hergeleci baaımndao bul Konnolam a..-aı t.hal< ATniye, fak oldular ve ftçtincll. gollerine/ cek; yoksa. vıWyet mii§küllqe- ğu kadar dostan". ve nazikane Bu ıxıetış 
yaylanarak kıçı ile lıera.lıer ha- çaprazın acısını çıkarnıalı: için I ı..tanbul Mmtaını Komutam Ge>neral de kavuşmakta. gecikmediler. colrtlr.,, idi. O s~bah mecliste açılacak j arkadaŞıı11~ 
valandı. fırsat J<0lluyordu. zı,...·nı. l.slanbul Meck"" Ko- Birinci. devre bu ~kilde 3 - O Isnrın faydaaı.ı olduğunu gı> I tııllnakaşaya vereceğinı cevabı lime söyl~ 

Hergelecinin bu hareketi 0 Nitekim bu, fırsatı buldu. Gil mmant General Fevzı Alemci· San - La.civerd ilstUnlilğii ile 1 riince başka çarelar diişümneye hazırladım. Ciddi bir mii.cadele- A.ınir3Ut•-t 
kadar ani oldu ki, iki hasım üst reııin altıncı ve yedinci dakika- ! !ara, .leı:tbat !Cıfııııı :ıı:.-.-ta- bitti. bq,Jaılvn Diğer üç bahriye Joı:- 1 ye ha.zırlanı"~rdum; faka_t n;ıu- dun. ora~ 

1 liııte dlişmesile doğrulması bir !arına doğru birden bire ha.ııı:nı· I nına ve - baN!ıtı ""'"" Günün ikinci karıp.Jafı:oaııuu dunun istifa etmlyeeeğind<ın de 1 za.ffer olac~ırııdan . eının~. sunun defl1 ili 
oldu. m kesenık çapraza girdiği gö- sm<fa y~k - ve a!Alcıdatı. Ge.lata.sarayle. Harbiye taktmla- emin değildl:m. F&lı:at erteııi gü- ~ etrafımda ne şıddet'!! bır tam ıeşel<ki~ 

Fakat, Hecgelecinin seri ve rüldü. ile bizleri ınec1yun v• mi.nnettar edea. n yapblar. 1 şü bu !lç lord vıı.zifeleri, nıemu- sıyası çarpışına ~azırlıuıdığın mosunUJI< i., 
yıldınmvari yaylanıp toplana - u. - "yl · doktor profeoör Abdillkadlr Noytın· ~ri başında k~ayı mıir dan he.berde.r degıldim. ve 70 tor~...i 
rak kM;Jnı hava.ya dilı:mesl üstün na.anıını 0 e giuel bir topla- TAKIMI ,AR: 

1 

oulunduğunu ve istifa için hiç · N l • olduğunu ~~ 
deki ha.Hmt da havalandırdı. Bu Y1' toplıı.mıtb ki, kurtnlmasma Eroıa onı·'~~a-="~ur· .,,~ .. ı!ı.":t!~ı Ga:lıoU-Uy: Osman: Adnac, bir sebep görmediklerini bildir' _ Bahrıye azır ıgından """' 
ızlı --• h k tin t.ee'-''• im.kan yoktu. Dikmiş öyle ııörü- ·~ ""' ....... nık ... En se.ı· be ~,,~ h ve ....., are e u= r<l\I diyesi, Devlet Deniz, DemJryo11ar, •• Fa ; ... usa, ver, ım; diler. Bu ha ri bana getiren 'ıstifa !oya göııv 11 ıııkleti merkezini bulanııyan ha- yo · Lirnao. -...; erir:lrurıa ..., .Edirne- SalAhattin, Billend, M.wıtafe., E!t Sir Arthur Vilııon'dan bahriye Jeri ıbtiVB e ı; 

.ım, Hergelecinin üzerinden aşıp Hergelecinin bilt!ln çe.praala- den ıtlbareo 1stanbula klldoc olan fak, Mehmet Ali. j birinci lordluğunu ka.bu1 edip et- "OündilZ 
o•vrıle.rak önüne düştü. n boşuna ve gevşek değildi. Sı- b·• -"--'""~-~. ·-~~·J __ ,_, •-•-- '" ·~ .,,...._, .,,_,..., ... Ü . gını·· • rdum Bir sa.at dü A.vam Kamarasına elimde ye- '" 
.,,- kı yağlanınJş ve hasmı dikmit - .~......- ~-.... ....... nar.,.ye: ..,..,.,,..; .<ı&J .. • '"' - ınıyece 80 • - ni a.mıralık meclisi Ua.sınm fuı.. Filoya ı• 

Bu hareketlerin ani ve ııiddet. bir ve.ziyette idl. eden ""7'll valandatla<vnıu ,.. gu- nlr: Nahit, Abdi, Suphi; Ali, şUnmelı: için müııaade istedi ve tesi olduğu halde gittim. Baş _ 
lluni o~ ~li b;~~l~gu-· y1:;: Hergeleci, he.smın.ı sördü. On nİ7.0a lmıuutarm ıubı1 ve erl....ıne Muzaffer, Ertuğrul, Sabahatthı, arkasından lta.bul ettiğini söy- \/ekili gör:meden evvel maliye 1 Siyasi b~~ 
de;havalandlrlilll}tı. adım sonra yetişip çeogelledi. ve gecei< cenaae monolmind9 bo.luıı- Kemal leyince h~ hayret ettim; hem ııazınnın oda.sına girdim. Mös- tim, hepil ııl! 
Şaka değil, daha ilk elde çı- Haemı olduğu gibi ayaktan sıtr mai: ve çeleok ~i: suretiyle ()yun~lab.ıtara.f Y ~!adı. memnun um. yö Loyd George muhalefet par- 1 Bahriye .~si 

rağı yeniliyordu. Hafı&, gayriih- üstü yere düştü. ..m etim ve nı..ıttereın baburuml San - zı 0rııetl= çok Siyasi çarpışma ti şeflerinin obüs fı.kda.nına mü- 1 c!ıın erkaw;ı.ıı 
tiyari: - Hergeleci de olduğu gibi has- yülcııek b&lmı.ruıa baf!ıhlüanoı izhar seri hücumu Harbiye kalesinde teda.ir bütün teferrliatı bildikle- Oliver'i ve (J 

_Bre kızan!. mının göğsüne dtişm!l.şt!l. Yani bu)'UJ'Qn ·~· ~ ~~- gllkçlükle d1urdlırultdurdu. ~~btrinin Şimdi artılı: aınirallık mecliııi- rini ve bir istizah ha.zırladık - nu arattJ!ll-~~· 
Diye babrmıştı. Hafızın teli· yedi dakikada Hergeleci hasmı- mua ıösteruuuert J~ •~~ """ aı ı vuruş a savuş uı;u opun ni tophvabilecek vaziyette kilin. lannı haber verdi. Lord Fischer' yük filoya~ 

ıını ve heyecanını gören köylü _ nı yenmişti ve b4 çok kolay ol- -Urden dolayı ~ll:rı.nmi2! peşine takılan Ankaralılar kıss 1 Bunun ii7.erine köyde olan baş- in böyle buhranlı bir zamanda is- 1 riye kuvve Jet4 
eri de heyecana düşerek: muştu. aruderız. paslarla Sarı - Kırmızı kaleye vekile gittim. Lord Fischerin ka tifası siyasi bir buhrana sebebi- emrini guıı ~ 

_ İbranıin vaziyeti fena... Ez.erçelilerin genç dellkartlı- Refika&ı: Maide Dirlk doğru yollandılar. Ertuğrul.un ranndan vazgeçirilemediğini ve yet vernıi.~ti. Mösyö Loyd Ge- önleme!< "~I 
Diye. ..övlenmişlerdi. Hareket ları bağırıyordu: Çocukları: ~Okran K...-.ca, Turan savurduğu şilt kale direklerinin eğer aınirallıkta bir değişiklik orge böyle bir buhranın ancak ke.;;mek Jll ı1J1 

çok ani olduğıındau lafları ağ- - Yaşa İbram!. Dirlk, Orhan Dlrik, (So>ıu ı»yfa 6 ııütıtıı $ de) lüzunıunu duyuyorsa bahriye milli birlik ka.bjneai ile önüne filomuzu Jı' 
·=da kalmıştı. Çünkil, Hergele- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nı verdııı1 • • ,, .,, .... 
,inin alta dilşmesile serı bir ha- 1 17 •" ··• ) .. 
·ek etle hasmını önüne düşür - Yıldız yağmuru altında yıka- ,- H 1 K A y E -==========================='\ siyah gözlerini göremiyecekmi _ modor ('J''.J ~ 
ne~i bır olmuştu. nan harikulade blr yaz gecesi.. • '' şim, her türlü fena hislerden u- ye şu reıır)'~ 

Hergeleci. hasmını önüne dü- Uzaklaşan, kaçan mevsimin ele l B • ı t • N t • • zak saf ve temiz kalbinin çar- "Metııı•' rıJ1 
şlirür dü•ürmez seri bir harekt-

1
, geçirilmiş güzel ve sihirli son aa- 1 r n 1 za r 1 n e 1 c s 1 pmtrnını yakından istemiyecek . tün hafif. J<' 

'c üzerine koştu. Fakat, hasmı atıeri.. .ınişim; ne çıkar! .. Şu dakikada muhripJ~r~ıi! 1 

•la seri ,.e çevik bir pehlivandl. j Genç kız denize bakan be.l.ko- 'llllc==================== Yazan: Süheyla Uytun _, intikam alabiliyoruz ya ,bu bana derhal e ett 
Derhal toparlanarak dört elli nun bir köşesine çekilmiş, düşü- kafi . ., mir bel<? 'Jl1 : 
rn.çtı . Ve ayağa kalktı. nüyor. Kardeşi Holiık be.kışları- seviyorum. Fakat bu sevgi öl- ğın arasında kayboldun. Ne ka- bekliyeceğim. S:ı.'ıır ve tevekkül Genç kız derin bir düşünceye Saat ;ı.:$, 

A vağıı kalkar kalkmaz da çır- nı uzayan ve kıvnlan yolun son mcğe mahkiım kardeeun. Saksı dar zaman orada yalıuz kaldı - içinde bekliyeceituu ka rdesim. dalmıştı. demir aJıııİ.Jıl 
oın-rak Hergeleciye karşı bir noktasma dikmiş susuyor. Yüz içcrsinde büyümüş yeşil bir çl- ğımı tahmin edemiyorum. Ya - o ~af ve mea'ut g;inJeri gene - Nereye gittlğitl! biliyor Amirallı1'.~ 
ıara salladı: hatları gergin, ruhunu kemlren çek; güneşsiz, havasız, yenle ııa nında bir arkadaşın olduğu hal· saadet dolu günle· takio etti. musun H~llık' denizaltı "er•''.;& 

Havda İbram be' ızhrap sima.ıını karma.karışık sıl solmag"a başlarsa benim "Q- de geldiğin taratan tekrar gö - Artık yalnız geziyor ve konuşa- - Hayır, hayır. JUcıntılar graf göııJ 11"'.i 
- ... -. V '·JJerh•1 n~' H ~eleci, hasmını mukabele- yapmış. kım da böylece mahvo\uyor; rilndün. e arkadBŞllll bana tak biliyorduk. Sen hunun farkına dıyorıım. Aramwdaki rabıtayı ,,., 

siz hıra.kınadı o da: Nuran endişeli bakışlarla bir daha doğrusu mahvediyorlar. dim ettin... varmadın Nuran Zı<t~n nereden hissedince Handanı meehul semt 53 aereee ı;vrıfl 
- Hayda be!.. defa daha kardetini süzüyor. O ve ben eski bir an'anenin kur Haliık susuyor. Genç kız he- tahmüı ederdin. BeynimL<i altüst !ere doğru uzakl a:ıtırdılar O' şarka cfl' J. 
Diyerek çırpındı ve hasmının - Ha!Uk, sen benden bir şey ~i'.I oluyoruz. Elbet onlar da men ili ve ediyor. ve bu mes'ut havayı ihl:ıı eden Nuran güfüyor. ' ca.p et~ıı ı:;etıl'ıı 

azerine yürüdü. İki pehlivaD. en- saklamak istiyorsun, diyor. bunun acısını pek acı bir şekilde - Handan mı?!. tek bir sual varili: "Nasıl evle- - Onlar Ankarnrlala.r Haluk! muhri 1 , 111d · 
ıe enşevc gl'ldilcr. Genç adam duyulabilen bir çekeceklerdir. Belki çekiyorlar Bu suale ancak ba.şıu.ı sallıya.- neceğiz?., Şetarrt menhaı oi:ın diyor. vasalatıa~"' t 

Fakat, Hergeleci fena halde sesle müdahale ediyor. da.. rak cevap veriyor. Bakışları ge- o günlerin yegiı.ne umacısı bu • • • bu e;:,~Jı?.'* 
..;.ırlenıit;ti. Daha ilk elden has- - Saklıyacak hiçbir şey mev- 1ki sene evveldi. Onunla nh- ne gecenin kara.ıılıklanna diki - idi. Şimdi iııe bu umacı ılenil<m Ar•vlan bir ay geçmiştir. Nu- dmaa

1
a ve 6~~ı. 

d" .. t"Şa.k cut değil ki Nuran tını boyunda tanıştım. Mevsim liyor. nesne deh t kcsbed~rek büt;:tn ran, anne i, lı'1 ası avni balkon- ,,.. =ın çaprazına uıımuş ..._ a " ., B t ad d H • · dccekle.r'. ~·~ De k ·ı ekti - Mevcut kardeşı.ın.. Bunu bi- bu ay bu günlerin ayni idi. Ta- - u anışnı an sonra o- benliğimizi ihata etti. a ot~ırmıış a!uku bekliyorlar. . .. 
r en yem ec . b' . . tle la Se 'k Ge ,_ ,_ fasıla il" _.,,''jı!O ı · d liyor ve hissediyorum. Sen bl- biat sanki yazın son marifet ve nun ızı zıyare ri sık ştı. n Çünkü onu daha küçük ı en nç kız Lkl.Uçe kapL"lnm açıl - ""'" 

Fakat Ferge eoı, 0 erece çe- · · · · h" ıe · · rta d"kmU '-- ona gidiyor, ve hep beraber ge- k b ı J b' · ·ı · • 1 1 " "lt'ld bir hat t ·-·nk ve mahir idi ki, her hangi nsını sevıyorsun. uner rını o ya o ş, .,.,. a ra a arı o an ır gence nı!)an- maııı e na"ı p ın gııru ı en Anavatn~ ,o 
Ayın gümii.'iji ?Jınltıla.n altin- şcriyete teşhir ediyor gibi bir zintiyye çıkıyorduk , Bazaıı te- Janıışlardı..lşte korkumuz, endi- ürkmür; gibi oturduğu yerden .. jjll lf 

i>ir mii.~kül karşısında mukabil da parlıyan gözlerini göz ka- harikulade saatler yaşıyordu. nis, hazan df'lıize gider, hazan şcmiz bundr,n mütevellitti. Sa- $ kall·ıyor, kıı.Ja bahçeye iler- danına. ;ı~~;_, 
:>;unlar bulmakta müşkülat çek/ paklan örtüyor. Kalın ve soluk Bundan istifade etmek iatiyen da çalışına odasında etiitler ya- atlerce oturup düşün<lüi{ümüz liyor. Kendine yokla.şa:u kar- kumand d:ıl"' 
mezdi. d dakl · · • h f UI' U "-'·k h •" ·1-~ - anı d · n· ·ııınaıı u an titriyor. Koltugıınu er ert geziyor, g yor ve ni- pıuu. . ve atw. ag ..... ıgımız zam ar e ınc: d ... tt 

Nitekim hasmının en tehlike genç kızın yanına yaklaştırıyor: hayet eğleniyordu. Biz yani sen Meğer o saatler ele geçirilıni- bile olmu~tur. Fakat neye yara- - Saııa bir hayli iyi haber- 1 on yedi e;;,l>"", 
i nında oyununu bozarak kendi ! - Evet, diyor, saklamakta ne ve ben bu kitleyi teşkU edenle- yecek kadar kıymetli ve mukad- dı! .. Hiç... ler, diyor. artık her şey halle - "Yarın 

1
1e _,,, 

.~hine çevirmekte mllşklilata nıJ.na var. Fakat sen, benim bu rin en neş'elilerinden idik. Ha- des dakikalarla dolu imiş. N'e ya Onu benden böyle uzaklara dildi. Handan ve annCiıi yarın yük filo 14 fi";; 
uğre.me.mrntı. j esrarengiz hareketlerimle biri- tırlar mısın bilmem, o zamuı kı- zık ki bımu heniiı: şimdi anla - .kaçırdıklarının sobcbini ı;imdi j\eliyDt',lar. Nişe.n hazırlığına 5i ctcrecc.p:J!1;. 

Deli Hafız ve İbrahimin köy- sini sevd, ~föni nasıl fuhmin et- sa pileli eteğin, ipek beyaz bu- dun. Aradan uzun, çolt uzun bir anlıyorum. Hep onun için o mn- başlamalısın kardeşim. şurkta to'Ô 
llkri d~rin bir nefes almıştı. 1 tin? Sonra.• Jat.acaklarımı din- !uzun ile bir çocuktan farksız - :zaman geçtiği halde o hala gel- hut biçimsiz niş.'llllı için. Bu- Genc; adam şaşırmıştır. Evve- Eınri ' i)fl 
l~zerfenhı il ı.cnr ağaları sa- !emeğe nasıl karar verdin?. Mı dm. miyor. Daha doğru~u bırakım- nımla beraber müsterihlm. Çün- la: j~ 
, a .l ı:ı~ e . 'a karıştırarak, kadar iyi kalplisin.. Uzatınıyayım. Akşamın bütün yorlar. Yapblı:lan bu günahın kil evleneın.iyccekler. Egoist - I:fafUl'i Handan ve annesi? 

1 

Saat 20,ı10 ~ı ~ ... ~.: ola salıyarak 
1 

Genç adanı ye~il gözlerini de- gürültüsünü sinesinde toplıyan cezasını onlar da ~ekecekler. genç korkunç n , elim bir hasta- diyor. 
0 

ııl':J, 
c v, nizin karanlık sathına çeviriyor. iskelenin asfalt yolunda a.,,aır a- Likiıı. nasıl.. nasıl yarabbi"· Şu lığın. pençesindı: iı)liyor. CeZl\8tc Sqnr.:. mırıldaıuyor: ci JordU ·U teıl' 

, tcııey ! Hepten sıy - Anlabnağa başlıyor: . , ğır yürürken sen birdenbir - dakikada intikam almak hiSsi nı pek acı bir şekilqe çekiyor. . :--: Demek beklemekte haklı I amirala ş • 
;ıldı be... · 1 "Evevt, tahmin ettiğin gibi re benden' ayrıldın ve kale.balı- ile mücadele ediyorum. Fakat · UZ'\!n kirpiklerinin gölgelediği ımısım, ••• 
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~~::arşıim=O: Alman ileri ı' Başvekilin 1 .. ı yede Habeşistan harbi 
~a~!i=~':.'.diıYa:!~de: harekatı nut U Dah liye 1 Müttefikler niha flendi 
~·OoO ki§ ilik garnizonile (Baş bara,, 1 inci sayfada.) (Baş fnraf• 1 inct B<Jtffada) Vekalet. n- "H ı b • t (Ba.1 tıımfı 1 i,.,; .,n •ı/IJAla) 
ııayı başıı.rmaya üze.niyor. hınan topraklarda müdafaa, im- Romada aki.iJer d i a e t' 1 zap e neral "Weve!J,, .ceudisile görü-

' donannıa.a, bıiyük harp- ha ,.e sabotaj faaliyetinde bu - ı Roma, 5 (a.a.) - ltalyan ga- e ll er hazırlanıyorl r şen bir gaz.eteeuıın 'lOı uğu su-
Uiganııı ve Osel adalaı ı- lunmaktadırlar. zeteleri Türkiye Ba~vekili Refik JI allere cer..plar veıcrok ezan- j 

\lmunların eıine düşmesi Düşman işgali altına geçen Saydamın nutkunun ehemmiye- Kudüs, 5 (a.a.) _ Deiri Zor' turnle demiştir ki : 
• F'inlandiya körfezine mıntakalarda Alman topçu kuv- ı tini tebarüz ettirmektedirler. Emniyet müdür- en Tüı:mtlr!e •hemen hooı<>n ay- - ı-Ia.bcşistaıı(;l!.k i h arekl t 
ı ıtı . Fakat, son GiriJ vetlerini taşıyan trenlerin dur - Giorna!e d'İta!ia gazetesi bu nı zaına;nda za;ıtı müttefiklerin bilkuwe nihayet hulınu~tur. ı 

n.,,ı cereyan eden hadise- durulması ve iınhA edilmesi gibi t .yanalı Tür kiye ile Mihver lüğöne Af yon ıı:ı.rltl Suriyedeki vaz:;yctlerini H:ı.rt'ıd\tın ba.~lan;ıcında İtalyan 
ltıan evra yapmak üzere gı>- çete muharebelerinin başladığı 1 devletleri ve Roma ile Ankara 5011 derece takvı}e etniliıtir. Fiı- 1 kuvvet: ri ( a.OUO) den fazla 
~zler bulamayan donan-ı evvelsi glinkü te1'liğde bildiri!- arasındaki siyasi mü..asebetıe- Valisinin tayini hakika bu şehirler , Vıclıy'nin bu 1 idi Bu~ün bu kuvvet artık mev- j 
~ ınaruz kaldığı zayiatın ınişti. Opolsevia çetelerinin teç- 1 r in tavazzuhu içiu yapılmış mü- mıntakııdaJd kuvvetJi noktal ,.._ cut Mğilciir. 
llııyetini göstermiştir. Bu hizatı ikmal edilince hunlan n hini bir teşebbüs telii.kki etmek- m htemel nı teşk il etmekte idiler. Deiri Bundar sonra general Suriye 

lahaua donanma, acıklı bir Alman kıtalarının başına büyük tedir. Zor ı"ırat n ·' ın· funrı'nC:ü ve Tüt vaziyetine naltli kelfun etmiş ve 
ın. a.il 1 akl uh kkak 1 Ankaı·a 5 (Husu_.,; Muha- "' '~ ~ 1 i:'." girebilir. Diğer taraf- g e er açac arı m a - ta!ya Türk harici siyasetinin müriiıı 200 kilometre •ımıı.J = r- demışlir ki : 
"" birimizden) - Haber aldı- ' .,.. tada barınmak da Eston tır. aldığı yeni cereyanından mem- Dalı klııinde kiündir. Me~hur Tuan va - Suriye i• i a"'r ,<? ıdiyor. Ma 
ınulı akkıf ...._". k---'-.....ı.. h - - '-' · duym- '~--'-- !•-' gım· a göre iliye Vekaleti ' .,- • afazasuıa mütev 0 •.r=• ..........,~,.,r arp """'" nunıyet =uıw.ı« uuya h aslilln işgali, "leride şimali Su- aınafih çok geçmeden mukave- ı 

-• Wi gll~· Türkiyenin milli inkişafını dai- heyeti teftifiye reisi Hakkı riye şehirl«inln başlıcalarma meti kıracağız. BugUn hu mın-
'-lııan şimal grupu darbesini Berlin, 5 (a.a.) - Stefani : ma müsait bir na?.arla karşıla- Haydarın, Emniyet Umum yan•10 cak harel<ô.t i~in kıymetli takada düsm. anın yeni taarru-

" R Al~ 1· · -' · - ahfill d b gun" b h Müdürli\ .Cüne Afyon valisi ,...... ' , ~,- iga - Yakobstadt-Du- ıu.au<u m er e u mı.5 ve u usuırtalti Türk men- ..., bir üs ta;kil edecektir . Mevzuu- zuna dair hiç bir emare yoktur. 

ıı . a kadu tevcih ·•-10 - beyan edildiğin-O gör e esir edilen 
1 

faatlerinl her zaman takdir et- Osman Sabriniıı, Dalı ili ye bahs ~Iıirier Humııa, :fama ve Burad 1 it ~ R · - •---'--'-~ h · Vekileti Heyeti Teftişı' ye "" a gazeteci genera c 0 u YIUldaa "'"''"""""a kör- ua SJya.BI ""'""""'' . .,.. • arp esı- 1 mi0 tir. Halepti r . ~ 1 ~~ __ ,_ ı ı ' · " · suali sormu<>tur: , , ~""'"dan r --'---'•11 ri --.er ere yapılan muaroe eye Musıı.ddak niishlıalaı- tııa.t; edildi Reisligine .ınemurm Sicil ve ~ 
•'rn. __ J- ._.......~ ..,,.,_ . tutul · -'-1·-·"- ı Muam·•a·t Umum "üdu·· nı.. Deiri Zor'ı ı zapteden kıtalar• Alman &ıv=tler '---bı' '-._ •imalde büyük" bir """ı a""" .......... Bedin, 5 (a.a.) - Bu...ün ""- "' '" - - · ,_ ·-lı , ,,_..,,, Al Se...-ı~· s· · ı M arasında Hin :li kıtaat ekseriye- orta şark harbinde nüJl bir t&-

llluııtdumıııya ve kat'i •nı AJmudann raylıW leyin Türk - Alman dostbık pak- i .r~ın, ıcı ve ua- ti teşkil ed;yordu. Bunlar, muh- J 

· leı-e ~eye mecbur Ankara. radyo gaııet.ınin ver- bnın musaddak suretleri tee.ti mel at Müdürlüğüne Zongul- temel olarak IrUta.ıı Sur iyeye sir yapmıştır? 
\j,._ diği mııltlmata gğre Sovyetler l edilmiştir. Teati merasiminde dak vali.si Cavid Ünver'in ta- geçmişlerdir. Bunlann iki mem- General gaz.eteciniıı sualine ! 
:"'ltı ordusunun, yol ve de- Birliği arazisinde bütUn Savyet- Almanya hariciye nezareti mil.;- yin edilıooleri muhteme:dir. le ket arasmdakı" hududu Kemal şu cevabı vermiştir: 
,q h ·-M'• to t F v k ""-'· ' - Bu harb bize hiç ııüphesiz '" ııebekeleriııin ıMı 'iZ!- !er wtaııd•tlerı e,.-~ P· ı eşarı on a.yta er, rn.-.uye ......._ ___________ ___. mevkii civanndan .,...,.tikleri zan 1 
t~Yeti dolayısile, şark! lantılar yapmaktadırlar. Bu top- büyükelçisi Hürev Gerede ile bu nedilmek'..edır. Hin'rlntaıaı-f un nefes aldırmaktadır. Eğer Al-
t l 'le Po!onyada en büvük lanbda Sovyetler vatandaşları I ma.ksatla Berline gelm iş olan 1 R-esm İ Harp Şam IIlllliakıa;;ıı.uia göeterdiltle- nıanlar orta ~ka yüklaıımlş ol-
~ tleı- tahşit etıı:Uı,t.ir. H&re- menıle1reti müdafaa. hususunda Türkiye Hariciye Nezareti umu- ri mu-.a.ffakiyetten sonra batar- sa.a.lrdı muhakkak ki llOl'luklal' · ı 
•n~işafı da bıımı illbat aDd içmiıjlerdir. 1 mi ki.tip muavini Cevat Açıka- j T bl • v • , dıkları bu yeni muvaffakiyet 1a karıııl,....cktık. 

~- n. Ayni zamanda bu yoldaşlar I im temail etntiı;lerdir. ı e ,_Jg en \ kayda değer bir ehemmiyet ar- - Bu harbin inki,afları hak-
~· istikametindeki hare- mUcadele için ÇP.teler teşkiline 

1 
~!"1!"!!"1!"!'!!!'!!"1!"!!"1!"!~"""""""!!!'""-~ zet.melrtediT. Hint kıl:i.ları eti- ) kında ne düşünüyorınınuz ! 

lllak _ Simaleoıık _ Me&- karar venrı.işlertlir, Sovyet va- 1 ki muhtelif noktalan geçmı·ş bu (B""1 ttırafı 1 inci sayf11tia) retkiır&ne hüCllilllan ile mütte _ 1 - Sovyetler - Alma.aya lıarili 
"~altı nmwnl istikame- tandaşlan şöyle yemin ..-tınişler- 1 lurunaktadır. Bu hudut, eski A _ tcşekküllerile taarruzlarlilJ No- fildw:ln f;uriyeniıı idare merkezi- ::=~~e::=.= 
. Yapıldığı aulaıµlı)'Or. lWı dir: vuaturalya. - Macari&tan ve Rus vograd Vollıısk istikametine ne ghnıderirı.i kola.ylaşt~ 1 
"~. r, oi\nlerdcn ''S4lin yoldaş, vat.anımızı son . .,_ B"t· k 1 dır kUTI>etini hesaplamak zordur. 
re~ o- ....___ k "'··- ti-' · '·· hududunda ve Perut nehri üze- tevcih etmışı.u. n Uıı gece ıt- · .,.,_ bu memlelc~ .,....,;. arazı· .,,. .._ "ııet bataklıkları şimal .~..,.na a...,..- m ....-..ya ve b taka.d d- • _ ,. 5 ( ) Reııter """' .... b_.,. J-..... lıbluı-'- -'·- etmi•tir. var kuvvetimizle korumaya and I rinden Çernoviç'den bB.ljlıyarak alanmız u mm a uşman ....... "'ra, a.a. - a- ve bariz bir nllfuıı kesafetin• 

,... _,,_. ' f;limale doğru ı::ovcl'in şarkmda tanklarına muvaffakiyetle taar- j:rısırun m littefik kuvvetleri nca m· '"~'-. R··-'ar bu g-'-• ._..;_ 
ı •. ııa . kilıametre kadar -r içiyor~. .. · 1 d"' - dindP b 1 h t ·· '"· '"'~ ıulAUl· ,_ ç~.,. ~ ~ ..,,., __ · . .. ,._ ı..-L:.. Si':'"_ ''Pravda,. gazeteai ll günlük , ve Pinsk şehrinin garbinden ge- ruz etınış er ve ıışmaw agır - u un.aıı usus mw.w•w.n de hlıreltat ieraaına. m&navra \ 
1:-"' .,...... ·-....-... 1 --k müstakim bir ha.t .ııeklin • bir hezimete uğratarak şarka bildiriyor. 1 ""~-a m-'"·ti?l-. ı ,'i , .... , .. _._,. ,.;ı;.~r. ' muharebe diişınanın en iy:i as- ,,-- - 1n tın ....,_.... - , ~ t I{ _''T::'.'.:'.':;.,,.';'•:.r;:~-ovl.9 kerim kaybetmii olduğunu söy- de Minsk ve Vilna kasabaların:ın doğru ilerleınasine mini olmuş- gm:. parıııtol'luk kuvvet- Düşmanın Kııfka.syaya geçip 

_.....,...,. .,,....
0 !emektedir :Moskova radyosu da arasında Dunaburg nehrine var- !.ardır. 1 !eri kıuna.nda.ru ile hür Fraruıı.z 1 g~;y~'""ini tahmiıı de m""'•·"' 

lltJnda. mUb.im ileriJ&. I · . makta ve sonra Duna nehrinin Besarabya mıntakaaında tank k1tv..-e tlcri kumandanının bir - dü~r. , ;::::!! ~"-'--'- zorl-'::'.;"a _ı 
ti .. ~Ydeden müttefik gruı>- 1 Alm_an zarıatı~ (700.00<?l e cenup kıyısını takiben Riga'nın lann himayesinde mühim piya- birini müteakip ittihaz ettikler! ....-... ·-=......... ....., 
~-·ıaıdek! gnıpl& irtibatta balig oldugunu ııöylemektedir. &arktnda Riganın körfezine mün de ıruvvetlerile harekete geçen tedhırler neticeainde müttefik :W:..!1ub~ b~..!f!. -
~'il ı.. llll.i~i._:ırürümekted.ir. AlmM ~ tehi olmekta tdi. düşman Prut Mlırlni bir]mç swk 

1 
knvvelleri Tüdmür tayyıı.re m - ...,... """"""'' ...... -~-

• ~eıı - Alman gnıpunun Ankara radyo gazetesi.ııin bi:l- Şlın4iki cephenöıı ""'riııinde tadan geçmcğe muvaffak olıııuıı eydlillllnı ihata etmişler "'Ve Vi- 1 HarekU bitıl mı 
"'llııı.\ndıiıki lıuekAtı hak- dirdiğine göre 14 &'.iinlilk muha- 1 Sovyet kıt:ı.larıudan şu,?;ya bu _ ve bu mID'affal<iyetinderı istifa- cD.y kuvvetlerini öyle bir vazi - Kahire, 5 (a...a.) _ Galla ve 

Sayfa : IS 

EDENİN 
beyanatı 

Almanya ile sulh m!JW 
kerelerine asla 
girlşıJ~ 

Londra, 5 (a.a .) - İngi11:4'« 
hariciye nazırı B. Eden açıW 
havada yapılan bir umunı1 top. 
lantıcla bir nutuk söylıyerek' 
demiştir ki: 

Hiç bir zaman, h iç bir mevzu 
etrafında ve her hanı;i bir se
beple B. Hitlerle müzakereye 
girişmeğe amade değiliz. B. 
Hitler ve tem.sil ettiği her şey 
tamanıile imha edilinceye kadar 
harp pyretlerini s.rtıracağız. 
Kürei an liserinde Hitlerin ha
yat ~ ile biziaıkilerin ay
ni zaınaoda bulunacağı bir yer 
yoktur. Sovyetler birliğine ve 
Hitlerle mücadelııı edenlerin hep 
sine yardım etmek için her ı;ıeyi 
yapecağız. Her hangi bir mu
harebe ıııeyd&n.ı üzerinde Al
man hava kuvvetlerini geçine&
ye kadar hava kuwetleriınid 
artırmağa devam edeceğ ı z. Bizi. 
ancak bu tatmin edebilir. 1n • 
gilterenin tek bir har p gayeııl 
vardır. O da, milletlerin hür m. 
ması, daha temiz ve dnlıa m-.ıt 
ve sulh emniyeti içinde ya.-;ıya
cak bir diiııya lı:urmak için el 
birli.ği ile Çahşm.ak ve Hitlel' 
zaliminiıı kudretini larnıaktır. 
~~~w~~-~-~-· 

İngi!~zlerin 
ha va f aaliveti 
Loodra, 5 - (a.a) log-i!iz ha

va kuvvetlerine mensup blenhe
im tipinde bombardıman tayya
releri cuma sabahı gilndüz al -
~ uçarak Bremen deniı: 
üseilııil bombaJ'dıman etmi~er
dir. Bu taarruz hıgfüz hava kuv
vetleriııin mezkür liman üzerin" 
ve diğer yerlere yaptıkları de -
vamh bir ge.~e hücumunu mütee.
k:ip yapılnu "tır. Bu .,-e~ h ile • 
munda knıpp fa:brilı.alarmın bu
lunduğa Eet!en şehrı d,.. ş.ddetl8 
boınbal'dmıan edilmiştir. t \ıüllili..tlı ınaHlmat yok - relııe neticeBinde bütün ocyheler raya dağ:ılmış muhtelif ve bü - de etmek istemiş .ise de kıtalan- ' yete sokınw;lımlır ki gunlar için Sidama'dalı:i İtalyan kuvwtleri-

~ de Alma.ular, bul no.kta.lar müs- yiik ak.samın teınizlel1Dle8ile iş- rımızın mukaveınetile karŞılB.lj - teslim olmaktan b:ı.şka bir ı;are nin teslim olması üzerine şarki \ Hava nezareti tarafıudan dün. 
01'11.usunun, Avrupa itti- ten& olmak iben, (400) kilo- \ tıgal edilmekWir. mı.:ftlr. kalmamıştır. Tüdmürün şarkın- Ah-ika !Wyaıı imparatorluğun- akşam neşredilen tebliğde, dok-

~._1'Üeud verdiği mua?zam metn ilerlemitlerdir. &ıvyet tayyare meydanlarına ' Tayyarelerimiz düşmanın ha- da k&in N 1 •k adındaki küçük dalı:! İtalyan mukav.-ıneti bitktw- , lar muıtak8"1Ilda büyük bir fab-
~ısında, esas müdafaa. ! Maahaza bazı noktalarda Al-

1 
ve tayyare teşekküllerine ezici va meydanlarını ve ınotörlü bir- \ Suriye köyünün işgali T!idınü - ve nihayet bulmuştur. rikanın çok alçaktan, ancak 50 

v eJerine doğru, muhare- manlar (520) kilometre derinli- bir tarzda vurıtıan ilk darbe • Jiklerini muvaffakiyetle bombıır- rün te!!lim olın lill temin eden Kahiredeki . İngiliz umınn! ka- kadem kadar bir irtifadan uc;an 
~~tek, arkada bıraktığı ğinde Rus topraklarına nüfuz 1 lerden sonra AJman hava knv - dmıan etmişlerdir. Düşman tay- başlıca sebeblerden biri olmuş- rargahı tarafından bu akşam bazı tayyareler tarafından bom

l''i l-'akıp yıkarak çekilme-l ebn~e muvaf aJı: olmuşlardır. , vetleri şimdiki halde karada ya- ya.releri av tayyareleriınizle yaı> j tur. Bu köy Vichy kıtalarınuı vaaiyet balrkında ııegredilen teb- ba.rdıman edildiği kaydedilmek
:\ , ~el"ilnti§tir. L!lı::in §l1r&Bl da muhakkaktır ki pıhııalcta olan harekita iştirak tıklan muharebelerde ağır zayi- şiddetli mukabil bilcıımlanna !iğde deniliyor iri : 1 tedir. Bir çok tam isabetler net!-
>t~, ~ttılı eu ootfu dı>- bu mesafeyi kat'tıdeo kuvvetler / etmektedirler. Bu kuvvetler mu- ata uğramJ§lardır. maruz kalmıştır. Bu hücıunlarda Hıı.lıeşistandıı. kııları İtalyan ceelnde yaııguılar çıkmış. ve in -

· ' ~a.uıuu kaybetm• motörlü kıt'al&rdır. harfl}ıelero doğr.udam doğruya 1 Hoııii& tamamlanroıyan rakam 1 Vicby kıtaları topçudan da mii - kuvvetlerinin ba§k:~anı Ge fi!Aklar obnu~. Şehrin şiınalt 
-:..~a O()'JlaJı bir miida- ı Al:ın&ll!ann ııark cepl1'!iliııdeki iştirik etmekte ve düıpnanın g&- lara göre ta.yyıırelerimiz 4 Te.m- ı za.heret görıniiştilr. Buna rağ - neral Gaz:ı.ıeva Ga.11& _ g;m.- garblııinde bulunan emtea gan 

"'l'c.ib etmiş - :uıytatı da hava hareki.tına. gelince bu ha.- ris\nde buhınaıı. müıuWtale yolla- muz günü 4 dÜ@mall tayyaresi men İngiliz topçusunun göster - mıntakaııınd.a bulwıan biitün ile dem:iryolu iltisak noktaınna 
~ r. EIUllsUe Rus relrit fi.ındiye kadar ııa.hidi ol - rıru ve bilhassa şimendiferleri tahrip etmişlerdir. 27 Tayyare- diği fevkalide kabiliyet sayesin- İtalyan kuvvetlerile biriiktıe *- da hücum edilınlştir. Bir mar -

\ .._ tııotcırlü kuvvetleri mu 1 duğıımuz bava ha.rek».tında.11 1 tahrip eylemektedirler. Rusya miz zayi olmuştur. de Nebek elimi:ııde kalmıştır lim olmuştur. \ ııanıiiz treni ile bir tayyare mey-
.. •ydaabırıoda yükeek bilsl:ılitUn ba§ka. bir mahi:.ıett&- j dahilinde buluna.n demiryollam İtalya.. tıııbl1ği · Vichy askerleri cesaretle mu· : Şimdi imparatorlıı:k ve Babee danında ~unan tayyareler mıit.-
l illeterml.ıtırdlr. Ha- dir. Zin. limdiye kııdar Alman- e.z ve dağınık olduğu için bu ha- Roma, 5 (a.a.) _ ıtaıyan 0 ,.. harebeye devam etmekte ohn:ak- vatanperverleri tarafından mu- ralyöz ateşine tutulmuştur. 
~ AA çarpoflllal&r ol- lal' ya~ ~ h"':"e.ketlerin- JI rekatın neticesi seyrisefeti ta - 1 dulaııı umumi kara.rgii.hmm 395 la beraber_ kuveyi m8J\evi.yeler- hasara edilmit l:ıuhııwı Goa .1 Bleııbeim bombardıman tayyw 

· · .\neQJt hav& vllkuatı- de da.una ezıcı bir fa.ıkiyete sa.- ımamlle tatil etmekte ve düştna- ruıme.ralı teb).lği: inin dii§tllgünü g&tereıı alamet- dardaki gan:ıbond&n ve Assa.- ~inin Frlse adasındaki hedef 
~ ~liımılm\ çek mü- hi.P diler. Balbuki !.l&l"k cephe- nın ric&tiııi müşkülata uğrattığı Dıiin Malta üzerinde lngiliz ve !er de vardır. 1 bın cenubu -'""'~"'"'elti fundalık 1 leri bombaladıklan hakkında da 
ı..,. -.. lili!lldilik l>u tebliğ- s~de A lm~lar sayı bakımında.n 1 gibi ihtiyat kuvvet:Jerin ileri sev- ltaıyan av tayyareleri arasında Müttefikler hücumlaruıa de- ta dağınık ~ ~ buhuıan ktı. baberler al:ınnuştır. Burada 

M:-ı&atl an.l•m•k im- faik bir dll8Jl!&ll ~ kuvvetile 1 kini de gayri kabil bir bale getir- muharebeler olmuştur. İki İn- va.m ediyorlar. Ttldı:llüriin alın . 1 çUlı: bir müfrezeden ""-ı... E- 1 kıııtaiar vetop ınevzileri mitı-al-
"'t. çarpışına.ktadırlar. mekteaır. Baltık denizinin başlı- giliz tayyaresi dlişUrlilmüştiir. mlMl1 çevirme hareketini ~olay - ritre, H~ietan ve &malide ~z ateşine tutulınuştur. 
ata, ord;uswıun Stalill Diğer taraftan tayyareler, bil- ca llınaııları olan Riga ile Libau Gece, tayyareleriınlı: adanın ha- laş:tınnaktadır. Beyrut ıaenne hiçbir İWyan mulı:aveıııetı kaJ... I Beş bombardt"1&1l tayyarenıis · 

ı ~ . .mev:Alerine çekile - ~ uzun mcsafelıır kat' eden İ nıo zaptı ve Alman donanması- va üslerini bombardıman etmiş - yapılan. ~yilı:m _ar~uı umumi mauuş ve şarki Afrikadalı:i ha- kayıptır. 
ı.-1'llin ediyoruz.. Bu nıııın ag:ır bô!Xıbardıman .tay~.ar..-~ci l nın şa.rlol :eartıktaki müteınadt !erdir. Av tayyarelerimizden bi- vaziyetini her gun bir a.ıı: daha rekAt muvaffakiyetle neticelen· .,._ __ "w'L L- h•......_. 

lllalıiJl•tiıı! ··-'--vim· cıe fazla miktarda benzın ıstihlak 1 hücumları neticesinde d;'"""anın .. l tirmektedir · ., • ._ ..,....__, wova -ı~· 
111 _ __ . ~ ...,..., • . ed 1 bu . '"· - ....,... ri dönmemiştir. guç eş . mlştir. , _,._ " (• •) _ "-·-- ...,_ 
. ~~ık tnhit f:ıreatı l er eı:• ıtiuou-la hava mey- hareket imlı:liru daba ziyade tah- Kıbrıs adasında Fanıagoııta uu.uu.a ... u - '-'="' ,. .... 

tı· M:üstab.kem mwtaka- danlarile benzin temerküz depo- dit edilmiş bulunmalotadır. koyun.da hava teea!<küllerimiz &aboia;i lıarekı!ıtlllri Son İt.lyaıı ku.vvetlerl de teııHnı nll öileden ııonra şimali Framıa 
~>"eı>ıır tabi1 m&nlindeıı la~ axasmda daima bir gidiş - Şimdi umumi vaziyet şu ııekil- liınaıı Uıeiaatmı ve demirli bu- Lmıdra., 5 (a.a.) - Röyteriıı. · ohnaya hwmtaıuyortar \ IW>rinde te.arrwıl keşif ı>çuşu Y*

1 

tttiiini ~onız.. \ geliş vardır. Rııslar ise çekilir- de teressüp etmektedir : lunaıı gemileri bombardıman ~- ' Beyr\ıt eahil boyunda.ki muhabi- 1 Nairobi 5 (a.a.) _ Ha.bePıtıın pan IDeııhelm bombardunaıı tay 
~-tıle.. harbill llk gttnlln- !erken hava meydanlannı tah- 1 _ Sovyetlerln merlı:ezl Jruf]erdir. Diğer İtalyan t&yyya- rinin bildird!ğine g~re Vifi hat-; dalri İtalYan baş kumandanı ge- ya.relerine mutaddan ~a illik
. beliren vaziyet, mülıim rip ~tmelrte, yollan. ııoseleri ve Avrupaya karşıtaarruz projele- releri takriben 7000 tonluk bir \ lan':"'1 ~sinde mühim sabotaJ neral Gazzera'nın Gallasidama ~ """.' tal'.Y~ refıtkat' 

ıı_ ttiı ileci süriUınemesi demıryollan berhava etmekte - ri tamamile ve kat'! surette ber İngiliz muavin kruvazÖrllne ta- hiidiseler:ı ol~ta.dır. Beyrut- nunt&kasınd&ki bütün İtalyan ettiği ~- Bu ııçuş halıı 
'~lr.u..,,,et v~ftir. O ae-. dider. . taraf edilm~r. ı .arruz ederek bu gemiye iki tor- tan Raya.ka giden bir trene boon- kuvvetlerinin teslimı ııartlannı kında henüs taf:ailit alıruna:nı.-
:\ı.taıın manzumeleri mi!- Bn itibarla ~ cephesinde 2 - Hudu.t yıılıınlannda Sov- pil isabet ettirmişlerdir. Bu knı- \ ha atılmış ve. nıiihimm~ yüklU . kara.laştırmalı: Uze... bir murab- tır. Fa.kat fil llD": kadar ekle do 
., -<nın şlmdidcrı takviye Alım. havll".~lllll dnl'llTU.ı ol- yet kıtalan tarafından tesia olı.ı- va:Wre batmış nezarile bakıla _ , vagonlar tahnp edilıniştir. Bey- has gö~ resmen bildlril _ leın malfunıııta göre 9 Alman .,._ 

Olctu;;.,_dan şttphe yok- dulı:ça mtlşküldur. b '-·· bilir j rut radyo istasyonu da tahrip mektedir. • cı tayyaresi t&hrlp ediltniştlr. ( 
lı. .,~. ~ nan muazzam cep e yarı......, .,,;.kt Airikada Tobruk cep- edilmiş ve Vi~i haberleri küçük İngiliz awı:ı tayyaresi ka~, 
1."lll •·• . .. yada idamlar ve paramparça edilmiştir. Bu kı besinde'Y.~ to,,,,.u faaliyeti olmu~ 1 bir mürsile ile ...erilmekte olduğu 
ı. · ı.._"."lkıınat, ağır şartlar Biılcret, 5 (a.a.) - Stefani: talarm esaslı kısımları tanıami- ,.., " \ a.nlaştlnu 
~~~ Qelııilen btrlikl• .Koııterıce divanıharbi, mileb- le imha edilmiıı buhııunakta • tur. Mevzilerimize yaklaşmak ştır. 
~ · ı;.~e tertlblne imkin

1 
·bed ~e mahhldlın edilmiş o-

1 

dır. istiyen bir düşman müfrezesi ge. ---------
Almanya ile Maca- halya -Çunking m{.lnase-

• 1 ~r kaleler, iyi mli- ~ dört arkadaşile birlikte, 3 - Sovyetler asker mevcudu, ri püskürtülmüştür. Bulgar işgali altındaki ristaa arasında betleri kesildi 
~er, müdahale kuvvet- K"ostencenin Sovyet tayyareleri muhimınat ve tayyare miktarı . Mihver. tayyareleri.

0
Tohrukta arazide pahalılık 

~ . Yll'd:ımile, taarnız tarafından gece bombardımanı bakımından, şimdiye kadar ce- liman tesısatıru ve - "'..rsa Mat
' Ilı ıızun zaman dur- esnaaında, tehirde ışıklar yak- rey.an eden imha muharelıele - ruhda kampları . mu~erreren ı 

·~ kuvvetlerin akıp ! mağa teşebbüs eden komihıist ri neticesinde o kadar zayıf diiş- • bom.~~ e~ışlerdır. 
~ Yardım eder. Sarbu Filomon'u idama mahkilı:n müşlerdir ki bu zayiatın teliifi .,_ .. Bıı:~ ~'!le Y&l?'1an . ve ı 
... t_'le ihrıık , ~ ha- etmiştir. dilmesine imkan yoktur. , dünkü tebligıınlııde zıkrcdilen 1 . .,~ı · Alınan ~hl'""' h-'-kın . . . . .. hava akınları esnasında tayyare 
~ güçleştir"'CeHir. Soıı .,.. '"' da 4 -. Ş~dikı bütll!1 Sovyet dafi bataryalarımız iki _düşman ı 

\ berter, ormanların, ınlitalealar cephesı, eger b_aJa bır cepheden tayyaresi düşürmiişlerdır. 

Sofya, 5 (a..r..) - Stefani : 
Bulg,ar kıtalaruıın ;waıi aJt. 

ında bul ıınıın arazide hsyat p -
ahalılığı olduğu i~in ~l&ra ı 
yilzde otuz zam yapılmll81 kıv 

ra.rlaştırılmı~tır. lo'al:•! :ı;:;ını bikliriyor- Berlin, 5 (a.a.) - D.N.B. A - hahsef:m~ mun:ıselıe.t alırsa, Şarkt Airikada münferit bir 
·~İııı je.ıılııIUll bildirdiğine göre, sela - tam bır nca.t halındedir. Alman vaziyette kalan ve haftalardan - ı -!""!'-"'!"''!'!"!""!'!'!"!"""..., __ _ 
'i~ llıanzıuneleri, müda· , hiyetli mahfiller bu günkü Al - ve müttefik kıtalan düşmanı beri muhasara altında bulunan 1 larile Gal eyaletinin . cenubuna 
il;, ~eni kuvvet k• ynakla· man tebliği hakkında şu mütala- §iddetie takip etmekte olup Sta- küçük Debra Tabor garnizonu .1 taarruzlar yaptlmıştır. Hasarat 

tıı ~anzuıneler etrafında alan yürütmektedir: !in hattı denen hatta ya:,•aş • muz yiyecel<siz kalmış olduğun- mühim olmamakla: beraber bir ' 
tq~fdan muharebelerine Bütün Şark cephesi seri bir maktadırlar. . d:ı.n dolayı şerefli şartlar altında 1 miktar yaralı ve a:z miktar da 1 

ebi!ir. barek ileri doğru gitmekte- Bu hat, Sovyetlenn Karade- teslim olmuıılardır. ölil vardır. Üç Alman bombar-

Budapefte, 5 (a..a..) - Stefa
ni: 

Gelecek hafta fü•dapa ııh ıle I 
Almanya ile Mıı.caristan arum
da ikti..adl müzakerelere ~ 
nılaca.lı::tır. Alman heyetine na
zır C!odius ri;wıet edecektir. 
1 Ağuatos 1941 den 111 TemmG& 
1942 ye kadar Almanya ile ııı:a
cariata.tı. arasında yapılacak ti
cari muameılaleri l:etlbit edeoel• 
ol.an bu müzakerelerin llç kaita 
kadar aöreeeği talmıin cclllnıek
tedir. 

İ~ dir nizden eski Sovyet hududu ar - Galla ve Sidam& mıntaka.sın- duııaıı tayyaretıi diiflirlilmü.v-
.\ 1 Galiçyedaki harekat Karpat- kasuıda:n başhyare.k evvela Din- da son derece mlişkill iaşe §iri- tür. Alman - ltaluan u-

b11 lrUstra ya !ardaki geçitlerin lf_aca~ kıtala- yeflter nehrinin şarkına ve daha !arı arasında bulunan, her taraf- mcilb reeuıi lı&bliği ıw· 
l atroyeri battı ~tarafından ışgaµ .. ilıenne yeni ötelerine Bitomi'~ g~ tan diişmaıı taamı.siarına ıı:w. - Ira"'- 5 (a.a.) - 0r•-·--"" caret komitası ""1-ra bir Kfhaya. ginnit .. r. Macarlar şimale l!örıen ve Dinyester böl- ruz kalan ve havanın fenalığı .... ..., ......--
~iıı.d 5 (a.a.) - "Wateıo- §imdiden ova.ya inmişler garbi gealne ulaşan bir &ı'?'et m cı.. yü«iW!eın nakliyat temin edemi- ~wı kutevvebliği!J~ .. umwru karaıı. ~~~~~ ~~~]-_ 1taışSte!aıuan. :ti-
ıaı::.~elti Avustralya knı- Gall...,..d.a ilerlemekte olan Al- :faa mınta.kaaıdır. Stalin hattı yu .,,.11 '-•-•--··"''"'""'"bir '--L- &Ahını =wı...,..c ..........., 
·~n tııırafın4an b&tı· man~kiİ:aıannın sağ cenahı ile kan Dinyeper mecııısını taki -

1
' :.,-ıuıh.'kı:-~~7a Libyada. değişiklllı: yoktur. caret lromiteııi 2 deıı ~ t:emınoza 

11. ~<ıııeUebırt lrurtwnl- blrleşnı!§lıerd!r. betmekte ve Vneı.k köpl'lllJiaı,. .0..... emelrt.edlr Bet>eıPetaMa, Galli Lidmo kadar Müırlhte toplaaııııştır. İta! 
~ Bütün oepheCle muannidaııe dem ~ı.- Pleıık.ov'a ltadax u- ı , *-_...._ .__· ~ :mm'61uıemd& General G--ı ;ııııın ve Alman tüccar aıı:u11&rıru 
,lııt~Aa - "Waıt.-. mulıareMler lıaüz de\lam eıt - .saıu:;k;-ve daha 90ll1'a Pel - ._ - - an teıııbn olmııaı üıreriNıle kül- &lllı:adaf' eden bütün maaele!Qr 

t.... .. kruva:ııör otm.eııP meldıe ebukla bet "' Sovyet swı j:!Slüııiln garkına ve Narv'a' Londra. .5 (&.&.) - Ba.w. ~ »Jretli harp maı:rnı.ı dimru
1 

t:"""""'1mil& tllccar1ann ~ 
!11.:-ııılto · __.. · •ııı·ı.~ _... '-''-- '-· ....... ....,. d ,,.,,.,, ım:tııd t J-..-. nt IUfltieln lıa •~lıi tlWllBık -ı;w. Jlw mm.ta«asımdı , '-'-' in!.W::# ... ..__,_ su-9ts maı n-•rean- , ı Al- .....-un .uu &-w ~ o,..~ a "';"""'.""Ve tılll l'llflıııe - · • ......-- '-•'- - ......- _..,,...,_. ·~ 
~ h•- ) Yılında inşa edil- tebliii Aman laı.vai kiilliyeai - .ba~ Finlandiya körleane mtln 4 ı ::· • 1111:; • , l2 bini 4.._7aıı. o!uıalt ~ 21 . ti.le ıullbw:deleled arttırmak im-
~~ ''"t~ ııuıhribi ldl. n1ıı oo. §ehlrlere v.aı-dığı.nı iti- teöi ohmıkllu:bt -• • r .-. eı • • ~ Bulnııdaııberl 15.0GO lıarp &-

1 lı:lıııları ~. _Jeomtta 
' \Jtı (10) aantfa:ıe~ saf l!tmektedlr. lilc:ı:ıebl nı• ''' ~ım ~ ı.. wl •l\ıt d !ıa ~ Wr ııid ?lmmft.11'. • ~~~ m• 't'sni, ha--'· •n-'-'- '- H-•·- AJm•• ,, _ _.. h·-'-etl lııalııeriere ""'-llOll ........ a-.. JIU'- faııliJet ~-~ Sw1Jııeı4e. bQıUn ~-ı.~ ...... •'bcıl.ı..l glıi ,-'--Jıd ':" ~\MJ.:: ~n&ftll}. ~ -ı.;;. ~ !mGıı lıa. '*H •! ,-;;,,~ ... r 1 ~ 1 O --.ııı walr,lı:&r ~,züımı. - 't:' ~ m'lt i'lıt ... ;,_ 

,__ '"- ---.:....&.: Wr .. 11 • 1 

" fi t .... - ... '••a-t tllL d ..... ... ;,,. 1 wab11 o-- -tta. -- p d er.,.. p :-ı . 

Roma, 5 (La.) - Stefani " 
Vang - Şin~ - Va.y hlikfunet. 

inin t&nmm&111 tberlne Çıınkull 
g'in lıom&da.k:! mllmeeıılti, Ch • 
igi ııar~ gelerek >'edanam.. 
sini tevdi etmijJth-. Henüz ree. 
men te)'id edllmemlt olmaıııntı 
rağmen ~e gö~ 
faşist hükllınetinln Çunkiog 
mOnıeesjline paaaportlan veril,. 
miştir. 

Marefal Çanp.yçek'İll t..,00 
bilS1 t.riııe yapılan bu mua 
mele~ ltaıya hüküım 
tile OMn!ıtn~ arasındaki diplo. 
maıtilı; ııı:ılnaııebetl nihayet 
bullDQf • Madi ıeı.nır. 

Ara....._ın altın· 
da ean verdi 

t..nird.a bildirillyor - Cuma 
ovası yol.uda liç"'me lllffki
inde teci bir iaD oınu§tur. 

Şqal'&ıuı araba ile su getir
mekte 8'an Fehmi la. 
mire ~ tıiBlçeşme mev . 
kliode yolun iniJ olmuı vll 
den lwrf=•n.....,.. .......... 
mak ioiıa ~ -.ağı atla • 
eı&k istemiş lıık.ı Uıbırkdd 
al1- ..... ıııl -tilıt 
61o>llftlir. 
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Milli Müdafaa Vekilinin R AD YO·f' Maliye Vekaleti Millf Emıa~ 
Meclisteki beya
natının tam metni 

(Ba~taın!ı 3 üncü sayfada) ı 
siye gelen Scyt:ı.· n l\ıtebusu Hilmı U
ro:ln d:. ~ftğıdnki ı.. yanatta bulun -
rr u ır 

A:ı ... :. lrkadaşh~ r :n 
R.-rah \apu.ru hlidıses:irıi. ?vlilli Mil 

dataa Vekılimııın atzında11 dinlemiş 
ve teessürlerinıizı t.a .... eıemı bulunu

Bu feci hAdiscye muttali olduğu

muz dakikadan itibaren gerek. vic
dan i m' llide kcndigini gösteren hı!r 
türlu teessı.iyr gerek alnldi ıtiz.inl e 

beraber dinled iğimiz, ttlkışladığınu.~ 

vek il ve hatiplerin bcyanau milleti
mlZJ.!:. bır hasisasını fevkal3desin1 bir 
kere daha letHlrüz ettirmi ş oluyor 
Bi:t bu vesile ile bir kere daha hem 

1 

6Temmuz1941 1 

8.30 Program 
8.33 Mtizlk 
8.45 
9.00 
9.30 

12.30 
12.33 

Haberler. 
Müzik 
Evin saati 

* Program 
Oyun 
Havaları 

12.45 Haberler 
13.0Q Şarkı ve 

18.00 Program 1 
18.03 Müzik 
19.00 Şarkılar 

19.30 Haberler 
19.43 Piyano 

caz (Pi.) 
20.00 Konuşma 

20.15 Solo 

21.00 
şarkılar 

Ziract 
takvimi 

21.l'O Fa..ı.;ıl sazı 

2 ı.40 Müzik 
22.30 Haberler 

yoruz. 
Aakadaşlar. dun.yanın gcrfi ikı ~ 

neye yakın bır zamandan beT.ı. yer 
yer ynnan ht.cşll'r içerisınd6 bulun -
duğunu ve bir çok ınenılt1ketlerdc fl.
deta kan gövd<"yı p;öti.JdUi{ünU biliyo

ruz ve bugünden yarına, herhangi bir 
millet i('in muk:-ıddes olan akibeti 
keı;:tirınein kabil olmadığı b:r de

virde yaşumakta olduğurııuzu da bil-ı 
miyor değiliz. Bu itibarla aziz vata -
ııunız~n mudafaası uğrunda, t.>&er mu
kadderse, eğtr icaD ediyor!a, Türk 

teessür duyarak, hem yüreğimiz f * 22.55 Kapanış 
ynn~rak, hem de göğsümüz kabara- =================== 
rak anlıyoruz ki bu ıniHct k ahr2.-

türküle-r 
13.30 Konuşma 

13.45 Radyo 
orkestrası 22.45 Spar 

uınııl Lğında ne k ;ı daı· 7Ukı;ekse. şef

katinde de, keri ın gönü llü olmasın

da do, kendi g u& de ço<.uklarınıo 

h.:ıyatının her dak kasında t•iltün ca
nile takip etme}. te de ayni d ·rece
de hassastır. Jiic ~phe yoktur ~i 

bu ha. a~Lyetin ftsarı. gf•rc.k. vaki o
la<:ak tbhktk<itla ndli mıfhnd;ı, g~re-k 

vakı ol:tcak muaveneU...-rle mali ve 
milletıntn d:ıhi bu ve bu gibı hadise- S.'l:r zemınde- rn kiba r ve bu mil
lerle a,gır kan ver&bi Vt"rmek nıec:,,t>u- lt.>te en 13.yık tecellilerini gfu-terin. ' 
.riyctinde kalabıh:l'.elin 1 dU~unmtıyur l Aziz arka<laşlarıın. n1em1F>ketiu bu 
değiliz. vesile ile şahidi olduğumll:o: bu iki 

Fakat arkadıt~lar, bugUn Refah necip hasisasının yanınd:ı, müsaade 
'-11.Puru hA.dlıııesi diye y5.dedC'f oldu- buyurursa:tnız, ben b:r ıt~iJ vastıı,ı 

lumuz bu vt1k.ad<ın biziın duydugu - daha ar7.edeceğim. Adaletof'ı verilk 
muz teessürle bobin bunları bi rbiri- 1 hasi~ası. arkad:ışlar biz:.iın hassa si ye
lle karıştırmamalıdır' Bu çok yanlış timiz en küc;ü.k bir nisbettc de olsa 
bir şey olur. Btwn bug\inku teet.sü -ı vatanımıza ai.t bir sahada, m !lletimi- I 
n.imüzle bizım bugunki.i elemııniz ze ait bir davacla, sll gibl yaprak 
ileride gme vatan müdafaası işınde gibi titreyebilir, L3kin hakperverli
çok k.ıymeW yer olacak olan yüz bu t;i yer; ne getimek hususundaki m~ta 
kadar. Ttırk ço<:utunun hır t~eyyü.- t netımiz zel:tcle Ue sarsılmaz bir 
bO.n, hır t.ekstrın bır 18koydınin kurba · metaneUe daima yerinde duracak
m olup ohnach~t endlş~inden do~- tır , Binaenaleyh şu noktayı tebarüz 

Belediye talimatname
s:ne riayet et niyenlerle 

mücc..de!c 
İstanbul bdediye'i son günler 

de seyrüsefer talimatnamegine 
riayet etmeyen şoför, arabacı 
ve vatmanlarla mücadele etmek
tedir. Geçen hafta zarfında 
bi; çok şoför, arabacı ve va.t
ınan ce1.alandınlnuı;t.ır. Beledi
ye kontrollerine devam ede -
cektir. 

Tuhafiye eşyası satan 
mağazalar sırııfhra 

ayrılıyor 
Fiyat milraka\ıe komisyonu, 

tuhafiye eşyası satan müesse
seleri sınıflara ayırmakta de
vam etmektedir. Dün de 12 
tuhafiye mağazası, birinci, ikin
ci ve üçüncü olmak üzere sı
nıflara ayrı!mJştır. 

Kiiçük tasarruf 
hesapları 1941 
İKRAMİYE PLANI 

KEŞIOELER: 4 Şubat, 2 May11, 

~~-lr(HCA51 

194 t iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Linlık = 2000.· - IJr 
3 > ıooo > = 3000.- > 
2 > 750 , ~ 1500.- > 
~ > 500 > = 2~0.- > 
8 > 250 > =2000~ > 
35 > 100 > = 3~00.- , 

80 > 50 > = 4000~ , 

Fen 
Müdürlüğünden · 
memuru alınacal< 

1 
Toprık tevzi t 

iardd r01!ı ıı:ı~ u,'.ı 
hı lMe rJı t •PP -ı i<;in teşkil edilen ](;>ınls!j: 

ı"' .ır ~ , t· r. Bu fen ıncn1ııı-lnrı d 
ı ... ıf' 31 ı t :ıhdıt ve te~bit işl c.·rinJ·~ ı~ub l f!rf'f.~k i h· z ne toµr n 

olunacak l a rdır ,rtll 
Bu fe:n rrıt- ı ~ı ıtrl<.ırıı '7 - li r:ıy g('.:,·n.cmt-k Ü ?.~re 3656 nu~,ctlt 

m:ıaş tc~tdu l krın ı •, .,, ı r ~ o c ı. lC'Cckleri ü crC't vcıl• 61 
ve yol masra fiarınrl ,1 La ı kU)"!C''"""'c bulundukları günl er ı•;lt1 C:t' 

h arc;ra'1 hükümler ~ur , ı.. y.al; t y~vm yesi tediye ecL1(>('~K1ır .. l"
yaha t ye\·m;y1esi ( . ,o k 1rı w ın nt o l ın~mak Ü.tere ilcrl!tin teldi 

ettiği a::;li maa~an yunle Jf.rn lchlr . 

'' Aranan şartlaı 
.ı - Memurin kanunu hlıkümlerine gö~·e memur olmak 

zumlu şartları haiz bulu ı un:.ık, 

2 - Yaşı 60 dan ta~la Jlmamak, t1! 
3 - Tapu ve kadastro ff>n mektebinden, naOa fen_ tatbikat J'l'lfff~ 

tebinden n1eıun olmak veyahut. bu dairelerde veya Harı ta. Thn~ }lJıtJll 
dilrh.ii:;Unde en az bır sene müddetle fen memuru sı.Iab ile 1sti 
edilmiş bulunmak, ,.ıııt' 

~ - Memurıyet yapmışsa s:icıli itibarile hizmet.inden istifade 
c«"ği anlnsılmak, 

5 - Askerlik ile ılişıği olmamak, 
NOT: 

Kadastzo vıe harita işlerinde çalıetnlf olanlar terdb edillrlef· 

111 

Aranan şartlar ~~ 
.ı - Aşağıdaki ve!ikslar bağlı olmak şartile Mallye Vek4tetl 

EmlAk Müdürlüğüne nitaben istida, tOt 
2 - Nüfus hüviyet var1kası, casll veyahut noterce veya resrı:J 

ıtftlkamca musaddak suret\, -
3 - 6 kıt'a foto&raf •altı buçuk doktu eb'adında>. M,J 

maktadır Bizım bu enWşeunıı görü- ettinnege lüzum görüyorum ki ~uçlu '!"!!!!!!!!!!"'-... ~---""'!!!!!!!!!!!"! 1 ACuıtDa. 3 lkinclte~rln 

300 > 20 > = 6000.- > yoruz., hlikCunet bugü.n tatmınkar olanların hepsi hakikaten korksun. 
cevap Vter.,:ek bir mevkide de[::ildir. Fakat ~uçu olmayanlar h'.ç bır en
Fakat gene görtiy<ıru7 kı trukılmet dl'if! duymasın. CunkU heyeti muh
te aYlli ruı.s:.asJyette parınaı::uw mese-1 terem~izin itimadına moıhar olan 
Jenin Uzerme koymuş ve hadisenin hükCımetin elindeki kılıç adui.et kı

tahkiklne başJamı!jtır. lıcıdıt. Bu adalet kılıcı hiç bir ma-

akıp, vatana hizmet yolunda hayat- t•rlhlerlnde yapılı r. 

larını feda etmiş olan bu vatandaş- 1 fılll•••D•lliimI•!llmaauı••••••••••••••mll l l 

4 - Mektep tasdiknam..? veya şehadetnamesi •asll veya mu"1 

bir •uretl> ııı",.4' 

ların hatıralarına hürmetenn be' 
dakika ayakta ~üküt edilmesi hak
kında Akagundüz (Ankara) ve ar
k.adaşları tarab.ndan ven.len bir tak 
rir itUfakJa kabul edilmiş ve bu su
retle aziz ölülerimiz t.aziz edilmiş

tir. 

Nakiye El.gün, - Erzurum - da de-/ sumun boynunu kesmemiştir. Eunu 1 
ml,ştir ki: Milli Mildalaa Vekil.miz arretmek iC:in huzurunuza çıktım.:•· 

Soffet Arıkan He Hilmi Uran arka -ı Hatiplerın bu beyenctlarını mute-
daşlarınnzm mulasaalan arz ve izah =~~~~~:::::~~:::::===========::::=::::::::::::::::::::::::= 
ettik~ bu mile5sir hadiseden doğan 
o derin millt iLtintıp ancak adalet 
Cihazımızın vakanın htt Roktuını ay
dınlatarak millet huzuruna ıetirdigi 
ıün belki biraz taha!tüf edebilecek
tir. • 

Bu sbeple hAdl•eyi !Ayık olduğu 

ehemmiyetle ele alan Cümhuriyet 
:tıültümetinin. bhtUn milletin ve bil
.bassa al kildar tehit a.lelerlnin baş 

lrca tesellLtlnj ~kil edecek olan bu 
tahkikatın bir A.n evvel ba.ı:laması ve , 
Milli Mildalaa Vekili truafmdan/ 
't'ait buyurul~ıo y r. rd : ld rın mü.c:ıta

celen yapıln1as1nı grubum namına 

temenni ederken bu kahroman şe
hltlerin huıurundrı ve sizin yüksek: 
buzunrn14Zda kemali hürmetle eğile
rek ailelerin! ve bütün milleti bu de
rin unutulmaz acıdan dohıyı taıiye 

edttlm. 
Son olarak kürsüye gleen Fazıl 

Ahmet Aykaç, . demiştir ki: 

Diinkü Milli Küme Maçları 
Galatasaray la Harbiye yenişeme · 
diler. Fener bahçe Maskesporu 

mağlup etti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

üstünden avudu boyladı. Zaman 
la oyunun hızlandığı takımların 
gayelerine ulaşmak ;cin bütiln 
gayretlerini sarfettikleri görülü 
yordu. SalAhattinle Bülend ara
sında mekik dokuyan top Har
biye kalesini karıştırdı. Pek ye
rinde çıJuıı yapan B<ı<lri mühim 
bir tehlikeyi önledi. Oyun çok 

çetin ve karşılıklı "ltticesfz a
kınlar geçerken birinci devre 
O - '.) b< rabere bitti. 

lkinci devreye H~.rlıiyel!ler 
çols "1kı başladılar. nk anlarda 
netıceye ulaıımak istedilcleri gö
rülilyordu. Sarı - Kırtruzı müda· 
fi ~ayrtti oynuyor derin paslar 
la ınki.ııaf eden Ankara hticuın- ı 
!arını onlemeğe çalışıyordu. 

Pazar Sohbeti 
Aptinin ileri vuruşunu ka

pan Sabahattinin Galataaarylı ~ 
forvetler arasından süzülerek 
sürdüğü topa gtizeJ bir \'Üt kon
durdu. Harbiyeyi 1 - O yalip va
ziyete getiriyordu. 

Kepek ve Mikset satışı 
Toprak mahsulleri ofisi Jı;ıtanbul 

şubesinden 
ottsimlz ellnde bulunan J..tikset ve' kepekler PaAarU.k ınıreuıe ı:ıntılaca

ğından talıplerln 7/7/1941 tıırıhine ınüSadU Pazartesi günü oııat 15 de LJ,. 
men hanındaki daireye müracooUorı. ~ (5409) 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 338 doğumlu olup evrak.lan tamamJan.mış 

olanJa.r 7 Temmuz 841 tarihinde sevkedileceklerindeıı bunların pazarlesi 
sün.O saat 8 aek.izde kurumda bulunmaları ll!'ı.n olunur. (54-47) 

nhisarlar U. Müdürlüğünden :I 
1 - Paşabahce fabrikamızın yeni inşa olunan binaya nakli dolayısi-

1" tedarikine lil:tum hasıl olan tesisat levazımı kapalı zarf usulile ekaUt. 
ıneye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 10.930, 54 lira % 7 .5 muvakkat lemirıat 820 
liradır. 

m - l!luıiltme ı5/7 /~ eah gilnü saat il de Kaba\aut.ı Levazım 
ıubemlzdeki alım komhı)'Ununda yapılacaktır, 

IV - Şartname ve müfredat 1iBtesi s6zü ceçen ıubeden para•ız ılı

nabillr. 
V - MönakasaYa .clrecekler mühllrlG tekli.1 melrtuplannı kanuni 

V"58ikle 3 7,!ı güvenme parası ınakbuzu veya banka. teminat me!clubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfiarını tha1eıgünü eksiltme sa.etinden bir saat 
eYVel mezkür komlayon ba'!kanlıltına makbuz mukabilinde vermeleri IA-
ıwnılır. c5249> 

5 - Bo.lWlduğu memuriyeUer-e ait vesalkin asli veyahut ·JjrJ 
dak sureti «tasdikli o;ııcU ~arnesi veyahut musaddak ıureU JtAf• P1G-

6 - Sıhhi duruınunun her iklimde ve köylerde vazi:te t1a3Ul3 

sait olduğuna dair hüküm<>! veya belediye dokµırlu~ raporu.. ·<" 
7 - C. Müddei~ınuınil;ginden mahkO.miyeti o~adı.tnıa daJr ~ 

ka, «istida ziTine n1üddeiumumilikçe t.Mdikli mevuhat vern.meJc 
tile de olabilir~ 
- • Ş ~ Hüsnühal kAfıdı, ' .,ıf;f 

9 ---\Askerlik veslkaı•, •nüfus hüviyet varakasında varsD IJ 

l•temez>, dl~ 
ıo - Talip olan ,ahıs resmi bir dairede müstahdem ise b~d' ı• 

reuin alelQ.sul muvatax.ntıni gQ~teren vesika, 'ctalebe mü.tealUk Jsti_:....tfl 
merbutu vesikaların o dalre vasıta.sile Maliye Vekllet..i.ne aöodeJ"iJY 
halinde aynca muvafakatnanıeye lüzum yoktur.> 

il - Aşağıda yazılı sclcolde taahhütname, 

l'l 

ı~aahhütname şekli ,. 
Maliye VekAletind~ toprak tevz..i komisyonlannda bir vazift"1~tV''"' 

y1nJ.m halinde bu vazifeyı k~bul edeceğimi ve en az .f5 gün e'I'~ ttf" 
den haber vermeden bu vaufedetL istifa cWltm veya bu vezifefl1~'1' 
kettiğim, yahut hizmetimden isttfade edilmediği veya i•tıoJııı> # 
devamının calz olmadıiı idarece takdir edilerek vazileme niJl~ye',,..,, 1 

rildi.li takdirde komisyon m ... esaisJnin sekteye uğraması sebebılc et·· 
olması mOmkUn ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ,,,e d••''" 
prt olarak beş yUz lira tem1nat vermeği ve bwıun için bakkJmd1I tl';ı 
ikamesine ve ilAm istih!allne lüzwn olmadan, bu bahl'liltJlsı~,tı·11 

icraya vaz'ı veyahut bazJncdcn alacağım varsa bu alacaktan d"tııfl; 
takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit Jıet ııır' 
bir ihUl~f 1çln dava ik~mcsine lüzum hasıl olursa bu davanın /.~· 
mahkemelerince rüyetini kabul ettiğinti taahhıtt ve beyan eııer' 
NOT: 

1 - Bu taahhUtt.amc ı:oterce resen tanzim olunacaktır. iJe ., 
2 - NOtus hüviyet varak.asındaki hüviyeti ve ikametg~ 

len bulunduğu adreı;I taahhütnameye ya:ı.ılacakbr. .:JI .,.,.,. 
Oyunlar, hatıralar, 

fıkralar 

Bu sayı ile kendini toparlıyan ======================= 3 - Bu taahhütn:uneyo, müteselsil kefil olarak resmi dM "ı ~· 
veya ticart ve sınat -nücsscsclcrde memur ve müstahdem ve1311 

1 c:aret veya san'atia meş:ıul bir ıahıs da lıtırAk edecektir. ~,...ı' 

(Baş.t.ıralı 3 öncü sayfada) \ 
cihetle ekseriya partiye onlar da 
karışırlar. Avruparun büyük şe
hirlerinde mühim şatranç kulüp
leri vardır. Adet kadar namüte
nahi olan oyunlar için birçok e
serler ya.zılmıştır, 

Senelerdcnbcri dünya şampi
yonluğunu muhafaz1 eden ce
nubi. Ameı·ik lı Kapaliyanka'yı 
mağiüp ederek r;ampıyonluğu 
kazanan beyaz Rus Alikin'in 
Niste gözü bu1lı oldu;u halde 
on iki kişi ile oynayıp kazandı
ğına ~ahit olmuştum. 

Şatı·pnç tabirleri e lebiyatta 
da bir rol oynar. Bağ<lat sefe -
rinde sıkışan Hafız Paııa Dör
di'ncü Murada ya?.dığı mektup
ta: 

lli••mi lıir (kh;) oynnonda 
\Ruh) ı... (Ruh) (mat) etme;i;e 
Ceııkde (at) oynatır(fel"LllJU') 

bir er )·ok mudur? 
.Ref'i (pa.ytak)i it>kiisül<len 

~ oo hilmeziz 
D<'nli mazhıman sual olmaz 

mı malıyr yok mudur? 
der ve buna karşı Dördüncü Mu
radın yazdığı cevo pta şatranc; o
yununa temas eden şu beyitler 
vardır: 
Diişmanı (mat) etıneğe 

( ferzane) ytm ben der idin, 
H8Hme kar<ıı şimdi (at) 
oynatmağa y<'r yok mudur 

Şiirlerinin ekserisini Farsça 
yazan Yavuz Selim de meşhur 
fahriyesinde şatranç tabirleri 
kullanmışbr: 

Şahı Hind eız ~eri (fezaııe) 
em şüd (pil) (mat) 

.Ber betiatı miilk çün 
( ptranc) ı devlet bii.htmı. 

• • • 
Meharet oyunu olması itiba- 1 

rile !stanbulda bilardoya da 
merak saranlar vardır. Bu oyun 
da en fazla şöhret alan, doktor 
Nafız Paşanın oğlu merhum Ha
san Beyle eski Lüksemburg ga
zinosunun sahibi Niko idi. Her 
ikisine de yetişenler henüz mev
cuttur. 

GalatasarayWar birbiri'>! takip 
eden ıUrnılarile Ankara kalesin- · 
den eksilmez oldnlar. Kaçan bir l kaç fırsat ve Bedrinin elinde 
kalan topla sonra Mehmet 
Alinin ortasını yakın mesafe
den şilte tahvil eden Eşfak Sa
rı - Kırmızı takımı beraberliğe 
ulaştırdı. / 

Bu sayı ekipleri hızlandırdı. 
Ertuğrul ortalardan yakaladığı 
topla Galatasaray kaeslne doğ -

1 
ru yollndı. Savurduğu hakikt 1 
şütti kale direkleri kurtardı. 
Mehmet Ali de pek kısa mesafe
takımına muhakkak bir sayıyı 
den dolayı topu avud atmakla 
kazandırmaktan uzaklaştırdı. 
Oyun ekiplerin karşılıklı ve se
ri akınlar geçerken maç 1 - 1 
beraberlikle neticelendi. 

-==--==== 

Bu iki tanınmış bilardo me
raklılarının fevkinde olarak ta
nıdığım merhum Prens Abbas 
Halim Paşa idi; Heybeli adada 
Pı en:;in köşkünde ikisinin ara
sında bir parti seyrettim. Hasan 
Bey oyuna ba~lar başlamaz yet
mişlik bir (seri) yaptı. Abbas 
Paşa ilk elde üç yüz ellilik bir 
(seri) çekince bu tefovvuk kar
S1'ında Hasan Beye istakayı e-

" 'n bırakmak duştü. Abbas r "Y . s b h 
Balım .l'a şadın sonra iyi biliirdo enı . a a ın,, 
oynıyanlardan biri de Tepede-

lcnli Kamil Beydi. ı"la" n f ı"yatları 
ltalyada (Ribas) isminde bir 

İspanyol seyrettim ki, ar1:Jk bi- Kr. 
liirdoyu oyun şek:indcn çıkart- Başlık maktu olarak 750 
mıştı. (Müzik hol) !erde bu o-
yunla. numara yapı-. hayatını Birinci sayfada santimi 500 
kazanıyordu. l lkbıcl ,, ,, S50 

Ribas bir çeyrek saatte 500 CçüncU ,, ,, SOO 
lük bir (seri) çekiyor, ondan Dördüncü ., ,, 100 
sonra fantezi kalpolarla akla gel " 

boll rdu B Beşinci " ,, 7., mez karan ar yapıyo . u 
kısmı da bitirdikten sonra se- 11,.;Altınc;;;;;;;;;1;;., __ ,. .. __ .... ,, __ so-.. 
yircilerden tiçüncil bilyayı bilflr.. 
donun haricinde olmak üzere is
tenilen yere koymalarını talep e 
diyor. Bilyasıru ikinciye vurdnr
duktan ~a dışarı atlatarak 
üçüncüyü buluyordu. 

Bu saydıklanm meharet kısmı 
grJip olan oyunlırdır. Talih o
yunlanndan bahsedecek olursak 
mnkale değil kitap yazmalı! 

ULUNAY 

DOKTOR 
Tevfik Akif Ayışık 
Dahllf Hastahkfır MUteh•u.11 
Beyo6hı ParmakkaPt imam eo· 
kak ntllftara 28, pazardan maada 
oaat 14 - 18 • kadar. 

Qeee mOracutlırı cta 
ed'.M r. Telefon: 4!905.. 

kabul 

Balast münakasası 4 - Taahhütname yuka.rıki metni aynen ihtiva etmez ve fU 
' ı;artlan haiz bulunmazsa muteber dİİeğiiiİıilİİdİİirİİ.•••Iİ(3iİ4İİ9ıİ7••4•92.3111).,. 

Devlet demir yolları 6 ıncı işletme iıııiıiıiııiiı-------· r•caauarı. ~.,1· 
müdürlüğünden 1 Askerlik işleri ı tstlhkAm Ttm. Ntyazı of· , 

Aşağ.ıda muhammen bedel, bulunduğu yer, mikdar ve muvakkat temL. •-------------- tin 321 Eminönü (42213) , V~ 
"" uat akçeleri yazılı 00.last ihzaratı mUnakasa ve ihaleleri hizalarında göste- EmlnönU Yerli Aakerllk ıubealn.. Levazım Tğm. tbrabiJll f 

rllen gün ve saatlerde ayrı ayrı yapılmak üzere kapalı zarf usulile Adana- 323 Ordu (42274) .d 
den: j?t",.. 

da 8 mcı işletme müdürlül'ü binasında komisyonumuzca eksilbnesi icra Levazun T:ıı....., Hakkı oit· 1 
A ~""'ıda adları yazılı yedek subay- •"' 

edilecektir. "'°5 
Bursa (43587) -• 

Bu işe girmek istlyenlerin kanlL~un tayin eti.ili vesikaları ve teklifler*- ların kayıtlan tetkik edilmek Uıere 09 

ni tayin edilen günde eksiltme saatinden bir saat evvel komlsyon reisliğine 32 ı Emı'non·· 
0 

('~.88 ) ' 

1 

nüfus cüzdanlarilc ellerindeki vesi- Levazım Tğm Ekrem 
kalarla 3467 numara ile şubeye mü- ~v ..A-" vermeleri l~zı.mdır. Bu işe ait şartname, mukavele projeleri komisyondan ~ .ıJJIJ 

parasız olarak alınabilir. (5488) ,======::::::::::::::::::::::::::::::::============ ~~ 
Balast oc;aOının bulun· Miktar Fi. MuMımmen Muvak. Etıı.aittme gOn r.& .. 

duı}u kilometre ve mevki M/3 kur bedel tu- kat temi. 1111 

Mandaeon 78- R2 

Toprakkale ... lsken
derun arruıı 

Hacıkırı 304-314 

Ttlrkbahçe 506-514 

MOO ı7o 

10000 !Ol 

6000 ı5o 

5000 HO 

tarı 

Lira 

8500 

12000 

eooo 

7000 

nat 
Lira 

837.!I 

62' 

ve ıaatJ 

24/7 /941 per
şembe saat 
15.80 
24/7/941 per-
sem be 
ı~.30 

saat 1 

25/7/941 cu-
ma 15.30 
25/7/941 

ma ı5.30 

CU-

SAMAN ALINACAK-, 
Zoaguldak'ta EREGLl Kömürİeri 

işletmesinden 
20,/e./le41 tariblndo yapılnca@i llAn edilen, balyalı olarak teslim 

900 Ton Saman Eksiltmesi 
verilen ~al haddi !Ayıkında görülmediğinden, ll/7 /1941 cuma v,JnQ 
ııaal 14 de acık pazarlık surelile yapılaeaktır. AllkadarLırın % '/ .5 le
ıninailarlla blrl1kte ;yukarıda gösterilen tarih ve saatte Zonguldakta 
tŞletme malzeme _.,ı.jne mUracaatlan. 

Şartname ve mukavele projesi, Ankarada Et!bank Umum Müdür
lilğilnden, tstanbulda Etibank Bilroswıdan veya Zonguldakta tşletine~ 

den istenebilir. 

Salıibt A. Cam•l•ddln S.reço~lu Neşriyat lıludUrO: Maclt Çetlo 
Basıldığı ,.er: (K. Bekir GUnoytar ve .A, Cernaleddln 84ıraçollu matbıaıı) 

TÜRKiYE CÜMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI_, 
şııll' 

Kuruluı ıarihl; 1888. - Sermaye•!: ıo0.000.000 Türk lirası. 

I 
Alans adedi: 28~ 

Zlraf V• Ticari her nevi banka muamelelerf. 

Para blrlktlrenlere 28800 lira ikramiye veriyor. 

' d~ _J 
Zlraal Bankasında kuınbarab ve ihbarsız warru1' be58bı.ı;p6" 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a tle • ıı' 
plAno göre ikramiye daiıl..!•cakbr r,oD ~ 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 1100 aded 50 Liralık ~ : 
4 • r;oo a a.ooo • 120 • 40 • i.ı<I' 

4 • 2so • 1.noo • J 160 • 20 • .~ 
40 • 100 • 4 .000 • ır 

ıırad,,ıı ıJf' 
o ı K KAT: Hesaplarındaki paralar blr sme içinde 50 ııP 

düşmiyenlere ikramiye çıklıılı tııkdirde 3 20 tazlaslyle vet fJ" 
Kur'alar senede dört defa 11 lllart, ll llaızirall, ıJ 

Jiil ve 11 lllrlncikilıı>'ln tarihlerinde çek.lleceJ<tir· 


