
--in bir 
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ihtimali yok 
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Türkiyenin 

vaziyeti 
ki ~hafta t"l ı~· 

suren har- · ... 
Bir Fransız gaze
tesi Boğazlar me 

selesini tahlil 
ediyor 

bin tahlili .. 

~k•unn yardımı ge-

~
••ktik9e zihinlerde tereddüt 
qtıl olırycwdu. Roosevelt'in 

;~rı lcat'i sözleri bu tered
ltc/iJ sarsmıştır. 

Kafkasyadaki vaziyet 

ve Türkiye 

İngilizler Rus 
mukavemetini 
beğeniyorlar 

Lyon, 6 (a.a.) - Havas -
ori ajansı bildiriyor: Ruslar daha iki -- _J 

~Cahid YA!>ÇIN 
Temps gazetesinde "Tü~ki- hafta dayanırlarsa 

ı ~ merikadan ve İngiltereden yenin vaziyeti,, haslığı altın-
"l:::l\ hemen hemen avui za- da yazdığı bh- mako.lede"Mau- vaziyet değişe• 
ht manda biribirine pek rice Pernot., diyor ki: 
ti~ııer iki heyanat geldi. Ame- J Üç büyük muharip devlet- bilirmiş 
lıQ a Cıimhurreisi Mr. Rooacvclt le resmi ınuahedelerle bağlı 
(a:ıın dünya diktatörlPr elinde 1 bulıınıı.n Türkiye bu muahede- Londra, 6 (a.a.) - Rus ve 
la ''lla bunlar arasında Ameri- ine riayet etmek ve bitaraf- Alman orduları arasında mu -
~ nııı hür ve mll~takil ya.~:.nıa- l lı.0nı muhafaza etmek az- harebeler başlıyalı iki hafta ol-
. na tınktln olınıvat•a•'h k;1mı.a- 1 ıniııdedir. muştur. Alman kıt'alan, bu 
\lı'li · · .. 0 24 M 94 ,., •kın ediyor. Aıaerikıt ;•lık- art 1 1 de Ankara müddet zarfında, kat'i zaferi al-
~nın pl'cn"1plcrini hntırhtn- ile Moskova arasında akdedi- mış olduklarını iddia edemez-
.:ıı, ~ halkın vatani hiHlerini len anlaşmanın metnini ha- ler. Bilakis, Alman motörlü un-
'~{k ederek Am~rılıanın nıcv- tırlattıktan sonra Temps ga- surlarının hücumuna karşı koy-
\i\..11Yeti tehlikede olduf,unu zetesi, yazısına "'ivle devam mak için Rusların tatb;k ettiği 
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,. 
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iDARE YERi 

Suriyede 
mütareke 
şayiası 

Bir haftaya ka .. 
dar harbin bit
mesi muhtemel 
Habeşistanda ye· 
niden 9 İtalyan 

Generali esir düı;tü 
Londra, ( a.a.) - Miistakil 

Fransız ajansının Ankaradan 
aldığı bir habere göre rnü~ahit
ler bir haftaya kadar Suriyedo 
bir mütareke imza edilirı;e bu
ııu hr,yretle karşılaınanıak ica? 
edre0[;i mütalcasında bulunu
yorlar . 

ı·,7~.Uyor ve İogilterf'.•e yardım ediyor: Sonu sayfa s ıUtun 4 
"1.1\l .T (Sonu sayfa 5 sütun 2 del H befiis'"--- 1.e._:le f th d İn · · 

Daha fazla kan dökülmesine 
mani olmak için Suriyede 'a 
daha baska yerlerde noktai nn

• ~ı..nu 4.yf;1 6 .Otrı• ~ de) l ınunda karar kılıy .. r. -------------------------------==a::.:.::.· ::_....w ....nu n e e en giliz 7.ırhlı birliklerinden blrt .,.....,...,t holl1n;k> 

~;~i~::a~~i~;~em~,~~~~ı!1;~ 1 AL , 1 ·l----.~---· ~-..,--........................ ~-~~-----!' ~ 1 G 1 K A o· . v • 
rq '"1'.'eğe kal'iyyen imkan oı. M AN - RUS -. . .- ALMAN- RUS • 8ZI m ırıgın 
ıı.~•gını bildiriyor. Onıın beya- HAR B J H A R p VA Zi y ET.. HARBİ 
ı~na nazaı an nasyonKl "osya· 
~d Ve!jefleri imha edilinciye B il ,.............,.~___......_....,.......,,...-.,....-· --........ ı- cenaze meras·ım· 
bir ar İngiltere gittik..,., artan er n bildiriyor: ' JJfoskova bildiriyor n 
't~t;1;1.yrct.!c harbe devam ede- -.o--- H b• • fh U 

~~ ~~~;~ ~~A~~~
1

i~;·"~~: . Staıı·n ar ın yenı sa ası Almanlar 1 · d h' ı h 11· • ı· ~tik tngiltcrenin hayat zmzr e lll erce Q K'lll lŞ z-
~ h~bı:-::~'! .. y~~~~rit~g~: hattı a Sovyet ordu. la. rının. çel.'.ilişinin her ce P· raki ile yapıldı 
~1·ı ya.ıuız bir şey ıaım;, ,.. hasıl ettığı yenı vazıy~t • 

•r ~ IIerhıuı~ı bir muh•r"· h •• .., ~ı; 1t.cydaııında Al!ı,:ı.n kuV'iet- ucu m h ed • İzmir, 6 (a.a.) - Trakya rafın<)an gönderilen telenkkr 

!b)'y~telcriııi a.rltıı·rıutk Bu rnii- valisi general Kiı.zım Dirik'in ell~ri 11.zcri.nde taşınmış ıe u.c-
!\ nı geçinriye kad .. r tn.;ıfü ~ YAZAN 1 - ' e ger I' umumi müfettişi ve e.ılti lmıil' gij7,e çı.rpıyordu. Cenaze. h~ll< il 
ı;"f·.,tıc İngiliz lltLrici~c r.3!.ı· başlı y· o r Em ehli General Kemal Koçer atı 1d1 cenaze nıorasimi dOn büyük 

1 mazı Kemeraltı eamiinde kılın -
ıı,.,1 ag1ıterenın ~arp ::;ay·.·~i"ın bir halk kütlesinin iştirakiyle dıl<tan ~onra Altındl\ğ mezar -

.,1,~ ibaret oidıı,,,·unu bir l<ere yapılmıştır. ı' lığına defnedilmiştir . 

~ 
" Muharebe cephesi, ~neak her az dörtte bir itibarıle :mhlı ı·.• Cena"" ıne · · d B M · d aı· · · k .. ·~ e.HJl\tr 1~~ir. l'l'·-ı dl;,.,ı:ı • ,. -.. rasımın e aşve· erasuu e v ı muavını, C· 

Yet, sulh \'e eL'lEİ"Ct için- Ik1· haftada u·· ç 20 kilometreye bir tümen İsa- nıotörlü olması, oynak sıklet 1 ı d"l t kilimiz Dr. Refik ·saydam ile rnutanlar. beledive reisi, ıncbtı>.-
, bet edecek kadar geni~tir. Ta- rot>rkezleri yapmaya imkan veı- şga e } en 0P• Cümhuriyet Halk Partisi gen.,J !ar, pati ve Ilalkevi ba~l<a!l \O 

'~ ·'Ync.:U, ln~ dfü 'l.urnıaıı arnuı ·orduşıı kuvvetlerinin ea (Sonu ıayfa 5 •ütun 1 de) 1 S k •~ ı· •· D J ·ı· V k ı· F • .. ı ' "ınlzdek' k l elhirJi~i i:e çolı"ıuol:. 1 •• b' ki d e re...,r ı~ı, o ıı ıye " ı ı • a- d~ ... arı, şı-.ın ı on.~u o:.-
~ııerih:ı. ve b:;illercuin yuz ın rus as.. ra ar a çete ik öztrak, Edirne İstanbul \'C' ]ar ile biıılcrce ha.lk buluıırnıı;-

~~lithiyd ~ahibi tle·:l;~ ,. Manisa, Bnlıkesiı- \~!ayetleri tıı.- tur. 

•;~ i~·~~1nsö~~~"1:1~1~1~~.~!:'.~~:~; keri esir edildi harbi başladı Afganistan 
bitaraflığını 

ilan etti 

Almanya ya 
gece hava 
hücumları 

--------r'ııı Vaziyete biiyiil: b' r hı,. 
1 g~tirmi~lerdir. Çü.ılili biı· 

b~1~lnn Almanyauın SoV)c:t!"r Sovyel geri hatla· 
tJ -~ı jle lıarbe tutn~1 !·,"..sı Vt\' tt ta~aftaıı Japn:ıya i'c .t.. rı havadan müte· 
~,ka am~ıııda. taht'iri lıir an- madiyen bonıbar• 

/ 

Taarruz eden yüz
lerce Alman tankı 

tahrip edildi 
~ya ~cği.l;;e <le zıın ıi b · r uyu~· 
"ıııı' bc1'•,er buı v:ıziy.,u~ ... ıen dıman ediliyor 
~e edılınesi bir~ t:'i!1illere, 
"-~ llllcte ve faraziyelere mey· lkrlın, 6 (uı .. ) - Alıııaıı or
ı,l ~erınİl)ti. Harbh biran ev- clııları ba.şkuına.ndunlığıııın teb· 

du~:~:a.:atah~~{eblilf:1zılor.[Afgan kral! söylediği 
ı Temmuz gecesi Ostrof, Po- nutukta bu karan 

bir .41nıaıılar mühim zarar
lar ika edildiğini 

bıldiriyorlar lotsse ve Borisof ve Vovograd bildirdi 
l;~.~•lıaycte erı,iiğini görmek ıs· Jlği: , 
h3tb· ınBıın!ıı.ro. Alrnnn - Sovyet Şu.!'kta a.okert ha.rekat (Sta!J?l 
' i~ d<>!aytsile acılı.n binbir hatlı) d"1lilea hatta kar\jl mu
t• a! ufku lıüy\ik bôr ilhaın ayy<ln plan mucibince devıu::ı 

l\;,~·,~·:ı te1!dl etmek tabii di. etmektedir. 
~ııq"n ba~ır .. A.l!lerikaııın mut- 22 Hnzirandan 5 teıruııwo:ı. ka 

'bi lıarbe yalund~. gir<'"ekı~iş dar alımın e:.i!'lerin nıikları 
'\~ enınreler izhar etm~k!e be· yu-.·:ı.rluk hcs"p 300.000 i bul -
lı~.:r Lir türlü kut'i bfr aJıın nıuolur. 
'lıJ•,bı;ıa~ı dıı. alt~aı, ıııtı:. ~a7J Alwau hava kuvvetleri, düş -
\ı .. ·l·P?.onJar ha':'"rrla~:ıh·~ı!~fl Dl"'n k?teat tecem111ül~rlne ve 

,: ~iirlıelcr uy.ınd•nıbıJi,,Iı. 1 "o d\lşman kollarına karşı nıüte-
'''~t~:ı~ve:t ile Edrn'in Pvtı h~- 1 modi dalgalar halınde yaptııb 
't~kbı·ı J!'e~k A":eıikanın. taarruzla.rla ;wkeri harekata 
. ~nıı İnr;il'.rrcnin rs:ı.~ rren"ip-1 müz:ilieret etmektedir. YaltllZ 

!ııı °- hiı;bir deği~ildik vukoa 
~u"'liğiı:i i~bata kiifı<lir. tllc Z·tuoıı.r nımtak::ıııın<la tayyare-

•. 
1
:J-le Ame!'İka vr İ!l~,;1teıe- ledıı .ı.U:ıklan bombalarla. top 

~~ktai nn,;.rı ne i~o. i1'i se- !aria v.,. ıniırıolyözler!e 500 kam

o 
fil 

ve Linsk istikametlerinde ve 
Besarabya mıntakasında muha· 
rebeler bütün şiddetile devam 
etmiştir. 

Diğer istikaınet$erde cepho
nin diğer kısımlarında mev:zil 
ehemmiyeti haiz muharebeler 
ve gece keşif hareketleri olmll§-
tur. ı 

Ostrof istikaıntinde gece ce-
reyan eden şiddetli muharebe · 
ler bu sabah ta devam eunek
tedir. 

Polotsk istikametinde, kıt'a 
!arımız garbi Dvina hattını sağ

csonu ıayfa s ıütun 6 da) 

1 Bursada
yağmurlar 

·!"ta da odur. Q1oriteı ;;. yon tahıip ediL'T\.iştir. 18 tren 
;~11 '" Milli lıU.iıniy~L dii"yaı;ı de Uılırip olunmuştur. Dlin g~
~~>tlalıi ihtilaf ma •tteet;Slif ··c S<:>mı>l<'ru;k şiımmdlter nıer· 
'k·~r kcekin, acık ve umtı ni- k~zine ve yolların iltisak nokta-
~ b11uh·ı tı:life iınlri"ı ·ok- Slllb tc:ıtıii hava taarruzları ya- Zarar verecek bir 

ı :.~gü,,kü harbi ~imdiye ka- pılmışt.ır. mahiyet aldı 
I.ııı ~Oriilen harpler<:!. !1 tefrik SuvyQt ha.va kuvvetleri dün ı ..,ve mcodeyc büyük vcha-ı :'111 tayyare kaybetnıl§lerdir. Bursa, 6 (a.a.) - Üç gün-
~~._cren hnsıısiyet de hudur. Bıınlurchın !)8 i h:ıva ınuh:=- denberi vilayetin her tarafında 

,,.·,",?ıııa mutlo.J.:o. ikı' ta.ro.'tan ~-' d 3 fasıla ile yağan yağmur diin ., ' ...... ..nn e ve 18 ü yerde tahrip ed b · 'dd tl' b' t n kat'i surette ezılınesiııe' gec en erı şı e ı ır suret e 
1 , 1 ,....,--•'.,~.o .. · "..,;;'•._.••;.,;;5,,;";;',,;'";,;,";.;;.s .;i,;;,";......;Stıılin hattıwn mevkiini ve Ahnan Uerleyl5ini gösteren haritıa. I yagm· ag"a başla.mı~ ve •okaklr-
't;~ .. ' ev:ım etmek zarnri gibi ~- Y 

,,, la U;>or. Bu YMiy~ti de.l'a da seller hasıl olmuştur. Kaza· 
~,,~ıgıçta Almanlar P"k güzel Bu harp birçok b.ı.1<.ıwdıı.n bir tün gayretini hava kuvveti hu• bu sayede kolaylaşınıs ve icap !ardan alınan haberlere göre 
~ etıni~lerdir. 1.,P,hir.tan is- -Wrpriz h:ırbi oldu. En beklen· susunda üstünlüğü elde etmeğe eden zaman kısaltılmıs oluyor. yağma.ğa başlamış ve sokaklar-! 
' nı ın"tca. k Fü'I ,. lh medik hakilla.t!cr t~yyarecilik sarfettiği ve nihai galebe ümi- Yalnız bu tabiyenin muvaf- da da d~vaın ettiği anlaşılmış-

1. ~ir u ıp • erer ın su d .. 1 d "'l tıı llıuhakk:ık ki bu göriiş- ııalıa~ın a. mw,a ıe e edildi. D:ı.~ dini bu sil§.ha bağladığı tahmin fak olabilmesinin birinci sartı tır. Yeni hasat mevsiminin baş 
~ \t,eş'et ediyordu. İngilizler langJçta t:ı.yyareierin bu lı:ıdar edilebilir. Atlantik muharebesinde galibi- ladığı bugünlerde bu sürekli ve 
~,.,:~~n ve ka:ılı lıir mücıı.ot•le kalıir ve mülıim bir rol OJT'P,"t· Bu noktada Amerikanın yar· yeti temin edebilmektir. Bu da şiddetli yağmurların yağmasın
ı ~l''ndc bir defada hedt'fo ~ağı tahmin cdllıniyordu. Ifat- dıwı İngiltere için hayati bir ancak Amerikan yardımile ka- , dan mahsul zarar görmektedir. 
~i Olnıayı, bunu merhnlc!et'" ti Eden lıarbiyt; ıı~zırı bqJıın- rol oynıyacaktır. Kara ordusu bil olabilir. Yardım geciktikçe wwwv;, vVVVv"Vvvvv~ı 
,r ~ttı etmcğe tercih ettiler vo \ doiju $Irada Lıgllt~ren!n nih:ı- bahsile beraber abluka silahı da zihinlerde tereddüt hamı olu- R Jt 
~' ~~~~~ harbe giri~tikt.cn Ron· yet bir kara ordııstı lıazırlıyo.- kıymetini biraz kaybetmişe yor. Roosevelt'in son kat'i SÖ~ ooseve 
ı"'ll~ ı ve nihat neLceyi eldP rak A\'l'UPa kıt'asma ihrnç h:ı- benziyor. Alman ordul~rı Sov- !eri bu tereddüdü sarsmıştır. V 

Ka\ıil, 6 (a.a.) - Afgıuıi~t9.n 
kralı Zahir Hası, Parlamento • 
nun dördüncü teşri\ dwrcsiııin 
ikmci l(;tıma yılını açal'l<en doy. 
ledıği outukl.a, Aiga.nıstanın, 
bu harp\e tama.m.iyle bitarııi 
kalmak azmini t.cbarüz ettırmiş
tir: 

Kral ezcümle d~uıiştir ki: 
•·- Afgıuı.i..•lan, kendi lınku

kıınu ve ıneııfaatlcdni siyanet 
ede.-ek, muharip devletleri~ •lus
t:ı.ne siyruıi ve ekaııonıık ınüna
sebetk!(:ıi iduroe eltırmek ar • 
.:ru.su.nuadır. Afgani~U!.n, daima 
milli hukuk ve meııfaatleri kc
ruııı'l.k ve diğer milletlerle işl.ıır
liği y:ı.paruk dUııya sulhıtııun 
tL~isine yarilim etmek arzusun • 
dan ıniilhcm miista.k!l lıir siya
,;et takip etıIDT;tir.,, 

Berlin, 6 (ı< a.) ·- D. N 13.: 
İogillz lıavtt kuv,·ctlrı i ~u

martc:ıiyi pazara baglaya :ı ".;'< -
ce . gdrbi Almanya.da biı ka-; 
mahalle yangın ve infilak l;, n:
bala"ı atmıştır. 

Bir çok aivıl, ölU ve .. , , ılı 
v:ı.rdır. Halkla mt.ıııkfın nı~h. ··cı• 
de ha.zı evler yıkılıııış ve r1_.,,1.1 
uğrv.ınışt.ır. Hurp ekonom; ::· .. ) 
ylıl.pı!ao zararlar pek az<l·r r ~· 
ec avcı tayyareleri, müttcJ\"! . .ı: 
tay yarelerdeo ikisini dü<üı m l•§· 
tür. 

Kral. nutkunu. kcndisir.ı <::•>< • 
terebilecek her türlü iM!ı'12 _c,c 
knr.~ı koymak iL:ere l>ütıi"l !i'J 
biı-leri almak bahsL'lde minı.: ve
killerini birlik olmağa d:l\'Ct t

derek bitirmiştir. 
::::::::::::::::=:::::::::::=::::::::::::::::::.::::::=:::::;:::::;~:::;...:~--: 

FIKRA 

Bazı kaideler 

Ciddiyet kaidcleriııcPTıdir Jd: 
Yo.nı•ıd:ı erl<ek olınıyun ı .... 

Jın. yah,z bruıına plfı.jl~rn ;{ıd:p 
gıineş banyo:N yapınn. Pli!.', 
kru.!lp caınckiwı dc!ri:J!r. 

Erkeklik kaidelerin<loıı.h ki. 
Muciği ve dır.sı olan ıııııurni 

biı yerde erkek erkekle t:mg~ 
oynayamaz. Geçen ak!J:lr.;hil~r 

Cemiyet ke.idelerindendir lef: gibi oynarlarsa ikisine de trk~lc 
Çocuk kaç yaşında olureıı. ~- tııngo denilir. 

Y2zın: Aka Gündüz 

sun al ynıışhrın:ı. gutürü\mez . Ev~t. geçen akl;lam aiklt•m 
Çilnkü Hipodrom, Ko.aınıpaşa. mahsus açılmış bir yazhk b' ra-
paııo.yırı değıldir. hsncnin halıçesinde oturuyor -

Sıhhat Juı.ıdelcrındcndir ki: duk. Bu utanmaz erkek ta.n~c-
Y 0..51 ne olursa. olsun, çocuk, Jartlau bir çiftini uta.na sıkıla, 

birahııneye, gazinoya, çalgılı kızıı.ra bor.ara defalal'ca seyret· 
kahvPyc götiııiilıne:<. Orası ne tik. Ne şef orkestra ses çı.kar
kreştil\ ne do~ULtw:L dı, ue baş gaıııon ynM-k oldu

Analık, bı>b:tlı1" knıdcleıinden- ğunu eö}~cdi, ne pırtron utan -
dir ki: dı. \tııı te kadar mücadelede ele- reketi yapacağını ve böyle ta- yet ülkelerine hakim kesilirler- Fakat biraz vakit geçer de or- aşingtonda 

k ~"-ararlaırtırdılar. arnıw. geçmek suretile gak-be· se ablukanın tesiri daha aza- tada :ı.meli bir şey görülmezse 
~~ ~iye ve mantık itib'.l.rll~ Ji ı-lde edeceğini eöyleınişti. İki lal:aktır. F:ı.kat Rus harbi mu- tereddiltler tekrar kuvvetlene-

Nıı>:.ı.nlanı~ hatta ni· Nlhayet dana ~eıı. gençler a-
k"• hlamuamı~ genç kız baloya, r.11'..ında bir hiddet oldu. İki genç 

Derhal ordu şefleri le bir t:\ atı oya götürillmcz ela. gön- kl!. danı" hıra.kıp a.ile reislerine 'ıı"ı !'arın iııabeti inkar lubu' tenellk h&l'p bu ka:ııııate az çok hakkak ki, Almanya"!lın hava cektir. Acaba Lôrd Halifax'ın 
1~ 1>ıjtakat neticenin nıısıl el· bir ık>ğu}.ilnlk yapmışa benzi. kuvvetlerindeki üstünlilğü mü- Londraya seyahati hakkında 
~~ h~eği hakkıııda ~nil:ı yor. Çllnltil fileıı'in .eun sözle- teesalr edebilir. İngiltere için verilen haberin bu i~lerle ya
~ .... ır kanaat mevcut olma· rinde ı.rblt k:ı.ra ordııeundno tayyare sayısı itib&rile Alınan- kından bir alakası var mıdır? 

dcrilnıez de. IWkevlerin.in aalı- şikayet ettiler. Rezalet patlak 

"'~Ydana çıkmış gibitlir. babl11 yGktlD'. lnl!f.lterenin bil- yaya yetişmek vı- onu geçmek Hüseyin OUı1d YALÇIN 

görüşme yaptı ı n<:leıı, s.iııeına filmleri, ıLilall>..r a- verirken !!nüne geçildi. Bu mas-
v....,ington, 6 (a.a.) - B. ras;.nda.ki da.nsh ça)'hı.t neleri.ne lcaı:Blık .'t!nattıud:ı etrafıma ba.-

Roosevelt, dün Hydepa.rk'danj yetme"? landım, bu flkrıı. ı;ıkb. 
< S1>nu eayf.::ı ıı:: t.ı tur. 4 ~.!!) :,::;,:-~.,.:::;::=::;:;:=:::;=;:=:;·;.;-;;::-::;;=:::=:::::::::::=: 
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8a.1fa : ! TENi SABAB 

HAZ ETi YUSUF ŞEHİR HABERLER~ 
İLE-----

ZELLER GOZflİ ZÜLEYHA Telefon e- l 
bekesinin 

ve Merinos' idhalat Yazan : ULUN&! 

kararname. Dünkü gaz.et:elerde ~ 
• 
1 

a 
!arın, Fııanaızlar.da.n aJciıklııt' ~ 

• • V- / /ı sirlerden bir kısmını dlıl?a bi' Vfye I ll_n eri isfi Sa/aftmlZ herse- Sinin t~ ~ ... !l,,jj yuverdiklerini okuduk. vıc~ .... _ _ h :ıı den g elen telgrafa nazaran r#' " 

Yazan Muh:trrem Zeki KORGU'.\IAL 

-22-
--- 1 k d . ------ j nı,\ nlar dört sınıf.' FransıZ__,1 • .~ 

Zavallıkurtbilc kendifecivaz,i· ı iliibiler soylüyor.lıı. Ell y;ınık Ak d 'd ne mun azaman artma ta ır ıeı· . b t br.alra kl"r"~ 'r 
yf'tini unutmuş. onlara acıyan il5.Jıilere ince bır se:ı da lıa i~ Li - saray a yenı en Tıca;e.t. Vel<aletınin ha· ' mı ser es· . 

1 
ea. •·biıı" 

b tll talmımı t B.. iki santral bınası 1 1 Btuııarct~n bımııci sını1ı· .. ı!JI· 
'" "'r ş ı. unyaırun rak ediyordu. Bu d ı ;,.ncak Büıı- , z ,· ,adığı kararname ala• beyaz esırler,. tet!Kil edıY"ıııı" (' 

i~e. babasının arkasın111 çekil .1 yamin'in sesi ohl•ı!il'dı. 1 inşa olunacak Tiftik keçileri ve Merinos ko. t:edir. Bu !ünler}'.! memlekete I kıı.1arlar.a teb'ig" e::li'di ı Dlger liı; ~ınıfı: bır taraf• ' \' 
mış, masum baıııru. avuçla.rın:_n Evet, Şem'un hır ı.'li"ahkardı. yunları son bir kaç yıl içinde · getıreceklen meblagın 16 mılyon.. . . . . kıyorum. Ben llu bırinci sı~;id 
arasına almış, sessız sadasız ag- Kardeşlenni Yuımf al~yhıne talı Mün.a.kalii.t Vekaletinin verdi- mliliim miktardaı artmı§br. El- lirayı bulacağı hesap edilmiştir. Y~nı ıthal!l.t kararna.mesının yani beyaz esirlere bahŞO"" 
l~p duru)IOZ".du. 1 rik etmemış olsaydı dıiıı,_·anın ği emır ve tahsiı;aUa şehrin tı.- de edilen.son malumata go .. re bu . . . . • ı tatbık sureti hakkında Ticaret · t· tedk'k d ··ın 

"akup, Bü.rıyaminin koluna bu en büyük fa.ıııwı mev. da.na tanbul tarafında yapılacak u.- yıl memleketimizde mevcut tiJl.. 1:if~ı~ ıstihsı:-_la.~ında '!lemle 
1 

Vekaletinin hazırladığı karar- ım ıyazı ·ı e ecegı · ti' 
girdi. gelıniyecekti, ı lefon ı;;elıekesı in~ıısına başlan- tık keçıleriıtin mıktan 4 mil- ' ketiınizın en buyuk r.akibı olan name ala.kadarı.ara tebliğ edll• Iferkes bilh-ki insanin~ _, 

= · · Kap'ta bu cins hayvanların gı· ıı- nıiştir. l sadüfen ya· beyaz, ya sif-11~ - ı::ıayd.i ev!Sdım, diye inle- ı mıştır. yanıı geçınıştir, Bu hayvanlllrın tik _ T sarı, yahut da kırmız o ,,, 
di. Bari buradan biz gidelim. İK1NC1 iM Yeni iki santral için Aksaray. beheri, vasad ollırak ilrili'Cr kilb çe a.zalclıgı anlaşılmıştır. Bu- alirnatname bütün t.acicleri• dünya:ıııı. gelirler. Btı reııl" ,~• 
bıılı.tı kara kardeıflerini; al<şaırun Mısırın meşhur köle pazarın- da Valde caınüııin karşı.ıımdakl yün vermektedto. j rada. beş altı sEtne 11vvei 8 mil• mizi· alil.kadar edtm mill\im hfü selesinde ctnların. hiç taJ<,ll et 
karanlığı ile ba.şbaşa. bırakalım. da ogün wr fevkaladelik göze saha intihap edllmiııtir. Burada, BU itibari& önilinür.deki tül- yon kilo olan istiW.al mıkları kümleri ihtiva etmektedir. Bu yoktur. Dünyaya gelmede~ 
Fakat ne yazık ki onların yfu< 1 çarpıyordu. Dünyanın dört bu- köşedeki türbe· ve mo.vkithane tik rekoltesinin. 8 ıxlllyan kilo- 1 son zamanlarda bir buçuk mil- talimatname ile hangj !"allar vel; kemiilerine sorııl.rıa n ~~ 
liarala.rı, gecenin en koyu; lı!ıı. -1 cağından köle alıp satmak brrakılııralt sonraki binaların yu geçeceği ta.bnıin edilmek - 1 yon kiloya ifada!' d\işnı.iif1tür. ıç_ın ;ıkreditif verileceği tesbit e+ 1fıı. bir çok şeyde· olduğıı .. ıı'İİ' 
ranlığ_mdan daha s. iyab_ tır. Ben _maksadiyle gelen tacırler, her istimlakine bıuı!lmmıŞtır. Bıı . dılınw ve ınallıı,rı gj)ateren renk mesel · d d turlu ı ·r ... , k d • listeler talinıatnaınav:e e'''·- , . esm e e aıııı' 
at e""'!'· ar ~lernn sen ere af- biri wrer ay parçasına beııziyen sahanın tramvay yoilına cephe- 00 . ,. E ·'"· ~· "'""' naııabetaizlikJer yıı.pac ~ 
fet ev!adını. dişi kölelere dö'nÜJI lıa.limıyor- si yimıi., uzunluğu all.nınt, met- r m l.W f ı'lorlne mış,..r. vv~ Bi,rijldere taht kimisi altın,. kimisi platiı;ı· J~r 

Baba ile oğul, biri birlerine da- !ardı bile... redir. O:ç kah.ve, bir finn, bir R'fr 01111 sis ~ olup da aWiaı4rla · d k t ·· ·· t .,.,bı 
k • , tarafından talimatnamenin tel» sı 8 ya. u ' zumru " ııl' iı' 

yruıara ; daha. do~ biribir-. Esirciler; en yıış!ısı yirmi· !:!~kd~~ ~lin~lun~ ta ış' tfra" k ediyncuz liğine kadar ltullanılmıyan ak- metli şııylerin rengini alın ~ 
l~nne dcstak olarak agu- adım- 1 sinden r··-•· 01~,.,·- · bu sa~"'· .... Wlli.t ,.......... "" uu ti}le('.eklenii· Düııy:ada ..il 
1 l ··-·'-'••..,'•- "-'·- -' .....,... .......,,.__ ....,... J reditifler y•n; '-'ım· •'-•~•y• · ..... ır ar a ....__......._. . . ......,_,.ıı. a ..... ı kızlara iltiCı.t et:meınekt.e haklı makt.lld1r. ~ ""' ..__v y meııelesine elıeınmiyet ve•-
sıra_ da. za.v.a.llı kurt. başım alıp ıdiler. Çünkü o. gün. köle pıı:- Diğer taraftan. fstıı.nbul ta· ' Geçen y.ı.I oldtığu ı:Jbi bu yıl Blı sene Avnıpada ~ or göre. iptal edilmiştir. 1 bizden. sonı:a Fransa idi· ıf 
gıttı. Gittikçe koyulıı.ııan karan- zanna b" d.elikanlı tiril · n rafındJl.lıi telefon tavsil işimı de da öğret:ıııen okullarına parasur Jaır beynelmilel sergi' ve pıına _ ı İthalat.. tacirlirri, akreditif a, Makine· medeniyetinde 1' 
lığa kanşarıdt &i)lden kıcyboldıı. 1 Bu, bü~ diliıyadiı:~~ ı::!n_ sür'atl de-lam eıfillnelitedi.r:. Yırtıll talebe: allnacfttır. j yırlara daha. guııiıı. mikyasta iş. I labilinl'.k. için ~tacalclan mal ileriye· giden Amerika ıııe · 

Yahuda, denw bu: ıı.ykuclAu_u- ma.z bııı erllek gtizeliydi. 1 :1.94:ı ııemı.Lsonuruı: kadar iJı:. öğretmeır okullııı:ıns gİI'nl.ek 1ir3ltiıniz TUııu:&t Vekaıetıi taı- 1 :=ılıııOOk~~""'b ettikleri , cileri büııbütiln aymr; onl:I~ 
yan~ ~bı başını kaldlrdı . . 9öz· İnsan marlrabaı.:ları, kendile- mal aıiiliıııe1t. olan bu yelli sa.ıı- istiyenier mezun oldlıkları ve. rat:ından karaılıqtlalmlfJtu:. Bıul . . vesı r 18 at · mec • dam yerine koymaz. Fr:'". 
IPMnı ugıışturdu. So~ ;;ag- ta- rini oııun cazıbeııme kaptw- 1 tral 20 bin aboneliktir. ya. lttlytt:lı 'buıunduldill'l oJtulla- patıayuılara ya.pılaca.lı: ola.no pa •. 1 :::iüf:. ~~~--~ gcl.ruı :oencilerle. bir kahv#ııl'' 
rafında ~lell Zellelün'ın kolun mışlardı. Etrafındlı. ,,_,,,,,,

8 
"' na: ıırtinacaa.t edeceklerdir. An- Wy<ınlıu: k6ll.dl WıtUbı.unuzla . "!'. l!l~ 1

, • ır ~ tıırmağa - kerahetle - r~ . / 
dan çekti: I b. d"" .. 1 dı ~- ·- ., • ca.k bütünlemeli talebenin miir l!&Pı.laıııık ve bllh- Türlt heye~e~ deıpl, ıt.liala~ v~· ~h':!:" yarlar. Hatta, Nıst.e ş;•hıdı ı:ı 

U'yan art:ııe Zebeliıır' gı 1 onuyor ar . ç ve- ""'ak•nııst ve raca~tı kabul edilıxllyecektir. I· motifleri kullaıulacaktır. Ayni cat bırliklerı ıım~ kii.tiı,ılıgıı du~m bir vak:ayt h;ıtırJ;JJ _,il' 

Zebel!lıt; birdenbire silkindi. f.:!:\~:o'!:t!.•tkM> ı;ıışkıaı on. I li•ii ~ il J. ~retnrenllır- lıurultı 11 Ağµs. zamanda. yüzlerce ' Sefledenberi. m~.ol~r. 'llalımatrnı.ıne; . Bir Amerikalı, . gaı"loıı'1 ~r 
Kısık bir sesle: 1 k pt t tosta toplanarak müracaat e- ı y.aşayan öz Türk 11an'atlarllll1'.l j tatbik' meYl<iiıılr" konmuştur. j· rıyor ve zenciyi k. ahv"'I"" ~ 

- Kendi: k.endbndım: utanı:tO· Köl_enin , kafuııına. bir-_ sürii a an nn 
1 

den talebenin vaziyetini t:etkik meydana. ~ri!jğj eeeı:'er ~~· , DUUlll\J emrediyotdU. Ft1' Jl IJlf 
rum, dı!dl .Artık;. imkinı yak. sual ıljlln!tı bellrmiııi:i. );üsleri,. .ıeeeır ve liseterde'5. orta okul- bir olunacaktır IFilml garsonunun zi 'ıııiyeti b" 11 el' 
b:ıba.mın yilaüne ~ &iç dlUerı, kılık ve. kı~t:leci bır• imfiL-- ft r..;,.r . Uırda 3' ~~ MÇeiıek. bıınEııe.. Seııgileriıı ıniaatmda billlas- ) er f UtU 4;:fU tüdü hacnıedruuooi, Jıı<Y 
birimiz bakaına}'lZ. d~I mi Ya· bu-ine benzem'yen bu adamlal'"1 I> llG lıG rm fiı,ıJ.erini ımzalıı.yacaktn-. ı.. sa çtni ııilminelao kemer ki· . \':'. 1 soı"C!ııc , 
lu..ia.! 1 kiındı' Kendisiyle n.içiu ba. ka> j teıılleıı. ~artlerı Jıau. 1lamafı ı.ı ıh.+ bPOiiirleır' MJl'aml~ - - Niçin>? . 

Son pişmıuılığın iAıdeai olaı daır aliıtad:.. oluyoııiam~?.. ·°""' ... 1 Tem mu-- hınmadıgı takdirde keyflye~ ~ir ' tır. ' • Bir si111e11tada uine - Çün~ıü ?.encidir. • . r::ııl' 
bu söziere ı=em'unuır ksllıı ııeııi ,ınü'llienud oor .• y~ ıp>r-' ~ ~ ~bıtla. ~.edilerek velııllige ' Tica?et V'ek ti bunllln t&- .,. . J- Ganıon bu lıak._:ı ·~ uırıı ,!J" 
cevap venli: 1 memı!l,ler mlydı. 1 k ııfuıdeRleC.eıttir~ Muhtelit oı.w,. 1 darill ef:melrteıtir. J bµ yuiden yailgın ı:in· kar~L=Wı..· o ka~Lır. ,_,rıı.A.ııır 

-Bu da ge<ıer çocldtlar! Hat- Fu gew; ve &üze!. köle, llain 1 yapı aca . llllUa naınaıdln biı:iııi. laz talebe.[ HUk~ bu-~ _.rw11ı . , , ,, . 1 d_I lci nihay.et ~fükil.<n'.1"!' 
ta geçti bile ... Bliyl olduj:jı bi-- kal'dllıı!en t.udırıdaıı f"ııııi; bir tıl&y.uta yııpılmeııı ltanrtaıtı den olacakt,u;. B~ açı.lacak olan beyd , " c;_ık1:yOI!; · , · · rikai\Yı kovdu; ,kıır~ulil•!· µı11", 
zım için daha iyi... Bundan son- ş<>kilıle satı.lan . zıı:valll Ylısuftın 1 tınltp Jl,il.&l\are temdit. edil.en :Müracaat ve lilzumlu evralhn nelmilel. panayıra' reiımen işti . • Bıı Ft'IUI~" ,ıııı~ı .renk ,. .. ,r.-
r1. babamız bi& ..:oD~a.. Qek • ı 1yt Jınlbll ef~nd.i~1 tarafından. ' kaptae ve. ınakiııistlerm .ter!f ?Jn•mllınnw- miiddııQ 16' ıır dit: "Çıt · :araca.. Km•ll~ti le . lley.oğ,Ju'nda. 1lıtiltl&ı. . ç~e- ." locı•ıle · ii:; •,• t~~~ı.uıı ~~;f.ıl 
mez, ''Yusufumw M- l'61ltınıır? .. l· paaaQ.. çJ,llııa'ıltnıştı. Fakat o, iDı.llhanlaııı t:ııımttıus. ııühil gustosa k~ı_:. . . j DiutıaıİUt kaknılıbr. ~';' ~n~' .sınılr• Sunye ~~ 19 · 24. riY~" ~ki .~ Suriyea~ pir ıı~ ~(!. 
diye bıı.şımızın etini yemez. Bu bunun farkın® değildi_. . .J yapılıiı.ıLtıpr. O gUiı. lıeY &ıtııt Ka.bul. adi.ldi!lf Vellill ia.T:.iipıdg ~tıallel p'a.ıia . llil-)1\! Y.e.Jsma1J S'ııprıp.n 84lıiP •Surıye!Werim l!ıiycı.;i<lttfl , 1'1 

gece- rahat raJiat uyuyııbi~. J; ., ~traftııda dı;ıllu;ııırlılı;m da wr ' Jt.tj>Wı~. seyı:iııe&:in lıi!ımlli• kendiler_ıne te~~ig ol~ ~er nna -a& iştiriltimi%·tekıı.rrur ~ '.%1\ui?!- Za.fer suaeı:mısının ~aki- 15fr ırlia, menımp oU:l1ık)i•"111 

I~tikllııllmizi ~ili~ ailxıa: al- ııan ahp ~aıtfia:mütl"i!! ~ı:a' dilm. ~. ~~~ tWıı!il ta~ bili t.ıııılıb~tılMllelli tan.,.., miıftir, Mevzuu baliiıo!ii.n di"a-1 :ne , ~ıxıe.. 1JeniW ııeb!ıbı • ,aw, M<!atek• . ~;,t~ 
mıı.kla f'ena hır Jl} un· yapl:ık ?' k8Zanaır eııır lal:irlııri;· ol6J;ıgun1.t 1 rfve ~. men'ı mihıııdem'e&ıı ettinpı k~bul edildiği okul& gön- bazı 8ersller bt.Jduntııs wwıf..t- ·' 11\!lıllı.mıyp.p. hır yangın çıkmış - ~ Yerlile1'e beya~l'l'!'tıl r." 
Haydi ~lim, yıır.m sabah 00- 1 bilmiyor®. şifahi olıma.lı:: imtihaa. vereçek- derece ti\- , ta. bullınıılıı , t•dlıri•. ,,.,: f;ti-. " ·'.• ; bir vaziyette. bultt'ıtd!l!diU" r"" 
ğ-.u'ak gllneıfi· neıı'e ile- .lı:aqjlla- r· i!Wı>ındcn- ~· ç:ı:ı. m:ırPi>ı iı;·n )erdir .. ~ ~ blı:liıei ve llt'lncl ....,..,~~ , . , ırııııı.~ bitıdeıı.lıire aıe. ahnış siııi venırek ist~ılli.Jı'orııı. t(}.,; 
mak içüı erkemilm yatabmt j bakkuı.da koılu9U!aıı!ıı:rdfur b' sı.nıt ma)<.fa.i&tlerde nazari im- M IJAR./.FTE·' · fıH.Tl.a.AT. · ' ' v~ sıir'~~~ıı-. b~ek j~idadını yazlai·m · i~llarlarinı" ıh~~ı.d'" 

Şem'uıı, bu s<Efırrinde sanrlmt şey anilı.mıymodlı: tihan oliıcalOard.ır. 2Z" Temmuz- , . ·' ' · " ' gilstel'iiüş. ıse de Beyoglu itfa· el'.l~mıyeceK hır haltı~ ul ~ 
de!?tldl ır---n" '"'·--'- hat· ,,... da.'--tan.lal"i-Pet, lualwk. bıil ' .,,... .. · ' ' " ·· • 'ili& grlıpufu.ın "4Mc"-""-,y·01-ı 0-~ nı gı·~termekteu ictıııııP· 

o ,~,......,.Ka.uar,. tabel- ... oıı.tıuı.ırıeın, id&tıı. YU81lf1'. ...... _.._ • . · l .1.aLJ,._·----.aha 'R ...__ t--1• · ........, -·~ · .. 
ki daha 7.fyade müte...n-..., piıı-. l'>ık olınuıılanfı. l'\3, ya~ıı.t ki; gjııın«ew ım~ ~ tutul~ - --------, @WC&a<ıı:Te ~llll ııiı•• ııüidldı~~ sir~eti.ne ruz! diyor. · ' '" ,,. 

• u.. •· c-'-'--'- • -•11 1---''--la "•• ' -ğr ı · nieydn- ~-'lmeden .ın..d;;..;,·ıı-- F~edel1·m k1 Sltrı·y ... !Jl(f » mıı.n olan k.aroeşJlırıinU periıpıı · • n>ililı.un )llinm" .-!lfu~ " ...._~,, _,._,..,, ~'........, r - 0 etmen er • l" Adifı .X..) ~ ·~· ..,,... .._.,_,.,.. -h ı < (Y,, 
lı!<ta.n ~u~ içi.ı;ı; ~ahana ' _ .Bu · fliiaıJ. kölqe kaş. iitJq gımtr ~ yapıltıcıııktır • ' ""' ~D yapa~ ar tllı.-......YangJma sebebi' Ve' binıı.mn geneı·aiin .dediği· gibi· tl<'.I' "',/• 
böyle soylemışti~ Bütün ıddiala- , ialfyOl'llUıı.?. · _ Oaıiişşafaka i.iare. -~~~ ~:lı' . . . ~.. ewm.ıere tıı:atılitlt·~ t.tlıa- ~il olup olınv.diğı henür. gayrtıbiınrka mem>ul' 

01
"' 

ra, ısrarlara ragmen Yuııufu~ .. "---"-- . , • • re.ıuıu.wl6 ~ 2 ıııüdliır m teali edile >1 ,.ı.:~~ ı , aala411aMamıştır. 'lla.lıkikata Bundan ne· çıllaı-?\ •• ...ıı /-
··ıd · · · "n ··ldü-''""'"'' b" .. ' ~-~<""' oesaret edeınıyorlal'- he-' t,_,,a,.. muaviniıı& ""' 5 miWure takdir- 1lıt; m n .r.-.Urırı devam. ol"~··•"'"""•- ,. , .. i Diônvlldalri· ---'ani'-"""-·"' o u"" e,.o uw .... 5,ıne ır twı- dı "''""'• ..._.,.", -~- M 7 "lo" ,. h'!llabat2 llllıfive """-'-· v ır ...,....._,...,... · , -~ nt=< ,,,. ~ 
lii' inanma iatemiYen' Yilkuburı ' ·· "'~ .'~.9 91......,.. ~ DarU111efaks biaMında "Türk name göaderilmiştlr. ' W:i 1ın ' ·~·- 8 . ır- " --~~~--v~ yWt>ıeğiııi !tur.art Çinli~ I" ı,:. 
aö7.leri, diğ~.-kardeşler gibi, onu ' ~~ ~:1.::;,!'~l(ı!" · oloı.ıtma lwıırımu,,. kongresi )la - T&lr.dirname alan mtidMrleriıı mı~=~cls~ BELcDfYEDE . ırka· mensupt.ut'Ltc: 

1··ı:v ! 
da riııu Ji.atı:fu ~lJI-~ evın• ~clat 00 hi't-7-.rlı· a ~ :' =~fı!';taH. ~jmd'l'~ ildi- şunlaıdıır .. . . j tanbuL tiftik.,..,. Y~ıb at .aef.-ıipdı.ı fildi.'li ' tl!~1~ .riıt"jiır 
den ,Yaralaınıııt~. Çunku· nıh&yet giri...,..ia oldn'-l~·ı ·-•·oı!ıyordguı • - A_,.... ....,.. .....,. ~ Bu_ rıa Jiseıti .mudüril Saıni birli""·-ellJıda. kai&ıı 200I biJl ki- ' U'ah::va.I01•tere dllny~ en· nefi.ıı ~.,;aı· ".,.;•· 
Şem di. "'- ____ _,_ On d~ , _ _,, "•• ......., •'-- , .. ~- h - .. __,...._ y k "' A.i """'- bı<'ı· ol.:ıı.ı (Pa;lk...u" "'11·:ı~ ,V: 

un .. ._ ı~.. un .. DeınelSlii • ırtlaef it~ daha -·ı sonra.,... .. ......,,..,.,., e,- rıı:po< -6- enı: RJll orta okut, \o yapağı da fmıir-$arlı: !lalı , . ' ~ ı 
kal&"!~ "1edt111t ~ı. o da. ııe.w- ve! MiııHr Azizf t.allp olınuştuı nJD$ cih' Bqwıldl. dolttoJ: Re- 1_!l.lidüril tbralıiµı Akqoğan, ca. kumpa:ıy.aaıııa eatılmı§tu. ltahve tev-z.ii' ~ı1a yeı·inı_ı lronul,ln•.~" ~r 
tan soııwıe- il5'U!'" bir hata işle - 1 Potif&r'ln ııal1n alnı.ak ~ fik S::ıydamın ~ DarüfMRfa4 ııa.JoGtu. birinci orta o~ mili 1 "' R rah ,. fac.' ' . ' . ' . . ' '... rerede na<lı<le· eşyas<Y' jl fi<' 
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i'ENI SABAH 

ı. H er =:::=-:-
.._l_im_v_ed_ü_ş·_· _el_e.r_ --r,-ı --=:: Sa b a h Askerlik Bahisleri 

an bahsi 
Kaybeden yok mu? 

Son zamanlarda resmi 
harp tebliğlerine bir a

cayiplik anz oldu. Alman -Rus harbi 
de kelime cevherlerinin 
Şınezliği esasında göze 

Hele Sovyvetler - Ahnanya 
boğuşması başladıktan sonra 
işin içinden çıkmak , vaziyet 
haklıında sarih ve vazıh bir fi
kir edinmek gerçekten müş
külleşti. İki taraf ta düşmana 
verdirdiği zayiatın azametin
...Rn, tahrip ettiği tayyare ve 

• 
Sovget Rusgaga Amerikan ve lngiliz 
gardımı hangi gol vasıf asile gelebilir? 

Çarpan istisnalar 
· tank sayısının binlere vardığın-

ı dan bahis hususunda sanki ya- Rusyanın coğrafi vaziyetini tahli -1 
!usıı,.;yc>Uerihden ! h ıştıkalı yolu ile 
~bf terkiplere 1 \:; ırl(]a tabaııın, 

Yle, dtği~meme-

<p harı lE-ri ile ya-

b
e !•ldul<~a kafi 
u :ııüzden Türk

ative - ılhaki,, 
~;ııınıel bıı örnek 
."<!ıesın ~ebep o

'katte ancak bir 
ıloğı,ınur. 

n kullanıldığı 
,~kelime sonların 

af~, ve "kefu 
ekelEnince "ga . 
~ıne in1ı iliı.p ede
araıı lıabul edi
)a11n dejlışmez... 

ıe"'U..na t~~kil e-
lıiı~ı harflerin lıa
t ?apılmı~ oldu

iJ'fJE>nJJe teş • 

~ 11~ hartin de, 
~etlenen bır ke-

~ artıe başlayan 
'ti alınası halinde, 
,~~esi Arude ha

llyor. 
ı ak; S<>rt barfle
i~~ ı. aıdesi na
,~. lıöh Yle bır kai
l> 1 arfler zama
;;ıııııemiş olma-
~ lı.eır, 11ert ve 

11lıabiJmesinden 
1 

, ~ı." lı~bmE'l!i, ev-
..,, basıma oldu

~<lı,l\Ji meful al
ıl ı ih meful al

İı-ljı Yazıbrcb. • 
. ?1e bugiin ili< 
~ •ıı~a J; ilçüncü 

,. 

1;,ı,tadır. Fone
~~uda bu- ı 
ıı, .. _ d •. 1 
t,." eguı -

;· 
1l•n mevcut 

!\Jf~~dıye kadar 1 
h·lll:ıtJDıııııe bu 

GI "I·flenııin bu , 
~1.'lıaa;dır. 1 
tıt«ıııı ıl~ği.<pnez 1 

~r ~· <lıF er bir 
'~r "~ lı(•mt'n he
'( lff41·ir• gözün 
~ 1'1~kı~dir. 
ııı b •trnek için 

. 'aı1ın ı~tıma 
•laıağız: 
'"'l•r rle nisbe
. bı, h<>t al erin 
·~-~ır..ı ıilltat 

JJ, lf.ıgati-
~ 1 ııı1,, hundan 

~1 ilE-ri sür . 

için de 

~· llınıu nasıl 
~ h . 

"uınıreye 

~.~~ f1urt çer
.'•ıı arma . 
,}•ıııatmali? 

·~ •llıçıı ııöy
N;Ctfıle yere 

;~ t, Yok! 
'!.:''°'- ve fa -
1-~~ıı gömleği 
'\~alıyor

lı, l1 dıyemez. 
tı ibarettir. 
~iniz .. 
~ e o me
. lıı et, aerve-
ı~~tıı-!l-aırtınıa 
... ~.. yakı-
~... i hen 

e 
1ıııuı hanımın 
~ a\lereslne 

., · lladi ço-

- nşa çıkmıştır. 
tlııtelik Tiirk Dil kurumunun Okuduğunuz satırlar slıü, 

"yeni imli Jıılavuzu üzerine,, bu karşı tar_afın daha şimdiden ha
kert neşrettiği Ön Tasar' da pı yuttııguna . m.andıracak ra
böyle hecelerin sonundaki ikişer kanılarla, ıstatistiklerle dolııdur. 
aesıriz harften birincilerinin (1, Lakın bır sütun ötede beri ta
r, n, s) ve (ş) harflerinden biri ~ın tebliğine. göz atinca ayni 
olmak gerektiği yazılmıştır. ıddıalan , aynı rakamları ve 

Hiç değilse (v, f) ve( y) har!- vüs~'k .tevlidine çalışan aynı 
!erinin iJa.vesiyle tie§ten en aşagı kat'ıyetı bulursumıa 

se. kire çıkanlması llizım geldi.ği- ı * 
ne kani bulunduğumuz bu ses • 
sızler gelişi güzel her -.sizle Vakıa tarihte her iki muharip 
bırleşemez. tarafa da kazanç temin etmeyen 

Her ikisi de sakin olmak üze- harpler görülmüştür. Mesela 
n yan yana gelen böyle iki Epir kralı "Pirus,, ü, kuman
sE-ı;ısızin haaıl ettiği harf gurup- danlarının tebrikatına : 
lanndan öz dilimizde tesadüf e- _ Böyle bir zafer daha kaza
dilmesi mümkün olan ijekilleri nacak olursam Epire yalnız ba 
aroştıraeak olursak bu ı;ekillerin şıma dönmek mecburiyetinde 

1 

şunlardan ibaret olduğunu görü- kalacağım, cümlesi ile muka • 
r\ız: beleye sevkeden me.ıılıur "As-

1-t p: alp, .kulp BÖ21erinde ol • 
1 Jıulum ., harbi iki taraf için de 

duğu gibi. ı perişanlıktan başka bir netice . 
1 + t: alt, ealt Sözlerinde oldu- vermeyen çekişmelerden bıridir. I 

ğu gıbi. LAJrin her iki tarafın da galibi-
! j k: kalk. silk ııözlerinde ol-

duğu gibi. yetiyle neticelenen bir harp ta· ı 
r+ p: serp, sarp ııöalerinde ol- ııavvur edilem~. 

duğu gibi. İşin tuhafı reaıni harp teb-
r- t s: pars, anılan sözlerinde bğleriııln bu karşıhltli atıp tut- 1 

olduğu gibi. malar neticesinde birer tekzip· 1 

r j ç: bun; , gırç sözlerinde ol- name mahiyetini almış olmala-
duı:;"U gibi. ndır. 

r -f t: art, sert sözJerinde oldu- Jbı tıırafın söylediğini, iddia-
ğıı gibi lıınnı ve rakamlarını karşı taraf 
ı+k: lıırk, lıorlı ııözlerinde ol- behemehal tekzipte geçılımi • r 

dııtu gibi. yor. 
n t ç: din<;. san~mak sözlerin- Biitıin bunlara Matar, Ru-

dE- olduğu gibi. 
n ~ t: ant, yunt eözleriııde ol- ınan, ve Fin tebliğlerini de ilfıve 

duğlı gibi. edeeelı ııhırsanız harp vazjseti 
n + .k: küıılı, denk sözlerinde haklımda bir fikir peyda etme-

olo ugu gibı. nJn ne derece müşlı:ülleştiği 
s j t: llst, aet eözlerinde oldu- ılıendiliğlnden tezahür eder. 

ğn gibı. 1 Te!Jiffuzu gfiç, çapraşık bir , 
ş + lı: köşk sözünde olduğu taı.ım §ehir ve kasaba isimleriy-

gibi. le büsbütün muğlaklaşan harp 
Y tp: eyp ııözüııde olduğu gi- teblig·· ıerini okuduktan l'Onra ı 

hl. 
iııeanın ihtiyarsııı: 1 

Y+ t: eytmek, aytmalr eözle - _ Maşallah, her ilri taraf 1.a 
nndE olduğu gıbı. 

f t t: .,;n., c:eft ıı&derinde ol • k~; lü:in acaba bu badi-
,.. rede kaybeden yok mu diyeceği ı 

duğu gllii. geliyor. 

oıJu~~:gi~~.k, cevk !!Ozlerinde l A. C. SARAÇOÔLU 
Bunlar 18 tanedir. Halbuki al- !!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'! 

3~7 doğumlu talebenin 
vaziyeti 

fabt-mW!e mevcut bulunan ceın'· 1 

an yekfın 21. _,,. herfin, ~uh-
1 telit veya mükerrer ';'lmak uze • ı 

re, ikiı;er ikişer terkibınden hıt1 ı Maarif V"1<aJ.eti tarafından 
sııle gelen muhtelif harf grup - mekteplere gönderilen bir ta- ı 
larımn ııayu;ı 231 olduğundan mimde 337 doğumlularla daha 
dilimizde örneği bullinmıyan i • • yaşlı möeceel talebenin son yok· J 
kizli sakin harf grupl&nnın, bu Jamalan yapılacağı için bu yaş- ı 
btsapça, 213 tane olacağı anla- 1 Janlaki talebelerin talısil vesi
§Jli~. lıalariyle o hafta içinde bizzat 

Bıı 213 ijekil meyanı~da: 1 + n, mensup oldukları askerlrlı şube
~+ n,-f::n ,n ~ l, Y+», g+r ~+:ıı, 1 lerine müracaatlan ıazım geldi
g +n, g ~s'.g+ I, ~+z teı:~ple- ı ği bildirilmektedir. Ba.şlıa yer
ri vardır. Türkçenın fonetiği bu de bulunanlar bu düddet ııar
ikizli ealı:in ban ı:ı:'Plan. ~e fmda vesikalarını şubelerine gön 
ke4me teşkil edilmesıne müsaıt derecekler veya okullarınca Jis. 
değıldir. . .. . telerinin verilmesini temin ede-
Şu keliıne11re bir go:ı gezdire- eeklerdir. 

lim • •. Lise olgunluk imtihanım ve-
Alın Boyun ~ rip yüksek okullardan birine 
Ağız Beyın Om~ henüz kaydolunmamış bulunan 
Bnğır Kıi.rm Çi~. talebe için kayd müddetinin hi-
&-niz Koyun Gögus tamına kadar beklenlI1EGi ve-\ 
Böğür Geniz Yann (yağrın) Jıalet tarafından temin olun -

(Devamı yarm) muştur. 

Zamanımızdaki harpler, ale- .............. .,...,......_.'1rwr..,_ 
liide (kütle) çarpışmaları değil
dir. Planlı ve yüksek hesaplı 
komutan ve kurmay muhare
beleridir. 

Yazan: 

Bahri ÖZDENiZ 
Zafer, sevkulcey11i kudretle - ........._ ...-.~....,.. ....-. ..-Z 

rin, üstün silahların ve faik ta
arruz yapan tiimenlerin bir ga
lebe hakıdir. 

(Kütle) den bahsederken mi
sal r;etirmeyi de unutmıyalım. 
Bu da mükerrer Çin - Japon 
harpleridir. 

Tahminen 400 milyon Çinli
lerle 75 milyon halis Japonlar, 
senelerce 'boğuştukları halde 
Japonların askeri kudretlerinin 
üstünliiğü muvazeneyi temin 
ettikten başka hayli 1.aferler de 
kaydetmektedirler, 

Bugün karşı karsıya cephe 
almış Rus - Alman fırkaları a
det ve teslihat itibarile belki 
müsavi addolunabilir. Llllıin or
tada bir plan ve erkanıharbiye 
tefevvuku vardır. 

Ayni zamanda Rusyanın coğ
rafi durumu ve bilhassa deni,,_ 
!erinin vaziyeti Sovyetlerin bi
raz aleyhinedir. 

Bunu da tahlil edelim: 
Evvela Rusyanın can dama

rı ve blşbca ihraç iskelelerini, 
mühim limanları, filoyu , tersa
neleri, müstebkam mevkileri, 
ilslerl ve (BakO) kaynakalrın -
dan (Batıım) sahiline akan pet
rol borulannı ihtiva eden "Ka
radeııiz,, bu saatte baro mınta
kaeıdır. Bu sebeple bütün mü
nakalat durmuştur. (Mayn)lar 
konulmuştur. Seyrii sefer teh
likelidir. Binaenaleyh koca ve 
rengin (Karadeniz) Sovyetler 
için kapalı bir göl halindedir. 

1 Sovyet donanması) harbin 
devamınca bu denizde kalmağa 
ve sonuna kadar döğüşmeğe 
mahkl'ımdur. Zira her dakika 
bir bava tarruzuna uğramağa 
namzettir. Hariçle deniz yolla-ı 
rı .kesilmiştir. Bir kere IBoğa,,_ 
larl kapalıdır. (Çanakkale) ha- 1 
ridnde ı;ağ ve soldaki (Midilli) 1 
ve ( Limni) adaları Alman iş-! 
gali altındadır. Bugün tahkim 
edilmiş bu kayalıklar -şikar bek
liyen kartal yuvaları halindedir. 
Ve (Ege denizi de mihver Jı:uv
vetlerinin lıısmi hakimiyeti al
tındadır. Ve bu devletlercıı me9 
gul diğer adalarla muhattir. 

Rusya için .. buradan bahse 
ve bir ge<;it ümidine değer bir 
şey yoktur, 

Almanlann tatbik etmek iste
dikleri plAna göre (Baltık) de
nizinin halini tasvir edelim: 

Sovyet Rusya, geçen sene 
kendi noktai nazanna göre mü
dafaa kaygusile ve vasi ülke
sinin emniyet ve selameti namı
na durendiş8.ne veya Almanla • 
rın ithamlanna nazaran diğer 
gizli bir maksatla küçük kom -
şularile bazı hudut tashihatına 
girişmişti. 

Bunun için ufak, sakin lakin 
asil ve temiz bir ırk olan Finle
re harp açmıştı. 

Gayri uıü•ait kış mevsiminde ! 
altı ay çok ~etin ve hunriz mu
harebelerden ve (Fin) lerin ci
hana göstermeğe fırsat bul
dukları kahramanlıklardan son 
ra koca Rusva. (Fin) !erin "La
doga,, gölü ·tamamını, Viborg 
mevkiini ve (Salma) g,ölü ya-J 
nsını ve Baltıktaki ba11 deniz 
üslerini alaraJı hududunu tevsi 1 

ettirmiş ve 13.3.940 tarihind.e 

1 
ateıı kesilerek muhasamata nı
hayet verilmi11ti. Ruslar (Fin) 
IE-rle hesapl~tıktan sonra Bal
tık denizindeki mevkilerini tar
sin etmek ve belki istikbaldeki 
emellerini daha kolayhkla tat
b•k mevkiine getirmek için sa
hillerde üsler yapmak bahane
eile (Estonya) Letonya), f Lit
vanya) Baltık memleketlerini 
baştanbaşa ele geçirmi~lerdi. 

Bu muvaffa kiyetli işgaller 
hakikaten Rusyayı denizden vıı
kuqulacak hf:rhangi bir teca -
vüze karşı daha iyi ınödafa.aya 
hadim bulunac·alı: kıymet ve e
hemmiyette idi. 

Bu muvakkat i~galler ve za
ferler, bidayette Alman askeri 
ittifakı şerefine Jııınılan :ıiyafet 
sofralarında sunulan kadehler
le tatlı tatlı içilmişti. Bu mah
murluk ise 22 Ha.zir.ın 941 gü
nü kendilenne doğru patııyan 
Alma11 toplaril ve hava tor -
pillerile birdenbire ?.ail olmuş
tu. 

Cihanın serıpatieini kazanan 
cengaver ı Fınler) Alınan :ıd- ı 
mamdarlannın gözle:inden .kat
iyyen lıaçamaub. Ve Almanta- 1 
nn askeri kudretine (Finler) 1 
in de hayranlığı eksik değildi. 
(Fin) !er ise düştükleri mağ -
dur mevkiden birgün kurtula
caklarına emin idiler. Zaman 
hulfil etti. Almanlarla anlaşma 
da o derece seri oldu. 

Bugün (Fin)ler Alman safla
rında vetanlannın lntilrarnını 
almakla meşgulJürler. 

Şimalde harelıete g~en (AJ
mıııı - Fin) lıoluna iltihak için 
(Norveç) deki Alman isgal lruv 
Vetlerinden ifraz edilip Kral 
Gustave'in müsadesile İsveç 
topraklarından geçerek ve de
miryollarından istifade ederek 
gelen takviye Jrıt'alannın inzi
ma.mile ve Baltık memleketle -
rinde kopan silahlı isyanlann 
daha şimdiden büyük gaile t~
kil etmeleri ve bu yerlerin yak
laşan (Almroı - Fin) kuvvetle
rile birer birer işgallerine de
vanı edilmesi Rusyayı Baltık 
Sahillerinden uzaklaşmağa ve 
tehlike anında kaplumbağa gibi 
kendi kabuğuna (öz toprakla
nna) çekilmeğe mecbur kıla -ı 
caktır. 

(Lado!!',a) gölile bir cenahını 1 
emniyete alarak (Viborg) de-

Kacııköy iskelesine geldiği za. 
ınan Münire ııaatin altında bek· 
llyordu. 

- Bonjur hanım kız.!. 
- Bonjur FaZ>l. 

c----K-~0~. _L_E ____ l 
l Yazan: Ulunay Tefrika No. 15 J - Çok oldu mu geleli?. 

- Ancak beş dakika. Elbette civarda bir bakkal dük- için yanş etmek lazımmış.. Ko- mezarından kalkmış demir iske-
- Bu hafta ı~i tatili neden kanı da bulunur. Güzel bir .ııar- ııalim!. Jetlere benziyorlardı. 

icap etti? dalye salatası yaptınnz, hazır- Elele tutuşarak iki mektep Otobils önünde mania olma· 
M'llnire: 1op. yumurta alınz. Bilmezsin, çocuğu .ııeıı'esiyle k'öhne araba· dığı için sür'atle gidiyor, köşe-
- Bizim patron Yalovaya kafamın ne kadar diııUınmeğe ih nın 4urduğu yere doğru koştu- leri dönerken hasta bir göğsün 

gitti. Bugün ~ kapalı.. tiyacı var. --Yazı makinesiılln ta- !ar. Otobüs Göztepenin, Eren- hıçkınklı feryııdı ,gibi kon:iesin-
Belki yarın da gelıniyecek. lurdıın beynimden çıkmıyor. köyünün asfalt yollarım bulun- den uzun bir nefes salıveriyordu. 

- Katipler? - o halde Haydarpaşaya cıya kadar sarsıla sarsıla ilerle· Biletçi Fazılla Münireye ses-
- Onl&ra da iki gün izin ver- çık.ip trenle gideceğiz. di. Bazaıı yolun kenarında eski lendi: 

dl. - Ha.yır, bir arkadaşım da- bir devrin zevksizliğine nü.mu- - Geldik efendim .. 
- Demek bu lfıtuf, efendi ha kısa bir yol söyledi. Kadıkö- ne gibi bırakılmış damı Çin İndiler.. Kısa duvarlı kapı • 

hazretlerinin karihalanndan yüne çıkıp otobüsle gidelim. Pagodlan, cihannümaları, Rus dan girdiler. Burası köy kah. 
doğdu. Vapurun kalkmasına yanın saraylannın sonradan oturtul • vesi şekline konmuş bir sulııişı 

- Evet. .Öyle oldu. · Fena saat vardı. muş kubbelerini hatırlatan ha- idi. Dalları bütiiıı küçük mey-
tru? Fazılın, Münirede en fazla rap köşkler vardi. danı kaplayan iki kocaman ç

1
• 

- Mükemmel. Nereye gide- hoşuna giden bu melrtepli ruhu Fazıl, bu süslü baraka enkazı- narın arasından akan su, hen-
lim? ·d· il J d h" ı· desesiz yamn yumru, fakat te-- Nereye istersen .. İç Eren • ı ı. nın nas o up a a a yanma • 
köyüne gidelim mi? Daima gidecekleri yeri buluş- cbklarına, yıkılıruıdılılarına şa- miz bir havuza dökülüyordu 

tuktaıı sonra tamn ederl·-'i ••yordu Ag"açlardan birinin gövdesine: - lç Eren.köyünde ne yapa- '· "'" · ,,.. · 
cağız? Ve böyle karar verilmeden yo. Boş arazi haline gelen etrafı (Bu havuzda el yıkamak ya-

- Köyün kendisine değil .. la çılıış onları çok eğlendirirdi. çevrili sahalarda hazan bir iki saktır) levhası asılmıştı. 
Kozya.tağına gideriz. Bir arka- Vapur iskeleye yaklaştığı kütü!< oranın bir z"'!'anlar bağ Boyalı demir nıa.siların ancak 
da.şım gitmiş anlata anlata biti- zaman Münire: olduguna şahadet edıyordu. U- bir ikisi işgal e<lHmiştl. 
ı'f:llııyor. Asırlık kocaman çı- - . Arkadasıunın ·- ıınlıtttağinl!; ııalıtan rüzgarlıı 1!Şleyen -ıiu Kahveci olduğu ıuıl,ıışı)ll,l\ pos 
1111.rla.rla bir de havuz vıı:znış .. , . balolırsa ot9biliıt~ _'V,!!..1!1\J>J..Dıı:k. ....tıoJa~l'J ~pı.Wı,. lr-tlaFı - ile "-"bıyıtm~'tıtr- ıi:dam kantere bat -

mır yoluyla (L,,niııgrad) üze
nne kayacak l Fin) v<: Alman- ı 
y""ın Norve<; kıl'alarile tEs
tnnya) nııı (Talhn) hattından 
ayni hedefe ılel'iiyecek Alman 
ve Baltık memleketleri halk 
kuvvetleri le bu bııA ııebri işgal ı 
edebilmeleri halinde ( Sovyet) 
)erin Baltık denizine veda etme-, 
)erine muhakkak na>.arile bakı
la bilir. 

Rusların Baltık denizinde ha- J 

tın sayılır bir filoya malik ol
dukları da malfımdur. 1 

Bu işgal tamamlanııı Batık 
donanması da üslerinden ~ah -

1 rum olunca denizden çıkmış ba
lıklardan ne farkı kalacalıtır? 
Bugün kabir bir kuvvete malik 
İngiliz donanmasının cebren 
giremediği Baltık deni:ıdnden 
Sovyet donanması , NorvM; ve 
Danimarka kıyıları Alman iaga
li altında bulunduk~a hicbir va
kit ellerini ''e kollarını salıya
n11' (Skajara.k) boğazından şi
m~J denizine cıkamaz. Ve halas 
~aresini bulamaz. ı 

tŞimal buz denizi' ise iki ay 
sonra iııcimad edeceğinden bu I 
tarıkle (beyaz duıız) de lıiıin 
v (Moskova) ya demiryoluyla ı 
be.ğh ArkhanjPI limanına A
merikan yardımının gelmesi ge
cılıtıği takdirde bir kıymeti ol
mıyacaktır. Bu yaı rlımı bekle
mek aylara mütevaklııftır. Hali 
hazır va:ıdyette Rusyaya gele- 1 
ce]; llf:l'İ Amerikan yardımı an:.i 
<:alı. aı•zettiğiıniz (Arkanjel nı 
Jimanile mümkıin ol"'1 bile ev
vela İngilizlere ·mev'ut Amerı- 1 

kan yardımı meyanında ayrıla
eak bu irsalat Rusya pbi bü
yük bir devlet için pek zayıf 
olac·aktır. 

Riısya . Sibiryamnın Abayı 
şarktaki kara suları dıı japon 

1 
denizile birleşik olmalarından 
japonlann mihwr ittifakma sa
dik kaldıkç.a hiç de emniyetli 
değıldir. Ve bu yol gayet uzun
dur. Hem japon siyaeetinin şek
li kat'lsi taayyün atmedikçe bu , 
kabil istifadeler bekleme>k bey-

1 hudedir. 
Fıu'ZI muhal olarak bütün de- 1 

nizlerden mahrum lıalal'llk ve 
harı<;le münakale ve muvasala 
yollan en ean noktahnndan ke 
ailecek olursa, koca Rusya ııasıı 1 
teneffüs eder ve yaşıyabıHr? 

Bir denize balkonlan olan kü 
çilk devletler bile ikinci bıı· de
nizde ikinci bir pencereye malik 
olmak için senelerce ne harisa
ne emeller ve gayretler sarfet
mişler; ittifaklar ve hıi.miler a
ramışlar ve harpleri göze al -
mı şiardır. 

Halbuki Avrupada ve Asya
da en ~ok araziye mıı.lik Rusya
ya deniz kapıları ve sahilleri 
kapalı btılundukça inkıtaı te
neffüse uğrıyacağına hükınedi- . 

lir. 1 
Bu va:ıdyette kalacak Rusya-

ya hıicum eden Alman, Rumen, 
İtalya, Macar. Slovak, Fin ve 
muhtemel japon ordularının ı 
darbeleri de Sovyetler içın çok 

mış olduğu halde bir lüsk lam
basını tamire çalışıyordu. 

O derece meşguldü ki gelen
lere dikkat bile etmedi. Müni
re: 

- Güzel değil mi Fa.!!ıl? Şu 
çınarın azam.etine bak.. 

Oturdukları yerden önlerin
de bitmez, tükenmez bir geniş 
lik görüyorlardı . Fazıl tii u
zııl.larda yeşil sırtlara kadar ya
yılan bu sahayı o kadar vitsi bu
ruyordu ki etrafını saran ufak 
manzaralarla artık biç meşgul 
olnııyordu. 

Kahveci bir türlii tamir ede
mediği lambayı olduğu yere bı
rakarak onlara doğru geldi. Ma
sayı silerek sordu: 

- Ne emredersiniz? 
Fazıl. 

-- Evvela iki çay içeriz. Son
ra karnımızı doyurmak için ö
teberi alacak bir yer yok mu? 

- Yanımızda bakkal var ... 
İstediğinizi alıruz. Ben size ha
zırln.tırım. 

. : Kıı.hved hP.men ild masayı 
birleştirdi. Hafif bir rüzgar Qı
nann yapr~.klııı.~nı · nııııidat'lyor
du. Müııfre! 

Sayfa 3 

Şimdilik:=:
--:=Bukadar !j 
Kahve tevzii işi 

Çok sevdiğim bir arltadaıo 
şımdan aşağıdaki melılo, 

tubu aldım: 
"Ben de "kahve,, işinden şj.ı. 

kayetçiyim, ama, kahve ala
madığım i~in değil.. bakın an
lalannı: 

B«n KU\Ükyahda oturuyo
ruY!". Muhtar ev sahibime haber 
yolhyaı ak çagırttı ve bir paket 
kah,•e verdi. Bize bir haber gel
meyin~e •ordum, dedi!Pr ki: 

- Harta! kaymakamlığı bi
zim köye yirmi paket \erdi. 
Biz ele onu dağıtıyoruz. 8ize 
hisRe dii~medi. 

Dü~iirıdüm :Bu işteki prensip, 
ölçü nedir? 

Bay kaymakam me:ıela yet
miş eYii bir köye yirmi paket 
verirhıı lıanıı;i ölçüyü kullan
mıstır? 

Bay muhtar, Mehmede verip 
Ahmedi ıskartaya ~ıkarırken 

hangi pıensipe uymuştur? 
Memlekette vatandaslar ara-

sında isLsııai muameleye layık 
ayrı biı sınıf. bir zün1re yol'-, 
diyebili:voı·ıız. O halde bu. nt 
demektır? 

Vatanıfafiın "hak .. kı berhan· 
gi bir ba~' kaymakamla bir bay 
muhtarın ~ahsi arzusu ve kt-
yiflerine kalmıştır? 

İşte, azız dostum, benim ~i
kayetim bnndandır. Ben kırlı 
yıl kahve içmesem aklıma ;ıel

mez. amma, neden hakkıma 

hürmet edilmesin? lşte buna 
tahammül edemiyorum ve bu
gtiıı bıma ai<ıl erdiremiyoı um. 
Hiç olmazsa bu tevzi iRini kuı·'a 
ile yapı,;.ılar da. kazanamıyaıılar 
kara bahtJH1~1pın icabına raz\ ol
mak te~ltısıni bulsunlar da, 
sahsi w• milli izıeti nefi~l0ri
ıiin inc·ınme~indenJ kurtul lU-

Jar.,, 

Arkad~şım haklı~ıı 

H «11gi cihetten işe ba 1-.1r
sak bakalım arkada .. •ftıa 

hak veı mek mecburiyetiı;·l~

yiz. Kula0mıza başka semt: 'r
de yapılan kahve tevzilerind·' le 
buna müınıısil ııikayetler gP! -
yor. Numara alan her eve kah ·e 
dağılmamış, bir kısım vatarıd Jş 
bu yüzden mağdur olmuş . 
Eğer İstanbul halkııut t• '<İ 

edilıııek üzere tefrik <>dilen kı -
venin mıktan kafi değihıe H 

her eH kah,·e vermeğ m,ııi~" · 
ten imkan yol<~a kura usulü ı~k 
aıa tatbik olunabilirdi. Bu !I· 

retle hem adilane bir i~ ı,"iirü
lıir, hem de kimsenin şikayetine 
meydan verilmezdi. 

MvlUlLJ S .:?TOGLU 

ağır ve tehlikeli olacaktır. 
Yegane kalacak necat ve l't.!

vasala ümitlerinden ( Süveys l 
ve (Basra ı yollarıdır ki bu ıla 
(İran) devletinden mti•ade al
mak şartiledir. 
Bakalım koca Rıısyaııın bu 

muhaeimler karşısında alacağ1 
pek dikkatli şekil müdafaa . e 
şedit mukabelesi ne olacakt, r• 

Tarih 1941 "Alman . Tiıı" .. 
büyük harbi için en biiylik a
hifelerini açmı~ bekliyor ... 

Bahri ô7'DENIZ 

- Rlizgar çıkac:ı k g;ıJibn ... 
dedi.. İyi iri svelerimi a '"\!· 
şım .. 
Çaylarım içtiler. Fazıl: 
- Birden bire fena hııldc a

cıktım .. H11ydi ştı bıı.kkalı bir 
Ziyaret edelim .. 

Dükkana y:tldıı.şlıkiarı :uı.man 
sıcak bir ekmek iıokıısrı bii~bü
tün iştihıılRrını uyandırdı . Dıil! 
kanın önıınru- potnrhı hir ac:ını 
yorgun merkebinin sır!.ınrl • l<l 
iki taraflı. 'küfeden baklııtb .-k
mek bıralııyfllrlu. 

Dükkinın yüksek etiğirulen 
atladılar. Yeni kazıttığı .:;ıplo.k 
kafası, siyah ~enber SA.lııı.h ka
lın kaşlariyle canb bir deve d~ 
rll!ı Karngi\v.ii andtnuı bıı.kkal 
bariz bir Rumeli ıılveslylc sor
du: 

-· Bir şey mi !bun 1 

Fazıl dlikldinı.o muhhrv!yatı
na b!lkıyor, tUtll.!l pıı.lı.etlf'lri..-ln 
sliplirgelerdeıı bıışkn bir ~y 
göremlyordıı: 

- Peynir ""'' nu? 
-- ;. rn~ı va~ er~ııntm. 1ı.ııı. 

l\17,arıhlı . 
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YENi SABAH 
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Fütbol maçları Y HA • 

Yazan: Sami Karayeı----~-~-=--.:... ---·36 1• ( Y E N i L ~ - - ~ • ) 1 N B 0 Y 0 K S 1 Y A S l T E f!!~l Milli Küme dünkü ~ 
.... Hdıt hela.. )'Olısa Aycioslu Toaııı, haıım.mı kurt kapuı· du. Bereket versin Tosuıı, ken· 1 1 j li 

n Jı;Wr.u ılduı. • na aokmuştu. Kurt kapanı ezici disini toparlayıp dört elli dlls· temasearrdia sona ı ç a na k 1 - •• d e 
Dedi , bir oyundu. Tosun ha.munı ka· til ve sliratle fırlıyarak RŞağtı a e o n u n e ç 
Deli Hafızın gözilnden bir şey panla gırtlaklıyarak ezmeğe ve kalktı. .. 

kac;ar mıydı?. . Usta olan Deli bir yandan da çevirmeğe çalı· Güreş h krar ayakta b!l~ladı 

1 
.. 

~~dı ~~O ~~~~~-::~u b~~' şı~~~dele milthişti. Tosun, o !:!'a g~:!~~!r ~~':'ze v~l:r~k ~;!~~a~;~~r~:~;:~e~ ~# • ji . ş ~ f m a 1 n z 3 fer 
lalı görmilştü. Bu sebeple Her· kadar kuvvet sarfediyordu ki, devam ediyor~u. 
geleciyi deşmek istiyordu. elinden gelse Aydosluyu ezip Aydoslu, hasmını oyuna ge- Harbiyeyi mağlup etti "Yarının biiyük bir gün olma. y bahis olurken ~~ 

Fakat Hergeleci cevap verdi: kıracaktı. tirmeğe çalışıyor, hasmı ise Milli küme maçlarının son sı muhtemeldir. Talihiniz yaver I' a Zan : --..._ metin millet !i1"--' 
- Usta, bırak beni sen nasıl Deli Hafız kıs kıs gülilyordu. kuvvet zorile oyunları bozuyor k 1 1 d- - F balı 1 olsun.,, ' ce bu-·yük bı'r itw,'1 

A dolu ? B ' d d arşı aşma an un eaer v ç•• ~l ~ 

::!i*Si~~ .. bak, b~~- y~ra~im~:öldürecek herifi i~~ deı:~e ~~ d~,.t;~~~ geul sı::~arıAn~~a': t;~ı:ıı- ~~elltinde ~bıze~pe~nkku~y~;m:eusaı~ ~t: _• 1603 rçı ~A·l3uöı~th~~eü~~--
ld. Ö Mçlar az bir seyirci kütlesi ta. 1

1 
-,, L• ......, --. u--

- Göriiyorum, tenı ge ı - yle usta! .. Vallah Aydos Güreş bu suretle bir buçuk f dan tak- - ~'"" N - ed olduğu görülüyordu. İhtiyatla • rek Lord J(iÇO,~ 
Tosuna lunun keınilderi biribirine g""· saati buhnuştu. Fakat meydan· ra ın ıp ._......,,._.,_ e:te e h tar-'ta · d Ed ~y •• 

_ Öy .. le... ~;.,.;., v~ Galatasaray Maskesporu O • 1, nmude idi.- er '" azamı erecı>- tı. Bilyük' filo muavin gemileri- vard •· 
.....,~ da dig" er viiresler oluyordu. Bu F bah de H b ' - ı 4 ub- • - Tosun güreş ııyduraınıya- Zorla k ist' .-.- B' ener çe ar ıyeyı . le cenuba gidiyordQ- m ... aza 

- yenme ıyo.-.. i sırada bir pehlivan pes etti. ır ınağlfrp etti. Dün çok güzel bir Erkanıharp reisinden ve ikin- Düşman yıılmz cenupta, me- tesirin etti. --"* 
cak ona usta!. - Usta, korkuyorum .. Herif / pehilvan da mag"lfip oldu. . cı' '-·'-'--ı·ye l~·d----'· 0 geceyi 21 .,._ 8 V"'A oyun çıkaran Maskeliler sarı •••·mu ~ u .. uuan selil Kale """""' Bolon.vi'yi ablu- ,..,._ yı (~11r 

- Ben de öyle görüyorum.. bir taraftan kılçıklıyacak .. İki Yava•, yava• biiyu"k orta 1 "--i-'· amır· allıkta g..,.· el - ·-,- N ... h ı ff~ 
Al k dlrh ' ' kırııı.ızı takımı zaman zaman """' """' ~~ırm eı:ı- ka etmek gibi •idrletli bir ha • on_ c ı e · Kuvvetile mir...,lyor. de.naca eınlik yerini tıulup yenecek / pehlivauluı ayrılıyordu. Orta- nı· rlC· a et'-'- Şafakl ,_ __ '--r " harbiy ' .. - -, tehdit etmekte gecikmediler. ...,.., a """"'"" relrette bnlunal>ilirdi. Eğer mak _ ':. n 1 a.r1ı. 1 

To~Usta., ben onn daha kazan To~unÔ~i~ d.e gösteriyor •. Gör· g:s_ [;_os~~: il~e çi!tydpeo~~e:~ Galatasaray forveti ikinci dev- ba§lıyacak miilıtemel hadiselere aadı bu ise Harvlıı: filom~ iB- detlı hucum UJI ,_ 
dibinde Sfidiın.. milyor musun odun yarar .. ibı ~ rede çıkardığı yegii.ne sayı ile karşı koymak üzere orada ya • ter gece hücumile Hıter gündüz - baş~adl. Bııilhtelif '1 

.. vardı. 'vaziyetini kııl'ta.ra):ıildi. tacaklardı. Acıun kıunarasına onu kaçırarak \'e cenuba sürük ketin mu , ~ 
- Aferin sana, pehlivan de· duruyor.. Bu üç çift pehlivanın güreş · dönmedim ve amirallığı terket-

1
1 tiyerelı: denizaltı hatuna d"·ü· kın tehevvtifU., d 

dlğin hasmını meydan yerinde - Usta, şu Tosunun kıt~ !eri d,e üç saat zarfında ovrıl- M:a..ıann tafsilltı: .medim. O -ı.••ın başv-'-"'--'en ..., ld -cı:.ıJ 
ti be "" ~- ..... ,.... ""''" rebilirdi. H8l" ne suretle olıırsa o u. Bu ,- . JJ'.l değil, kazan dibinde seçer ve nde olsa ıllı!.. dı. Galipler, Tosunla Aydo.&lu - gönderilen bir mektup aldım. Bul •- '--"a '!'"~ 

- Baka, somaga· ! O kuvvet dı B Galata11aray 1, M~ O olsun, Alman tıloeu o sularda '-" "":':"'"' " 
sezer.. nun güreşini bekliyoı- . un • bir muhtıra idi. ve ~vekil bir bir milddet ahltonulacak olursa t~h:nrat_ ~~ 

- Çok ~I giire<ıiyor... senin olsa bugünkü gü~ ya dan sonra bibirilerile tutuşa · Günün ilk karı;ılaşınasmı birlik kabine& teııkiliııe karar büyük ruo ye~ \'e Alman na. ~ı?'l ~-....-
- Ee! staııbnll bunlar.. pııbilir misin? caklardı. Galatasaray ile Maskespor ta- verdiğini hildiriyor ve bütün na- donanmaaının rll<:at halını k• tah~. O~ 
- Aydos İstaabt.ıl demek mi - Neden yapamıyayım ueta • ' Tosunla Aydoslunun güreı,i kımları yaptılar. \ zırlann o gece istife.namelerini &erek onları Heligoland ve di- ~tı. Yalnlf 

usta?. - Oğlum. Allah her kulu ta· dördUricü saati buldu. Birçok kendisine vermelerini istiyordu. ben aJ<bur ~ 
- Evet, Kartala yakın .. Ben, manı yaratmıyor .• Bir tarafını kereler Tosun, Aydosluyu altı· Takınılar: ~ğıdaki mektupla kendisine t" ihıleri öıt.ünde yakalıyacak· __ Cerih_ ~ aıarııı ıf', 

Kartala glireşe gitmiştim. Bili- noksan yaratıyor.. n.a ahnuıtı. Fakat, yeneınemi\ı· Galatasaray: Osman; Faruk istifanameıni g-ooderdlın: tiği tahrıpie' 
rlm or&yt .. - Usta.! Hiç de böyle ~I .. ti. Salim; Musa, Enver, Halil; Bar M. Çö1'9ilden M. AsqulUı'e Şafıı.kta vaziyet eon derece -di'-- su~ 

- tstanbul pehlivaaian hep Al' d- ks' ' .,,._ 7 """ naültti. . ~ ""-" ıçoya ne ıyeıee m . . .....vaıı Birçok kereler de .6.ydoslu \'ıeros, Mustafa, Bülend, E\ıfak, 1 Mayuı 1.,....., Sab&hıR saat yedisinden ev- l>ir mild~ -~~ 
böyle usta mı olurlar?. oğlu koca İbrahime ne söyliye- Toııunı.ı altına d""';rmü,tü. Li.· Mehmet Ali. , . . Bana gelince, eğe.r bu Darbe sızı ... ,., 

_ Ellet, 1stanbuJ -hlivan • ceksin . ..,... m-kide oo- deg";"'k""'- lüzum ı vel dU.şman ftloeuna dıı.ir başka 
1
. .......... '1',.~: .,..... kin birşey yapamamıştı.. Tosw:ı Mask.espor: Refet; Necdet, ~· ...,. -~ h' b' h-'--- lmedi o ..,.,Atmaıı 

!arı ekııeriyetle ustadır .. Vahit·- - Oğlum, Allah buaları ınüa- oro M 1b görüyoraanı:a ba.n& yeni hü!dl • ! ıç ır ....,..-r ge · :ııaman ·'lif· 
d!r .. Onlara gllreıJ. uydurmak tesıuı. olarak yarat~- ı ço~7e~~ ~J m:t: o:;!~.; ceır:ı~i:~=~n·J:et mette bir v.azlfe veri~ dü~nuın yolunu ~etirdiği- ~ ya~~~atJ;ı 
g-U~tür. Bak Tosunun girişleri- - İyi ya usta!.. duğu lıalde n&Aşdoalu. \'&ne de Kenan. takdirde pek bahtiyar oW:a . n; ve garbc gidecek ynde ce . ço oorı:aı~~ 
ni nasıl karşılıyor.. - Bu. Allah vergisi oğ!Ullfl! T keaJlın•~ ,.<><'fillerdi. H ğı.ın. Ancak bu vaı:ife ııauri 1ıir" 1 nubuprklye doinı yol aldığı- marua kafŞI 

_Tosun, ~ı1raramıyae&k bu- _Usta! Ben k•" ok.kalık osun "" _.,. er Hakem: Adnan Akın. lıiuıet olınabdır. ıN<er bu müın l nı &n!adık. Kendi su!anna. doğ- :aana • ;.ı1 
~ ... ikisi de demir gi.l>ı idi. ~ 'di 1 deııı kti Onl ı:ı>ttsuJ:lur:ıı. " nu ortıulan. .... bir pehlivan olacağım denin?. Deli Hıı.fızııı canı sıkılmıştı. Oyuna. Galataaaray ıı...ladl. kiin olm•- tı..ıı& ol'dud.a biır ı:u gı yor ar e · ar vel A~~ 

- Sana kalacağa ben:aiyor.. - Şimdiden bilinm&&.. Herg:~eclye §unları sl!yiemlfti: Top bir anda kendini Mllslı:e - hlzırıet lıulunalıUeceğini l1mtt e- tekrar bize doğru dönmedikçe lı. dal!} !"'"" 
Dikkat et herifin güreııiııe bak ı - Şöyle, aııatl yukarı.. _ o .. gü....., _ ı..-.-bere kala . spor kalesi yakınları.nda buldu. deıinı. j biziın içiıl 4Jmruı ftJQswıa kartı ıurı'dı'mgın 
nasıl giriyer?. - Sen. böyle yorulmadıı.ıı ıP· °" . ...,. ....,..,, Mebınet Alinin s:.vurdliğu şiit ''Ben millt bir bilkfuıHıt tı:şki- hareket imkAnlll7..dt. · 

- u .. t.a. her taraftan gİinl9e dersen yetmiş beş seksen okka- cu_ a:!~~_.: öyle ___ _.......__ Refetin elinde kaldı. line taı-aftaııaı ve btıgttnkii buh 
1 Almanlar g.eri dlındüler Ei r taraf~ 

giriyor.. bk bir pehlivan o.lurııuu !. ...,.. ""' _,,__ Maıık..ıporwı k pulariıı ·raftda ıriçblr şaJıııl endişe, h~ - - · · 
- Aferin, iyi dikkat ediyor - - Çok az... usta!.(;oıc tatauı IBr ~- ortadan iokipf eden hlleuıw;tı lıir tavis meyzuub&büı olıımllJl. 1 Biltiiı:ı. o i&batı. bh'i\ılrini sıak ~ 

sun!. Safdao, soldaa, göbek- - Sen~ için ~ değil oğlum! da GaJ.ataMr&y müdafııe.sındıı Jılbdeleye girişildig+ p lltnda ~*1 haberler ıı.ldılı:. Saat ek>- rt"' 
ten gil...,.t de~rlvor. Btalm - Hiç olmazsa, yüz oklta ol- - Hep Toeanuıı glttt4 uy • koılayllkla keMildi. amfrallığı terket.mekteıı mııte • Jıu.zdk hırf\f ~ kruvuörii Fakat çıı -. 
Tosun da. df!ll dolu lııu"elletlerile mak istiyorum.. d rtJllam••oon ileri geliyor. Zamanla. her iki takımın dııı -mn. l'akllt -bqladığım ese- 1 Danzig'!n bir ka•ya ~'~ h&yrete diiŞ~ 
onu bomı.ğa çai1'1YOC.. - Olamazaın ?. Bu kadar ça- - Bari, Cugtr bımılan be-~ görüliiyurd Top ı ria mlld4faa olur.wıalı btıııuııııa- lı&beri r_ el d i . Bv. bir mayn , du. F!tıcber ~~ 

L>e\il. buk ve canı tez adam yüz alı:- ~ ayıl'9.. kaleler al'lll!Uld& durmadan 1 d& alııe itiı,ıadım vardır.,, ı badiae.i olaeaktı. luğıından ıı" ~ 
Hakikaten, Tosun, Aydoalu· ka ol.aıııaz... ( A,..,_ tııır) mekilıı dokuyor, Ankaralılar fil. ı Bil '1Il.Ütul:ıu göna.di.11"'1 Vaı: l.ooo'da (deıııiz hareki- nun yerine~ 

ya gtlree uydııramamuıtı. G"ıireş - Yetın4; J:ıeş, -- ekka =====:ıcz===== &uli ~malarından eUeriee soııre. yattıııı.. IQrteııi glioti. ~

1 
t.uuu ~ edildlgi ilde.) hepi. Vil90ft ıı,,ş 

ııa.ıı:ıyaJ'ı oo beş ıh.kll<a olmuıı - ile ne yapılabilir?. V:efat dü- fıreatl&rdaıı bir türlü w. lııir pa.r~ müo.ı.19 ıp., Jlliı.i. ll'ia "hapladl. &.t kaza Al- y&rmı§ ve )ll)ıi 
tu. Bu esıada Aydoslu, Tosuna - Çok şeyler .. Seo, pelıliv&· , ~ edemiyorlar. Gıı.Jatuaray öi19'len eonra benim için -ll':lkll ıMn ııahJ:l!erine yakın bir yeme bı.hriye ~ 
bir \ICY yapıımae11 idi aoıırıa, nın okkasına değil, ce<ı"iıCl'iııe Mısır Çarşuıı yorgancıların • t.orwtlerinin -.vurdukluı şiltler olırıcalı: bir •iye.at buhrana ve ~-~ -t 10.30 da dePUhde ~t~ 
gü~ ilftyri göateriyordu ki l bak .. İşte Tosun, bak Aydoslu· dan Seliinildi merhum Hasaıı de uvadaıo yerden anı<iu bey. altpm da mitthlş bir deııiz har1 Almnn flJoeumııı Almanyaya ıniş Bu ın >J"l' 
Aydoııl.11. Tosundan çok fazla ya binıey yapabtl.yior mu• oğlu Mahmut Yazanın birad_eri hıvOl".. "'"'akln bir iMri .,..,.. bine h...-lanacaktmı. Bir tek d.önmelne ol.ılı.ığuna .tüube kal- ~i7.İlll JI 

hll dı T"o-.>· y • ....,._ ,._ ....... İ"in ı... .....,ı lviti. ın..-iı. Bu .etıo~un D""ger Ba~'- '"'-~tel•fı' pe van • ..,.,.,ı, Armutlulu Hllımll aqıı mllp- çok miiaait bir vaziyetle yaka- - ~ ~ -o ~" '--""""' ııll' ' 
Toeun, kuvvet ve iriltk zori· Aydoslu, kuvvetli hasmının teli olduğu hastaııktaıı kurtu- lı.yu. Billsd topu kaleciye ~ Alman dona,-.ma~ına d~ mayo d&cınek_ lıtln; ııetir i liğini gör• ı 

le 1-wnı deledebll!yordu. elinden nihayet bir biçimine ge. yarak vefat etmi§tir. !im ediverdi. Hemen bil'll soıı- 9m drnıze aı;ılGıgın.ı. arıladık. mektubu ~ 
Sonra, Jlergelecide.ıı ö~diği tirerek kurt kapanıru söküp lderlnımun ceıııuıesi 7.7.1~1 ra da Kelwedio şUtünü Oıımııe tuz-ak hazH"lanıyor Bu t ırekAttan soa ... Alman d• k-adlısı- e~ 
bir takım ı>yunlarla baımımı bu· · kurtuldu ve İki dirhemlik yeri· puarteei günü Yeti!köy camüıı- gu"•4ı bı'r ploıı.J·-ı· aldı. g•..m..i liloeu, b;o:lm denn~ıtı arın:ua lordlu&u ~ .. 

k bi 

1 

. d b - -· ~ ~~ ol ' ı.. ----'-- ·' H ı · -ı..il"ııı ..... bf_ ır dayabfüp eodisirıi koruya li - nı e ulmuştu. den öğle Daınaaru müteakip kal· der.ın forvetledıı gayretli oyusı- Sabah urken Var Rooal'a )'Oıwıu ••••-.ı fN ~" •.ı~ •· -..u ._ 
yordu. Tıpkı biraz evvel Hergeleci • ciırdarak defnedilecektir. laruaa rağmııo bel' iki t&lnııı itııdim. (Burası büyük deniz landa a•det etmiıJ, l>.ı lılldıro bul etıni.şuııı;;;ı 

Hatt , bir ır.raıılı: A)'doelu, To nin lltltaema !ıöylediği gibi llır rahmetler, kederli aile- Whine de 8'1.J'ı ir&ıydedüeıneden hareki.tına mahıws odadı.r). de bitıufati. Bütün \•tnla.rımız, ıırl.tğı., b~ 
auna bir ide po~ dal'mı•tı. To- kılçıkla sırtı dil yere vuruyor· , sine sabırlar dileriz. 0-() ber&Wltlrl& bitti. Sabaha doğru ea&t üçteı:ibe- uıeyuı; v11 nevmit • te,lmı.r soıı· fena hAJ 1 
SUD, ııeri bir dönll'1e paçuıoı ri bizim (radyogo.oi Nnetrill) suz tarııasut vaai.f•riııe bali:· ş.et'o dt>V•nı 8 
bud ·~-ı. -.... ..... -.. İkinci d.e~ hızlanan san ""'··~ la ,,.......,.~ fil ıuek il:dere . geri döndUle.r. Q&_ kil olaı.'3~, a"~- -~-tı. lunıı.ı2ll takım oywada esaslı bir _......,.vn rıa:wo ~...,......., 09U· · .., ·" '-- • • k 1.J!;. w• 

Toeunun bu hareketi Herge- 1 CA,-.ALQ,Jı'. LLJ isttiıılilll temine muvaffak ot- nu lşanıt etmeye b&şlamıtfa. ...ana ı:vvnee ....-n ... e siy:ı.sı at aı ~ 
l~inln ona müteaddit kerelCl' \j \j du. Fakat uman zaman in bir filosllDllll Amiral gemisi buhrana dönüyordum. sa olsun b~tı 
!\'ÖSl-erdiği bir oyundu. Tosun ııu.t ilciyi doku geçe :ıs der- · Faıt.t arUk beııim zanıanım. nazırı ~dU ,~ 
bunu ~ok güzel tatbik etıni~ti. ç·f s 1 B h ·nc1 cııııabw içine giren M kespor 50 ~mal 4 aerece 20' şarkta j.. fec;miştL Öğleden. SQnra ve bil- denıeın. sıı t 

Deli Hafız güler-ek: } te aray ar a çeSJ e kalesinde bir türtil netice alına iti. r:ı.ıııek iti, Almaoların He- bassa ertoııi gün emin bir m~- de<:~ 'i gıı.~t! 
- İbram, Tosı.ınını tek paça· ınıyordu. A.akaralılar Ge.latua- ~lud ~ 126 Mil bMan öğreo.dim ki ı;iır.di il;-ti- beniıu. ku"' 11 

sını kurtarmasına ne dersin?. 1 JO "'emmUZ ne,.RIJmLf! giJ-J: 11kaanı.1 ra,y akınlannı -.ıensiıı: biralı:· pri>iııcı. lıulıutıı.yorou. dar mevkiine geçmiş olanlar git deJit·. Ba"~ 
- Çok güzel değil mi usta ?.

1 
.1. 

1 rı • Y 111' - ,,....__ mak için bi1tün gayretlerini &ar Bütıün filomıız denize açılmış- tikçe artan bir şiddetı.. be.nim . .J 
.., ,...,,;.,OPlar. ~-let- geri O""ıyarak -,, ""'- aleyh· d bul 1 - "' - il"; - .,unu sen göstermişsin P' KIYMETLI OSTAD - "' ,- "'" - ım e unuyor .... rmış . ... a. Bu hı~ tt•· 

ona?. u müdafaaya yardım ediyor, fa . maç bu şekilde O-l san kırnıuı. lrii onların toplanWarına iıtli _ beui 88ı;ır rd 
_ Evet usta!. M "" • N tt• kat topa bir türlü hızlı vuramı- takımın üstünlüğü ile bitti. r&k edemiyordum. İttihat par- bana 11nfı~ı~ 
_ Tosun bir şeyi iyi öğreuir· ı U n 1 r • , U re 1 n yaa Maskeliler beliren tehlike- Jrener!ıoi19e f, H"1.rl>iye ı tisinin şefleri siyaııetle deği . halinde ~ e!I 

se pek mükemmel yapıyor. l•in li&Yll.tfllUıaa mi.ili olamı- Milli kömenin ııoo ve günün şiklik olmıuıını i;ıtenı.iyorlaı. sıl teJal<l<1 
_0J 

_öyle a.mma usta!. Çok güç ve arkadaşlarmI ____ _. yoriaı:_. Ortalardan Enveriı:ı ile- en mühim karşıla§lllasını Fener, ll'akat hilklıınetteki mellkilerı.ı bir fikrirn .. l u 
öğreniyor .. Fakat bir kere de ri dogru sa.,urduğu top Aaka- bahçe ile Harbiye takımı yaptı- yarısım istiyoclardı. Bıı suret- dan bir nı'~İ~~ 
öğrendi mi tam yapıyor.. 1 Klasik halk türküleri ve geni ra kalesini karı~rdı Ve Bil - !ar. Dün Galataaaray karşı.sın- re BaşYekil M. Asquit h esk· ğı asla ııe l 

_ Tek paça kurtarışından leııdiıı şütün Galatasara.yı 0.1 ga da çok enerjik ve rlW.gün bir mesai arkadaşlarından yarısmı b'f ~ 
belli .. Güreşe girmesini de bir 

1 

eser/erini bÜgiik bir zevkle din/e- lip vaziyete getiriyordu. Bu sa- oyun oynıyarak sahadai berabe- kaybetmiş olacaktı. ·~ 
öğrense.. mek fırsatını kaçırmayınız, yı Maskdilerin hızlaıı,malanua re aynlan Harbiyenin Fenerbah Kişneri millet istiyor Çok fl~;jll 

- Usta. o vakit beni de ye- vesile olduysa da yaptıkları a- c:eye alaeağı netice merak edi tan ayrı!_ı;;,,~ ı 
ner bu herif! kınlar sarı kırmızı !llÜdafaada liyordu. Diğer tanı.( tan Pµarlesi ak· mişti. B~t• rııl 

- Yalnız seni değil, bana da Bahçe· 1. . . d' MOşterilertmi.zin istirahat· kol ylıkla kırılıyordu. Galata · Takımlar: şamına ka~r Lord Kiçnerh !eri, parl~J! 
lı.arşı koyar.. 1 miz C fSIZ lrı teri temin edilecekUr saraylılar da devre sonlarında Fenerbahçe: Cihat; 'Murad, harbiye nw.arstindeu çekilerek sai arkav ,,ib 

- Usta, Tosun çok kuvvet- 1 elde ettikeri gol fırsatlarından Muammer; öıner, Ali Rıza, ba.şkumqtıdanlık gibi mühim ka"'ısınd~ ~·I 
li .. Sonra, inatcı ve cesur.. ı bir türlil istifade edemediler ve (Sonu: Sahife 6 Sütun 1 de) bir mevkie geti riloıcsi mevzu~ münevver• ı 

Dedi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! bulmuştuıı;;P 
Hergeleci, elinden g<ılse mey- manidar. 0 ,v~ 

lana uğrıyacak ve Tosuna şöy- , Yedi genç kız o gün Leylanın ,- H i KAY E -=-=========...:-=================11ıı. rum, Denize ancak yalıınızın Ö· nız tebrı~ 
ie bağıracaktı: evinde toplanmışlardı. Oyunlar L o o •• nünde girebiliyorum. t.Jıu!\ se • kartıyorcıo·.,,~ 

- Gir, gilreşe ! .. tertip ediyorlar, neş'eli mevzu - N A s ı L B y D u M ? J yahatıı:re çıkıyorum. Fakat mü- Eğer bU ı1tl 
Nihayet Tosun, hasmını da· tar etrafında münakaşalar çıka· rebbiyem V\'ya büyük annemle sa onun ııa#~ 

!arken boyunduruğa taktı. Çok rıyorlar, gülüyor, konuşuyor eğ- • beraber. bir tesir 11 gıl 
kuvvetli olduğundan boyundu • leniyorlardı. • · _ Yazan: Süheyla Uytun = Leyla sustu. Başı İnciye liyorauıı11-,J11.f! nıkla çekerek zorla ontine al· Mevzu nasıl;;a ailelerin taas· döndü. cevap ve li' . ..,ıı 
dı ve kemaneye geçti . sup veya serbestisine intilı:al et- ten başka bir şey yapamazlar • İncinin dediği gibi ne cahilim, bam bir tane evlil.tlarwın sevgi- _ Görüyorsun ki İnci hare . matbuııt lı ıa 

Tosun böyle şeyleri mükem- ti. İnci kalın ve kızıl dudakları. dı. Bu günkü alılfil<iyet ise boş- ne korkağım ne de çekingen... sini benim üzerimde birleştiri • ketlerim ve hUrrlyctim büyük • madı te1<%uJ1t 
mel yapabilirdi. Haenıını wrlu nı bükerek ortaya şöyle bir fi · lukta klllını.ş bir lııstik tope. ben· Zamanın iyi terbiye görmüş, yorlar. Babam evleniyor. Bana lerin elinde idi. Onların çizdiği nız bu rtl ~ıı. ~ 
oyunlarda bozabilirdi. Nitekim, kir attı : zerdi. bir genç kızı gibiyim. Yalnız mürebbiye tutuluyor. Yedi yaı,ı· plan _üzeriuden yüıürl.~. Onlar göstercct' cJ'1:.İ 
elıne boyunduruğu geçirir ıe · - Aile taassubıı içinde büyü- İnci Nazanııı bu sözlerine kız· fula içliyim. Bunu da sırası ge· ma kadar türkçe ve fı:-.ınsızcayı dan ızı nsıı ve habeıııtıı biı şey nwrı ııe ıerİI': 
qirmez fırsat kaçırmadı. Zor • yen bir genç kız kızgın bir çöl dı. lince izah edeceğim. tamamen ögreniyorum. Mektebe yapmadı!"\. Çünkü böyle U.tiyor rııubareııttçlıı:~ 
Iıyarak önüne ve altııı!l alıver· ortasmıla dikilen fidandan fark· - Müsaade edersen ben senin Büyük babam Akdeniz kıyı • mürebbiyem yanımda olmak Ü· lard;, Riiyüklrrin her hangi ar . sinde ın• ıır~'!: 
di. sızdır. Ondan ne beklenebilir. yanıldığını söyliyeceğim. Çünkü larında bir vilayete memur tayin zere otomobille gidip geliyorum. zu ·• ·ne g"Urmek bir ev- Şimdı ıı- 1' 

Zaten, Hergeleci bu gibi zor· Evvela korkaktır, çekingendir. ben o şartlar dahilinde büyü • edilince oradaki akrabalrında Orta tahsili bitirene kadar tiyat-- l :ıcl , ndn mukaddes va - ~iyor~~~ Jıl>~ 
lu oyunları manevra~ ona utangaç ve yabancıdır. Saniyen düm. kalmak m~bııriyetinde oldugu· • ro sinema gibi yerlere asla git- zifcs .. t., _ .< iay~tsi1Jik ise karak· cek b_iiyu ~ı'. 
göstermişti. O da 6ğrendlğt &i· bilgisizdir de. - Bilgisiz, çekingen, utangaç nu görüyor. Ve büyük annemle ıniyorum. ' terdeki za'af mabs 'Lt.lür. yele ısal ··cJıl~ 
bi fırsattan istifade ederek 1 f-razan hemen sordu. ve korkak olmamak için değil ar:ıda evleniyor. Uzun müddet a- Bundan sonra büyük annem İnci gWerek : yeniı;leıt,.~p 
Yaptı. - Senin fikrine go"re her genç -. k d d · Her •eye ı'ta•t · · • a~ı Vı"";:, , ,-t1 Bakalım ıı.ltta ne ola··'·tı ?, kız bu'"tün hareketlerinde ser • mı· n ı doluda dolaşıyorlar. Bir tane o umayı ev e evaın ettırmemi - w ~ , vun ıg - ·r~: a:nıJıllf"ı'·,, 

"""' Yedi genç k.ıi giilmeğe baş • lozlarını yani annemi, ihtimamla istiyor. Büyük babam muv&fa- mek karel:terin k l"etini ın ' " 1 ı" \ 
Kolay değildi. BeUci. de . koı'kUlu b e~t hürriyeti tamamen kendi e ladıla.r. Bu zamana kadar on.la- büyütüyor, tahsiline azami dik- kat etmiyor. Liseye gitmeğe baş gös.terir? i>i• inci o ı;iS 
ldl. Aydoslu, us;ta, bir c:ıe oynak 1 • " " 'lıdır öyle ıni 1 n dinleyen ev sahibi söze karı§· kıı.t sarf ,..,, .. orlar. Fakat annem lıyorum. Ayın muayyen günle- - Evet. bilirdi~:ıı•e~ 
olduğundan bdk1 To~uuu oyu· •1men. z••"'tır, ~tadır. Babamla ev • . d .. bb' 1 - K.vlel'd iğiu zaınan <la biiyliK tığın yu1 {.ı ~ nile bozup bir taraftan yeıı.ebi • - ı <.ıı • • lW lnci . Eğer lı. "'3~ - rın e mure ıyem e gezme ve !erini dinlcycı:e'! mişin? arkad_..011~1c~,, 11.-di. . öne sürdüğün şu fikir hakikate - Bakın çocuklar, dedi, ben lb~ten ve ben doğduktan ~a sinemaya iziıi vetillyor. Bu sual Leyla yı bim . .,, e.Jc 1çiil.ıı, v;. 

Toııun, hasmını ıdtuıa alınca uyğun olsa idi bugün mua.seret nam! büyUdtıın t /J' la.zıı;:um sof'"a ölilyor, ."Jte Nihayet tahsilimi bitiriyor, diirdU sonu ağır flğır şu ı mııı-zıı;e ıı~ 
f!ergelecinln öğrettiği oyunları adabında b!llı yeri alırdı. A.nnne- Büyült a:ıın61llİn taassubu bil- az a.saas 0 U§wn ann~ .,... • miııa.fir ka.l>ul .Wyor ve ziyarete bı ver<li: k {lf)l, ı 
tatbika başladı. Zor ve teltll . !er "8 bab&lara gallnce bir lı:ö:ıe- yük babamın makul d!lşUnceleri katin~~ mahnunıyett~~- _gldiyorunı. Mektepte başladı · · ·- BUyilklerim beni.nı saatle ı :lhi:Yctı 
J~il oyunı,.ı, yapıyordu. ye ~ekilir vaziyeti kritik etmek- a.ıwıında 'ou YJUSa kııda.ıı .geldim. BUy:iilt .8.IUleDl ve buvük bQ. • • 4bıa, spor1.. ııvd.ıt. lievam..aıiiye-,_, ınj.iı;terler! _. • t 

J.... • ,.-., "' , _ • .; ,,. ~'r ~-~ .l: - . l •- .J J . :... ~-~ ; · ~·-~.._k,"' u · • ,.. 
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muz 1941 I' EN 1 SABAıt 

HARP 
AZİYETİ Son Ajans, -Telef on ve Telgraf Haberleri 
;aş tarafı 1 ino& sayfada) 
<lir. Duslar da, ordular. · 
lksek manevra ka biliyeti 
t.ıile , yer yer açılan gedik
iltamak üzere, müdahal~ 
ileri sürmek, mukabil ta

rlara geçmek fı rsatları 
!ardır. Bununla beraber, 
çok büvi'ık kuvvetlerin 
m edil,;, odi;;i anlaşıl · 
dır. 

1 

1 
1 

İki hafta süren \ 
harbin tahlili 

(Baş tarafı 1 inci IJ{lyfada) 
gerilla usulü iyi neticeler verır 
gibı görukmektedir. . . 

::;ta !in tarafindan, mılletine, 
mocbur kalındığı takdirde bu- ! 

k tmeden tearrızın müttefik kuv· 
· f lunduklan mahallı ter e 
" <le muharebeye pcyder · 1 evvel her şeyi tahrip etmek hak 
ti rakini temin ettiğini, kmdaki talimatı, Alman mah-
, Sloven, Rumen, Fin or-
ın taarruza baslamaları fillerinde büyük bir h iddet tev-

liyor. lıt etmiş gibidir. 1 
Bu usulün Almanla.n ziyade-

an ordusu, artık Rus t op- • .. 
nda ilerlemekted ir . Mu- sile müşkWata sok tıt'Sllnu gos-

1 

termektedir. I;iııııat Alman ga
nin ikinci haftası da hi- zeteler ; ııclc Ruslar tarafından 
eı ·ruiştir. 14 gün içinde bu tamamile tahrip edilmiş olan 

. Vasati günde 35 kilomet- 1 köyler hakJunda. bir ~ok yazı
.. · müştür. Bu ilerleyiııt;e l kır çıkmaktadır. Diğer ta.raftan 

l'tin büyük rolü vardır. Rus;,,,."a haöat aza.mi eliratle 
ılınenin mahzurları : ,_ o yapılmakta ve en <ıeri surett e 

rc!u ve halk maneviyatı 1 nakliyat i~in hatta tayyareler 

13 ır, ku llanıln1aktadır. Birçok or • 1 
. irçok kıymetli arazi, va- manlık mıntakalarda, bilhassa 
ınsan ve hayvan menbala- ı 1 
illüdafaa cihazlıı.n, ham j Luck mıntıı.kasmda yangın arın 
d ler ve ilah. elden çıkar, devam ettiği bildirilmektedir. 

Çe Demek oluyor ki St:ı.linin emir-
kilen halk, bir "bıı.rıgi- ı !eri sadakatle tatbik olunmak -

' dır, beslenmelidir ve çe-1 tadır ve hatta bizzat kendi mem 
'>lfhalarında harekatı şid- leketlerinhı ...,gı· nliklerini talı· 

e taciz eder, 
(" rip hakkındaki emirlerin tatbı
. ığneııcn yurt parçaııı, bir ı kinde bütün milletin kt'ndi ııefi 

• _1.a r haliue girer: istir • 1 
ılı;e de, bu ul.ırabın izi etrafında. bu birliği, R.wı mille-

t llzıın müddet 'lilmek güı;- 1 tinin eearete boyun eğmektenııe 
her teYi yapmağa. eanı1bna.s u..

1 1 ıtüstevli , yurdunıı emni • mini gd t ı 111 ·lıt~•fü•. , 
altına almıa ve ordusınıı l Times guetesinin Stokholın 

~ muhabiri, Fransanın mağllibi -
ıu <~yarında ikdu etmek 1 yetinden sonra bil' Alman ıı:e
~ ulmuş demektir. nera.I lnin aöylediği ba7.l !l()sleri 

'' ı:u'r~~~:--'yet•- ~- bildirınelttedir. Bu general, Al
.... .,.,. •- ...,.. ""' man orduıwmn motörlil ve sırlı 

· ~ilmentn mUteı<elli kııa- 1 ıı unsurlannın yapbğı fevkala-
1 1 tafı, zaman kwıanınak, de ·ddetli hileumların o zaman 1 

·. kaptırın ve kuv • bir hafta daha 1.yni şiddetle 
~ ırn,··kdir. ı idame ettirilemez bulunduğtınu 

hr:.i~ bir millet ve . ordu: itiraf etmiştir. Çünkü 0 zamau 
bın bu acı te<-<-llılermı 1 motıörUi vıı.sıtala~ın temi2*ın • 

. ~~ ~'C<!ğinde şUphe yok.tur., mesi ve bir ntikbar tamiri icap 
'iil etın ve yurtse~ıiin , etmektedir. Öyle ııaa:ılmakt.adlr 

, »ayılan Fra.nsanın bu ki eğı>r Rus ordusu bi.r hafta 
1. OU.ıı fa?letten nasibi pek 1 ~ dayıı..aırııa, Almanlar, mcr 

al'tl ııdıgı ~!aşılmıştı. Fran törlü vasıtalarının ta.mire ihti· 
ı, !Pr Uları, ılk_ vurusta. yı~• y&ç göetereceği. bir vaziyete- dil
~ aıumn~n ıçlnd~ıı . çökmüt l \jCCCklerdir. Bu da mütt-ea•izin 
"l<.tı lezahilr etmısti. atı~ndal<i. lflddeti azaltacak· 

tı: orounun, çekilirken, tır. Rus kıt' la.nnın milk""llmel 
· ~ ıat!farteekra: :ııanyaıı her ma8"lya.tı ve-Fraruı& ı.ıe Pı.lon

~ · ~"abes. göt~ediji. ha.! ya aaferlerlndm alınan . derıılct" 
' ~r· \'etmeıııinı te!ep edıyor. 1 den iatlfade ederek' iki ha.ftıı 

. 
1ll ordunun ifine en çok dilfpnanın anasın b ı g 1 ı -
Q ınaddeler, zahire, ot; van hücuınlanna kar.ıı koy • 
' hayvandır. Rruı;Yada bu İn1.kta. cöırterdaleri soğukk .... 

\ llıde- tar!Ala. ve çmyır · !ılık na.zan dikkıı.te ..ıımnıa. 
) l'aluıaralt : · >k edilJllesl ı mukavemetin gittikçe da.ha zi. 
~lefiıdır. Geride lıaJanl&r yııde (ulalı.-Ptı dtı.ımmek 
ııu~ııı ~ll~tini dll~~k doğııı. olur. 
h ~Yet.iude<lirler ve büt.iln , Mukav~ hillfilİ Rua milleti· 

blı ııııı".' tWıln_!.~ctirhiıttf.ıriıı.ılll niıı • yıılıııız. orilıelderinda t«elll 
-ııı, • ·1~ !_'~del. . . etmemekte, f1.ka.t Rua k&dııı1a-. ~ gıoı ,._, f'Mn un-

1 

_._.. __ ,_ 
1\.. ~ff\; deflldlıf. n ela ceısıı.teöe ça.tpllllll ............... 
:"'lla ıı!nıd. d rmaıııa Jı.lcıı.r.ar İlıpaııya.l ~o 
~ "*1ıc1; ıı.~ ~~' a.rliıı. mııhal*iı Rua kadınla. • 

tı lt.air. . ı mnn bu -etlai övmekt. ve 
~s d~, Riadıenbıırg, adile a- .a)'Hı demeiıtedir. ~ ~ateler

ııılUlzıımelere çekillrkeo de, f!mdtye kadar bır ınsanda · 
. tıtı ınewHerde ber tıa)'i gliir1UmeDlif bir \liddet ve te-

ı,:ı..:.tııı ifıti. 1 be'VVlirle müdafaa eden ve çar-
~tlll lıU- tahrip; tok: ~ R . lcadınl&rr bulunııyol'-

\'~ )er. 1 du. 
~~ ~ mukave- 1 lfıuıdlın bnşkt. Dentsche Al-
~ ~Zlltı biıı ,.ıdırt111 U. gemeine Zeitung "btlkleG1Diyen 
~ al'Zetmeoıine henla ım. bir vaziyet,, deıı b&haetmekte 
~Yor. Bı.onuala. belıo.ber, ve Rusların · muannidıme muka
~ ıı,ltUJit ~mel& mü· vemetinin Almıııı!arı daimi 9U-

lııa ~lig.üne kad&r piyad~ rette muhal'elıeye ilk tahminte
~~t~·v;aıa.rda ~duğu . gıbı rinden çok fazla miktarda. asker 
. ~ ~ ?1~ gösterml§ ol- .eYketmek mecburiyetinde bı-
ııtllııtnd-'.:,':ı»n ~l ıld_,._ J rakmış olduğunu kabul eyle -
tcıa .... ı zoı ı an na • ıxıektedir. 
~ OQı'lıtndlrır.. 'h 
ıı... ~ yol şebekesi yıldı- Nı ayet Stalin nutkunda ta. 
~~lıtlıııerlni okııamıştır. hıı.kklim altmdıı.ki memleketle!'
~ llııya, ne de Rusvada ara• deı bulwıan amelenin Ruay&ILln 
~:oı şebekesi bU plarun müttefikleri olduğunu söyler · 
\,~ı lrolayta~ram3s. lıesı hataı etmemiştir. Ht>I" halde 

~lla, ~l eder etmes; Stalin'in dilvetine bir cev1.p t~
lltı,,~1 ~en~ hatlanı_ıı A \'l'U- kil edeıı bin;oJC sabotaj vak'a 

. ~t\ıne göre tt.dıl etnıiŞ" 1 lan bildirilrrıektwir. Tass a.jım-
ır, 

1 
ua toprv.ldarnıda •l• s1mn llir ha.berine r,öre Skoda 

r e!'de ray ıı;enişliği, •- '--ikalıı.nnda· b;,...;ı. t.op kul-

değildir. Muharrik m&dl Iamlmıı.z bır hale sokul~uştuıı. 
. ~!erinin h-.rel<etlrre ....,. . -....... 1 
~ koıaylıkı.. kaçmlaca- Hollanda . vıı.ta.nperv~rlı>rı, Hol

~i' llu, hatlarından müs - ( landa.da bır Alman kimyevi ma.d 
\~. ı~ti(a.de etll'k.'!li milin- deler fabrikasında. yangın çıkar 1 
! ~1~r. Rusya.ta nelW.rter, mı..tır. Polonyalılar yolla.rı:ıı. ke
~li nıuvazi gibidirler. narlarına gizlenerek Rumanyıı.
~ llıüdafıı.ıı. hattının Dnie cı..ıı. ,A.lmanyayıı. benzin nakle -

· lıj Yaııdığt malümd= U- den ı.amyoaları kurşunla. del
~a r ~kilme emri verildi- mektedir. 
ı tara,. Rus ordın:u hu ~--------

. b;t a .~vanılı ve nisbetle , 
'lıılo' llıudaf:aya. karar ver- , 

!loı or. 

-
Hava Kurumuna 
ga:nhm edenlt!r 

~ 

Suriyede ı Türkiyenin 
mütareke 

• 
şagıası 

(~ barafı 1 inci -~!ifada) 
zar teatileri olmaktadır. 

9 İtal.raıı gı>nt•ra li esir olclu 
- ,, -Kah ıre. 6 (a.a.) ı.:ıbe~ıs 

taııd.ı. yen iden 9 ~enerı- 1 teslim I 
olmuştu r. 

Vichy, 6 (a.:ı.) - Suriye ha.
rekatı hakkında 5 t emmuz ta
rihli Frallbız teb l iği: 
Şarktan gelen ve kıtalarımız 

tarafından karşılanan İngili z 
kuvvetleri, cuma günü ve cu
martesi sabahı ancak pek az ' 
terakki kaydedebilmişlerd ir. 1 

Tüdmürü işgal etmis olan mo 
törli\ kol'. '11'. Humus istikaıne -
tinde takriben 30 kilometre 
kadar arazi kazanabilmişlerdir. 

Dirizoru muhasara eden kol, 
şimali garbiye doğru bir kaç 
hafif cüzütamlar göndermiş
tir. Üç gün evvel, c~zirenin 
şimal kısmına girmiş olan ku..,
vetli motörlü kol, ancak Ke
melşllye kadar terakki edebilmig 

tir Mercayun bölgesind4! karşı- ! 
lık!ı topçu faaliyeti olmuştur. 
1ng:ilizlcrin Cezziııeye yaptığı 
hücum, geri püskiirtillm üş tür . 
Topc;umw:, müte<:avize ağır ka
yıplar verdirmiştir. ı 

Sahilde İngiliz fı1osu, cuma 
gil.nU öğleden a;ınra neticesiz <>-

1 
laraıt Damur üzerindeki mev
silerimbıi bombardıma.n etmiş -
tir. 

Diğer bölgelerde kayda değer 
bir şey yoktur. 

Beyrut dün gece şiddetli bir 
hava hücumuna marna kalmış

vaziyeti ,, 
(&ıf tarafı 1 inci sayfad4) 

I · 

Bu karşılı klı anlayıs ve bi-
taraflığın Boğazlar rejimi tize-
ri~clf' nasıl b.i r tesir yapa.ca.gı 

d.üşüni_ilmüştü. Bu lıu~ueta ile-
n •urulı>n faraztyel<>r T ürk ef-1 
kan umumiyeııinde ~idıi,tli a
k isler uya.ndımı~ ve Türk gav-- 1 
teler i Bolfıı.zl l"ı •l';mak ve ka pa.
mak ancak Tüı·kiyeyi aliik:ular • 
eden bii- i~ olduğunu yaznıışlar- J 
dı ve hak ika t ta Tüı k mathua.
tıııın yaz<lığı gibidir. 

l\fontreux nıııkavele..i hüküm
lerinin çabucak unutulmuş ol • 
ması~a hayret etmek lazımdır. 
B • ı mukavelen in 20 inci madde
sine g'5re Türk iye muharip ol -

-ru ..tkdi rde harp ~m-ilttr in in / 
Boğazlardan ge<;mesini münhıı.
sıı ~ın Ttir kiyt! t:·Lvın edecekt.ir. 

Gene ayni muahedenin 21 in· 
ci maddecine göre de eğer Tür- 1 

kiye kendini tehdit altında gö· ı 
rUrse 20 inci madde hükiimleri- , 
nl tatbik edebilecektir. 1 

Bugftnkü şartl&rın Türkiye • 
nin 21 inci madde hükümlerini ı 
ileri sürmesine müsaid olduğu 
inkar götürmez-. Maamsfih bu, ı 
Türkiye tarafından ittihaz olu· 

1 
nıı.n vuiyeti tut00ak kola.y bi.r j 
şey değildir. 

Suriyeye İngiliz kıta.l&rıam 
girişi, esasen muhaseım.tı Tilr· 
ki yenin cen· :. ı hudutlannıı. yak· 
laştil"ınl!JC. AhnaQ - Ruıı muha
senıab Türkiyenin Karadeniz 
vıı Kafkasyadaki vaziyetini bir 

1
. 

kat daha &lll'Slntlia bir hıı.l.e koy 
' du. • 

br. Trablusşaın da bombardı - Bundıı.n bir kaç gt1n evvel 
man edilmiştir. Hava kuvvetle- Moskovaıian gelen bir haberde, 
rimiz durmadan, düşman zırh- Batuııı limanını mildafJ.a için 
lı kollarını ve Tüdmür civa - 1 alıng,n bir takım tedbirler ailf
rındaki dlişman askeri tahıı.ş- redlliyoi"du. Malfıııı. olduğu U-
9ütlerini bombardıman etmiştir. re Hucr denizini Karadenize 
iki İngiliz tayyaresi düşUrill- bağlaya:n ve- B'alr& petrollerini 
mllştür. nakleden Pipelin Ba.~um& mllrı· 

laglll:derin Deri harekih tehi olm ıktadir. j 
Kudti8, 6 (a.a.) - Müttefik- 1921 de Kars mllfıahedesiyle 

!er. Beyrutun 15 kilometre ce- Tlirkiyc B1.twlı şehrini ve lima· 
nubunda Damur ımıağım ge<ı- nını Gürcista.A& terketm'_.. Gi>r , 
~'·'·""'p· TUd.ınilr'den gelen ..,... ......,_..- cisbnın Sovy.etlet Birliğine . il-
miittefik kolu, hiçbir mukave- tihakı U&erine TürJtiyeniıı Gür-
met gjinneden petrol bonıswıun ci.stan lehine yapbğl f~~ 
4 nuraaralı Lta.syo"lunu işgal tan istifade e:ıOOffi. Ancak, TUr· 
etmift,11'. lılü~tefikler, ~am ile kiye tir şartla Batumu Glircis
eahil arasında. Ce>:zine'nin lO tana terketmi•", Türkiye- Ba- ' 
kilometre kadar ııimaliJrarbisin ,,.... .. . ~ tum llmamıu hiçbir vergi ve 
de r: .,rif'i iııgal etmıql~nu . resim vermekaizin kendi ticari 

lfu:+ıllltwla .hti 1 . . kull ktı De aleylllarhlt ı yaç arı ıçın anaca . • 
~p, fi (ıı...a,) _ Hırvatiıı- mel! kt Batum biP nevi Türk li· 

tanda. Bi>lşevik tedhifinden ev- IJl~ alam kalıyoı:dıı. . 1 
velce daha ge<;enlerde kaçıp ge-1 Bilahare· 1926 da. Jı:nkara hü
len on binler~ Uknınya.lı bu- kt1meti Musulun Iraka yııni 1n
lunmalttadır. Eli silah tutan glltereye aidiyetini tanıdlkt&n 
hemen hemea bütün Ukranyalı- sonra Kerkürk petrolleriııden 
1ar de!"hal Bolşevikliğe karşı mahrum kaJdı ve Batwna. akan 
lmrbetmolr için gönüllü k1.yde- petrolden kendine hlasıe çıku
dilmişlerdit. Bu suretle Hırvıı.- 1 mağı araştırdı. 1 

tlstan~ ~~~a.lıla.ro~n mü: Ka.fkaBya., Rus - Tilrk menf'a
relılRp bW gönUHü heyeti aelen atlerlnin karmakan§dt olduğu 
yesi teşkili dlişilnil!lnektedir. ı bir yerdir ve bu eııaııen Girift 

1tal;ra ~ Tt'\Jllğl olan vaziyeti biç te kolaylaştı-
Roına, 6 (a.a.) - İtalyan or- ra.cak mahiyette değlldir, 

dulan umıımf lmnlı"gillnnın 393 __________ 
numaralı tebliği: 

Fransada Şimıı.li Afrikada, Tobruk'ta 
topçumuz iki düşman batarya-
sını tıı.llrip etmiş ve limanda K .. . ı·kı 
demirli bulunan ge"\ilt're ateı:o l omunıst ı e 
ıı.c;mıştar. 

Mihv<'r hava te.\Jeklciilleri li- •• d } 
man tet!isatına, demirli bcılunanı muca e e 
gemilere, istihk8mlarıı. ve ba • f 

Stalin hattı-
na hücum 
başlıyor 

(Baş tara.{\ 1 '""' ~yfadlJ) 
olunmuştur. Bizim zayiatunız 
11 tayyaredir. 

İngiltereye karşı mücadelede 
Alman denizaltılan Atl8.ntilrte 
cenmn 33.800 tonluk 6 ticaret 
geınlııi batınnışl:ır ve diğer bir 
genıiyf torpillemişlerdir. 

Alman savıı.ç tayyareleri İn
giltere sularında. <lün gece cem
a.n 11.000 tonluk iki vapur ba
tırmışlardır. 

Alman a.v tayyareleri, hava 
muharebelerinde hiçbir zayia+a 
uğramaksızın Manche üzerinde 
bir !np;i \iz av tayyaresi düşür- , 
müşlerdir. 

Şimali Afrikıı.<la, Tobrukta 1 

İngiliz tanklarının bir ~ıkı~ te- 1 
şebbüsü Alman - İtalyan topçu 
ateşi karşısında. akim kalmış -
tır. 

Alman savaç ve pll<e tayyare
leri Tobruk liınaııını bombala
mışlardır. Bir ticaret gemisine 
ve bir liman tesisatına. isabetler 
olmuştur .. Düşman sah il batar
yaları tahrip edilmiştir. Tahrip 
tayyarelerimiz Habbata civa
nnda; İngiliz nakliye kollarını 
dağıbnış!ardır. 

Akdeni:.de, Alınan sa,•aş tay
yareleri 4 Temmuzda Kıl:lrıa a
daS'lnın şark sahilinde Fama • 
gusta limanının tesiııatın1 bom
bardıman etmiflerdil'. Ağır çıı.p 

1 ta. bombalar limanda. buhman 
iki bü'ük tioanıt gemisine ve 
irklb iskelesine ill&bet etmiŞtir. 
Adanuı bil' tayyare ineydl.IUllda 
dü'>ffiıı.n barakalarına. bomba.lar 
dÜ§miiştür. 

fl~barpler 

Stokholnı, 6 (a.ıı..) Fin 

Akhisarda fay-
dalı yağmurlar 

Akhisar , 6 (a.a.) - Aylar-
danberi devam eden ve bilha8"" 
t ütün mahsulünü tehdit eden 
kuraklık, dün yağan bol yag-
mur ıle bertaraf olUl'\muş•ur . 

Zürra sevinç içinderid. 

Almanlar her 
cephede geri 

atıldı 
(Baş tıarc." 1 inci S!JllfaM) 

lıı.mcıı. ellerinde tutarak düşmıı.· : 
n ın bütün taarruzlannr tardet
mişlerdir. Nehir civarında Al l 
mantar binlerce ceset ve birçok 
harap olmuş tank ve tayyare 
bırakmışlardır. Mutaarrızlar · 
dan bi'rçoğu mezarlaı-mt ,,.,hrin 
dıbınde bulınu;ılardır . 

5 Temmuz akşamı Borisof ıs· 
tikametinde kıt'a.lanmız şiddet
li mulıarebeler yapmışlar ve 
mukabil taıı.rruslarda bulunmu'j 
!ardır. Muharebeler devam et- , 
mektedir. 

Beııarabya mıntakasında, pi
yade, J<Üvari ve zırhlı kuvvetler-ı 
den Mürekkep mühiın bir Al · 
man - Rumen grupa Be!Ui isti· ı 
kametinde ta.arnıs te(tebbülliln· 
de bulunmuştur. D' ~ma!UJl bu 
istikametteki taarrımına kıt

alarnnıııın şiddetli mukavemeti r 
mani olmaktadır. 

Y ıı:pllan tetkikat netle'l!llinde 
4' Temmuzda. düşürüleıı. dıı.naıı 
tayyarelerinio sayıııı , evvelki 
tebliğda biMliril ği ömre 43 Ol- ' 
mıı.yıp 61 dir. Bi:ı.iın zayiatımııo 
29 ta.yyaredır. l 

kıt'ı.Jn..,nm Ra'ı!gö etrafındaki 
hım ıtdolnrı isgal ettikleri bil- Ml'naııllırllt b.~'nı' eı 
dirilmektedir. tıweç pzetele!i - ~üat 
ne y.iire, bil işgal, ~M<k>t!i ç&.r- Berı>, 6 (a.a.) - Ba.sler Nab-
pıAmalardan soııra vukua gel.- richten guetesinııı Bertin mu
r.ıiı,tlr. Maamafill Henl!!Ö etra- habırınin bildirdiğine göre, ıntt
lfınd:ılri muhareR 11.müa kat'! luın Rus kıtaları , Alınan hat!,.. 
safha.ya varmamış bulnnmalr • rının arlraıında fa:ıdiyMte bo
tadır. lunmakta berdevamdır. Altnaıı 1 
52000 'R1111- .I<eri iıeıılİlll oldu askeri mütelıaıısısla:ı:t, Stııfın 

:Bedin, 6 (La.) - Stefani: hattını mab!tmt'.IC için ~etin "llU- : 
D. N. B. aj;uısını-:ı l?ührer'in har ~beler V'em\Mo iotıp edet.eğln6 

umumi ka.rıı.rg.ihında.o ald.4iı tahmuı evltmıektedir. ı 
bir habere 1fbnı diin Minak'in , Prııt .;_ehricin geçttiıılndııa 1 

ga.rbinde Alman kwka.çının ı:... bııtıaeden Alman ~teieri, 
siri altıuda. yeniden 52.000 Sov- Sovy'let t.llChiz& nı ırıMetıı-- 1 
yet aakeri Wihiac'ı.ııı bira.k&ru !iğini, Sovyet milda!aa.sınb 
teslim olfW141.al'dır. l ııannıınaa ıı.ırtllğt ve ~ 

Pin _,...._ wııilı güçliığü dolıı.yvıi:rle Qok ıı>ddetli 
·-.. v- ıımharebeler 'Y'llll:ee. pkliğ\ni j 

Helainki, 6 (a.a.) _ Dl.in ııa- söyleınektedır. . 

1

. 
at 18 denberi Tallin rad\'Oflu • ~~ ......,, 
ıeoriyatını kesmi!Jtil'. 

. ~..._, ... 
Paris, 6 (a.a.) - Afi ajan

"'1un bildirdijine göre dört 
Fransız partiııi, !ıışist Fransız 
b'rliği, Fransız halk ve milli 
lıırlik partileri komünistliğe 
lts.rşı Avrupa. mücadel8ine i.,_ 
tira.k etmek ilure bir gönüllii 
kıt'aaı te§kiline karar V"ermiJr 
l~rdir. Bu kıt'a, Sovyetler aley· 
hindeki cephede FranQayı tem
s ' I edecek ve Avrupa medeni
yt!tinin müdıı.fılasma lnzmet .,. 
decektir. Gönüllü kıı.:ııdı bu 
dört partinin bütün şubelerim:le 
ve Pariate açılaca.k olan husu-
si b!r bür~~aca.ktı.r. ı 

M811kova, it (a.a..) - lzv~ 
gar.etesı, "Paraşütçülere karsı 
ilk mücadele tecrübeleri,, basılığ1 
alt.ada yazdığı bir ırıa.ka.lede 
diyor iri : ı 

Muhasemat l8llaaında düş - 1 
ııı:ının indit'diği. paraşütçiUer hiç 
bir yerde tek bir hedefi bile 
taarruzla işg~ muvaff8k oıa.. I 
mıı.mışlar ve hiçbir yerde kıt.- 1 

lıı.nıruzla açıkça muharebeyi 
yani boy ölçüşmeği ka.bul ede
menıiI;lerdir. Alman paraşüt~- ! 
!erinin bütün mücadele usulleri 
o~k1yalık ve cliSuslıııt ~klini a.l-
111ıştır . 

taryalara taarruz ederek yan- Vichy, 6 (&a.) - Fransız na· 
gınlıw çıkarm~. infilii.klara z>rlar heyeti dlin a.ksam bir top 
sebep olmuıılıı.r ve küçük bir j Jantı yapmıştır. Toplantıdan 

Pek alçaktan uc;mıı.k suretile devlet sekreteri B. Benoist - eri 1 terk gemiyi batırmıı;lardır. sonra M~redilcn tebliğe göre Am •kay 
Sidi BatTa.ni oivannda bir dilş Mechin, Ankarayı ziyareti hak- 1 d k Al 1 

Düşman paraşütçü müfreze- ! 
lerının büyük bir kısmı yalnu: 
yakala'>mış ve tamamiyle imha 
edilmi~tir. Parqütçtiler nihayet 
nıuuafaıı. muharebelerini ka.bul 
ediyorlarsa ve ekseriyetle sela
meti kaçmakta. buluyorlıına, e
ğer kaçmağa veya gizlenmeğe 
muvaffak olamazlarsa euer'ru 
lıava.ya kaldırıp teslim oluyor -
lar . 

ınan hava üssüne kıı.rsı yapılan 1 e ece man 
taarruz esn:ı.ınnda ıı.v tyyreleri. kında malilmat vermi~tir. Ami· J · · 1 

miz: kamyoı.ıan ve barakaları ral Darlan, dahiliye nazırı sı- ı• l } 
at-· vermişlerdir. • fa.tile, umumi idar~' ırde komü- ve ta yan ar 

Şıırki Afrikada kahramanlar- nist tahrikitt ile mücadele için . _ \ 
dan mürekkep küçük bir grup ıı.\ınan tedbirleri. a11lıı.tnu..,e ve . v_8;'llllgto~? 6 (ac.a.) -:- öğre - l'llnrnuuısk ilenin döı;medl 
lla.Une gelen Gana - Sidomada- bundan başka.. 14- Temmuz milli w.ıldigme gol'I'., Amerika Bır- Slokholm, 6 (a.a.) _ Mur _ 

l~ devletlertndeır cµka.ruacak 
lli kıt!alıtnmız yiyeceksiz ve bayrıtmımıı kutlanttı<ıSı hak~ın olan Almaıı ve İtalyan konso • . m:ınsk'ın düştüğü hakkında ki 
cenhanesiz kalClı~n için, İm· da ittihaz olumın tedbirleri bil· lbslukial'ı memurlıı.ııı, 15 tem- haberler mevsiın•iz gözükmek-
kaiı nil!tietihde çarpuıttlttaıı ve ı· dinni~. muzda Amerika. trımsatlii.ntiği tedlr. F'ıJhakika, Stokholm - Tid-
cı~lta· dün G<>re civarında dli~ - ile l'..izhonıı. hareket edecekler- ningen gazet.eııinin muhabiri, 
manlara pek nıahaüs zayiat ver- R eJ dir. Amerika dönüşte, Alman cumartesi günü, Alman pike 
mesile neticelenen bir muha.re- oosev t ..... . i -· .. _," llombardıman tayyaı·eierinin ...__ ........... .....- ., sonra uker yaı ....... ya ve ışg'.ı -..tın......., 
~.,N ,.u..,..__. ıhe!nleketlerdelı:i Amerikan ~ lfurmansk demlryohıııa lli!cum 
1Mefleriııi mıduıfaa eder:elıı v .. t d soloaluklannın 86 memur1ınu A- ettiğini ve bir çok noktada hat-
lıuvvetleri gittikçe artan düş - aşıng on a 1 meuikay.ıı. getirecektir. tın kesilmiş olduğunu !)jJıfumek-
mana teoılim· olınalt mecburiye. / Amerika vapuru halen griye tedır. Bu haber, Munnımıık'ın 
tinde. ka1mışla.rdlr. ('Raf ttmıfı l. i.wi •Yfıui.aı) boyanmış ve i>ımi Wetıtpoiıı 'a düşmediği fikrini vermektedir. 

Gondarv.. d~ nwıt&kalard-. . dö 1 ,., • ..,. ... ,,..,mi• bıılunmaıctıadır. ZirA, aksi talctlil'de', denıltyolu-
muhııttbe devam etmektedir. ı Vaşingtonıı. beyaz saraya ··n. ........ ~- nuıı bomba:rdımaın lilzumsuı1 

Pflfledıe pıoMf 11oru- miiştür. B. Ro.sevelt, beya:ı Muğlada bir çoc.uk .bır şey olurdu. 
Buda.peşte. 6 (La.) - Macar saraya muvasaJııtlm mUteakıp, 1 ''-k- hMbiııi it r. t 

Alıhi..-, 8 (l~) - TUl"k rcıilltı mödata&. ııeaııetlniıı emri; 1 milli mlldıdaa. ve lwicl lfl1waet Bakımevi ~ıldı ,,,..~ n ı a.,ıı. 1 

sa:na : it 

Sıvasta feci bir 
cinayet 

Bir dam kansını 
öldürdü 

Sivas (Huanıd) - Salı geooc 
1 

si şefırjmiz posta telgraf ve ~ 
fon şubesi önünde kanlı bir ci
nayet işlenmiştir. Bu hususta 
C1de ettiğim tafsilatı bildiriyo 1 

rum. 

K ümük Sabri adındaki şahıs 
evliô.fr. 6 çocuk babasıdı r. Karı· 
sı Saliha ile ber aber gere park· 
tan eve dönüş lerinde Salihıı. : 

-Çarşıdan gidelim diyor .. 
Sabri daha yakın yollardan 

ve postahane arkasından gitme
lerini istiyor Saliha '. 

- Uta.nacak ne halimiz va.r 
çarşıdan gidelim dıye ısrar e
dince bu yolrlan gidiyorlar; 
tam telgraf ve telefon bina.sının 
önüne geldikleri zaman. . S" bri-
nin bacanağının oğlu ve yanın· 
da baska birıei ile : 

- Sabri ağabey ne u.maa 
gideceksin diye ımnW!maya 
bıı.şlıyorle.r. 

Bu esnada kansı Sıı liha da 
arka tarafta kalıyor.. Blmlar 
konuşurlarken Sabrinin kulağı
na bir _, geliyOP .. 

- Dur ne yapıyorsun Sabri 
burada? . 

Bu - i1Jiten Sabri döııü)"lll' 
baklyor ki.. 
Anwası oğlu Hacı Halil k .-ı.

sı Sıı.lihanın büeğfodea tııtmut 
ODU söriiklemelc İslİ}M. 

Bunu gören Sab>'i be~ 
tnb&nca.ıını çık ra .. ak iki ııne 
birden ateş ediyor. İkisi bir· ıı 
yere düşüyorsa da S&lill a. lnıtı
da lı&yata gö;>JeMr:ı \ k ı yarr. 
Yaralı H:\cı H~ !il h'.lstl> ·ve 
kaldınlıırak tedavisiııe b· . 1~1-
yor. K .. lll Sabri had.& ınah::rl
linden ltac:ıy0rsa d:ı. zıı.b ıtamtzın 
.ıjdde!Ji Vf: crldi an%! rmıı.Jıırı 
karşı&u.11la vakıılanacağını anlı
)lf<ıı ~bri ·~1 - ıtıı.t sanra r;elip 
t.eıııl ' lli oluyoır. 

S:abci füvl\sta buluınoadŞ 
bır titr.adıl kansı s..!iha.nı .. Sab
rinin amca.ııı oi:Ju H~~ i Halil! 
sevdiği ve böylece koca.<;•ııa iha
net ettil(; ııi ~tn-i bfül":fı na.
•ittıdtyı. k r bu iM. Y"~a101n11R 
~ ll:ia taamnmill et,.. 
mekUı olrlujfu. -.m:'&k """ lıitdi
sede taha.n1ro:ü~iin i ifl ~ 

yuziind~" bu iııı y:ı~-rı a.ırla. -
'1fnu~r . 

(,'bmlıuriyet m\iddeArnı ...... ili
ği ltatil. Saloriyt m'9'k'if 1/tlir~ 
ÜT'. 

l'Wrii lliilf...t~ Wtiıol.>ri 
CUm.lmriyet Ha& E'lirtii<i Wl

"'"'1iv. milfett~i Kars 111.·h.!.na 
Zilıni Oı·hllJı bu hafta dıı ~arkıt 
&. ve B i<'nırll. T·ıtAA· ,,,, Jı.ki 

parti ish~c-ini tefti~ etır· · ~\ ü~ 
re şchMr,1i7.den ayrılmi-:. 1 '" 

()t>Omohll li...Ukleri ı: ~lift 

Tica"" Vl'idWPti t-.a •• ınd.w 
•em.re~ ithal cdölmiş olıı.n 
oto'»ob\4 li.."<ti!derınclcn vi:,;ye -
tiMiır İl;İll ..ynı.., !!2 :.i.stik 
gelmifı t>ldu-'ımdan gt'<'"" tcvzi
a1tıı h'İ<' alm&mıı om,. ~ m ii him 
~!erde f)lll•- ..e çok far. la ih
ti~ı blıl>111- makine soh iple· 
ı;n.e bt.günleıoo tev11i <"riikcek -
tir. 

Divrikı.- itli okul i.......U • 

Dıvrıkte )'""iden ya'> ı lmakta 
olıı:A 'il( ')lc•ıl · b4."Llst ş:;, · ı~ böl • 
gea.i dahilinde ~i ol.ııayan soo. 
sistem '8i~ uırzda in~:vı tına do
,.am edilmektedir. Geçen yıldan 
beri ,Pnm bir halde lo11lunan 
bu hinanııı i'nllll r rlilmeRinde 
vıı.13Biıı yalolııdaa aJi.lq,du ol· 
malltadır. 

Gü1.el Divrik bu suretle mo
dı>rn bir ilk okula kwusmıış o
IOJ. aktır. 

~i. iır kahve ihti 'ıMll • 

Ticaret ofisi umıım ınttdürlü
ğll. ta.raflndan vilayetlere tevzi 
edilmekte olan kah\>elerd~n vi
lavetimlz b issecine isa.b~t edecı 
2",o çıı~ııl kahvenin bugtmlerde 
Vit!y?t evine g(;nderiJeceği lıa.
IX'r allnmıı;ıtır-. 

Ytel "fıt>r .W-pı&so nıti.:fürü 
.-it•-..ioe 116.'bdı 

Bir mürlcfottenbe!'ı aygır do 
posu müdürlii~mde vazlı;>.ı:ini 
vekllııten idare etmekte bulu -
nan mertner Abdurrahman 
Eroğlımun yerine ba va:>ifeye 
asaleten tayl:ıı. t'!!:lilcn Çift.d ar 
hara m6dil:r nıu~'lini Rifat Gök 
tan '!ehrtıııi:ııe gela>i:ı v;ızifrs"'-' 
bııştamı,tır. 

No. Ntı.. 

;~ı . v• · n:><>törlü. kuv.
1 ~ ı h'&Jla. orduları daı fa. 

~~lıhasındadırlar. Çok dıı.
. "llj~ muharebelere inti1.ıı.r 

~~~l· 
Ha.VW' lmrumuııa yillw>k yar _ ~ bugil.n öğleden i~ Bu- yüksek müşa.virlerile görütme- Moskova. S (a.a.) - Sovyet 
dımlnda: bal~3'1 ~ı>eeA ile clvarmQa. t:Nb._ ve' Mm& bulnımı..,tmt R &ıo.. Mufla:. 8 (a.&) - Diln hıı - iatihlıarat biiro&u reı" muavini .==========-~ 

· ~•~ m''"'-~ •• '--'' ,__,...,_,___ velt, ezcümle hui~e na.eır 11ada Çocuk Eai""'eme Kun ı - Lozovski, Rusların Alman: ha.t. ı n~_. ..... •leylı' -"• o!dı:0•;:unu ı!iz-

~ "- Zelllıele 
~ 6 (ııı.a..) - Dfin öğ
tııi~-t !7:41i te bııl'!I• 

'·"iııı. ii btr Jft' •rstna 
Şt:ı.ır_ Hasar voktur. 

ml'daly& verilmem mUnasebeti- ....- ..,....._ ....... ___ .._...,. ·" .~....... • ., 
til'. Bu suretle evlerde yapılmak 1 muavini Sımner Welles'i. harbi- nun lııanlgğu ÇOeulr vu ıımı larnun gerisiıtde si.lr'&tle Gete ' ley'"1Df;ll vı• ~ıol;.r3t mf.mlo>!tc t-

le · dliiı Hıı..1118\'iıtde bir diren ya.- tl olan pasif müdafaa. devamlı ye ll&ml'l B. Stlmson'wı, bahri- qıfıf llMINllİllr• yapJlım. tır. Tö-- harbıni organize etmekte ol- ıetia müU.•'1it çııph~i larılmaz, 
pdmılfbr. He,ecaıılı wtaruıe- <ıll.ınıyacaktır. 1ı1aaın..ruı hava ye nuır mıı&Viııi B: F'orreıııal'i nmde val.l ın.- parti, 'beleıli e. dttklaruu teyit etmiştir. tUı.lyanlar ve Rumeıı!r:r dt• d ahil 
nrtik tmbllıtııııiw ft'lllle olan mM't,llre•·~ her~ onllı ~Y' buılı:1.m ge- halkavi roeiılli>ri v. biıwlıı savat B. f..ı ı nı:lrl ll)'Ple'a demi9tir olmak iiz ta:lt lr~ :ııt,nda. 
ııu taple11tt~ lı-rı şlıMI- fiftlbt,. l.blts ecDlmlııtlr W!f Jran.ı-t. neni Jfllnıli'&ll!ı 1'e' bahriye ını- }iuır buluıunuttur. Tu,.&da- }tj;.. ili : ki tıVtan ınffietler ı.·ıtit:1<n ~ 
ve· kaıd&rllıafMdtr"1-~ 

1 
_,~ dt<tattıllt tdf. nı1!tt dkfnıli ft!W~ uai- ı. ın.-ta.. clUrt çıecll!i: ftrdlr •- Wırvskht ve kııım.f mll- lmrııttıt ltıı.rm.~ .. y!U'li• ... 4 • 

ıe uıılmıt&ı.r. l*ıekdr. r&1. 1aı&ıereolt'• .kablıf fbaialr. • JU'"' _.., L l'I ... . · -. .. ftlfd:udder, bUtiıt . dilnvalWl l mekte.W-... 

• 



•J111 :. 
Futbol maçları au .Bas tt ,. 

~.u~z E LLIJ( 
.R E Ç ET ES i N 1 Milli Küme dünkü temas

larla sona erdi TecrUbe ed tn lz~ 

(Bat tarafı 4 önaU ıayf•da) ı 
Aydın, K. Fikret, Kadri, Naim, 
Naci, Rebii. J 

Harb;ye: Bedri· Milnir, Hay , 
rl, Yaşar, Abdl, .. ~ ıhit · Kemal, 
SUlcv•nan, Ertugı-ul, Muzaffer, 
Ali. 
Cy~na Fenerbahçe başladı. 

• .,,,'!llllliı'!f Aynı Z~ Juzııı, bu 
Fener baskısından ara sıra tecrllb<dtn evrıel ve 

kurtulmak imk8.ııını bulan An- sonra/ti / otozra/ la-
karalılar rakip kaleye tehlikeli 
olabilecek şekilde hücuma geçe- rına bakınız . 
medner. 

Akınlar Fener müdafileri ta
rafından kolaylıkla kesildi. Ve 
birinci devre bu §ekilde 0-3 Fe
ner üstünlüğü ile bitti. J 

l.' EN I S ABAH 

RADYO 
7Temmuz1941 

1.30 Proııraın 
?.33 Müzik 
?.45 Haberler 
8.00 Müzik 
ll-30 Evin saati 

* 12..SO Program 
12.SS Faırıl 

prkılan 

12.45 Haberler 
13.00 Fasıl 

prltıları 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.30 Memleket 

postası 

18.40 Muzik 

19.00 K.onuııma 
19.15 Xöy 

havalan 
19.30 Haberler 
19.45 Fasal sazı 

20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Hıllk 

tür killeri 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.1 O Müzik 
21.25 Konuşma 

21.45 Müzik 
!2.SO Haberler 
22.45 Dans 

mıiziği 

22.55 Kapanış 

----------· -

-

• 
Sarı lacivertli forvetl~r sağ 
lan inkişaf eden hücıımlarile 1 
bir anda Harbiye kalesinde teh- 1 

likeli oluverdiler ve topa sıkı 
bir şüt konduran Naim takımı· 
n& ilk golü kazandırdı. Bu •ayı 
Ankaralıları bir hayli r-ırstı 
Bir müddet kendilerini toparlı. 
yamadılar. Bundan istifade e
den Fenerliler tazyiklerini art• 
tırmağa muvaffak oldular ve 
Harbiye kalesine iyice yerl.,ş -
tiler. Bu arada Kad!"ı iknici, 
R~rii de üçlincü sarı HlciYert 

İkinci devrede Harbiyelilerin 
hızlandıkları gürülüyordu. Bil -
ha,,,sa bırinci devrede pek şans
sız olan Bedri kalesini bulan 
topları ustalıkla topluyor, Na. 
cinin savurdt.ıf~u şüti.i güzel bir 
plonjonla yakaladı. Harbiyeli
ler di.izgün oynuyorlar. Fener · 
bahçe zaman zaman tehlikeler 
savusturu)'Or. 

Ev, Sanavı ve Z iraata m ahsus h er ce !i amette 

gollerini yapmakta güçlük 
1 

~kmediler. j 

' 
P O LIST= 

Asid damacarıası omı.:

zunda patlamış 
Bahçekapıda Çiçekpazarında 

Mustafa Balmumcuya ait oldu
ğu anlaşılan bir damacana asidi 
omuzuna alarak götürmekte o- J 

lan Zeyrekte Dühaniyezade so
koğaında 7 sayıda mukim Shrd- ı 
li Hamdi Yanbakan; birdenbi
re asidin damacanayı patlata . 
rak dökülmesi Ü7.e;-ine omuz -
!arından ve yüzünden yanarak 
yaralanmıştır. İmdadı Sıhhi 
ile Cerrahpaşa hastahanesine 1 
kaldınla_n Ham~inin _),'araları 
pek tehlıkeli ve agır dcgı)dir. 

Belediye tal imatırıa 
riayet etmiyenler 

Belediye talimatına riayet et
medikleri görülen 10 muhtelif 
~naf, 1 hamal, 5 ııoför ve 
tramvaydan atlayan bir kişiye 
ceza zabıtları kesilmiştır. Ay
nca fazla yolcu aldıklarından 

ve bazı müşterilerden para alıp 
.:>ilet vermediklerinden dolayı 

da Eyüp - Keresteciler hattına 1 
lşliyen 3023 ve 3012 Edirnekar 
pı - Cihangir h•' tına işliyen 

3140, Çarşamba - Mecidiye kö- ' 
,U hattına işlıyen 3058 sayılı 1 

otobcisler hakkında da belediye 
riyasetine malumat verilmiştir. 

Nihayet Süleymanın sıkı şü
tü semeresini vermekte gecik
mcdı. \ aziyetin 1-3 olması oyu
na hız verdi. Harbiyeliler sarı 
liıcivert lrnleyi zorluyorlar. Tor 
!ar a"VUdu boyluvor ara sıra da 
Cihadın ellerıııde kalıyor .. 

Fikretin sökerek götürdüğü 
top Harbiye kal~sini karı~tırdı 
Fenerliler dördüncü gollerine 
de kavuştular. Oyun bundan 
Ronra hızını kaybetti ve seme• 
resiz geçen karşılıklı akınlarla 
1-4 e~.rı lacivert takım lehin~ 
neticelı>'1di. l 

Milli küme maçları bu suretle 
nihayetlenmiş oldu. Netice şu 

1 sırayı göstermektedir: 

1 - Beşiktaş, 2 - Galatasa
ray, 3 - Feııcrbahçe, 4 - Har
biye, 5 - Altay, 6 - İstanbul 
Rpor. 7 - Altunordu, 8 - De
mirspor, 9 - Mas!rnspoı-, 10 -
Gençlerbirliği. 

Dü nkü yelken 
yarışları 

Su ~poraln ajan!ıö'ı tarafın
dan L<!rtıp edilen yelken yarış r 
l•rı diın Moda koyw~r'.a yapıl 
dı. Y arıslar havanın bozuk ol- t 
masına ,:ağmen alıl.ka ile takip ı' 
edildi. 

Yarışlara 7 şarpi, 1 yole işti--
ri.k etti. [ 

Müsabakalarda: 
Şarpi\ erde Galatasaraydan 

Mahmut birinci, Semih ikinci, 
Burhan üçüncü geldiler. 1 

Halimin yolesi rakipsiz kal -1 
dığından yarış mesafesini yal -j 
nızca tamamlıyarak birinci ilan 
edildi. 

1 tanhul Defterdarlığından : 
Muhammen 

Doaya No • • N e v ' 1 bedeU Temln•t 

52151/203 l..fHrlide Mimar Kemal mahaDesinin 4()g,50 
Şau- Halimet So. E: 4,6 mü. Y; 27/1 

, ~t-; [\fo. lı 39 M2 ar:;a. 
55ı00/1920 ~qyer BıJyOkdete J?va'!! So. 1 No,_ RO 

tı 80 M2 arsa. 

1/2202 Eminönü Ahiçe1ebi mah. Ztndankapı 499,2 
Kanlarcıo~lu So. E: ı& Y: 3 No. 1ı 

dtikk8nu-ı 2/4 hisı-;csi. 

5230ı/674Ak,.,.ruy Liıngado K~tipkasım mah. 30 
Hiıdnn odalan So. E: 13 Y· 17 No. h 
34 r..ıı ıtrs.anın 20/80 his~esL 

101/3017 Sarıyer BüyÖkdere Ekr<lnCi So. E: 2g 246 
V; 39 No. ıl <tI'sa. 

5ı270/70 Kıunkapı Şeyh Ferhat Nisoncı Ahmet 569 
M;ıh. Havuzlu hamam bostan So. E : 45 
mükerrer v~ 47, 49 No. lı maa arsa k4-
~iı ıkı hanenin 26/48 h>ııısesi. 

120/4661 Sarıyer Büyükdere ispanya So. E: 2 80 
Y 42, '44 No. lı arsa. 

55100/2859 So•ıyer Büyükdere E: Lanpiroa Y: 80 
Naı ırl•k So. 41 No. lı 120 M2 arsa. 

55100/1925 Sarıy(•r Aii.y\ıkderede C'<'Vİ71İk So. E: 90 
ve v · 12 No. ıı 340 M2 arsa. 

62/7506 s~ı-ıyf·r Düyiikderc Kahkaha So. F!: 300 
lR Y· 24 No. h arsa. 

63/7118 San yer B;ıylikderede Duvarct solca ... 7-' 
j'i"ıııda F.,; 7 Y: 21 No. lı ar~a. 

55100/1 !127 Sara.yer Büyükdere Cevizlik So. E: ve 40 
Y. 3 No. lı ;ırs:a. 

73/758~ Sarıyer Büyükderede Şerbethane So. 80 
F;: 9 Y: 2.'> No. 1ı arsa. 

551()1)/1774 &ırıycr HUyukderrde Nazarlık So. E: 80 
ve Y· 25 No. h arsa. 

127 /2247 San yer Bü,rtıkderede Dedeyusut So. 300 
h:: ve Y· 24 No. lı nr~.l-

15/8116 Sarıyer Büyükderede" Duvarcı So. 6 12,50 
No. h ar.ra. 

63/7503 Sarıyer Hüyük.derede E: [.aptros Y: 80 
Nazarlık So. E: 31 Y: 17 No. lı 40 M2 
arsn. 

1/!i149 Kumkapıda Yalt Mah. Eski Yalı bOft- 480 
tanı Y: Kumsal So. E: 110 Y: 203 
No. 1ı ı6,SO M2 arsa. 

51270/86 Sarıyer Büyükderede Tep<'ba<ı So. 26 110 
No. ar~a. 

31 

6 

ta 

3 

18 

fZ,7~ 

6 

7 1 

2S,52 

6 

3 

6 

6 

25 

1 

6 

36 

9 

52301/2450 Unkop:mmda Kasap D•mirbun Mııh- 369 ıo 
Unkaponı caddeslndo E: ı2 Y: 20 No. 
lı d(lkkArun 225/ıf.36 hissesi. 

52301/2313 Kadıköy Rasimpaş:ı Mah. Recalzade 600 ' e 
So. 75 No. lı 210 M2 arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 14/7/9U Pnzartesl günü saat 15 de 
MilU EmlAk mildü:rlü"1Jtdc mirte~clt:kil komisyonrla ayrı ayrı ve açık art
tu:ma ile •atılacakbr, Fazla izahat için Milli EmlAk mtidürl(ij,ü 4. üncü 
k.aleıWD~ milrac.aai- 'll.101) 

• 

Bayan M. S. 
"kendimi ay
nada gördüğümde 
<.İ.deta gQzlerime inanamadJm. CildJm 
eskisine nazaran dnha taze daha. 4. 
çık ve _daha sevimli bir şekiJ aldı. 

Teninin yeni güı.eliigi, bütün arka J 

daşlarımın gıpta nazarlarını ccl. 
betti." Diye ihraf etti. 

1:.1345 6 7 8~ 

~:=:=,=·:1::1 :""'"'-•:,-:':~ı,.:;·::~ı-=.I 
3~-.,...-~.,...--=....;..;...'---'----=I l•ı 1 '• BI ,il : I 
4 1 

1 ; ılll i 1 ı• 
5 'El i 1 ! 1• 1 I• 6. : ! • ı 1 

7 1 1'! :~1 · ---'---'--=:..,...-1 
8 1 1 fıiiiil 1 l 
9 1 1 1 , . .. 

Soldan~: 
ı - Hali harpte bulunan bir 

memleketin merkezi. 
2 - Dave, bir rakam, bir 

zamir edatL 
3 - İntikam. 
4 - Bir meyva, muzır bir 

hayvan. 
5- Cahil. , 
6- - Fasıla, bir ısrm. 

-'7 - Otuz gün, bir isim. 
8 - Tavla.da atılır, bir nevi 

serpuş. 

9 - Bembeyaz etmek 
Ynkanda,ıı aşağıya: 
1 - Mübarek bir mahlfil<, ü-

ye. . 
2 - Bir silAlı, vücudun bir 

parçası. 

• 

BUR LA 
BfRADE RL E R 

Siz. de, yeni 'Ce taze -bir cilde, şa
yanı hayret bir tene malik olabilir
siniz.. Hemen bugünden bu gen(' kı
zın kuUandılJ pek ba"!ldt tanı teda
viyi btbik ediniz. Bu akşam yatma:ı. 
dan evvel, yüL;Unüze ve boynunuza 
pembe renkteki Tokalon kremıDi 
sürünüz. Terkibinde bütün dünyada. 
m~hur bir cilt mütehassısırun keşfi 
olan ve "BfOC~, tabir edHen ga
yet kıymetli ve cazip gençlik cevhe
ri vardır. Uykunuzun her dakika11ın
da cildiniz, bu cevheri ma~.sedecek 

ve her sabah daha gen<:lesmiş ola
rak uyanacaksınız. Ertesi sab9h 
yağ~ız beyaz renkteki) TOKALON 
kremini sürünüz. Bütün sivah nok

taları giderir ve açık.. mesameleri 
sıklaştırır, cildi yumuşahp tazelcş

tirir, kadife gibi tatlılaştırJr. Bu ba
sit usulü • günde üç dakika - tat
bik eden her kadın birçok seneler 
gen(·leşmeğe ve yeni güzellikte bir 
ten temine muvaffak oluyor. TOKA 
LON kremlerin.in müsmir neliceleri 
garantilidir. Ak.8t takdirde paranlZ 

iade olunur. 

3 - Hayat, bir nota..' 
4 - Büyük. 

f6TAN&IUL - ANo<AAA - i ZM İ A 

11 - Bir rakam. 
6 - Bulgaristanda bir şehir. 
7 - Üzüm verir. zahmet. 
8 - İnkıyat ettirmek. 
9 - Tehlikeli bir hastalık, 

faydalı bır hayvan . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

( Evv•lkl bul m ac•r\Jn halll) 

1234 56 789 

KIEIL1EIB E K1• IA 
ER t !Ki• K İ ·Bı L 
R'•IMI• t ML A • 
E S 1A s '•E ll lK t 
S A IN iA 1 T ıKA I R!! 

T A·• 'M• c• ıE ' vl E T ı• .A ! L l t a lp t 
• ill i i NIE • !A1

• D 
K~ I Z ' • 'lQ! S lli l A Kıbrısa hava 

akını 
Bertin, 6 (a.a.) - D.N.B. nin 

öğrendiğine göre, 4 temmuzda 
Kıbrıs üzerine yapıldığı bil
dirilen ta.an-uzda Lefkoşe tay -

ooKToR _ .. ı t 'Yeni Sabahın,, 
HAFIZ CEMAL · f · 1 

Lokman Hekim ılan ıyat arı 
Kr. 

yare meydanı da en ağır çap- Dahiliye Mütehas3ısı 

ta bombalarla ve büyük bir Divaııyolo 

muvaffakıyetle bombridıman e ••-••••••••ıl 
dilmiştir. 

Tayyare meydanının şimal Dr. Şükrü Mehmet 
kısmındaki yolun iki tarafında Gureba hastahanesi cild ve züh-
dizili duran barakalara isabet- revi ha.-talıkları sabık hekimi, 
!er olduğu müşahede edilmiş- her gün saat 2 den 5 c ltadar Be-

t . Keş"f tayya ı · · aldık yoglu lstiklill caddesi No. 99. 
ır. ı re enrun -

lan fotoğraflara bakılırsa, düş- ,_T•e•ı•: .4.09•1•6--------·• 
rnan pek büyük hasarlara uğ- •· 
raWmıştır. 

Nevyorkta 
iki intihar 

rıa- DOKTOR -ır;ı 
f evfik Akif Ayışık 

Başlık maktu olara.k 750 
Birinci sayfada saııtbni 500 

İkinci " " 350 
Üçüncü ,, ,, 300 
Dördüncü ,, ,, 100 
Beşinci ,, ,, 75 
Altıncı ,, ., 50 

ZAYi 
Çorlu askerlik şubesinden al

dığım terhis tezkeremi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan ea- 1 
kisinin hükmü yoktur. 1 

S20 doğumlu 
Rüstem V marbey Oahllt Ha.talıklar MUtehauaı 

BeyoQlu Parmakkapı imam I?· 
kak numara 28, pazardan ma ada 
aaat 14 _ 1S e kada r. Sahibi· A . Camaloddtn Saraçoğlu 

Gecı: mUracaatla rı da kabul Neşrıyat Müdürü: Maclt Çetin 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır/J1~ 
ve . eksiltme homisg<>nandan : 

Cl nel Azı ÇoOu 

Ekmek 40.0-00 45.00-0 
c 50.0-00 70.000 
c 50.000 69.0-00 
c 20.000 30.0-00 
c 10.000 12.000 

M. Flatı 

12 75 
c 

c 
c 

c 

M . Tf'm na tı M Ucıaıı. '' 
el'' , 

430 32 
669 40 
573 75 
286 90 
114 75 

ı•"' Şişli Çocuk h~S .ıır', 
Sanatoryum J{e) 

Numünc hastnıltS' 
Sariye hastanesi ~ •• Kuduz tedavi rr1 

sesesi. 
:ihalesi: 9/7/941 Çarşamba saat 15.30 

~~~~~~~---
Mu tCıık 
yumurtası 60.000 120.000 2 180 T Talebe yurd~ 
MuUak . J 

,;t• 
yumurtası 15.000 30.000 2 54 Emrazı sariy• h 

!ihalesi: 9/7/941 Çarşamba saat 16.30 / 
~~~~~~~~~~~~.../.• 

•• . ı_ - Y.u~arıda y~zılı miiesseseJe ·in t>kmek ve yumurtalorı ·/ı 
tarıhınden ıtıbaren bır ay zarfında pazarhklD ekıriltmeye konulJ1'1 ı. 

2 - Ek8:Ibne için Çar$a_mba ve Cumn günfPrl 13 den 15 ;r J 
Cağaloğlunda Sıhhat müdültiğilnde ku ·ulu komi!J}'nna gelmelerL ~ 

3 - İstekliler ekmek ve yumurta prtnamelPriO:i her &ün korıı J 
görebilirler. t(I' 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunda yrızdı vesikalarilc 1941 yıtı ~ı 
Odası vesikası ile komisyona müracanUarı. (54~ 1 Nevyork, 6 (a.a.) - Nev

yorktaki Alman konsolosluk 
memurlarından Julius Otto, cu
martesi günü banyo odasında 

asılı olarak bulurun~ur. 

edilir. Telefon: 43905. Basıldığı yer: (H. Bekir Gtırıoylar ve 

~~~~~~~~~~~~~~~A~-~C~em~al~e~d~dl~n~ıG~r~a~ç~oA~l~u~m~at~b~a~••;•~) ============================================~ 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Doktora göre J ulius Ot to, A

"VUsturyaya dönmek hususunda 
isteksizlik gösteriyordu. Hatır

lardadır ki Vaııingtondaki Al
man büyük elçiliği memurların • 
dan Mestiz de geçen salı günü 
bir tabanca kurşuniyle intihar 
etmişti. 

Belgradda sabotaj 
Belgrad, 6 (a.a.) - Salihi

yetli kaynaklardan öğrenildiği • 
ne göre zorbalık ve sabotap ha
reketleri yazırlayan 13 komü
nist ve yahudi cumartesi günU 
kurııuna dizilmislerdir. 

50 araba gübre allnacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün Maltepedeki tütün enstitüsü için 

mevcut şartnamesine tevfikan 50 araba koyun veya keçi übresi amane .. 
ten sabn ohnacaktır. 

Pazarlık 15/7/941 Salı günü saat 14 de eruıtitil binasında t•şkil olu
nan komisyonca yapılacaktır. Gübre vermeye talip olanların şartnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin her gün müesseseye D).Oracaatları 

ilin olunur. (5383) 

lstanbal elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden 

1 - Muhtelif cins bakır malzeme mektupla telı:lil istemek sureUle 
satın olına<aktır. 

2 - Muvakkat teminat 3150 liradır, 

3 - Tekllfierln levazımdan parasız tedarik edlle<ek şarlnames!ndekl, 

tarifata u1ıun olarak 15/8/941 CUma C(lnü saat 17 ye kadar Meb'o hanı
ıun 4 Un<ü katındaki levazım mlidilrllliUne imza mukabilinde vadim.iş ol-
maiı lllzımdır. (5270) 

Vil~:et ayğır deposunun yı_Jlık ihtiyacı ic;in altnrıcak 40.000 'ICil~; 
45.000 kılo kuru ot ve 5.000 kı1o sap saman kapalı zarf uı:;ulile t 

1
. 

ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 7500 lira e ilk temlt'·t4f _) 
li.ra 5~ kuruş'b.ır. Şartname Zabıt ve. Muamclilıt mildUrlilğil kateft1~~1'J 
rülebllir. ihale !4/7/94ı Pazartesi gJnıJ saat 15 de Daimi P'' f ı 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupL,n, 9'1 ' 
ait Ticaret Odası vesikaaln vo kanunen ibrnzı ıazımgelen diğer "'~ 
2490 numaralı kanunun tarifatı çevrc~:indc hazırlıyacakJarı telc:l1 JP 
tupllll"ını ihale güni.l saat 14 e kadar Daimi Encümene vcrmelet1 

dır. (5220) 

Orta -Lise Bütün ikmal Dersleri r~ 
19~4 senesindenbeti usulU tedrb ve muvaftakiyen. tan.ınrnı~ ~ 

l:ERT.1TAŞ TRAMVAY DURAôI) korşısında (V•~•nc• dill er v• 
K,. - Erkek Okulu) her :sten.ilen saatte tek -.ya :ı, 3 kisilik il' 
haJ:1rlıyor. 


