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iDARE YERİ 
Nurtwsmaııiye, Ro. 84 lstaııbul 

'l'dgraf: ~ S&BAH İstanbul, 

TEl.EF1W: 20'l95 

in· Andık efleri Ve Ordusu:Deiıiz Şehitle 
Bir ingiliz mecmuasının memleketiıniz hakkında j''Ref ah'' Faciasında Kurban Gi
----·~erdiği şayanı dikkat malumat den Erler İçin Merasim Yapıldı 
lür~iyt:ninl'' Tii:rkiyenin '{ ılmaz Liderleri·'' 
\lazıyetane 
dair 
!"--- ·I :. 

. Me'"Jcut akitler için bir- i._, 
bırlcrıfo kttNli #eli 't,; Je- fi 
11Jek zaFıf bır Jf ,de tarzı ; 

1 

olur. Bunlar dal•a ev•ıel 1 
Llif edi/mıs ve zorluk dog-
1'tadan ortadan kalkmıştır ~ 
1'iirkıyımin hıç.bir gi,,_t: eme- ı 
l; ve hırs ıar.ı......._. m.~ut oi
ltıa<fı;;ı içın "imdiye kadü. , 
m..., ~".J..laza ettiği dürü.stlıijii C. 

tı~ lrarek~t serbestisi.ıi oun- t 
dQrı sonra da idamede hiç- 1 

I bır z~r'uk çekmiyece!ct".r. ~· 
'- _ __J 

llu"t')iöl Ca.tld Y.&..I.J.;..-n. 
-=:.-- -~ 

- , azı ağırbaşlı ve maruf· 
A vrlo .,-ı .<a.zclelerinL"1 tu· 

d ;1 !·,.· bır hı.h,,~iyecl-~r! var
.;_,r~~ KoHk()(.a bir sütı.n makale 
;.~rlar da hic tır şey söyle
L7l olmaUıır. Sarık' muharrir 
o;ın makRat. temı...;; ettiği mev -
l:a aau- düıı~düklerini eöylc
~~lt değil de şu kadar 11atır!ık 

• 

Hemmanm resimlerinden: ~ Şef, Başvekil ,.e Kalemimalısus 
r Yazı ::-:.; muayyen bir sütu
~ doldtırmahtım ibarettir de· Son posta ile gelmiş olan "ll
ij elılir. Bu tarzın son bir mısa- lustrated London News., mec• 4e dünkü gazetelerde meşhur muası meınleketimi:r.e, büyükle
~ _'I'emps'den hiilıi.sa suretiyle rimiı.e, tayyareciliğimi:r.e ve 
eruen bir telgraf haberinde te- alelitliik Türk milletinin ve 

i°::1'.l! •ltfü. Bunda Şark işleriyle Türk kadınının hürriyet ve ser
~Clberi meşgul olan M. bc&tisine dair müteaddit sah!· 
~~urı"P Pernot 1'ürkiyenin bu- telerini tahsis etmfitir. 
r'kü vaziyebru tedkik ediyor. Büyük Londra mecmuası 
"ı 'itıd ~n naklerulen bir cümlesi "Türkiyenin ;,lmaz liderleri., 

uı : sernamesi altında okuyucuları-
~'Uç büyük muharip dı:vletc na Milli Şefimiz, Başvekilimiz 
ıu 'nl muabedelerlc bağlı bu- ve Hariciye Vekilimiz hakkında 
~an Türkiye, bu mu:ı.hedelero izahat ve tafsilat vermekte ve 
tıı Yet etmek ve bitaraflığını ezcümle şöyle demektedir: "Tür 

Uhafaza eylemek azmindedir,., kiyeyi ihya edip terakkiperver 
~, "8.tı cümlede öyle bir koku ve demokrat bir cümhuriyet 
.. "1'i muharrir Türkiycnin haline ifrağ eden Kemal Ata
~~haı bir hülya peııınde koşma.- türk'ün büyük mikyasta yar
~ e bafif~e i~tihza ediyor dımcısı olan İsmet İnönü bu
~ noıunabilir. Makalenin hUla.- gün Türkiye Cümhuriyetinin 
~ıııı bildiren diğer satırlar reisidir. Elli sekiz yaşlarında, 
~kıyenin böyle bir i~in için- ak saçlı, ufak tefek ve müte
Olct Slkabilmeci ne kadar zor madiyen tebessüm eden siyah 
ı.ı \iğunu gösteriyor gibidir. gözlü bir zat olan Türkiye dev-
ta~lenin giriftliğine delil ola- Jet reisi Çankayada oturur ve 
~.. . !l~lum llıııanının_ vaziye_ti selefi Atatürk'ün inşa ettirmiş 

ıl, {;::'"i suruım.,ktedir. Türkıyeııııı olduğu Cümhur Reisliği köş
,1 (•[lrciataııa terkettıği bu liman, künden yeni Türltiyenin adım 

U~~cistanın Sovyetlcr Biıliği~e adım terakkisini takip eder.,, 
ru' akı üzerine doğrudan dog-- Türk m1''11Cllığı 
\j~Ya Sovyetler hükumetine in· "lllustrated London News,, 

. 
müdürleriyle görüşürlerken. 

,; ltiıı aı etmi~tir. Fakat Türkıye - iki sahifesini Türk havacılığına 
• ~ Batum limanını hic bir vergi 'lode h 

, e !'<ll.irn vermeksizin ·kendi ti· ı ====(S=o=n=u=·=·y=f=a=s=a=u=ıu=n=3=d=e=l =="==rn==Tür=·=k=o=rd=usunda.====b=ir=a=v=a=da.fii="=ba=tary==as=ı===== 

Merasimde şehid aileleri de hazır bulu~~u 

r ::\1 
Türk kara 
sularına bir 

tecavüz 
lngilizler Antalya önün
e bir fransız vapurunu 

havaya uçurdular 
Ankara, 7 (a.a.) - Haber 

aldığımıza göre, geçen cu
martesi günü Fransız bandı
rası alUnda seyretmekte olan 
Saint - Didier vapuru, Türk 
karasulan haricinde :lngiliz 
tayyarelerinin hücumlanna 
maruz kalmış ve Antalya 

l limanırun önüne geldiği va-
1 kit tayyarelerden atılan iki 

torpille berhava edilmiştir . 
fSnnu aavf.;ıı 5 sütun 6 d~) 

Dünkü mrrr.simde:ıı bir intılia 

23 Haziran geresi (Refahı puruıı ren üz sebebi meçhul b'r 
vapurunda vazife ile Mersinden infilak neticesin<le batnıasi;-:. 
İsk~nderiyeye giderlerken, va- (Sonu: S•hlfe 6 Sütun 1 d,) 

' ·AL:!:~~us ıı:::H~....,..-A_-_R~P~-=-v~_ ......... A:z:_i_..Y~~E-T-_~. == 
Mosk_ooa blldirigo1 

Sovyet 
mukabil 
taarruzu 
başladı 

Makineler Harbi · 
Stalin müdafaa hattı Alman taarru

zunu durduracak mıd.r ? 

ı--:--: YAZAN: 1 
~~kli General Kemal Koçer 

Büyük harpte siper musaraa- ı !izler, cepheye ancak müh'm 
hrının karakterini, "tank,, ter- mat yetiştirmeye iizenen .\• 

Baltık Denizinde tibi_ içind~ gizlenen. ateş maki-j man ordusuna karıı sürp-ı 
"k" A d nesıle degıştırmek ıstıyen lngı- (Sonu aayfa 5 ptun 1 d. 

ı ı iman estro- ı 

yer~i~i~a!~ .. ~:d!ba- Başvekilimizin nutk ; 
Alman zayiatı 

çok ağır 
Bir Fransız gazetesi Dr. Ref!k 
Saydamın nutkunu tahlil ediyoı 

Lyon, 7 ( a.a.) ~ Ofi: 
Le Temps gazetesi başma

kalesinde diyor ki: 

it~ ihtiyacı için kullanmak 
~ kını haiz olduğunu lıaurla
b~n lnuharrir, bugün Batuınun 
;,~nevi Türk limanı olarak kal-

/ ~ nctk-eı>ini çıkarıyor. Fik
~ Kafkasya Ti.irk · Rus 
~ll. aatıerinin karmJ.karı.~k ol
t ~ bir yerdir. Ve bu, e.•a.~en 
~ft olan vaziyeti hiç ~olay

Moskova, 7 (a.a.) - Bu sa
bah istihbarat büıosn tarafın

dan neşredilen tebliğde bildiril
diğine göce 6 Temmuz gecesi 
Ostro, Polotsk ve Novogradvo-/ 

Sonra geçenlerde Ruslarla kar• bili teliftir demek zayıf bir ifa- ı ı l linsk istikametinde muharebe -
şıhklı. bir bitaraflık beyanna -

1 
de tar~ olı~r .. Bunlar daha e':'- AL M AN _ RUS !er devam etmiştir. Fakat bu 

mesı ımzaladık. Bunun da ruhu ve! telif edilmış ve zorluk dog- (Sonu aayfa s aütun 2 de) 
ledafiildir. Ancak Türkiyenin madan ortadan kalkmıştır. Tür- HAR B f ,..,..,...,...,...,...'VV-vvwVV'.,.._,.._,..,..,...,...,..,,..,.,,,. 

Doktor Refik Saydamın bü
yük Millet Meclisi huzurundaki 
beyanatı, Türkiyenin vaziyetini/ 

tam surette aydınlatmaktadu 

B. Benoist Mechi'nin Ankar,. 
Fransız menfaatleri için büy':! 
ehemmiyette bir vaz:fe ifa t '

miş olduğu şu dakikaua, Tü, <:' 
{Sonu ıayf:ı 5 ıütun 5 ·::le\ 

::::::::::::::==~==============~======~~====~--·--

ı1'\cnk mahiyette dC6TllJu·. 
bı llaşıarken işaret ettiğimiz gi
'• ll'.ıuharririn maksadını açık
)aj'1lamaktan uzağız. Daha ;ı;i
~ e sezmek kabilinden bazı 
~ nalar çıkarıyoruz. Bin:ıen-

, ~Yh serded ceğimiz rnütale
f!;\/ da bizzarure takribi ola
~tır 

'ıı"Sizj~ anladığımıza göre Fran 
~~,.~azetesinin dilinin alUnda 
~ -...:ıan kanaat, Ttirkiyenin bi
tiıı aflıkta devam edcmiyece
~cten ve Kafkasya vaziyetınin 
~~t:iğinde bir takım vesileler 
~\ rak RusyRya karşı bir 
ihı( tı hareket takip edeceğinden 

nettir. 1 
i'ıı ll ııözlerin objektif bir gö
~a~tıialısulü olmaktan ziyade 
1!.tı.ı· eki bir temenniye hakikat 
;.tt;1 Veı-m.ek arzu~undan neş'et 
{l,lnİ'inde hiç şüphemiz yoktur. 
1\1, <ıı biz kendimiz veko.ylln 
it~;'11e .bulunduğumuz ha.ide t~ 
~,~el'Unizi telif hu~usıında hıç 
~ ~k çekmiyoruz. Ve bundRJI 
~ta da zorhığıı manız kalmak 

'l' de bir eebep görmiyoruz. 
1~ nrıh sırasiyle evvela !ngi
lrıı~ t~ bir ittifalt muahedename· 
''~,.!'ardır. H~rkeı<c;e maltım 

l:ıı lhere bunun esasları ı 
·~ııu trunamc.ıı \.edıı.fUldiı·. 

yahut Rusyanın bir tecavüze kiyenin hiç bir gizli emeli ve 
uğraması takdirindedir ki eli• hırsı tamahı mevcut olmadığı B [" b "ld • • 
~r taraf geniş bir anlayış zih- için şimdiye kadar muhafaza et- er ın l ırıyor: 
niyeti içinde bitaraf kalacağını tiği dürüstlüğü ve hareket ser
tcmin eylemiştir. Alman - Rus bestisini bundan sonra da ida
harbi başlayınca Türkiye öte·: mede hiç bir zorluk çekmiyecek
den beri Sovyetler Birliği il& tir. 
mevcut dostluk münasebetleri Muharririn sarih surettlı söy
\'C bu taahhüd dolayısiyle bita- lememesine rağmen Kafkasya
raflığını ilan etti. Türkiycnin dan garip bir surette bahset
•on günlerde Almanya ile im- mekle zihinlerde vücuda getir
ımladığı bir dostluk ve ademi diği müdahale ihtimaline gelin
tecavüz muahedesi de vardır. ce Türkiyenin açık ve halis si
Bu muahedenamenin müzakere- yaseti karşısında bu gibi ma
sine başlanmadan müttefikle- Jıevralara intizar edilmemek 
ıruz: İngilizlerle noktai nazar doğru olur. Esasen Sovyetler 
teatisi vukua gelmiş ve husu- Birliği_ ile .~ostuz . ve bitaraf 
le gelen mutabakat üzerine Al- kalmaga soz vermış bulunu -

anlarla görüşülmüş olduğu da yoruz. Saniyen müttefiklerimiz 
gene herkesin malumudur. Bu Ingilizler ,Sovyetle~ . Birliğine 
cihet Almanlardan da gizlen- yardımı menfaatlen ıcabından 
memiştir. Müzakerenin safhala- görmüşlerdir. Bir taraftan on
nndan milttefiklcrimi:r.e gene !ar yar.~m ederken diğer. taı_:af
AJmanlnrın malfımatı dahilinde tan bızını Sovyetler Bırlıgıni 
haber verilıniştir. Ve dostluk yıkmağa iştirak etmemiz man· 
muahedenamesi bu suretle im- tıksız olur. 
za!anmı.ştır. Demek isteriz ki 1 Zaten A 1 m a n dostlarımız 
bir dostluk muahedenamesi 1 da bizden böyle bir Şey ne talep 
yapmamıın mü!tc~k!erimizi11 ederler, ';le .beklerler; Çti.nkti ta-
mUVll!akati alındıgı gıbı Alman- ahhütlenmıze vakıftırlar ve 
lar da !ngiltereye karşı bıahhüt- bunları lh!AI etmiyeceğiınizi zi
lerimizln bir tarafından vazgeç- I hinlerine yerleştirerek bizimle 
miyeceğimizi bilerek ve kabul ' a~lqınışlardır. ~ vaziyet 
ederek Ruslarla bitaraflık ta-1 böyle muhakeme edilince Fran
ahhütlerimizden haberleri ola- sız muharririnin realiteden u
ra.le son muahedenameyi imza- ZQ)<ıa,tığı ve roıman sahasına 
lamışlardır. Binaenaleyh mev- daldığı k&naati h~ıl olur. 
cut Akitle-r içjn birbirleriyle ka- Jltiııeyia Cahid YALÇIN 

' 

Alman 
tazyiki 
her an 
artıyor 

Sovyet geri hat
ları havadan m\i.
temadiyen döğü-

lüyor 
Berlin, 7 (a.a.) - Alman or

duları lıaıı kumandanlığının teb -
!iği: 

Besarabyade. Alınan ve Ru· 
men kıt'alan dllşınanın muka
bil taarruzlarını tardettiktPn 
sonra llerlemeğe devam- etmek
tedirler. 

Bukovlna mmtaka,ında. Rlı
en kıt'akı.rı ve bu mıntfta

(lonu aayfa_ 5 aUtup f.. de) 

ingilizler 
Humus 

yolund 
Suriye harek~tı birden 

bire ~,-,·'at kesbetti · 

Kahire, 7 (a.a.ı - Orta şark 
İngilı.< kuvvetleri umumi karar 
gahı mlittefik kıt'alannın Hl!ms 
üzerine yürümeğe devam ettik
leri!li bildirmektedir. 

Merkez mıntakasında hıg tiz 

F'IKRA 1 

Saatlet zinciri ! 
Zincirlik adam 

Yaz.J: .t~ka Gündüz 
Her ş.ıyin en biiyüğü ve en 

mü'<emmeli Amerıhada çıkar: 
Apartıma nın en büyüğü, cadde
nin en uzunu, fab~i~ı::anJn en 
gc.ıişi, hiyarın en balalıaru, ar
ı:o .udun en irisi, kabağ: .ı <..n şiş
k<'su, b0k•örün en kuvvetlisi. .. 
Say s<ıy-ıbildigin kadar.. Hepsi 
orada y<!ti~ir .. !usanın da en 

(Sonu savla 5 ıütun 2 d<l - ,uhafı -iiyelim - tululfı da ge-
""'""'""',._,..,._,..,..,..,.,..,,.,..,,..,.,_,,.,..,,.,......,..,.. ne o d i ya nn m ah rnlüd ür. 

M"JJ" p• d İşte bunlardan biri (f'aadet 
ı ı ıyango a 1 zinciri) diye bir hezeyan uy

durmuş. Belki bir çoklanmıza 

kazanan da zarf içinde göntlerilmie;tir . 
Böyle bir imzasız mektup alan 

n U m ara ı a r 
onu ko,ıya edip gene inı.a.ıız o
larak tanıdıklarından birine 
göncierirse imiş ~öyle mes ut o
lur imı<, böyle bahtiyarlığın teMilli Piyangonun 6 ncı tertip 

3 ıincü çekilişi dün Esk'.~ebir 
stadyomunda saat 17.30 da çe
kilmiş ve bu çekilişi ~ala.D.Jık 
bir halk klltleei takip etmiştir. 

Bu çekilişte kazanan numa- ' 
ralan S§ağıya yuıyoruz: ı 

(Sonf.I sayfa r: 'tÜiun "! del 

pe.ıin,,, çık~biliı· im'ş ve saire'. 
Her ne ise budRlalık, tuhaflık 

kilo ile kilometre ile değil ya. 
Her türlji.sü.aü göstcrmektn ser
besttir. Fak:ı.t bir hwldi 0lmalı. 
Hayır, buncıa had yol<. Bir ta--- - -

l<ım hayati ve hayali sa .. _et:e. 
ri ( !) müjdelemesine mersı'. 
Amma bu kadarla kalmıyor. 
Tehdide cür'et ediyor .. B •fr
dit tabiatiyle L-ısanın irauer,i.r;~, 
kuvvei ma:ıe vıyeı;ine kar§. l;i' 
telkin tehdiC:i. 
Eğer saadet zincirini aldıkl •v 

sonra ba -;katarına da göı~dcr
mezseniz b"kır.ız b::.ııımza • eler 
gelirmi~ ! Aynen yazıyorum : 
( ... Saadet zincirinin saçına ol
( duğunu iddia edenlerden Lir 
(Rus dokuz gün !Rn~a öi"'!ü~
(tür" !", Bir zat inanmn .~~ s.?"~v 
(dan üç evladını kaybetı,ıı·ı
(tir. "!., Bir zat o+,,mobil J;,v,, 
(sına kurbau gitmiştir "!". Üq 
( :.iniversiteli ndalarmda ölü o
(larık b<1hınmuşkc. "!" Eir 
(i;aynn öğretmen kaybolmllf
(tuı. "!'') 

. Bu her:r.e ve he:r.eyıuı d"lu z, 'it" 
cırnameyi oku)aıı!ar~ hiri."'lt 
zayıf iradeli, lır.11uk ııh:iİrli binsi 
old<1ğunu düşfuı?c •ız. 

Zinciri ~;ınıu;a dola.r.ıı:ııu :\ 
iruı~nlıu'll. saadet n.yal: V.ctnİ• 
yor; feliket t.eltinl y aQıyeır. 

Zinciriı·'n $r~ :\:~ 
ta - yıığs•" milsübet~ ~'"Cı<i-t 
ki b'z; wahffi se.nde&i, nıl!ll ve 
mllşrerek saadetlw'?.de aray= 
bir milletiz. Zincirlik ac]runın 
zincirli SFUıdetiyle sadoce ahy e
der ge~eru. 

-~- *~ 
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J 
t>;NJ SABAH 

- Havacılık Bt: hisleri - --
c ve düş.. eler__J_, Her Saba iı 

V ü c u 11 erin in ha /Jı.-fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiii~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 

n bahsi m;·~~!~~;e:~;,:MILLI HAYACILICIN UYANISf 
1 

f:6' kelime cevherlerinin hem maaş sahiplerine hem de 
mahalli emniyet komiserliği 

,, ~liği esasında göze ~;~ f~~~e ş:i~ti~t~i~Jt~~ 
.,ıı h • t• l ve zahmet tahmil eden yoklama 
p· t"an ıs ısna ar usulü kaldırdı ve işler de pek 
uı \ "ı\ \ıkırında gidiyor. 

- U - Demek ki senelerce hem es-

ır ~ 1 ki esas şeklini muhafaza etti 
:~l ğini anlıyoruz. 
~!erin- "Uzun bir burunun zekaya de-

harften 18let ettiği söylenir "cümlesi 
, Okuma - ise aynı kelimenin müzafünileyh 
',~~ı dil§&' halinde dahi asıl şeklini muha
'<ildan an faza ettiğini gösteriyor. 

1'ırki'nin 
1 kelim&- 1 

nın ga
tıı doğru 
'1rııası ıa
' ir. 
ltıek üze-
. lan yaz
~rnı gibi I 
llıere a
~erret iç
~ın sağır 
~re ile 

... 1 
" 1Sali de 

~kana
~ etnıış.. ' 

Demek ki, eli meful ili meful 
ve müzafünileyh eklerini aldığı 
zaman kelime esas ııeklini değiş
tirmiyor: 

nominatif datif ııkkuzati.f geni 
tif 

burun buruna burunu buru -
nun 
Başka bir misal: 
"Babayı oğula ve oğulu baba -

ya bağlıyan kuvvevtli bir bağ
vardır; aile sevgisi adını vere
bileceğimiz bu bağ babanın 
oğula ve oğulun babaya karşı 
olan vazifesini tayin eder: 

Babasını seven oğul ona itaat 
eder; oğlunu seven baba ise o
nu cemiyetin istediği bir insan 
olarak yeli8tirmeye gayret e
der.,, 

Burun ve oğul gibi bir keli -
menin esa& bünyesini mutlaka 
değiştiren ek, mülki zamirlerin 
sesli bir harfle başlıyanları ya
ni üçüncü f>Qhsın cemi şeklinden 
maada hepsidir. 

(Bu kaideyi, mülki zamirle -
nn ıiçüı•cii ııahsından ibaret bu
lunan mii2af eki için de ifade 
edebiliriz) : 

Burnum, bumun, bumu, bur
numuz, burnunuz. İlffe kelime 
cevherinin deği~tiği haller bun
lardır. 

Bu hadiseye, Tahsin Bangu • 
oğJu•nun °Gramer,, 'inde orta 
hecenin düşmesi namı verilmiş
tir. 

Banguoğlu, bu münasebetle 
ııunları yazıyor: "Bir konso • 
nantla biten bazı iki heceli ke
limeler vokalle başlıyan bir ek 
aldıklan zaman ikinci hecele -
rindeki vokali düşürürler ........ 
burun, burnum; ağız. ~:ıını; 
alın, alnınız; gönül, 2'Önli1; gö
g'lis, göğllee; karın, karnın; o -
ğul, oğlu gibi.,, 

Hadisenin sesli bir harfle baş 
hyan her eke teşmil edilmeei 
doğru değildir. Banguoğlu'nun 
verdiği misallerden göğüs ke -
limesinin eli meful ııekli yanlış.. 
br. Bunu "göğse,, değil "göğü
ııe,, diye yazmak lazımdır. 

"İmi& ttlgab,. nı ilk defa ter
tibe memur olan hey'etin de 
aynı hataya düşmüş olduğu gö
riilüyor. Filvaki, bu !ilga.tin mu
kaddimesinde şunlan okuyo • 
ruz: Fikir ve burun'da olduğu 
gibi mefulünileyh ve izafetin i
lı:i kısmında ağız kelimesinin 
son iki sedasızı arasındaki sa -

( Somt. :ıa~ı /t.r 6 siW.11 3 de) 

babı maaş, hem de resmi daire
ler bir hiç uğurunda zahmet 
çekmişler, ter dökmüşlerdir. 

Ziyanttı neresinden dönülse 
kiirdır 

Atalar sözünü çok doğru ve 
yerinde bulduğumuz için bu an
garyenin neden dolayı bir an 
evvel ilga edilmediğine yanıp 
yakılacak değiliz. Lüzumsuz bir 
muamele nihayet kaldınldı ya, 
biz ona bakalım. 

* Yoklama usulünün kaldırıl-
masındaki isabeti alkışlarken 
yoklama usulü kadar lüzwnsuz 
ve tıpkı onun gibi pekiıla vücu
dünün kaldırılması mümkün 
pek çok fuzuli kırtasiye mua
melelerinin mevcudiyetini de 
düşünmekten kendimizi alamı
yoruz. 

Meseli tapudaki ferağ mua• 
melelerini ele alabiliriz. Yeni 
nüfus cüzdanlarında. sahibinin 
fotofratlsi yapışık. Tapu senet
leri de keza sahibinin fotoğra
fisile süslenmiş. Akan sulann 
durması !Azım gelecek bir vazi
yet diyeceksiniz değil mi? 1 

Ha.yır, bütün bu fotoğraflara 
rağmen yiae gayri menkul sa
tarken veya alırken beraberi
nizde, sizin siz olduğımuza şe
hadet etırıek üzere, iki şahit 
buluıı.durmak mecburiyetindesi
niz. 

Peki, biltün bu filzuli tedbir
lere rağmen yanlışlıklar, >ıata
lar olmuyor ırıu? Daha geçen 
gün ga:ııete sütunlarına kadar 
akseden bir hadiseye bakılırsa 
mükemmelen oluyor: Hani bir 
kadın kendisine ait olmayan 
bir mülkü satmıştı ve tapu ida
resinde ahın satım muamelesi
ni tekemmül ettirmeğe muvaf
fak olmu5tu. İşte bu hidlseyi 
kRadediyoruz. 

Bundan da anlaşılıyor ki mu
ameJe ne kadar karışık ve mu
dil olursa yankşlık ve hata ih
timali de o nisbette artar ve sui 
istimali muameleyi uzatmakla 
değil daha esaslı ve mantıld 
tedbirlerle önlemek elbet daha 
makul bir hareket hattı olur. 

Yoklama usulünün ilgası, vü
cutlarının her halde kaldırılma
sı ltzım gelen bir sÜFÜ külfetle
rin iuleııi hususunda bize blr 
ders olmalıdlP. 

A. C. SARAÇOGLU 

lilayazıd meydanı ve 
Koskanın tanzimi 

Belediye daiınl encümeni dün 
öğleden sonra Beye.zıt meydanı 
ve Koekanın tretüvar inşaatiyle, 
Beşiktaş karakol bina.ııının yı
kılması işini müteahhide havale 1 

etmiştir. ı 

Nuri Demirağ Tayyare 
Gecirilen Bir Gün Mektebinde 

t 

Bu Memleketin Halkı Vatanının Ve Onu 
Koruyacak Silahların Sadık Muhafızıdır 

Yazan : 
Emekli Hv. Bnb. 
Bedri CELASIN 

932 senesi 24 Nisanda Orta 
Anadoluda. bir hava seyahati 
vazüesi yaparken hava muha -
lefetinden dolayı Uzunyaylada 
bir köy civarına mecburi iniş 
yapıruştık. Tayyaremizde biç 
bir basar olmadığı gibi bize de 
bir zarar gelmemişti. Bi~i gören ket halkı vatanının ve onu ko- ı 
köylüler yardıma geldiler. Ta}'.· ı\.ıyacak sil&hlann sadık mu
yareye bekçi koydular, kendı- ha.fızıdır. 
mizi köye götürdüler, izaz ve N,.ri Demtrağ müewaeaeai: 
ikramdan başka selametimiz • , . 30 Haziran 9H günü bir iş 
den dolayı kurban kestiler. Ha- - ıçin Yeşilköye gitmiştim. Bu 
va. gittikçe bozdu ve fenalaştı. meyanda eski meslek arkada -
Şiddetli fırtına ile kar yağdı, şım halen Nuri Demirağ 
ovada. bulunan tayya.remizin üs- mek1ıebinde muallim pilot B. 
tünde 30 santim kar tutmuştu. (Alev)i ziyaret için uğradım. 
Yılkılar köylere kaçtılar (ser- :Şeni müessesede direktör Celal 
beet gezen at sürüleri) dağlar- Demirağ karşıladı. Kendisini 

1 

dan sürülerle kurtlar ovalara hava kuvvetlerimizde iken ta
indi. Buna rağmen bf!kçiler tay- nıl'dım b1trada bulduğuma menı 
yarenin yanından aynlmadtlar. ııun oldUJil. Bana hangar ve 
Gördüğümüz bu sevgi ve ala- a~ölyeleı:i ve büroları gezdir- ı 
ka yolumuMlan kalmakla duy- diler. Burada hangar, okul bi
duiumıız teessürü giderdi. nala.rı ayrı ayrı olup bilhassa ; 

Ön J!.llıı SOfl•a hava açılmıştı. haııııar mü!jtemilatı nazarı dlk
Ben dığer yerlere iniş yapan ar- k_ati ~mektedir. Arazinin va
kadaslara hu"eket emri vermek ?Yetl:ıKten istifade edilerek 
özere araba ile Aziziyeye gidi- ~ar ~Ue ve meydan hi:r.a -
yordum. Glineş açmış, Gödekli 811lda ata~er de altta ve yine 
daıfalrının zirvelerindeki kesif alçal!lll yer hiıı:asında yapılıru4-
ke.r tabakalarını parlatıyor, du- tır. Merdivenler hang,,..ı atöl -
mıınlı dağlara başka bir hat- yelere bağlıyor. Atölyedeki as
met ve zamet veriyor®. Diğer ri tezgru\Jar hangarın elektrik
tarahtan yaylila.rdan kaynıyan le açı,iıp k~an kapıları yeni-! 
ve kar sularile bttyilyen Za- l1k ve kolaylık bakımından bah
manti suyu, ikindi küneı,i al • se değer. ~lr kısım tesieat ik
tında açık altun rengındt va- m.l edllm4'1t~ olup temiz böro
dilerden kayıp gidiyordu. Gti- lvı, resim atölyesi çalışma ve 
zel yurdumuırun bu güzel man- istiraltat için tertipler çelı: gil
lllll'llJll on gtin evvel gecirdiği - zeidir. 
miz tehlikeyi unutturm1141 ~im- İstikbalin tayyare müben-
di beşka. bir alemde gibi idim. disleri pilotlar: Hil.Jen Nuri De-ı 
Arabamız y61un bir yerinıt& mirağ mll('88ef!esinin kendi nam 
dereye doğru hızla inmeğe baş- ve hesabına yalnız uçmuş üç 
Iadı. Demir ku~aklı tekerlek genç va.rdır. ı 
taşlıklar arasından sekerken Bunlar idmanlarına de-
çıkardığı gürilltüden dere ke- vam etmektedirler. Galip De
-nndan ye.bani ör~kler u- mire.j. Mllfrtafa Tlit'man, Os
~ular, tt .ötede turnalar ot- man Doğan, Bmılar(lan Galip, 
luyordu. Yanımwda ve dere Nuri ~rağın oğludur. Bu 
kenannda peri bacasına benzer gençlerm tayyare mühendisi o
bir kayanın başında ve adeta !arak yetiştin1eceklerini öğren~ 
başımızın üat11nde bir tek şahin dlm. Bunlardan ~ka diğer 
adeta canı istemiyerek aşağı altı genç daha "8.Mlır ki bunla
eğildi ve bize baktı. Güneşin zi.
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nn üçü pilot ve diğerleri isti -
yasile çakırla kırmızı arasında- datlart!ıal 'ırilre hav~cılığın di
ki gil21erini farkettim. Tekrar ğer şubelennde yetiştirilecekler
başını çevirdi. Vadiyi temaşaya 1 dir. 
daldı. Uçan ördekleri gurubu Bu gen<;lerin yeme, icme, giy 
seyrediyordu. Otur"'unda., ba- me ve hattii harçlıı.ları mües -
kışında fütursuzluğun manası- sese tarafından temin edilmek-
rıı sezer gibi oldum. tedir. 

Bu memleket işte böyle şa- Uçuş yaptırılan talebe evvel-
hinlerin yuvasıdır. Bu memle- ce müessese tarafıı:ıdan yapı -

lan tayyarelerle u~urulmakta -
dır. Bu tayyarelerin sayısı bu 
talebe mevcudundan fazladır. 

Okulun meydanı ayni zaman 
da pist asfalt şose olarak ha
zırlanmaktadır. Arazi biraz ka
demeli olduğundan pi•tin ta _ ı 
mamlanması biraz >.amana mü
tevakkıftır. Diğer istikametlere 
de temdit edileceği ~nlRRılıyor. 

Talebeye uçuşan başka atöl
yelerde tayyare ve motör ders- ı 
!eri verilmektedir. 

Mlissesenin bundan başka 
Beşiktaşta da bir imalathanesi 
vardır. Bu imalathanenin Yeşil 
köydeki tesisatla birlestirilmesi 
tabiidir. 

DUnya ahva.linin bugünkü 
ıı,ekli bilhassa tayyare ve mo
ttlr malzemesi gibi seylerin te
darikini müşkül bir hale koy • 
duğundan mÜC28ef!e yüksek 
l'e.lldm~ vere?lezse de. t:ıyyare 1 
ve motör tamır ve r.evızıyonla- · 
nnı ve otomebil taMirlerini yap 1 
maktadır. -

İyi zamanlarda kaÇ>rılmış fır
ı<atlıw<lan bunların sebeplerin -
d~n bahsedecek değilim. Nuri 
Demirllğ müeflSesllSi yüksek bir 
gaye a{unında fedakarhklaFla 
tesis edilmi~tir. Bu gibi mües
seseleri reemi ve huewıi teşek- ' 
kü"er tarafından göetl'rilecek 
alaka memlekette havaeJlık sa
rayitnin yerleıımeeine ve kökletı 
l!"f'sir.e ve inıri3afı• yardim e.. 
d&. 

Nutif.>6: 
I - l::ullı. cenneti Türkiye kar 

tal y11vsa&dır. 
JI - Nuri Demirat müesse

~etıi fedakarlıklarla 'kurulmuş • 
tul'. Demirağ ciğerparesi oğlu
nu mesleğe vakfetmekle bu 
memleketin öz evl&dlarına mah 
sus fedakarlık ve feragati de 
göstermiştir, Hava Kurumu ve 
Türkkuşundan başka böyle mö
eoıseselere tie ihiyacuruz v&rdlr. 

H~rsız h~zmetçi tevkrf 
edildi 

Taksimde oturan doktor Sa
faedd1nin 1700 Jirasuu ~alarak 
kaçan hizmetçisi Fethiye yaka 
!anını~ ve dön Sultanahmet bi
rinci sulh cezaya verilerek ilk 
sorgusu yapılmıştır. Fethiye
nin suçu sabit göriildüğünden 
muhakemesinin mevkufen icra
sı lüzumu hasıl olmuş ve tevki
fine karar verilmi~tir. 

kedi yavrusu, renksiz burr,ıunu 
uzatarak arsııılanıyordu. Münire 

,.. ............................... ....-r,••--............. .... 
C KÖLE l 

Fazıl genç kızın tekrar elleri
ni tutmak istedi. Münire elleri
ni çekerek devam etti. anlatıyordu: . 

- Bizim efendi hazretlerıne 
kalsa Yalovaya. gideceği }'.oktu, 
Kansının ısran Uzerıne bir kaç 
gün istırabat edecek. İ§lerden 
!:Qk yorulmuş. 

- Hakikaten bu derece meş
gul mü? 

- Meşgul. Yani para kazan
makla meşgul. 

- Çok mu zengin Münire? 
- Bilmem. Çok zengin diyor-

lar. Y a.şayış tarzlarına bakıyo
rum da 

- Hiç evlerine gittin mi? 
- Evet gittim. Bir gün bazı 

( Yazan: Ulunay Tefrika No. 16 J 
:_ Tabiat ve zevk olmadıktan 

sonra servetin ne ehemmiyeti 
var? de<li. Küçücük bir evim ol
sun, onu tertemiz döseyeyim. 
Bana kafi. 

Bekliyordu. Fazılın da her 
vakit olduğu gibi istikbale 
ait yaptığı tasavvurlara iştira
kine intizar ediyordu. Onu söy· 
!etmek için tekrar etti: 

- Öyle değil mi? Meseli'ı 
Boğaziçinde, yahut Kad>köyün· 
de bahçeli mini mini 1'ir ev .... 
Bir evimiz olsaydı. 

Fa.zılın cevap vermeınetri onu 
\13Şırttı; birdenbire SONiu: 

- Niçin cevap vermiyorsun? 
- Seni dinliyorum. 
- Her zaman böyle değildin. 

İstikbale ait neler konuşuyor
dun! Evimizin plil.nıru bile çiz
miştik; hatırlarsın ya, birinci 
katta önü balkonlu geni~ bir o
da yaptıracaktık. Sen duvar 
tarafında bir ocak koydurmağı 
da düşünmüştUn. 

Fazılın yüzünde acı bir te
bessüm belirdi; bütün cesare
tini tophyarak: 

farkına varan Fazıl genç kızı - Peki, ne anladın? Bana da 
müteessir etmek istemedi. Müni- söyle de hen de bu sözüme ver
renin ellerini avuçlarının içine dlğin manayı bileyim. 

aldı: Genç kızın, metanetirıi kay-
- Hayatın bir takım mecbu- betmemek için bütün gayretim 

riyetleri var kj sarfettiği görülüyordu. Büyük 
Münire yutkundu: teessürüne rağmen buna muvaf 
- Bu mecburiyetler evvelden fak oldu. Gözlerini Fazılın göz

yok mu idi? Yine vardı. Fakat !erinin içine dikerek ağır ağır: 
ikimiz de düşünmüyorduk. Şiin- - Peki, dedi. Senin tabirinle 
di neden aklına geliyor? söyliyeceğim: Hayatın insanlara 

- Çünkü bugünkü vaı.iyet tahmil eylediği bir takım mec
dünkünden çok farklı da ondan. buriyetler bizim evlenmemize 
Seni çok sevdiğimi bilirsin. Fa- miııi olacak. Bu değil mi? 
kat bilmiyorum. Hayatla karşı- _ Tamamen değil. Ben pro-
laııtığınız zama.117. jelerden bahsediyordum. Müni-

Münire, ellerini Fazılın elle- re ben on parasızım. Annemin 
rinden kurtardı: eline bakıyorum. Yazılarırola 

- Hayır, Fazıl, dedi. Sen ben kazandığım para çok mes'ud 
den bir şey saklıyorsun ve bu- görmek istediğim karımı ufak 
nun ne olduğunu ben saklamak bir hayata katlanına.ğa mecbur 
isteyişinden anlıyorum . Da.ha edecek. Bu, beni d!i.~iindürü
açık söyliyeyim: Anladım; her yor. 
şeyi anladım. Münire güldü: 

Fazıl: - Bütün bunlar, romanların 

- Fakat bm esa.se!I sende 
mevcut olmıyan bir cesareti 
sana telkin edemem ki. Sen ba
yatı anlamadığın gibi aşkı da 
anlamıyorsun. 

- Yemin ederim ki 
- Hiç yemin etme Fazıl. Pek 

doğru düşiinüyorsun. Ben de se
nin kadar maddi düşünceliyim. 
Hayatla karşı karşıya kalabil
b'Jmek için güvenecek bir şey ol
malı. ~n. a,kımıza gilveniyor
dum. Gorüyorum ki o manevi 
sermayeden de m8.!ırumuz. 

Genç kızuı nazarları ıPlanmış
tı. 

Kahve fincanlarını almağa 
gelen kahveci: 

- Biraz rüzg,ir çıktı. İster
seniz barakanın yanındaki ma
saya oturunuz. Orası kuytudur. 

O zaman farkına vardılar. 
Havuzun üzeri buruşuyor. Çı
narların tepesinden asağıya ka
dar bütiln yapraklar da bir ilr
perme başlıyordu. 

Münire yiiıılü ceketini giydi. 
- Üşümüşilm de farkında de 

ğiliin, ded1. 

Şimdilik:::=~ 
--:::=Bukadar f 
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o:::bir ~~ 
1 - Nasyo~ Sos:tallZıiırııı 

kuruluşundan beri Bolşev!J2ı1 
düşmanı olduğunu söylüyor fiU< 
duvaularını her vesile ile izhat"" 
dan geri kalmıyordu. Hitler y&.2> 
mış olduğu Mein Kampf kita· 
hında , Sovyet Rusyanın par
çalanmıı.sının, Almanyanın in
kişafı için zaruri olduğunu söy· 
lüyor. Bu ideal Almanyada lıel' 
vesile ile ilan ediliyordu. 

2 - Almanların yaptıkları 
mütemadi telkinlere karsılık 
Sovyetler de Almanya ve ·bil
hassa Nazizm aleyhinde propa
ganda harbine girişmişlerdi. 
Onlar da her vesile ile Nazizmin 
aleyhinde bulunuyorlar. Bu 
hususta propaganda filmleri 
çeviriyorlar, tiyatro piyesleri 
oynuyorlar, seri halinde konfe. 
ranslar veriyorlar, kitaplar, bro. 
şürler neşrediyorlardı. Bu <lai
mi propagandalar neticesindo 
yetiştirilen Sovyet gençliği Na
zizmden pek tabii olarak nefret 
ediyordu. Ayni şekilde yetişı>n 
Alman gençliği de en büyük 
düşmanı olarak Bolşevizıni ta. 
nıyordu. 

3 - Almanya, Sovyet Rus
yanın artık an'anevi düşmanı 
haline gelen Japonya ile iltifak 
etmişti. Bu iki millet arasın .la 
evvela doğrudan doğruya So\•· 
yet Rusya aleyhinde bulunan 
Antikomintern pakt imzalan , 
dı. Bu pakta İtalya, }.faca . 
ristan ve Mançuko gibi Alman
ya ve Japonyanın peyk devletle
ri de iştirft.Jı. etti. Nihayet meş
hur Üçlü Pakt teessüs etti. 
Bu Üçlü Paktın en tabii, en 
makul programı komünizm ve 
dolayısiyl~ Sovyet Rusya aley. 
hinde bir hareket ola.bilirdi. E
sasen Jarı onya. dört senedir Sov
yet Rueyanın açıktan açığR 
yardım etmekte olduğu Çlnle 
hali bar_i)te bulunuyordu. 

Bütl)n bu hakikaı.ıere 

.raemen ... 

B u şekilde hepsi mantıki 
ve ınakul olmak üzere 

Sovyvet Ruaya ile Almanya a
rasındaki derin uçurumu geniş
letecek bir ~k siyasi, askerl 
içtimai hadiseler ve sebepler sa
yabiliriz. Sovyet Rusya ile 
Almanyayı yekdlğerine yakuı
la.ştıracak hiç bir hOOiııe, lı iç 
bir muci~ vukua J!'elemezdi. 
Bu o kadar kat'f, o kadar ber
rak bir haltillatti. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
1939 Alman - Rus anlaşnıa8ı 
vukua geldi. Çekoelovakyayı 
ilhak ederken Polonya.ya Teşen 
DllJltakaaını bağl§layan Alman
ya, Polonye.yı ilhak ederken 
Sovyet Rusya.ya bu toprakla.
rın yarısını hediye etmekte ve 
aynee. Baltık devletleriyle biJt 
kısım Fin topraklarını ve Be
sarabyayı alma.sına göz yum. 
makta tereddüt etmedi. Diğer 
taraftan o k"palı Bo.lbk denizi
nin çamurlu ırularında üsler vü
cuda getirirken kendisi de bü
tün Balkan yanın adasını ve 
Adalar denizini alıp Sovyet • 

(Sonu: eahlfe 6, Sütun 1 de) 

MURAD SERTOGLU 

müddet sustular. Münire: 
- O halde Fazıl, eledi. Bugün 

birbirimize veda edeceğiz. 

- Ne kadar çabuk alınıyor
sun Münire! 

- Hayır alınmıyorum. Benim 
biraz tahsilim var. Zavallı ba
bacığım bir çok mahrumiye;tI.,. 
re katlanarak beni (Sör) !erde 
okuttu. Hocalarımız bize oku
mak için daima romantikleri 
tavsiye ederlerdi. Ben Lamar
tin'i, Hügo'yu hiç sevm~m . fT '· 

le Şatohriyandan nefret e.ıe
rim. Kendimi onların katra
manlarından hiç birisine hen.oet 
memeğe çalısacağım. Dediğin 
gibi hayatın bir tııl<ım mecbu
riyetleri ka~>fllllda romantik 
kızlar gibi davranmayacağım. 
Seni t:ımamen serbest bırakı • 
yoı·um. Tatlı bir rüyadan uyan
mış oluyoruz. 

Rüzgar fazlalaşıyordu. Kah
vecinin tamirden ümidini ke&'
rek yerine astığı lüks lamha~ı 
bir •aat rekkası gibi sallanmn
ğa başladı. Ufak kuru bir dal ' 
ma~alarının üzerine düştü . .Mü
nire: 

- Yalnız, dedi. Sana bir ri
cam var. Bana bütün hakikati 
söylemekten korkmıyacaksın. 

evrak almak için beni evine 
göndermişti. O büyük serv~~ 
rağmen o ne tabiatsizlik ıdi 
yarabbi! En kıymetli vazoların 
içine Kahmutpaşada satılan 
yapma kigıt çiçekler, sokul
muştu. Bele kansını !!'Örsen 
hayret edersin. llyas bey bu ka 
dıı:ıı fakirlik zamanında almış. 
kansı köçük ev kadını olduğunu 
her halile belli ediyordu. Başın
da kenen oyalı bir yemeni, a
yaklarında ökçesiz terlikler, 
8ll'tında basma bir entari, be
linde kll§llk Karşıma öyle 
çıktı. Evin içi karmakarışık, 
sofada li.zımlığa oturtulmuş 
bir çocuk bulamaç yiyor .. Belli 
ki kadın kibar hayatını hazme
dememtıı. 

Fazıl eevap vermiyordu. Mü
nire, yanında ç~tığı zengin 
müteıılıbidin ev hayatını. anlat
tıktan ııonra: 

- Yavrum dedi. Zanneder -
sem bütün bu konuştuklarımız 
bir tasavvur halinde kalacak. 

:Münire, sararmıştı. Neş'eler 
saçan gözlerinde birdenbire bir 
bulılt gölgesi görilndü. :Sunun 

- Müsaade et de izah edeyim: başındaki (mukaddeme) !ere 
Ben sadece sana hayatın insan- benziyor. Hiç cesur değilsin Fa
lara tahmil ettiği bir takım zıJ. Beıı hayatı ve aşll,ı anbyan 
mecburiyetlerden bahsediyo - bir kızım. Seni fikrinden, kara
rum; buna niçin ba~ka mana rından döndürecek değiliin. 
vermeğe kalkışıyorsun? Aşk o kadar kuvvetli bir şeydlr 

- Sus, Fazıl. Anladım. Fik- ki' onun önünde ha.yatın o bir 
rini keliine perdelıtrinin arka.ııııı. ,,_.ıı.ı<>m meeburiyetleri pek-kolay 

Fazıl ellerini pantalonunun 
ceplerine. s<ı!<muş oturduğu is· 
kemleslnın ık! arka ayakları ü
zerinde sallanıyordu. Kahveci-
ye: - • 

- Rüzgllr faalalaşırııa gide
riz dedi. 

Fazıl masanın üstüne düsen 
kuru da Jpa.rçası.nu sinirli par
maklariyle ufak ufak kırıyor • 
du. Meyus bir tavırlar: 

da sakfaıiıağa lüzum yok. düzelebilir. Yalnız kaldıkları zaman bir f Atkaın var) 
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Beden Terbiyesi 
mükelleflerinin 

kıy af etleri 
YazaA: &mi fCarayel --------------37 •il 

- ı.· ı ıa ptip ıilfliJ'1ıFim-ı tanbu1 pehlivaıundan fimdilik 1 
-r _ ~di git aayle.. Tosun karmnıılı: istiyordu. Deli Hafı • 
na.al olııa gfuıel} çıbn.mıyacak. mı en. ziyade korktuğu İlrahi-
barl ıı;i~ geç kalmayın.. mİııl mağlüp olarak inki11Bn ha-

Dedi. yale uğramaması idi. \ 
Hergeleci, Ca'>'gıra. gid~rcl<: H atta, Deli Hııfrzın gıme kur-
- U ta, Hafız selıı.m soyle: nazlığını Ez~rçelilerin ihliyar a· 

di. Güresi beral>i-re ayırsın dı· ğaları da ruılamı~lard:. Avalar-
yor.. Udll b•r i t afı-'B. hıtaben: 1 

- Nasıl olur?. . . - { zta.' Korkma Aydoslu 
- Biz berabere olmasını :stı· Tosunu yarını saatte de çıkara~ 

ynı'UZ-. ToallB, Hafızın çıra.:ı- maz... 'I 
- Öyle amma .• bl.ko.lım. . Ay· _ Oy~- f 

doslu bırakır ıru ·-· - Berabere kalacak bu gÜ· 1 

Dedi. reş .. 
- Bellu btra.lur.. 

1 Cazgır, meydana çılı:tı. Elile Dedı. 
davul zurnalara i~ret ederek\ Deli Hafız, cıı:aaı Hf>r?,e~ci 
austurdu.. için dü~ünclüklerini tati>il< ede-

Ve bağırdı: memekle beraber gene ln.>men 
_ Beyler, a'!:alar .. bu güreşi' muvaffak olmuş gibi idi . 

berabere bıra:k.ıı.!Jm mı? Ne de ol<;a Tosun, Aydoslıı 1 

Bir çok ağızlardan ı;ıu bağır· ya yarım saat d:ıy -..,bı ircli. 
War ~ldi: Hatta. değil y•ran saat bır 

_ Olmaz ... Ayırt olsuıtlar .. saat bile ayanrrdı. Hafız ü
midli idi. - Aydoslu ~ yapıyor.\ 

Ya.zıktır. Eğer, Aydoslu ile Deli To-
- Berabere l<alamlar.. sunun güre· b.::rabere kalırsa 
- Yetişir... ki, kalacagı· na da heı:kes kani'lo'· 
Cazgır, hükmöıtü yan ver- di.. Bu suretle Ayıtoslu uıeyd.ıı.a

miıı, yarı venrıemiş \'a:Ziyeı;te dan çıknuş olacald:ı. 
idi. Deli Hafızsın ne dtBek uı-ı __ ,..., Herkemin berab~riiğpıbel ba~-
tediğin.i anl.,.......~ ,,_,,..., .. d •~- A u 

Deli Hafa., Aydcıalııyu T · ~· glla'ef} e yau.w; , 
la bera1:ıeıre bıraktırıp y _ hanç kalıyoı:du. O, çetm ve 

, ____ '· ,.... • 1 .zarplı wıml bir 
dandan Çl•&m...,. ,...,~ · taraftan'-••••'"-· emindi. 
Bu sur~ meydaru çıngı İbra· ..........._"'"" 
h.ime bır üt l<urııamlığmda j 
idi. 

Hcrgeleei ast..,nı11 ı.. kıır· 
au.lığını ~- İhtiy:ar 
Kurt Cugır, Deli Hat.. 
rikasmı anJaınışb. 

Cazgır, pehlfvaıılan. ysklqtı. 
Aralarına girip ayrdi. V.e, il

lan söylOO!: 
- Meydanda kimse kalm:ı

dı pehlivanlar! Dört saattir gü
reşlyorswııı.z . . Berabere \lırııka· 
cağız.. Fakat, size ,.arım saat 
dalıa müsaade ediyoruz. Yeı:ıi
şemezseniz berabere kalacaksı· 
nıı:. 

Dedi. 
Cazgır, -..arifeııiui. yapmıştı. 

Ahaliye illin etti; 
- Beyler, ağalar, yanm na· 

te kadar yeni.semezlenıe bera-
1Jere bırakaca~ .. 

!tiraa vaki Glınam!41;ı. Deli 
Hafı&, ilnridvardı. Ne olursa 
olsun Aydııe1u, yanm aatte 
TOilunU meydandan CJkaramU'
dı. 

Hergeleci, i§İlı. f.ark.ıaıia ~ 
dığı cihetle loerabece aynlqı 
ayn!mar~asında bir bei& g'Ör· 
miyordu . 

Deli Hah&, giiWii. Hem 
:kalı ı.p. Wıe •• sQyleadi : 

- Kumaz ihtiyar .. 

Aydoslu, hasmını yarım saat 
içinde çikarmağıı. karar verdi. 
Ve, güreşi altüst girerek karrş
tınnağa ba~adı. 

Aydoslıı, üstten, alttaı:ı l>i1-
cumlar1. ba,şlad:ı . Fakat To.;ım, 
hasmının bu şiddetli giriı;lerme 
metin bir müdafaa ile kar!!l k.ı>
yuyordu. 

Toswı, güreşin bera.bere i-
masını istemiyordu. O da has
mını yeneceı':im diye ı;a!ışıyer • 
du. HAttA. AydaslUBun hüaısm· 
laruıı defetmekle beraber fır· 
sat düşürdül<;çe gürete olanca 
hıziyle giriyordu. 

Bir aralık To$\tn, eline bir fır
.sat ırec.irdi.- A rloııhıya ı;aırım
iadı.. Siir:aeden qe :uıt'lımma<lu 
:ıı.as-ı eldvğu yerde çeleı:el< 
alta& f.lıvenli. ı 

10 T~·llUJ,llJ:Z h rşe 

Colı: kıı.vi olan TOBaıı., Aydcıs- ı 
luyu olduğu yerde ba:ııtrabile
cek laıvvette idi. Aydoslu, has· 
DlUlltl altına dU.Oii§tli. 

Deli Hafız, Aydoslunun alta 
düşmesini hiç de istemiyordu. 
Çi.inkü Tosun, yağ güreşinin İn· 
celiklerıni b.ilmediı;i icin muhak
kak lıir tarafta;, ' ayabiliııiı. 

Fakat Tosun. hasmını yen
m.,....;· karar vcrın.i.ftL 1 ,ter a.1t
tJ 1 un. • tC;r ·· te ril.tnın onu 
m ı~lfap dec ·tı. Güzii karar· 
ffilill. 

T'lsun. ha'mtnı o\tına ıtlınca 
O"' nb ra r:edi. Kemalıt'ıien snr 

• y .ıo~1ndı. Ve. Aydoslııyu 
öıı:ı.ıkı bır Cezayir sarma..'l.iyle 
ı.. - '1dı. 

Tek kol k~r.~ruı~ · 1r 0rlo~U'\".l 
' ·" baıı!a yıı.n TO«Ull, bir 

ı;ı>y\er yaprn•.k isti"urdu. Tosu· 
l\'lU •JU Sllrf'tle g-iire";e girmesi 

li Hafız.t."I sıiJcslni u. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
çağında hulunanlarm toplu yü • 
rüyfu;lerde, umumi toplantılar-· 

da giyecekleri bir örnek kıyafe· 
tin sehlı tt bit ooilmistir. 

' B;;d n erhiycsi .i•:;cllcflcri ı 
torı11'. yüriiyi\9Je'°Ci·"' Wiml~,.r

tatbikstl;ı.ra ve n:ıcra.'iimlere bu 
kıyafetle i ,ıırnk roereklcr Ifilli 
bayram ve tatil <;ilcıler nde hu 
kıyafe • le g-c7 bileeekledir. 

Dış l;ı '"7 fct: 
S:ı""ka , ::·:r· :;c 1 e?i .cte·.1 lı:lki 

renkte olacal:tır. J 

E b!se '" trf,n:ia/ı: 1 
Elb; p gömı .. ı. vı; go'f t2-

lonu dan; tefcrrfuı ı apulct 
bel keml'ri ve toz! 'ktan ibaret
tir. Elinden gelse Tosuna bajıra-

caktı. AırH.,,.,bı: 

- Ulan, alt güre""1ıi bırak!. Siyah renkte tercihan iakar • 
Hilrı!:f'.loı::'i. zeJııi olr~ı 1 p' veya yememdir. 

· :.Je ı nıt•smm ol&ığııı. yenfr .• 
kıvr:ındıihnı h.i.~setmi, · Der· Muht~'ır ka:leme''!lr baş-

1 h ~ dörıel'ek: / tarıııın kıyafetleri 
- U.Gta, ne oluy ' 

G- ·· usun bııd la- 1 - nf!/l v" takım ba.<:ı.la • 
.;- omııJJOr ı:n a 1 rın ,.ıı.-.iopff"f"i: 

1" · ,,. bir ı.rü:.. aııeflerin 'b · •le.-i gibi · 
- GDrliyerıur.... .a.•~ına . 

1 .. 1 .ık . ek. dir. y,,ınız yak?.ların:ı ka:ıdıle· 
.._, :vıyec . . . \ 

_ : AllaC · Yersin! 1 rine mah~us ışarrtlerı ko.nulur. 
·· ~re.,e ~ mii? Ben, :.ı -:- Bölük ~\arının kıya .

1 aaa riyl · mi? 1 fetwrı: 
iin~ falan ken Miikdleflere alt sa}lkalann 

acıı.k.. \ ayr•c.ltr. 1 

_ Nene U'ı.zun, onun sanna Elbi.se "e tefl'!Tİİ'\tı · Ellıiııe I 
ve kiintı- o_yı:mıı alrr.1sı.. Vur- ar•k <l•'vr'k yablı rdr<tten ve 
s D kurtkapaaun bekleı;in .. Ya· kilot r1~':!!.1odnn ib• ettir. 
nm saat idare et:siu gür~. Teferruatı da bel kemeri vıı 

- ...... 
- Deli edııcek. 
-&. de ımm -

ıf ltİl' tanıfıDdan Jraptırar.U 
01111 .. Bak nuıl ea dtıırıl
:rer- Sarına tımı b "l•-mır. 
BMUI< dü.M clm"UFOf'-

- ~ y&, obcıt'k bir ııey. 

egü11·· akvam, 

tozluktur. 
A]'Olel : Arasında tel.i bulun

mak Ü?ett ·ıu Irat e!biıı.> bezin
den ru alı: arak yapılır. 

Uzun' ;u 10 • 12 saııtiım.tre 
g ,; ; ;;; uz ta:rafrnn" 'i yaka 
tarafıada üç santimetredil". 

AykJoalK: 

önden ~ fotin olup 
ÜZ('rine elbise kuma . ımlan ya- 1 
p.ılmJ4 tozluk Walır. 

Y aka alametlei-i 

1 - Maııga başı: Mükellef 1 
gömleğinin yakası iizerine ta
kılınuı madeni beyaz bir yı1dı.z. 

2 ..:_ Takını başı: Mükellef 
gömleğinin yakaam.a dildl~k 
tıırıınc müselles zell' in üzerin.- ı 
de madeni beyaz bir yıldız. 1 

Heq;eleci, uırta.sınm aöyledilt
lerinden bir şey an.lamıuıu§tı.; 
Sordu. 

- Usta, kurnaz ibtiy&r kim! 
- Kim olacak Cazgır herifi! 

ı..aı f:iiNiiJeııl ~ ~ ..terini büyük lıık ....tde 
4inlemek fnııaW. ~ıoapı.ıa. 

3 - Bölük başı : Kacleme baş 
ıvı iı:in tesbit edilen clbiae ce-

1 

ltA!tiııi.ıı ya.Jı:ıumıa dikilecek tıF
rımcu Jlt iilıellee r.em.in iUeriııe 
beyaz liç yıldız. •• 

Bedoo terbiyesi lı:aııııııunu11 
21 inci madd<' 'nde yazılı inUes
!!e""ler -.e fabrikalardalı;i beden 
tıerbiyesi mükellefleri bu giyim 

- Ne oldu ki? 
- Anla.madını mı ne yapma:k 

Uıted iğini! 
-Yoo ... 

- Hele, hele ... 
_ V a.llalı, aıılıımadun nsta!. 
- Ulan bir de akıllı.yım der· 

kıyafetine uyıı.caklardır. 1 

, H IKA YE 

DÜNYA 
i (YENi SABAH)IN B0Y0K SIVA 

Çanakkale Onünc 
aş 

Bana vı>ril..ıı hu malüınat, 
mahrem ot1 ak bilclirilmiı;• i. 
,r:.,,, lumscy Royliyemeı.di ,ı 
Baflvelr'.le gelince, o aldığı bu 
J'.!><: ubu kinı""V • habP.r ver · 
medi. 

Ba;v~ 1t1~ 1!c m•ıt1nız~~<=t m' 
O •lcvı d~ 1. A~;ı11it'ı il" mü

n-:ıs& lİ!"!li • ay·Jl ·t !1Clp için Rll

r,ıı i.ııatırlıı.ınalıynn l:i b:ın bii
titn bü te)cbtii. .. .. irr:de ve nl
h;;yet Ç'..:ı~akk'lc luırekiitında 
e~.,,·~'i. omı halı crtfar f'!tim, o
nt·n ta.~ib!ni v~ ıni?"."'lhcre ni 
t"'11 in ettim. Ouıın bu teşebbü ·. 
l<'r ve seferler hakkında ne hıı
b~rdar olll'am&:a. ne tecviz et· 
memesi i~tilmiş bir('ey değil -ı 
d>r. O yarı maliımat sahibi, ya· 
but aldatılr».~, ka.ndınJ.muı bir j 
şl"f va.:>Oyetin!" düşmemi~ir. 

Evvelce de bildirdiğim gibi 
Lord Fischer'i o kadar tahriş 
ed0ıı ~frre (Çara.kkalrve) ait 
kararı veren başvekildi •e 
ya!nız başvekil böyle bir karar 
Vt!'t'Cbilirdi. O Çanakkale hücu
mn-ı~ t:"l.ttftarrlı ve dflima ta -
raftar olarak kalınıştır. Ben bun 
in r.ahsi b r ki:ı saikıuıi1e yıı.z · 
mıyon•m. Ne gibi müşkülat ile 
kar.;ılıı..,""-ca~ı mtcn iyi bili . 
yor ve tıılrdir ediyordum. 

O -z:ama1'8. kadar, ııenelerce 
beraber ı:WflJlıştılı: ve ~il 
bana h.l'J!l daima hayı rlıah gö.. 
rünn:ıüstü. Bir kere iktidar 
mevkllM geçtikteıı sonra M. 
A.ııqu · 'in büsbütün ı.,ka tür· 
lü et ed<':cei\lni de tahınio 
ediyordum. Zamanın icapları 
çok -yab.im olduğunu, birçokları 
üzerindeki tazyiklerin ~olt ağır 
bullllld~nu ve hunlara mü • 
tat, tabii şartlan tt"luı bili ede
miyecıeğini takdir etmekteydim. 

Onun için hiçbir şahsi infıa
lim yolrtu ve benim tenkitlerim 
umumi ve umı.nna taalluk eden 
:meııelelere mütedairm. 

Fena bıir haber - b ir 

Yedme M:. Balfour gekniP:i. 
26 Mayıs sa 1ıa h ı, artık amira'l
likte geçirdiğim soa saatlerde 
Triumph 'un akıbeti hakkında
ki m üdh.iş haber geldi. Bu gemi. 
ç~ bir Alman deniz.. 
albsı taraJ;ınd&n ba.tlrılmlşb. 
Artılı: benim vazifem bitmişti. 
AıniraD.iği terketmeden en-el. 
bahriye nuır~ gelen devlet 
adamına şu mektubu yıwiım: 

111. Clınobilİ'dln, M. 
Balfour 'a 

26 Mayıs 1915 
''Size bütün dikkatinizi has

retıneniz icap eden gayet ağır 

(-Yazan:-, 
V.Çôrç;~ 

164 
bır vazıfe terkediyorum. B 
Çaıı:ıkkaledeki filomm denıral• 
hra karşı himayesidır Bu te 
likcnm ehemm1yetıni ist.isgar r 
meyinız .. Ji;gcr lizıın geldıgi ı.. 
dar geniş tedbir alınroa.1..11& nl" 
er• hudutsuz ve }«lacı olacak< 
.Ben on ber, gündenl:.crı en m 
hım kararları ittilıaz edecek • 
zıyette değ.ilim. Sizlerin sa• 
ka.rarlaruuz ve açık hükiımk 
niz icap eden ak8ülamellere 
açacaktır. Sıze bazı not 
kaydediyorum Kıymelle• 
takdir edersıniz. 

1 - Tehlike aıııw kısa.lir· 
iCin ukeri harekau gayet 
yiık bir sür'atle yapmalıdır 
ap eden ve elde !Julunan ı. 
vetler hep birden ve acele "' 
edilmelidir. 

2 - Karada kat'i han-
b&şlaymcaya kadar filo 
Mondros limanında yahut 
veyş kanalında eınniyette t 
lunmalıdır. Kıtaatı muhafa:&f 
için vücutları elzem harp gen 
leri etrafına kbınür gem.ileri ' 
ya. boş nakliye gemileri sıraJaJ 
m&a ve ağlarla mücehhez gem 
11!<' cehnceye kadar bunların h 
mayeı• en istifade olurunalıdı 

3 - Mümkün olduğu kada 
siir'atle torpile kari! mabfu 
gemiler -gönderilmelidir. Büy~ 
dıılnu monitör hazır olur olma 
hareket etmelidir. Edga.r ti 
pindeki dört geıni.ııin lıazırlan 
ması on beş günlük bu kabın 
buhranı yiisünden bize vak! 
kaybettirmiştir. Kara harek .. 
tı böyle bir sükiın deıTesı l!'.l'Cı 
rirken V!" bu geınilet- Çan; 
leye va.rraadan oradaki ha: 
milerimi?. mUmkün olduı< 
dar az açıkta dola.şmalı<' 

ol - 150 kilometre uzuo• 
da haber vcrki ağlarla 
torpido mub ibini ve l • 
nakliye gemileiine refak 
dcceklerdir.) göndermen 
wxıdır. 

5 - Denizaltılar& kar 
maye şöyle te!ıkilatlaruru. 
Gelibolu yarım adasının r 
etrafında geniş bir saha ' 
kaplanmalı; ııililılı küçül 
ler, deniz tayyareleri, b . 
aıın aynlmamahdır, 

6 - Tatbikine he 
olan şu tedbirleriıı ikm3 
min etmek lazımdır: A 
denizi ağzıns ağlar :kur 
nacloln sahillerinde e 
lann il81erini aramalı 
le.rı mayn dökerek tık · 

sin? Hele, bir düşün bakalını ! 
_ V a.Uah, anla.mı yorum us-

ta!. ~ i HTiYAR K ŞBAZ 
ketler vererek, tekrar 
başlamı:;ıtı. 

-- Bre deli Bunlar. 
kurnazlıklarıdrr. Aydoslu Tie 
Tosun berabere kalıcla.- ne 
olur .. 

Mahallemi.7.de, "'Kuşbu., na· 
mında bir ihtiyar vardı. Bu i 
ellerinde bir çok kuş ke.fes1erı 
ve ökseler taıııyan küçul< çoı uk
lardan müteşekkil avene&ıle ar· 
sa arsa dol~ır ve kale sırtınrı· 
.U:. büyük ilik.sel.er kurarak, bil· 
tün günlerini kuş tutmakla ge
irirdi. J<usı;uluk , gf'nc;Ji)?ınderı 

bfori onan itjn bir meslek ormuıı 
ve o, tutt~"u .kuşları satmalı 
sııretile bayatını kazanrnıuıın 
yolunu bubnuştu. 

":================================Yazan: Burhan Çölok 

Hı-r ŞPye rağmeıı , t 

uçmam:ıkta ve ihtiyar 
da ıkoca koca ta.şiar lıı 
makta ısrar ediyordu. 
miz, merakla, bu m~ 
St\nunu bekliyorduk. 

- Ifr berabere k.alırl&r •. Bıış
ka ne olur. 

- Bak aptala .. Aydaehl or
tadan kalkar be!. 

- Kalksln usl:a! .. Bundan ne 
çıkar? 

- Meydan sana kalır .. 
- lliihı usta!. Aydosludaıı 

korkuyor mmıun!. 
- Elbette .. O, senin ıçin teh· 

likelı bir ~hlivarL. 
- Ne olursa olsun usta! ... 

Ben ,onwıla koınımu pay etmek 
i~tt.:rim .. 

Bugunü anlat da.. 
kmem.. Güerişın:ıi Ay· 

Qoıilu ile -.ıyu-t etmek daha ı· 
vafık.. Blr daha onu nerede bu· 
lurdwn .. 

- 1st.er bul u;ter buJm&_ Seıı 
Kırkpınarda büyük orta baş 
pehlh'anlığım alnıııı><m.. Neden 
kendini burada tehlikeye ko
yuyor"\BI? .. • te de btlytik 
ortıryı al git!. 

- Ben, bunu istemem .. Yeni
lirsem, a:nlaı:ım ki, büyllk orta

• • benden üstünü vardır. Ona 
ı,. ,re çalışırım .. 

Dedi .. 

Hegeleci, ha.sı.mlarmı ele ge
çlrdikte gttreıı;i ayırt eL"l\ek liı· 
t ıniyordu. Fakat, ne de olsa 
u ?tmı çırağını ur o az teh-
1 · eye a.tınak · iyordıJ; 

. Deli Hata:. A~lllfU 
'J oli ı:örıııültii. ~ lıilı ı.. 

J 

Onun, ekseriyetini coc~kla
rm teı;kil ettiği bir cok muşte: 
rileri de vardı.. Çocuklar, ·ki 
onlara, eluıeriya ben de dahil 
ılurdum- Ökseler, müteaddit a.-

ve dik11e dallarına teker t.&
ker yerl tirilip, içlerinde muh· 

. if kuıılar buluı:um kaf~r 
münasip yerlere bırakıldıktan 

nra., onuu etrafında bır halka 
teşkil ederek, bfr_ köııeye çeki· 
, . !er -ve küme Jmme ~ekte 
ılan ku~ların, kafeslerdeki çı
?ırtkan ll!'kadaıılanlllf1 davetle
~ine gelmelerini heyec & bek· 
'erlerdi. 

Bu faaliyetler, bilhasS& son· 
baharda eııı., llelneı:ı m: ak· 

m 1kıtU tekrar edilirdi. Flttr
va ve iskete knşlarire, tath ateş 
kırmızısı OOşlı, parlak sarı ve 

iyah k atlı, dol~ göğüslil 
uzun kuyruklar kaaıım saka· 

\arının, küme halinde uqııp gi.t· 
mekW oldukları serbest ve ha
ilaiz uiukJirdin, mUtıııpadlyen 
ö~e olıuı Tiafeıı fi~ 
davet veya imdat ~e!'Biıi iizi-
ri~ .geri döaerek, ~ töp1111-
~a "ld.pantrc&Atnl>. - sııraEle, a~c 

dallarını sarmaları, hakıkten 
-4<le · ilecek hoş bir 
mnzanı idi. -Hele, hazılarmın· 

kımbilır, belki de anlıyarak- 01<
seli dallar lietünde, lmrunakla. 
komnam:ı.k arasında mütered
dit bir vaziyet!E saniyelerce ka· 
nat çırpmaları ı ve &oııra, ök· 
selerrle yakalaIIıp bir daha uça
mamak talihaizliğine uğrıya.n · 
Ja.rın •da, büyikek bir arın ut gi· 
bibıış ~ sarkmalarını sey· 
retmek, bizim için pek zevkli 
olnrdu. 

Çocuklar için en büyük zevk, 
ılallara tırmanarak, · 15kselere 
yapışmış olan bu kn~ları, mey· 
va toplar gibi, incitmeden, ökse 
!erden toplamak ve büyük kU· 
me lı:affllllerine dolduAT1.aktı .. 

Hürriyetlerini kaybE'den ve 
teller arasına hapsedilen bu kil· 
çük ve güzel hayvancıkların. 
tekrar hürriyete kavuşmak içiR, 
kafes içindeki ~ ve sersem 
çırpını~~ se~ir. o zıunap. iç!Jı 
bielere, tadın~ doyulmaz büyük 
bir zevk veril'di. 

Yine bir gün, insanı tatlı hül 
yalarla ~yıp, Wyalı llınitler 
vadeden lıiı' ı;ıenbahar akpmı, 

ihtiyar kıifb-a etraf"'1.U top. 
laıı:inı ve Ollllll YIJ.V611 biı' eeıı1e 
nlaf:aıal!:ta o~ ~ ı•ı 
clinlemı;;ye koyuhnuştuk .. ~ ~
radiı. ~ bir saka ırum-
mn, ökselerte donatimş 6fu-.. 

muz incir ağacını aarma k üzere 
olduğunu sevinçle gördük ve 
b~pimiz. d' kat kesildik!. Bir 
dakika sonra, bütün küme, ka
ll'lil ökııelere yaı.e.ı , fs. 
kat yalnız bir tanesi, a.Jhıcın en 
yüksek bir dalının en u<' kısmı
ruı. konmu~ bulunduğundan ser
best kalmıştı .. Biz çocuklar, bu 
vuiyette, ku~ları ökselerden 
toplamak için. derhal yerleri
mi2<len fırlamak ÜZI'!'~ idik Kİ, 
ihtiyar kuşl:ıe.zın sert ve kat'i 
bir hareketi huna mani oldu. o, 
ilttiyar lcu bıız, yaramaz bir ço
cuğun parlak ve at .li ıı;öa!cri 
gibi, alev ııa<;an şeytani bakış

larını hür kalan kuşa dikmi.s, 
ondan ayırmıyor ve kendi ken· 
dine: 

- Durun çocuklar diye, söy· 
~iyordu .. Küme bası!. Küme 
başı!.. Şimdi, o da yakalana
cak!. 
Kuş ds, onun bu ihtirasile 

aQeta eğieniyormu~, yahut, hür 
rlyetkrini kaybeden bedbaht ar 
kadaşlanna birer mersiye oku· 
)'ormuş gibi, mütemadi:ı:~n Ö· 
tliyor ve hürriyetini göklere 
ilin ediyordu. Bir ara kuşun, 

yakut hekı'1ı, kehribar göğüslü,' 
bu çok göze! Kasım sakuımn 
son bir dMı. daha ofltalılı ·..,. • 
Jfttarak, ~ daldaıı ha· 
valaııifığı . 

O zanwı, ~yar~ onu 

yolundan çevirmek için, kafes 
kuşlarının çığırtkanlığını kafi 
göt·memiş olmalı ki, onların Ji. 
sanını taklid ederek, uçan ku
şun pe(linden bir hayli çırpmdi 
urdu. Ve kıı..,.., u7.ak bir ağa. 

ca konduğuna gördüğü zaman 
dA, ağır ağır yerinden kalkb, o 
tarafa doğru ilerledi. 

Şimdi, kuşv. arka taraftan 
çevirmi~. gfıya kenrli aklınca. 

elindeki taşları af,aca atmak 
slll'etile hayvanı ürküterek, tek· 
rar, ökseli incir ağacına doğ-nı 
uçn:ıağa mecbur etmek istemiş· 
tio • Fa.:k.at, kuşun, daha uzak 
bir ağaca konsrak. orada, ken
disi ile a.l&y ediyormu.ş gibi, 
göğeiin' bütün kuvvetile şa • 
kıdığmı görünce, tahmininde 
yaıııldığını aaladı. Ve o anda, 
çileden çıktı! .. Artık, ku11bı azın 
gözlerini hırs bürUmüs ve o, ne 
yaptığını , ne yapmıık i~tediğini 
bilmez 'bir halde, ellerindeki 
taşlar ve peşindeki çocuklarla 
birlikte, arsadan ıı.rsaya ve ağaç 
altından ağaç altına dolaşmağa 
bapltnı§lı. 

. Ntha.yet, yorucu bir takip so
nunda, yıkık bir cami avlwıu 

~~zr. duvar dilıiade bulunan 
çtöenıbik wnnın ince bir da
ııe11- , lrpnmuş olAll kuş, küçük 
~.tüne ha, ~ Ahenkli h&!'&-

Birdenbire, ağZUJda• 
!er ve göder.iılden ate. 
ran bu. bar.iiı ihtiyarı 
ne terdinıan olmak K 
!aşılmaz bir ~eyler ıı, 
çi tlooı bile ağıı.cının dı. 
na do~u, bir tazı git 
koııtutw>u gördük .. 
ki , son attığı tas hu 
me ba · a isabet "tm 
va Ilı kuş, yükeek clai 
dan. olmWJ bir incir 
yere, toprağa düşüy 

Biz çocuklar, eant 
l'&S'na kurban giden 
ve kü~ük kuBttn acı 
nl" üri\lürken.. kulak' 
111alayan aeı bir fery 
ri. ihti rı koohığ· 
<;ekti. Ve biz kotku 
içinde gömük ki, i' 
bu. dallar arasınrl• 
te olan yaralı kuşu 
almak iı;in lto~arkt 
nın makineıeı,en s" • 
olamıyarak bütün 
vııran bir koç gi~ 

mi duvarına çarp" 
yuvarlandığı zam 
gömülen paslı bir • 
demir parmaklığı ı. 
bi ihtiyarın boyv 
mıııt1. 

Bu manzarayı d~ 
redeınedlk .. Bağırıc 
rimfae kaçıştık!. 

B 

• 
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usu ve Şefi • tımifı 1 "'°' -eayftillı) ı 
~ istemŞerdi. Tank dal· Sovyet mu- Amerika e-
"' Alman topçu a.teşi altın- b • • ] • ~dıkça, yenl ve daha Jruv- ka ıl taarru- nız kuvvet erı 
'il birlilı;ler oepb.eye 'iıftri!Hi- • 
f.ee~hey! delmekmlü, tıu zu başladı lzla dada 
ellerı aşan ve - ltolCJDla- B • J" •ı • J 1... f • ~enliyordu. T • nihayet, cao.w aayı. • .u'"" • d•> ır ngı lZ mecmuasının mem eK.e ımiz 
h Akdenizde b'r ltalyan 
l~~~~ :e:~~riu~· .da.rDe&i- ::~;·lı hiç bir hareket kruvazörü batırıldı hakk·ında verdiği şayanı dikkat m Ilı.mat; 
, iikellofiyet kabnl etmiyen Oııtrov istikametinde Sovyet 

1 
V aşin~n. 7 C a.a.) - Ameri- , 

lanya için motbriraeyun, ayj 'int'ahı:n bn mınlakadan geçmek kan denız . kuvvetlen hlandaya ' 
{u\'V t.ti =- ~a~i hl bir / ge~ taluıi.s etmifı ve aüteaddıt re- ' L., bombardıman tayyareleri, . e . <ıarp sonu - -

1 

mal<ııadiyle d~m zır ı B R · it, • ---''-·- d · · Ol'ada zırhlı kuvvetleri e- . . .. , · ooseve a.uu:n•u•u enız simlerle bezediği sahlfeleronje Alman "Heinkel., ve Amerikan 
iyetle gözde bulundurdu- , lıklen tarafından ":'tik~ kuvvetlerinin lzlandaya mcv:ı-- Türk lıua kuvvetlerine ve ha- "Martin,. ve "Vultee,. hafif 1 

&anılıyordu. İngilterede iki yııpılan taa=ızJırrı pnskürtllluş ?""ı~tlarınlll_ . ve bu kuvvetle~ v&Cllığ:uıa çok sitayı.ı<ar cümle- bombardıman tayyarelerini zilc-
la le . . . !erdir. ıleride İngilız demz kuvvetlen- ler tahsis eylemiştir. İngiliz redebiliriz. 1 

Gene! KW"JDIS tarafından kon
trol olunur ve idari b·,kımdan 
Milli 'Miidaf&a V ekiletirıe :mer
bııttur. Milli .Müdafaa V ek8le
tinde blı' Hava Müstesarlığı var 
dır. tkik seyahab >apmak nin yerine ikame edileceklerini mecmua.•ı bu hususda demekte- Evvelce Lehistan& gi:iıı.deril- ı 

b bulınuştum. Her dene - Gece muharebeleri esnasında blldı·nm· ~ •-er"--- Atla· n-e kl diis' - ~ """ uuuun ı dir ki: "Türkiye hava kuvvetle- mek üzere iken Lehistanın çök-'~ !. nıanevrede _tank birli . :, Sovyet kıt'aları ,mana mu- tik AeTkulceyş ileri karakolla- 1n Türkiye hıtVa mfuıal..-alesinin 
onemıı mevkiler ".erıldigı hiuı tank zayiatı verdirmişler- rının Amer.ikay& karşı hava rini süratle in~af ettirmekte- mesi üzerine bir hayli giliı: h&kikaten fa.ideli olduğu bir iil· 

'il ~rpıyordı_ı. Yeni bır ZIThlı dir. 1 ve deniz üssü olarak kull&nıl - dir. Türk havacılığı muhtelü tayyaresinin Türkiyede kalmış kedir. Çünkü şehirler ve kasa-
eıı_ ıçı~. 5 nulyon ~im~- mas.ıııa müsaade edeıniyeeeğini ecnebi markalı tayyareler kul- olduğu da ri<'ayet olunmakta- balar aı-asıudaki mes:ıfe uzım-
1'dildiği de bmı ııoyl ıııp:ı. Polotalı: .i&tikam.etinde Drina- ilave etmiştir. !anmaktadır .ki, bunların ara- dır. l dur ve bu yüzden her noktaya 
ltörıü topçwıım atııılanıtd.a y• geçmek .iiıtiyan diişmanla bil- · ıaı,_ ıa-w.-örii tıaUı SHlda '.İngiliz ınamulatındaıı "J ıe,. in "bütün dünya hava demir yolu inşası bir hayli 
. bıııunduk. llakineci İngilizin tiin r:ecıe şiddetli muh&rebeler Laıodt-a, 7 (a.a.) _ Alniralli- "Blaıheim., , tipi 1-yyn.relerle kuvvetleri,. eserine göre Türk tnüşkill ve masraflıdır. Arazi 

. bu vaıata !Ve 'llililmı ,.
1 
yapalnnştır. · .. taarruzlar ğin tebliği: Polonya mamulitındau ''P. Z. hava kuvvetleri Ankaradaki teşekkülü bakımından da Türk 

Ül tm '-•- ld "-- """ 1 ı· d " to~-n"'--ı ha•~ "-'·-' -''-··~e 

l deh ~ ... -;u·~b.'.ı ı g~i piis~i:il.:...~ .. :.e:üşman le~~~~::s~kS()::.=: B şvekı· · ı·n nutku ge~e w:~~k·=-
Ol'du. mp1' u.yıa u ... ~~ş r · . falavetıtt kuıtm:nıştır. 29 ha- iddlı'. 

'935 ~yadan Alm~'.':" -~lk z~randa Goritzin adında.ki 10 
it • 36, 37 yıllaruıda. vakit hedeflenne kadar gen puslmr- bın tonluk !:tıı.lyan kruvazörü Türkiyede "bava kurumu,, is-
Al~~ bulımdum.. dilmil?'".'dir. ] t. oroillenert:k batınlmıştır. !taı. mi altında anılan bir teşekkülj 

,\'Ta dorı.~le_rı°'!:" :ırhh ~ . .. '. yıı.n d0tllll11'ta...onda bu tipten ~ (&af torafı 1 '""' •yfadol Türk • İngiliz -muahedesi, 
i eleriıı ikı büyük ~ Riga Jı:örf cereyan eden krııvazör nlup diğer üçü Mata- yenin battı hllt'l!ketiude ve bil· \ Türk _ Rus dostluk ve bitaraf • vardır ve bu teşekkülün hiltı-
n • Hanora arasında buyük bir deniz ınuharebeainde iki han burnt• muharebeııinde ba- haasa B. Benoist Meclıinin va- · .. Al ıxıum maaşlar ve Ucretlerdmı 

el aayfadıt 

°48.1169 lira Lamrıan nuınıı.ra 

1(;1616 
.•t•an;;;; 

' ll 1, 227469, 2 
5J)O() Jir&kezM3A nrwne=h• 

009262, 030783, 072346, :WaM 
159861, 192831 , 20851~. 261999 
%.000 lira 1nv,aruın nunranı la.r 

Saııu 667 ' ~ lllt , bll~t. 
Samı 7655 ' lıiteıı .80 t. 

.OOö Jin !;azıı.n'.\11 mmıa !il!" 
Sonu '17!!'7 ile hilen :ıo bilf't. 
Sonu 9202 ile blten 30 bile . 
Sonu 9228 ile biten 30 hl et. 
Sonu 9678. ile biten 30 b:ıet. 

500 Jinı .kazaııaıı ..ımaraaır 
Son" 0589 ile biten 30 alet. 
Sonu 1911 ile biten 30 1ııü i 
Sonu .JS92 ih! bit 30 b;•et 
Sonu !>337 .ile biten 30 bilet. 
Soau 9778 ile biten .ao bilet. 

!.'i!) lira kazıman num:ır: ,ı,r 
Sonu 0525 ile biten 30 bılct . 
Sonu 3192 lle biten 30 bilet . 
Sonu 6505 ile biten '30 bilet. 
Sonu 6803 ile biten '3tl bilet. 
Sanu '7852 ile biten 30 bilet. 
Sonu 8575 ile biten 30 bilet. 

100 lira k:ııVMtno nunıar.:ıfar 
Sonu 484. ile 'biten 800 bilet. 
Sonn 554 ile biten 300 bilet. 
50 ~in. ım-ıa.n •OIJl1Ll"ll,lıır 
Sonu 155 ile biten 300 bilct. 

Sonu 453 ile biten 300 bilet. v ı· .akıp git- l !ık muahedesı Türk - man 1 .1 _,_ ·-"' . 
-l«ı; e ası _..,. . . Atman destroyeri batınlmıştır. tuılnuştır. ziyeti dolayısile Türkiyenin d tıuk hed · b"tün ~ a ınan ~ e= "-'Ulletin e 1 

ııazar1 okşamakta ıdı. Bu Finl . k-rf . deki Buadaıı. .......... i ımı WnJ.uk ı diosl tik~wı . ~,'~ ,:,.... suretile verdiği mebl ğlardmı 10 lira .ı..-ınaoan .._..,.....,. 
'. llıanevrahı.n evvellti yıllar an y~ <> sın ~ayn müsell&h bir ftalyan ticaret kru- Fransaya gösterdiği dosUuk te- p ama vesik ....... r ıo.uA em · ı 'VÜ de len bi ha li 'lia.tı j Sanu 59 ile bilaa 3()0U Uilııt. 

1 ~' l:lbi-bolik &ogi!Jel'dı. t tartabri aedf~~ denızaltı- vazörü, bin loıılıık bir İtalyan zahürlerine ve Fransı.z - Türk niyetlııllı teşkil ettiği esali preırı a:u. ge r y l'llrt ıl llrı Aoı wı aı.ıw.rW.v 
arÇas1 H.5 tonluk bir to- 81 P ır. iaşe gemLci ve ~gliyari üssü- muahedesir>in mer'iyette bulun- sip bakımından naz:ırı dikkate v · ,S..nu :; ile bliocn 30.003 Dilet 
~ 1:ecriihMi .ı.ı:eprarım tıa- J yet lliw..lan ne erzak nakleden 1500 tonluk duğunun teyidine karşı dikkat- abnmalıdır. Her halde 1'l1 cihet "Ha.ra lnını.ınu,. tahsiat:i.'9 ttiı'.rıımiye kazanmışlardır. 

<lı~, çalılık ve fuılgalı bir ara l.!oı;kuva, 7 (a..a.) _ Paaar ~~ İt&l_yan gemia.i ve ayrıca 8 , li lnJıınmaklığımız pek tabiidir. manidar ki 'Başvekil, Almmıya (250) den fazla tayyare müba- '6.000 lira U1 bir pu~uı -A • 
1 ~- e, kışın soğuk ve yağmur zetel · ın tonluk bir i&>1e gemisi daha Tüı k Başwık.11.irıin ıı(WJerin- ile olan paktın bundan böyle \ yaa etmiştir ve milli hava kuv- .dana bir parı;ası anbula BUtıL-

ı~ gu··nu··nde yapıJm,otı. Dört günü çıl<an Sovyet ga erı, batın'- ...... r. 1 m...,.•r 10 00 liralar ---"-
... ·~·· den, Jfı.nkanı. hükfmıetinm· itnza· j Aclı:ara lriil<ımwtiniıı daimi si- t1erine bu suretle iltihak edelı K;";'."t ·• oı°•-oe _ ; ~-- ..... .'.""::.' ,ı:aYa ayrılan topun c;ekilme- Soılyet mukabil hücumlarının _Bodne,fin yar.ası ...., ~ ~ .._._.....,,. _ 

>ıııff'.sini bir gedikli kuman- b~l&nmasınıo ve mühim bazı Bertin, 7 (a.a.) - Rodney safı larnğı muhtelif muahedeler ara· ı yasetinin esaslı bir unsunmu ı her ta:nıa.re nıebliığı veren şe- ttlnu~tır. 
1nctaki bir traktör takımı noktalarda Alman tazyikinin harp gemlsinın Bi.smark zırhlı- ~ında hi~ bir tezat bulunmııdı- teı;ı.kil ettiğ-inı teba.rm ettinni~ bir veya kıuıabanın ismini taşı- 5 900 r latan 

et~. ıııabn-nın remı.en ilinı Ureri- ~iyle yaptığı mu~zrebede .aldı- ğı marıııaı ~dır. lıluay - ve Alınan . Sovyet anlaşmazJı. 1 maktadır. Her yıl 'Türkiye Cüm Giilııüı;hıu~: r.ıen!~ag· ~t::~ 
. ..,,,,...._ gı yaralann evvelıi. zımnedild.i - huri 
" pllrti.F.süz Cet'ey1Ut et- ue, t:ım itimatlarını iı;har et- diğinden daha ehemmiyetli ol- )'eli ~itte Tiirkiyeııiıı harbe ğı karşwada Türkiye, derhal 'yetinin yı.l döınümii olan 29 1 ıı.ntep "" Kayseride satılmıııtır. 
~ "M'fa.kzyet, yw.lnıı: · -hın mekt.edir. dugu· dikkatli 'bir mtta""""' ve m\idahalftini d~enler, T'ıirk 

1 
Berlin ve Moskovaya bitaraflı- lrklefrinde "bava kurumu,, mü 2.000 Hı-.ılnr 13 tane.i Anka-

' traktörün değil, belkı çok ,--· · d · h • · eti • b·ıa· · · ı ...... tt••· ra, 13 'tanesı İiıtanbul. '5 tanesi, lı;, Sta.linin perşembe günü söy . tetlıilı:tıen ~ zımam arıımnm akikl nıy e- 1 gını ı ınmştD'. -yu. e ıgı tayyareleri ka.,.., İ.zmir, 4 tan.ısi Adamı.. 3 tanesi 
41 .Ytik -.ıikyadta kullanan· Jedi"' 11.tkun halk arasmda rini iyi bilmem~ ve bu suretle & wretle ıı.rnMn bıö.til.n u. kuvvetlerine teslim eder. "Hava ı.ı:e · , 2 tanesi Eı.k~ir. 2 

doğurduğu heyecan, gittikçe ı·no·ı·z~ Hu bunlann siyasi hesaplan yan!1' dutları civa.rmda hüküm ııltr -1 kurnınu .. Tiirkiyede müaaadei taneei Gaziaıatep, 2 l:aneı!i lt-
. ~-:yya_:,;o ~üm•~e büyümekte berdeft!Ddır. Birçok 1 f t8f IDfl~ çıkmıştır. Çünkü Türkiye, milH düğü bir mnıanda dahi, Tttrk:i- •

1 

zmı.lısusa.ya muhar biricik pi- h1&ı&:r ve birer Pa:rQ1191 i:la Or-
Çekırdekt':n ~i•i:r~e tuk mahallerde, komünist partisi yolunda araz.isi doğrudan doğruyıı. hücu- ye Cüm.hur\yetiı:ı harp dışın _ ya.ngoyıı da 1~ eder. 1935 du, Akcıea '.t· Tar,;ıı~. ı.;:~ \ eri, 'llMie .uz.un .ı.~ antren ınlLkamla.rı, harp için çalışan :.ıa uğramadığı takdirde, sila- ..da ,kalmak amU, yiilleek ar yılmda luınım ili tali •epekldll ~~ "E:d:fl_ıe, İsk • erwı. 
~hi tutulur . .Bir Londr.a fırbrikalannda Jilzwııl.u ;.,,.iniıı ııa.rıltıı.ıwtağa kat'1 urette tarma teyit eclilaı.iş btı.lı-alr- 1 dalıa 'llilc!lde getirmiııtir: "Türlt _ _,_._,_ N~BvtAnm .• ~tıglR, Ça-
r ..,,,.... (Boı tarafo 1 '"c; savla" - \ ı....a ile '"- tehlikesin •-- _........, ·• t-.yıı., How. 

•·Jiıı..~'l.t " kuvvetled mühı.ıtı hır mevzii '- ......, 
ı, iki J:ı.afta.1ık yonıcu ça- 1 :ka1-oı iemin JB&kııadilıe, •ö-- azmetmi§ bulunuyordu. "tidlr. ~...,u,, nava e _,1 e, Demirci, İzmit, Pınaı_.__ 
~n ~dalgaları .bwnı 'flÜ.llülerin heyecamnı teskin I '1 "orunma...... Mil' , Samsun, Malkara. s 
g>ıu, liıl.iyen cilıazuı ta- _...._ . . d k"'-·stı ""- ~ilerine geçirmişlerdir. Sahil Alman taz- ~· ana a·ıt İng'"- mecmn•oı bun~-n •on- bolu, Kangal, Cellftlibeı-cl~ 

'~ ; ..... ,_. ka..t'"ı I"-·~ .,;.._ m=uunyetın e ........, . r. ou· •• .....__ ,,_ t 1 L tıa ı u.- - - ..._ ,_ .... , 
......,,~~ -· .~ mın ........... n- v.wı ro. ya aı - "Tt:lrk •-·-· .._,_.,.tınd ua~on. ....... a~'1lda 1111tı!m1Şta 

"ini iliı;rj ~ürüyor . .Bıı ifa- çok kadın sililı altına alınan lan Damur nehrini geqmj91er- •k• h • ra n.u;ıu., ._......,.. an D~ilrramıyei<ua.ı.an bilet 
llıiirettebatm .kalıiliyetiııe erkekleri.n _yerme Ç&lı~k üze- dır. Şimdi nehrin ilerisinde yı er an lng"liz ve Türk P8ft19İil:çii.lerilf111 faali - ~de yul'd.uıı .ınuhtel.if 

· 1(-siri bai•.dir. Orduların re müraca•t etro·•-•--''-. "etiı:ıden ııam ~y,g ~t ~inde-··•--•·-• .,......,.... Vidıy kuvvetlerinin başlıca ' · ı ......_...... · 
b~ ~tölye!eri arJı:adıııı. ~ Prırvda -gguıteei diyor iri: 'mevzileri lie temas halindedir - ar yor emellen· mı·?. .melı:te Türk havecı4ıjırıda, --

1 •• ırıilc de ı~ını yennde ,.. '"-•-~t -"len . . ~ ... ·p taımerlıuııi :t" ...... "'-~-:1

1 Cenub ... ı 
·'' ""~ başııı:abueook bir.durum "'""'" ""'."' . ~mm- oaurı ler. Lmyada ve Ha.beşiatanda w.-.. ..... ~·· 
p \'._it. riwıkü ordular, Jııryv.an el.Rlek ve ınsanıyetkı faı]ı~h. teh- kayda değer mühim oir ~Y ol- lhı ,.,. .. , 1 ,_. •-> Berlin, 7 (a.L) - Yan ~i "98: Gökçen,. bulan • 
\'~e dıryanıyorl&rdı. Sil&- didinden kurtarma tan ı va- br nın şimali prbislnlle ll&car la- bir memba.dan lııildiriliyw: \ mak ...,-tile Türlı: kadınla.nmn Aın •k d ,:,) ~ 

J ~tiıı..i ağırlığile de ölQ- mem Scrr)'.t milletiae ®'roüş- ma-. p telıılljfl talan Din,yestıııc .nehrinin _yuka- lngiiteenin 1nı.n ait buı ı d& büyük hizmetler ifa ettikleri eri a ~ IUa 
~I !;1ıı ediyorıiu. Çapı t&Jı:y.id iiir Vichy, 7 (a.a.) - Suriye lııa- n mecr.&111m& va.rmı!lkrılır. ,Oer- ~y«l.eri 1ıakkınde.-eo>ebi m ... - zlkrohnımalrtadJr. 4.... _ __ b } 
e~ \~~~v~u;;~:~~ ·~üleNmu-we =:,h .. kkındaıii!b'°!''"m 

1 
... vic;iJgaI.ıü:ıniftir. ~~ •1~:~ ln&uı.. ---... giiPe '™P aşa ı 

lı.ıı?.;t~·. arpte 42 liklere hareket ofılloskova, 7 (&.a.) _ Soryet İngiliz ku~e~Jgi: 1»4gillı, Gatiçyada Serethin ileri>ıin- Alman ~ci,ye nearel;inde te~ ı !937 -U: _yı.lı:!~:rlc 
300 

laıva Liaa, 7 (&.a. -:-lf'uar giilıü 
';:~ verildi: Bu lı.arpJıe, b&tlaruw:ı arkasında, bir taraf- ıtıilhonee ııııı.JUW.e mühim gayret- ftekl cephede d"tifMantn takibine ylt eGilmekteılll'. U\'Ve mıu i 1. · "'- -!E1wıı.tör .bududnnda e • 

ıı uk tanklar piyadeyeJ ~ _ __._._ .... _ __., ı .d ecı·ı.....,,...,,.· Pr·•-• .... u---ıc.ı· ·,... -----" ..,.iofilıe lngj!K lirasma bal"" oaı.-ordu. 1111 --"'- ·'-- .. '- -.... ~ ldiUeleriıae aMar- """u t&ıı ~ııncu ııazi panuıütçüle- ·ıer.a .... ~..,r. ewun• ır. ~ -- ......,. •- ..,_,..,.. ----- '6 , .,...,n ~ ~.,. 
, r-< _ Suriye çöl'Une ve Suriy.enin taltlıklımnm jboa.linde .AJ-n rindetı JaildiriWM!;ııe .,.;;,.6 ı t--o.ı. """-k kadmlıgı· :nı hiikümeti ta.-afmdan n!l'<f"e -
. n . taraftan Sovyet illi- cn-na)i ~·rki bölgesine ...;,.,,,;., ..... - ..uooı;u ....... . ...... "'d ..... ,_-'- . 

~'tı Jcerleri, sivil müdafaa +~ı.;ıatı o.-Ja-- ~-::-h'- _ mo•"-'-"' ,_::_;;::::,:'
1 

ordmıınıın bidikleri jlerlemek- ta-enin Orta ..,-ka · emelleri ln ..._... e .............., ınesa • ;ı,_ •• k Zlrhlı ve motörlü - ............ ~ - n -~ ..unu .. ,,,_,.. t o· D . ka haltkmd ->= .. . _,,_ .... ~ ...... ler giliz mecmuası "Britaqya - liyeti Jillruatör'e yiiidetiılmelı1ııe 
·~tıı il · -kli h tti &teıı W "1ilı113et "ivil halk -..-nda ekse · ', ~ ı..,..., kuvvet- e, ınyeper ve vınanın yu - a uq;et •ır ...,.. ,......,r run orta şarktaki merci miitte-

1 

dir. • 
1\ ~ :: 1ge;-~e p}ıit.- ıııtitmıadl bir mlicadele ooı-eyan lerinin dumnyan hücumları rı mecrası istikametinde uza- gelnıektedir. filri demokrat Türlrıyede kadın- Tebliğde şöyle deni~e!<tedir: 

ı; ~po amelelerini ne yor- ~- ... ted' v-~ ,__, .. ka voe 1"rwlZ kıtalamııa mu1aı.ve- nan cepbeöe rp~lar. Berlin $İy.aai mehfilleı:iniıt .ka- ,.....,_ b"--· ._. _. _ .. _ · 'nmuntada Ekııatar rıudu -
. ıı.e tanıır ıpe tathlr ihti- ~ ırk ::"'~-~. mwıa · ı meti sayesooe, Tüdınür, Diri- naatine göre b.ı .bahcrJerin ınüaı- '"'6~ '".' ~.~ ~e61 ""'."n- dmıda Zarnıaııla mıntakasında 

'h lııt'&llJllZ. Bu ~11 -vleti ,... una • ""lUllll depolarını zor ve~ lalla,u henüz ceçeıne- iman - Fnılaa 'ıya lat.'alan- bet yiikı&lare lst.ia&t edip .etme- da l!la iln btiyfilt sahifede ınil:te- mibıademeler olnılllitur. Delom 
L"lll!naııın ııaretıi . .mi l.i e mu- berll&va etmek ve Alıwm hem- mittir- Yahıaz "bir hç müf• , .ıun b&rM&tı plÜ ..oı.ıoeiamae de- ıUği .hakkın.da .henüz bir ,.. ı addid resimler neşretrnektedir. I ayaletinde Ekuatör rtaları :Aa.-
~ "tnıekt.en ibarettir. Rıa- rdmıan tayyarelerine işa.nıt • ı daha ileriye yüriiıneğe mu- vam et.Stedir. söylıım.ek 1tabil değildir. Hııriei- 1 Tiirk kadınını ve kızını tayyare- vaı'deıı, PaJ.ma ve Chıırg~l rı>ev· 

, ~~. Yarm&yı, ta .,.. tay- ter vererek bunları hedt!llerine vaf.fak olJmıit,ırr. . ye .nezaretinde llıgiJ;z prt>pa •· ci, ~kel~, mebus, hikim, 'lu.ind!ki hudllt Jmrakollarıu.-
"•~llllel~rile an wrdırmak olam ~ :paraeüt- 1 Sebilde, 1n,ıiliz kuvvetleri, """

1 
.. Al~•n tayy~elen -p&zıı.r gü- gaodası:nın bazı eiyaai ıım-gü . rad,yo spikeri, izci, daktilo V!e za taarruz etmişlerdir. Perıı • 

~•aiarda cehllen pi)!ll.deye '"leri elı:&eriy .. • .1 fakla beraber, Da.ınımla.ki Fnuı nu dıı.§manır bir çok tanklarını , .zeştıere tf8ebbüıiı etmeıı.en .evvel taları lnı taarrıw.ı t.ardetm~-
t'ıefes aldrrmıflardır. Al- Qll . . a . l:TU~ 1 sız mevzilerine hücum etmiııler- zırhlı Jıaaıyenlaıml ialııı. etmiş y.alazı haberi.er yaymak m:ııaduı "Serbest meslekler mUnteeibi o - dir. 

'il ebliğleri.ııe göre, tınık ıııa.1- hıilinde mınekteillr. Bu panıliilt- 1 dir. Bu hik'Mnıdın evvel, bütün .ı.r, ~ lııa:ta:rya1snr i:pe ya-ı da oldıığu tebarüz ttirilmekte 
1 
~~ cösteren bu resimle-r Uz.e- Pazar günü gece yansı Ekua· 

'l'lna mukalıele eil~ ç1llerin Nzıtarı kadın ~. iece jldde.tl.i toJ1ÇU Dombtrdı- ramı:ıım:alc bir kale ~irmişler- ve bu w:ıllle iJe .8uriyede 4 IIDRI rıııd.e aurmayıı.cağız. Zira biı:ler törlüler tekrar taarruza geçen!lc 
'a>:i bıı:sılan Kw.lordn ilnifonrıa- ' ınanı olmuş ve bombardımana . . "- seyyahlan bW-dn'"una .dıUr içi.n .nak tabü ua _...._,_ ---·-'•-

1 nı ereziııine ~rm::. •·-'b. 
1 . Yetlerde hMW!I kuvvet,. '-.....:"-filosu da ''"'"'-ak ·•~;•tir. bır çok trenlerı, yo_m•rl, ce. pha.- ~.ır.~ı-, 0 _, __ babersler L~ır- .,_ ~ A.n .... ...........,=, ~ ....,.,., ı.,~lıni• · ı ·· ,.,,,.,;. :mu" !:'iymekt.e ve h.ınıen hepsı· ~.,;uu .. ~. - ,................,, ......, ...,., alı• ımz bır "'--'"n _..._ bU. ıebni4)er ıiııe de gıene l!:"l'i ."'1 Y• eı;ır er .ıe_...,., · " - Şiddetli muharebeler devam et- ne depolarını. tahrip etmıgler - )atılmaktadır. Y ,_,_ ........... ~ lerdi Ce 

~ a an aciz kalmı'1&rdır. ü 'Rutıe.ıa konuşmaktadır. mektedir. dir. Mfh&lanııı ve. ilıtibalanıı._ı 1 
den m.ıharebe n:ticesi~~an 1 ~ 

. ~ •. l';\zi parçalan bıra.lmuş ol- o· - bö'I lerd ka M•liim oiiiuğıı fuıere bu ha.- bit ed b 1 "· L ..... ıl"'-' ~ %raber, Ruala.nn yer Yftl! Albay Spiriıı, paar günü İz- ıger ge e yda de- BunQmı başka Ukranyada beJ'lerin lngiiiz ırıembalarnıd111J en u ttsım er Wil•a zı- Perulu ô1mü§ diier uc;-:ı yaralaı.-
1".I 1:eınet kudreti güBteıme - 'Ve&tiya g 1 -ııın J1811."ettiği ğer mühim bir şey yoktur. • rict.t eden kıt'alara ve d''.' oa - işae ediiQiği . t edilmi DullUO- yaôe Türk kadınını ve 'kadınlı.- mıştır. 16 Ekvatörlü ~tür, 
'İ . · ~ büyük "li.mU, 'Rııtı m.. bır ya:<ıda ruyoı lri: k~~ :,.~~~ç ~~~! 1 nrn miiılWıkem :ım=iJe.,,ıe kar ~.makta.dır!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ .... ~:-1-iU bula~:~bi~= l ted~: ==~ müıiıü-

r··r 
ÜZ 

.. :. ... r .. J1iılaı.t şimdiki defi ··ı e 1'&1. '-"'--ı- hücuma manız hlm.ıgtrr. '!.!addi ,ı de. hava 1:all1T1Izlan yapıbruş. ;= .--& -
... _ i" ,'ıııt.lmi, otıaamııı da .'d- lan S0\')'9t uaulleri., ~ 'ha.."lltr ~izdir. 1 tır. da Alman mayn gemileri dört -ve >azıh hir · vermek için 

••'.ı b~tıraf etmesine rağmen, ırr-z lm"fl lmVTetleri cep Sovyet muhribine te.saclliI et- t"rl--ııtli'. 
·• "· tr "'d f '-'-"'- .~ aki BU"r- • - Dig·er "''-"'·'- Jilrnclen...._ --ı~ iıı· u a aıı.ya ,,......., Vll'- .,~- henin bütün bölgelerinde enerjik _,......,.. - - ----·-o-----
ff •lı. ıştir. Bıınnnla benı.ber, ,prizlerine ımin.i ıcılmuı;tıır. İlk smıette f&aliyet.ine cievımı etmi§ tekesıpde ve Peipu.r göliiniin mişler ve hir ..saat devam eden 1 
~ Cephede ı;L>kilmek ınecbn -""~•A•'de - i'.:iiler. ·-~"ede ve bilhassa Dirizor mınt&kaaın- 1 .-rkın.da diişman kıt'alarını mul:ıareiıe -tı....m.ıc ablaıı 1 

e A ~rı el ._,,._ iiu~ ""2"'' İ "T"" 1 -ıemııiierij". ·'• ,.,..ıbrltpleriı., 
gı~ verm..,.... · Sovyct ulteri Jm-liklerinin he dalti ngiliz kollarını lııonı.bıUa • bombardıman etmi~lerdir. "' '~ -
uı<'""._~11 nıan~ri. ~raca a lııiyurlanl.ı. Fakat ~..,W--; == ~·Wenb,.,.. Bmnbımlımıuı tayyareleri ile nin hasara uğraması üzerine 
~ ~lerıe bu ziıfı gi. · - '?l't''wtin 100 kilo- 1111 ve 1 ,pike bomhıırıinna.n tayyani!eri an ~iştir. 
'i~~'t,a~~~~f r Tahı':~k- ıı.ıaz.~ 'Cll!l'ilerine de in - d.üıııiiriı1:iitpdir, J ili de . tJıa - Soll,,.t hududu J!i- 1 ali!:~.:lm:u m=ba= ı 
,..,. ~ 'i • sen 'ilci yıldan da al- -~· p . tçüler sık Kahlı'e, 7 (a.a.) - Reut.r ..,amıa., 9'im' yanın hücumunu ..,n pii8lıiir:lıore üı; 1 

bi f' .;rçtere da tlllt m 'Srıv,.,ı '\ayyttelıerinin Kızıl ajansının veri!.W--.na.Ifun ta }l'Ö- .da .1la.ra onb-Dllll ller,lemaaine .SO..ya ~,..; .4W~J 
ıJl~~~ '1 arkeemda ,.._ · · ~ nakliye re .müıtUıfik lı:mofttler Rı.ımuııa arduıı etmı,ıe~ ve muh1;,,Jif 
ı, ~ .. lertiplenmeaıııi e- yere atılmakta !l-0 kilometre m-fede .bir nok- &&)IJta t h=h+ı aıU. dlr. 1 
.,,;I · . w ekauiıli, da.ha bir ziyan yap +.hı...- --· .. ·ı-~:-; dö".,..üaJ-

1 
' J;•iMI )'ahında 

r taya ,ı:elmi~. 1\y.ıli tjansa- ~· -- ·--..~· 
:;' güıı.ürı tı: illi-lan made.n etrafı arılm&ktedtr. göre büyük lng:Uiz kuvvetleri 4ir. ı~kh~, i ( .a~-~ s~ ı 
ııo '~ yjlitielerdiT. Bu Albay Spirin, makalesinde -an wtakuında seri ter.&Wr.i Dün ~..._. JIOı Myyare """ .. '-=ğm p··..., . .., __ lat.__ 1 

ve yenilı.ue& ktıvwııtle- ........., .......,.,..,, -
tır~ hedeflerine veccth tin.di)oe bdaT J ı'lı ;* t.- ler tıa.ydtı• kbidh. bybetmişlerdir. Bı.m.lardan yüs }arı 'LeniııgrııJ:a 'lE1 ltilometııe-

• a•- _,,.......,_ ............. rafından ehemmiyetli bir haae- - -.a _.....__ ~ altıaı bııva mılharebeleri ·-.a - 1 -_,.._., ...... ,......... .._... - -= - Jüt .llir , to• ı..,,llıuiveti dii.-ltelııllir. '--- -" m.ıia ........._. __ _._, __ '-' Be...- mınta"-- . ama.., 1ı:ırlı: i>ii'i --'- "'e "'"" 
~ • -.,,,_... - ,,... ..---• J·- ........, ,,,__ _.. dırlar. Fin - Alnıan ku-.z I' ' 

t erinin bu lııfıdreti ı:Da te fakat bilhusa pllnörlerl ~! 4eplliları ile aııinu'!l ~~ ,z...ruı.n tarafuodu &il -
· cıniyeoeğitft anlaıı9 k'lltle htıJla .in'u'- jlllik ya - 1 ı" tı bomı.dımm ...._._ • zılp..UH•i;° · · :.8 ... .,.l•• *lllt'JI• 

'lll ... t.iı.ara lü_, yolrtır: ....-- -
. ..,. ... _ hi._,. <Cltıiıdp • km& t 1 J' liıı ter. llıl Vichy iayyaıW & ... ··--
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TelkOQllğin 30 kilometre ~·-~in
de D~ -ıriini i!gR1 et
miçlerdir. 
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Sayfa : e' l' EN l SABAh. 
: WW SQ U 

Refah faciasının 
şehidleri anıldı 

R A D Y O 1 ... , - SAMAN ALINACAK 
Zonguldak'ta EREGLI Kömürleri 

( Boı tarafı 1 inci ooyfada) 1 
d olan aziz vatan çocuklan
hatıralannı taziz maksadi

bu sabah Sarıyerde ve Ka- 1 

sımpaşa deniz komutanlığında 

1 
iki merasım yapılmıştır. 

Kasunııa~ yapılan merasim 

madığımız temiz ve cesur Türk 
dan.izcilerini milletimiz daima 
kalbinde yaşatacaktır. , Şehit 
yiğitlerimizin ailelerine Türk 
denizcilerinin büyük teessürleri· ı 
ni, taziyetini burada bildir
mek isterim. Yegane tesellimfa 
bu Türk çocuklarının vatan uğ. 
runda vazifelerini yaparken şe
hit düşmü.~ olmalarıdır.,. 

Bundan sonra Fazıl Erman, 
kahraman şehitlerimizin manevi 
huzurlarında eğilerek sözlerini I 
bitirmiştir. 

7.30 
7.83 
7.45 
8.00 
8.30 

12.30 
12.33 

12.45 
13.00 

13.15 

18.00 
18.03 
18.30 

8 Temmuz 1941 
Program 18.40 Müzik 
Müzik 19.00 Konuşma 

Haberler 19.15 Müzik 
Müı.ik 19.SO Haberler 
Evin saati 19.45 FO$ıl sazı 

* 
20.15 Radyo 

Program gazetesi 

Türkçe 20.45 Halk 

pliiklar türküleri 
21.00 Ziraat 

llaberler takvimi 
Türkçe 21.10 Müzıi< 
plaklar 21.25 Konuşma 
Müzik 21.30 I<onu.şma 

* 21 4.i ı-tüzık 

Program 22.~0 Haberler 
~1:i1 zik 22.45 CazbJ.nt 
~'Pnılekct 22.55 Kapanış 

postası 

Kasımpaşa deniz komutanlı· 
ğ....r:da ıcra olunan merru:;imde a
zı:. şehirllcrimizin aııeleri, İs· 
tanbul rlenız komutanı, merkez 
kom•ıtanı, amiral Hüsnü Gök
denız, enwiyct müdürü Sala· 
haddin Arslan Korkud, Liman 
reısı, llcnizyolları işletmesinden 
hır m iimessil, gazeteciler ve ka
labalık bir halk kütlesi hazır 
bulunmuştur. 

Genç gediklinin nutkundan\ 
sonra deniz üstteğmeni Ser · 
med Kiper kür.;üye gelmiş ve .-------------

Saat 10.30 da Mkeri komu -
tanlar, komutanlık bahçesinde 
sıralnamış olan kıtaları teftiş et
Jr":J')ler, müteakiben deniz ban
dosunun çalclığ1 İstiklal Mar
ı;ıyie merasime ba.<;lanmı~tır. 
J)undan •onra denizalu gedikli 
erba.şl"rından Fa7.ıl Erman 
kiırsiıye ~ıJ.:::.rak bir hitabe irat 
etmiştır. 

Fazıl l:'tmnoın hitabesi 

bir hitabe irad ederek aziz şehit 
!erimizin namlaı·ını tebcil etmiş 
ve hatırlarına hürmeten me
rasimrle bulunanları bir dakika 
sükuta davet etmiştir. Bunun ü
zerine bando matem havasını çal 
mış ve herke• ayakta bir daki
ka sükiıt etmi ·'ir. 

BORSA 
7 Temmuz 941 

Sterlin 

100 Dolar 
100 İsviçre Frc. 

100 
100 
100 

P('zet.a 

'.'"en 

tsveç kronu 

Açıl•> ve ı<.:ıpanış 

5.24 
130.0250 
29.6875 
ı2.9375 

31.1375 
31.0050 

Müteakiben bütün kıtalar ve 
haZlnın yavas yarns deniz ke· 
narına yürümüşler ve burada 
hava, demiz subayları iki ihti -
ram çelengini dPni7.e atarken 
bir müfreze tarafından üç defa l 

Fazıl Erman büyük bir he- havaya ateş edilmiştir Esham ve Tah\"ilat 
yecan için::ie ve ateşli bir ifade San ~enb merıı<;im 
ile söyiP<W;i nutkunda demiştir , ___ M_u_am __ e_ıe_o~lm-a_m_:ış_·tı~r~·-_. 
ki: Dün ayni s:ıatte Sarı yerde 
"~ Arkadaşlar; iskele civarında da _merasim ya-

fi" DOl\TQffmııEI~ 

işletmesinden 
20/6/1941 tarihinde yapılacail' ilan edilen, balyalı olarak teslim 

•900 Ton Saman Eksiltmesi 
verilen fiyat haddi lA.yıkında görülmediğinden, l 1/7/1941 cuma '!:inli 
saat 14 de açık pazarlık surctiJe yHpılacaktır. Aliikadarların % 7.5 te
minaUarile birlikte yukarıda gösterilen tarih ve saatte Zonguldakta 
İ;iletme mnlzcme servisine müracaatları. 

Şartnarne ve mukavele proj<'si, Ankarada Eti.bank Umum Müdür
lü.:tilı C.cn, tst :lbulda Etib:ınk Bürosundan veya Zonguldakta lşlr.tıne-

den is~cnebıli .. 
ll:a:ııım:ııı:ıı:ıı.~-=:::ıııamırım:z::mm ... ıııı:::ııı ........... , 

Daıphane ve rlamga matbaası 
müdüı·lüğünden 

Taahhüt ııcrls! 24679 kilo m·tb ıa kırpıntı kftğıdı 11 Teon•nuz 194ı 

Cuma günü .sa.at on beşte acık art!.1.-rna ile satılacaktır. Muvakkat temi~ 

natı llC!'ll 1iradı1'. Şartname muhaseb~mizdcn vcrnir. 
tsıeklilcrin ayni gün ve .saatte id reınizde müteşekkil komisyoodn 

hazır buluıımaları 1Azımdı.·. (5122) 

1 

Saatleri kat'iyen şaşmaz ve !"ahip
lerini şaşırtmaz. Israr}a ARLON 

snatleri arayınız, 
Deposu: 

z. SAATlf.IAN 
Sultanhaman1 Camcıbaşı han 

.İstanbul 

Istanbul Belediyesi ilanları ··ı Bugün burada niçin, ne mak- , p_ılmıs,. nuhıklar soylenerek a
ıatla toplandığımız hepimiz için zız sehı.dlerın hatıraları anılmış 
mal(ım bulunmaktadır. Bugün ve denı7.e hır çelenk atılmıştır. Keşif fevfik Akif Ayışık ilk 

teminatı diyorum, zira bugün 18 milyon Dahllt Hastalıklar MUtehaq.ıı bedeli 

Türkün kalbinde açılan ve.te- G Be~oglu Parmıkkapı imam 5.,. 819.65 61.47 Kerestecilerde k3in merkez h5linde pencere küşadı 
davisi imkiı.nsız büyük bir ya- arip bir vak'a kak numara 28, pazardan m••d• ve ahşap penccere yapılması. 
ranın tam 14 üncii günüdür. saat ı.ı - 18 e kad•r. 2938.00 220.35 İtfaiye Haliç motörünün tadil, ilclve \.(' tamiri işi. 

ZiRAAT BANKASI l
rr . TÜRKiYE C0MHURİYETI 

Kuruluş tarihi: ıas8. - Sermayul: ıoo.000.000 Tüılc ıın... ~ ,. 
Ajans adedi: 265 

Z1rat ve Tlcart tter nevı banka muamefetlrl. 
Para blı-lkttrenlere .28800 lira Jkramlye v~ 

ti 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesablanttd' ı.; 

az 50 lirası bulu:ıanJara ~enede ~ defa çekilecek kur'a ne &Ş8gı4' 
plana görl: ikramiye dağı\.. 'Qc<ılth.r 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Llrı1 11100 .aded 50 Llrarık 6 oOO ı,.tr) 1 
4 • 500 • 2.0(H) • 120 • 40 • ..:soo , 
4 » 250 :ıt 1.000 » 11160 » :?O • a.200 

1 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: ltesaplarındakl paralar bir sene içinde 50 l!radaD 1 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiYle verilecek 

Kur'alar senede dört defa ll Mart, ll Hazinuı, 11 ı;y· 

Ba.f. Dif. Nezle, Grip, B.omatüus~ 
Nevralji, Kınklık •e Bauıo Ağnlanoııı Derhal &İl' 
lcebınd9 ,OD<le S kaşe ahnebllir TAKLITI..ERINOEN. SAKI

HER YERDE l'l./LLU KUTULAR! ISRARLA ISTevtNlt_ 

Ark daşıa Tür. k donanma Gece müracaatları da kabul r4 a r • 2'191.52 ı56.86 Belediye Fen işleri Müdürlüğü binasının tamiri. 
·ıt·h k t k ·· fn ·ı edilir. Telefon: 43905. ş • t sına ı 1 a eme uzere gı - Mardinde dükkan soyan Keşıf bt'delleri ile ilk teminat mikl<ırları yukarıda yazılı işler ayrı ay- ose ınşaa ı 

tere<len eetirilmesi mukarrer bu k. · , rı arık eksiltmeye konulmıı<>tur. Şart-n<:~melerı· Zabıt ve ~1uamelfıt Müdür-
! ·ı · · · almak · · i ı bekçı yakalandı 

11
. d 

1 
~ 

unan gemı erunızı . 1 ıçın ım ve t'ı'.şu"nce ::ır löğü kaleminde gi;rülebil.r. ihale 23/7/1941 çarşamba günü saat 14 de Da- Nafia Vekaletinden .. "' 
23 Haziranda Mersınc en yola lf(ırdinden bildiriliyor= ü imi En ..ımende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu;ı_ \'Cya mektup- r 
çıkarak İ>ıkenderiyeye gitmek- ı s·· ·ı· d · ~·..ı 

1 
BekC'Jbaşı ~fa.hrautla bek~i L• b h • ları, ihale t.:ı.rlhinJcn sekiz l(\in evvel Belediye Fen İşleri Müdürlü{:ü.no 1 - urt vı ayeti :ıhılindeki Kurtalan - Siirt - Haydar kiipı .. 

te olan (Refah) vapuru ce- Said adında iki hırsız yakalan- 1 san a s ~ müracaatla alncdkları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Tıcarct Odrısı vesik<\- lunun makada~ şose. inşaatı. il,e. k~rl{ir .kuru dere ve Haydar köprôl~ 
sur ve asil m1lletin1izin güzide ı mıştır. Bunlar uydurdu klan a- larile ihale günü. muayyen saat.le Daimi Encümende bulunmaları. (5536) şaatı 380.000 lira keşif bedeli uı.eru1den kapalı zarf usulile ~ 
deniz ve hava subaylarını hamil j nah tarlarla üç dört gecede bir ı (Baştarafı 3 ilncil sayfada) . çıkarılmıştır. . ıl 
bulunuyordu. dükkan açarak içinde bulunan 1 • . . R- 2 - Eksiltme 18.7.94ı tarıhine nıüsadı.! Cuma günü saat 15 el< fi 

Fakat henüz Mersinden 45 yiyecek. giyerek ve safr her tür- • }t kalmaktadır . ., Arapça fıkır 1 •• VekAlcti şose ve köprüler reisligı eksiltme ve arttırma komiı;yoound• 
mil yol alarak gecenin zulmeti iti eşyalardan belli olmıvacRk kelimesi için doğru olan bu ka- S u M E R B A N K lacaktır. v.ı" 
· ·00 1 d d d d h zlık • ziyye burun kelimesi için kıs - 3 E"-ilt rt b N-"• ıçı e yo una <!"'' m e en vapu- er~ce e ırr:ıı yapmakta f 

1 

. - ~ ~e şa ."a,rı:esi ve .. ~na .mütelerti diğer evrak llU. dt f 
nın saat 23 rırldelerinde mabi- ve bu fiillerini kurnazca temadi men yanh~tır. (21 Fi'ha.kika, ı- letı şose ve kopruler reısl•ii.nde gorulcbılcceği gibi 19 lira mukabili" 

nfil• k kir kelimesindeki k harfi aslın- y ı • f1 ~ 11 p 1 ı yeti meçhul bir i . a netice . ettirmekte bulunuyorlarmış. . e r 1 a a r a z a r ~ r 1 ,. ve köprüler rcısliğin<len alınabilecekt:r. '° 
sinde battığı ve talihin cilvesi Bu iki bekçi geçen gece gene da sakin olmakla beraber (r) • O 4 - Eksiltmeye g•rebilmek irin isteklilerin eksiltme t<ırihinde" ;f 
olarak da bu denizci ve ha.vacı ı bir dükkii.n çarlarken suç üs-1 harfinin sakin olması halinde, üç gün evvel bir istida ile Na!ia Vekaletıne müracaat ederek bu pbl 

kard 1 · · ek · · · ha ' t•· k ı 1 Türk fonetig•ine uyuun olarak, bil · ~ es enmızın ser1-.~n1n - u ya a anmış ar ve adliyeye ., ri yapa · ecekleri~e dair ehliyet vesikal~~ı nlmaları 13.zımdır. 
yata eoc'tliym gözlerini kapa _I teslim edilnıişl~rdir. dilimizde esre harekesiyle oku- MüeS!:C:SeSİ l\'lüdüriyetinden 5 - lsteklıterın Ticaret Oda.<ı vesıkası ile 18950 liralık ııı•_,ıı: 
dıklarını tessür ve gbz ya.şlariyle nup yazılmaktadır. 1 teminailarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ~ ı 
öğrenıni~ bulunuyoruz. Zeytincilik Ancak r harfi harekelenin - Müessesat, Ticarethane ve iş Sahiplerinin cakları kapalı zarfları ikinci maddede yazilı saatten bir saat evvcliıı'.,, 

ce yani sesli bir llarfle başlı - d k · oıuP 'D 
Hanl"i vicdan'lz ve namerd faal;vetı" h h . b" k alın k Nazarı Dıkkatine : . ar .. omısyon reisliği:ıe makbuz mukabilinde vermeleri muktazl .. 11''. 

elin yaptığı malfım olmıyan bu • yan er angı ır e ca. ile gonderildıği takdırde pastada olacak gecikmeler ve milhürSt'' 5ıı~ caniyane hareketten dolayı bü- lzmirden bildirlliyor _ Viltı-1 harfi, kelimenin aslında oldu -ı Telefonla yapılan müracaatların alakadar servislere yapılmaması kabul edilmez. {3767Y 
tün Tü. k ·ıı t• b .. ··k b. · · ğu gibi, yine sakin okunur. ..L>rviı:;ler'mizı' füzun yere mesgul etmC'kte oldug·undan mu"r"c"aiların ~ r mı e ı uyu ır ma- yetımız dahilindeki ı.eytinlikle- eo • s · ~ " " 
te b .. ·· ·· t•• K~ ı.. Bu kaidenin o;ıemsettin arnı mahiyetı·ne ,.;;re aşavıda yazıh telefonlara y•pılınası rı·ca olunur. me urunmuş ur. wıpece, rin aşılama faaliyeti bu sene d • b ·b· 0

• • •• tarafın an agız ve urun gı ı 
bayağıca işlenen bu cinayetten g~en yıllardan üstün otmuş ve birtaktn~ Türkr:e k~Jirıplere teş- Yün ipliği, yünh.i kun1aş işleri için yünlü satış servi.sine: Telefon: 20950 
civanmerd Türk milleti asla yıl- pek çok ağaç mahsul verecek 1 Jnil edilmek istendiği anlaşıh _ Pamuk lphı;i ve pamuklu bfzierle lrnput bezleri için 
mıyacaktır. şekle getirilmiştir. yor. Bu gibi kelimelerin müzaf pamuklu satış sor,·i,ine: Telefon: 22646 

Bu kıymetli ve asil ~.rkada.~~a- Urla ka1,asının muhtelif köy-\ eki aldıkları zaman kaybettik _ Muhasbe·· ve tediye l•leri icin mul•osebe servisine: Telefon: 23550 
~ _kaybetmı_:kle Türk denı::- !erinde acılan zeytincilik kurs- ı !eri sesliler ı, i, u ve ü den biri lstanbul ve civarı vilayetler, manifatura ve yünlü ku-
cilerının duydugu ıstırabın bu- larında 85 zeytinci ustası yetiş- olduğu ve bu seslileri Osmanlı- maş tevıj i~erıle resmi muessesata yapılan satışlar için 
yüklüğünü huzurunuzda anlat-ı tirilmiştir. cada yalnız hareke ile gögter _ ls!anbul toptan mağazası şe!liğiııe: Telefon: 24150 
mağa kelime bulamıyorum · mek mümkün bulunduğu düşü- Perakendo satışbr için Birinci Vakıf Handaki satış 

Zi~. kay~ımız _ç~k h:üyüktür. Bir çocuk aP."açtan nülecek olursa söz köklerinin mağazasına: Telefon: 205 ı 7 
Teessurumuz tabndır kı bu nıs- 0 ·tli- d b ı bette biiviik olacaktır. Ara1'lız- dü,. Ü sabı gi esıuıın a mevcvut u u- Per .kende .atışlar için Beyoğlu satış mağazasına: Telefon: 41080 

nan bu istisnayi inkô.r etmek is- Perakende satı,;lar için Karaköy satış ma{"<ızasına 
dan ayrıldıklarına hiı.18. inana· p · rl 951 · · k k teyen Şemsettin Sami ile ona azar yerın e ıncı so a - Perakende satışlar için K•dıköy satış mağazasına: 

Telefon: 4g307 
Telefon: 60055 

ta 1 numaralı evde oturan bek- taraftar olan Ali Seydi'nin bu 
husustaki iddialarını je~teklc i:•••mııııaıııı::ıııı::••m:mmım••••ı•• .. ••••••lllİi Spor kıyafeti 

A) Beyaz b<vtden veya filrlekos 
tan kolHUZ gömlek (atlet göm-

1 
Jcği) olup sol göğsü üstiindej 
beyaz kumaş üzerine kırmızı 

çi İbrahimin 7 ya.<;ındaki oğlu mel< için yine ar:ıp h<ırflerinııı 
Mansur oynamak için çıktığı elastikiyetinden istifadeve kal . İstanbul sıhhi nıüesseseler arttırma 

ve eksiltme komiosyonundan: çınaı· ağacından düşerek ölmüş krntıkları anla"1lır. 
tür. Burada kelime cevherinin de-

renkıe i~ıenmiş gençlik aıame-1 At yarış/1. rı ttJ 
ti bulunur. 

B) Pantaıon· Siyah bezden temmuzda ~as1'11or 
kısa ic pantalonu olup beli liı.s- Mühim bir seyirci kalabalığı 
tikli ve önü yırtmaçsızdır. toplayan ve g:in len güne r:ığ-

Cı Ayakkabı: Mükellefin ya- betle:ıen at yanş!:ır•.,a 13 Tem-
muzda başlanacak, hftr sene 6 

pacağı sporun ayakkabısıdır. haftada bitirilen y-ır,.1".r bu 

ŞİMDİLİK 

BUKADAR! 

Bir muamma 
(Başk'\rah 3 üncü sayfada) 

Rusvayı hemen hemen her tara
fından sardı. Artık bu gayri ta. 
bil dostluğa nihayet vermek 
liızımdı. Uunu da tam Napolyo
nun Sovyet Rusyaya harn ilii.n 
ettiği 22 Haziran günü tatbik 
ınevkiine koydu. 

Çözüimeyen sır 

yıl 10 hafta sürecektir Bu se
beple bu sene müsabakalara faz 
la atın iştir:lki temin edilmiş
tir. Yarısların munta?am bir Ee
kilde baıiarılması icin \'eliefen
di at yarışları mürliirlüğü icap 
eden tertibatı almıştır. 

Be'P.diyede terfi edenl~r 
1"tanbul belediyesi konserva

tuvar müdürü B. Ziya, İtfaiye 
Müdürü I3. İhsan, muamelat mü
dürü B. Zühtü Çubukçu oğlu 
ve muahesebe müdür muavini 
birer derece terfi etmişlerdir. 

Dostunu yaralayan 

dökmeci yakalandı 

B u harbin çözü eyen sır-
larından biri, $ vyet Rus- Tophanede Kadirler yokuşun-

- bu b da oturan ve Karamustafap~-
yamn aösterdigi ~ gaf- da dökmecilik eden Mehmet Di-
lettlr. Büyük bir inkıl bı idare ler <Jalatada Kemeraltında Ke
etmiı, binaealeyh po. ,ika ve meraltı caddesinde 8/12 numa
harp işlerinde pişmiş • aları rada oturan umumi kadınlar -
icap eden Sovyet zim, dar- dan dostu Ahmet kızı Şerifeyi 
tarının bu gaflet ve alda ~lan bıçakla sol koltuğu altından 

yarala.mı.ş ve yakalanmıştır. 
:arihin. en esra~lı bir sa_ ası Yaralı Beyoğlu hastahanesi-
,. t.:şkil edecektir. ı ne kaldırılarak tedavi altına a-

14'1RAD SERTOGLU _ hnmıştlr. 

ğişmesi hadisesi gayet sarih ol
duğu gibi bu hadiseye tabi olan 
kelimelerin sayısı da on dokuzu 

1 

bulmaktadır. 

Tam bir listesi yukarıda ve -
rilen bu 19 kelimeden 17 si ,.ü 
cudun muhtelif uzuvlarını ifa
de eder; geri kalan ikisi de ai -
le efradı ism;dir. 

Leyli Tıp talebe yurdunun azı 14110800,, çoğu H148200" parc;a çamaşırı-
nın yıkattırılması ışi k<.ıpalı zarna eksiltmeye konulmuştur. ı 

ı - Eksiltme 18/7 /1941 Cuma güı.ü •aat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet l\1üdürlliğü binac:ıırda kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - l\1uhammen fiyat c7774• lira c:2.3• kuruştur. 

3 - l\'lu ... -akka~ teminat «583• lira ~07• kuruştur. 
4 - ı~;teklil!>r rtnameslni her gün komi<ı:Vl'Jnda gör('bilirler. 
5 - istekliler 19 41 yılı ticaret od3sJ vesika~lle 2490 ~ayılı kanunda ya. 

z.ıiı ve.cıikalar ve bu i:?e yeter muvakkr.ıt tcın!nat mektup ·eya makbuzunu 
ve tekli[i havi zarflarını il:~ le saatinden bir ~.at evvel makbuz mukabilin-ı 
de komi!=;yona v~nnclerı. (5335) 

han Tas ihi 

Bütün bu kelimeler söz ara
sında en çok muzaf olar· k kulla 
nılırlar. Ve bunların müzaf şe
killeri klişe haline gelmiş gibi 
dir. İşte bu kelimelerin uı";ra -
dıkları değişikliğin sebebi de 
bundan ibaret olsa ger ,ı,t•r. (3) 

Grtı:ctenıizin 2 Tc,,. muz t.ırihU nüsl'uı:·ınt.!a intişar eden tst"lnbul sıh~ 
hi müessC':o;eler arturma ve €'ksiltınc komtsyoııunun ekınıek ve yuı.nırta ihti
l cı· hak:~ınd!1ki il. tı.ında emrazı sariye h..ı.stahaneşine alınac~h. yun.urt;ı.n:n 

, ~1 teminatı 43 lira olacn'" iJ.-en "• lira olarak yanlı$ neşredildiği görülmuş- 1 

Naci l'üngül 

(2) Fikir kel.bııesinııı benzi- tur. Keyfiyet tosbih olunur. 1 

yen her yabancı dile mensup ke-J ====================-----====== 
lime için ayni luıl va!<iılir. lnı.,ri- İ 
lizced<'"n gelen filim kelimesi gi- lan Tashil. i j 
bi. Gazetemizin 6 temmuz 941 tarihli nüshasındaki Devlet De-

(S) "Mua.yyt"yn bazı kelime!&- miryolları altıncı işletınesinin balast mfüıal ·ısası hakknıda 
rin müJki zamir alması halin • olan ilii.nınd' Toprakkale - İs- kend,ruıı huJsındaki 120 rak.ı-
de kelime cevherinin de değiş- mı 102 olarak intişar etmiştir. Keyfiyet ta.s.ıih olunur. 
mesi,, kıWyyesinin aksi tama - -· --· ·· - -· · - -- · ·---- --- --

men salıilı deı,'lldir. DOKTOR r-............. -~--·.,. 
Yeni neşriyat HAFIZ CEM-A

111

L.. "Yeni Sabahın,, 
Dominik Lokman Hekim · ilan fiyatları 

(Eugene Fromentin) in bu 
eseri Ali Karni Akyüz tarafın- Dahiliye MiltehaıısıSJ IL·. 
dan dilimize çevrilmis ve Hilmi Başlık ınaJrtıı olarak 750 
kitap evi tarafından· nefis bir Diva:ııyolu Birinci sayfada santimi j()() 

""kilde basılarak satışa çıkanı- !==~======~~~ı lkinei o<n !I'.... ,. " i)i.JV ,, 

mıııtır. Vçüncü soo 
(Fransız edebiyatından tercü Sahibi: A. Camaleddln 8araço§lu Dördüncü 

/1 
" 

meler) serisine dahil bu edebi Neşriyat Mttdilrü: Maclt Çetin " " 100 
eseri okurlanmıza tavsiye ede- Basıldığı yer: (H. Bekir Gürwoylar ve Beşinci " " 75 ı 
"riz. A. Cemaleddln Saraçoilu matbaeaı) ır.~AI~tm:cı::,. __ ..:•:ı.•...;_..::'-~50:::,..J 

Askeri Tıbbiye Okuluna 941 
Yılı Aluıacak Ta/ebe 

1 - Bu sene okulumuz Tabip, Dh;çi, Kimya Eczacı Hukuk ve r 
t ' ı.fl 

men sınıflarına alınacak talebe kaydı na 15 Temmuzda bıışlannca rıt 

2 - Kayıt v~ kubuı şartnan1es: ıskeri şubelere, lise müdürlııf'l" ırı 
askeri ha~tahanelere göndC!rHmişt:r. Alflk.-darlar işbu makaml3t9 

caat ederek şartnaMernizi okuması. 
3 - Şartnamedeki vesaiki ikınal ederek 15 Temmuzda 

cnatl::ırı il<in olunur. (128 _ 4902) _ 

' •HA .• ..... Vj., 

:2~ 

Kiiçük tasarruf 
hesapları 1941 

IK.RAMl\'E PLAt-41 
KEŞ iDELER: 4 Şub•t, l. M~y11, 

1 AA•otoa, a lkinclteırln 
tarlhlerlnde yapılır. 

-~<»ll'U\A51 
1941 iK~AMiYELEffl ~ 

1 aa.::t 2000 Liralık = :!o<iJ; ' 
3 > 1000 > = 3()-00·,, 1 

2 , 750 > -- !5o0· , 
4 > 500 - "000·..... f 

> = .. / ' 
8 > 2cO > -2000·,, 
35 > ıo~ > -=- 35oO· 1 

fO > 50 > = 4l)OO·" ' - _,,,,..-
300 > 20 > = 6l"'"'' 


