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GÜNLÜK SİYASI H·ALK GAZETESİ 
• ·--= 

l~landada · ı ALMAN-RUS 1 
ı\rnerikan HA R Bi ---
tlıüfrezeleri , Berlin bildiriyor: 

• ,, r'::=nganın Şarktg Sov- R u s 1 a r 3 
ı?" :•ller Birliği ile harbe tu- •• d 

.{"'ası umumi meselenin g u n e 
~ 1

1;'ı ~ "'erikaya taalluk eden 

142 
b • 

fik>nında v~ bilhassa.Atlan- 1 n e-
lı a r b ı n d e b ı r tesır 

.;J hpamaz. s. r verdi 

irleşik Amerika Cumhur 
reisi Mr. Roosevelt kon

lı,, greye yolladığı bir me
llıj:a ~anda ba.şvekiliyle te
ta ~tıgi itilaf mucibince ada
iı . . ~rikan müfrezeleri gön
-t?J~ııpni bil<lirdi. İzlandanın ' 
~bjkıalıne nihayet verilmiyeceği 

1 

~~ dahili işlerine de karışıla
~ değildir. Ve lüzum kalma
~tı zaman bu Amerikan kuv
·~ el'i geri çekilecektir. lzlan
~ Adasının neden dolayı bir 
~'Ilı ışgal altına alındığı da giz
~ il 1Yor. İzlanda Adası A vru-

. e Şimali Amerika arasın
.\ııı,t.ır köprü demektir. Burası 
~nyanın eline geçeeek o
t~n . İngiltereye Amerikadan 
lı ~erılecek harp malzcmesinın 
~ 8aıreıııin salimen Avrupaya 
~in' 1 olması ihtimali zayıflar. 
liıııııllenaleyh Amerikan yardı-

• llıin n . İngiltereye varmasını te
,.,,.. t~n böyle bir tedbire lüzum 
ıt"'" ~ emiş ve Almanyadan 

'Çabuk davran.ılarak lz-
rl . Ya elkonmu~tur. 
fi' ~rika ile Almanyanın .mü• 

~tleri hakikaten temaşa..< 
.,,ıt ~ uyandıracak bir garabet 

f \i;b Yor. İki devlet resmen 
1 t~ 1tleriyle sulh halindedirler. 

et> ~at aralarında öyle şeyler vu-
#' Ilı. geliyor ki normal zaınanlar

~ 0lııııydı şimdiye kadar çok
~ h~llnaeebetler kesilirdi. Bel
~ ""ıı bile patlak verirdi. Fa
~şlllıdi iki taraf da bir nevi 
S . llaklaınbaç oyunu icat et
~ glbıciirJer. Amerika hazırlas;· Zihinlere sığmıyacak 
~ afları göze alıyor. İngıl
lıu!e coşkun bir nehir halinde 
>iııi:.""'1le, silAh ve gıda maddesi 
'\jllaYI düşünüyor. lngilte
~k harbi, Amerikanın harbı 
Siıt olduğunu ııöylüyor. A
l\11ı a o türHi söylüyor ve o 
~ hareket ediyor ki bunwı 

( ~ neticesi harbe lıjtirUteıı 

-r-:·. 

~~ bir ı;ey ola.ınaz 'lıyor. 
\jh lunerika "bi~...ıtürlü karar 

Avrupadaki Sovyet 
Kolonisi geliyor 

P de harbe atılamıyor. 
\~anva bütün bunlara göz 
~;ttıııak kararını vermiş gibi
~~ç bir şeye aldırmıyor. A
\t,. "'."lln doğrudan doğruya 
~.ılan etmekte zorluklara 
''lıu ilf ettiğini anladığı için 
~n oyununu kolaylaştırmak
. Çekiniyor. Ve resmen harp 
'ıq edilmemesi babasına her 
'~ ayiŞe tahammül ediyor. Al
~Ul Ya yalnız bir şeye taham -
~lıe edemiyeceğini kat'i surette 
~ r vermiştir: İngiltere ye sı- Sovyet Rusya ile Alman yanın konsolosluk memurları da. bu-
l!! Ve levazım taşıyan gemi ka- . ·~eline Amerikan harp sefi- harp haline geçmesi üzerine Ru luı.an 40 - 45 kişilik bir kafile 

40-45 kişiden m-Ürekkep bir ka
file gelerek Ankaraya gitti 

~r l'i refakat ederse bunun . manya, Yunanistan vesair şarki gelmiş ,.e şehrimizden Ankara
~~~ı intaç edeceğini v~ ha_rjl . ve cenubu şarki Avrupa memle ya g;tmiştir. 
•.;,;_u~yetinin Amerikaya racı 1 ketlerindeki Rus siyasi ricali ile Diğer kafilelerin de bugün 
\~ım bildirmiştir. Her ..e- kolonisinin memleketimize ge- yarın gelmesi beklenmektedir. 

~ .. ak "b' ·· ·· Evv~lce de, diğer refiklerimi-_goze alac gı ı gorunen leceklerini, bütün refiklerimiz -ı .. : tık · b 'h kulak ze tekaddüm ederek verdiğimiz 
.:ıııı a ışte u ı tara den önce haber vermiştik. haberde tasrih edlidiği gibi bu 
~ stır. Amerikan devriyele- Haber aldıinmıza göre evvel- R · k' 
• 4 ~.Sahasını genişletmek ça- kı !'ÜJı aral,;;nda sefaret ve Y:Ys~arg, eç~~~fe~~~~ Sovyet. Rus 
~i ~ı düşündü. Ve levazım ge- '!!!'.,..-"!!!!!'"!!!!!'"!!!!!'"!!!!!'!"9".,_,_,.""'!!!!!!!!!~~""!!'i!~"!!!!!'"""'...,."!!!!!'!"!'!'!!"!'!'!"!!!!!'~ 
'.'l!·~filelerine harp scfineleri - - - · -·ı - · J 
ıbd.ıı • etmekten müctenip dav- öyle bir hadise çıkabilir ki harp yapamaz. Atlantik harbi Şark 

ictinabı imkansız bir hal alır . seferiyle ayni zamanda devanı 
~illı.di d Am "k · · ··k AJınanyanın Amerika ile harbi edebilir. Halbqki gene Ameri-lt e erı a sesını yu - .k tm 
~ ı ... İzlandaya asker <;ıkar- tahrı e ekte hiç bir menfaati kadan gelen saliihiyetli müta-
l<ıa! ıtzerine şayet Almanya yoktur. Şimdiye kadar takip lealar lıigiiterenin galebesi için 
"~·•dayı işgale kalkarsa bunun ettiği hattı harekete göre bu hu- Atlantik harbinde Alınanyanın 
11,,,elı1 urp sebebi teşkil edeceğini susta bütün bir sabır ve tahanı- 1 

behemehal mağliıp olması lü- 'ı 
~~ elen 1lan etti. Biz muhak- mili eseri göstereeek ve tahrik- zumunu müdafaa etmişlerdir. 
(' b SUrette eminiz ki Alman- Jel'<' aldırış etmiyecektir. [ Bunda biraz propaganda gay
,,~ U ihtara kulak asacak ve Amerikan şefleri ise harbi reti bulunduğu şüphzsiz ise de 
\r. ~~ayı işgale kalkmıyacak- istemekle beraber bir türlü İngiltereye yardımın gerçekten 1 

~t «ınerika harp istiyor. Fa- harp ilanı mes'uliyetini üzerleri- coşkun bir nehre benzemesi için 
lıı teşebbüsün Almanyadan ne alamıyorlar. Bu ya Ameri - Atlantik yolunun emniyetini el- 1 
~~~~~ni bekliyor. Bundan do- kan efkarı umumiyesinin mühim de etmek lüzumu inkar kabul 

1 
~'h;. ı~ ki Alr.ıanyanın harp biı ekalliyetin harbe iştiril:e [ etmez. 
~l!libı . ~~şkil edeceğini ev_ve~den tarııftar olmamasından ileri ge- 1zlandarun işgali bu gayeyi 
"li~ l"\:ligı hareketlerden ıctinap Jiyor, yahut Amerikanın hazır- ne dereceye kadar yakın edecek- 1 
)~ 1. 0r. Almanya harp istemi- lığının bitmemiş bulunması işde tir. Her halde İzlandaya bü
~b· O da Amerikanın harp milessir oluyor. Sayısı bir bu- yük ümid bağlandığı oraya. as
t~ ı addedeceği hareketleri çuk milyonu geçen Amerikan ker gönderilmeğe karar veril
b~lıı. almıyor. Bundan dolayıdır askerlerinin talim ve terbiyesi mesi ile sabittir. Fa.kat saklam
~ .Lı_ıdaya el uzatmıyacaktır., heni.tz tamamlanmamıştır. Her baç oyunu iyidir, evvelden ha.r
~;,1•<ı devletin garip bir sak- j' iki amilin de rol oynaması ka- bi haber vermek ha.rpten icti· 
~~ı •Q~ oyununa giriştikleri zan- bildir. nap için münasip bir çaredir am-

fjo ~n vakıa budur. Almanyanın Şarkta Sovyet- ma bazan insanlar kendi oyun-
1.1ııtlt11t bu ne kadar devam e- ler Birliği ile harbe tutuşması lariyle tutulurlar ve harbe sü
~ t r. Müddetin uzaması an- umumi meselenin Amerikaya rüklenirler. Amerikanın istediği 
ı~·~ ""adüflin lutfuna bağlıdır. taalluk eden kısmında ve bilhas-ı de şüphesiz ki budur. 
e~in de ihtiyari haricinde sa Atlantik harbinde bir tesir Büııeyia Cahid YALÇIM 

1 ALMAN -RUS I' 
HARBl--

JJJoskova bildiriyor 

Almanla
rın verdik, 
leri zayiat 
müthiş 

Minsk Alman- '. 
lara kül halinde 

teslim edildi 

İzlandaya çıka- Polonya ile 
rılan Amerikan Rusya arasında 

askerleri müzakereler 
Londrada bu hareket iki memleket arasında 
büyük memnuniyet münasebat yeniden 

uyandırdı başladı 
Londra, 8 (a.a.) - İngiliz Londra, 8 (a.a.) - Reuter 

hariciye nezareti sözcüsü, dlin bildiriyor: 
akşam yaptığı beyanatta A- Polonya arazisinin Sovyetler 
merikan kuvvetlerinin İzlanda- birliği birliği ile Almanya ara
ya vardığı haberini, "büyük ve sında taksiminden beri, Rusya 
iyi bir haber,, ve "bir kaç 7.a- ve Polonya mümessilleri arasın 
mandan beri vukua gelen hadi- da ilk buluşma, bu hafta tatil 
selcrin en ehemmiyetlilerinden esnasında İngiliz hariciye neza
ve en manidarlarından birisi,, retinde vukua gelmiş ve Sovyet 
olarak tavsif etmiştir. büyük elçisi B. Maiski ve Po-

İngiliz sözcüsü demiştir ki: lonya başvekili general Sikors-
Bu, Groenland'ın işgalinde ki, Rusya Polonya münasebet 

reisicümhurun ilaı ettiği siya- !erini müzakere etmek üzere 
setin mantıki bir neticesidir. bulunmuştur. . 
Bu siyaset ise, Amerika birle- Öğrenildiğine göre bu mülfı-

.k d ı ti · · garp kat esnasında Leeds'de bulunan 
şı ev e erının yanın 
küresini himaye için lüzumlu B. Eden, mülakatın hazırlanma-
bütün tedbirleri almak niyetin- sıua çok yardım temiştir. Hari
de 0 ı d u ğ u d u r bu iş _ ciye daimi müsteşarı Alexsan
gal n e :i c e 8 i n d e , İngi- der Cadog:ın görüşmede hazır 
liz kıta.larının lzlandayı müda _ bulunmuştur. 
faa etmPk taahhütleri kalkacak İngiliz siyasetinin hedefini, 
ve bu kıtalar tedricen buradan müşterek düşmana karşı mütte
çekileeektir. Şimdilik 1zlanda- hit bir cephe kurmak teşkil et- ı 
da. hem İngiliz hem de Ameri- tiği sarihtir. Aralarındaki an -
kan kuvvetleri bulunacaktır. laşma1lıkları bir hal suretine 

İngiliz hükiııneti, Amerikan raptetme~ ve teknik bakımdan 
hüldi.metinin bu hususta.ki ka- iki memleket arasında halen 
rarından daha evvel haberdar mevcut bulunan harp haline bir 
edilmişti. nihayet vermek için Rusların 

İzlanda.nın hükümranlığı tam ve Polonyalıların alacağı her 
olarak kalacak ve Amerikan tedbir, İngiliz hükiıınetini ve 
kuvvetleri muhasamat biter bit müttefik hükiıınetleri pek z.iya-

de memnun edecektir. 
nıez buradan tahliye edileeek -
tir. Hasar vukua geldiği tak • jMüzakereler ilerliyor 
dirde bunların tazmini için ter- Londra, 8 (a.a.) - Rusya 
tlbat alınacaktır. lzlandanın ma- ve Polonya mürahha.sları, iki 
halli işlerine karışılmıya.cak ve millet arasındaki ihtilatları hal
İzlandanın ekonomik menfaat- !etmek ve hukukan mevcut harp 
len himaye edilecektir. Gıda hAllııe nihayet vermek mıı.ksa
maddeleri ve diğer ıı:arurl ihti-ı dile yapmakta oldukları müzake 

(Sonu .. yfı 5 eütwn t da) (Şonu aayfa 6 eütun 7 de! 
1 

iDARE YERi 
Nunıosmaniye, No, 84 Istan"liııl 

Tdgraf: YEN1 SABAH İstanbul 

mLEFON: 20795 

Her yerde 5 Kuruş 

İkiyüzler Ağıtı 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 

Pırıldayan tek yıldız ! Henüz doğan 
ay! ince ince esen yel! Katmerli, 
dalga! 

Biz iki yüz yoldaşız: Er, erbaş, uçkan, su
bay. Tam dört yüz çelikten el, iki yüz altın 
tulga ... 

Söyleyin yurdumuza; eşi yok ordumuza; 
lnönü'de ün alan, milli bozkurdumuza: 

(Ferah) la gidiyorduk ; her şerri hayra yor
duk; "Döneceğiz, diyorduk, daha şen yurdu
muza, bekleyen ordumuza.,, 

Söyle bozkurdumuza: Boğulduk Akdenlz
?e ! E~kekçe hepim_iz de .. boğulduk güle g _. e; 
ığmedık başımızı. Ölürken bile bile, söylediK 
marşımızı! 

Söyle geçen tek yıldız : Analar ağlamasın! 
Tarihi dağlamasın ! 

Söyle doğan soluk ay: Sevgililer yanma
sın, düşmanlar uyanmasın! 

Söyle esen ince yel ; söyle katmerli dalga : 
Denize döküldüler, dik batarak öldüler! 

Biz ikiyüz yoldaştık, gök Tanrıya ulaştık. 
Zifiri karanlıkta iki yüz güneş olduk, 

Atatürke eş olduk! 
Düştük (bizim deniz) e. Ağlamasınlar bize! 

Bizim deniz, Akdeniz, düşmanı alçak deniz, 
bizi bağrına bastı. Dalgadan türbemize, hi
lalden kandil astı. 

Hey kuzum hey! Hey duran i Bizi kahbe
ce vuran ; sende kalmaz milli hak ; alınacak 
muhakkak. Tanıyoruz seni biz. Biz mi? Bü
tün Akdeniz ! 

Türk milleti! Gam yeme iki yoz evladına. 
Felaket büyük deme, and iç onlar adına : 
Alacağım öcünü, görürler Türk gücünü ! 

Biz gittik bile bile. Can verdik güle güle. 
Ne kurbanlar vermedi, bu millet gık demedi. 
Sonu yaklaştı: Yarın! Belki yarından yakın. 

Pırıldayan tek yıldız ! Henüz doğan soluk 
ay! ince ince esen yel! Katmerli, azun dal
ga! Varınca yurdumuza, haber ver ordumu
za, Ulu bozkurdumuza: 

Biz iki yüz değiliz! Hakikati şudur biz tam , 
onsekiz milyonuz. ' ' I 

~üşt~~ (bizim den_iz) e. -ağlamasınlar bize. 1 
Denız bızım, batan bız. Kurban biziz, vatan ı 
siz. Arkaya dönüp bakın : Daha altmış milyon t' ' 
var ! Ebedi günler yakın, dize gel, şükret, l 
yalvar: Günler saniye olsun, Tanrım bu çile l 
dolsun! t 'i 

Komşumuz Rusyayı tanıyalım: 

Türkmenistan 
Çok müterakki olan Türkme" 
nistan bir ziraat memleketidir 
Evvelce Çarlık Rusyası bu teıuiz 

halka çok ağır muamele ederdi 

;;(.\j·eL ...._...._.,.,,~, ... ~,.t~"~.~--~-~ .. i!. !!,~ .. ~-i.~.-~.-~ .. ~-;;u 
Almanya ile harp halinde bu- liği 

lunan koınııumuz Sovyetler 13ir- l 
mil~add' t cıimhu.dyetlecin 

(Sonu ~)fa 6 sUtun 3 de) 
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ly ' . h b ı enı mevsım azıı ı arına aş-. ZG!P.yha, kocaa na minnettar tı: • 

Yazan Muharrem Zeki KCRGUNAL 

-25-

bır bakı fırl tb: ı\ldanmıycr~un Züll"yha' 
- Ben de .ıq bunu isti - Ben d ayni kanaat kyıır O bı-

v~c:~ktim.. O, kille mııaı:: lesi lıt ··k mııbtıtlcnınız İzis, 0-
İ; ·, ı ğe lay-.k değildir. ~.aten zuis ve Apis'in = ';anıdır.' 
bu koca s:ırayda kcndımi ı;ok j Çoktan beri köle pazarına gitmi-' 
yalnız hısSediyordum. ınr a:-ka- ybniwn. Bu s bcıh içime doğdu' 

ladı. Bu ·sene t~I" f eser ere fazla 
ehemmiyet 

doşa ıhtiyacım vardı. Ym:ufun da uğrayıverdim . Da iliye Ve aleti İstanbul Belediyesi Şe1ir ti-
b na iyi bir arkada.,, clarağ"ına Yu uf, Malik tarafından Po- yatrosıı yem tiyatro mevsimi 
em4ıiı:ıı. tifara satıldığl veyahut evlatlık İ fiJ.ar ba~tan hazırlılclarına başlanuşbr. Ti-ı 

Potifar, Züleyhay._ teşekkür \"erildiği zaman çok rahat ede- • '" yatroda teşkil olunan bir ko-
ctti: ceğinı talımin etmistı. Fa at keİl' fedki İni i ti yor misyon yeni' tiyatro mevsimin-' 

- Eksik olma güzelim, Ay- disıne bu derece kıymet ve!'ilc· ı de oynanacak eserleri tedlrik 
ni zamanda "iu ufıı bana halef ceğın. hi~ hatırından geclrmc _ 1 İstanbul belediyesi il \'akır- ctmelrtcdir. Bu sene Şehir ti-
olarak yetiştirmekle mükellef mişti. Ha.in lrarde~le"1, Gmı lru- !ar ıdaresi arasında belediye- yatrosunda telıf eı;erlere diğer I 
olduğunu uııulma. Çocuğumuz yuya atarken, sırtmdakı alaca nin vakıf1ardnn ist..'<liği müs:ık- eserlerd n daha fazla ehemmi-\ 
olmadığı içın öldüğüm zaman entariyi bıf;ı çok gorüp almış - kafat ve vakfın belediyeden is· yet verilecektir. 

verilece 
mişti!-. Dram kısmının faaliyet
te bciunduğıı F'ransız tiyatro-

1 eıınun zemini tamamen bc:ton 
nlarak yeniden yapılacaktır. 

Her iki tiyatroda bulunan elek-ı 
trik tesisatı da yeniden takviye 
oiunacak ve emniyet altına alı-, 
nacaktır. Bu işe b<>lediye bütçe· '. 
sind"° on bin lira tahsis:ıt ay 
rılınıştır. 

)'<'rim bo~ kalacaktt. Yusuf be- !ardı, Halbuki tamamen yaban- !:ediği mukataa vergileri. yüZün 
nim yerimi fazlasile doldurabi- cı bir adam olan Pııtifar, ona 1 den bir ilıtiliıf olduğunu yaz· ı Tiyatro b "ıııalan da tedbirler R.aijblJ't teıııin etmek çareleri 
lir. daha şimdic'en biıtün varını, yo- mıştık. Belediye. senelarden beri alm,yor Diğer taraftan yeni tiyatro 

Potifar, bu söeleri söylerken ğıınu bağtş!ıyordu. Potifarın devanı eden ve Y"kfuıu miloyn- Diğer taraftan şehir tiyatro- mevsimi esnasında her iki ti-
rııüthiş bir azap iı;inde k.ıvranı - halefi olmak d mek. mrun her lıı.rı bulan bu ihtilafın halli için ı 11Unun dta!!! ve kom<.-di subeleri yıı.tronun da rağbet görmesini' 
yordu. Bu azabın neden ileri ~el şeyine varis olmak demekti. Ka- Dahili)'<' Vekaletine miiıııı.caat nin temsil verdiği binalann kli- temilı etmek ınalaıadlle yeniden 
diğini kendisi ile karısı Züley- bil olsaydı da biTmeden yapök- etmişti. Belediye, bu müracaa- çük ve ayni zarnanda yang>n bazı tedbirler alınacaktır. Ge
hadan başka.sının bılmesine im- lan bu ivililtten dolan kardeıt- tında ihtilafın esaslarını anlat- tehl!J<esine maruz bulunduğu 1 çen sene alınan tedbirler çok 
kfı.n yoktu. Şöyle ki~ 1 !erine a.yn ayrı tes;.!kkür edebil- makta ve ihti!Uın halli için bir mal.undur. Bu vaziyeti nazarı iyi netice vermiş ve tiyatrolar 

Potifar kırk, kırk beş yaşın- •eydi. komisyon teşkil olunmasını is itibara alan Vali ve Belediye diğer senelere nazaran 15 bin 
da fevk~ii.de dinç ve oldukça ya Yusuf memnundu. Arlık ıstı- temelı:t:e idf. reisi D<ıktor Lf.ıtfi Kırdar Is- [ lira fazla ...ar.i.ıiırot temin etmiş-
k.ışıklı bir adamdı. Falart erkek- _,_. kt" ..,. cı·· -u .. Bu komısyoıı iJıi bidayetinden tanbalda tiyat.roya müsait bir !erdir. 
1.k k b.li t' d :ın~·m·'u rap Çnuuıyece ı. "or ug ru- t '-'! ed --'- k bina aranma.ıı nı emretmı'şti. İkı" ı a ı ye ın en m • u u . h k'k 1 - . di eş .. , ec..,. ~ Mal'ln vere- 1 I 
Bu yüzden çocuk babası olama - yanın ~ 1 M 0 acagına ~ım cekti. ayd:ın~ri yapıla;ı araştırmalar Şehir tiya.tr08'U wıire 
lUlŞtı. Bu büyük kusurunu kim- daha sağlam _ıııa.rııynrdu. Alhw. ı Dahiliye VekaJeti belediyeye il neticesinde tiyatro oynamaya gitmiyecek 

'f ec1 . d Züle ha onu kardeşlen tarafından kuyu d·-· •• bel"~· h k k nıu"'o··'-' bir h. b ı t · beled' · Şehı'r tiyat seye ı şa cınıyor u. y _ ya attırmış, kı.:yudac ölmesiıre mey ver ıgı Ce\·ap .... , . .-uıye u u ~..,u ına u unamamıs- zmır ıyesı -
d_a bunu _ _ mukaddes bır - d•n vermemiş. li:öit' diye sattır-1 i.•leri mUdürffiğtinün, ilıtil'iifı 

1 

tır. Bu itibarla, proje ve keşif-. rosunu Fuara davet etmiştir' Fa 
mırııaidar gıbı saklıyordu. Ken - ih , 1 .t .. rt.. evvelce tetkik eden komisyon - na.neleri hazır bulunan, yeni ti- kat iki aylık bir Anadolu turne-
d. · - olnu 1· •--·ı mı~ ve n ıtyct .. ımra go u up ı ı ,,_, t rını t~tkik t · ••ıUro hinalan ı'n,a olun"~Mya sı'nden yakında do"·necek olan ıeıne. çocUb'U yan ır ""' m küle ,,. 7 ,..,na çıkartm= oradan arın '"" .. r a ç e mesı- J ~~ 
nazarıle bali:ıuılara; d p "T · ·~· 1 . ni ve bun Itır arasında kabili tat kadar bugünkü binalarda tem - artiı;Jerin pek yorgun olacağını 

- Kabahat bende değil... Beş 3: ... ot arın 91ray;na nak .~ttir- hik olanlarını vekiı.Ie'" bildir _ I sil verm k mecburiyeti hasıl ol- tahmin eden tiyatro miidiriye
seııı:lilc"_evli olliıığuın balda lıali :.~~· ~~d:~ı~~· ~U::~ ~i~: m ini istemiştır. Huıtuk işleri muştur. Bu vaziyeti nazarı iti- ti Fuara gidemiyeceğini bildir
~aretimi muhaiua et.mekte - mın ilk bıuıamağİm t~kll edf _ nıudilrlii;".ü evkafın · belediyeye bara alan belediye gerek dram miştir. 
yım d karş_ı idilia ettiif alacakların ve gerek komedi kısımları~da 1 İzmir Fuarına şehrimizden 

Di.ytıl'ek hakikati söyl"'"'1e~ yor u: .. . . . tesbitine ltarar verıni~tir. Bu bazı tadilAt yapmağa ka.raı- ver-1 Halk opereti gidecektir. 
aklından bile geçirmiyordu Bu- Potifar .. gozlenn_ı mechul bır itibarla vakıfl"ara ait kırk bin - - ------ -------------------
nu söyletliği takdirde kocasının nok~aya ?-:kerek duşu.o; n . k•1yu- vakfiyenin tetk1ki lazım gelmek 
h~lk nazarında kıymetini dü:,ür- d ı:lcı _vazıyetı ıle bı•ra hı.kı vazı- tedir. , .. 1 
miiş olurdu. Züleyha. lrendıaıni y<>ti~ mukaye"e ~on . Yum!u Bu i.' için belediye ve vakıf
çılffln~a aeven Potif~ karşı bu ~~~ı tefckkur aleımnden a- !ar i~~csi .mümessillerden ".'Ü·! 
fenafıgı yapamaı.dı. • N d.. .. .. diıl'k teşek~ıl bır heyet; nkında. faa-

İş.in fec:i bir tarafı daha vardı. .- e ~nu.yorsun 1 ~n- ~· ltyete gc:;;ccej<tir. . , 1 
Züleyha, ıı..ee.amı hiç ı<ennyor- lı · ., . . 
du; fakat büyük aşkına hürmet -:- HıG. ya azız! . • " 
ederek sever gibi göriinüyorılu. - !;li~ ~.ıur mu? • ruUaka hır Fıyat rakabe 
Başkaları şöyle dunmıı. b:ezat ~y duşunuyorsun! Yoiııa bizı ti • 
Potifac bil bunun farkında de- ~evmedin_ mi~ Biz ise seni o ka- mur amze erı 1 
ğildi. Karı:,;ı tarafından ayni de- dar sevdik ki... S a • görüyorlar 
recede sevildiğini zannediyordu. . - SiZi sevmemek kal'ıil rııi ya 
Bu. zamunın verdiği itimatladır aııiz! Siz, çok iyi innnl.a.rsınız. Fiyıtt ınmkabe teşknatma 
ki genç, din<ı ve güzel Yusufu İkiniz de benim. yiiluıelıpemi İS· ,yeni en ahnacalr • ınemarlann 
Züleyhanın vüksek ihtimam ve tiyorsunuz. kursa tabi tııtnldUğu mır111mdur. ı 
şefJ;;atine lla.vale etmi~tı. ! - O hakkı niçin düşiinilyıll' •. Bu memurlar, kurada gördük-

Züleyha.,. k casına söz verdi: sun? $imdı senin sevine..~ za- !eri nazari del'ele<i, tecrübeli 
-:Merak etme Potifar' YtL~u- manındır. muılı göıı yaşları dö- memurl:ınn refakatitıtle" piyasıı I 

fu sana lıiyık bir halef olae'ak kerek geçırdlı!in kara ~nleri ıh yaptı:kl:ın tatbikat ile ta-ı 
kudııette ITtiHj;i,rımık içiıı ellm· J unutmalıaın. Hayat, ancak ne. mamlamaktadırlar. Mürakabe 
den gelen her şeyi yapacağım. şeli irutaıılamı yü.::ün giilf'r. teşkilatına rrisbeten gene ve pi-

Potifar bütün bu. kon~a- y yıısa ile a.Şinabğı kıt' memurlar 
lan seflsiz, sadasız dinliyen Yu- usuf, biraz Yertçe .soyleneıı alındığı i<:in bu lrurslarda:n bü-, 

bu sözlere cevap veırmedi. öz 

BELEDi Y EDE 

Vali Y alovadan 
döndü 

~ali ve Belediye Reisi Dok
tor Liıtfi Kırdar dün sabah Ya
lovadan sehrimize avdet etmiş.. 
tir. Vali, dün lstanbulun iman 
i~lerile meşgul olınuıı, şehircilik 

ınüteh· ısı Prost ve belediye 
imar müdlirü Hüsnü Kesercioğ· 
!unu kabul ederek kendilerin
dı.in imar işleri ·hakkında izahat 
almıştır. Vali ve belediye reisi 
doktor Lütfi Kırdar l;ıilhıı.ssa 
yakında istimlakine başlanacak 
alan Ah1rkapı teneke mahallesi 
aa h '.l.ı<ı i~in l>a.w"iaAan ta=im 
pr<' jeı.ini tetkik etmiş ve Emin 
önü geagisi İl!ile m~ul olmuş
tur. 

iKTiSAT 

ikt isat Vekili 
şehrimizde 

İktısad Vekili Hüsnü Çakır, 
şehrimize gelmi~ir. Vekil, bu
rada kaldığı müddet zarfında 
iplik, kömür, çimento vesair 
cart isler üzerinde alakadarlar
dan iU.lıat alacaktır. 

MAARi F T E 

Tıb ve Fen Fakülteleri
nin ikmal i mtihanrarı 

'tıp ve Fen Yakültelerinin 
ııon sınıflarında bu sene erken 
başlıyan ilana! imtihanları de
vam etmektedir. İmtihanlar A
ğııstosda nihayet bulacaktır. 

safa seslendi: babasından azar eşjtmiş toerbi· yük faydalar hf>klenmektedir. 1 
- t•eri !"el Y~uft . . . 1 b k 'bi h . ·· Haber aldığımıza göre ikinci ------------------------- - -

OKUYUCU h 
DİYOR Ki: 

Bakırköyünde 
yi' zer gram kahve

1 tevzi ediliyor uı;.ı 
Bakırköy Yenimahalle tay 

yarcci Sadık sokak 19 numa
rada Sudi Akakçe, ile lfara
kol sokak 17 numarada otu
ran Bayan Melahat dün ak
şam gazetemize telefo ede
rek şu garip hıi.di..<ıeyi anlat
tılar. 

"- Bakırkiiyünde kahve 
tev.:iatına ancak bu.gün has
larw bildi.. Biz d" n.alıiye mü.-

old\ığu gibi 250 gram olarak ay 
değil de yüzer g,ram olarak ~,~ 
tevzi olunuyordu. kından tanıdnn, ço~ jle ~a 

Halbuki vilayet her vatan- lıer düştüm, kalktmı. •ııı 
daşa iki yüz elli şer gram Niçin? Bil.miyorum. .JI .,.~ 
kahve v rilmesini kabul et- Hayati şartlar mı? _ 9(jll :.~ 
miştir. Bu vaziyet karşısın- ğum semtler mi? Edindigtııs.ıır 'l>et 
da alakadar makamlara mü- JjWJ 
r o•ot.a. ettik bı.ze' •• haplar ifil~ Her ne ise ~ ''" • ., 
~ lun bütün içtiırıaJ » 3' "' 

- Ne yapalım emir böyle de- _ ister islemez _ takip eiııilf . 
diler. Acaba Bakırköy halkı- dum. ,,,JJ! ,·~-' 
nın 250 şer graınlık kahve l Nük" ._,.,,..; cı·---•-- . .P-.r ,;n 
tev:.iatJDdan mahrum tutu- """'·~ wa;uu• • ., 

lara.k yüzer gram kahve ile m<mkul olan bir çok sıılD0 p ~"Y 
tatmin edilmeğe ç~ı.l~ tistlerinı şahı;an tanı~ ~Ilı! 
raa sebebi. DP.di:r? Bakırköy larden Jıru-io; ol:a_ra.k hı '?_ f 
İstanbul vilayetine bağlı de· !.erinde bulundugum ıııı;_...-; 

·- ----'· ki b•..,.un" oıı,...-ğil midir?., •~• V""'Ul -., 

YENİ SABAH - Bi2le: ka- l yanlar pek mahduttur. r 
hrsa _kariimizin • hakkı var- Me5ela Anadoluhisarınd'~ 
dır. Öyle zannediyoruz lb ~~ tur ... n eski telgraf ve poS~ : l' 
ışde_ bır ;yanl~şlı_k vard~r. Du- mw·tanndan bir Be~~~~ ~ 
zeltilmesıne ıntizar ediyoruz. ı vardı ki nükte ve cı_n ·iıJeı>'.:• 

\, · J sali yoktu. Kendis•ni eli~ a 1 
için L;t:ımbulun her ~,.İı'; 

Kuru derilere ahlıaphırı ziyaretirie ~~· - i 
dt. Bılhassa. - bugün ye,. ; ~'~e 
yarımı ldrik eden - li.,....1'1"'.ı ı:'<i 
zade Muiı tar beyle- ,,a~ı~ '· e 
ta;ı .. za:n~ c;_~k _defa . ~ ~•ıı 

azami fiyat 
konuyor :rızumuzun s~mrler~ ıif: . 

. gını hıssederdik. </. . 
Yarınki toplantısında fiyat 1 Bir otomobil ~ ~ 

mür,.kabe komisyonu kum de- ban olan merhum :fia{ıS P J 
rilere azami· satı~ fiyattan ko· beyle. Sahat1ar c;arşısıısW >"'.'N 
yacaktrr. Bu hususta tetkikler ruf kitapçılarınd;ın hı:ıcıt ııol1Jıl" h 
yaptlmaktadır. Tetkikler yarın ~ahll"'Sn efenciinuı de ~il. • 
öğleye kadar bitirilm~ lro· r rme doyum olmazdı. ~~ ~ı 

,misyonun diğer bir içtimada Ahmet Ra.'lim. me~ ~ ~ 
kat'i kanır vermesi mev-.oun ba- tambulu iyi tanıyanlar eıP,.r ~ 1 
histir. ~ duttur. Yalnız _Ra.ahn.- P"'_ı. 'l;ı 

Komisyon evvelce yaş deri - ~bulun uınumı h'.'Y"tıJll-ıııi I" ll 
!ere ·de azamı.· sat.ış fiyatı koy - di~ ayrı a.yrı: 4&1ısiyetı.r _,,f ~ 
muştu. §imdi, kuru deriler ve kık etmeıruııtır. ~.J y 
fiyat konması teşebbüsü piyasa İstanbulun böyle' ~ ~ ~ 
dıa memnuniyetle lı;a.rşılaı:ımış - • rlitde~ lıoşlanaı<l~rı ~.:- .~ 1 

bir 
tır. Böylelikle her hangi bir ya.~lıl\'a_ giıie<"ekleri zaııı JI", · ~lı. 
apekiilii.syomın önüne geçilmiş ayn 'koyl,.re ·~tmıııııerdi~ lı 

. Yusuf suç i.şlillll. ış.bır. ıns. an gı.- ye. ır çocw-11'1 . aı;mı cinune mü.rakabe kursu 15 Tl!lllmuzdal ı " RET f 
İk c.-ğd Potifa>'., ji)llJ 

0 h..ı.te1.bı.ı:a· C N Y E T T E N 1 B b~ utan.~ tltanıt ıçen _gırdi. liıı- kıp sevgili karısına diindü; A• arada açı la.eaktı•. J3u kurs, -
1 nıa enı.w.de elpellÇf': dı1'!1ll dur- geçen ay içinde şehrimizde a.çı-. 

olacaktır, olduğu gibi 1'flllll\ d.ı. . 11"'ıe~ı l bıt 
--, ....,.....,_~ ı~nden aynlmam&lr K'.!U ·~ ·~. 

!eri dıe beraber in tihalt 
Belediye cezası eli ~ du. .. . - Ben artık gitmeliyim Zil- lrp 15 güa <lenm eden birinci 

Zuleyha, , çenesind{'n t1;1tu~ leyha, dedi. Sababtanberi hiçbir kurs !?',ibi iki hafta sürecektir. 

__ ,.,.. _________________________ ____ 

Yusu~ lıaşıııı .. kaldırdı. Şınıffi. iş görn1edim. Yusufun karnı İlk olarak üç Jrnrn at:ı+acağı için 
onun guı.el yuzunu ve bti:)'.uı_u açtır. Onu e\'\'elfı doyur: sonra j ikillcieiini miltealııi.p ü~iiiıCl.i kurt 
bak~larım daha yakınılan gtiru- da bahçeye götür. Biraz hava da faaliyete geçecektir. 
yordu: aI.ı;uı.; gQ;ıü, gönlii ıu;ılıım. 

- Mabutlarımız !<em nazıtr- zuıe;vlıa, "peki., makamında Belediye makine 've sa-

bir türlü Kı zı nı ku rtarmak için 
uslanmayan sevgilisini öldürmüş 

daıı. muıı;taza. et.sin!_ Ne güa:l, başını> "alladı. Potifar, onları o. nayi şubesi müdürlüğü 
ne ı:ii:aet... 1 dnda yalruz bırakarak çıkıp git- uun ikinci ağır ceza mahke-

Diye eöyfendi ve illi ve etti: ti Belediye, bdt:diye memurlar mesinde bir facianın; daha 
- Eminim ki yeryilziiniin en • • • kooııcratifi lokantası tarafın - do~usu bır cinayetin dava31-

müstı"sııa. en ma.sıım ve en te- Zükyha, Mısınn en güzel ka: dan işr;ol edilen. bin.anın maki- na bakılm ya b:ışlan&. Hatır-
m'.z "rlteğii budur. Huli:mii: ele dım idi. Herkes ona ••glJ:ıoeI!t>r ne ve sanayi şubesi haline ifra- · Jal"lia olacaknr ki bundan bir 
aldanmıyorum, değil mı, Poti- güzeli,. diyordu. Mrnır )ıalkı, bu ğmı kan11rl'41brnuştır. Binarla 1 müddet evvel Beyoğlunda Gar 
far? hiikhU\nde alda;nınıyordtL O, baz.ı tadıhit ya.pı:laeaktır. admdak; &atda bir ciıı:a-

&llıı• ao:ı», karıaııu ta.9dik <?t- güzeller glizeii ünvanına' layıl{u. Mısır Çarşısının tanz·mi ~t olmU8 ve bahriyeli Salim 
- Eski kitaplar, Züleyhayı şöyle nrunile maruf bir sabıkab "CV-

Ye 

SENELiK 
6 AYLli< 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

i Saba 
TUrklye Ecnebi 

1400 Krf. 2700 Krı. 

750 • 14~0 • 
400 • 80o • 

:ıoo ı. 

TAKVİM 
HlıJR. '5 GÜN 190 AY 7 

1360 9 1357 

em zieı. T E t.lM J z Hazira.1 
ah~r 1! t'4t 26 

GUn .. 

8.54 
4.31 

AkfOm 

17.I» 
19.43 

Çarşamba 
Oill• 1 kindi 

4...6 8.36 
12,,, 16.19 
Yatet 

2,00 
71.43 

lmaak 

l!:uni 

ta.rıf ed !er Mı.sır çar~ısınu:ı istimlı'iki ta- meltte olduğu Mükerrem adın 
er : J mamlanlllll!tır. Çarşıyı y.ardım- da gen<; bir karlı ı tabanca. ile 

Olgun. dolgun bir vüeut... U- er bal haline ifrağ" edecek olan muhtelif yerlerinden yaralıya
zun kirpıkli, iri siyah goı:ler... hn:ır Miidürliigü pıojesi Vali rak öldürülmüştü. 
Şafak rengini kıskandıran pen- ve Belediye- Re.ini Dqjrtor Lıllfi Yak:t!anaıt suçlu ile; bu ha
be yanaklar... Meşe korundan K da.r taııafmdan tetkik edile- di•e sıraııında lıann kapısını 
daha kızıi, da.hıi yakıcı etli du - r,eıc muvafık .ı;Qriünıüştlir. Bu tuta-ralı: kimsenin k0rLy~ ve 
.daklar... O zerine pembe cila projeye na. zs.ran. hfilde. 200 ka· ı dı.ı;arıya geçm<"rneıini hemın. · 
vurultnU§ b<;mbeyaa bir g;iiğiis·.. . dükldıı vücudc ~til'ilecck edeı:ek suç ortaklığı yapmış 
Kah kestane rengine çalan. kah v~ ayn .w. l;ıfüin, jçiııe .bir .su-a ola.n Beı.ıim~ tevkif edılml.!ller
i;Uiıciı- rengini okşıyan yerleri l dliltlı:Bn yapıia<ıaktır. , • di. Dün ikinci ağ}~ cezada. baş
sıipüre<.-ek k:ıdaı.- uzun saçlar ... J ~-...,~-"'!"'""!!!"'!!'!!" __ ...,""'! lıyan bu muhakemede ınutad 
N'ıhayet billür gibi bir se:ı... sorgulardan soııra ~uçlµ h:ldi

girehilmek dirayetini dabi gös-
Fakat Zlileyha, bu eşsiz gü- tercmemişti. seyi şu sw-etle anla.tnuştır· 

zelliğine ve mes'ut görünmctıine Şimdi Züleyhayı herke.; kadın, - l3eııim Mükerreıııle se e-
rağmcn mes'ut değildi.ı KPııdısi· zannediyordu. Hakikati bilen lerdenberi yaşaıxuı.Il'llzın ınalı-
nı çıli1ıra.;ıya seven Pbtifarla. ev- yoktu. Güzeller gözeli,' ömru _ sulu olan bir 'kız ev13dı.mız 
lcnırken çok mes'ut dlacağını nün sonuna kadar kız kalmağa vudır. Dekw: yaşında ve <ü
nmmııştu Daha nişanlı iken bir 

1 
mahkı1mdu. beccel adında bulunan bu. yav

takım hayaller kuruyordu. Nur Kibar alemine mensup kadın- ru oldukça güzel bir kızdu·. Bir 
topµ gibi ı;ocufdarı olacak~ on- la.r, mükemmel bir dedikodu a.ralık ka~a.kçılık su~ile hapis
ları özene bezene büyütüp yetiş· mevzuu bulmuşlardı. Sık sık Zil- , te bulunduğum bir sırada Mü
tirecek; hu. suretle mükemmel leyhada.n bahsediyorla+: , kerre.ıniıı. şununla bununla dü
bir ana olduğunu isbat etmekle _ 0 kadar güzel olmasaydı şüp kalktığını ve barlarda ya-
de herkesin hayranlığını kaza- da kör, topal bir çocuk doğnra- ııadı.ğuu fena bir haya.t geçir-
nacaktı cak kabiliyette bulunsaydı... diğini duydum. Kendisine ha-

Evlendikten sonra Züleyha • Diyol'lardı. Züleyha, bütün ber gönderdim, çağırttım. Gel 
nın bUtün ümitleri boşa çıkmış- bunları işitiyor; kocasını dile di. Tenbihde bulundıı.m . Bir 
tı. Potifa.r gtbi yakışıklı, dinç, düşünıı-ek ~ hakikati söy· şey söylemeden.. ~tti. HapisUn 
gürbiiz Ye fevkaliıde zengin bir llyerek kabahati keıııdi ilarin- çı.ktıltan s.omıı. 8 ay kadar bir 

... O 1 K K A T -- adamın erkeklik kabiliyetinden den a1:Jıııı3IOrda. Gilndeıı güne va.kit ge«;ti. Ona yine her t.-
cYeni a.- a gtin dorıton yuılerl mahrum olabileceğini hayaliQ - artaa be Jıaa. de.ıilpy' zbr ~a!:a. Bu seılln gidiı;n 

vı -aıc .....,.ııı .. n o<iiln1uJn 1- ._ l:ıiıe. &+ 'ehi. i'lltzıtlritı:a yiiriNlev - ~ sa- <...; ._,_ .,.,_.,_ .._-;;, "'·- ·ası-h-t-
olunmu ve bunlorın "-Ywlmaoın. P oti!ar, Züley~ nur topu gibi nayd&n ~ 9k· -z ~ .,.. wı: ,...,.... _.. • .....,~ ----
dan dol•Y• hiç bir 81HUllyot kabul qxuklara. k:wuotunn• k j(iyle tu.. tıt MılnmıJC)ldııım.. :ıını.:,.t. ııa-
UllnlA'. dıl1ıw:A, w:ı.811 bekiAt iahç · e l (A,_ var) 

ka günü biz arkadaslarla Un
kaparunda biraz iGtik. Sonra 
Besimle bea birlikte "Gardoıı., 
barına gittik. Orada Mükerre
mi Nejad adında bir delikan
lı ile otururken gördüm. Biz de 
bir masaya oturduk. Az sonra 
Besimle Mükerremi çağlrttıım 
yıı.nımır.a geldi. 

- Ne var?. 
Dedi. Ben yine nasihatte 

bulundum. 
- Bıtk ! Araılıızda bir de 

çocuk var. Gel bu hayat.tan 
vaz ~ç. Yine beraber ya.şıya
Jım. Bu çocuğu ela ziyan edip 
bozma edim. Buna m l"<a; 
.- Sen bana ne karı.;ııyorsuııı 

a hımbıl!.. • 
Filan dıyerek bir sürli klI

fürler etti Bunları duyunca 
kan beyoime s...-cradı. Sonra ne 
yaptığımı bilmiyorum. 

Bahriyeli Salımden sonra 
Besim de: 

- Ben kapı filin tutma.cıım_ 
Bu iddialar iftiradan ibarettir. 

Diyerek red ve inkbda bu-
lundu_ • 

Nihayet şahidlerden Gar
don barmı.n kasiye ·i Eleni ılin
lendi. 

Eleei ifadesinde öl'" Hüker
remin bahriJeli Salime karşı 
kiiförler ettiğini duyduğıın11 
w lrimirlerin de ne oldut-ız 
söyledi. 
Diğer '8-hitler lıenüz gelm&

miş Te bıwlanna da ceır- çıl:ıt
nheamı.şh. Blmlamı ma1ı

Rme.)l't' getiriHp dinlenmeleri 
iı;iıı dunışına başta bir güne 
talik ohmdu. 

Verilenler azalı· .Lfı.ti-f olan litilelere,,_!~ ~ 
kızmazdı. 't'<ı.ıuıımııı -~ 

Yo r mu ? lfı.m .. hırdan şair Nilıa.t ti'' 
!.1ısı.-lı Kiunit Paşıının 

Belediye- talimatına riayet et- m.ıRJıurdıır: 
11 

f. 
medikleri görülerek para cezası, Her orene yazın lırtanlı'l ~ 
alman ve haklannda ceza za- len Kfunil Paşa Nih;ı'S~ı· 
bıtları tutulan esnaf ve is~ilerin Mısrrdan rebvan yıır•: tr. 
adedi günden güııe aza!İnakta- 1 

beyaz bir Mı>ıır merJ<Cblpfr 
dıl'. Evvelki gün de yapı.lan kon eder. Birinci sene unatuf.~· 
trollerde ceza görenler şunlar- sene gene unutur. NihllY·. 
dır· çüncii sene Nihat bey 
Trıunvaydan atlıyan iki kişi, huzuruna cıkınca: /. 

13 şoför, 5 araba sahibi-, H mulı Ef dimizi .. ·· ce 1 
telif esnaf, 3 lokantacı, 4 sey- ı - en . ~ortıJl ~ 
y':l.r eımat, 2 <;!ilenci ve 1 anı.ba- t ~a. ğeldı der. Bızım ı:ıJilıf' 
cıdır. ' gııu gene unuttunuz g, .>'_. 

Ayrıca ekmeklerin kontro- • 1JJ,t;• 
!ünde de 27 ekmek noksan gö
Fiilerek müsadere edilmiştir. 

Balık tutarken elini 
iskele arasına sıkıştırmış 

Kuzgımcukta Nııl-ka•+ pede, 
36 sayıda oturan Sııl.ilı:iiddin is- ı 
it~ iistünde balık tutmakta 
iken olta iirtesi kerrara takıl -
ınış ve onu klrrtaracaih .rada 
iskeleye vapur yanu.ş1 ı:' . lan 
eli sıkışıp parmakları ezilmiş -
tir. 
Yaralı Nümune hastahanesi

ne kaldırılmıştır. 1 

Ürken araba hayvanı bir 
ihtiyarı dereye yuvarladı 

< 
Kw-m;eşmede Orma.ıı sokağın' 

MÜTE FF:RR.ffi 
. ...e-htekır odtıv ; 

I:'iyat mürakahe bürof' i 
ınıırları, y mitapı'la odıJfJ ~ 
ı.aıı yapan oduncu Sil I~ 1 
StıÇ üsliiırde yak:ı.Jıysrııl' 
yeye venniskrdir. ~ ~lııı , 

Ayr Fatihte d!ıkuııı; . 
tan bir thıs da yüzde 1 #t. -;; 0 

ile gatmam K'.ap eden ,pi ~ ~İlt · 
yüzde yüz kfır ı le sattıP ~~~1~ • 
adliyeye verilmiştir. ___/ "l· lı~ 

HA.LKEVLEFi) 
1 da 17 numarada oturan ve !2'J'll 
r sayıh yiik arabasını çalırtmın' 

Mustafa oğlu İbrahim Bebek _ Konferans 
ten c~·ken hayvanr ürkmi;s P.ot'yoii;fil lhl'kf>\·i:uk": f 
Ye küçült Bebekte Dere b.oyu [,"} 1 _ lO 7 !Hl eıııııe _'ı/ 
numarıı.da otura.n 85 yasındaki · perş '-.. 
Emin Akkayaya çarpnuştır. ~ nii saal 17,.ll) da ~~ 

Bn çarpma neticesinde'Enrin Te~daki merw \,.,ıf. 
Kaya dereye ynvarlanmış ba - da Yardım sevenler c _ ~ p 
şından ağır ve muhtelif yerle - lstanbul merke<ı. ııeyetı r' · ~ <v 
rinden de niııbeten hafif b!;rc;ok Mimar Sedat Çetin~ t' 1 li'.llJ\i <! 
yara almıştır. Yara.il sıhhi ını- , .. . ·gi.. ~ \ 
dad etomobı1i ile Beyoğlu has _ fında.n 'Türk Mim&!" ~ c 

· tahaneııine Jtaldll'llmış ve suçlu zu konferaııs verı~ 
araıı.cı. yakala.mnı~ıı-. Z - Het"lres getebtlir 
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J~ 1 . ~b: . :ı~· Bhı.:.~.:;ı·· !~i~;rE:" E'D E B Ya T 1M1 z DA "TA AH Hu" 
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fa.a,) - Rlımen ve Berlhı , 8~a:} - Alman tay 

lıv~anık~derna:ıtı ~~~s~ıral- r=arkteııelis:end;ed6 '!'ıiiıımbHma;~b~&h&' Bk :kı~~ıp:boı~ }:ı:~n~~l:ınd. __ ;!k~ ve bd Ü lh ak HA mi d 
nu ~ yaptı arı hüc..,ıı a ır s& ı yı ma ve gaz ayıp o urme 

ı·y;,_ l rensliğine bağ-,. havuzu tahrip
1 
etmişlerdir. B· , buhranına saplanmış Avrupa

~~u nüfus 1775 t~ Britanya ta~are gemisine de nın kurtuluşunu Amerikadan 
y, ya bağlan<;flğı isobE-t vaki olmustur. bekliyorduk. 

~ kadar Avuuur D. N. B. nin bildirdiğine gö-ı Talihsiz kıt'anıızda gittikçe 
~u u eyalet bet türlü re, sıddetli hır hava dafi ateşi- genişliyen harp yangınını ancak 
~una aykırı olarak ı ne rağmen Alman saya~ tayya- Amerikanın mıidahalesi söndü-

ilt a Oskovanın bir ül- releri, limanda yatan ta:vyare rebilir sanıyorduk. Umumi cın-
Uınanyadan ayni- gemisine isabet kaydetmeğe mu net cezbe8i haricinde soğukkan

' vaffak olmuşlardır. Ağ!! <"apta lı ve sinirlerine hakim kıt'a an
lia Ukraynalı ahali biı· bomba tayyare gemisinin cak o harp çılgınlıklanndan u
la beraber Ru~lar tekneı<ini partalamı~ ve bir ikin zakta kalan Amecika olabilirdi. 
ıt~an ehemmıyetsiz ci bon; ba da geminin ön ta•·afı- Sulhseverlerin bütün ümitleri 
Ilı ~ıı fazla bir •ey na ı..abet etmiştir. Tayyare ge- Amerikada idi. Bunda da haklı 
e,r. misı derhal yruıı\ yatını~tıı idiler. Zira şimali ve cenubi A-
Ukreş hükumeti is- Orta çapta başka bomboılar merikadaki irili ufaklı devlet-
~ arazinin idaresile ,[ıbih bi~ havuzu tı"hriı •·1ı !erin hepsi harbe karşı ateş 1 

, tadır. İşgal edi- tir. Depolarda, emtia garların- pü•kürüyorlar, mütearrızı tel
~aya valiler tavin el" \'C Iskenılt'rıye •eh ,mn ıli - inde, tecavüze uğrıyanı himaye
e bunlar vazıfeleri- ğer bazı mahallelerinde yangın- de biribirlerile milsabaka edi- 1 

gitrniş bulunuyor - ı Ja ı mü~ahede edilmiştiı. yorlardı. Hulasa Avrupa kıt'ası 
Alman tayyareleri >'ltlımen 

1 
sakinlerini gırUak gırtlağa ge-

ı~Yka da dört beş a- tiplerine dönmUşlerdir. I tiren, bir gece içinde mamureleri 
~< ep bir hükiımet M "d harabezara çeviriveren bir der-
~tdıtniyle idrre e- 1 

• ısıra gı en 1 din devası Amerikalılann elinde 
ıı:nıı vali tayin e- sanılıyordu. 

~ et· meclis, intikal harp levazımı 1 
r % 11l<:e oldukça ge-
~ .. tlere malik hulu- Vaşington , 8 (a.a.) ~ Sala-

~n d hiycttar membalardan öğre -
" evam eden mii- nildiğine göre Mısıra ,,"önderi
?lı"kovina tok sı-<' ıt ' · len harp malzemesi halen ayda 

~inb· 20 ila 25 gemi tutma!ıtadır. 
1 .._ ır kısmı alevler a1ze b'lh ,.,, I' ahalinin büyük Harp m mesi ı a.<;src tank, 

I"". "<I~ bombıı.rd.ıman tayyaresi, av tay-
1\ı;;; et m&l<amları ta- yare!'i ve cephaneden mürt'kkep 
J;~~~oğnı ~ekıl- • tir .Gönderilen tanklar or üçer 
13 ooc)~ · tonluk hafif tanklardır. Bunlar 
ıa' ve 8.{ı()() ki- 37 milimetı·elik toplarla ve mii

·n lave Celle ı;ehir- teaddit namlulu mitralyozlerle 
f. hrip edilmiRtir. mikehhezdir. Bu tanklardan 

~I. .~t' lle~tinin Penzghanya f&brikalarınd~ gün-
t .r - de on tane yapılmaktadıı. 
' kararı 1 Toplar geçen harpten kalan 

.,, a l"fl: 75 milimetrelik toplard1>· Tay-
~ USusi) - Günde 1 yarelerle beraber, kuııılmaları 

Qaat veya da ha az için makınist heyetleri ıle gön
inıca~ eden iıı<;iler derılmi~tir. 1 '.'!•t Çımento sanayii 

"" llladdeleri kuru 
~eleme ve kanştır
'lı:ınıtlannıış çimento

B. Lyttelton'un 
beyanatı .., ~~ e ve torba fıçıla

!~ ~~maden ()('Akları 
Jll",. ~ Yon ve tünel Kahire, 8 (a.a.) - Orta,;ark-
1. . ~taıtı iııçilikleri de ta Britanya harp kabınesmin 

!~ Vekiller Heye- miime!'Sili ola.n Oliver Lyttf'lton, 
~ h 1rılnııştır • yiik1'<'k evsaft.. Amerikan mal-

~lt '( !arı getiren gemilerin Kızıldenı-
., ql 1 e müna- ze gelmelerinin ortaşarktakı va-

1. ~ h ziyetin en ziya.de cesaret veren 
Y ~ atfı taraflanndan biri olduğunu PÖY 

~ a~ll:uııu_ei) - Aldı- ! lemi~İdenizinin harp ınınta-
., .göre Avrupa 
~ Sutgar hududun- kası olmaktan ı,~kması hiulıseıü

tla temini kabil nin, Britanyanın büyük zafer
~ lı:.' Yolcularını ve ha- lerinın miikafatını t~kil ettiğim 
~ ,>,l:'-ca.k otobüs ve ilave etmiştir 

"· · ır a k f B. Lyttelton. Ortaşarkta bu-
' . ·""~kt·Ya adar aa- Junu«unun en mühim hedt>fınin, l tr. Dl'miryolu, ., 

,.ıııın teşrinievvel başkumandanı bir çok işlerden 

* Halbuki hayret Ye deh'lCtle 1 

haber alıyoruz ki, Amerikada 
da harp başlamıştır ve Avrupa
yı yakıp kavuran korkunç yan
gının bir kıvılcımı ta cenubi A- ' 
merikaya kadar sıçrıyarak ora
da da bir mücadele tutuştur- ı 
muştur. Fılvaki geçen pazardan ı 
beri "IDkvatör,, ve "Peru" hü
kiımetleri arasında miliıellah bir 
ihtilaf başgösterdi. P~rulular, 1 

Ekvatörlülerin kendilerine s:ıl
dırdıklarını iddia ediyorlar. Ek
vatörlüler de Avrupadaki olup 
bitenlerden ders almış olacakla
rından bütün mes'uliyeti Peru
lulara yüklemektedirler. 

Fakat mes'uliyet hangi taraf
ta bulunursa bulunsun, harp a- ı 
teşi.nin cenubi Amerika ya da si
rayet etmiş olduğu ve Amerika
da iki hiikfimet arasında harbin 
başlamış bulunduğu bir vakıa
dır. 

İster misiniz bu iki küçük 
hükfımet arasındaki harp taraf
ların bir takım taraftarlar bul
ması dolayısile genişlesin, büyü
sün ve biz eski dünyalılar yeni ı 
dünyadan ümit ve şifa bekler- ı 
ken bu sefer yeni dünyalılar 
"Horn,, burnundan şimali buz 
okyanusuna kadar uzanan vüs
atli sahada gırtlak gırtlağa gel
sinler: 

Bu vaziyet karşısında insanın 
harbe veba kabilinden, kolera 
kabilinden sari bir hastalık diye
ceği geliyor. 

1941 yılında biz insruılann 
heyeti umumi yemiz aca ha top
yekfin mu çıldırdık? 

A. '--· ~xr~AÇOGLU: 
ı. •ıt""-" kurtarmak ve dünyanın bu kıs-
"' --...,.i tahmın o- , mınd:ı hariıı silr'atlendırmek Almanyanın yeni Sofya 1 
~.l E ı olduğun'!_ sö:l'.lemiş ve harr de- 'ı e'çisi 1 

,, 't .,,..d Boz vam ettigı· muddetçe 011~~k-• ~ - """"' Sofya, 8 (a.a.) - Kral üçi.'.n-
ı_ ta kalacağını düşündüğünü ila-' l!COnf eransı 1 ve etmiştir . cü Boris yeni Alman elçisi B. ' 

, --------...,~--- Beckerle'yi kabul etmiştir. Elçi 
t !a.a_) - Mahmut 1 - Krala itimatnamesini takdim et-
; liaUcevinde, "Tiir- lfıka uyandıran, samimi tezahü-, miştir. Bulgar hariciye nazırı B. 
ınglıl\kü politikası,, ı rata vesile olan bir konferans Popof bu mülakatta hazır bulun-
lılııtt.e derin bir a- vermı~tir. 1 muştur. 1 

Şiirimizde tasannuun oynadığı fena rol - Lisan ve fikir - Rıza tevfik'n iki 

şahsıyeti - Abdülhak Hamidde "Cebri tabiat,, - Tasannu Fikrette dahi 

vardır - Saz şairler!mizdek i samimiyet - İhsan Raiiın bi r şıiri - Tefsire 

muhtaç şiirler - Bayburtlu Zihnınin bı r mısramı yüz musanna şıire değışmenı ! 

- Abdülhak Hamidin şiirleri
ni ni~in sevmiyorsun? 

Bu sual uzun bir makaleye 
zemin olabilirdi. Fakat bu gö
ri.i.şme gazete sütunlarında geç
mediği için muhatabıma fikri
mi kısaca anlatmak Hızım geldi. 

- Hamidin lisanını sevmem 
tasannuludur, bana "cebri ta
biat,, var gibi gelir . 

- Nasıl? 
- KuvveUi hisler okuyanın 

ruhuna kestirme yoldan gidemi
yor. Bir çok (musanna') lafız
lardan kurtulamadığı için fikir 
kuvvetini kaybediyor. 

- Eğer bu kusur ise, yalnız 
Hamidde mi var ? 

- Tabii hayır .. Bir çokları 
da maalesef bundan kuıtulma
mıı;lardır. Hatta yükS<'k diye 
tanılan ediplerin pek güzel fi
kirleri lisandaki tasanmıa feda 
edilmiştir. 

- Mesela? 
- Anlatayım: 

* "Edebiyat tarihi tedkik edi-
liı·•e Türk edebiyatı da her 
şeyde olduğu gibi yaşadığı de
virlerin tesirinden kurtulama
mıstır. Osmanlı imparatorlu
ğunun ilk teşekküllerinde li-
2anda bu usret yoktu. Elde mev
cut olan eserlerin tedkikinden 
anlıyoruz ki tasannudan azade 
olan o asır lisanı da bundan 
tedric etmiştir. Sonra fethedilen 
yerlerin inhitat sebepleri ga
liplerin vücutlarını ipeklere bü
ründürdüğü gibi lisanı da mu
sanna' kelimelere büründür -
müs ve Türkçe samimiyetini, 
hatta milliyetini bile kaybet
miştir. Bu tasannudan ancak 
Türkiin hakiki edebiyatı olan li
san sadeliğine avdet ettiğimiz 
zaman kurtulduk. Meseli Rıza 
Tı:vfiğin bir vakitler biiyiik bir 
şöhret kazanan uzun bir şiiri 
vardır. Gelibolu sahillerini tas
vir eden bu şiir söyle baslar: 

O wrlerda giin~ mahmur - ıı - l 
· fikret bir pt>rirlir ki . 

D'*ar sevdalı llkşamlar Hİ - ı 
ğah - ı - Vap<''<İninden 

Anlamağa çalı~alım: 1 
"Oralarda güneş db~ünce ile 1 

mest öyle bir peridir ki sona ka
lan bakışından sevdalı akşam- 1 
!ar doğar.,, ı 

Rıza Tevfiğin bu güzel tasvi
rini tasannudn.n kurtulan lisa- 1 
niyle dinleyiniz: 

Gölgt' yürür, köyii okşar,. n~ J 
sal"9r J{ı.zhce, ı 

'fipelerdoo yalçın ta~br akan : 
suya o;<'S ' 'erir 

.--------------., şairleri hakkında yazdığı kıy-

ı y AZAN metli <'serin ra~tgele bir ~ayfa
sını açıyorum: 

•
1 

U l U A y Fidlllldır ~.-ti~ti bir lt'hi gonre 

1 
C..ıın~t bah(ıt3İnin giiliıdıir şimdi 

'.ıcım'.:ııııill1i••ıaım••-.:ıı•- Kararım kıılma.tlı St>ni göriin~.., 

Harırnlıklar inci f'!f'rper {'fiytrlara 
hf'r gece 

Sabah olur, - t'e.ri gibi - giın, 
yıizünii göı;tf'rir. 

Bu iki R12.r Tevfikten, ı;üphe
si?. ki şiirl.-nn' o sade li•anla 
terennüm eden Rıza Tevvfık di- ! 
ğerine tercih edilir. 1 

Fikretin Rübıtbı Şikestesinde 
en ho~a. gidrn manzumeleri ke- il 
lime tasannuıına bürünmiyen 
şirleridir. CE-nab Ş..habeddmin ' 
gittıkçe ı!i,yana karışmasına 1 

sebep, her fikri \muakkad ) ifa- ı 
dtlcre boğmııı; olmasıdır. 

Göziim yil~ı ('J'una.) sNiıUr şimdi 

Bir diğer sayfasını ~eviriyo
rum: 

Can lıüllıiihim eüda diiştiin J 

ıı;ülüıntleo 
Zftrmıden 1-.medik tkığlar mı 

kaldı 

Alıü gödii ) arim senin elinden 
Şikayet etmedik beyler mi 

kaldı? 

Bir tane daha: 1 

EJ ~ kapma dermana 1 
geldim 

Deı'Unwndıı brr uınılmaz yare 

Dertı..rime ılerm&A ben seni 
hııldum 

Sen tlfıııı gayri Mı>a kimtff>n çıi,re 
var? 

Hiı.mid de ;,e tasannu ve fars 
edebıvatının kuvvetli kokusu 
daima meveuttur. !Mesela \Eş
berı in ra1>tgele herhangi bir 
sayfa,.ını a~~ak şöyle şiirler 
görürüz: \ 

Eğer şiiri ruha giden en kısa 
yol diy<' kabul edersek Türk 

' şiirinin hakiki çehresi budur. 
Gıildiikı:e ')efaJ. mis8.I o ı,ıehre 
J>ir matla - ı - ckn olur bıı 

dehre 
Ba',kn da bdiid olurSA viriin 
T&hrib olur oncla mahz - ı . 

llDlnlll 

Bu ne şekil ş(ızdur? Ne ıfade
dir? 

Himidin Eade lısanla yazmak 
istediği şiirleı bıle tasannudan 
kurtulamamıştır. "Hindistan
daki Odam,, ~lığiyle yazdığı 
şiıre bakınız: 

DMni lıir J)('f>.İro - i galiye sa 
Bahy - i - piir nal<~ - i - Jll('Vl'e -i-

ooyr.a' 
Bu taraf ooyi>.ian - i - nağme ........ 

Tercüme e<d:full: "DıUmi ka~ 
1 

lemis yağı kc·kiılu bir rüzgar, 
ooyaz dalgalaıın nakşı ıle dolu 
bir deniz, bıı taraf da hanende 
bir kamışlık. ., 

Sonra ne olmıllj • Hiç .. Bu her-
1 

kesin söylt>:yebıleceği bir fikri , 
vezne, kafiyE-ye >ı0kup '<Unmak 1 

için gösterilen 1 asannudan ~
ka nedir? 

Hanndin: 

l.ekda, kft&l<l1•1da onunla ( ıı-
iiflvÔ) lar var idi 

gibi sadeliğe yeltenilmiş şıırleri 
de vardır. 

Şimdi ta.8annudan azade olan 
ve bug'Jıkü edebiyatın cemeli i 
olması llıım gelen ve saltanat
larını halkın yureğinde kuran 
saz şairlerimize bakalım: 

İşte Fuat Jfoprilliinün saz 

İlıean Raif Hanımın bir çok 
şiirleri Yarrlır. Fakat edebi e
serler m!'raklılannın topladık
ları şiirler ara,ında mutlaka şu- 1 

na tesadlif ederiz: 

Hakill okıı> olıııl sevsem 
knla.ldanııı. 

K~ olop ôpsem dııdaklannı, 
Sarhoş olup sık&ıım yana.klarııu. 
Se\ da8lz Zf'ltglnlik kof gelir 

l:ıaıta 
Yarin cJikdjği ~'111, &0f gelir lıaJl& 

Göl .ıup da g~ imbiklerlıı- ; 
den 1 

Yaş .ıap _._ kirpikleri&- 1 
rlen' 

K~ aşkın ~imdlklerin- 1 
den 

Gönlümllıl ate.lji ha verir ı
y ~ lıııoynunda ölüm ~ 9'ellr 1 

bana 

Bu ıı3.de, bu güzel lisanın ya- ! 
nında batta Flkretin: 

Seki lıiı- &kııan>ın tutk - u -
t'rgavıuı.1111 , 

Yirtarlıee ihtiriııı ile dEoJti 
siy alı - ı - ıJefı 

Diye başlayan şı.iri, anlayan ve 
aııla.ımyanlara bir muamma gibi 
gelir_ 

Koca üstad: Bu tııtk kelime
sini de nereden bulmuş? "Sa
kin bir akşamın ergavan rengi 
tülünü, geeenin siyah eli ihtiraz 

(So,,u sayfa 4 ıütun 4 de) 

>~ar Vünirn? tleJ i. 
,llzıl. Anlamak is

ııı bir izdivaç de-

,, ~ketti. 

Münıre. yalnız başına tram
vaya atlayınca saatlerdenberi 
teessürünü saklaına.k için sar
fettiği gayr<'tin birdenbıre kı
rıldığını hissettı. Kendisıni he
men oraya yığılıverecek zannet
ti. Tıtriyen ellerile etrafında bir 
istinat noktası aradı. Y aruba -
şında açılan bir yere diiljer gibi 
çöktü. Birdenbire yıkılan bütün 
ümitlerinin enkazını zayıf omuz 
)arı çekemiyoı-tlu; yüreğinden 
mütemadiyen taşan hıçkınklan 
boğmak için mendilini ağzında 
tutuyor, göz ya.şiarını içine ein
dirmeğe çalışıyordu. 

( . K 
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J 
C'..enç kız konsola dayanmiş, 

gö1.Ieri bir noktaya dikilmiş dU
şünüy<>nlu. 

- Söy!eı;ene evtadım. 
Bu ıara.r üzerine annesine be.k 

tı. Koyu renk yemenisinin altın
dan ııaJ<aJılarına doğru inen be
yaa saçlarile, üzüntüden, mah
r~miyetten süzülınü~ çehresile, 
bır tanrı kırıldığı halde hAla 
tamir ettiremediği çarpık gözlti 
ği.inün. ark,1sında yorgun na.zar
larile anacığı ona o kadar can· 
dan \'C yakın geldi ki birdenbire 
koştu boynuna atıldı; hı~ıra 
hıçkıra ağlıyordu. 

ı . 

lı .. 
'"hazırladı. 

-~lık~e şiddetleni -
Sı~.ufak kol Haatine 

1te ker:ıdini boğ

'~ bn muhitten, bu 
~.,ın~ istıyormuş 

·~tı· 
,· : . dedi. Burası fena 
~r da çekilmi-

: i~ ettiler. 
ı ıiyeJim mi? 
llıta. Otobüse yolda 

. ;. ~ün tanışmış iki 

1'1:j.Utilyorlardı. İkinci 
• 

1
; .~Öhne arabaya 

•ı· Jı~Y iskelesine ge-
ıçbir şey konuş-

1 
Jı;jt' • 

eıı.ın çok mütees-
~~tılıyor fakat genç 
lq ı .!lletanete hür
~;~?Prüye çıktık -
~. ""l?'e aralarında 
.;•~iş gibi sakin 
-.;_ lli Uzattı: 

lıııbıu-ıadık Fazıl! 

~ \>eremedi. Boğa
~l\l<llltümıenmiş gi-

1\ Vedama ufak 
~Van verdi. 

_ Neye ağlıyorsun kızım? 

Bir dl'rdin mi var? 
Yanında oturan yruılıca bir 

kadının derdine alii.ka göster -
mesi teessürünü taşıran bir fis
ke gibi oldu. Gözlerini sısliyen 
yaşlar yanaklanndan akıyor -
du. 

_ Ağlama yavrum. Ben de 
acıklı bir kadınım. Hastan mı 
var? 

Münire başile tasdik etti. 
- Annen mi? 
- Evet. 
Hayatta ümitsiz bir kazazede 

gibi sanldığı anacığına hastalık 
yormak istemiyordu. Fakat bu 
cevapla kadının arkası bitmiyen 
suallerine nihayet vereceğini 
zannetmişti. 

- Allah şifalık versin. Çık
madık canda ümit vardır. İki 
gözüm rabbimden umut kesilir 
mi? Böyle ağlama. Allahın gü
cüne gider, hastalık, sağlık hep 

bizim içindir. Geçen sene evle
re şenlik bizimki de hastalandı. 
Doktora, hocaya dünyanın pa
rasını verdik. Bilirim güçtür, 
Allah derd verip derman aı:>at
masın. Yüzünüze güller, adam
cağız bir ay içinde duvar gibi 
örüldü, kaldı. Mısır çarşısında 
Hacı Yasin'in sinamekili ilacın
dan tutun da bütün kapalı şişe
lerde satılan gavur ilaçlanna 
~cıya kadar içirmediğimiz 
amel kalmadı. Hiçbir faideslni 
görmedik. Biçare ateşler içinde, 
yatağında mangala atılmış 
barsak gilıi kıvnm kıvnm kıv
ranıyor. Kann oldu bir Hüd 
dağı!.. Doktorlar barsağı dü -
ğüınlenıniş, konsolto l&zıın de
diler. Dünyanın parası masraf 
ettik , doktorlan topl.adık. Bir 
Jüsmı hemen ameliyat dedi, bir 
kısmı da makadine büyük bir 
körük sokarak birden hava ve
rip düğümü açmağı teklif etti -
!er. Büyük oğlum Muzaffer kö
rüğü yaptırmadı. "Ya barsak 
kör düğüm olmuşsa.. Hava ile 
açılır mı? Babamı bombe. gibi 
patlata.mam.,, dedi. Allah kimin 
varsa bağışlasın Muzafferim pek 
akıllıdır; doktorlar bile hak ver· 
diler. Ameliyat yapmak i~n 
Hastayı hastahaneye kaldıra • 

ca.klarıru söylediler. O :oaman 
da ben ayak derettim. Muzaffere 
"Bir mememden emdiğin kan 
olsun, öbür mememden emdiğin 
iriıt olsun; ben babanı hastaha
ne köşelerinde bıçaklar altına 
yatıramam.,, dedim. Ameliyatı 
evde yapmağa karar verdik. 

Adamcağ:ız kendini bilmiyor 
ki ... İnim inim inliyor; uzatmı
yayım her şey hazırlandı, ben 
de içeriki odada elimde tesbih 
"ya fettah,, çekiyordum. Bir -
denbire evi bir koku bürüdü ... 
Akabinde Muzaffer deli gibi o
dama koştu. "müjde anne! Dü
ğüm çözüldji !,, diye bağırıyor. 
"Anladım evladım. Senden ev
vel müjdeyi kokudan aldım!,, 
dedim. Herkes şa..~tı. kaldı; fa
kat ben işin içyüzünü biliyorum. 
Bizimki biraz ütelektir. Sokakta 
birisi "böh !,, dese mutlaka bi
raz kaçınr. Kaç defa eve gelip 
çamaşır değiştirdiği olmuş
tur. Biraz kendine gelip de us
tıınç takımlarını, beyaz elbiseli 
doktorlan görünce korktu dü -
ğümü müyümü dinlemedi, koyu 
verdi, artık arkası geldi ... 

Münire, kadının lakırdışuıı dil). 
ıeııwordu. Fakat yanııı!la bitj
ıı' :ıı böyle. mUn~l>etl.i _ .ın!lna
seDetsiz soyfenmesi onu biraz 

me'lgul ediyordu. Tramvaydan 
indi. Yaşlı kadın şimdi başka bir 
muhatap bıılmuı;<tıı Ona toru -
nunun nasıl kızamık çıkardığını 
anlatıyordu. 

Münire eve geldiği zaman an
nesi odada dıki~ rool<ineainin ba 
şında idi. Varidatı biraz arttır
mak için kadıncağız bekar ça
maşırı dikiyordu. Sofada ayak 
sesini işitince sordu: 

- Sen misin kızını? 
- Benim ann~iğim. 
Münire odaya girdiği zaman 

Ülfet hanım gözlüğünün Uııtün
den kızına b&ktı. Birdenbire 
hassas ana yıireği kuvvetli bir 
radyo cihazı gıbı müteessir ol
du: 

-Münire ... 
- Ne vaı aı-ıne? 
- Neyin var" Hasta mısın? 
,_ Bir şeyim yok. 
- Seni biraz acayip gördlim 

de ... 
Annesi ısrar ettikçe Miıııira 

kalbinden taşan teessürün bo
ğazında düğümlendiğini hissedl. 
yordu. Birdenbire cevap verme
J!İııi annesini büsbütün tellşa 
dllşUrdü: 

- Söyle !Qzım merak ediyo
ru{ll. Yoksa 1lyaş Beyden bir 
hakaret mi gördUn? 

Mihıirenin bu teessürü Ülfet 
hanımın fikrine bir and6 birçok 
felllı:et düşünceleri getirmişti. 
Onu teııelli ederken yavaş yavaş 

- Ağlama yovrum. Söylo 
nen var? diyordu. 

MUmre, heı şeyi anl!l>ltı. Me
selenin sadece bir hayal kırgın.. 
lığından ibar<'t olması Ülfet ha
nıma rahat bic nefes aldırdı. O, 
tamir edilemez bir felaketten 
korkuyordu. 

-- Yavrum, dedi. Bunun i~in 
hiç üzülme. Allah senin kalbine 
göre verir. Zaten Fazılla evlen
seniz de mes'ut olamıyacaktı -
nız. Bu de~e anasının nüfuzu 
altında lı.alan bir erkek karısını 
ana.sma karşı da müdafaa ede
mez. Yann öbür gün gelin kay
nana .kavgaları çıkacak .. Bizim 
fukaralığımız her zaman ba~ına 
kakıivaJı:. Zavallı çocuk da ma
zurdıu. Yine namuslu bir adam
mL-, ki, sana isin doi?ııısunu söv-

Şimdilik==
-::Bukadar !I 
Emeksiz llazanç 

olmaz 
A iman ordulan Çehııılov&l'.;' 

yaya girdiklerlvakit, lla-( 
earistana eski topraldanııı iade 
ettiler. Geçen sene baharda Ru
manyanın sonradan ilhak etmiş 
olduğu toprakların yağn1a~.i sıra 
gında Macaristan t·\'\'elee l:endi
sinin olan Tı·an,ih·:ı.nva·\> ıla 
allı. Yugoslav~/anın ıx.1İt;aiL1nışı 
ıı ıniıtea1'ıp d fü nal h•,·ali
~iJ'h.1eki eskı topraf\larını ilhak 
etıı. 

Bu <ıurdl~ l!l:l9 h·ırbi ~:.ı.ca
rıstana 20 sen~d•r hanctini çek
tiği eı;ki topraklarını kazandır
dı. Hem de ken•li•inılen hi~l:ıir 
fedakarlık beklenmeden ı·e i~
temcden. Biiti.in bu münbit top
raklar, tek bir Macar aHku"inin 
burnu kaııam~dan llfacar hn
dutları dalıiline girdi. 

ıakik<ıt cephes~ 
-------'-E vet ! lşin zah'ıri cephesi 

budur. Fakat bugiin Ma
ear ordularının Alman ordulari
le yanyana Sovyet Rusyaya kaı·
şı harp etmekte olduğunu düşü
nrcek olursak, o zaman i. dt·ği
şir. Macaristan kanını akıtma

ğa başlanuştır. Bu akan kanlar 
sadece il<i senedenberi kend.-i
ne ikram edilegelen toprakların 
bedelıdir; kefaretidir. 

Bıından çıkan netice, dünyada 
hiçbir şeyin emeksiz, havadan 
kazarulamıyacağı hakikatidir. 
Şu veyahut bu şed<ilde bir nime
te. konan bir memleket, er. ya
hut geç bunun bedelini ödeme.k 
meeburiyetindedir. 

Hayat kanunu 

H ayat kanunu da esasen 
böyle c\eı"til midir? Kim 

kime karşılıksız ve kendisinden 
birşey beklemeden hediye verir? 
Kım kime havadan ilrra.mlarda 
bulunur. İnsanlar gibi milletler 
de birşey aldıkla.n va.kit bunun 
bedelini ödemek mecburiyetinde 
olduklannı hllmelidlrler. 

Bu değişmez kanunu gözö
nünde tutarak şimdiden birçok 
siyasi tefeüllerde bulunabiliriz. 
Çok . ka.n döktüğtl, çok kefaret 
venlıği halde tırn;ok yerler ve 
ııeyler kaybeden Yunanistan, ne 
şekilde olursa ofııun bunların 

bedelini al&ealı:tır. Kan dökmi
yen, bedel ~en P'rıınea bir 
daha aııla eski şeY!ı.etini kazana
mıyacalı.tır. Burulan 90DJ'a o re. 
dakirlığı göst«ir, mucizeler 
yaratırsa o baslta. Ybıt' lran 
dökmeden, zabmetsnıce birçok 
toprağa te.sahüp eden Bulgaris
tan ya bunlardan vaııg~elr, 

yahut da o d& Macaristan gıbi 
ağır bedelini ödiyecektır. 

Bu nıiBalleri hiç aldanmadan 
bu şelıilde çoğaltabiliriz. Bina
enaleyh toprak edinmek istiyıın 
millt'tlerin, bunların bedellerini 
ödemeğe huır bulımmalan la
zımdır. Havadan kuanç ne ta
biatta, ne de haltikatte vartlır. 

MURAD SERTOGLU 

lemiş. Ben Kini Paşalan tam. 
rım. 

rım. Oğlu seni saraylarda ya.şa'
sa N&dil"e hanım sana hayatım 
zindan ederdi. Bun& mahzun °'" 
ma ... 

:Münire, yavaş yavaş sıiki,net 
buluyordu. 

Annesi dikiş makill08inin ka
pağını kapadı. Yemeği hazırla
mak üzere mutfak ııel<line ko
nan merdiven altına gitti. 

::- Anne, ben yemek yen1iye
cegım. 

- Deli misin kızım? Sonrıı 
beni mahzun edere.in. Benim sen 
den başka kimim var? 

Münire odanın köşesinde ilu
raıı bir tarafı ınoıteşeli, üstü 
muşambalı yuvarlak ma~anın 
yanm devrimini kaldırdı. Anne
sini kırmamak için BOfrayı ha
zırladı. Goz ocağının gürültüsü 
arasında annesi: 

- O!Uel bir kanuy&rıkla pi
lav pişirdim! Yediğin zaman gö
receksin, illk gibi .•. 

Diyordu. Ülfet hanım, ana !ık 
hususunda emsalıriz btr lı.adındL 
(Münireye çektllıleri sılı:ıntıd~n, 
yoksulluktan bahııetmezdi. Bu
gün de kızının teeastlrlinU büs
bütün unnttnrm11k için birçok' 
lakırdılar icat ediyordu. 

- Dün ~v sahipleri Of1ullarıa 
dan mektup almışlv. Kadın b;ı.. 
na gelmiş, Milninı hanım me'.ı:. 
tuba bir cevap YL"Blll diye rica 
ediyor. Kuzum yavnım. ' 

( Arka.n VM) 

t 
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' 



Sayfa 4 -
·H rgeleci lbrahim 

V.aı:an: Sami Karayel ---------------•38 
1Haf1'1. gözlerini Toswıa dik- j yetini kollızyordıı. Tosmı, has

~. hiddetli hiddetli bakıyor - J mını aakıya aldı. ~ıracaktı. 
au. ~eı· T0<ıunun gösleri !'!öz- Kurnaz Aydoslu, iki dirhem
ler.ine fuomiş olsaydı, derhal ışa.- 1 lik yerin geldiğini sezdi. V aziy&
ret edııt'!lkti. ti tam manasile tesbit etti. To-, 

Fakat Tosun, hruınıım mağlup puk elliyecekti. 
et.ım-k l<aı<dile Slliblıkı 1 Tosun , topuk elleme necLr bi-
l!"Üreııe girmiş bulunuyordu. liyordu. Hergeleci, ~eU. i ~u o-

T{JSUfl, hasmı kolunu kap- ywıu ona yüz kere göstermişt i. 
tı ve lıastı. Fakat, çok oynak Fakat, ne de olııa usta eline dü
bU" uı .. "çi olan Aydoslu tekrar şünce bütün bu öarenmeler kay 
bır "ı.ıı~mılne gelırerek doğrul - bulurdu. 
du 1 Hele, güreşin sıkı mücadclei;i 

To un, inadına bir oyunun ü- içinde insan kendini kaylıc-debi
zcrindc duruyordu. Hasmının l lırdı. Galip geleceğim ümidile 
tekraı kolunu kapmıığa ve onu her şeyi unutabilirdi. 
basma@, gırtlaklayıp çevirme- Tosun, hasmını askıya aldı. 
ğe ~alı§ıyordu. Önüne ardına bakmadan kuv -

Toswı, tekrar hasmının kolu- vetine güvenerek aşmlı. Tam 
nu kaptı. Yine bastı ve uzattı. aşırma esnasında Aydoslunun 
Lakın, Aydoslu yinP bir biçimi- topuk ellediği görüldü. 
ne getirerek oyunu söktü ve Aydoslu, o kadotr çalımında 
doğruldu. \ ve yerinde topuk ellemiş idi ki, 

Aydoı;lu, yalnız sarmayı söke-
1 
hızla aşarken hasmının birden -

mı yordu. Çünkü, Tosunun uzun bire düşerek sırtı yere vurmuş- ' 
ve kavi ayakları onu muhkem- tu. 
ce ~lamıştı. Tasını, kıçüstü düşüp arka üs 

Mücadele büyüdü. Tosun tek- tü düştüğü zaman Aydo8Ju da 
rar ha.amının kolunu kaparak 1 hasmının üzerine yüzüstü ka
bastı ve gırtlakla.dl. Aydoslu da pak yapmıııtı. 
tekrar tekrar basmırun elinden I Tosun yenilmişti. Hem de ber 
kurtulmağa muvaffak oldu. bat bir vaziyette. Zavallı Tosun, 

Tosun, oyununda ısrar ediyor- olduğu yerde bir an toparlana
du. Kolay bulduğu ve tehlikesiz mayıp kaldıp. ŞıtŞ>rdı, benzi s&p 
addeUıJiı bu oyunla hasmını yen' sarı oldu. Ne olduğunu bilmedi. 
meğe ~şıyordu. Mücadele çok Aydoslu olduğu yerden sıç-
çetin oldu ve on beş dakıka ka-

1 radı. Ayag· a kalkarak galihi"yet 

fız, heyecaa içinde idi. TOBU!l& 
dönerek: 

- illan susak! Aldın mı to
puk ellemeyi?. 

- Sana kaç defa söylemedim 
mi?. Neden p.;hlivanın üzerıne 

1 

gidersltı !. 
- ... 
- Y cneceğıni mi zannettin 

aptal?. 

- 1şte, gördun mü kazığı?. 

- Sana, altta oyuna girme 
demedim mi?. Neden girdin?. 

- Künte ile Aydosluyu yene-
ceğim. ~~ettin ha?. ı 

- Dur bakalım .. daha yaylıi- , 

d~n:. ~aya inmedin daha!. \ 

- Berabere kalmış olsaydın l 
fena mı olurdu? 

- ... 
Tosun, gözleri yaşlı, boğazı 

1 düğümlenmiş, tek lıü etmiyor .. 
susuyordu. Zaten ustasına kar
şı söz söyliyeıne:zdi, ayıptı. 

Hergeleci de dayanamadı. Söy 
lenmeğe başladı: 

- Aptal .. Ustanın dediği doğ
ru .. ben de sana söylemiştim .. 

- Neden girdin güreşe?. 

YENİ SABAH 

Sa 'at ve edebiyat 
Edebiyatımızda tasannu 

ve Abdülhak Hamid 
(Baştanı!ı 3 üncü sayfada) 

ile yırtarken,, ciimlesi baltınız 
ne hale geliyor? 

Fikre.tin :ııııeşhur boıııixı8ıııın: 

Benz&ı: sesin o sevret - i -
ra' din - i - gayza ki 

mııııı:a.ındaki ( sevret) kelimesi
ni doğru dürüst okuyana pek 
az rastladım. Kinli savlet, kimi 
suret der geçerdi. j 

Fikretin o kuvvetli lisanında 
böyle yabancı kelimelere çok te- 'ı 
sacliif edilir. 

F'akat Hamidde yabancı olan 
yalnız kelimeler değildir. Keli
me yığınlarına boğulan fikirler
de ekseriya öyledir. 

Ve bıxnun içindir ki Kul Meh
metler, Öksüz deôeler, Yaşiler, 
Uiıuz Aliler, Kul deveciler, Ben
li Aliler, Aı;ı>iı: Ravziler, Karaca 
Oğlanlar, her zaman okuyanları 
cüş - u - huriışa getiriyorlar . 

1 

Onlar eserleriyle halka hitap 
etmesini bildikleri için mesela 1 

ben Bayburtlu Zihninin bir mts
raıııı yüz bin böyle musanna 
eeerlere değişmem! . 

ULUNAY 

POLiSTE 

Biletciyi tahkir 
eden bir yolcu 
Evvelki gun" Köpru"' den Ada-

•• 
DUNYA HAR 
[(VENİ SABAH)IN BÜYÜK SiYASi 

Çanakkale önünde çe 
arşı i anın zaferi 

Bu suretle zafer için her şey 
hazırdı. Yalnız Fischer'in ani 
karan yüzünden, bu zikretti
ğim sebeplerle artık mesaimizin 
miikiifatından uzaklaşnuş bulu
nuyorduk. 

Çanakkale komısyonu 
1 

r Yazan:-, 
1 V.Çörçil 
~- 165 

Anıına. geliho!udıı.Jcİ ~ 
elimizdeki stoklar k• 
da düşmanın daJı$ 
hat yapmasına ııı~ 
yoktur, daha geıit' l 
run ricat edeb;ıeiıeğı. ı 

' dir. 500 metrelik btf 
mukavemeti a~tırır._ Bu suret-' keti. bize pek miihi~ 
le Rusva asken vazıyetini tak- I temın edebilir. JfeP1 

viye edebilir, arada cephelerin- celer ! . 
de gayet mühinl düşman kuv- Bir kere 0. og" a:ı ~ 
vetlen'ci alıkoyar. Umumi ola- _.
rak vaziyet tetkik edilirse Rus- .h"AskerlerinıizıD I{il~ 
.. anın her taraftan çökeceğine zilerini işgal et.ınesı• 1 
ihtimal verilemez. tün Türk orowıuıı~ 

Türı<!e;a vekit muını intaç edece. 1 
re bu yaylaya hakiıl1ııı 
düşman Avrupa sı 
istihkfınılan. tahli)'eJ!, 
olacaktır. Halbuki !,., 
hillerinde ki istibk3""'". 
sahilindeki istihk~ 
dir. Böylece kapı f 
çıla.cak ve filo rn.&)" t 
sistematik bir suretti 
Boğua girecektir· .. .ı 

kazandırdık 

dar uzadı. temennasım bastı. Aydoslunwı - Sana kaç defa topuk elle-
To .. uıı, haamım bu oyunla ye- yüzü gülüyordu. meyi göstermeılim mi?. ya giden bir vapurda yolcular -

neırııy<..'Ulğini anlayınca küntele- Nasıl gülmezdi? Hasmını ga- dan Ramyos ile kondöktör Ha-

Yeni kabine ilk defa 26 Mayıs
ta toplandı. Ben icrai hiç bir 
kuvvete malik olmadığıın halde 
yeni kabine lımi birçok defalar 
dinliyor ve ben Lord Kiçnerin 
solundaki eski mevküne geçi
y<ml.um. Eski harp meclisinin 
yerine bir "Çanakkale komisyo
nu,. teşkil edildi. Bu komisyon- J 

da dokuz nazır vardı. Bunların j 
arastnda ben de ha olarak in-

1 
tihap olmıdum. Benden vaziyet 
hakkında, yalnız bahri noktai 
nazardan değil, umumi nokta - ' 
dan da raporlar hazırlamamı ' 
istediler ve aınirallık bana bir- 1 

ı;ok kolaylıklar gösterdi. Vakıa 1 

Lord Kiçnerden böyle raporlar 
1 

istenmişti. Fakat onun raporla-
1 

n yAlnız askeri .mahiyette ola-
1 

oaktı. Bu raporlar son derece 
siiratle huırlanacaktı. Ben ilk 
defa 1 haziran 1915 tarihhli bir 

"Çanakkaleye gelince orada.ki 
vaziyetimiz ümitlerle olduğu ka-

1 

dar tehlikelerle de doludur. Bu! 
sefer ne kadar uzarsa o kadar 
da vahim olacaktır. Ne kadar I 
erken biterse oradan kurtulıwak 

1 
askerlerle ve emeklerle garp 
cephesi o kadar çabuk takviye 
edilecektir. 

Çana kkalede askeri harekat 
beklenmedik bir teahhurla baş
la.ıruştı. Kıta.at pek küçük grup
lar halinde nakledildi ve bu su· 

"Boğazın iki ta~ 
kamlar ve mayn ti 
ktre geçildikten sotl 

di. İşte bu sefer Deli Hafızın yet büyük bir incelikle ve usta- - Ne düştün o tuzağa be?. lid İnan arasında bilet f.al"!an-
aklı bnııından gitmişti. 1 !ıkla iki dirhem yerinden mağ- - . . . dan dolayı çıkan münakaşa so -

Hafu, okluğu yerde duramaz 
1 

lüp etmişti. Tosun güç hal ile 1 
- Pehlivan dediğin önüne ar- nunda kontrolü döğdüğü iddia-

olmuştu. Söylenip duruyordu. olduğu yerden kalkabildi. Has- dına bakar .. yalnız oyun yap - sile bir dava açılmış dün adli - raporla umumi vaziyeti hulasa retle Türkler müch.faalarım in
ettim. ceılen i11.ceye huırlamaya.; SuriHerg de salm:ınzlamnıştı. mile kuca.k~ıp meydan yerin - mak kiı.f.i değil.. yeye verilen bu cii.rmü meşhud 

Tosunun başına bir şeyi« ge- den çekildi. ı Dedi. duam üçüncü sulh ce,,...da rü- Alman - Rus harbi yeden ve bqlı:a yerlerden tak
viye almaya, nihayet Alınan de

Bu ranol'da e\-velıi B.ı.ısyanın n.iu.ltılarmııı sularına girmesini! j 
vaziyetini .iı:a.lı ediyordum. Şu vakit bulını:ışlardı. 

lecekti. ' Tosunun aklı başındaaı git - . To91Ul, o derece sarho~lamıştı yet edilerek suçlu Ramyos hak 
Çünkü hasım pek usta bir a- mişti. Ustasırnn olduğu yere kı, ne ustas~ de_d.ikl~ ve ~e kmda 39 lira para cezasına malı 

damdı. Şaka götüı:mezdi. Ada- doğru gitmek istemiyordu. Us- de Hergelecının sazlerı kı.ılagı- k" . . .
1 

. . 
rm ikı dırhemlik yerinden yeni-

1 

tasının suratına nasıl bakacak- na girmiyordu. Kulakları uğul- um ıyetine karar ven mı~r. satırlar vardır: "Eğer biz yeni takviye kıt'a-
"Rus cephesi, daiına. değişen la.rım, hele küı;ük küçük parça-ı 

bir hat ha.linde kalınaktadırı fa- lar halinde göndermeyi beldi -
Küçükpaza.rda bir sergiden kat burası son derece büyük Al-! yecelı:selı: iki katlı tehlikeye dil-

verirdi. tı? \ duyordu. • .. . . 1 Karpuz h1rsızı bir çocuk 
'l'cıeuD<nı sallapati tutuşları, Hele Hergelecinin yüzüne na- ZaY..ıh Tosun.. yag gureşı;nın 1 

kuvvet.ıne gilvenmesi hem Deli sıl bakacaktı?. Çok fena yenil - 1 incel;klerini bilmediği için ha-

1 
Hafoo ve hem de Hergeleciyi mişti. Naıııl olup da bu topuk Wara düşüyordu. Eğer Kıı.ra.ko
çileden o;"\k~l. Bu To11un ellemeyi k llamamıştı. cnk Anıt.dolu güreşi olmuş ol.sa 
hiç söz dinlemiyordu. Karşısın- Tosun gözleri yerde vücudü idi, biç benlara bu lıiflıın söyle- ' 
daki pelılivanı tartmıyordu. 1 isparmoo tutmu~ gibi titriyerek tecelt fırsat veriri miydi? 

Aydııshı, gayet temkinll ha- ustasının ve Hergelecinin yanı- ' Ne ise, olan olmu~tu. 'l\:ısnn 
rekct edıyorou. Belli idi ki, has-

1 
na gelebildL Hiçbir şey söyleme-' yenilmişti. Şimdi sıra Hergele

nnnı alttan bozacaktı. lrıitün den olduğu yerde gözleri yaşlı cide idi, bakatun o ne yapaea.lc- · 
hareketleri bunu gösteriyordu. silinmeğe başladı. ı tı •. 

T haaı:nına küııte gir- Tosun ağlıyordu. Fena bir CazgJr bağırıyordu: 
mesi delilik idi. Bir eksik duruıı mağlubiyete uğramıştı. Deli Ha (Arkın• -r) 
bir cl<ııı.k. tı.ıtuş onu yüzde yüz =~-:...-=:0-=-=-=-...C-'.::-::-:::::================ 
mağlu e ııevkedebilirdi. ı ••otl>tl>tll4114114114eHIHl•9lN<N<"""" ........ le4N<N<N<N<HHHM .. I! 

Del. Hafız, söyleniyordu: 1 J&. J&. 
- Hay Alla.lı! Bu. ne hal!.. CA\.:JALÜ\.: LLJ 

ID&n bııra künteyi... 

bak!. Bak, balt heıe, duruiuna Çifte Saraylar Bahçesinde 
- Ulan nene lazım ııeJıin kiln-

te?.. 1 
- Şimdi sırtı yere vuracak .. 
wınz bö:rle eöy!enirken Het"-

g 1ooı d •: 1 
- Uete, bırak ne olursa ol -

8llD. ! .. mnıe ~mile akli b&şma 
gelir.. 1 

- Ben OBun yenildiğini düşün 
müyeruın.. Seni düşüniiJ'orum 
be!.. 1 

- Sen beni düşünme usta! .. 
- Şu güreş bal gibi berabere 

gider .. ve bu suretle Aydoslu 
meydand:ın çıkar .. 

._ Usta, Aydosluyu gözünde 
büyi.iltnıii'l6iln... 1 

sun?, 

10 Temmuz Perşembe günü akşamı 
P' KIYMETLI ÜST AD .. 1 

1 M··nir rturettin 1 
L.:... ve arkadaşlarının =---t 
~ halk tiirkUleri ve yeni eserlerini büyük bir zevkle 

dinlemek fırsat .. ı ka.çınrıayın.ız. 

Bahçe
miz icklsizdir1 

' 

Müşterilerim;zin istirahat-

1 leri temin edilecektir 

HiKAYE 

iki klU'pllZ ç.a.lıp kaçarken ya.ka 1 · k ında tu şeceğiz: Bütün Türk orduııile 
mau kuvvet emıi arşıs -

1 
K"l"tbah' et af d 1 

lanmıc olan 14 yuında Kemal ı ı ır r ın a çarpışma-
~ -r tan ~eni§ bir harp hattıdır. Rus bu 1 - Alın 

aıılmda bir çocuk dün adliyeye .ddi ya mec r o acagız ve an 
·ı . S ita hmed 'k" . davasının an& hattı, en cı denizaltılarının gemilerimizi sar 

verı mış ve u na ı ıncı noktası şudur: Rusyarun har- dı" .. •. ki, bunlard 1 
sulh cezada sorgusu ve muha-1 dığ tüf !der imal tti • · tüfek-! . ~~ gorecegız . an 1 ca ı e , e g1 bırırun o sularda muvaffakıye -
kemesi yapılara.k suçu sabit gö ı---' f ladır N ti ol ak 1 
rüldügun··· den 5 gun·· müddetle crnen. az . · e ce ar • tine de şahit olduk. Bundan do-

Rwı pıyadeai artacak yerde a-( layı kat'i bir karar vermek ve 
hapsine ve derhal tevkifine ka- zalacaktır. Diğer taraftan Rus J bu teşebbfuıi.i memmıniyet"" "" 1 
r:ar verilmiştir. h tt · k"lın · ~.., a ının "'erı çe ı esı, maruz 1 bir surette tasfiye etmekte ace-

Bir odun muhtekiri kaldığı tazyiki çoğaltmaz, azal- le etmemiz lizmıdır. 1 

Adl.ıyeye verildi tır ve Alman taarruzuna karşı 1 "Framıadaki muharebeler gös 
"'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~\ terdi ki, bi&im askerlerim.i%1e 

Yeni ~arha göre 380 kuroşa Bir pamuk ipliği muh e- li'ralısızlar kôfi bir kuvvet teş-
satması ıcap eden odunu 460

1 

k. . te k. f d' ld' ı kil ederler ve icap eden topçu- J 
kuruşa satan Y cnikap.ıda odun iTi V 1 e 1 1 ya malik bulunursa düşman mev 1 

ve kömür deposu S8.hiplerinden Çakmaçıla.rda yün iplik sa- zilerini silip süpürebilmektedir-1 
bir şahıs hakkında.. cün;rıü tıcılarından Şevket Rokorun, !er. Fakat orada pahalıya mal 
m~ud yapılmış ve dun adlı - paketinin 659 kuruşa maloldu- olan ve üç bee kilo metre kazan 1 
yeye verilerek duruşmasına ğu tesbit edilen pamuk iplikleri- dıran muvaffakiyetlerle sevkul-
b:ışlanrmştır. ni 12 lira 70 kuruşa sattığı, 1 ceyşi neticeler elde etmek müm 

OtomobU çarpıp kolun- m~~tak_a tktısat Müdürlüğü kün değildir. Filha.kika Flander 
mufettışlerınden Nurı Ak ta - de zaptettiğimiz mevzileri geniş 

dan yaralanmış rafından mürakabe bürosuna letemediğimiz için düşman da

Taksimde Me!jelik sokağında 
oturan Petro Petroviç evine I 
gitmekte iken 3486 sayılı oto -
nuıı çarpıruı.sile sol kolundan ya 
ralanmış ve müdavatı yaptırıl-1 
mıştır. Suçlu şoför yakalannuş 
tır. 

ihbar edilerek memurlar tara- ' ha geride daha mükemmellerini 
fın<hn cürmümeşhut yapılınııt inşa ediyordu. 
ve nrl.ıyeye verilmiştir. Diiıı ikin "Halbuki Gelibolu Yarımada
ci asliye ceza.da muhakemesi' sında bu kadar bir ilerleme 
görülen bu pamuk iplik muhte- kat'i neticeler tevlit edebilirdi. 
kirinin su~u sabit olduğundan Şimdiki halde Fransada büyük 
hakkında tevkif kararı verildi. bir taarruza geçebilecek vesaite 
tır. Aşağıdaki ~rtları haiz ol ve k&fi obiliıe malik değıliz. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!! 

Marmara deniziııt f 
menedecek hiçbir ~. 
.Birkaç saat so.llfll 
önlerinde aemeıctif· 
Türle - Aiınıın fiıol~ 
etmek de kotavdıf· , ffıft 
Rus ordusunun ~ 
geçerek İııtan~ . ~ 
CunJ etmesine ın&ıı1 ti 
te ortadan kalka.CaJı..., 

"Sizim muvaff~ 
istifade ıçin böyle~ 
haııırlarumıı oldUF 
rnm. Fakat bu o,.6ıl. 1 
ihtiyaçlar için şi.tJldi oli 
raflara sevkediJn:lı.i ..il 
raber Rusların :S~~ 
tında seyirci kaJl'P'""" •• 1 
celerine şüphe yol<~ 
ler Bulgn.rları ~ 
nttz. Bulgaristan ~ 
ne yüriiyecek -..e ~ 
hükllnıetleri Bııl~ ~ J 
kasından bize iltıJı~ 
Çanakkalenin muit ' 
larında bulunma.k~~ 
ordusunun muvaıı Jı11 
ve Bol-ayır be~1 

tan kapanacaırtır· ,,.,J 
"Bu lıiıdiseler ~~ ... 

larmdaki bütün 'l:"'~ 
!erinin ae ıikıootilll ''" 
tir. Çünkü onlar bil1~ 
delerini AsyadaJI 1 
hükümetleri ,uya)" ı 
lacaktır. Bura~alc1 ,~ 
topçusu, m~ I 
maddelerile eli~ 
Bütün bunlar b {f~ 
metrelik bir muVIJ.tJll ' 
kıyar! .. O zerinde 

1
1 

muvaffakiyet, yalı~ 
sa fevkalade netı d 
ğimiz başka bir ~\: .. 
var mıdır? .. - \. ~ 

- Ulan sen görmüyor mu _ 1 

- Görüynrum.. 
- Peki, tehlikeli ve iyi gü-

re~i degil mi? .. İnkar mı ediyor 
sun?. ı 

·- Hayır usta.. iyi güreşçi .. 
inkil.r etmiyorum .. 

Marmara ile Karadenizi bir -
birine bağlayan geçit önlerinde, 
ağır ağır ilerleyen küçük ve be -
yaz motör içinde, bir çift görü -
lüyor. Genç kadın yanındaki er
keğin yüzüne bakarak haykırı
yor: 

N E D A ~ Y~n ,!hey~ Uytun J 
t::rapları kat'iyyen af etmiyece
gım. 

Genç ad8D1m ı!Özlerinden iki 
damla yaş yuvarlamyor. 

- İlk ve son nedametim bu 
Neriman. Hayatımı bir hiç uğ
rımd:ı mahvettim. Bir katil, bir 
hainden farksızım. İnsanlığın 
s~tından geçinen bir mikrop gi
bıyım. Gayesiz, maksatsız dola
•ıyorum. Senden ve yuvamdan 
ayrı uaşıvorum. İrademi kulla
namıyorum Neriman. İyi ve fe
na şeyleri idrak edemiyorum. 
Bir serseri gibiyim. Beni sen af 
et!. 

~ 
tarattar1~ 
_..,.......-~ 

Bundan sonra I 
mette, gerek halkı-~ - Pekala .• hal böyle iken ne

dir ..Un herifile uğr11Şa2uı mey
dana.... meydandan çıksa daha 
iyı lleğil mi?. 

- Doğru .. fakat!. 
dcdiğü. böyledir .. 

- Fa.katı falan yok .. güreş 

1 
-Bnk sa.na söyliyeyim .. Bu, 

/.ydoslu aenin için de tehlikeli?. 
-- ... 1 
- Usia ne söylerse kulak ver. 

'T'ekru ediyorum.. bu Aydoslu 
s~oın ı•;in de tehlikelidir. ı 

- Olabilir ... 
,_ Kolay kolay biribirin.izi 

ı• 9V:L.:ıdan çıkaramazsınız .. Biz 
bun.- lıırı biliriz .. Siz daha toysu-

1 
nuz .. ,...._ " 

'-""'ı. 

Deli Hafızın düşündükleri doğ 
ru idi. Ualtikaten Aydoslu teh
likeli bir pehlivandı. Fevkalade 
oynak ve usta oldnğu muha.k -
biw. 1 

TNllln kilnteyi doldurdu. Ay
doalu, memnun görünüyordu. 
:!1tta, T<l8una, sanki künteyi 
doldımıun diye bel veriyordu. 

Toı;un, kıırarını vermişti. Kün 
;., Oe lnumıını a.şınp yenecekti. 
;:p ,ı'1:eyi dolduran Tosun, sar
r.:tl!2uu yavıotı yavaş boşalttı. 
Hawnını M~.1)'>< almağa başladı. 

i'akat, Toeunun harekatında 1 
~luJ< vardı. Hasmının vazi- I 

- Bu vaziyete artık son ver -
meli Murat. Tahammül edemi -
yorum. Madem ki beraber yaşa
yamıyacaktık neden evlendik? 
Neden idaal bir yuva kurmak 
için birbirimize elimizi uzattık? 
Tasavvur ve tahayyül ettiği
miz hayat bu mu idi? 

Dümenin başındaki erkek 
genç kadının devam etmesine 
mani oluyor. Asabiyetten titre
yen sesi denizin enginliklerinde 
bir bomba gibi patlıyor: 

- Senin arzıılarına itaat ede
mem Neriman. İstediğimi yapa 
cağını. Ben de senin tahakkü -
milne tahammül edemiyorum. 

- Bir salon kadının kapris
lerine boyun egiyorsun. Arzu -
!arını derhal yerine getiriyorsun 
Günlerce yanından ayrılınıyor
sun. Karını ulvi hislerden uzak 
bir kadına tercih ;,diyorsun. 
Bütün bunları bir kaya hissiz
liği ile itmek mecburiyetinde ka
lan bedbaht bir kailinın haklı 
şikayetlerine isya'ı ediyorsun. 
Haklı değilmiyinıMıınt? Söyle, 
hakh değilmiyim? .. 

Cevap yok. Ncrin•an gene de
vam ediyor: 

- Servetin hemen hepsini, o
nun, o ecnebi kadırun peşinde 
ııarf ettin. Bir uçnruma doğru 
sUrüklenınekte olduğumuzu u -

nutuyorsun galiba. Dini, an'a -
nesi ayrı bir kadının kaprisle
rine nasıl tahammül ediyorsun? 
Soruyorum Murat, nasıl boyun 
eğiyorsun?. 

- ..... 
- Bu suallere verecek cevap 

bulamıvoro;nn değil mi?!. Ha -
yat yolumuzda açılan girdabın 
derinliğini sen de gördün; Sen 
de tallmin ettin galiba. Bu, sat
hi dahi olsa yeni hir fel&etin 
önüne geçilebilir. Artık idaal 
yuvana avdet edecekmisin Mu
rat? 

- Kati artık, deminden beri 
söylediklerin kafi!. 

Motör aynı yolu takip ede -
rek boğaza yaklaşıyor. Serin 
bir rüzgar denizin tuzlu ııathını 
yalayarak geçiyor. 

••• 
Neriman pir paşa kızıdır. Te

miz yürekli ~ir ~le~ mensup -
tur. lyi tahsıl gormüş bır kaç 
lisan öğrenmiştir. Spora karşı 
olan meyli onda bir hastalık 
şeklinde tecelli eder; müpt.eli
sıdır denilebilir. 

Murat basit bir tüccar ı;oeu -
ğudur. Sefa.hat yüzünden talısi
liııi ikmal etmemiş ancak ~ 
bitirebilmiştir. NerimAnla bır 
ytızme müsaba.kaı:mın netioe -
sinde tanışmış ve arkasından 

koşmağa başlamıştır. Servet, 
mevki ve güzelliğin cazibesine 
tutulmuştur .. 
Paşa bir tane kızını böyle ba

sit bir adama vermek istememiş 
ise de mukadderatın önüne ge -
çememiştir. Servetirü, emliıki -
ni kızına bağı§lam ak mecburi
yetinde kalnw;tır. 

1şte Murat böyle bir zenginin 
serveti ile baı;ılan çıkıyor. Bu de
fa daldığı sefahat evvelki ile ka
hili klyas olmıyacak derecede 
büyük ve derindir. Avrupa.da 
tek başına geziyor, kadın ve eğ
lence peşinden ayrılmıyor. Bu 
suretle paranın mühim kısmını 
orada sar! ediyor. 19tanbula av
det ederken beraberinde bir ka
dı.n getirmeği unutmuyor. 

1sta.nbulda bu sefahat bir kat 
daha artıyor. Her şey ihmal e -
diliyor. On liralıklar bir kibrit 
v&zifesini görecek kadar "hiç,, 
!eşiyor. Yüz liralıklar bir salon 
kadınının yürüyeceği, basacağı 
yerlere atılacak kadar dfuıüyor. 
Neriman tamamen unutuluyor. 
Her geçen gün sefahate bir çok 
ııeyler ili.ve etmekle beraber ser
v«ten büyük .aiyan!ar yapıyor. 

Zavallı gCll!l kadın M yapaca
ğım 11a!JD"Rltıtır. Keııdilermm 
bir uçurama ııtirüklemnelı:te ol -
duğunu görmilfı, fakat lhsas e -

dememiştir. Kocasırun, zalim ve 
zelil adamın, işkenceleri karşı -
sında susmuştur. Nihayet va -
ziyfeye ı.,rirmek mecburiyetinde 
kalmış, çalışmak lüzumunu his
setmiştir. 

Mali var.iyetiıı fecaatini se
zen Murat çaresizlik içinde bo
calamağa baHlamıştır. Manevi -
yatında karısına karşı uyanan 
mcrhmet hissi ne.şvfuıema bul -
muş. artık ona dönmeğe karar 
V&""lniyor. Zaten ilk nedamet"' 
çaresizlik içinde iken duyulabi
lir. Bu duyuş, hir ölünün haya
ta gözlerini ac;mwoını beklemek 
kadar acıdır, korkunçtur. 

••• 
Motör son si.irn.tle etrafı yal

çın kayalar!& çefrili bir geçit -
ten geçiyor. boğırnın azgın sula
rı arasında bir beşi 1~ P,'ibi salla -
royor. Neriman ot ifu yerde 
ağlıyor. Mmıı.t elleri dümende, 
b!l41 genç kadına dönük, düşü -
nliyor. 

- Ha.la ağlıyor muson Neri -
man?. 

- .... 
- Neriman!. 
Bu lıitaoba yalnıs bir hıçkırıJı: 

<ıe'V8.p veriyor. 
- Beni affederurisin artık?. 

- - .Af etmiyorum, etmiyece -
iim Murat. Bana çektirdiğin ız-

- Çocuk değilsin Murat. Ha
yatı, hakikatı bir adeseden tet
kik eder, ideal ve maksat peşin 
de koşabilirsin. Şuuruna da ha
kimsin. 

- Değilim Neriman. Tecen -
ıtün etmiş bir <;ıli!Jndan farksı
zım. Yaptığıın hareketler kendi 
irademin mahsulü değil. Hep o 
mm, hep o kadının .. 

Susııvor. Dalgaların vahşi ho
murtusundan başka bir ses du -
yulmuyor. 

- Neriman, ister misin, biz, 
ikimiz ideal yuvamızı dalgala -
rın fırtınalı kucağında kuralim: 
ebediyven birbirimizden avrıl -
mwalım. 

Tam bu sırada uzaklardan a
zametle yükselerek yaklaşan ko 
ca bir heyüla çevik hareketi ile 
küçük ve beyaz motörü kolları 
arasına alıyor. Tekne çatırdıyor, 
sarsılıyor. Neriman kocasıının 
boynuna atılıyor. Ince bir kadın 
feryadı dalgaların vahşi homur
tusuna karışıyor. 

nakkale harekatıı:':tı' 
ne bir temayill go: ıl 
ladı. Askeri mesel~~ı ı 
noktai nazarım k8..ıl'" 
Çanakkale koJilİS} ~ 
timaı 7 Haziran~ 
Bu toplantıya "_j 

Kiçner, Lord GuJT '1.
1 <;l 

born, Lord crev ·a 
ettik. Loyd Geo~~;;ı 
azasından olduğll '-;J 
da hazır bulunJ!l~~' 
katle o artık bu> )il 
mühimmat imalill~ıı' 

Komisyon, çaıı~ 
neral Sir Haınilto 1~ 
takviye isti yen tE ;;e{ 
gul oldu. Lor?.~ ~ 
mi ile Çana....-e 

devamına taraf~~9JI 
har etti ve Çaıı--9) 
ka daha P'önderıll 
duğunu söyledi· ~ 

Eğer GelibolU 'f '" 
yapılan harekatt:31' J' 
olursa harbin id~ ~ 
tini deruhde edeııııl ~ 
eden Lord Kiçn~ ~ f 
müteşekkirdi. ~~ı 
bir vaziyet alı~ ıı:ı 
du. ~ylerin itti!'Ji 
rarlar ittiha:ı ;,&J ( ,ı 
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HARP 
VAZİYETİ ı-Son 
(.l?<t.ş tarafı 1 ınci BG'l/fad;ı) 

~ .ktirrez ıığzında ve lliga kör· 
~ kapatan ôsel ve Dago 
lııı rı etrafında faaliyettedir. 
ıı... körfezler açıklan maynlan·' 
'19tır ve iki donıı.nmanın ayın 
~.~cı günü karşılaştığı haber 
~~lınektedir. Zayiat beniıutad 

Ruslar 3 gündef 
142 bin esir 

A • .' 'ı?.lcri ıstar edenler lehin· 
"'-'lır 

.,, ~I <n <ırrluı;u ı:;a n"hrni 
il() K e • \ (' nı ' alt' H 'l 

();, Yakoyiştud ü-,ennd.. 
"" ka lar llerik · ı . 
1' Ylikll:ıbr sag ce !ıta çok 'l · · 

tıı . l·uwet b\L •rııınk nı e
li! '!ı tın 1 !d !er I>= ha' 
, 1nanmak llızım irse R -
rın . ııh ı t\b" _sag ccn gr. ı:: , 

ltıı 1 önemli bir kuvvettir O 
~a mukabil taıırnı.zlar /, J. 
~ıı , rın geri atılılıj';'llll Rusıar 
da <l.rı eki~ bcmber. Alın .. 
ı.". l.eniııgrad istikamctinrlcki 
~~arının inkişaf etti tini 
lalletoekt..>Jirler. Diğer taraf· 
~ '<ar.,Jı istıbkiim manzum<.~ 
>.ı nd~n bazı Auvragelerin de 
.,_ıııalllar elıne dilştilgü anl~ıl
.... kta,1ır. 

·:;fmaııJar cephenin bu bölge
~eki orduya karşı kat'i tcŞC b 
dllier giri~m~k mecburiyetinde-\ 

• Çunkil: 
'1l A) Leningradın ve Finlandi-
1\._kıyılamıın ele geçirilmesi. 
••~ donanllllUllnı elemli bir akı 
..,,.., düşürür. 

.,:~ Sınolensk istikametinde 
tralrycn Alman ordusu, Lenin
>ı.ıı d - Ostrov bölgesini almakla 

ını temin etmiş olur. 
\0~~._,<;'-0k kuvvetli bir taarnız 
1q ;-uı;u teşkil ooen Rus grupu 
~lcıl doğru inkişaflar kayde
•lte Alman ordusu için bir tch· 

doğuı-dbilir. 
~r, Oatrov . Lenhıgrad ilf
lltıı etinde tevcih edilen darbe 
ıııYarta1c olur ve şimald n, Ka
!'i 1 lt-.erinrlen ytiriiyen Alman· 
.,.. n kuvvetleri ile de iş birliği' 
~ıfabJime, deniz cihetinde 
ııı .. 'lıı Rus ordusu acıklı bir du-

"•a düşürüimü' olur. 
~er mühim bir ilerleme ele 
!'ııı eııake doğrudur. Bu taamı 
~ h•defi. doğrudan doğruya. 
\lh.kovadır_. Ancak Ruslann 
~tlı bır l'iklet merkez.ı de 
'it-. a yaptıklarına. şüphe yok· 

·~ ~ haftadan beri bir eok çc
~ llıuharebeler e atır zn;ı,;at 
· ,rek çekilen Rus ordusunun 
~;'1 hattını tubnak üzere is· 
1,tııı ettiği meyd:ı.ndadır. Bu or· 
' n ioti iizcr'nden yürü:en 
ııı,. 1%z ordusunun bu isflra· 

le hattın bnzı kaıeıerini dü· 
'lı_ ilf:i de Almanlar t rafın· 
~ hıldirilmektt.'<lir. RurJar bu
\ih' da lıasm>R d vrnnarak mu-1 
~ ıı taarruzlarını tekrarlD.Ulak 

lrlar. 

~~tinsk cenubundan yürüyen 
'ti.;~ ordın:unun da Dinyep re 
~"\~~ ve kanlı muharcbelerm 
lııı."'q ettiği gekn malümattan 
~1lıı•or. 

• trıhe.oin diğeı· kısımlanncla 
' .fkınci derecede ehemmiyeth 
~ıtıalar göze çarpıyor Rus
~~ıı, .llıerkc=de cereyan eden 
·;katın aleyhlerine inkiııa! 
. ,~~•ni gözde bulundurarak. 
.ı~ cen elerini ~iddetii b'r 

t 'ı ~ törmund<'rine ra.ğıncn, 
<1ı!lınaları kuvvetle muhtv 

lt~ijİar, asıl kuvveUerinı. Sta 

0 hır.ttinıla toplamak UUTC, 
eı muharebeleri vererek, ge· 

'<l~lınak ietcdikleri sızan ha· 
·~~ercırndir. öte yandan, Sta 
llıurcttebatı geriden akıp gc
.~r ularla takviye edilmek -

1 
11 

''"-l"k h bel de 'k' f ~''" u mu are er ı ı 
111 nihayet 4 milyonluıt r· 

ıı-,~ın i~tiraki tahmin e<liü· 

taun· manzumeleri etrafın· 
ıı:'_aı>~lacak muharebelerde hu 

ıı.ı . •tın bir iki mial i sa vaşac· k 
i h bu cephPdekı ha•bin tali 

. ,ı... biidireııin neticesı tayin 
• ı<tir. 

~lt . h k" -. tıye are ah 
1llltişaf ediyor 
,~ıd"a:· 8 (a.a.) - Motiirlü 
ı~ lık kıtaları TUdn:.·".rden 

' doğru ileri yürüyüşlerine 
q::n ed~rek Humusun 25 ki-

' ııı~ re ş~rlnnda Furklus mev· 
~ttı Varmışlardıı-. Tüdmür ile 

~ arasındaki yol Vichy 
~~ . 
l ~ ' n?an kurtarılmıştır. 
· lınurden cenubu aarbiye 
~ ilerleyen bir kol "K.arte
·~ 1 1\takasında hür Fraııaı.z 
etlc.ı;yıe irtibat tesis etmiş· 

~·~U mıntakasında mütt.e -
:t1ıı; f>amurun 3 kilomere ce
~41 iarkisinde Elbumu işgal 

1 
~r'lir. 

verdi 
(Ba.1 t ,,,,.. 1 inci B<llflada) J 

u. . i k:ı. "ihının tebli~ı: 
.. 1 ı{ ı7. • "".ı.ri h:.ı.rckrt· 

P r.') dev c lı..: ur. Mez 
, t ..ı.~ f;erPttı gc 1.ı)ılen gi

mc ~ p pi d:ır kuv
de Jrucz n hrine var

ım l.r.rd. 'u ana kadar 2ayia-
,=z çok eh mıuyets'2dir. 

So ·yrtJerin çel•ni';i 
Berlın, S la a ) - Prıpd ba

tak~!a.ı. ri1e B 3kıdcs arasınd.n 
m• 'lup etlilm olan Sov;d kuv 
vetlerin''l mumkün ohlu,,'ı.ı ka · 
dar sur'utle Si.alin hattı
na çekilmekte olduklarını ./\ i
man radyosrı bildırİnektedıı; Bu 
kuvvetler mütemadiyen Alman 
scrı müfrezeleri tarafınrl 'l taci2 
edilmekte ve Stuka pikı• tayya· 
releri tarafın·.lan daimi hüct•m· 
iara maru2 kalınaktııdır. Rus 
aslrerleriııdcn p lı cüzi bir kıs
mı asıl mukavem~t haltına va
rahılmişlerdır. A.:ri müdafaa 
mevzileri etı"afında çok ce:-t mu
harebeler vııkua relmektedir . 
154 Ru.q tankı tah.T;ı ed.!miş ve 
muhtelif ~aptn 100 Rus topu 
Almanların el• . ., f:er>ıiş1:"r. 1 

~t .•• i.;.:...pl 
Ber:.n, ~ (a.a. \ - Alman kı

tala.n. Sovyet mı:...tahke::... hat
larıı:;: <l.i11 şimal ınıııtakasında 
da ya.rn~l.ı.rdır. li'i saat devam 
eden ı;i<ld• .. tli muharebeler neti· 
cesinde bir çok esir alınmıştır. 
Bu c.•irler ara3lnda bılhasRa u
zun miiddct mukavemet eden 
güzide kıtalar vardır. 

So•·yet tır.yya • ....ıcrınu. akml:uı 
Helsinki, 8 ( a.a. l - Fin r~s

mi tebliği 
Sovvyct tı;. vyarc.!eri pazarte

si sabahı ırök yüzün ün bulutlu 
ol.ırul..<,;,udan istit.ı.de ederek ye
nıd n Motknya hücum etmişler· 
<lir. Bir kaf,:ir 60 kadar da ah· 
şap ev 'lkılınıııtır. Bunların ço
ğu amde evl~ridir. 
AWıi gün Sovyet hava kuv

vetreri Kiı"konummiye, Sll('I' 
Kisalmiye ve Pielis gölü ve Val
kcrl:ı nuntAkalanna hücum et
n1i ·!cı-dir. Hasar olmarrtl·tır. 

Yenid.,n bir miktaı dü~man 
paras'Jtcüsii yakalanmıştır. Fin 
hava kuvvetleri 4 Sovyet liı.y- \ 
yareai dü.şJı-müşlerdir. 

1 8talin hattn. biieum 
Berlıu, 8 (a.a.) - D.N.B. A

jansının ögrendiğine göI"c Al~ 
mıı.n iırtilıkfım kıt.alan den de 
Stiı.lin hattında bir çok bet·~.ı 
sıgma.kları hücumla. zar·cetuıiş, 
!erdir. 1 

Bu sığ'ınaklar en son sistem 
askeri teo>i.~ata malik bulunmak-1 
tadır. Bu büyiik beton sığınak
lar o. k~daı: mükemmel ıu'-'Ske
lenmıştır kı birkaç mell'ed~n 
bile görülmeleri mürnkfuı oln.a
mıştır. \ 

Bolşeviklerin 25 santimlik top 
lariyle Alman taarruzunu dur
durnı:ık teşebbüsleri Alınan is
tihkiı.m lotaıannııi mükemmel 
tablyesi karşısında aldın kal -
mıııtır. Bir kısım A iman la ta
lan hUcuın toplariyle sığınak
ları dö\'erken diğer Alman 
kıtalan s hnaklara ôlü zaıiye
d• yakla.şmU'lar ve elbombala
rıyıe mazgallard'1.11 müdafileri 
mıhı:. ı:tm !erdir. 

B.'riin 8 (a.a.l - D. N. B. 
-ı_•:ıı:ısının bildirdiğine göre pa· 
- r ünu Alman - Rumım kıta-
ları B .ıbya. cephesinde Sov 
"I tleı in iddctli muknvemdini 
kıımıı 'arJır. Düşın:ının muka -
ve d mı-rkezleri ve me\Zilni 

tli har k tler neticesinde 
el ge~ı lmıı. ve &ıvyetler Dni
.,;.\ r•· kadar atılmıştır. \ 

r ' . \e ganaimin mık • 
tıarı pek hü~ 'ktür. 

Fın mhliği 

He mki 8 , a.a.) - Finlandi
y ı=l tebliği: 
H~ p nuntakasında, topcu

.- ;z. u man ınevzı;erfne bir 
ç.oıı: tam isabetler kaydetmiştir. 
Ayr.:. zamanda na'diye gemileri 
de emerküz ettirilmiş ateşimiz 
aıtına alınmıştır. Dü~manın 
bir mühimmat c'eıposu, obüsleri 
ıni%in tesirile berhava olmuş . 
tur. 

Deniı.J1.ltılarımız. Revulden 
Krnnr!..tda gitmekte olan bir 
kaç bolşe\ik nakliye vapurunu 
batımm1' tır J 
Şark cepheııinin bir noktasın

da, düşman hücuma kalkmış , 1 
fakat geri pilskürtülmiiştilr. j 

Yapılan losa bir çarpuımada 
düşman. 400 ölü verınij ve bir ı' 
çok tank kaybetmiştir. 

Bizim zayiatımız ehemmiyet-! 
s izdir. 

YENi SABAH Sayfa : ~ 

s, Te efon ve el 
Polonya ile 

raf Haberleri-Rusya arası~ 
Kom umuz Rusyayı tanıyalım: 

Türkme • 
ıs an 

1 Almanların ver
dikleri zayiat 

müthiş 
(&ı.ş tnrcfı 1 inci .'itli/fada) 1 

bir araya gelmesile kurulmuş 
biiy'Ül(, kudretli bir devkttır. 

Tıpkı Amerika Birleşik cıim· 
h..;.. iyel!eri lıiikiımeti gıııı on 
b<ş ka<iar müstakil cüıııl.uriyet
ten terekb.ıp eden bu muazzam 
s.yasi ve içtimai biinye<!e bırcok 
ll"kd :;larmliz da yaş rlar. 

Türlciyc cümlıuriyeti, Sov
yetler . Almanya harbinde bita
raftır ve büyük kom~wnuzun 
dahili tc~kiliitı bizleri eırf cog
rafi bilgiler b:ıkım<rıdan ala!n
dar eder. Ru itibarla büyük 
kom:;u devleti terkip edem miis· 
takıl cüınbııriy•!tleri ayn ayrı 
tttkık etmek, \'ekayi ve hadise
leri daha ya.kıncJan takip lnıkii.· 
runı wrecegi için, faideli birşey 
olacağı kanaatindeyiz. 

Düy" k Rw;ya Sovyetler Sos
yalist federatiJ cüınhubriyctleri
ni terkip eden 15 cümhurtyetten 
beşi 'lürkistanrladır. yani halis 
mJhlis Türk hükiımetleridir. 

Rusya Tiirkistaııındalci beş 
müstakil cüınburiyetl r şunlar
dır . 

1 - Türkmenistan cümhuri-
ytti, 1 

2 - Ô7.bekıstan cümhuriyeti, 
3 - Kazan Türk clıınhuriye-

ti, 1 
4 - Tacikistan ciimhurıyeti, 
5 - Kırgı.zistaıı cfünhuı;yeti. 1 

Şrmdi bu be>i cümhuriyeti ay-
rı ayrı tetkik e<lelim: 1 

!'Hazer11 denizinin cenubu şar 
kisinde "Ümmüderya,, 11elırinın 
şimalisarki.~ine kad&r u•anan 
"Türkmen ::;lan Sovyct :;o.< ya· 
Jist cümlıuriyeti., lnın "" Eiga
nistanla hemlıurlut zcnı;in top
rakları ihtiva ed.r. Tiirkmcnis
taııın cenup hudutlarını ( Kopet 
D.ı ·n la (Paramiz dagları çer
çeveler. 

muk, mıgaay, aüalfa ile diğer 
yağ ist' =! edilen ncbatların 
zeri mümkün olabilmiştir 

Tiırkmenıstan arazisınm yüz
de seksenini Kam . Kurum çölü 
örter. Bu ~öl dün yanın en geniş· 
çc:l:erinden biridir. Bu vüs'atll 
çölün merkezinde Sovyet bilgie
leri petrol ve c im kükiirt mu
rekkeba tı maden!eri keşfetmiş
lerilir. 1 

Petrolden maada Tiirkmenis
tan .naden kiirnürü. zımpara 
mııdrnı bakımıııdaıı da çok zcn
gindır. Türkmenistan ~udan e
leı<trik istihsali ihtimali noktai 
nazarından da pek zengindir. 
Yalnız "Ün1.n1ü c~erya,, nehri 
ba.'lıbaşına ıkJ buçuk ıla üç mil 
yon beygir kuvvetinde bir kud
ret temin edebilecek kabiliy~tte
dir. 

Rus çarlığı Tiirkmenistanı 
(1877> yılından (1885) yılına ka 
dar devam eden c0k k~nlı nııı· 
harebelerJen ıır.nriı zaptedebıl • 
ınişti. Çarlık valileri bu hürri
yet aşıkı inoaıılann mııkaveme
linı, huşunetle kırdılar. Türk· 
menlerin müteaddit isyanlarını 
bastırmak Ü7..ere sevkedilen te
dip kuvvetleri kumandanı gene· 
ral Kaufman şu meşhur emirna· 
ıueyi ısdar etmi~li: "Asi Türk· 
menlerle aileleri tahrip ve imha 
olunacaklardır . ., 

Çrrlık hükumeti mahalli dini 
rüesanın, hRnların ve beylerin 
faal yarclımile Türkmen kabile
leri arasına nifak saçmak siya
setini takip etti. Çiinkü bu su
retle Tüf'klerin ittihat edip müs
tebid Çarlık idaresine karsı ha
rekete geçmelerine mani Ô!muş 
bulunuyordu. 

Büyük ilıtiliilden sonra Türk-
1!1enitanda istibdat boyunduru
gunu sarsarak müstakil bir cüm 
hurıyet halinde 1924 yılı ilkteş

Türkmenistan çok g~nis, lıikin rininde Savyet Cümhuriyetleri 
hayli seyrek nüfw;lu toprakları ittihadına dahil oldu. 

1 

ihtiva eder. Filvaki Türkmenis· 
tan Rusya Suvyet cünıhuriyet- 1 * 
!eri ittilı:ıdı h ükfıme_tleri ar;u;ın- Bugün Türkmenistan sanayi, 
dn m~saha.ı sathıyc ~tıbarıle R.wı ziraat, fen ve kültür bakımın
ya, Knzaltistan ve l krnyna cv.m dan hayli ileride bir ülkedir, 
~riyeUe~deı~. ?onra dör<;:ün· l (I<ara boğaz gölü) ve (Ha.zer 
cıı gelen bır vus attl\!lır. Lakin denizi) sahillerinde büyük sul
!'ufusu. aııc:ık. (1.200.000) dı;;ı. fat depolan yalnız soda imalln-
ıbare'ttir. Yanı Ukraynanın nu· de de""! ,_, • adde! · 

.. . . 6 J , ıumyevı m er ıma-
fusunun on uçt.e bın kadardır. !inde kullanılan iptidai madde
Bu nüfrıstt.n yüzde (72) i Türk· yi teşkil eder. 
men (10.5) u Oıbek, (7.5) u Rus 

Kara Kurum çölündeki kükürt 
ve mütcba.ki yüzde onu da Bluç miirekkebatı madenleri de en 
lulardan, Kürtlerden, Ermeni- son sistem usullerle işletilroek
lerden ve dığer milliyetlerden 
terekküp eder. ı tedir. ı 

"Kızıl · Arvat., da büyük bir 
Türkmenistanııı cenubu garbi lokomotif ve vagon tamirhanesi 

mıntakalanm örten Kopet-Dağ kurulmuştur. Cüınhuriyetin ida
ın ancak şimal yama<;ları zengin re merkezi "A.-;k iibiıd.., da bü
me7.ruatla örtülüdür ve ancak yük makine fabrikala.n, "Kras
bu mıntakalarda. ımn'i sulama novodsk,. ve "Charjui,, de gemi 
tertibatına baş vurmaksızın tezgil.hlan, değirmenler ve do
z.or"iyat mümkündür ve bu yüz kuma. darusamaalan kurulmuş. 
dendir ki, son seneler zarfında 
"Ümmü . Derya .. ; "Tejen.,; tur. "Aşk iibad., da büyük bir 

canı fabrikasının inşası da he
·1~rurgab11 ve 41Atrek,, nehir ve 
ırmaklarından açilau kanallar nüz ikmal edilmiştir. Türkmenis 
sayesinde Türk.menistanda zer- tanda halıcılık birbayli terakki 
iyat ilerlemiş ve bilhassa pa· ve inkişaf etmiştir. 

' ... ~wv~.·"""' ·~' 

Resmi Harp 
'l .. ebliğleri 

Bugün Türkmenistanda. 140 
binden fazla işçi fabrikalarda ça 
hşınaktadır. Bu miktardan ya"i,. 
.111ndan faılası Türkmen ve Türk 
men amelesinin yüzde 31 i de 
Türkmen kadınla.ndır. 

(I.laş tarafı 1 inci saııfadrı) 

tay -aresini talırip etmişlerdir 
Bizim pazar günkü zayialımı-

5 tayYaredir. 1 
Jbı.'ik w.ma.mi~·le harap ı 

bir ha.ide 

Zürih. 8 (a.a.) - Berlinden 
tsvırl'C :ı iansına g ·:t"n haberler. 
k•ıllanılahilecek hiç bir şeyin 
düsman elhıe g~ ~cmes· ic!n, 
ar"alannda harabeden ba.,,ka 
bir sey bırakn1a.Ilaiarı zunn111-
•lıı., Sta!in tarafı ·dan kıtalara 
ve Sovyet v:ıtandc-·!anna veri -
len emirlerin bUyük bir taassup 1 
la t~tbik edildi[i,iııi göstermek
tedir. FUlıakikıı Sovyet kıtala • ı 
rı. P:. l!""'UUlların k.araıl!.ih J.:urma 
!arına m3ni olmak maksa.dilc 
Miıısk '<' rini tarnaınile tahrip 
etmio,lerdir. 

Alınan gazetelerinden An., · 
r! · f. açık bavada dokuz gece 
!f'cırJikten sonra Minskte sığı
nacak binalar bulacaklannı ü
mit eden Alınan askerlerinin 
hayal sukutuna uğradıklarını 
ve enkaz h,\line gelmie bir ~ehır 
de Rus avcılarından başka bir 
şey bulamadıklarını yazmakta · 
dır. 

Alınan :ıayia.tı 

Londra, 8 ( a.a. ı - Rerıter 
a.j'lnRının Moskovadnki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Sovyet istihbarat bürosu r-e
isi B. Lozovski, sorulan bir 
suale cevaben, Sovvet hükfunc
tinin Almanlara nefes aldırmak 
niyetinde olmadığına işaret e
derek cephenin bir doğru hat 
iizerlnd~ bulunmadığını, Zigrak 
!ar te.~kil ettiı!ini ve bu zigrak
lar arasnısa seyy:ır kuvvetlerin 
harekatta bulunduklannı teba · 
rüz ettirmiş ve demiştir ki: 

- Bir Alman kıtası durur 
durmaz derhal tarafımızdan 
mukabil bir hücuma maruz kal
maktadır. Nitekim benzini bıt
tiği için duran bir tank kolu 
derhal Sovyet kuvvetlerinin hü
cumuna uğramıştır. Sovyet kı
talan bu tanklardan bir ~oğıınu 
benzinle yakmıştır. On beş gün. 
den beri devam eden muhare -
be ei!Dasında Almanların daha 
evvel 2~ ay içinde verdikleri 
zayiattan fazla kayıpları olmuıı
tur. Sovyet . Alman hal'bi baş· 
lamadan evvel Almanlar insan· 
ca zşayiatlarının 300 bin olduğu 
nu söylemişler, İngilizler is?. bu 
zayiatı 900 bin olarak tahmm 
etmi,lerdir. Alman zayiatını 600 
bin olarak kabul edersek, Sov- 1 
yet Gl'dul.an 1 gün içinde Alman 
!ara 700 bin kişilik zayiat ver., 
dirdiklerine ve muharebe şid . · 
detlendik~e bu miktarın her gün 1 

biraz da ha arttığına nazaran 
evvelkine nisbetle Sovyet · Al
man muharebesi esnasında Al
manların verdiği zayiatın ne 
kadar faıı:la. olduğu anlaşılır, 

Diğer ta.rafta..ıı lnr-/i•'e" Al-1 
maıtların 22 ay içinde 4500 tay
yare ve 2000 tar> k kaybettilde • 
rini tahmin ediyorlar. Sovyet 
orduları 8"kiz gün içinde 1500 
Alman tayyaresi ve 2;)()() Al • 
man tıankı tahrip etmişlerdir. 

Alman tayyarelerinin 
bir hücumu lt&lysn Rt<.mi Tf>bliğl 

Roma, 8 ( a.a.) - İtalyan or
dula.n umumi karargiıhınm 397 

Tür.1<menistanda zeriyat maki 
ne ile yapılmaktadır. Hele pa- Londra, 8 (a.a.) - Hava ve 
muk zeriyatı çok inkişaf etmiş. dahi.~. emniyet nezaretlerinin 

numaralı tebliği: • 
Hava teşekküllerimiz Kıbrıs-' 

ta Nikosia düşman üssünü 
bombardmıan ederek hava li
m.ınının tesisatına isabetlt>r kay
delinişlerdir. Üç tayyare yerde 
tııhrip edilmiş bir kaç tayyare 
de hasara uğratılmıştır. 1 

Şimali Afrikada Tobruk cep· 
hcsinde düşmanın piyade kuvv
veUeri ve tanklarla. yapmağa 
te~ebbüs ettiği taarruzlar ateşi· 
mizle derhal geri püskürtiil
müştür. Bombardıman tayya -
relerimiz müstahkem mevkiiıı 
istihkiimlanna ve Marsa Mat
nıhun şarkında hava üslerine 
isabetler kaydederek i.nfilakla.
ra ve büyük yangınlar çıkınası
ruı sebep olmuşlardır. 

tir. Bugünkü zeriyat Hl25 yılına teblıgı: . al . So t \ 
nisbetle yüzde üç yüz artmıştır. Pazartesı · s ı gec_esı .. , u · 
Geçen yıl pamuk zer'edilen sa- , amptona yapılan h~' n hucumu 

. esnasında tahrıp edilen veya ha-
ha. 155.000 hektardı ve ~ekt:ır sara. uğrayan binalar ara.•ında 
başına alımın mahsul de bır m,ıs- iki kilise, banka ve müteaddit 
lı ~nuştır. Yme ge 0 '.:n yıl Tur.k mektepler de vardır. 1 

me~tanın Rusyaya ihraç etınış İsabet al·n bir ka.tolik kliHe
oldugıı haı;ı:ı pamuk miktarı sının papazı mukaddes esyayı 
200.000 tona baliğ oluyordu. kurtar _ '· · · 1 ·ı . ' 

Ç lık d b .. .. Tür" m""" ıçın a e\ eı arasın • 
ar zamanın a utun . k. dan kiliseye koşmwlardır . 1 

ınenıstand~, ordu tabıplen de . Bahıiyel iler yangınları sön • 
dahıl oldugu halde ancak dokuz diinıı k . · b" ilk d .. 

d-Oktota r vaümlı.rdı. ~ugunti·: d7:,~,~e- termi:l~~ç:e b~; çok ~~e~~ k~~~ 
n:s n c unye ~ulinde tarmıslardır. ı 
bınden fazla doktor vazife gör- Bir ah da jsabet vaki ol-
mektedir. mus ve H nd bulunan 11 at· 

Türkmenistanda maarif de tan' altısı ölmüştür. Beygirler -] 
birhayli terakki etmiştir. Çar. den biri bir bomba rukurda sağ 
!ık devrinde okur yazanların olarak bulunmuştur. 

lzlandaya cıkanlan 
1 

Amerikan askerleri 
(Baş tarafı 1 inci sa.11/ado) 

yaç maddeleri ııakliyatı için ted 
bir'Pr abnacaktır. 

lzta'1da ile Amerika birle~ik 
devletleri arasında diplomatik 
ru · rnc< ; ıkr teatı oluırn ··Uı:tır. 1 
İz1 -'1'1:?.nın himayesini İngiltere 
deruhte etliği zaman İzlandaya 
gıJen İngiliz elçisi B. Howard
Smitb vazifesi başında kalacak
tır. 

Reisicümhur B. Rooseveltin 
iliın ettiği r:~rr yarım küresinin 
nıüdahası ~iyasetini takip ed<'n 
Anıerikalıl.ır, bugün, bu hare . 
ketle, bu prensıbi, genişletmiş • 
!erdir. Bu, Amer;kalıların da 
demokrasiler üzerine çöken teh
didi ve nazilerin dünyayı fet • 
hetmek arzwrunu anladıklarının 
pratik bir tezahürüdür. Bunun 
lngiltere bakımından tali mahi
yette şu faydası vardır ki o da, 
garpte Alman tecavüzünün İıı· 
giliz bükfunetine gittıkçe faz -
lala~an yeni mecburiyetler tah
mil ettiği bir anda İngilterenin 
garp yannı küre~indeki bir ta
ahhüdünden ibra edilmiş bulun
masıdır. 

Japonyays göre 

Tokyo, 8 (a.a.) - Japon is • 
tihbarat ofisi. bütiin Japon ti
caret gemilerine pasifikt.<>ı top 
!anmak iizere emir verildiğini 
bildirmiştir. 

Japon sozcusu gaz .. tecilere 
beyanatta bulunarak bu tedbi· 
rin vapur fikclanı ve diğer ikti
sadi müliıha,alar do!ayısile al ı 
DUŞ bulunduğunu soylemİljtir. 
Sözcü, Japon gem;lerinin birle
şik dıevletlerin garp •ahi!lerine 
girmeıoi ihtimail bulımduğunu 
faluı.t Japonyanm ticari müna
flebetlerde bulunmadığı şarki! 
Amerika limanlarına gitmeye
ceğini ilave etm•ştir. Hindistan 
ile Japonya arıı.ı; ndaki seferler 
idame edilecek fakat Panama 
kanalı tarikile yapılan Atlan . 
tik seferleri tatil edilecektir. 
Bunun sebebi Panama kanalın
dan geçebilmek için lizım gelen 

1 ruhsatnamenin pek gfü;liikle İs· 
tihAal edilebilmeeirlir. 1 

Anıerlkada akôslN" 

Vnşıngton, 8 (ıı.a.)- Va.">ing
tonda. İzlandarun i galinin, B. 
Knox'un, denizleri Na-?.i deniz· 
altı ve kors9.nlann<lan kurtar • 
nıak için Arnerik& dona.n.ma.gınm 
kullanılması talebıne. her ted
bırden ziyade yakla~tığı kanaa
tı mevcuttur. 

Miişabi<l'.ere nazaran, i~gal 
çok şümullü l:>ir tedbir olup Ye
~il bul"'m, Asoı ve Dakara karşı 
alınacak ayni ledbiıi! bir bıt~lan
gıç t in! ed"bilir. 

ll&!k IU'a»ında haynıt 

Vasington, 8 (a.a. l - Ameri
kan lruvvelterinin İzlandaya ih
racı halk arasında biiyük bir 
hayret uyandırmıştır. Fakat 
iyi haber alan bazı mahfiller, el
de ettikleri bir takım maliımata 
istinaden bövle bir hareketi e
~asen bcklemekt e idiler. 

l .. galın tamanılaııdığ:ını ve 
Amerikan deniz ;,rlcrinin İngi . 
liz kıtalarının y~rlerine geçtiğini 
bildıren tPıgraf gelir gelmez 
kPyfivet ilan P.ılilıni.,<tir. 

İyi haber alan mahhfiller bu 
tedbırin büyük in 'ika.-;lar doğu
rabıleceği intibamı taşıınıı.k • 
tadırlar. Çünkü !zianda, Bir
leşik devletler tarafından garp 
yarım küresi sayılan mıntaka . 
nın hudutları dışılllla kalmakla 
ve Almanları harp mıntakası 
olarak ilan ettikleri sahaya da
hil bulunmaktadır. 

Roosevelt tarafından alınan 
bu kararın Almanyanın muka
belı:siııi intac edebi!~eği dü
şünülmektedir. 

Vaşington mıı.!>filkrinın bü
tün dikkat ve alakası bu hare • 
ketın Alman yada doğura hiıe
C"e~i aksiilftmp! Uzerın ~ • teka
süf etmiş bulunmaktadır. 

Ja!")nya., AtTH'rika~, harbe 
yaklao,mıs görüyor 

okyo, 8 (a.a.) - Domei a· 
jansına göre, Tokyo iliplomatik 
mahfilleri, İngiliz kuvvetlerinin 
yerine ikame edilmek üzere A· İngiliz tayyareleri Trablus ve 

Binga.zi üzerine bombalar at • 
mışlardır. 

miktarı devede kulak kabilin • 
den iken bugün bu miktar yüz. 
de 45 e çıkmıştır. Mektep sayı. 

sı da 58 den 1938 ders yılında 

gazete intişar etlllekte ımış. merikan bahriye km·vctıcrinin 
Tiirkmenistıı.nın idare merke- İzlancla~·a gönderilmeo;i neticesi 

zi "Aşk abıi<I,, başlıca şehirleri olarak Almanya ile Amerika a

da müzakere 
(Baş 1-/1 ;/.mel~)~ 

relere devam ichı yenldeıı. tcıı.>,o 
1.aıı.ınışlardır. ti 

Cumartesi günü Polonya. haf. 
vekili general Sikorsk! ile Sov.o • 
yetler Londra büyük elı;iıd 
Malski arasında yapılan gl>< 
rüşınlerden evvel ıhzari mahi
yette bazı tenlfu;lar olmuştur. 

Bu akşam Londradan söylen 
digıne gôre, Sovyet büyük elçi· 
si ile Polonya başvekili anısında 
cereyan e<l•n müzakereler ehem
miytli bir hadis" teşkil etmekte 
ve csart verici bir m.ıhiyet arz 
eylemektedir. Bununla beraber 
iktihamı icap ·eden daha bir çok 
zorluklar vardır. 

Diplomatik muhabirlerden 
birine göre bu müzakerelerin 
en mühim noktasını halen Rus 
!arın elind~ esir bulunan Polon· 
ya askerlerinin akibeti teşkil et· 
mektedir. Bu askerlerin ser • 
best bırakılarak yeniden lechiz 
edilmesi ve Polonya hükümeti· 
nin kumandası ~!tında, müşte • 
rek düşmana karşı tekrar har· 
be başlaması teklif edilmiştir. 

B. Eden salı akşamı Polonya 
hariciye nazırı B. Zaleskiyi ha• 
riciy" neza.retinde kabul etnı.iş • 
tir. ~liıl9.kat esnasında Rusya. 
Polonya münasebetleri meselesi 
de görüşl.ilmüc;tür 

~----

Bursa köyleri yamur
dan çok zarar gördü 

Bursa, 8 ı a..a. l - Devamlı 
F-urette yağan yağmurlardan. 
hu~ule gel n sellerden bazı malı 
suller ii1.erindt> tahribat yaptığı 
bildirilmektedir. 

Öğrenildığintı göre Gökdere, 
Deli~-ay, Balıklı ve Nilüfer sula· 
n h.ll:ıa:ssa Hasköy, Cenbvazlac, 
!sabey vakfı. Adakale, Di.ken • 
cik, Papazoğlu, Iğdır, O manlı, 
Ornkfakıh, Kazıklı pcnayız TO 

Köprübaşı köy ve çiftliklerni • 
deki tıarlalan istila etmiş bu • 
lwımakt.adır. 

Suların bu köyler malı~ul&tı 
üz.erinde çok htlyük zıtrarlal' 
yaptığı anlaşılmaktadır. 

Valimiz, yanında jandarma 
komutanı ve su Uıleri mühen • 
dıisleri olduğu halde dün sabah 
suların istili.aına marll% kalaıı 

bu sabalara giderek mahallin -
de tetkikılerde bulunmustur. Su 
!arın tehdidine maruz kalan 
köyleri kurtarmak ve taııan 

derıelerin tahribatını <;ol«mek 
i<:in buradan ve civar kÖ~('rden 
bu mahallere hafi derecede ame· 
le göndıerıl!!!İşlir. 

İstilaya uğrayan hu kiiyler • 
de insanca ve hay,·aııca bir za.. 
yiat cok ise, de mahsulün ta -
nııımen m.ı.lıvolduğıı bildirilmek 
te ve zararın t.esbitine ı;alı~ıl· 
maktadır. 

Y~irmur, mıntakamızda dün 
de bütün şıd<ktli devam eyle • 
mi~tir. 

Almanya ya 
ha va akın! r J 

Londra. 8 (a.a.) - Hava 
nezaret inin tıebliği: 

Dün gece bır çok bombardı -
man t yyııresi gnrni Almanya 
üzerine hücum etmiştir. Başlı 
ca hedel1eri Kolonya, Osnab · 
ruck, Mueııchen Gladb,-ııch, 
Frankford ve Munster şebh'leri 
te. kil etmistir. Her ı;ehrc bü • 
ytik hava t.e~ekkıilü hücum ede· 
rek genis mikyasta hasara se
bebiyet vermiştir. 

Cenubi Ame
rika harbi 

Guayaquıl, 8 (a.a.) - Peru 
topçu km'\·eleri bu sabah, :ıra
daki ihtilafı teşkil eden ıha 
dahilinde Hua Quillos köyiinll 
bombardıman etmislerdir. Ile~· 
mi kaynaklardan bildirildiğine 
göre hudutta buhınan kıtaat 
dii,nıan hücumlarına muvaff&. 
kiyetle nmlaıvemel etmekterliı-. 
Perıı kuvvetlerinin bazı kasa · 
baları i gal ettiklerine dair olan 
havaı.li.>r tekzip edilm~kteılir. 

Şarki Afrikada Uıılchefit mın. 
takasında iki taraf topçula.rı a.
raıımclaki faaliyet devam etmiş. 
tir. 

1390 a yüselmişti. T "Merv,,: "Bayram - Ali"; "Kı- raamda harp ihtimallt"rinın bir- _._..,,.,,.., 
zı1 • Arvat., "Kerk.,; "Kara Ka- denbire arttığı fikrinded:rk>r. 

Düşman Goııdar ınınt:aka
sında bir hava akını yapımıı ve 
evlerin ilatilııe bombalar atmış- , 
tır . 1 

Bugün Türkmenistanda 37 
yüksek tahsil ve terbiye müe9-
seııesi vardır. Teknik mekteple
rin" 7500 den fazla talebe de
vam eder. 
TUrkmenistaı:ıda. 27 veVllli 

Le,.; "Nebit . Dag.,; "Krasno- Amerikanın. bu hareketiyle, 
1 vodıık,, dir. J harp mıııtakasına. ~rdiğine ve 

(Yannlıi lliish-•...ta " Özb&. 'Amerikanın bir Alman tecavü
kislııııı,. cömhori~ ıı.Jııt&) n.e karşı ha.zır bulunduğuna iş 
deıoeğk" j ret eden avni mahfil i.er, Ameri-

. 
kanın Asor arlabnna ve D.\k t· 
rada bahı,ye kuvı-etlmni ı;i•n 

dennel<'ri ıhtim3li karşısıPda 
Almanyanııı alacağı vıuıy"ti bü
yük bir ahlka ile takip etmekte-
dirl"r • • 



* 20.15 

Hit r, Napolyonun yapamadığı 
şeye muvaffak olacak mı? 

12.30 Program 
12.33 Peşrev ve 

saz s.cmailC?~ 
12.45 !f1hcrlt>r 
lJ.00 ~ lv 

20.45 

Radyo 
~azetesl 

Halk 
türküleri 

21.00 Zira ot 
tak\·imi 

ı 21 10 Müzik 
Yazan : Sah~ı OZuENlZ 

r ılnr 

13.15 MUzik 21 2:l l\lüzik 
22.10 Solo 

Rusıann ötedenberı mağrur
lanJın: 'arı eski zaferlerı vardır: 
"Napolyonun m1ğluoıyeti,,. 

Ruslar, bu ga eb~yi ekle et
mek ı- ı tatbık ctt <'eri p~rlak 
tabiy~den her fırsatta öğiinür
ler. 

Harbiye mekteplerinde ve a
kademilerinde şimdiye kadar bu 
tarihe mal olm.ış zaferden tti
yük iftiharla ve nıatl:ık sure.le 
binlerce defa bahsetmi.;lerd;r. 

Bu defa Alman taarruzun•ın 
başhdığı zaman Sovyf!t askeri 
~eflerinin ağızlarından ayni na
karat işitilmişti. "Slalın .. yolda
şın Sovyel ordularına hıtap et
tiği nutkunda dahi: 

- Çekilirken her şeyi tahrip 
ediniz. (Hitler)in tümenleri vak 
tile Napolyon ordusu gibi mağ
lüp edilecektir . ., demiştir. 

Liikin harbin infilakında bu 
ezeli tabiyeye nedense müracaat 
edilmemiştir. Alman orduları 
bütün cephelerde şiddetle mu -
kabele görmüştür. J 

Bu tabiye usulü, düşmanın gc
Çe<:!eği muhtemel istikametler -
deki bütün iaşe nimetlerini va
kit bulurlarsa alıp memleket i
çerlerine nakletmek. bulmadık
lan takdirde hububat anbarla
rıru, sfuklarını yakmak, mahsul 
tarlalarda ise petrol döküp mah
vetmek, mesken namına barına
cak birşcy bıraknıamal<, su tesı
satını bozmak, kuyulan seddct
mek ve elektrik tenviratını kes 
mek, muvasala yollarını ve köp
rüleri berhava etınek ve bütü.'1 
mamureleri bir çöl ve çoraklık 
haline gelirerek dü,,manın hcc 
türlü istifadesıne engel olmak 
ve böylece hasnıı oyalayarak 
Rusyanın meşhur kışını bekle -1 
mek ve daima ileri bamlelerile 
yıpratılmış ve bütün iaşe mad- ı 
delerini memleketlerinı;len getir
meğe mecbur olmuş duşman or
dularının üzerine münasip za
manın hulülünde çullanmak ve 
hezimete uğratmak ve tam za
fere nail olmaktır. ı 

Lakin Alma.nlann sürat üs
tilnlüğü her hareketi az zaman
dad ı taınamlamağı ve her mu
kavemeti çabuk devirmeği in-
taç etınektedir. • . . 1 

Rusların eski agır t&bıyesı 
zamanla dtişmanı yıpratmak 
idi. Almanlann ise seri tabiye
leri buna vakit bırakmamakta 

- ve bilakis geri çekilM ordulara 
zararlı olmaktadır. 

Sürat denilen (harp tılsımı) 
Napolyona tatbik edilen bati 
W!ulü bugün suya düşürmüştür. 

Bu hakikat gözönünde iken 
Sovyetler tekrar fikirlerini de
ğiştirerek kadim tabıyelerine 
yeniden meylettiklerı ve (ihrak) 
usulüne gittikle"!; görülüyo_r. j 
Yani ateşi hem duşmana teveıh 
etmek, hem kendi mal ve mülk
lerL'li ve hububat stoklarım yak 
mak ve bir çöp bırakmamak ve 
dü.qmanı da memleket içcrlerine 
cezbetmektir. Sonra muvafık 
görd üri leri noktada tevakkuf e
derek müthi~ bır mukabil taar
ruza geçmektir. Amma muvaf
vak olurlar mı? Olmazlar nıı? 
Bunu (harp talihi) tayin ede
cektir ... 

Llkin Napolyon devrindeki 
vasıtalarla Moskovaya varmak 
aylara ınüteval<kıftı. Bugün ise 
aylık mesafeler haftalık olmuş
tur. Ru ;ların dımaF;larıııda s:ı
bit b'r fikir ve mukaddes bir 
hale gihi yer tutmuş olan (Na
polyon mağlübiyeli) bugünkü 
zimamdarlan da eski talıiye~'e 
sevketmiştir. 

Buna kar;ılı k Rusya gibi gc
nis ve düz bir ülkede cüretıe ile
ri ·atılan tanklar ve hücum ~ar
lan serbest bul:ıcakları yollar-

Betülün aşı~<ı yine 
,,ahkum oldu 

* ct~n yıldırım siira'ile akarak bir ıaro Pro-am 
kar gün içınc' boş şehirlcrı; bel· 18.03 lı· .ık 2210 

şarkılar 

HE-'J rlf'r 

ki . ..ikümet me. "ezini sara bili- 18. • Ko-•ı -na 22. 5 
y r, haftalarca muhasaraya ha- 18 ı~ Konu ma 2'> 55 

Caz nt 
K ,...anış 

cet kalmaksızın faik sil:'ihlarile 
lıwr.en darlıelerini indiriyorlar. 

Bu sürat üıı.ındn halk ancak 
c nını kurtarmaga vakit blursa. 
ş Ki et. i:t. Petrol döküp yaka
c..ı.!t, ne vakti \•ardır, ne de ce
lıc l!ıem ateqi altında al ıl ve id

1941 yı ır n Hazirrn ayın la 
tramı y, !ur.a rn ot:~us 
ar nala ıi.tld buiLnan eş1.nı~ 

raki y~ .. int!.-tlir? ııiMre ~tlı ILtasıdir 
Du müthiş harp badiresini 

dikkatle t:ekip edenlerce ınalüm-
dur ki asktlri kudretleri, fıtri Muhtelif cins çantalar .. 
cengiı.verl!kleri mlisellcm, şarkta • • eamaşıı:Jar 
Polonyalılardan :;arpte her ca- K::ıdın ve erkek iı'ic terl: 
hada cihana hayli hü .ılık etmı~ ve <;>iit cıoıvcnler 
kudretli FranHJya varınciya l;a- Kndın ve erkck için tek ..... ... . 
drır ne müterekki hükuınPtler, ve çift çoınplar 
rn;ımurt?ler, süratin )'ani bugün- Kadın ve erkek i<;in tek •...... 
kü askeri tiı.btri marufile (yıl- \·e çift ayakkabılar 
tiııını) harplerinin kurbanı ol- Kadın ve erkek için tek ... .... . 
mu:<"]ardır. 1 ve ('ift şemsiyele:r 

45 
22 

16 

10 

22 

İşte Sovyct birliği aRkeri ~ef- ' Kadın ve erkek •Çin şap- ....... . 
!eri de pek haklı olarak modası 1 ka, bere ve kaskeUer 12 
geçmiş ve tatbikinde biliıhare Ba .onlar 2 
tel;lfisi milyarl:ıra mal olacak ı Rop kemeri ···· .,.. 2 
yüzlerce şehir ve kasabaların E'i'irP ı 
kül haline getirilme~ i keyfiyeti- K .• dm ve çocuk ceketi .. 3 
ni dil.şünmüşlcrdir. Erkek için cek .. ·t ve pantalon... ıo 

II ·11 . al b l Çtx;uk p<...ltfu.;u 2 em mı etın yuv arı ozu - ···· ···· ·· 
dukça maneviyatı da sarsılmak Moyo .. , ... ...... .. l 
tehlikesi muhakkak baş giis- Çoctı.I< kozağı .. .... ..... .... ... 2 
tcrir. Ve Ruslara müsait kış Dolma kalom ········ ······ · 2 J 
mevsimine kadar ise daha hayli Kumaş parçaları ···· ......... .. ... 3 J 

vaı::tu. intizar etmek zaruridir. I<ftğıt kitap ve evrp.klar ......... 18 

Ifalbul<i bugiinkü askerlik, d~- Go•lük ······ ........ ····· ········· 8 1 
klka fevtini h:ı.-:medecek vazi . _... K;:~dın ve erkek için kol ....... .. 
yette değildir. ... "'"P cep saatleri .... .... ....... .. ... 3 1 

E~kiden yarım saatte bir ta.~ Masa S.'3ti .... .. ... ......... ... . 2 
gül!e atan ve kendi bliyüklüğü \oınPk taslorı ........ ı ....... " . 15 ı 
hadar delik eçan silahlar nere-ı Hırdovat .. ..... .................... 55 
de? Yi)•c<:< k maddeler •. • . ... . 10 

~imdi en mukavemetli zırh- Bir ınikt:ır para ~···· ....• 94 .... . 

ları parçalıyan t.oyyare bomba- (5590) 
lan ve hava toq,illeri nerededir? 

İşte bu aşikar nıukayesc ve 
sebeplerdir ki Rus erkanıhar _ 1. 
biyesini bidayette tarilıl tabiyc
yi değiştirmek ve h"men hudut 
da muharebeyi k:ıL~l etınek ız
tırarında kalmasına rai(men 
(Stalin) yoldvı yine eski tabi- : 
yenin tatbikı emrini vermi~tir. 1 1 Sterlin 

100 Dolar 
ıoo !!':viçre Frc. 
11)0 Pezeta 

Bazı noktalarda mukavemeti 
kırılan ve bazı cephelerde sebat 
eden (Sovyct) orduları bu ka- ı 
rar mucibince halen billün saha-
lardan daha iyi şartlar i<;ınde 100 Yen 
bulunan beton sipef'lere çekil- ı 
mektedir. 100 l•veç kronu -------Bu hareketlerle yani <;etin 

5.2025 

132.20 

29 {750 

12.8450 

30.9150 

30.7850 

dümdar muharebelerile ve )Goo Esham ve 'l'ahviW 
rilla) çete musademelerile ka- Sivas _ Erzurum 
zanılan zaman zarfında şehirle-
rin ve kasabaların Rusların da , _ _ 3_ 7_ 9_3_4_ 1_· _ ______ 20 •.• 20_

1 
malik oldukları muazzam mü-
nakalat sArvisleri sayesinde ============== 
tahliyeleri kabil olmakla, hiç ol- Sahibi: A. Comaloddln Saraço§lu 
mazsa halk, daha ziyade (pani- Neşrıyat Müdürü: Macıt Çetin 
ğe) uğramaksız" ve mühaceret Ba.•aldı~ı yer: (H. Bekir GUrsoylO' ve 
bir sefalet şeklini almak:SI?Jn A. Cem•leddln Sar aço61u matb•aıı) 
icra kllınmaktadır. 1 .... 

Diğer bir nazıriyeye göre r ''Yen· Sabah ın 1 
yakmadan ve yıkmadan terke- 71 
dilen şehirlere harp talihine gi\-1 •

1 
A f. t( 

re tekrar d?nmek ümidi her za- ! 1 an ıya arı 
man be<ılenır. Ve yurda donmek 
a.mıinden hiçbir vakit vn.zgcçi- l Kr. 
lemiyeceğinchı bu mefl<iıN'le - ı Ba .1 k nı<t !arak 7so 
rinde sahit kahn milletlerin er- . ~ ı . m. u 0 

• • 
!'ec naili emel olacakları da mu- • Bırıııcı sayfada. santimi 5-00 
h:ıkkatır. • f Ikind ., ,, 350 

Bir millPt, muvakkat esaret., 11 Vçünrü ,, ,, 300 
giriftar ols bile azmini, lisanı- Dördiıucü ,, ,, 100 
nı ve iman'nı kaybetmedikce ~ . . 75 mahbesinin kapı anahtarını elin- şıncı " " 
de tutınu" savılır. Altıncı ,, ,, 5-0 

Asri silahların vücudü tabi-
ye!"n de. ar.rileşmc;.ini. icap ettir r.a- D O ,f T O R -ıı.ı 
dıgı hakıkatı pek barız olma.sı-ı 14 "' il 
na ı:ağmrn Sovyet yüksek ~efle- ı~evfik Akif Ayışık 
n bır kere daha Napolyonn kar 
şı kullandıkları .;istemi ve harp Dahli! Hastal•klar MUteha ... 11 

talihini tecriibc etmektedirler. BeVoO]IU Parmakkapı imam 1!1• 

Görülmemiş derecede deh~et- kak nı..ımara 28, pazardan maad2 

li bir harbi kahule mecbur kalan ... ı 14 
· 

18 
• ka -ıu. 

S0 vyetler, baka.lırıı haagi tabi- Geea müracaatları da k•bul 
edlllr. Telefon: 43905, 

ye ile mukavcm~t!crini arttıra-
caklardır. 

ilan 
Demokrasiler lehindeki büyük ı--

devletlerin Sovyet Birliğine yar-
dımları ise pek uzakta görünen lotanbuJ Aallye OçU•cD 
bir şule gibidir. Ve bu mebafe- Hlkimliölnden: 
yi katetmek, zaman işidir. 

Hukuk 

Hatice Demi.rgüç tarafından, Ga
latad~ Arap camiinde Abdüss~m 

soka~ında 16 No. da mukim iken 
hall hazır ikımetg:ahının meçhul 
oldufu taayyün eden Yaşar Hasbi-

1 

.. 

1' 
Y emeklt>riıı kırınblan, ..al yanın J 

ifraz etti(ti mikroplar, dı-;.~rdan 
alman muzir mevat karsısımla 

di~lcr ve diş t>tlf'ri P(ter mtitema- 1 

di~«·n t.,mlıJt>ıımnse bozulnu~·a, 

çürümi~·e mahkümdur. Çiiriik 
dişler, micJc \"e harsa.k ihtiJiitla
nndan zatıirrieye kadar her ne-.i 

ha.stalığa yol açabilir 

Dil) MACUNU /LE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemek· 

ten sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Eczahane/erle Büyük itriyat Mağazalarında bulun11r. 

~~--------------------------~ TÜRKiYE CÜMHURIYETİ . 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluı tarihi: 1888. - Sermayesi 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 
Ajans adedi: 265 

Zlraf ve Tlcarf her nevi banka mu•melelerl, 

Para blrlktlr•n '•ro 28800 Ura ikramiye veriyo r. 

Ziraat Bankasında kumbar•lı ve ıhbarsız tasarrur hesablannda en 
az 50 lira~ıı bulu.:ı.anlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile atalıdaki 
plılnn göre ikramiye dağıt 'ocaktır 

4 aded 1.000 Llrolık 4.000 'Lira ıı 100 •ded 50 Llralık 6.000 Lira 

4 
4 

40 

• 
• 
• 

600 
250 
100 

• 
• 
• 

2.000 
1.1100 

4000 

• 120 • 40 

: 11160 • 20 
• 
• 

4.800 
1.200 

• • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 

düşmtyenlcre ikramiye çıkt1ğı takdirde % 20 fazlasiylıl! verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Ha.ziran, 11 Ey
lill ve 11 BirincikSnun tarih lerinde çekilecektir. 

lstanbul Defterdarlığından: 

Doaya No. Nev'i 
Muha mme n 

beıdell Tem inatı 

3/2277 

52301/2204 

52301/2440 

1/4644 

Bilyükderede KUyu sokağında E. 6 Y.12 75 
No. lı arsanın 2/16 hissesi. 
Samatyada Kürkçü başı mah. Küçük Lan 27 
ga caddesinde E. 168 Y. 162 No. lu !ınn 
arımsının 1/3 hissesi. 
Fenerde E. Osküplil Y. Haraççı Kara 600 
Mehmet mah. Hisar altı so. E. 40 Y. 44 
No. lu 211 metre murıabbaı ahırı havj arsa. 
Mahmutpaşa SürOri mah. Camii şerif so. 562: 
E. 13 Y. 40 No. lu 76 M2 odalı dükk&nın 

3/80 hi.s.•esi. 

6 

3 

45 

43 

55100/4366 Sarıyer Büyükdere Dere ic:i so. 32, 34 Y. 75 6 
38/2 No. lu 50 M2 arsa. 

Sıra 102 Beyoğlunda eski Ka merhatun Y: ÇuJ<;ur 2160 162 
mah. Kornavaı so. E : 66, 66 mü. Y. 84/9 
No. lu altında dilkkfını olan ev. 

• 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 17/ 7/1941 Perşembe günü saat 15 de 
l\1illi Emlftk l\.1üdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve ar,ık arttır
ma ile satılacaktır. Fazla izahat için Milli Emlak 4 üncü kalemine müra-
coat. (5587) 

/stanbul Defterdarlığından : 
Defterdarlık devairi ile müıtıak müdiriyet ve maliye şubelerinin 941 

yıl! ihtiyacı h;in milbrıyaa edilecek olan (245) ton Türk antrasitij 24/7/9411 
Perşerribe günü saat 15.30 da Milli EmJ!lk Müdürlüğünde toplanacak olan 1 

kon1siyondn kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 1\.fuhallcrinc teslim şarti- · 
le ve beh€"r tonu (27,75) lira hesabiıc muh:ırr:men bedeli (6798.75) temir.a~ 1 

tı ~14 lıı-adır. ts•eklilerin teklif m~'tttupJarını ayni gün saat 14,30 za kadar 
makbu;r, mukabilinde komisyon reisliğine tevdi ~tmeleri ve ihale esnasında 
bizzat bulunmaları veya resmi vekil bulundurmcıları muktazidir. Hu.susi 1 

şartname her gün Milli Em1Ak Müdürlüğü 4 ünci.1 kalC'minde görülebilir. 
(5588) 

HAF~K~~M-AICIL-r ı Ask~!_lih işleri ı ı 
Lokman Hekim J bes1f;::ı~;~ü, Yerli Askerlik ş ... 

Karaca, ey l''Ierinos yeti~tirnıc 
c .. ; li '•i r .. iidüılü~ü.nden 

l\ıfüe..- eser. ız y ~· tTıı c eı inden 360 baş kı\ cık koyun i-5 giiı 

detlc ve a(,"ık rttırl'rl::ı: ile l'Irr: aya çıkaı·ılrr.ı.Ştır. Bt'herine t .... d; • 
fiyat 7 1 r < ır. Artt rra J /7'/i941 tarihıne tc .Jduf eden C .ıma n 
1!1 cie Çittıik lt1üC Jrh... ~ .•1da yapılac tır. Muvakkat tı-n rıat 1 r 

dır. Istckliierın ayni gun \C • aV,c Çifükte buluı m 1 rı. (529fH 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
t·----~~--·------------..;.. ______________ _,. 

Yıllık ilk 

kirası Te. 

480.00 36.00 

680.00 5\.00 

100.00 7.50 

Şehzade b~şında Fevziye caddesinde 
ev (bir sene müddetle). 
K-..c.ıı ktıyüııde c:;arerağa ınahallesirtin 

ne caddesinde kitin ı numaralı dükkfın (bit 
müddetle) 
Tepebaşında "-feşrutiyet caddesinde kılin 14 rııo 
rah dükkcin (bir sene müddetle) 

YıHık kira bt-deli nıuhamnl(~nl~ri ile ilk teminat miktarları yulc · 
yazılı 3 p~ırc;a gayri m~nkul ayrı ayrı kiraya veriJmek üzere temdidell ıt 

artınnay~ konuln1u~lut. Şartnameleri Zn~t ve Muamelilıt Müdürlüğü.;... 
mıncle gorülebilir. thale 21/7/1941 Pa1.artesi günü saat 14 de Daimi ti 
nıt>nde yapıtH'i-lktır . Talip!erjn ilk terniııat mcıkbuz veya mektup}arile ı 
le cünü muayyen saatte D<.:'mi Encümende bulunmaları. (5593~ 

Devlet r. em:ryolları İlanlar• 1 ..; 

~~-

~ 
·•k 
~ 
lıcıır 
~· 
\~ 
1,na 
!\~' 
~ı 

Muhammeı, ul·rle1ı (9600) dokuz bin altı yuz lira olan 8 ton neft ~lkı 
25/7/1941 Cuma gunu ~aat 15 de k;ıpalı zarf usulu ile Ankarada tdBr' ~i 
nasınd'!, s:ıtın alın:ıcaktır. . A ~ellf 

~u iı;;e girmek is_Lyenlerin 720 (yedi yüz yirmi) liralıls: - muvakkat~' ~ 
nat ılC' kanunun tayın ettı~i ,·esikaları ve teklifierini BıJ1l,İ gün saat 1 ' 
kadar komisyon resliğine vermeleri IAzımdır, ~ ~c· 

Şarlname_Je-r para~.11- olar;:ık Ankarada Malzeme Dairesinden, J! ""'l 
paşada TC!'ellüm ve S..vk Şefliğinden dağıulacakt.ır. (5567) lıf 

t • • • ~ .. k:~ 

Muhammffi berleli (2995) lira olan 1000 kilo Fliıting vernilti il• 7uD ,1 ~ 
lo a>hlt verniği· 25/7/1941 Cuma günil saat (il) on birde Hayda~? ~~<l 
Gar binası d3hihndeki komisyon tarafından açık eksiltme usulll' l~ 
almacnktır, /. lı\~I 

·Bu işe girmek ietiyenlern (224) Ura (63) kuruşluk muvakbt t '",I ~) 
ve kanunun tayin f"ttıği vesatkle birlitct.e eltsiltme günü saatine kads.r )C' ııı_ t-r 

yona müracaatları lAzımd1r. ".) 
Bu işe ait şartnameler komLc;yondan 

(5580) 
parruuı: olarak dalıtılmakt.sdJ" 

~ 

l st. Beyazıtta askeri 
Md. den: 

' '""' · H VLWH 

:~ 

İlan Tash ihi 

Dahiliye !Iütclıassıs1 

Dlvanyolu 

1- Yd. Top. Teğ. Osman oğ- ~QKA5J 
lu Abdurrahman Mesci oğlu 1 

Stidlücede Betül adındaki bir 
t"'llc kızı kaçınnıya teşebbüs 
~'.lçoylc ikinci ağır cezada nak
zrn muhakemesi görülen n
Jl331Il dün bu duruşması neti
cel<·ndirilmiş ve hakkında yeni-ı 
ucn ceza kararına bağlanmış • 
Ur. 

Halbuki Alman atılganlığı za
manı ve me..<ıafeyi ortadan kal
dırdığı gibi muhtelif milletlere 
mensup irili ufaklı Avrupa ~e
ker! birlikleri de Almanların 
yanlannda; arkalarında ve müş 
terek saflarındadır. oğlu aleyhine mahkemenin 939/766 ••••••••••••

·<4s242
). Kü"ük tasarruf' 1941 IKRAMflELES ,., 

2 - Yd. P. Asteğmen Ali Y v 
oğlu Ragıp Güder (37969) ı adet 2000 Liralık= 2oco.·' ı 

Ancak kaçırmak fi'li ve bu
na tc.<;ebbiis sabit görülememiş, 
Dilyle bir hareket gayri varid 
Plduğu dermeyan edilerek suçlu
ııun sadece "darp., tan dolayı 
b:r ay 22 gün mahküıniyetine 
ekseriyetle karar verilmiştir • 

Cihanın dikilmiş nazarlan; 
ürpermiş tüyleri ve umumi he
yecan içinde takip edilen bugün
kü (devler harbini) yarınki harp 
münekkitleri tenkit ederlerken 
bilh•s•a kemiyetle keyfiyet &· 
rasındaki mücadelenin neticesi 
Umrtnde duracaklardn 

No. ilk dosyası ile açılan gaiplik ve 
veruet davasının yapılan duruşmuı 

sonunda: Kanunu medeninin 34 Un
cll maddesi nwciblnce mumall.,yh 
Mehmet Yqarın catpııtıne ve 2/6/ 

' D38 tarihlııdt' öl.,. Hasan oıJu Haa-
6hiin veructi kıtı davacı Hat.i.ce 
DenıJiııüc'e m.llnhamr llulanc!Ulunun 

sübutuna D/6/1941 tarihinde karar 
verilmJş ve ;yazılan i1Am mahkeme 
divanhanesine asılmış oiduğundan 

mumaileyh 'Uşann tarih! ilAndan 
lb.baren on beı gün zartmdıı müra
caatla t.6ınylzi. dava. edebileceli. ak
si takdirde hükmmı ıart'ileteceıı 
lnısullll ııtn -..... 

3 _ Yd. topçu Tihn Hüseyin hesapları 1941 a • ıoco • = lOOo· ..... , 
• o- 2 > 750 > -- 1500 ...... , 

oglu Abdillbaki Tan (41979). iKRAMiYE PLANI - ..... 4. > 600 > - 20Gı.l· 7 
4 - Yd. L v. T""gın. Yusuf Qı. 8 • 250 > - ·11--9/ ı 

mal oğlu Nihat Cemal Akçit KEO IDELER: 4 Şubat, 2 M ayıs, 35 • 100 > - ~3,,-0~·...- • 

(39ll8) · l 1 Aluotoa, ı lki•clt .. rln 80 • 50 > = ıo.ıo...... ' 
Acele ııubemlre milracaatıan tarll>lerımıe yapılır. soo • 20 • -:-- acoo ...... 

~n olımlll', ıhım--llllll---.:1111:mııaıı!ıaaı:ı:mm1mn::ı•_..~ 


