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GİlNDELiK SİYASI BALK GAZETE Si 

H. K urultagı ka andı 
illi Şefin Kurultaya vaki iltifatları sürekli alkışlarla 
karıılandı ve encümen raporlarının kabulünden 

sonra hava şehitlerimizin ~uhları taziz edildi 

iDAR E YE 1 
Nonıosmaniyc: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah .. - -

Telefon : !0795 

Her Yerde 5 Kurq 

Bu ne a., ır kanii ilk 
Kanun çıkah 10 gDn oldu, Fakat kahve ve çay 

satışları hAla husus ellerde ı 
Bir Bnzirandan it.ibaren ~y dllmelrtedir. İDhi8a.rlarda 

ve ;kn,hvenin inhisar maddeleri ve ve çay ticaret eubesi m~ 

Hitler Macar 
Başvekilinl 
kabul etti r AFRiKA 

uasına ithal olunduğu malftm- JUğftne &at, stok §ubesi mfii; 
::! Ankara, 8 (A.A.) - TUrk dur. İki gündenbcri ithalAt.çıla- dürlllğ\lııe de Naci ooçilrni,Jer-

J 
4\ r;:-::-
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-

1
-----1'4\I Ha\'a Kurumunun sekizinci ku- nn ellerinde bulunan çay ve dir. 

HAR B 1 1 ~-A S F K H A R B f 1 ~ıltavı b~giin öğleden önce ikin- kahvE>Jer inhisarlar umum mü- Gereh kadronun tanzimi ve 
----• - - cı umumı toplanlıbuıı Seyhan dlirliiğU tarafından satın alın- g~reksc ~Y ve kahven.in tm 

Mülakatta askeri 
ve siyasi vaziyet 

görüıüldü 

• • • 1 J 1 Mebusu Hilmi Uran'ın •başkan- nıaktadır. alınma i5i bir miiddet uza~ 1ng1 1 Z er a po n ar lığında y~pmışt.ır. Celsenin açıl- Yn!k.ında gerek çay ve ge.rekse ğından sab§lnr perP.kendeciler 
masmı muteakıp geçen toplantı- kahve inhisarların ı"eimli dam- tarafından serbestçe yapılacü-

Yaz~n: HOseyrn CahJu YALÇIN 

M
illi hakimiyet prensipini Macar devlet adamları 
tatbik eden, memlekette Transilvanya mesele
müntelüplerin fikir ve sinin artık kökünden 

kanaatlerini hesaba katarak hallini de i stiyorlarmış[ 

cev i rme hareketine Sidney veNavkastel'e ~: ~~=ıt~t5:ı51Ş~~~~ ~~'U:ı1tJ:~d~~~ ~=~ ~=~~~~~~İı)~~ 
' baş 1ad1 hu·· cu m ett•ı k~ı'.w~! ş~i:m~-~ ~;ğ~j;~ _{'_'l_,1_ .. n_ı_ı_ı:n_"R_su_· r_'a_t_ıe_d_e_,_ıım_e-__ a_yn_ ca_ n_an_cd_ee_ek_tir_· -·--,-

duygularının seçilen heyet \'a- F. t • • k ı · • 
sıtasiyle at'Z<..>dildiğini \'e Milli ıya yu se iŞ er 

kendilerine bunu rehber edin- ı 

Londra'ya göre muhare
beler çok şiddetlenm tş 

bulunuyor 

8 i.J Avust ralya 
toprak larına denizden 
yapılan ilk taarruzdur 

Şefin Kunıltaya selfun ve sevgi-
lerini göndt•rdiğini bildirmiş ve ı·daresı· n.. e . re 
bu sözler sürekli al-kıslarla kar-
şıla nmışur. Bundan 'Sonra Ku
nıltayın almış olduğu karara 
uygun oıarak başkanlık tararın- Müdür: "Su fiatlarını hemen artıraca · 

mek :zaruretinde bulunan meın- Ankara, 8 (Radyo gazete-
leketler için harici politikanın 1 si) - Hafta başında en mil- 1 
tanzimi sevk v~ idaresi bilhas- hlm siyasi olay, Alman devlet talyanlar, bir Hint tugay Çinde Şuşien şehrinde 
sa zor bir iş te.şkil eder. Bugün- ! reisi Bitlerle Macar başvekili kO t · 1 d " kanii V8 i\t.ddetJı" Sokak 

dan gönderilmiş olan saygı nıek- • • k &. 
tuplanna Cümhmiyet Hruk Par- değılız amma, a i zarure "-

kil harp bunu bir kere do.ha is- De J{allay'ın am~ındaJti gö- IDU amnm 0Slr a in tglDJ a 
oo.t etmiştir. Büyük Britanya rüşmedir. b·ıd· · la h b 1 · 1 

tisi Genel &lrreterliği ile milli ff • • k o· 
kurumlar tarafından gelen kar- gor u rse ••. ,, ıyor 

İmparatorluğunun ilk harp ay- ı Führer'in umumi kararga- 1 ırıyor r mu are e en o uyor 
lannda ve senelerinde i~~de. çır- hı tarafından neyedilen hu- [.A.A. telgraflm"1Jıdan [A.A. telgraflm'tndan 

şılıklar \te encümenlerden gelen Bır mtlddettenberi Ankara.da liyet.inj de yükseltmektedir. Bu. 
raporlaı· okunmuştur. Üzerinde bulunan Belediye Sulnr lda.rcsi günkü vazıyet içinde on ı:>enr> <>V
geçen müzakerelerden sonra. MUdUrü Yusuf Ziya, ~hrimize vellu fiyatlarla iş görnıc.J:: pek' 
Kurultayca taJ;vip edilen bu ra- gelmiştir MUdilr su fiyatJan milm~iln görulnıemclttcdir. J<)ı.. 
porlardan nizamname encümeni lıaklwı~ ~ilero şunlan ikat bıınunla derhal fiyatları. art-

pındığı zorlukların en bu.ıncı_ s~ susi bir tebliğde Ma.caı· Baş- hulcisa cdiımi§tir] hulasa edilmiştir.] 
bobi lngiliz efkfı.rıumumıyesmın vekili De Kallay'm altı hazi- Libyadan gelen son haberlere Avustralyada!ki MUtt..cfik kuv· 

raponında 1'ürk Hava Kurumu- söylemiştir- tırma.k ıt>-tediğimiz ~m.nnedJnı& 
nun memlekette bir havn.c.ılik · sin. Vuziyeti tetkik ediyoruz. Fı 

Avnıpaya ve bütün dünyaya ait randa umumi d<ararga.hta Şan- göre, şimalde İıu!iliz kuv\'etle- vetleri umumi karargahının ~ 
siyasi meseleler lıa:kkı~d~ csas- 1 sölie Bitler ile buluştuğu kay- rinin Mihver kuvvetlerini <;evir- liği şudur: 
ıı ve kfifi ro:ılfımat sahibı ol.mu- • dedilmektedir. Bu bulusma me hareketlerine devam ettikte- Avustralyanın cenubtı şa.r'ki 
masıdır. Birinci Cihan Harbi bit- (Sonu &a. ı, su. e d•) ri anlaşılmaktadır. Londra; nw- sah.ilinde bulunan Sydney ve 
tikten sonra İngiıterede adeta \, harebelerin şiddetlendiğini, ~.öl Nevkastel dün gece bombardı-

endüstrisinin temeUeri atılması "-Bizim gayemiz kar etmek ğer fiyatları arttır:rna.k için knel 
yolundaki teşebbüslerinin bUyük değil, vaziyeti bu ş~kilde devam zarın t görürs<•k. o zaman bb 
bir dikkatle gözden geçirildihıine ettirmektir. I•'a:kat birçok s~ de Nafia VekfJetine mtlracr..at
işaret olunarak encümence şUk- bepler ve mesela kömiir nakli- la su iicretfoc bir nıiktıtr ,,<ım 
ranla ar§ılanan bu teşebbüsün nin ve yedek malY.eme fiyatları· i.stiyeccğız. Vaziyet yakında beL 

ibir harp aleyhtarlığı başlamış ...._ _______ __ .,, yollarının tela.ki no.ktasında man edilmiştir. Bu muhasama-
ve kuvYet bulmuştu. İngiliz ~ - , ~ Mihver :kuvvetlerinin hücuma tın başlanPicında.nberi Avustral
miintehiplcri silfilı'anmadan ba.h ra Y<.>.ka}i yüriidil, tehlike ufuk- {Sonu Sa. s Sü 7 de) ya topra:klnnna denizden yapı
sedilm<:Sine tahammül edemi- ta kendisini gösterdi. Mister a:ı1~:111111Eızıımı:::z::i----• lan ilk taarruzdur. Sydney'in 
yorlardı. Harpten sonra iktidar Baldwin: "İngilterenin htıduôu •ı l l"ı n>irJmc kilometre simalinde bu-

csonu & . a, su. '4 de) nın gittikçe artması suyun ma· li olacr.kt..ır." -------

ç 

Bund n so ra .. muracaa 
e dece kler için 

mevkiine !?'elen İngiliz kabincl~ Rhin nehri kıyılarında başlar" ıunan Nevkastel'e yapılan t.aar-
ırinden hiç biri İngiliz kuvvetle- demek zaruretini duydu. Fakat ruz 30 dakika sürmüştür. Alı· 
rini muhtemel bir harple mem- bu sözleri birçok taraflardan nan ilk haberlere göre, denizal· 
lckctin menfaatlerini müdafaa şiddetli tenkitlerle karşılandı. tı gemileıi obüsler at.mışlardır. 
edecek bir se\;yede tutmak için Halbuki sonra !ngilterenin en Her iki şehirde de J.Şlklar karar--
ic.'lkden tedbirleri ittihaz etmek nikbin devlet aclanı1arı n.msında lnönO Siyasal Bilgiler blmıştır. Askei'i :zararlar olına-
ceıarctini kendinde bulamadı . sayılabilecek Mister Nevillc <lığı, ölil ve yarnlı m11t.tarının az 
Çünkil İngiliz cfkarıumumi)C!si cıın:mbeılain, I~~!t.Wı.'l. ve. Yu- okulunu zi yaretle imti• olduğu resmen bilçlirilmcktedir. 

5
Ü b• 

bunu istemiyordu. nanısta.na Yerdigı garantilerle hanlarda bulundular §•1$ien'dc Sokak MUhnreooleri 
mgilterenin ~uk~dderat.mda İngil~ı enfn hu~~dunu biı· taraf- AnJmrn, 8 (~ Sıa.bsh) _ Uzak doğudan alınan ha.ber-

jdarc mesuliyetinı yuklenmış o- tan Vilna ya, diger taraftan Se- iMllli Şef İnönii_, buı,riin SiyaEml ıer, Şuşien şehrinde sokak mu-
lan devlet adr.mlan da ayni his- liuıiğc kadar uzattı. Bilı:iler okulunu zlynrei; et.. harebelerlriin olduğunu bildir-
siyata istirak edivorlar mıydı? Yalnız İngiltere dC".ğiJ, bi'ıtlin ınirerdir. Reisfoünıhnrunıuz mektedir. 
Yo,. ~.. ~ece iE':fkiı.numumiye Anupa önünde adeta davul zur- !J• Kiangsi'nin cin'lalinde Çinliler 

n::.u k • l telıl"' f 11:.,1 t öğleye im.dar mektepte Jaı1- ""' ..... korkusu yilziindcn mi as en na ile ge en ?Ke ve e= te c mışlar ve yapılmakta olan t.Japon kuvvetlerine birkaç kol-
masrafları ihmal ediyorlardı? karşı gö1Jerini kapamakta ısrar dört sıw1ın imtilı.anlarmda dan taarruz ederek ağır kayıı>-
Burası mıeçhuJdür. Fakat hcr ll (>diyordu. Bu tclılikenin mahiye- bulunmuşl!ınlır. 1ar verdirmişlerdir. 
halde tehlikeyı görmüş olsalar- ti ha.k1'ında dünyanın bu kadar ~!!~~~~!!!!~!!~!!..----~(S~o:n:u_:S~a~. s~s:u.~5:_:de~) 
dı başka türlü hareket edN:ek- fikirsir. kalmasını, devrim~ .: Sıhhat Vekalet i bOtçesine 
lori ümit olun..-ıbilirdi; ic.nbeden :tarihini y:ızacak müstakbel mu- ·---------"'!'1'-- tahsisat konulacak 
fedakarlıkları göze alrnıya cf- refckkirlerin nasıl izah ec!ecck- H'tl b h b' 1 .,. t 'h' • 
karı umumiycyi hazırlaıfarclı; leri ha:kHuıten merak ootlccck 1 er U ar 1 noı ız an ının Ankara, 8 (Yeni Sahalı mu-
İngiliz milletine dünyanın siyasi bir keyfiyettir. Çünki\ bizler bi- habirinden) - Sıhhat ve İçti· 

durumu hakkında daha saıih ve le sahidi olduğumuz, halta ~l- k a a acaktır buhranlı g'u'nler'ı mai Muavenet V6Weti çok ço-esaslı bir fikir verirlerdi. ki de aktörlerinden bulundugu- az n mıy cuklu ailelere verilecek mükafat 
Harpten evvelki senelerde ln: muz bu muaz7.am ~aflct ~amı- işiyle me.§gUl olmıya başlamı~-

.. iJtercde hüküm süren bu ruhı nın sırrına akıl erdırememı.ş bu- .____ tır. Tahsisat gelir gelmez bu 
haıete işaret etmemiz hür mem- ıwu~yonız. . . Elçi Lord Ha lif aks Bir lngiliz mebusu gibi ailelerin taııakkuk e00ı mu. 
leketlerde bil halkı aydınlat- Bır Amenkalı muhabır, W'il- illatlaımın verilmesi takarrür 

c 

e 

' e ı ___ ,j 

ağ tıllyo. 

e 
• 

Subayların terfilerine alt iliyi/ a 
Milli Müdafaa encümeni11e verildi,

hög enstitüleri hanunu un 
müzakeresine devam edildi 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyük Nihat Anılmış, Dr. Ttı lat Suner 
MiDt Meclisi bugiln Rdet Canı- ı ve Suphi A rtel'in intihap nın.z
tezin reisliğinde yaptığı toplan- ba.tş.lan okunara~ kabul edil
tıda, Ankara, Bursa ve Koca.eli ı miştir. Ordu subaylar heyetinin 
mebusluklnnna seçilen General (Sonu 8a. 3, su: 4 de) 

rnak, halkta bilhassa harici siya- tia.m Shirer, harp ba~la<lıkta.n böyle •Öyliyor S jff& ediyor: etmiştir. Vekalet, vilayetlerde 
sete dair selim bir fikir hasıl et- dört buçuk ay sonra, kıimınusa- mevcut ibu gibi ailelerin iı:;im ve ( "\ F 
mek işinin ne kadar ehemmiyet- ni ortalarında, Berlinden kalka- adreslerini alik':1ıl~ bildirmiş- R U S Y A H A R 8 f ~ ır 
li \'e ayni zamanda ne kadar zor rak Amst~daına. gidiyor. Orar " Mut.tetikler harpten " Bir milyona yakm tir. Mal\ım oldugu uz.ere altı ço- - 1 Denizlerde harp 
olduğunu tebarüz ettirmek için· da~i parlak geceyi, b_oı yemek- cuklu ailelerin sayısı 65 bindir. s· t 1 
clir. İngiltere gibi bir memleket- lerı, tatlı tatlı kar ya~~kcn 8()- sonrada konferanstaAlman adamımızın yakmda Bunlardan 15 b~ ~l~n m~a- ıvas opo 
te bu vazife bu kadar zor ve na- kakların neşe ve .keyfını ba~an- h fatı evvelce veıilmiştir. Genye 
kıs bir surette ifa edilirse aıtık lıkln ıııznamesine kaydediyo~. tabiyesine karşı muteyak- yeni bir cep eye ~bın" J:!!in ~~une biri~yı: muharebeleri 
diğer milletlerin ne kadar nazik Felemenklilerin zevk ve sefa ı- k b 1 1 d rlar atıf acag'"' ini samyorum '' 
\"~ mun.zza.ın bir dert ile karşı· çinde yaşadıklarını yv.ar~~n iZ U unma 1 1 " için, Meclis; şeker istihlılk rcs- • d d ti d • 
!aşacakları tahmin olunabilir. tehlikeye kör bulunduklarını ila- Nevyork ,8 (A..A.) •- Bilyük Londra, 8 (A.A.) - Dün a.k- minden bir :buçuk. ~iyon lira.yı Ş e en , 

Bir memlekette hür gazet~IC'~ ve etmekten kend!ni ~3:~~ş- Britanya elçisi Lord Halüax, §8.Jn Cardiff civarında Kelysly- l'nı işe tahsis etmi~ır. Bu bır 
Lulurunası ve her vakanın gunu tır. Bazı kimsclcrm gozunu aç_ • Siraküz üniversitesinde söz söy- de söz söyliyen parlamento \iye- buçuk milyon lira, mühim bir 
'LI •• üne gazete sütunlarına ge<;- mıya çalışmış. Fakat nafile. liyerok demiştir ki: }erinden Sir J a.n Fraser, §()yle kısmını köyliller teşkil eden c;:ok Al ) 
~i halkın harici siyaset h~- "Onlar sulh istiyorlar, ~at ~a- "Hitlerin artık harbi bzana· demiştir: çocuklu ailelerin roükafatlannı man arın çenup 
kınd~ doğru bir fikir beslemesı- yat istiyorlar. Fakat kendılerıne mıyacağını bildiğine ve bu sene "Tarihimizin en buhranlı gün- almalanna k8.fi gelecektir. Çdk C ephesİnde de 
ni temine kafı gelmiyor. Meto- bu hayatı temin edebilecek fe- kazanamama bir daha kazana- lerine yaklaşıyoruz. Hayatımız çocuklu ailelerden bun<lan son-
dik neşriyat olmadıkça her oku- dakarhğa yanaşmıyorlar. Krali- mıyncağı muhakkak olduğuna bahis mevzuudur. Tnmamiyle ra müracaat edecek olanlar için f a aliyet gö.ster-
nnn şeyi tam mana:;ı. ve §Üınu- çe ~üttcf~k genel k~ylarla, hayli eminim. ~ ibir fikir olarak söylüy-0- Sıhhat VekAloti bütçesine ayn-
liyle anlıyabilmek ıpn ~nsen hatta Be~çıkalılarla bile konUŞtı!· (Sonu 98 , a, Sü. e da) (Sonu S:ı. 3, 80. 3 de) ca tahsisat konulacaktır. dikleri a n la I tyOr 
hazırlanmış ve bir~ hır şey- masına. ş4idetle muhalefet etmış ------------------- ------- --------
ler öğrenmiş olmak ica:bcder. deniliyor. Halbuki b~ ~~a, 
Bir memleketin umum hal~n~ huduttruı geçerken gordugum 
değilse bile büyük ~ye~ vcçhile, Almanlar, Felemenk 
böyle bir seviyeye yukseltebıl· hududuna a.sker ve le":a~ yı
menin ne kadar gayret v~ za- ğıyorlar. Harekete geçtikten za
man istediği düşünülürse ınsa- man müttefiklerle genel kurmay 
nın başı dönmemek imkansız- görüşmelerine vakit kalmıya
dır. ca~tır. ~~üt~ikl~rle müdafaa 

. ti ki iki cihan harbi a- planını bırleştırmıye kalktıklı;-
Ganp . r alnız İngiliz rını Almanlar duyarsa bunu bir 

rasınd~ d_evr~e k "liz devlet tahrik addedeceklcrinden ılwrku
halk kut.lesı değilJ bfıe dünya yorlar." diyor. Dört aya kal
adamlarından. çogu diktatörler ma.dan Alınan orduları Hollan
du~. ve bilhd:3' esaslı bir fi. dayı çiğniyordu. Danimarkanın 
zihnıye.~~~~ ·ıdilcr İngilte- ve Norvcçin bir geee içinde isti
'kir edilll~ ~~ard ·e m·um· • lası bile Felemenklileri ve Belçi-
renin son zamu.uı a n yandırmı kifi gel 
taz bir şahsiyeti olan Sir Aus- k= u ya -

Mevsimin en güzel röportajı : 8 
~~~ 

=SÜNGER AVCILARI=-
''Halikarnas Balıkçısı,, nın 

. ,. 
samımı iddiası 

Bodrum, Afrodit'leri, Zevs'leri, Apollon'ları, BakUs'leri, Orfe'leri ve 
VenUs'lerile bUtun Yunan mitolojisi bu iklimin mahsulü idi. Fakat 

bu koca medeniyeti yıkan şey de bir sivrisinekli 

Volkof'ta Ruslar yeni 
bir hOcuma kalkblar 

[.A . .A. teZgra{larından 
hu?a.'a edilmiştir.] 

Rus tebliğine göre, Sivast'> 
Polda anudane çarpışmalar de
vam ediyor. Almanlar burada 
zayiat vermi§lerdir. Kızal Yıl· 
dız gazetesi, geçen hafta 528 
Alman uçağının tahrip olundu
ğunu, Ruslann ise 151 tayyare 
.kaybettiklerini yazıyor. 

-Bioo&opcilıı Taarruz 
Roytere göre, Almanlar K~ 

( 8onu I•. a, 8 G. 1 do) 

id 

Japon do a nma· 
ının k aç a t a 
olduğu haber 

• • 
v er ı ıy o r 

iki Japon k ruvazör o 
daha hasara uğratıldı 

[A.A. telgmfl,annda,. 
huUisa edilmiştir. 

Amiral Bimit.z Midvay cicniz 
muharebesinin görünüşe göre 
bittiğini ve Japonlann geri çe
kildiğini bildirmiştir. Müttefik
ler, evvelre bildirilen kayıplar
dan başka iki Japan kruvazörü 
nU daha hasara uğratmışlardır. 

Haooy Oioontıda 
Londra radyosu, Japon denb 

altı gemilerinin Havay civarın. 
( onu 8a. 1, 8 ü. 2 de) 

ten Chamberla.in hariciye nazın m · 
ğu sırada· "Lehistan Eğer dünyada vakalardan I> 

bulı;ındu w da hlçblı lngiliz ret almak denilen bir şey varsa 
~~~g~~ u~k lngiliz neferi- b~r m~lek=~~-::~kJn~u;ıiye- "- Şu gördüğün tUrbe, •lHa· 

aan Çavuş,, undur. Halk dilinde 
menkibesine bakılırsa, "Hasan 
Çavuş misilsiz bir kahraman
mış. "Hasan Çavuş'', İstiklil 
H arbinde, şimdi türbesinin bu
lunduğu bu yerde, iki düzUne 
düşman neferine, tek başına pa
la sallamış, Nihayet, korkunç 
bir kılıç darbesi, Hasan Çavu
§un kellesini ti kökünden ~!O-
mi§. Fa.kat Hn.sa.n ÇaV\l3. gov· 

YAZAN 
[ NACI SADÜLLAH l ruları gibi dağıbrlarken, Hasan ,,, ... -. 

Çavuş da pervasız ruhunu, hak-
HAZRETi Ali 

. k ·itlerini tehlikeye koy- yı tenvır v t:öUIUe ç usur 
nm ~" demişti. Halbuki etmemelidir. Yazmalı, söyl~e
~ tan koridoru davasının li, tekrar tekrar yazmalı, soyle
Brit!ıya için ne kad:ır haya.ti meli; b~adan, ~~ 

ehemmtyeti haiz olduğu ni- fütur ~etirmeden, yoru ma 
:~ et h ten bu kadar çekinen söylemeli ve ;rine ~y~emeli, ~-
1n Y. arp bütiin varlığiyle ma söylemelı. Çünkü en basit 
ih gil=ı~n şiddetlisine giriş- hakikatleri b~e milyonlarca ~
m~ mecburiyetinde ika.lmış ol- n~ sokmak, dünyanın en wr ş-
masiyle sabittir. Sir Austen dir. u~~ınn Oohlc1 y & T ffRT 
Clıamberlalıı'in w.fsı .. tındau son- WKı.ı- ~' 

desinden aynlan kellesini, 8a9-
larından tutarak sol eline alınış, 
ve sağ elindeki ka.nlı kılıcı sa.
wra sa.vura, başsız gövdesiyle 
düşmanlarına saldırmış. Bu 
manzaranın görülmemiş dehşe-
ünden Urken diUımanlar. til yav 

kına teslim ebni§ ! .. ,, 
"Halikanıas Balıkçını.,; •'Bod 

rum - Beşkuyular,. yolunun bir 
kenannda rastladığımız bir tür 
be hakkında bu irabatı verdik
ten sonra ilave etti: 
"- Ciddiyetime bakıp da, bu 

söylediklerime inandığımı san· 
ma. Vakıa, Hnsv.n Çavuş, o kav 

(Sonu l a. 1. 60. 1 do) 
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•• nng r 
· - Baq tara/11 incid8 -

gada, hakikaf:mL ~ döğ 
ınüş bir kahraıı:ı.m olahilı~. Fa
kat .IJÜPhe yok ki, onun, bı.. kah
ramanlığmı, halktan dinlediğım, 
ve sıma. anlattığım dereceye 
val'dırabildiğine inanmak mttm 
kün değildir. Zira, kellesiz kal
mış bir gövd e o derece mecal, 
ve hele o dereee. §Ulll' bulunabi
leceğine, bu efsaneye inanan 
safdillerden. bafıka. hiç kimseyi 
kandıram~ Bunun içiııdlx ki; 
ben asıl haynıti, "Hasım Çavuş,. 
un bu muhayyel kahramanlığı 
ilnünde değil, ona böyle bir ka.h 
ra.ma.ıılık izafe edebilen halk 
muhayyelesiniu zenginliği önün 
de duyuyorum ..... 

Kanlı kellesini saq!armdan 
kavramış bir insanın, başsız 
gövdesiyle düşmanına pala sal-
layışını bir düsün . . 

Bu. t.ıı.bl•>Yll çizebilmek, ~ını
dive kadar, değme sanatkarın 
mÜhayy:elesine nasip olnırurus· 
tır. 

Bir ~yın "güzel,. olması için, 
mutlaka ' doğru,. olması şart 
de':il ya~ . 

iste sanıı halk muhayyelesı• 
ıı.in' y,aratbğı harikulade bir 
"yalan,. ki, ycryüzıinün bır nııl 
yar "h.ll.kikat,, inden daha muh
teşem bir giizelllği var · 

Fakat muhayyilenin bu dere
ce enginleşmesmde, bu "iklim,. 
in büyük payını da unutma! ... 

"Halikamııs Balıkçısı,. nın 
"Hasan Çavuş,, efsanesini, halk 
muhayyilesinden ziyade, GOk sev 
eliği "Bodr1!1'1,. . ik_limini övmek 
için anlatttgı aş.ıkardı. Fakat o
na,. hiç tereddütsüz .. ina~ma.~.a. 
mecburdum. Çünku, uç bın ku
sur yıllık koskooa bir tarih, 
"Halikarnas Balıkçısı,. nın bu 
sa.mimi iddiasını teyid eden mu
azzam delillerle doluydu: Bu 
emsallıiz ıklim, sade yeryüzünün 
en nefis moyvalarıru değil, en 
mefValı ınsanlaMnı da yarat
uuştı: . 

"Afrod.it., Icri, "Zevsıı lerı, 
"Apolon., ları, "Baküs.., leri, 
"Orfe leri. "Argus., lan ve 
"Venfuı,, !eriyle bütün Yunan 
mitoloiisi, ve Skopasları. Pyt
hias'lnnı "l'Ieraklit .. !eri, "!p.>k 
rat !arı ve "Herodot,. lariyle 
büttln Y~nan medeniyeti, bu ik
limin mahsuliydi. 

"Skopa.s" "Marmarisn li, "He
raklit "Mllas,. lı, "İpokrat,, t.s
tanköylü, ve nihayet "T.arihin 
Babası,. say.ılım koca Hercıdot. 
"Halika.rnas., 11 1 yanı "Bodrum .. 
lu idi. . 

Dünyruım ilk medeniyet!.'u 
kıırnn bu ölmez adamların, soz
lesmi~ gibi. Ar!fipel .. sahillerind 
yeti~melerı. tesa•lufi olamazdı 

Y·'? 
Bu denizı iı>lduran irili ufak-

lı yüzlerce a•laya "Sporat,. !ar 
dP~iyor. Bilirsiniz: "Spol'at". 
Yu:ıÜ.n dilinde'. "Toh'.lill" de· 
ID<'lttir. 

o adalara bu ısmin verilmesi, 
masmavi denize bir dev avııcile 
rnstl!;!'k serpilmio; irili ufaklı 
'"tohum,. Inıı. and1rışlarından
o, ·. . .ıkat b~nce. o adaların 
'"t' ılıum.. ~mine liyaketleri. sa
de bu za.hıri bPnzeyilerinden de
ğildir. Ölmez insanlar, ve ölmez 
çi~ekler yetiştiren o adaları, ko
ca bir medeniyetin de "Tohum., 
llı.rı saymamıza ne mani vaı-? 

Bu!!Ünün birçok münevver 
gıı<:i~nleri 'tarafından bile layı
kiyle idtiik olunamıyan: 

"- Hayat, dıı:imi mr tek~
miilılen ibarettir!,. Felsefesının 
temellni, bundan taaa üç bin se
ne evvel.': • 

"-Her ~y akar!..,, 
"- Ben. benim deiliğin za

man, artık sen, o ''sen11 değil· 
sindir!., 

"- Bir insan, akan bir dere
de a.ypi suda. iki defa yıkana
m::.Z !,, cümleleriyle atan koca 
"IIeralUlt''. bu "Tbhum,, !arın 
mahsulüdür. 
V~şüph iz ki, "Herodut., un, 

''İ}'Qkmt" ın dehilan da: yine o 
tabii "'llohum,, laMn esrarlı Ü· 
ıw:e!eriyle beııleıımiştir. 

Hepsi de gelmişl~.r· .. bu ._mas
mavi lll!:ınıı. altında duııunmuşler, 
yaııamı.<ılar, yaratmış!ar ve kruı.; 
clilerinden sonra asla ölmiyeceki 
bir de ruh bırakarak göçüp gi 
misler: 

Evet göçüp gitmişler, fakat 
isimleri, eserleri, VJ iıısaııf 
yapıınlığı, yaratJ.cıllgı se:;diren 
ruhları aradan geçen yuzlerce 
asıra ~ğmen, haı.a. "Halil<ar· 
nas , semaııının taze ve parlak 
~iliği gibi dipdiri. 

"Halllramas Balıkçısı,. ne dü
§Ündliğümü soruyor. Ona aklım 
dan geçenleri söylüyorum. '_'Ha
likarnas Balıkçısı,. gülümsıyor, 
ve parmağiyle, karı;ımızdaki taş 
!lklar arasında bitmiş altın renk 
li nefis bir çiçek demetini göır 
tererek· 
"- Şuraya bak, diyor, bun

ları, dünyanın b:ı.şka hiç bir ye
rinde bulamaz; yetistiremez.. 
sin!. .. Bu iklim, sade "Reraklit, 
''llerodot,. veya "İpokrat,, gıbi 
''ffiyemııt., insanlar yetistirn;.ı -
mış. Bu iklim, tıpkı o suytµgı ı 

!ENi ~ABA . a 

m..ru~~~- m. ı ıı=-:=-------0-~N~=---.. ~===--=~==-----....... - ........... .:_T ..... ~-· p-~ _:I_t"'"""'1i [_~_E _s_....A_BA_~~l 
~U:~~:u~r~~~~!"~ lngiliz rihi, . im n pnl s tAQkil3tıl Bir tavsiye 1 n Alma 0nf·11uı· Acaba ?m 
titirmiş. o işte o çiçeklerden uy ~l 
birisi de budur. Bunu buradan bu· hranlı gUn'eri degv ı· ·yor . 
sök, dünyanın her hangi bir kö i t "Alman•:ıa üzerin en zesı 
şesindelci bir salona koy. Sen· -Baş f!arafı 1 in..."'ide- :ıı· 
den, ne toprak, ne gübre, hatta rum, bir. milyona. yakın adamı- 9000 tavgarelik 
iıe da güneş, ve su ister. tpekli mızın yakın.da yeni bir cepheye Bürolarda erkek 
kumaşlardan itinayla yapılmış awacağını sanıyonını." • /ilolar/a taarruz 
sun1 çiçeklerin üç beş ayda renk Ser1-t Blmkıbı:ıa l\1ukabill yet'l e !lıKlmiar dil ·J.1. 
!erini atmalarına, buruşup sol- Bi.ı: Vazife e meüuir n 
malarına mukabil, bu çiçekler; Londra., g (A..A.) _ Alınan· Ça.l'1Şl8'11?Grk Nevyork, 8 (A.A..) _ Röy-. 
şu gördüğün diriliklerini, şu gör !ar, Sırplı General Mlhailoviç'e Berne, 8 (A.A.} - Z-urih'de ter: Arny And gıızel:esi, Ame-
düğün nefasetlerini, ve şu gör- karşı harekete geçmek için teş- çıkan Tat gazetesinin Berlin rikanın Alın.anyaya. Ota.rşı yapı
düğün altın parlaklıklarım iki, .kil edileeek muhtelit bir Balkan mulıalıirine göre, Alman polis lacak ·bir hava ta.a.rnı.zıına işti
üç, hatti hazan dört sene mu- birliğinde vazife almak şartiyle teşkil!tımn büro işlerinde erkek rak.inin 150 ha.va alanına tak
hafaza ederler!., 300 Yunan subayını serbest bı- yerine kadın kullanılması emre- sim edilmiş 400 bin kiŞ.ye ih-

Ancak, tabiatin bu gözle gör- rakmayı videt.ıni.şler.di. Yunan· dilmiştir. Yaln.ız yüksek nuı.- tiyaç gfütteren bir- hava kuvveti
meden inanıJ.mıtz mucizesi önün Iı subayla.ı:ın. hiç biti bu teklifi kamlar erkeklerin ellerinde ola- nin işbirliğin zarurl !olacağım 
de duyulabilecek bir hayranlık- lkabuJ etmemiş, Almanlar da caktır. Polis i§lerine kadınların söylemiştir. Bu gazete diyor ki: 
la sordum: sözlerini geri almak zorunda alınması polis teşkit::.tı reisine ''TııaI'I'U2lar, en az 3000 tay-

"- İsmi nedir bunlaTill ?,. ~laı-dır. 'bırakılmıştır. yareli.k filolarla. yapılmak lazun-
"Halilcarnas balık~ısı'', saçla- -------------·--------------- dır. O suret.le ki b~ geceler ha-

rı kena:Ii~nden dalgalı, kirpik· va, uçuşa müsait olmıyacağına 
!eri kenclilii(i.nden sürmeli, du- göre, her gece için ve her gün 
dakları kendiliRindcn boyalı, ve için vasati bin bQmba tayyaresi 
göğüsleri kend:il!ğinden dik köy faaliyete geçirmek liızını gele· 
kızlırMnı hatırlatan bu narin ve cektir. İngilizlere gelince, onlar 
enfes dağ çiçeğinin, kendisin- OJ ayda 30 bin bomba tayyaresi 
den bile ır,üzel, ve kendisinden göndarmek tasıı.V\'UI'U.lldadtrlar. 
bile manalı bulduğum ismini 
söyledi: 

ıc_ Liiyemut! .. ,. Pasifik harbi 
Artık ı,üphe edenıezdiın: Bu.- -Ba:ı mrafı 1 inci<le -

rast, Layeınıı.t'lar ildimi,. idi... Yurcıi.Dııı bir çok ziraat bölgeleri bol ....._,,.., __ ,,_ Temizlik 
Bu "Layemutlar lkı;mi., nin 1_ ~,.........,.. 

layemut mütefekkiri "Heraklit., Ve feyizli yağm rlara llYlVUŞ Çekiang cephesinden gelen 
insanlıihn kendi de-vrindeki ha- telgrııilam göre, Çııçeu'yu işgal 
!ine alabi1di~ne bedbin bir göz DHü fm • A k .J eden .Japon kuvvetleri, bu şeh-
le bakmış. o kadar ki, tarih bu · 1 8 j 1 Uf UıUUAf rin etrafında/ki da:ğıarda temiz. 
yüzden ona: "Ağlayıcı Filozof., · • JrU li:k. ameliyesine girişmişlerdir. 
damga"ııı vurmuş." Hatta, bu Ankara muhabirimiz bildiriyor: Ayni zamanda taze kuvvetle!:, 
a ıM bedbın!iii;tni tabii görme- cic.at hal!nde bulunan. diişman 
yen yakınlar1 .. ~ün hirinde o- tkuvvetlerine karşı yeni bir taar-
nun şuurundan gQpheve diiş- * Yurdun muhtelif yerlerin·ı flt'JJnf' M ı• • d ruza geıımiş bulunuyorlar. 
mü.şler. VP koca Hı>mkliti, "Mi- den alınan maliınıata göre son. wti .U-1 8G!JSffl e 
ıas., tan kalıhrıu "İstanköy,. a- günlerde bir çok ziraat bölgele· Çin.. pazartesi akşam tebliği 
dasına, koca "Hiıxıkrat.. ın hu- rinde bereketli yağmurlar yağ- _ B~ tamfı ı incide_ şudur: 6 haziran öğleden sonra 
zuruna götür.ınii~ler. maktadır. terfiiııe ait kanunu değiştiren baıılamış bulunan Ş\J.şien dolay-

"Hipok.rtl", Herakliti muaye- Oağ.tma Ofisi teşkilatı I 4 002 numaralı kanunun birinci lanudaki çarpışmalar artan bir 
1 dd · b" f·'·- -'·I · hız- ve şiddetle devam etmekte-ne ettikten sonra, onu getiren e- * Daintma Ofisi •~kiliitı ku ma esme >r ~ .. .,,,, enmesıne di 

rl. oagı· ı·mı' ve sormus · 0 • 0 ~., 1 ve yine ordu subaylar heyetine dir. Ş"hir yakınındaki. dşman ' ~. · rulmak ür.eredir. tis ayrıca " s· b d b "d ı· mahsus terfi kanununun muad- kuvvetleri Çin taarruzları so-- ız. u a amı ana e ı,. ~ilayetlerde umuml tevzi mağn-
diye mi !\"etirdiniz ?,. zaları da açacaktır. Bu hususta 1 del onuncu maddesinin değişti- nunda ağır kayıplara uğraını.ıt 

y 
Prag, 8 (A..A.) - Heydriclı'ln 

cenaze töreni dün, Prag şa.toau
nun merasim avlusunda yapıl
mıştır • .M: Hlııımler ve yanında 
himaye .idaresi hükilıneti 8.zas 
olan M. Hacha. da törende hazır 
bulunmuşlardır, Polis, Generali 
Dalueg söylediği nutukta Hey
drich'in vatana yaptığı hizmet
leri hııtırlatnuştır. 

Benzin tahdidatı bir ay 
dafıa uza1ıldı 

Ankara., 8 (A.A.) - 9 Eylfıl 
t:a.ı:ilıinden itibaren benzin tevzi
atında tatbik edilmekte olan 
tahdid<ıt 9 Biriueitesrin 1941 ta.
rihinde ilan edilıniş olan esaslar 
dahilinde 9 Temmuz 1H42 tan· 
hine kadar devam edeeektir. 

H'Her n rbi 
kazanamıyatraktt r 

- ~ tarafı 1 tnoido -

Eğer zaferin senıercleriıti em
niyet içınde tDplaına:k istiyonsa:k, 
sizin memlekctiı:ı.ize de, benim 
mamJeketime. de büyük ve de
vamlı bir mıısuliyet yüklenecek~ 
tir. Alman milleti için uygun bir 
yer ayırmıyan hiçbir sulh mu
vaffakıyetli alamaz, Bununla 
beraber mü.btcfiklıır harpten 
sonra herhangi bir lronferan:ı 
mruıaaında Ahua.ıı tabiyeııine 
karşı müteyalokız bnlun:ınalıdır
la.r." 

B "''"'! rilmesine ait kanun 18.ylhalan da lardır. 
erın, er: qalışmalıır sona ermok üzeredir./ • M 

. tevhit edilmek üzere Milli MU- Tokyo, Japonyanın şimdiye ler acar başve 
"- Evet!..,. cevabım verınce, Safyaya gide.n heyetimiz j dafa.a encümenine verilmiştir. karşı • H'lpokrat: kadar hiçbir düşmana :re-

"- Ben, demiş. hayatımda * Trakya Demiryn.lu müna- Bundan. sonra köy okulle.rı ve hirll gaz kullanmadığım resmen kU"] •m• llııfıuı İl• 
bu kadar akıllı adam görme- kal§t işlerini tanzim ve müm- enstitiileti teşkilatı kanun la- liildirmeıı:.tedir. 1 . n.au e 
d" 1 kere için Sofyaya giden heyeti- vihasının müzakeresine devam Rusya'yJ ts.hdUt 
~~n]Prcle okumustum: Bil- miz m~k~_relerini mtirm.iştir. edilmiş, 25 inci maddesi enci!- (Ba,taıWs 1 flri 8!JllıifefleJ 

yük adamlardnıı birisi: Hı.lyetkikit. gııne kadar şehMmızeı mene verilmiştir. Vişi, 8 (A.A.) - Rus . Anglo- eszı·ynetasıgnoct.!ı!"ü1m·.Yll';!;~-askeri. • vıı.-
. E" d. d d.. ge ece ır. Meclis gelecek toplantısını Sak.son işbirliğinden bahseden. • ...,, ...,,.~ 

"-. g~'"-. ıyor u. uııy_a e- Fevkala" de kaza veraisi akt Japon lehinde yaz.an Şangha)'da MU!akat esnasında AJ.ınıın. 
debıyatırlı ~' ' '~ sayfaya sığdır] . fTÇ' *> • Çarşamba günü yapac ır. kan b" • 0 S t R · - "' k ı~ d k t ~ı · ır gıı.ze..,.. avye usya Hariciye Nazın Fon Ribben-
mak lfur..nn aA!irse, bunun yii4 * "ev a a e ı:zaıı..ç e~ın • Japonya ile olan mu.a.lıedelerine n M ı K ·ıe1 il u •• 
S•"f"oını eshl Yunan edebi=tı.I edenlerden fevkaliıde .. ver~ıye Basraya Ameriltan sadık kalmalıdır, yoksa vaziye- ·op, areşa eı e '°""ar 
-. ~ ,_ aı·t !ay" iha İktısaJ: Eııcumeninde • • ? Hariciye N= da lıazır bu· 

ak 1• ' L-- ı-~t tin değişeceği umulabilir, de- ı !ardır na ayımı aınm.,, tetkik edilmektedir. Bu layiha BSft-r mı: çıa ı. melı.t.eclir. unmuş · 
Bu nokt:ı..lar1 da b>barüz etti t af d k" t tkkl on güne Bu görüşmenin Hitler tara.-

dı.kten sonra, size asıl ==cagı· · er ın. a ı e. 
1 

er " · Vaşington, 8 (A...A.) - Bas- f ,.., '-' k ·· 1"" "· 
~ .... - kada7 ıkmıı:! edilecek ve layiha ray.a .Amerika ask.erlerinin çıka- sorulan harbiye nazırlığı sözcü- ınuan .,,,. aç gun evve ,,, 'n ......, 

nız vakıayı bildireyim: Meclıste müzakere olunacaktır. rıltlığı haıkkmda:ki haberi teyit sü, bu hususta hiçbir tefsir ya- reşalı Mannerheiın'i ziyareıiten 

T rııınva,.W... binip iıııel'kel( 
kıqısmdak!nln 

~ mı, y-0&.sa a.Ii! ilıtiyar 
olduğuna dik.ka.t bile etm~ 
göğüs vurnp, omuz oynatıp saJ,J 
dı!""alrt3 dmoıım edenleri gö~ 
dUkçe- mahut fılırayı hatırla.< 
maımya imkan olmuyor. / 

Bu fı.knya ~re dünya ya.ra) 
tilir'keın bir gün divan olmuş. l:ııJ 
sanlar ba.JmıışJar ki kendiler~ 
milyoıılarca misil mt'rl<ep var, 
koıianuşlar. İçlsrinden bir 00. 
bileni ikıriemiş, diz ,.,.,,.,,.. • ıı - ,,........,, ag Yll 
aghya: 

- Yaraıbbı ! demiş, bizi malı,. 
veyle, dünyaya yollama. 

- Ne için ya kulum? 
- Çtinkü biz, yani mahlıl~ 

tın eşrefi sayılan iruıaıı.lar lm'k: 
elli neferden ibıı.retiz. Ha \l'uki! 
eşekler saymıı.k!a tükennıiycceıı: 
kadar fazla. Adaleti rabbaniye· 
tin kail ntidir l<i eşref mahlil
kat olan hiz insanlar çifteler al
tında ~lelim, kahrolalım? .. 

Bunun iiztırine bir hicabı iz.. 
zet daha ı;;affi.r olmuş: 

- Hekhs•u )la kulum. Oıı[a.. 
rıu yansını in"" n ettim ..... 

* te traın.vaylarda, vapurlar-
da., trenlerde kadın, ihtiyar, Ç()o 

im, çocuk e:owtmeyip göğfuJi. 
yen hoyratlaı, ilk in ;anların 
haklı. itira:ı:ı üzeıine insau eililen 
zümreye mensup olsalar gerek ... 

Afrika harbi 
- Baş tarafı 1 inciık -

kallmklannı, fakat bu hücumuıı 
püı;kürtüldilğüııü, 1ıı.gilizıerin 
Hım:nak kalesini ele geçi.I'dihl& 
rini 'bildiriyor. İngiliz hava teb
liği, biı·~ok Mihver t:ıcyt kollan. 
run dağıtıldığını, Bingazi J.iiruı,. 
nına taarruzlar yapıldığını h• 
ber V«Jnektedir. 

Bedine Göre 
Berline ğöre, 6 7 haziran g& 

cesi, Alman savaş uçaklıı.rı şi
mali Afrikada sahra hava alan
larına şiddetli hücumlar y~ 
!ardır. Tobruk limanı tesisleri 
ve İngiliz saftan gerisindeki &• 
ra:ba kollan bombalanmıştır. 

Vışiye göre Alma.ul.ar 13 gtın
de 10 bin esir alınışlardır; 

lıatyıuı Tebliği 
İtalyan tebliğine göre, OJl.lUICU 

m<ıtörlü Hiıı.t tuğayı komutam 
esiz: a..lınmışt.ır. Loııdra., böyle bir 
teşekkül olmadığım, haberin aıı· 
!aşılmadığını söylüyor . . "Dünyanın en akıllı adamı,. edecek mevkide olup olmadığı "8lllly.acıığı. cevabını vermiştir. hemen sonra yapılm.ıısı, dllikat 

nı, düny.a edebiy.ııtının en büyük Rı.~ ha-t....1• ---------------- ~ı çekmektedir. Anlaşıldığı- ============ 
ustalarını. heykeltr.aıılık sanatı- .. _, - FD' na gör.e, .Abuanya, bliyiilı: yaz Teşekk.iir 
nin ilk- deh9.l.arını, '"tarih,, ilmi· il a ru 1 taarruzuna. girişirken küçük or- Bakırköy Emrazı Akliye Hastaha-
nı·n '-"nı"sı"nı· ~·a-,•-- bu "Laye- - BO§ ta.rafı 1 incide - t.akla.ı:iyle da.ııışınayı !Uzurn.lu 

lI.d. J L'<l,.VJJ.t nesi cerrahi kısmında tedavide ba---
mutlar İklimi .. nde- doğan o lms nıınuevveldımberi ilk defa sı,. görmüştür. Malilmdur iki, bir lunduğu müddet zarfındı:r merb.umo 
koca mc:dımiyeti n. e yı!c.mrn bili· ı va.stopola. taarrum başlamışlar- Kurumu •n'·'-'--' mü~et evvel, Hit~r • ~~liııi zevcim" karşı göste,;Jen yüksek alA-
yor musunuz? dır. Diğer taraftan A imanlar, - Baş tarsft 1 inoide - ="-"'wuı 'kıırulbly,ına mülakatı olmuş, unu t &on ka ve ihtimamdan dcllayı hastahane 

Bildiğimiz mimmini sivrisi· Cenup cephesinde mkrar faali· gııni§letilıırıık ı:nemleluıt ilıtiYa- son verilmiıttir. Manııerhcim'i ziyareti ta.kip et- sertabibi Dr. Recep Rüştü, Operatör 
d • k k '-' •.• .. term. ktedi 1 1 cını karmhvacak. bir t·"''· geti- uava Kurumu mer•·- miş-, bıurun arkasuıden da. Ma-neğin tası ı-ı;ı os oca ..,,r ,.,..,,. yet gos e r er. ..,....,. """"" n l\.Q4 carlal:la görüşme yapıluuştır. Hamı Dilek, Dr. Rosim Hatiboğlu ihı 

ma ... l:Vlca bir medeniyeti yıkau Moakı:>vada, Leningrad. c.ep· rilmesi ve l:ıillıassa. Türk mi.ihen.- Müla:kattan SQllI'a neşrolunan diğer doktorlara ve Başhem$il'e Me-
sivrisinek: İnsan bu müthiş ha- besinde çok şiddetli bir muha- dls ve kalifiye işçilerinin yetiş- idare. he.yeti ~-"lig-de , ___ ,0 _n'arm an'anevi lihat Altında! ile diğer hemşirelere 

tu1 b · '--'·•e oldu tirilınesi hususlarına çolk. efuım· '""' ~-~ ükra. his! --~ aı ...... -~-kikatin önünde .... sıtmaya tu - re enın cereyan eunCN- • !fava Kurumu Genel Mlırkez ' Alıman . Macar dosUuğu zihni- ~ n erum enen ,,...,.an ~ 
muş gibi titremiyor mu? ğunıı habeı: vermektedir. miyet verilmesi !Uzumu kayde- =-·eti uenı· m-'·•v id•~ heye yetı· içinde yapıldıgı" kavdolun rim. 

Almatı Tebliğine Göre clihnekteydi. """·' · • .,.......,~ -~ • , • Sümer Bllınk Bakırköy Bez ve 
Pa-muklu M~mıucat MUeaeeaetıl 

Teknik MOp.viri merhum Muzal 
fer Sfrman'ın evi Vild.an Slrmaa 

Deııizlefde lıarp. 
- Bil§. faf·a/• 1 incide -

da hareketler yapmakta olduk 
!arını haber ver.iyot\ 

JaLlOll donanmnsı M.idvay a
dasına lur.şı yaptığı akında ağıı:I 
kayıplara uğramıet\r: !ki ve a 
ÜÇ uçak gemisi batıMlınıştlr. 

Aynca 9 geminin de hasara uğ 
ratıldığı söylenmektedir. 

Amerikan donanma.sının ka
yı:plan ise, yxra. alım bir uçal< 
gemisi ve hasara uğrayan bir 
kaç uçaktan ibarettir. 

Nesredllen tebliğ, Japon do
nanmasının kaçmakta olduğunu 
biltlirmektedlr. 

Amiral Kitıg'i11 Tebliği 

Amiral füng tarafından Va
şingtol!da neşredilen biı- tebliğ 
A.ınerikan kayıplıınıun Japon
Jannkine nisbeten pek az oldu.
ğunu bildirmektedir: 
Çarpışmanın pasifikteki va

ziyeti değiştirecek mahiyette 
ojduğıı söylenıneld:edir. 

Japonle.ı:ııı yeni gemi inşası 
Aınerika.nınkinin ancak yansım 
te~kil etmektedir. 

Mercan Denizinde cereyan e
den qarp:ı.r;ınalardan sonra Ja
ponların bir tarafta taattuza 
geçeceği zaten bekleniyordu de
miştir. 

'Japon Z.mfaıh 

General Arnold, bugün yap
tığı demeçte, Amerika hava kuv 
'\'"etlerinin harp ~ında.nberi 33 
Japon muharebe gemisi ve 44 
yük ta~ıt ve petrol gemisi hatırı 
dığmı, 300 den fazla Japon uça 
ğı tahrip edildiğini söylemiştir. 

Alman tebliğinde kaydolun- Hesap encümeni raporu, ku- ti aşa~daki zevatı seçmiştir: lllll!ttur. 
, duğuna. göre, 7 Haziranda ağır rum muamelat ve hesabatının B.aııka.n. Şükrü Koçak. Erzıı. Mülll.kat esnasınclaki aslferi 
kayıplar veren Ruslar Vollı:of yolunda ve memnuniyet verici rınn Mebusu, ~an vekili M>- görüşmelerin büyük yaz taamı.
bölgesinde taarruzlarma devam bir intizamla tedvir edilmesi hu- diilhnk Fırat Erzincan. Mlı-busu, ziyle alıürah olduğu tahmin edi
etmi~ler, yeni bir hücuma geç; susunda başta genel merkez he- Cıınıil Uybadın Tekirdağ Mebu- liyor. . . • . 
tnişlerdir. 40 zırhlı otomobıl yeti olmak i.izere idare heyetinin su. Üyelııı:: AW:. Tüzün Münir En Miilıim ~Bin 
tahrip olunmuş, Leningrad sa- ve bütün. memurların büyük- bir liiJBı:e.v Göle Nıı.Jıiye Eİgii:n, Rı· Bundan. bıı;şka siyasi. olayla-
vasle.rıııda 4 tayyare· düşüı:iil- feraıf.ıtle çalllJlll1Ş oldukları b" zac Ertıın, RÜııtü Uzel, Süreyya nn. miibimletiııden biti.de.Tran-

.. tü' hassa. tabaı::üz ettirilerek ~ne! Yiğit, Genlll'lll Zeki Soydemıir. silvanya d:avasıdlr. MaJ.funıQur 
muş r. -·· . . .,__ ____ ""·· ki vı h:ak '----'.-le Askeri bir kaynaktan haber me""sz heyetinin lıu=uıı o.w-- a, k"I- . fnJ: ' y11J1a• em. "'"''"'": 
verildiğine göre, Kerç Yanma- ' ru!taya teklif eylemek .ı;ruretiyle c8SV6 l tlt ÇQf 21ya ıru Tranııilvanyanıu büyük. bir Uıs
d.asın.da Alman. savaş uı:aklB.I'ln sona. ermekteydi. Etrcüınen ra- ~. 8 (A.A.) - &ı:şvekil nn Mıı.ca.rl.ara veı:ildiği, B.oınen
dan mürekkep çok bilyülr teşkil parlarımıı k:rbııllinden sonra. Ku Dr. Refik Sa: dam bu ·· saat !er de btına razı ?ldukları halde, 
!er, kara kıtalarının harelı.etle- rultay yeni genel menkez heye- .. '1 ' gun . Romenler Tramıilvanya mese
ııini desteklemişler vo Sovyet tini se.qmiş ve hava şehitlerimi- 17 de Türk Hava Kurumu seki- lesinin hilli nıevcııt olduğunu 
sahra mev'Zilerile bataryalıırım zin ruhlaruıı taziz için beş daki- zinci kurultay delegeleri şerefi- ;;öylem!iye bıı.şla.nıışlardıı·. Bu 
ve Sivastopol şehrile limanını ika ayakta ihtiram s.~kutıınd t °:e Şehir !o~ bir çay v~ye.t.. Macarlar arasında bü.-
bombalaımşlardır; bulundnkbın sonra Turk IDı.n zıyafeti vermı.ştir. yük guceniklik uyandırmıştır. 
- • - - Bil' İJıfüruıj Dıııha ......... ~ .................. 

tz 
"Haz.reti. Musa." tafrihmnız balilıyayım'.' diye ~ başlamış 

sona mil. Bu. tarihi tefrikamız olduğunu okudum. Hiılbuki; 
h !l'kkın dıı. bir karimiz ıtarafın· Kur' anı Kerim, biı:kaı; •bendinde, 
dan, tefrikamn muharriri arka- si.lıirbazlarnı Musa: Aleyhissela
dlIŞillllZ Mı:ıI:ıarrem Zeki Koı:gıı- m11 1'Biz mi, yolı:sa. siz mi işe 
na gönderilen; tefrika ile yakın- başlıya.cağız?" diye natıktır. 
dan alfıkalı bir mektubu neşir Sihirbazların Mil.sa. Alcyhisae
suretiyle oku~ tara.- lama bu şekilde danışmalan, 
f ·-"·- zev'lde ta.kip edildigın-· i bir hürmet ve saygı idi, Beni Zi
~ğı.mı:z bu güzel yazıya son ııa.n da: "siz başlayın" dedi..,öi.ni 
vermiş oluyoruz. ayetten öğreniyoruz. 

Hazreti Mevifuıa, Mewıevi şe
"Mnh.tereın üstad ! · lifinde bu bahsi izah ederken 
{Yeni Sabah) gazetesinin 27 sihirbazlanu Musa Aleyhiııse!B.

Nisan 1942 tarihli nüshaauıda ma danışmakla gösterdikleri -
(Hazreti Musa) bahsinde bir bilerek veya hi!ıniyerek - hür
nokta.yı müsaadeleriyle arzed.e- mete mükil.fat olarak Cenabı
yim I ha!k sihirbazlara nuru iman gibı 

Sihirbazlarla karşılaşt:ıMn.rı en biivük nimet.ini ihsan ettiği 
anda "Musa Aleylıi.sselfurun. si- ı gibi sihirlerini kullanmakla pey
lıirbazlara. siz mi, yo.kııa ben mi e:anıberine 'brsı e;elm.elerinden 

--l 
..... u • • , .... 

de· cezasız ka!ma.rnıılarr 13.zımdı. 
Bu sebeple de Firavunun kal

bine gamp ilka etti; el ve a
yaklaMm kestirdi.. diye uzun u. 
zadıya tafsilat vermekle beynn 
etmektedir. 

Bu nokta"ı, sırf zatı iı.li
lerine karşı beslediğim samimi 
ve kalbi bir ınıılıafıbetin tezahü
rü olarak arzedi yorunL Her han. 
gi bir zchabı:ı. fikrinize doğnııı.
masmı rica ediyorum. 

Çok büyük irşatlarından bilit
tel'rik: cins ve mezlıı..'P birçok a
nasıra mensup herkesin müste
fit olduklarına kamim. Sa.iniz 
meşkur olsun. 

Hürmet ve tazİnılerimin ka
bul buvurulmasım rica eder ve 
bu yolda büyük muvaffakıyet
ler niva.z ev1criın." 

Bir ara.tık Macar bamnı. ile 
Romen ba.sını arasında Transil
vanya yüzünden alıp yürüyen 
neşriyat müruıselıetiyle miıtare
ke yapıılmıştır. Fakat bu şid
detli neşriyat, ıı.isbi bir sükii.ttıa.n 
sonra tekrar başlamıştır. Belki 
Maı!ar politikacıları bıL mesele
yi artık kökünden halletmek i
çin Alman liderleriyle görüşmek 
istemişlerdir. 
Diğer taraftan İtalyan • Fran 

sız münasebetleriyle Btılgar -
Yugoslav münasebetlarindeki 
son safbalaı-da A vrupadaki si
yasi davaların ne derece halden 
uzak olduklarını anlatmakta.dır. 

Çekya \la Mol'J,VJı:ula 
Bu.ndan iraııi<a. işgal altındaki 

yerlerde de vaziyet k ıı.şıktır. 
Haydrih'in katlinden sonra Çek- 1 
ya ve Morav,.anın iki kuımıı. ay- ' 
nlaca.ğı bildiriliyor. 1 

Alın:auyruıın. bu tezatları orta
dan kaldırnnya çaııı,acağı Uillul
ma:lWıdır. Alınanyanın gimdi dü 
şündiiğü ycgme nokta, kvrn
panın Alman za.ferıni tem.in ede
cek şekilde teşkilalllı.ıı.du1lıııa.sı
dır. 

Açık teşe.kkür 
Vefatile bizi büyük acılara dtiçar 

eden merhwn zevciın Muzaffer Sir
man'm cenaze merasimindQ bulun
mak zahmetini gl:istcren, çelenk gön
deren ve taziyette bulwıan bütün 
dostlarımıza ayrı ayrı teŞekkür et
mek imkilıum bulameclığımız için. 
kendile~ karşı şükran hislerimizia. 
iblfiğına gazeten.izin tavassut elmesi-
ni ı:aca. ederiz. 

Vildan Sirman 
Oğlu 

Met!• 
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1 RADYO PROGRAMI ' 
9 Haziran 19•2 -

=l_H_A_R_P_D_UR_U_M_U_I= 1 

Ki SiLAH 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZIRAA T BANKASI 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 

T.30 Pro~ 
7.33 M!Ulk 
US AJaıııı 
1.00 Senfon!Jı: 

19.30 Ajana 
19.tS Serbeot 

Kuruluıı tuihl : 1888 - Sermayetti: 100.000.000 TIR-il ._ 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Par\'3Jar 
- Ben, yaMdıJışmı ttibar!yte j diiler~ Peeım başladı. em "" 
~ Allııılı bilir 118 olaca- "1iY.eJ çırpuuyorlardı. Kel Memi- l.30 Evin Saati 
lım. ben, ne bileyim.. Şimdi lin gururu belliydi. Dünyaları 12.ao Program 

10 dakika 
19.!15 Fasıl Hey•tl 

20.15 ~ Ga. 
20.~ Film 1!üzi11 
21.00 Ziraat 

Tank ve tank savar fop 

Zirtı1 ve icarl her türlil tı.nlıı& muamelderi 
Para tıiriktireııler 28..800 lire ikramiye 'ftriyoı 

tıı.yifli göziİ",IOl'ltlXI kerıdimj Ba- ben yarattmı diyordu. 12.33 Saz eııerlerı 
laırmn ıneydaııd& bir ukatlığa Niha-t helillaşmalar da ol- 12.15 Ajans 
aı}rıının.. Bu AJ!ahra bileceği du. İki taraf güreşe başla.dıla.r. 13.00 Şarla n 
tft;iF. 1ıısa.n saat gWidir_ Ne o- Çalık, Cazgır, Arnavutoğlu, .Ka.- Türküler 
lor ne olm&z. O derece l!rendinıı vasoğlu meralttaydılar. Şöyle 18.00 Proeram 
güvıemneınelldir . .Allah ne talk.- düııünüyorlardı: 18,03 Milzik 

Takvim! 
ıı.ıo Ork .. n 

Eserleri 
Zl.30 Koouş>na 

:ıuş Kl1ısık T!lrlt 
Mü>.itl 

JJbya hııreUtıınn son &Oıcıys ginliği bir sırada tngilb fıoı>
çmımıun kütle ateşine başvurduğu a.nla.,.ımaktıadır. Geniş bir cıep
henlıı her böllm6üıde ih1iyaea uygun bir abıf> kesıa:fetı arnnamıya.. 
eağıDa göre, ajansların haber verdiği ~ tevkifin zırhlı ve 
ınotörfü lıopçu lıarafından yapıldığında şüpye ~ 

dil' ettiyse o, ohır baba! Bakar- - Acaba Yörük nasıl bir gil- 18.15 Fasıl !ıeyetı 
9lll bir yu'den kayar, bir ıkaza;yc. re§ tabiyesi tutacak?.. 19.00 Konteına 
• uğravıtbillr insan... Kel llemişinki belliydi. Gad- 19.15 Türküler 

Z2.30 Ajans 
Z2.4S Kap&Wf 1 Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 Zıraat """*""'oda Jnımbaralı Ye kumberımz taoarrtıf M<aplıırında 

en az 50 llraııı bulunanlııra ..-de t defa çekileeek kur'a ile aşagıdakl 
pllna göre lkr~ ıJatıtıı.calı:tır. Dedi. İşte YörWt Ali, böyle ~ h~ına. ~ 

~ Aliydi. Daha. ziyade te- Bu, gureıı ta.biyem aşW.rdı. 
' ftkkiildU. Fa:kat bu, tevekkül • • • 
bil)bir vakit aptallık değildi. -=I SPOR l=

Admİf8 gitti 
DoğTU idi. İnsan makinesi bu... Kel Me.ıniş, Yörük güreşi ba.ş
!Her türlü :razaya ve belaya ma· !adı. Yörük, her vakit oldugu 
ruzdu. Fakat Kel Meıniş, mük- gibi sükfıııet içindeydi. Yalnız 
teıit ve dindar bir adam olmak· suratlı, keskin ve ciddiydi. Ha
la beraber atıp tutuyorda lJe.. rekatında hiç acele yoktu. Has-
ri gidivor: mının eruıe~inuen bağlamış, ba- Vali misafirler 

- O, altmııs okkalık çocuğun şını yan tarafa çevirmiş, sağ ko-
kcrniklerini kıracağım.. lunu bir içeri, bir dışan kılıç gi- ferefine bir 

Diyordu. Çw.k bunları işit- bi sallıyordıı. Dimdik duruyor- • f d • 
ınişti. Yörüğün bir tabiati daha du. Hasmın önüne koyduğu zıya et ver 1 
vardı. Kimse ile görüşme7Jdi. ayağı biraz kırıktı. Arkada bu- Bir haftadanbeıi şehrimizde 
iFikirlerini kiınseve açmazdı. Çe- lunan ayağı gergindi. Yöruk, bulunan takviyeli A.dmira takı
nelıa.z bir delikanlı değildi. Akil da:ma böyle dururdu hasımları 
ve kamil bir adamdı. Buna mu- karşısında... mı dün akşamki Avrupa ek.spre
lca.bil baba..qı çencbazdı. Ağ7.ına Kel Memiş, na de olsa hasmı- siyle lstanbuklan ayrıloıştır. 
geleni konu~ sinirlcnirleı·· nı tanımı§ bulunuyordu. Fakat Misafirler garda İstanbul böl
eli. Baba oğul katiyen biı ibirle- kcndJaine çok güvendiğind€n o- gesi mensupları ve kalabalık bir / 
rine benZ<cmezlcrdi. Yörük Ali- nwı oyunbazlıklarını iyiden iyi- sporcu kütlesi tarafından uğur
nin, daha ziyade anasına lıerıze.. ye sezemiyor ve, yahut kendi· lanmı.:ıtır. 
diğ'ini söylerler. Anası dıı. Yö- ne güvend.ığinden dolayı hiçe sa-
rük gibi sessiz bir kadın imiş. yıyoıdu. Yörü;;iin böyle sakin Valinin ziyafeti 
Yörük, y'l.lruz baba. tarafından \'e haınlesiz duruşunu bir kor- Vali ve Belediye Reisi B. Dr. 

L ihyada 28 tonluk Ameri
kan tankl=nı.n ve büyük 

çaplı İngiliz tank savar topla
nnın önemli roller üa ettikleri· 
ni ajanslar bildiriyorlar. 

Hap, ihtiraı kamrılar. Teknik 
sahada yarı de\·am ediyor. En 
iyisini ve en çoğunu yapanlar'\ 
yarından emin görünmektedir
ler. 

Cepheler, daimi bir faaliyet 
göstermektedirler. t~Jiyen vası
ta gibi siliih da aşınmaz. Silah, 
bir ömür ile mukayyettir. Men 
zil ve tesir düşüncesi, silahın 
hususiyle namlusunun değlşti
rilme.;ini mecburi kılar. Cİbiir 
yandan, öyle bir zamandayız ki, 1 
silah terakkisine adım uydur
mak kati bir zarurettir. Alman 
yanın ilkbahar taarnızlannı ye-J 
ni silahla yaparak bask ı icraı 
edeceği salahiyetli ağızlardan' 
işitilmişti. Amerikalıların da 
ayni yoldan yürüdükleri anlaşı
lıyordu. 

pehlivan değildir. Ana tarafın · kaklık ve çekingenlik saydı. Bir
dan da pt•hlivanclıı-. \'e, ana ta- <lenbire hücuma geçti. Esazen Lütfi Kırdar Admira futbolcu- Yeni ordular kurarken yeni 
rafındlll P'·"ılıv- ıtıt;'l d:ılı« yük- Yörıik de bıınu bekliyordu. Me- lan şerefine dün akşam bir çay silahlar ediniliyordu. Eski silah 
scklü". Yoı ii(iin dayıları ve ana mi•, hiicuma ge<;cr geçmez ı.lk ziyafeti vermiştir. !ardan da müstağni kalınamıya-
tarııfmd·· '· d• ddeıi hep pehli- elt.icrı Yöni.ğil çaprazlayıp sür- caktı. Ancak, eski silahlarını 
va.ndır. Bu ct.eple Yörük. da.ha :m<'.k istedi. Böyle küçük bir Bı"r ayda ağrapta maha!U de yoktu. Her 
ıdyaJe ana.~ına çekmiştir. hasma yapılacak hamle de bun- yeni silahta asnn bütün ihtiyaç 

Her ne hal ise, gür"'llt'r baş- dan baı;ka biı· şey olamazdı. Kel !arını karııılamak tabii idi. Kadı 
ladıi;ı zanıruı Cazgır oı taya çık- Memi>;, diri diri taze kuvvetiy- rodakilere ümit bağlıyanldr, ! 
tı \'C, d~,;le. küçiik orta ba.;;h- le körpe hasmına girdi. Yeni bir Fırınlarda noksan tartılı Parlamento kontrollarından ya-ı 
nnı d"vet etti. h:ılçük orta bıt- fidana ~arılmış gilıi e~neterek kal:ı.rını kurtaramıyanlardı. 
tikten sonra ol.yuk ortuyı ba-1 sürdii. Fakat h, mlesi beş adım 20 bin ekmek bUIUlldU Fransa, bunun cezasını görmüş-
ğırdı: bile ı;ürmedi. Yörük derhal çap- tü. 

_ Büyi..< orta ba'!llla güreı;e-1 razı. üstkn itmek, kolla buda- Belediye teftiş heyeti, fırınla- Tank gibi tank savar top da 
ceklcr kazan dibine:.. yarak çelik bir yay gibi dipdiri nn bir avlık kontrolüne ait ra- askeri alemin mcc;hulü değildi./' 

O ' · ı · · · ·· :tl · ha•.· mının gırtla>'1na dayıyarak =ı-u Belewye riya.setine ver-n •>lll ~ı·ee ~cyırcının go erı ·' " """"' Hüner, zırhla silah arasında a· 
!<azan dilıine d:;,;J-'"". i. Yörük 
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durdu. Kel MNniş, zorlattı. Ll- miştir. Bu rapora göre şehrin 
,....,, uhteJ"f ti · d b ı çılan miisabakada üstünliik te-

Ali ile Kd M~mi.;in güre;;leri ·kin bir adım ileri atamadı. Kü- m 1 sem enu e u unan mı"nı· ı"dı·. 
müthiş ol ıcaktı. Kıı.vasuğlu Ko- çük ha.~mının kuvveti, hem de fınnJann bir aylık kontrolü ne-
ca lbralıiın ile Arnavutoğlu da <;<ık h"kin ve, acı kuvveti bu· ticesinde (20) bin noksan ekmek Tanktan aranan karaktens-
gözlerini kv.an ,!ioine çevirmi~- 1 rada telli olmu~tu. Memişi bu, bulunmustur. 1stirdat edilen bu tik şudur: 
ler.Ji. Bütün ~ki ve yeni pchli- al l<l l l k k 1 Y değil noksan ekmekler, karne muka- Al s·· t 
vanlar da b:ı, !!ilru;,·ı· merak etli- ~' ıGn .. a 'utrkc urma onsea ue ".;. bilinde vatanda.~lara satılmış, el- ura ' 

• w. ureş e rar eıı~e e , " de edilen varidat da Dariiliiceze- B) Ateşlere karşı mukave-
yorlardı. Ilatt.ıl. Arnovutııglıı, !erek baı;ladı. Zavallı Memi~, da- met, 
Ka\'0 "oi!lıın• ·. 1 h h · ı· h mını ıe derece nıa ye verilmiştir. -· .. ~ a a a as n 1 

• >mc C} Derme ve tahrip udreti, 
- Bak·ılım Yörük ne yapa· hir bir usta. olduğunu anlıyaına- D) Arazi arızalarına, suni en-

cak ?.. nııştı. Tekrar ~apruza girrniye ikinci ,..artİ men• gellere galebe, 
Dedi.;; =nıuı, Kavasoğlu Ko- çalışıyordu. Yörük, küçük ham- r E) Ateş tefevvuku, 

ca tbrahım, şüpheli cevap wr- leler yapıyordu. Fırsat düştük- sucat tevzii dün 
mişti: çe, boşluk buldukça salıyor.. F) Kullanılmasında kolaylık, 

- Bu, Kel d..ı y.-baruı at;lır Tutturamadığı takdirde derhal başladı G) Dayanıklık, 
pehlivanlardan dt:ğii<lir. oyuııu boşaltıyordu. Fevkal:de H) Az sarfiyat, 
Amavutoğlu gülerek: temkinli ve ustaca güreşen Yö- İkinci parti mensucat teV'.dine İ) Manevra ve hareket kabi-
- Yörük. aldatır bu herifi... riik Aliyi Anıavutoğ'lu takdir e- dün t"l.bahtan itibaren başlan· !iyeti ve ilh. 

Ben, onun ~'"" güre"1crini gör- divordu. Kayasoğluna diyordu mıştır. Diğer taraftan geçen de- İngiliz ve Amerikan tanklan, 
düm. Tartılı bir herif .. Hiç şüp- ki: faki tevziatta mensucat kuponu yukandaki t:ınklan sağlamakta 
he yok ki, usta da .. Okkası rla _ İbram! Görüyor musun, almıyanlara da dünden itibaren hasımlarına takaddiiınü dikkat 
yerinde. Fakat y;;ı tik Alinin tu- aynı tabiyeyi Kel Memişe de tat- kupon tevzüne bwjlanmıştır. gözünde bulundurmuş olabilU-. 

4 _.. 1- Llnfıll 4.00I LIN l 1tll - • LINlılı MOO L1nı .............. -.-. .. - . '--• ,.. ... --· 
40• •• ...-. 

İlk icat, taklit edilinceye ka
dar sürprizler yapar ve ilk te
mas taklide imkan verir. Gerçi, 
bu, oldukÇa büyük bir zaman 
yer. Fakat, büyük muharip mem 
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Jeketler için, hatta her meydan, 
nrnharcbesinde üstün vasıflı si-1 o 1 K KAT: Hesapbrındolti ı:-ı al ar bir oene içinde 50 lirodan qai!ı 
!ahla filiyat alanına atılması da dtlşmty~nlere ıır.amiy• çıktığı taı-!ıırde % 20 fo>la>iyle verilecekilr. 
r.'.!Ümkündiir. İngiliz • Amerikan Kur'alar~ dürt dda 11 Uarl, U Bazinıa, ll EJ-
tanklannclaki değ·işikliklerin 1üJ ve ll Biriooikinu• tarlbı .. rio.ıe ııekiJeoeıak. 
düşmanlannca da önceden hesa 11.mm;;~~;.;;.;;;;;;;.;:.;:;:;::.:::::::. •••• I 
ba katılmnmış olması ihtimali 
kuvvetli değildir. Alman sana
yii, bu vadiılc erken b~şlamış 
ve uzun merhaleler de almıştır. 
Bununla beraber, Libya.da ik
mal zorluğu ve İtalyan silahla
rmın gilrıiin istekleıine göre yc
nileştirilmemiş olma.eı da varid· 
dir. 

Otomobil alınacak 
A2. kull:ırulmış, iyi vaz.ıy(~tte ve 6 liı.••tıgt beraber bjr hu~wıi otonıooıJ 

s:-,t1n alınacaktır . 

nur. 
Satmak i~tıyen)(lun 80988 teleioo No.sın~ı mur .. cdat eııneleri rica oh· 

(6228) 
Tank savar s i J a hl a r a 

gelince: ÖtNlenberi izah edildi·========================== 
ği g'bi, silah, biraz zaman geç· Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
se de, zı;-ha her halde g:ılebe e-
decektir. Yeni tank savar silah- Umum Müdürlüğünden~ 
lar da a~ağıdaki hususlarda te
fev•-uk ararunıs olduğunu sanı· 
yorum: 

A) Nisbetle büyiik mesafe
lerde tahrik tcı;iri, 

B) Ate~ siirati, 
CJ Silah ömrünün arttınl

ması, 

D) Hareket ve maııevra ka· 
billveti. 

TUrkıye·de Yang1r.1 Nakliyat, Hayat ve Kaza Siı;ort.a i:}lt"rile me.:ı. ,ı.tl 
olrrı<Ak tlzt;>re kanuni huküınler dair&indc t~cil edilerek bugün faaliyet ha
linde bulunan l>og:an Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracoatla izmir, 

~Iani~a ve Aydın VıJayf'tlC:'rıl,.. mulhnkatı acenh:liğin~ Şirket namına Yan
gın, Nııkhyat, llayat vt· Kau Sigort..ı. iı;:lt!rile n1c~r.:ul olmak ve bu işleı·def' 
dcıtacak davdL1rda butün nıahkf'mCIPrde müddei; müddeoleyh ve ilçüncf' 

ruhı! s.ı1atlariyle ha:ı.ır bulunmak uzere Hftki Ernl'u tayin eyied liini bildir. 
trıiştir, Keyiiy('t S~vrta Şiı k('tlerinın 'l'eilı) \ c· Iı.-lurakabes1 h~kkıııdaki :ıı 
Tla.dran 1927 tarJhli 'kttnunun hhkıim er,I'"' n1ııvnf!J. uörü.lmuş olnnıkla iLıuı 
c!unur, E) Sayıca üstüıılük ve ilh. 

Libya harekatının son safha- :.;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----
ya gir<liği bir sırada lngiliz 1 -
topcus;ınun kütle ateşine OOŞ·I Devlet Demiryolları ilanları vurdugu anlaşılmaktadır. Ge-

1 ni1' bir cepht'nin her bölgeRin<lc •m•B••••••••llİımR1111•••••1•1111•mal 
ihtiyaca uygıın bir ateş ketıafe
ti aranamıyacağına göre, ajans 
!arın haber verdiği cehennemi 
tevkifin zırhlı ve motörlü top· 
çu tarafından yapıldığında ~üp 
he edilemez. 
Diğer taraftan, Alman taar· 

nızunun cephe derinliklerine 
doğrn geh!"mi!:l olma~ı düşünü~ 
!Unce, her sınıf topçtmun da bu 
baraja (Barrage raulant) işti
rak etmlı; olmasına da. inanıla
bilir. 

En kuwetii tank dalgaJannın 
da daimt tahki.mat aleyhinde ö
nemli roller icra etmediklerini 
olaylar i~bat etmı!\"tir. Mısır -
Libya sını.rl~nnda kuvvetli tah 
itimat manzumeleri vücuda ge
tirildiği maliımdur. B;na berin, 
taarruzun, inki~af ettikçe, gil~
lüklerle karşlannıası beklenebi
lir: Libya macerası hele çok su 
götiirUr! 

Dcıniryollarunızda en aı kırk ki ·ıllk gı·uvlar halinde sey<Ahat edec'-!t 
aınel<'ler h;in 15/6/942 tarihinden ıllhı.ren r .. tbjk edilmek üze-re yeni bil 
tarife ıhdas edıhniştir 

Fazla ta/H"iJ5.t içın i~ta~yonl~ıra ı.ıüro.11.:~ıcıt p.·1.t.nlffli. (6272) (i073) 

Nafia Vekaletinden 
EMSILTMEY~ KONULAN iŞ: 

1 - Su işleri 16 mcı Şuix' Müdürlügü M•nt.:ıkası dohllinde Abıny& 
Ovasının 11Ulanma.sı için yapıJ:ıçak kaıı:,ı \'e iın:•loitl sınaiye ir~a~tı mlll' 
harnmen keşif bedelı vahidi fi;,.at f".$1li.• ü.1ennden (375.620) lira (17) k~ 
ruştur 

2 - Eksılbne 15.ti.m 1etrıhinf' ı .a~tlıyan Pazartesi günü saat 15 te 
Ankarııda Su 1aıerı Reislııi • bınası içinde topLınan Su eksiltme komlsyo· 
nu ooa.~ında kapalı ı.;ırf u··ul':yle y~pılalr.ktır. 

a - ı~tcklı1er ek~ilbnf' ıuı·tnaınc ... i muk.ıı.vele projesi, bayındırlık 
t~leri Genel ~ı·ul.:unts\1 wnunıi ı!U işleri fenıu ja.ı-lnamesile husus! ve 
fenni ~ırtn:unelert ·e projoleri (18) lira (78) klU"UŞ mukablllnde Sll lr 
leri Reisliğinden alrıbilirltr, ' 

tan ~ka, değil mi?.. bik t'<liyor .. Halbuki, bu ayılar >uıc !er. Yenilik bundan ibarettir. 
- Evet.. Yörüğün bu tarafı bir türlü bu, çocuı?;un güreşini fJ"" f • t ı =========================== 

Bo b t fta la P . · · · k ave zmır pos as -.-••••-•••-•--••• var. zrunaz u ara n. kavrayamıyor r. ısıpısıne en ,;. --ınııll 

4 - Ek•ıltmeye gir<bilmek ı,ın JRtekhkr.n (18.7H) liı"a (81) Jı:ıl• 
ruşluk muvaT.kot teminat vc1mf>f;ıi \e eksiltnıtı in yapılacaiı ~den en 
az üç gün evvel t:llt:rınde bıJltın:Jn VC'!':kal..:!ı·la lılrlikte bir dilekçe H• Na
fia Vckiletıne mlıı·aC'aat t><lrr1..·k Lu ı.te n·~)h us olmak üz:c:re vesika al-
malürı ve: bu Vf'sikayı ıt>r:ıL etmeleri .,..ıl ttır. 

- Bana öyle g-eliyor ki, Me- dılerini yoruyoı \ar ... ı:)u, hamal Son gilnlt;rde gerek sey~at 1 ~ 
mişi bozarak.. ht!rife bak, nasıl salıyor durma- ve gerekse ticaret maksadiyle 
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...,... 
lu'1akkak. Fokat öyle ko· dan?.. İzm.ire gidip gelenlerin miktan 

lay kolay olmıyacıüc bu ~j.. j __ Bırak saL•ın ! .. Onu da ş.İ· a.rtınıııtır. Bu itibarla. Devlet De-
- Olabilir .. şiı <Cek .. Sonraılan dalına bine- nizyolları haftada. bır defa ya- ı 
Dedi. Bu bırada Kel Memiş, cek. pılmakta olan lzmır .~sta se.t:e-1 

kazan dibine d 'ğ~'ı iri göv,lesini _ Aferin YCiriiğe.. Çok ho- rine bir vapur daha .ila:':'e et.ınlŞ-
sıtllıyarak gidiyordu. ArnaYut-ı .d. tir Her perşembe gunu munta.-
c;lu Memişi göriince gülerek: şııma ~ ıyor... . mı'nan tStaııbuldan kalkacak O· 

- Bak şu herıfin haline.. Man Dcclı. Kel Meını;ı! ~':krar fır- lan ilave posta vapuru saat 13 
dava benziyor. Ali bunun ya- sat bularak yme Yornge çapraz de hareket ederek pazartesi gil
nında çocuk be! .. Amma da a- topladı. Ve, ~u ~cfer .~ te~- nü şehrimize avdet edecektir. Bu 
daleli ve kalın sııtı var herifin.. tıp ve hızla surdu~ Yori!k .. Ali, ikinci posta gidiş ve dönüşte Ge-

Sopa gil.ii .. Bıikillür mü bu, çaprazın sert oldugunu gorunce libolu ve Çanakkaleye uğraya-
h ·p direnmedi. Ve zaten dire'lse de caktır. 
erı · ·· Kel Memi•i durduraınıyacaktı . ....:......:..-----------
-Hele, dur bakalım: bizim Çalımını gözliycn Yörük, çeııge- FIKRA 

ki;çük ne yapac • k ?.. le düşmemc•k Ü?.t're kendini kol- : 
Daken Yörük Ali, kazan di· Jamıya başl~dı. Kel :ı.ıeıniş, ge- • • 

bine p;eldi. Zaten 'k'lZlln dibinde mi azıya almış kızgın bir at gi- Jaşede bir iŞ 
bulunuyorlardı. Yani Kel Me- bi yur·· üyordıı. Çalık, sakindi. ••• 
mi~ gelir gelmez o da ayağ"a · d" • · f ıı · ıcide 
kalktı. Hakikaten Yörük, Kel Oğlunun bir mane\Ta çeVll' ıgı- - Baş tara ı lı -

ni zannetmişti. Fll!kat bu, ma- bir devlet şubesidir; anaforin
Memiı;in yanında yarısı gibi du- nevralık iş değildi. Yörük, haki· gen Gezelşaft kumpanyası de-
ruvort.lu. Kel Memiş, ka.~lannı katen ~apraza düşmüştü. gı··ı. Yağmaya sun. ulmu.'l_.Hasa.-
~atmış. iri bıyıkl:ı.rım avucunun d d ı Mil 
ıçine almı.~. burarak Yörüğü yan _ Cazgır, Yörl\ğün gidişini. be- nın börek tepsisı e egı · • 

r-m vordu All:ı.k bullak gıdcn Jet dişinden, boğazından ne art-J 
yan ~üzü··ordu. Hal ve tavrında ~:'.. · .. ı, : . ,. . tırabı·ıı·rse versin,· hükumet ol-
ııöyle bir ifade vardı: ) urükte bır gavrı tabülik var-

Bak 1 
dı. Yörük, keııJini kurtaramıya- mıyanları doyurabileceğim diye 

• - sana ne er yapaca.- cağını anladı. Bu sırada da Kel olanca gayretini sarfetsin; son-
gıın._._. .. . . . ı Memiş, çengeli yetiştirmiş oldu. ra sayın bayım çıksın ... HaY1r, 

Y?rük ~li, sakindi. Cazgır, şu Yörük, çengeli yeyince, birden· hayır! Bari bir tanesi işsiz olsa; 
emrı verdi: b' d'" <l"" E - b anevrayı eh der adam, işi yok iş anyor, 

- HayJi, durmayın, yağlanı- ıre un u. ger u, m hakkıdır. Fakat bana basvuran-ı , yapmanu~ olsaydı, kalıbı kalıbı-
nız.... na sırtüstü yere vuraca:ktı. Kel lann hepsi de iş güç sahipleri. 

Ya".13:°?..ıya başla<!:l.a~._ ~- lllcmiş de zaten bunu tasarla- ~le iaşede bir iş, ille iaşede biri 
gır! Yorum: ~<>k sevdig"' ıçın goz- mış bulunuyordu. Lakin emeline ış. 
lerını dikmiş ona bakıyordu. Kel . ad y·· ük" Gülmeyı·n ag"Janacak halleri 
Memişin hainlifue kızıyordu. mu.vafta~. olam ı. or . çen- · 
Yörik Ali, gayet itina ile yağ- gelı yedigı zaman Ç~, bı~ boy ne. 
landı. Kispet'n iç dikişlerini bile havaya fırı~ıştı. Gozlennı ka.-1==:::::;ın=c=ı.=r=s=ta=n=d=a=r=d=ı===1 
tıolca. yağladı. Yağlanmalar bit- pıyarak. b;ı-"lrrnı~~: 
ti. Dua yerine ıreldiler. Cazgır - Vay· Ycnıldı ... 
dualarını yapıp pehlı'vanlannı Cazgır ~. şa.şırmıştı. Ne O!· 
mevdana sall\"~rirken, iki pehli- muo<tu da böyle olmuştu. Pehli
vanın sırtına vurarak şunları vanİ;ktı, her şey olabilirdi. Bun
ll<iyledi: lann teliişı ı;nan.asızdı. ~a~~: 

- Haydi sizi göreyim... GU- oğlu da '~azıyeti fe~ gordugu 
rültüsüz bir güre.~ yının !.. halde, soğukkanlılığım muh.afa-
Caz~nn bu sözleri daha zi. za etmişti. Asıl usta pehlivan 

yade Kel Men\işe i!.J.tardı. .~- tehlikeler~e.ı:ı kendini kurta.ra.n
nun gaddarlık edcce;~ıne kani ı- dı. l:>te Yorük bunu yapmıştı. 
di Pl'hlivanlar ml'y<l:ına yürü- ( Arkmn "'ır) 

İzmir, (Yeni Sabah) - Mın
taka Ticaret Müdürlıiğ!i, incir 
standardı üzerinde yaptığı etüd
leri tamamlamış ve Ticaret Ve
kfiletine bildirmiştir. Bu sene 
ihraç edilecek incirlerin stan
dardizesi için Ticaret Vekile
tinden talimat beklenmektedir. 
Yeni sene malısulünün standa.rd 
edilerek ~ olunacağı anla.sıl· ı 
maktadır. 

T. İŞ BANK ASI 
Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELER: 

1942 IKRA\llYElERI 
1 adet :ıooo Unl&lı; = 2000.- ı.ır. 
• > 1008 > = aooo.- > 
3 > 7li0 > = ~00.- > 
1 > llCMI > = 1500.- > 

10 > lllO > .... uoo..... > '° > 100 > =4000.- > 
50 > 00 • =2&00.- > 

200 > 111 > .,,. 5000.- " 
%00 > \O > ı:= 2000,...- > 

Bu muclrh.i u.,•in<le vesika t::1lt·bindc Lulunnııyanlar e~iltmeye ittirlk 
edemezler. 

5 - lstckWerin trklit mektuplarlnı ikintı maddede yazıJt saatten bd 
saat evveline k.adRr Su ı~lf:ri Rei~li~ine nı2khuz mukabilinde vermcleıi 
ll\zımdır 

P~t11ıda oh.n gC1..~1kmelfl'r l-iabul edil1nez. (3631) (5663) 

Dört ahbap çavuşun 11-
haşına gelenler AKBA Kitabev· 

R'Ul.kalar Caddesi 
SC7.ai, Tunçhan Mithat, Sof- ANKA n A 

ya adında dört arkadaş clii.n ge-
ce Taıkaim bahçesinde ic:tikten Her dilden kitaı;, mecmua, ııa-

zete ve kırtaıdye satış "1'!. Her 
sonra evlerine dönmek iizeı e ga- Usenda kitap siparişi ve abone 
zinodan ayrılmışl-ırdır. Sokakta kabul edilir. Şubeoi yoktur. 
ilç meçhul şahıs tarafından ta- Telefon: 3377 
ca.viize uğrayan dört arkadaş- ll!ımm•••••••• 
tan Sezai ile Tunçhan bıçakla .. 
yamlanını.~lardır. Mütecavizler 
araruna.ktadır. 
---->uıt:----

il üç eroin mllptelası 
Küçil.kpazarda oturan sabıka

Wardan Mehmetle Ali Düzgörü
nün biribirlerinc esrar sattıkla· ı 
n haber alınmıştır. Suçlular ya
kalanmış, üzerlerinde 2 büyük 
parça esrar bulunmuştur. Ya
pılan tahkikatta esrarı sabıka-

tLAN 
Bundan iki ay evvel kırda 0 NeV"" 

rak Set.er,, cinsinden bir av kö~ 
bulunmuş ve tarafımdan muhafaı'

edilınlştir. Bugünckadar olan bakı"' 
m~ranarını iade etmek şartile sahi" 
binin adresime müracaatı. 

Eyüp Oç,ehltler Fındık eol<Jtc 

No. 2 Ahmet Gökç•I. 

Wardan Kemaldan alclıkları an- r \ 
~!~~:r~~suçlu da mahke- Yeni Sa bahl 

Küçük yankesiciler ......... ABON~ 
Dün, Mehmet adında birinin 

tramvayda 4 7 lirasını çalan 15 
yaşındaki Aslan ve 12 yaşında
ki SeWıattin, 14 yaşındaki Mu
ratla Yaşar yakalanarak Adli
yeye verilmiştir. 

--DOKTOR-~ 
HAFIZ CEMAL • 

Lokman Hekim 
DahlDye UUtM·s·ı• 

Dlwnyola 

HNILIK 
1 AVLIK 
1 AYLıK 
1 AYLIK 

nrı.ı,,, aenı~I 

1400 K .... 270~ Kr• 

1IO • 1410 • 
400 • 100 " 
tao " ıoo • 

-DiKKAT-
~ ı&ıderll ... 7uılat 

_...ı1laiD D~Hin ladt 

1 
nlıınmn Ye Kb'aııadan mM'ullytl 
kabul edilme&. 

aahlDk A. tiMn•teddln 8•raçoOIU 

Nqrl)'at MUdUrU: M. S.m: Karay•I 
-ld-jiı yor: (H. Bekir GOF"OOylar yl 

A. C:emaleddın BaragoOlu t11atboalll 


