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fMiii1Te , '3 Tümgeneı~aı Ko ı -
ı J:~:~ı~::::,nh::,:, ralliğe 22 Tuğgeneral 

buyurdular f'J" ı••v 1. . ~ 'Ya :unu oku-
~ , • ıp oldu. 
ltıı kısi~ ıs a kalmış, 
~ ~~ ~ilj hıtaben bir 
dıftU t~~n1mtil şiringası adde
) eb"tıı Churchill müJde veri
~: "Cesur Norveçliler; iımıdi
~a kesmeyiniz. Memle-ketinız 
l'ııa lııız müstevlilerden kurtarıl
de kla kalmıyacak, pislıklcraen 

· ~ 
~~~~t ~:::~:eki~;y~:'. umgenera nge ter ı ettı 

lernizlenecektir. 
llıaÇeklcr, mukadderatımza ıti
?.aJ.·t ediniz. Lehlılcr, gaddar Ye I 
~rn düşmana mukavemet e
lbı milletinizın kahramanlığı 
~tılnııyacaktır. C ur Fran
~ r, Darlan ve Lavalın bü
' a!çakhklan ?akkmızın ıa
lır edılmcsine manı oJmıya<'nk
l.:, Holnndalılnr. Belçıkalılaı, 
v Uksemburglular, Yugoslavlar 
ı~ Yunanlılar hasılı bütün zu
t; 'll görmüş milletler bu "Vm-
que,, den hisselerini alıyorlar. 

.~ 

'ıv . 

nmı tetkik ettiler 

1 
Ank:ıra, 28 (a.a.) - Rej

sh Umhur tınnet İnönü bu
giin Çankayadaki köşklerin
de aat 1 1.30 da Almnnya 
Büyilk Elçisi Bay Fon Pa- l 
pcn'i kabul buyurmuşlardır. ( 
Mülakatta Hariciye Vekili 1 
Şiıkrü Sara~oğlu hazır bıı
lunmustur. 

~can muka\lemcföıin durdunıln~asına :rağmen ll~\'arn ffit>.n harııharekituu gösteren haritamı1. 
Sonu sayfa 3 -•~un_ S_de]} _ 

1 ~' 

ileri 
Harekat 
durmadı 

M~~~~~eı'Köylünün himayesi için 
sona~di 'a ınan mühim tedbirler 
Bu karar yeni 
teşekkül eden Hububatın bir hu·-Jı:;-------

kabine tarafından ruş fazla fi atla IA L M AN - RUS J 

Ankara 28 <Hususi Muhnbiri
mizdt:ıı) - Ordu terfi listesi ha 
zırlanarak yüksek tasdıka ikti
ran etmiştir. Bu listeye na?.al'an 1 
terfi eden kahraman subayları-
mızın bir kısmını veriyoruz: 1 

Korgeııeralliı!;e terfi edt>nlf"r: 
Rüstü Akın, Muharrem Maz-

1 JCım Yokora, İsmail Hakkı Kurt 
cebe. 1 

Tiimgenernlliğe terfi e<leııler: 
Cavid Yalım, Yiimni Üreten. 

Nazmi Gönenli. Muzaffer 'I\ığ- 1 
savul. İzzet Aksulur. Kemal 
Yahnkıhç, Feyzi MengUc, Müm- 1 
taz Ulusoy, Tevfik Topçu, f<Jk-1 
rem Türker, Nureddin Baran
sel , Mahmut Berkoz, Asım Tı
naztepe, Asım Altuğ, Arif Tan
yeri, Sadık Aldıgan, Neş'et Ak
manlar. Feyzi Akıncı Alp, Zeki 
Erkmen, Şahap Gürler, Nuri 
Berkoz. 1smail Hakkı Ulug. 

Tuğgeneraliğe · terfi edcııPr: 
Şukrü Kanatlı, Salih Erkuç. 

Hulusi Alpagut, Cemal Bukey, 

Doktor Abdülkadir Noyan, Ve
teriner Kemal Büke. 

'fuğnnıimlliğe terfi edenler: 
Tüm amiral Ertuğrul. 

Al ha~ lıh"U terfi eden kumıay 
yar1'aylar 

Adıl Pekoz, Rasim Birtürk, 
İhı::.1n Orgun. 
Yarbaylığa terfi e<len kurmay 

binbaşılar 
Nami Kur Güç, Tevfik Gürel, 

Saim Kora, Sabri mstel, HUse
yiıı Ataman Sırrı Gamalmaz, 
Sait Atkut, Neş'et Torun, Fuad 
Sorgun. 
AJhaylığa terfi eden yn.rba) Jar 

Cemal Akıncı, Salim Güneli, 
Hamdi Burkoz, Şiikrü Gökoğl,u 
Nasıh J<;man, Cemal Tok, Ha -
san Aydoğan, Ha.,im Arbak, 
Şiikrü Togay, Ata Aybqzkurt. 
Zihni Batur, Kfıznn Aras, Halid 
A kyıh ek, Ziya Demier, .Memduh 
Barlas, Haki Tugyur, Talat 
Tugyur, Vasfi Demirpençe, Zeki 
Alteı', Halil Yücel, Ahmet Tan-

(Sonu sayfa :: sütun 1 de) 

llelı;lngiliz başvekılinin sozleri 
kita beliğ ve nefistir. Edebıyat 
ı Plannda yer al a ahlafm e
~~e lezzetle okunacak seçilmış ı 
lt~t'Çalar arasına Piı ebılir. Fa
hqt İngiliz başvekıli şiınhesız 
fiı( ~yanalı gençlı{pndekı klii
b tahsilin bir hnllrnsı olarak 
d~ ll'ıektep vazifesi yapmak ıçın 
tır Yaya dinletmek istememiş
baic Istırap çeken ve f elaketlı 
l'aş ıslarla bir kurtulus 1ş1ğı a
~tıran mılyonlarcn insan. bı
t tescili, Umit ve ccsnre+ ver
_llPk için bunları soylemıı- oldu-

lngiliz ve Sovyet 
orduları yürüyüş

lerine devam 
ediyo•·lar 

Simla, 28 (a.a.) - Bir tebliğ
de tran ordusunu nsef erberliğı
nin ilan edilmiş olduğu bildiril
miştir. Maamafih, Tahrandaki 
İngiliz sefaretiı İngiltere ım
kfımeti ve biitUn dünya ile te
mas halinde bulunmaktadır. 

verildi alınması haı <~ ı HARBi 
yülısek. tasa''ilıa ik- Berlin bidiriyor 

tiran etti 
Ankara, 28 (Hususi) - Bi -

rinciteşrin 911 sonuna knd· t 

muteber olmak' üzere ve sat.ıı 
alınan yeni mahsule de şiınıil ol
mak üzere buğday, çavdar, ar-

1 pa, yulaf ve nohuduıı nlım fi
yatlarının kilosuna birer kuruş 
zam yapılması hakkındaki ka
rarname Heyeti Vekile toplant.
sında kabul ve yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. 

R slar Baltık 
limanlarını 
boşaltıyorlar 

I! ~~a~,~~syk!a ba ncı I~ ~ 
~ ~şikftrdır. Boyle olunca malı- ı 
,. lıtııyet ve ıstırap içinde mi -•(in . 
~ . ınsanlarn. yalnız metnnet 
k \>aıyesinin itimat ve ümit tel
~~!ne kafi e-elmiyeccğinı tecrü
k ı ve pek zeki başvekil muhak
e ak ki takdir eder. Biz mıster 
lı: hu~·chillin bu beliğ tavsıy \'e 
bı.ıfıl "ni okurken o uıçarc 
t1 1 kapatılmış aı'.;'1zla -

Simla, 28 (a.a.) - Neşrecli -
Sonu nyfa 3 ıııtun 3 de)) 

vvvv-vv-~V'./'~~~~~A.AA•vv 

lngiliz-Alma11 nıiicadelesiııin başlan
gıcı. - lran topı·ağıııa 11e halkı11n 

dair ıımuı11i birha(~ söz 
-----------· 

ALMAN-RUS 
HARBi 

~~"., ık ··~~:: d:;~~~!1~~ JJloskova bildiı·iyor 
·z lmlmadı., ferya

~ını kulaklarımız
ibi olduk. 

.\fhster Churclıill'in birdenbi
Ulçn kaçabilecek klie;iik 

cümlesine dıkkat edilirse o-
.. a bu noktayı peküla diı-

uğü v .. melhuz mutalealaı ı 
.., ~ı,ılamak istediği takdiı olu-
"'ıtu-: 

Leningrad 
sonuna kadar 

dayanac k 
~ardım vclccektir. Sizi kur
ırı· ak için rnunzımm kuvvetler 
be ah1anmaktnd1r.,, lşte bütün Düşmanla bütün 
enY~at.ın en canlı, en manalı ve 
c·· 1 C yarar par<'UCJ. bu küçük Cephede anudane 
e: Utn!e. Yardım nereden gele-
1·c:~, kurtarıcı muazzam kuvvet- çarpışmalar de-
~r nerede SJ,16.hlnnıyor? Ne va- vam edı·yor 
ıt bunların sılft!ıl-wması nıha

5A~f1 
YENı 

1 
lstifa ooen tran Ba.5uıkili ~ 

- Tahran, 28 (a.a.) - Yeni İ-1 
ran hiikumeti, mukavemete ni

(Gonu s:ıyfa S sütun 6 de) 1 

Hükumet tarafından 
iptal edilen sermayeler 

Ankara., 28 (Hususi) - Hey
eti Vekile, kullanılınasına im • j 
kan kalmıyan sermayelerin ip
taline karar vermiştir. Bu ser
mayeler arasında kağıt ithali 
için Ziraat Bankasına tahsis o
lunan 300.000 lirn, nakil vası-

(Sonu sııyfa 3 4ütun 6 da) 

( HARP VAZiYETi ) 
Odesanın müdafaası 

-------------·--------------

Şimald-2 ve cenup
ta Rus kıtalaı·ının ı 
vaziyeti vehamet 

kes betti 

Komşumuz İrr.n, geçen Cihan 
harbini sulh içinde g~irdiği 
halde bu harbin ateşleri içine 
düşmekten kendini kurtarama
dı. Bugün bu eski medeniyet! 
yatağı en müşkül anlarını yaşı
yor. 

Harbi istemiyen, kimseye te
cavüz niyetinde olmayan ve 
kimseden bir şey istememiş o
lan tranın bu haline sebep ne
dir? Berlin, 28 (a.a.) - Alman 

orduları başkumandanhğmın 

tebliği:=! 
Bu sebeb, onun coğrafya va

ziyetinden ve toprağının cö
merdliğinden kolayca anlaşıla
bilir: 

1 EYLÜL -
Pazartesiden itibaren 

Karilerimize sırasile fevkala
:Ie meraklı, mühim ve sürük
leyici üç yeni tefrika takdim 

edeceğiz. 

İran, İngiltere ile Rusyanın 
' en kolay elele verebilecekleri 

yerdedir ve 1randa zengin pet
rol kaynakları vardır. Bu kay
naklar Irak petrolünün iki mis
linden fazla zengindir. Geçen 
1940 senesinde İngiltere ve Rus 
yaya 10 milyon ton petrol ver
mişlerdir. 

(Sonu sayfa S sütun 6 da) 
Ah.an kon.~ıı N!eder l\.Jl:ı.v r 

1r~i kıyafetinde · Yete er~ ve kurtuluş harbi Londra, 28 (n.a.) - Moskova 
~et<.'Clc ve ne:-sp\J1an ve ne §ekil- radyosu tarafından verilen Sov P a Jı alı görünen nıuvaff ah;yetler or- ı -İtham ediyorum ::::::::::::::::::.:::::::-----_,,,~,~=-oc::::.. 

~ bnşlo "acaıt 1' ~tBunlarm hepsi yet tebliği: 
e;rnclilik bir"' iİleihuliyct perdesi Kıtalarımız 27 Ağustos glinü 
a hndadır. Butiın bu askeri Kingiseff, Smolcnsk, Gomel, 
lırtp,rı lha etmesini Churchill'- Dmicpro - Petrovsk ve Odesa 
~n beklemek mfınnsız olur. istikametlerinde düşmanla anu
~c>ldenen ve istenen şev asıl bu dane çarpışmışlardır. 17 düş

' a nıjnat idı Bu sözler İngiliz man tayyaresı tahrip edilmiştir. 
l a!Jvckilini'l ağzından bütün 26 Ağustosta cereyan eden 1 

dunun yıpı·anmasına gol açar . 
ve zarar doyurur 

YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçe~ı 

--- -- - -
Fransaya jbanet eden 

ada.mi ar 
Çeviren: 

jHüseyin Cahid Yalçın! 
Siyasi ve fevkalfıde mühim 

ifşaat 

tıgiliz minetinin ve biitün İn- hava muharebelerinde bizim za 
l;iliz dominyonlıırı vatandaşla- 501)11 sayfa 3 ıutun 3 de)) Yazısı 2 nci sahifede 1 G k 

1 FIKRA 1 

Kastamonu bayramı 
Yazan: Aka Gündüz 
Yakın tarihimizde temmuz 

r1.~•n sesidir, bir namus taah- '!'!!'!!'-""!"!~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~"""'!! General De Gaulle 2 - üze"i kraliçesi 
htıdi.ldiir. Bunun başka türlü cagı- hakı"katı· bı"r kere daha sa-ı · · ed k ·d· ? S h i j H k.k. b' h. oı I ınzımam ece mı ır. ~a s -o- a ı ı ır adisenin romanı 

1 
nınsı bir devlet adamı hesabı- bit oldu. Biitün bu efradı zabit- b. k t · ı k b" b 

~~~~··c;~~I/~ ~~·~i~d~: :~~b\icı~~~~01:~%1~:r:c~'. I ~~EEc!i:::..2Sı01:fd~E Garbi Afrikada Fran- ı Akay~~~daz ı 

ortasından eylül ortasına kadar 
g~en ikı ay çok doludur. İlk 
hün·iyet - meşrutiyet inkılabı 
23 temmuzdndır. Lozan, sonra 
Montrö de bu tarihe düşer. Sa-

ltsiden böyle bir hareket kat'i- ı zatı mükemmel ordulara kalpe-, fikrindeyiz. Büyiik bir İngiliz sız ı· a la A . . . .. . 
~en sadir olımıaz. debilmek için yorulmak bilmez 1 ordusu dünyanın beş kıtasına 1 m n fi men- Mevsımın. en guzel ve çok 

Hakikaten harbin başlaııgı- bir sabrü tahammül ile geceli· dağılmış bir saha üzerinde hüm hazın aşk romanı 
~tıdanberi dikkat olunursa hep i gündüzlü çalışmak icap ederdi,, malı bir faaliyet ile hazırlanır- ! kalılara bırakılıyor 

glliz donannıaBmdnn, lngiliz bu g ü ç bir işti. Çünkül kem Ahnan ordusunun Rus 
~.YYaresinden bahsolt.nduğu harp günleri geçiyor ve bü-1 muharebele!1ne saplanıp kalma- ! -
goruıur. Yeni zırhlılar hizmete tün Avrupa hl'las· ka~r olmayı sı ve zaruıı 1 k k B k A il gi •• , · 0· ara az ço r1P- UR8 flU abı'I r.erjkadan m • 
1 

rerlcr. AmerikL!dan uçan ka- beklerken sabırsızlanıyordu. Ve rnnması gıttıkçe chemmıyet n; ı 
~ler gelirler. "'1kat İngiliz 'Jr- bu ordunun adı bile anılmıyor - kesbeden bir had~~e teşkil edi- rinfer Ya harp malzemesi istiyor 

3 - iyi saatte olsunlar 
Meşhur bir büyücünün 

meraklı hatıraları 

Anlatan: ' 

UsunJ; dair hlı!:bir ~y duyma- du. '"or. Rusların bugune kadar mu- · !Zeyrekli Hunnab ho_caı 
~ıı. Bir nrAhk wcri hizmete Şimdi Mister Churchill'in ilk kavemetleri bir kış harbini za
~ : 5 milvon kişinin çairı!dığıw defa olarak ciddi bir surette rur! bir hale soktu. l4'akat hnır
~İnıi!jtik. B1l ki§ilerhı birden- halaskar ordudan bahsetmesi bin seyrinde kat'i bir dönüm 
bıre talim \"e teı-biyeleıi milkem- ve teminat vermesi, Avrupa noktasının hulül ettiğine hükm
t.!:.el birer asker luaJine inkılap muhitindeki havayı değiştirebi- etmek için henüz vakit crken

Brazzavillc, 28 (a.a.) - Gar ~ 
bi Afrika Fransız limnnlnnnın tstanbulda 50 yıl buyu ve uhırlil( 

etnı-ler: bckl.c.>.ne:rwm!i. Askeıin Iecek bir amil olacakbr. Bu or- dir. 

birle:-~ k Amerik ya icar ı mka- Alemındc hükümran olan huddam 
velcsile kiralanması meselesi sah bi ı:n:cşhur Zeyrekli Hunnab 
hakkında Fransız hattı üstilva t\<>eanın bizzat ıığzından dlnlen
Afriknsında Brazm\ille de Ne\ 1 mis ibret verici va fe-.kaUıdc 

karya 23 Ağu.;tosta. başlar, 13 
Eylülde biter. Kocatepeden ve
rilen kumanda üzerine ilk topçu 
batnryaınız 2ö Ağustos sabahı 
çntnl teşkil etti. Başkumandan
lık meydan muharebesi 30 A
ğuı;tos akşamının kızıllıkları 
içinde kaz.'\nıldı. lzmirle Bur -

1 saya 9 Eylülde girdik. Bütün 
Anadolu ve Rumeli eylüliin or -
ta. ına kadar kurtarıldı. 

Tarihin bu cilveli, mes'ut te
sadüfleri arasında bir yenisi da
ha var ki onu da Kastamonu 
bulup ba)Tamıııı etti: Kıyafet 
inkılfıbı da Temmuz sonlannda-
dır. 

Ebedi Şef Atatürk bu0rünler· 
de memleketi dolaşıyordu. Gii
zcl l{astrunonuya rla uğradı ve 
millet o günden sonra tabii kı
yafetini buldu. Bu inkılabın ilk 
kaynağı olduğunu hatırhyan_ 
yeşil Kastamonu geçen gün bin
lerce evlfıdının yürek birli6iyle 
bu bayramı kutladı. 

Bu haberi gazetelerde oku -
duğum znmnn çok se\·diğim bu 
konuksever memlekete karŞJ 
bir defa daha minnettarlık his
settim. Tarihi mazhariyctle
rinden dolayı ben de J{ast.a.rno
nıyn en samimi tebriklerimı su
narım. 

Bu güzel bayram, akla diğer 
inkılapları getiriyor, hepsi göz 
önünden bir sinema şiridi olup 
geçtikı;e şeflerin bu memlek ... te 

·ettikleri hizr.ıetlcrin azameti hir 
kat daha meyd3na çıkıyor. U
lu Tann bu r.ıilletc, yakın z • 
ınaı birde hhkiki sulh b~) ı ., . 
mını ktıtlamağı na•ıip etsin. ~c
fimı;;ı:e ·!larıyon.l Tanrı~ t ı ~ı
) ruz. Bu iki imanla ona d ı •, ..,_ 
vuşaca~'1m1" g imleri b l}, :J -
lim. 

" r::. 'm"' etiyle varatıiamıya - duya Amerikan kuvvetleri de Büse~in Cahid YALÇIN (Sonu sayfa 3 ıCıtıın 4 de) 1 meraklı h:ıtırafan 
--~~ı~ . :::~c:::~~cw~::::~~====:::::::::::::::::~::::::::::-;r~::;::::.• 
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S:ıyfa : ~ ~ENl SABAH 

--ı 'f.arihten bir Yaprak __ ı ~ 
• 1 

~htililci bir şeyhislim 
A--K-AlliiiiR&Amll(

11 
HABERLERi _ 

~ 

Universitede ik 
IR 

A rOKUYUcu--"'"' 

Kara celebi zade Abdül-Aziz efendi 
' .. 

_. ~Jıtc Kara Çeıebller - İbftl:himin .aleyhinde ~ 
ede ı hafi oonıi) et - llıtilal başlıyor - Aziz efendi !ıe:ret · ara-

- Vı • sultanla. münakasa. - • · :feryadı -
Aziz efendi \e Sultnn İbralıiın - mıra. Çelcbizade i}i) Sadra

·~.... Sofu Mehmet Paı_ - '\ralide Sultan (af;'lr basıyor - !Bunu 
"i8.lla ldnı öğretti! - Aziz efendiye fet'\1a pi.y · - Huzurda 

L..... .iıadise - Aziz efendi Şeyhi liim - Ağalar saltanatı yıkılııı
cu ..•• - Kara Çelebizade sürgün<b - Debdebe l'e diram 
t1 • .Un bir mat ... 

1 Yazan : R. C. U. 1 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 

-o--

Tren biletlerine 
yüzde 3 zam 

y pı ıyor 

:Ankara, 28 (a.a.) - .Muhtacı 
muavenet asker '8.ilelerine yar
dım için bir eylülden itJbaren bi
rinci ve ikinci mevki- tren bilet
lerine yüzde Uç zam yapılması 
karar1aşbrılmıştır. 

lik mektep çag .. ındaki 
etti. Padişn.hhğo. değil insan· 
lığa bile yakışmıyan bir ç'lk re- çocuktann sayımı 
zaletler irtikap eyledi. Artk bu- lsta.nbıiI ~lfıyeti dahilinde ilk 
na kimsede tahammül edecek mektep çağında bulunan çocuk 
hal kalmadı. Memleketin üstün- lnnn sayımının yapılacağını 

imtihanlan geri bırakıldı 
Kamp gören talebeye ye
mek verilmesi kararlaştı 

Üniversite reld:örll '.Bay Cemil başk .. 
1 

Bı., __ 1 a·· ·· · "te k ,__ a Tıp Talebe Yurdu mu· 
u;c un unıversı amp~ düri 1 ·· ··şt·· y tal ı 

ve üniversite imtihanları hak- . Y e goru um. u~t . A ebe-
kınd b" kad be- sınden olup da kampa ıştirak e-

a ır ar aşımıza şu den tal be d el 
yanatta bulunmuştur: e arasın .a gec eri 
Kanıp tal 008• .. ·1e -· yurda alınmıyan kımse yo'ktur 

" KW::ptaın: f g Y~ Hususi yurtlardan bahsedili _· 
- u unan unıver- yorsa bunun ç . 1 

site talebesine kuru öğle yeme- . '.. .•. . ~re_sı evve ve 
ği verilmesi için Maarif Yeki- ahir bilm~gl gıbı bır talebe yur-

1 DiYOR Ki: 
Kaldırım beklerken çamur 

toz deryası olan bir cadd~ 
Pangaltıyı Kııaımpapya bağ· 

lı,yıın Dolapdere caddesinin Nu
hu nebiden katma tek tük kııtdı-

rrm taflannı aeke seke geçerek 
Cfımhurlyct sokaklarına kavup
ğız Umidlle beklerkeo günUn bi
rinde anba araba toprak döko• 
rek eak:J hayran da berbat etti
ler. Şl.mdJ ya§murla havalarda 
çamur ve açık havalarda lıe toz 
deryasından geç.lime bir hale 
geldf. Hele §U sıkıcı havalarda 
pencereleri açmak §Syle dursun 
aralıklardan ve deliklerden gir
mekte olan mikroplu tozlardan 
sıhhatimizin muhnfazuı bllc gıiç 

lc§tl. 
Saygı değer valimiz Dr. LCıtf i 

Kırdıırdan bu hale bir nihayet 
verilmesini dileriz. 

f; dr ·edimin ana tarafından 
büy .ik babası olan Kara Çelebi
zade Abdulfıfilz efendi, isminden 
de anlaınl cağı üz.ere Mevlana 
Ce\aleddini Rumi torunlarmdan 
Kazasker Huseyin Biisamed -
din efendinin oğludur. Kendisi, 
Fatihin sadrazamlarından şiir
de "Nişan· ,. mahlasiyle 'fiÖlıret 
bulan buyük alim Karamanlı 
;Mehmet P şanın 'biraderi Mev-1 lana Husamedclinden iner. 

den bu belayı defedeceğiz!. yazml§bk. 
Bütün hazır bulunanlar §a - Sayımın 8 ikinciteşrinde ya-' 

şırdılar. Çünkü karşısında si- pılması lmrarlaştırılmıştır. Sa
yalı örtü ile duran kadın, Aziz yım ha.zır1ıkları hakkında müza 
efendinin böyle ulu orta mesa- kereler ~ııpmak üzere diln vilA
visini saydığı padişahın anası yette bir toplantı yapılın.ıştır. 
idi. Valide Sultan: Toplantıya maarif müdürU Tev 

linden emir aldım. ' dunu tenıın etmektir, 
Bunun için İstanbul Komu - ~ 

Vali 
izmirden 

döndü 

M ecdeddin Cetc 

_.__I SPOR ::::;1=== 

Kara Çelebi zade Abdül - A
:tiz cfendı "Aristokrasi,, ile 
"Demokrasi,, yi şahsında cem
eden bir adamdı. Tarih büyük 
oir servet sahibi olduğu için 
;aşayış tarzının kiharane de
ğil hatta ''Mülukan~,, olduğunu 
ıkaydecliyor. 

Sultan lbrahimin hal'i ve kat
li He neticelenen ihtilfıle kadar 
bilfi'il siyasete kanşmıyan bu 
adrun hal' vak'asından sonra 
.mühim bir rol oynamıfrt:ır. 

Tarihlerin "Deli,, olduğunu 
iddia etmekle mazur göster
mek istedıkleri Sultan İbra
him, <\!ehli, hırsı ve a.ltla gelmez 
şımarıklığiyle mC'IDlel~eti harap 
ediyordu. D5rdüncü ~furadın 
müstebidane tazyiki altında 
bir irade 1le knrd"sJen gibi 
celladın kendıne boynunu ver
mek korkusıy1e Lril tiril titre -
yen İbrahim tahta qıktığı za
man lıerkes onu kn.rdeşinin zu
lüm siddetini unutturacak bir 
ikiyasetle memleketi idare ede
cek ve herkesi hoşnut edecek 
zanneylemişti. 

Halbuki az zaman zarfında 
memleket hatıra gelınedık bir 
felaket uçurumuna doğru sürük 
leni yordu. 

O zaman, sonralan bir "Ağa
lar saltanatı,, kuran Bektaş, 
Koca 'Muslihiddin, Kara Ça\--UŞ, 
San J{atip, Knra Murad ağalar 
bi hafi cemiyet kurdular: Ka
ra Çelebi zade Abd - ül - Aziz 
clendi bu cemiyete dahil oldu. 

Meml~kctin hali, bu adamla
rı - ilk zamanlarda - büyük bir 
f edakiirlıkla harekete gellrd i; 
sarayın rezaletlerine karşı ısyan 
ettiler. Evvelfı veziri ortadan 
kaldırmak suretiyle başlayan ve 
ayn bir makaleye zemin teşkil 
edecek kadar sümullü olan bu 
ihtilal, Sultan lbrahinıin hal'ioe 
ve katline kadar gitti. 

Hal' meselesini, Valide Sul
tana tebli<Y için S3rnya giden 
heyette §Cyhislam Abdürrahim 
efendi, KaD ker Abd -ül- Aziz 
efendi, Muslihiddin ve Bektaş 
ağa oğulluğu Kara Murad a
ğalar bulunuyorlardı. Muslihid
din ağanın, şeyhislamın Hanefi 
efendinin, Valide Sultana. cüm
b urun karannı bildirmek icin u
zun uzadıya yaptıkları mukad
dimeler Kara Çelebi zadenin si
nirine dokunuyordu. 

Aziz efendi icinde bulunduğu 
cemiy tin kuvvE"tini biliyordu .. 
Bu kuV\etle hiliı maksadı acık 
ça söylem k için !bin dereden 
su S?"etinlm ine tahammül ede
miyordu. Nihavet baklavı a°'-
zından çıkardı: • 

- Sultnnım, beyhude yere 
boş lakırdılarla vakit kaybet -
miyelim. Elyevm tahtda otu
ran bu adam memleketi hart n 1 

r "" 

IYeni Sabahı 
ABONE BEDELİ 

TOrklye Ecnebi 

8ENELIK 
IS AVLIK 

1400 Kr.f. 2700 Krı. 4 
750 • 1450 • I ~ 

1 AVLIK 400 ~ 100 > 11 

t AYLIK 150 • sco > 1 

- Baka efendi! Suy - t - ka- fik Kut da iştirak etmiştir. 
rın şerrine uğramıştır. Yanın - N · 1 -1 d · 
d 

·· ah" ı tardedil · " ışan ısını o üren poh-an mus ıp er sın, ıı- • 
kıl ve nasihler sözünü tutsun .. sın muhakemesi 

- Havır sultanım, bu adamın Bir müddet .evvel Fatihte Ha-
halini ıslah etmesi mümkün de- cı Üveys mahallesinde kcndi
ğildir. Zaten yap'bğı zulüm- sinden yüz çeviren eski nişanh
le kendi 'kendisini o makamdan sı 17 ~·a.cnnda Hayrünnisayı ve 
hal'etmiştir. Kimse onu padişah kızın arkad~'}l 15 yaşında Şilk-
olarnk tanımıyor. ram tabanca ile ıv:urup öldüren 

Hal' vak'a.sını tafsilatiyle polis memuru Ali özdeirin bl-
yazan (Naima) Aziz efendi için: r:inci ağır cezada görlilen muha
"01 kadar küstahane sözler !kemesine devam olunmuş şa-
söylcmiştir. ki bu mahalle tahrir hitler dinlenilmiştir. t 

olunmaktan ist~ya olunup terk .. Bu_nla.:, Ali Özdemirin Hay-
olunnıuştur ... dıyor. runmsa ıle kısa bir münakaşayı 

tanlığı ve Ordueviyle temasta 
bulundum. 

Kampta bulunan 1670 tale
beden Askeri Tıbbiyeye men -
sup olup yemekleri oradan za
ten verilmektedir. Bunlardan 
gayrisine her gün soğuk et. köf
te, söğüş, peynir, zeytinyağlı 
dolma gibi kuru yemekler V&
rilecuktir . 

Pazartesi veya salı gUnünden 
itibaren Orduevl bunu temin 
eyleye.:ek1fr. 
İkmal in1tfüa.nlan f.ehir ofunda 

Bundan bartka ikmal imtihan
larına. mi\ddet bırakılması me
selesini üniversite zaten itibara 
alarak imtihanların 22 eylülde 
başlamasını kararlaştırmışbr. 
Bazı fakültelerde bir veya iki 

gün sonra imtihana. başlanma
sı da mümkündür. Bunlardan 

Lütfi Kırdar lzmir 
belediyesinin faaliyetini 

anlatıyor 
Bir haftadanberi 1zınir be

lediyesinin davetlisi olarak lz
mirde bulunan vali ve belediye 
reisi Doktor Lutfi Kırdar dün 
sabah İzmir vapuriyle şehrimi-
ze avdet etmiştir. ı 

Vali ve belediye reisi lzmir 
seyahati hakkındaki intıbalarını 
bir arkadaşımıza anlatmıştır. 
Vali demiştir ki: 

1 1 

Kula• 
ug 
der 

Kulüb değiştirenler~ faz
•a boykot verilm n ı lai
de1i ve zararlı ı:c.. ı aiları 

Yazan: Bülend Turanlı 
Geçen seneki lik maçları orta

larında tatbik mevkline konnn 
mahut sicil talimatnamesi fut
bolcu alım satımına vesile ol-
du. 1 He ret dördüncü Mehmodi müteakip tabancasını çektiğini 

tahta çıkardıktan sonra İbra - ve evveıa Şükranı bilahare d~ 
himin olduğu yere cidiyorlar .. Hayrünnisayı öldllrdüğünU söy 
Silahtar, guhad~ .~ğalar, bos- lem!şl~: Muhakeme diğer ~~-----~~""'"""~~~~~1.. 
tancıbaşı one duşup: şahldler ıçın talik olunmuştur l 

"- 3 senedir lzmire gitme
miştim.. Yapılmış şeyler, mey -
dana. gelmiş eserler bende haki
katen derin bir tesir ve fuarı 
gören her vatandaşın olduğu gi
bi büyük bir iftihar hissi bı
raktı. İzmir, h Uklımetimizin o· 
ra belediyesine loptan devretti
ği geniş sahayı liyakatle ihya 
ve imar ettiğini bütiin di.inya -
ya isba tetmiştir. Bugi.inkü İz. 
mir, yarınki 1zmirin daha ne 
kadar mükemmel olacai;'lnı - te- ,1 

reddüde mahal bırakmaksızın -
her köşesinde gösteren mamur 
bir şehir olmuştur. İ7.mir bele
diyesi her parçası için ayrı sa
hanın avantajlanndan şuurlu ve 
planlı bir surntte istifadeyi bil
diğini, bugünkü şa.rtl:ır içinde 
beynelmilel bir fuvar aç.abilmek 
le de göstermiştir. Bunları size 
söylerken orada uzun müddet 
bulunmuş ve çalışmış bir insan 
sıfatiyle 3 senelik fasıladan son
ra İzmiri tekrar gördüğüm za
man duyduğum hakiki zevki 
hata muhcıfaza ediyorum.,, 

Kurulan oyuncu bedestcnle
rinde pey sürerek elindekini, 
avucundakini vaziyetlerini tak
viye etmek gayesiyle sarf eden 
klüplerin mali vaziyetleri bir 
hayli sarsıldı. Geçen haftalar 
içinde stad sahibi klüplerimiz -
den birinin teşkiHi.ta mliracaat 
etlerek stad gelirinin masrafı
nı koruyamadığından bahisle 
yardım istemesi, geçen seneki 
futbolcU alış verişinde kesesinin 
ağzını açmakta ne kadar ileri 
gittiğine bir delildir. 

- Padişahım! Ülcma, ayan, C . 
reyleri üzerine içeriye buyurun! ez~landırılan esnaf ~~~""""ieai!!l!iii!iôiii~~Eö!iiiiii~ 
dedikleri zaman İbrahim bar - Emmyet altıncı etıbe memur- * Rektör 10 giln tattı yapıyor _ 
bar ba6'1rma.ğ'a baslı yor: lan dün şehirde yaptıktan kont- ttniversite Rektörü Cemil Bilsel 10 

- Bre hainler! Bre pezevenk- roller neticesinde Fiıninönünde ' gün istirahat etmek (lzcre bu hafta 
ler! Bn nasıl iştir? Ben her bi- 20, Üsküdarfuı. 4 esnafı ceza - içinde Yalovaya gidccektlr. 
l'inize ihsanlar etnıcdim mi? landırmışlarclır. J * Tramvay kazaaı - Şoför Tcv
Şimdi havanıza uvmadığım için .. Bunda~ başka Üsküdarda fik idaresindeki otomobil ile dün 
beni kaldırmak istiyorsunuz ha! şuphclenılcn 13 gıda maddesin- Sultcınahmettc manevra yaparken 
Ben padişah değil miyim? den tahlil için nümuneler alın - bir direksiyon yanlışı sonunda 64 

Hazır bulunanlar lbu hakaret mıştır. numaralı Topkııpı _ Sirkeci tramva-
karşısında ses çıkaramıvorlar . Aynca sırtta. yük taşıyan 12 yıruı çarpmıştır. 
Çünkü karşılarında etrafa en hamal Y~ trrunvarlardan atla-ı Tramvay hasara ufrumış ise de 

Şu son senelerde futboliimü
zUn menfaat vasıtası olduğunu 
görüyoruz. Geçen sene oyun -
culara ceza müddetini bekle
meden klüp değiştirme hakkı 
verilmesi bunu bize bütün açrk
lığiyle göstermiştir. 

galiz küfürleri savuran bu a- yan 3 kişıden de bırer lira peşin ıışağıya bır wyiat oll1UU1lış, suçlu 1 
dam hit.şa Allahın yeryüzünde _para cezası alınmıstır. şoför yakalanmıştır. 
bir gölgesidir. ;;..__;;=:::=. _ _..:. __ ___;:================ 
na~~rfelebi zade gene daya- H A R p V A Z İ Y E T İ 

- Sus! diyor. Elbette sen pa-

dişah değils!n! Dünyayı harap o d o s a n 1 n m u•• d a f a a s 1 ettin, ömrünü eğlcnre ile geçir-
din, ortal~~a ı füweti yaydın, 
zalimleri, ummeti Muhanunecle 
mus:ılalt ettin, reytülınali key
fine 13arf ettin. St>nin gibi ada.'Y)'l 

Elcmanla.r.m ancak para kuv
vetiyle ırenklcrine bağı vnn 
klüpler varlıklarıını bu şekilde 
idame ettireceklerini anlamış 

padiŞ!lh olur ınu? 
Enderun ağalan, i3i tatlıya 

bağla.mak için: 
- Padişnhımızsınız. Size 

kem1ık olmaz, varıp birkaç gün 
istirahat buyurun. üıema ve 
sair kullarınız devletin siyaneti 
iç.in böyle tedbir evlenı~~er, di
yorlar. tbrahimin: 

- Ben bu heriflerin reyleriyle 
neden tahtımdan kalkayım? 

Sözü Aziz efendiyi gene çile
den çıkarıyor: 

- Ecdadının tarikine süluk 
etmedi~n için bu tahta layık 
değilsin. Düşman Bosnayı aldı, 
seksen parça kalyon boğazda 
yatıvor, senin haberin YQk. lşin 
eücün knrılarla zevkü safa. 

Sultan İbrahim: 
- Yalan söylüvorsun, diyor. 

Dümnan Bosnayı daha almadı .. 
Bilükis askerlerim Zadreyi feth
ettiler. Düsman gemileri çokh.n 
boğazdan gittiler. 'Sizin bana 
garnzınız olduğu için böyle söy
lüyorsunuz. 

- işte vezirini, şeyhislamını, 
Kazaskerlerini tek1jp edip seni 
aldatan dalkavukların sözleri
ne inandığın için meleket bu ha.
le geld~ Haydi, haydi, hemen 
tahttan kalkmak gerek. 

- Beni indirip, bacak kadar 
oğlanı padişah yapacaksınız. 
Bu kadarcık çocuğun saltanatı 
caiz olur mu? 

- Sen hazineyi telef ettin, is
raf ettin, kanların a.kliyle hare
ket ettin. bir çok değerli adam 

Bir ordu muharebe kudre
tini haiz bulunduğu müddetçe. 
arazi kayıplan hasmım kat'i ne 
ticeye ula!]tırama.ı.. Alman ordu 
sunun 30 kişilik bir ouvrage'i 
düşürmek için 48 saat de savaş
tığı vaki idi. Bir ordu, ki aldı
ğı emri yerine getirmek azmile 
her telılikc~i göze nlnbilir, sevk 
ve idare, bu kuvveti korumak 
kaydile tedbirli ve basiretli bu
lunmalı ve onu lüzumsuzca. ka
namaktan korumalıdır. Odesa
rım, neye mnl olursa olsun, dü
sürülmck istenmemesinden, Ki
ycfin taarruz cephesi içerilerine 
uzanan bir çıkıntı teşkil ettiği 
:halde yaşatılmasından, Alman 
ordusunun asri kaleler önünde 
beyhude yere zayiat vermemek 
kiyaseti gösterdiğini anlamak 
mümkündür. Belki, Leningrad
da ihata ordusu gerilerinde malı 
sur bir kale vaziyetinde uzun 
müddErt: yaşıyacaktır. Esas iti· 
barile, münferit knleler, hare
katın inkişafı üzerinde artık 
mühim tesirler icra etmekten 
uzaktırlar. Odesa, Rundstedt 
ordularının Dinyeper dirseğine 
hiklın olmasına karşı bir engel 
teşkil edemedi. Kiyef, cenuptan 
ve şimalden bir çevirme hare -
ketine mani olacak bir ''kama,, 
rolü ifa edemez. Şimal orduları, 
Lcningradla ana ordunun irti • 
batını tehdid eden ilerilemeler 
kaydediyorlar. 

l 
·· 1 vaziyettedirler. 

çarpışma ar go1.e çarpıyor. Aca ba, Alman ordusu, asri manru- Bunun içindir ki gömlek de-
melerin çıkardığı her güçlüğü ğiştirir gibi kliip dei:,rifrt.irmenin 
yenerek, bu tarihi ı>ayit.ahtı, Üsküdar hapishanesine önüne geçilmesini ~teşkılfı.ttan 
bolşevik fıleminin mabedini ele ·ı A d"I" istiyorlar. 
geçim1ek fikrinde midir? Buna pavyon 1 ave e ı ıyor Haber aldığımıza göre yeni 
mecburiyetler vardır: Taarruzl Şehrimizde bulunan hapisha- bir sicil talimatnamesi hazııla-
ordusu gerilerindeki ikmal yol- neler umum müdür muavini makta olan genel direlltörliik 
lan bozuktur ve kifayetsizdir. tedkiklerine devam etmektedir. bu esası göz önünde tutnrak 
Demiryo!u şebekeleri tadil ve Tedkikleri sonunda Üsküdar klüp deği.c;tirenlere üç sene müd 
ıslfı.ha muhtaçtırlar. Ruslar, hapishanesine ilave edilmekte o- <leUe boykot cezası verecektir. 
Baitıktan uçurduklan tayyare- lan paviyonln.nn ihityaca kifa- Böyle bir ceza tatbik edildi~i 
lerle Berlini taciz etmektedir:ler. , yet etnıiyeceğini görmüş ve da- takdirde klüp değistirenlC'rm a
Rus sağ ccnnhıııda donanma, 1 ha başka paviyonlann ilavesini dedi muhakkak ki çok aznfacnk 
Voroşilof için kuvvetli bir mes- emretn1iştir. futbolümilz menfaat vasıtası 
neddir. Sonra. AJmnn deniz te- Yeni paviyon yakında bitiri- olmaktan kurtulacaJ...'1.ır. 
şebbüsleri de Finlandiyada ve leeek ve planları hazırlnnan Ve arzu ettiğimiz tam bir 
Baltıkta kanlı mukabelelerle <liğt>r paviyonların inşasına ge- aınaförliiğe doı!ru da ilk nıüsbet 
karşılaşmıştır. Halbuki bu yol, çilecektir. adımı atmııı olacağız. 
Alman ordusu için kısadır, e- Bir motör parçalandt Uç sa.ıtelik bo~kotııu zararlı 
mindir. B" taraftan • tlyükçekmeceden yiiklediği Bir fut:boacunun vegane gn-

Voroş.ilof, Leııingradı, yuka- soganlarla 1stanbula hareket e- · 
dak

. f ti · d yesı bulunduğu khibUı birinci 
rı ı men na en c kaptır- den Ahmet reisin idarı.t>indeki takımınd:ı yer almasıdır. 0-
manıak kaygusile, son kan dam 4 tonluk "Marmara. motö· ı u·· las 

1 
d ·· daf A • , yuncu kadroları zengin oltn 

. ına ~a ar. m1;1 aaya azım- ~~:Xköy Ta§ iskelesi önünde klüplerde bir çok gençler imiz 
dır. llitımaldır, ılk denemeler, gorunmiyen kavalıklara bindir: bu arzularına ulaşamamaktadır-
teşebbüsün ilerilere kadar gö- ' .miş parçalanarak b t tJ 
türülüp götlirülmemesi hakkın- ::...:::='=====::....:....::::...~=:.:=a=-mı__:ş~r=. ========~(~S;on;u;;S~a~. ~S~Su~·;:;;"l~d;e~) = 
da kanaatler verir ve kazanç, 
fedakarlıkla ölçülür. 

Diğer taraftan, en kuvvetli r 
ihtimale göre, Alman şimal or
duları, cenuptaki inkişnf ede-
cek ihata harekiı.tile müvazi ol-
mak üzere, geniş rnikyaslı bir 
ihataya girişecektir. Bunun he-
defi, doğrudan doğruya 'Mosko-
vadır. 

B i r sarkıntıhk davası 

lar alarak di.ıkkAnın camlarını ye· 
re ~ndlrmiştlr. 

T AK V iM 
HIZIR n 6 GÜN 241 Ay 8 ' 

1360 29 1357 

11 lan öldürdün, mallarını gasbet
tin, halka mıwr bir adamsın 
ıslih kabul etmezsin, tahta la: 
yık değilsin, sen padişah ola-
mazsın. Hilafetin şcr'i değildir. 
İşte bu kadar ... 

Alman ordusu, hareket ve 
manevra kabiliyetine ve sevkü 
idare meharetine güvenmekte
dir, onun sahrada rastladığı ha
sım kuvvctlcrile boğazlaşmayı 
tercih etmekte olduğu sezilmek 
tedir. Gaye, hareket orduları· 
nın muharebe kudretini kırmak
tan ibarettir. 

Asr:i bir kale, vazifesinin düş-

Rus ordusunun şimalde çok ı 
kuvvetli bir siklet merkezi teş
kil ettiği şüphesizdir. Bu hal -
de, bu mınto.lmda milyonlann 
iştirakile. büyük meydan mu -
barebelerine intizar edilebilir. 
Moskovanın da, Leningradın da 
mukadderatını bu savaşlar ta
yin edebilir. 

Fatihte oturan Mtlrüvvet adında 
bir .genç kadın evvelki akpm 
komşusuna mlaaflrcten gitmek 
Uzere evinden çıkmış, karanlıkta 

Hasan adında bir aarhotla karşı· 
laşmıftır. 

Has.an, Mürüvvete evveli lif 
atmıt. MürUvvet aldırmayınca da 
earkıntı JıOa baılamı§tır. Genç ka· 

Nihayet gUrUltüye yetlıen bek· 
çiler Hasanı yakalamıılar, ve dün 
adliyeye teslim etmlıterdlr. 

Haun diln üçüncü eulh ceza 
mahkemesinde muhakeme ol.undu. 
Suçlu mahkemede diyordu ki: 

Şaban AGUST~S lpsuto. 
6 1941 16. 

Cuma 
QUn•r öoı. ikindi 

10.35 5.27 9.10 Ezanı 

5.24 12.ıs 15.58 Vaıatr 

Akıam Yataı imsak 

12.00 1.37 8.48 Ezani 

18.48 20.26 3.36 Vasatı 
1 

İbrahim müftüye dönüyor: 
- Bre Abdürrahim seni müf

tü yapan ben değil miyim? Şim
di sen de mi bana kastediyor -
sun? 

Şeyhislılm: 
- Havır, beni sen müftü 

yapmadın. Beni bu makama Ce
nabı Hak getirdi. 

Aziz efendi ağalann sadarete 
getirdikleri Sultan tbrahimi 

(Sonu Sahife 4 aUtun 1 de) 1 

man kuvvetlerinden kabil oldu-ı 
ğu kadar C]Qğunu üzerine çek
mek olduğunu bilmelidir. Bü· 
yük Fredrikin, Prağın muhasa
rasına bir kısım kuvvetlerini 
terketmesi, hareket ordusunun 
ric'atine vesile verilmişti. Rusla 
rın Uç mıntakadaki üç kalesi 
de. bu dinamizmi gösterebildik
leri surette, mes'uliyetleıini id
rak etmiş olurlar. 

Gilnlerden beridir, merkez 
mıntakasındaki nisbi hareket
sizliğe mukabil, şimalde büyük 

Kiyef ve Odcsaya gelince, 
kat'i lüzum karşısında, mukad
deratlarına tcrkedilcbilirler. JıJ
sasen Odesa şimdiden o durum
dadır. 

Alman ordusunun, kış bas -
madan önce, pişglihma dikilen 
engelleri gidermeye, bunun için 
de Rus seyyar ordusile kat'i 
neticeli musara.alıı.ra mecbur ol
duğunu, vaziyet ve hidi.selcr ih 
tar ediyor. Cihan bu çetin mü
cadelelerin ılkibetine inti.zarda
dır! 

dırı bunun ilıccrlne korkmuı ve el· 
varda agabeyialnin sayacı dükki
nına kaçmıftır. 

Ancak gözü kararan aamoı Ha· 

ean, genç kadını buraya kadar da 
takip etmiı ve yine kendini bera
ber g~zmcğe çaöım11ştır. 

Hasan, bütan yalvarmalarına 

cevap atamayınca bu sefer kıJ!\'rnf 

ve a§ız dolusu kUfUrler ea
vur<mut, sonra da yerden taş. 

- Sarhoftum. Şuuruına hlklm 
değildtm, ne yaptıgımı bilmiyor· 
dum. 

Bayan Mürüvvete tarziye vere· 
ylm beni affetsin.• 

Ve ıonra yanındaki davacı Mü
rüvvete dönerek zorla ellerini öp
mek istedi. Fakat Mürüvvet her 
talebine rağmen kendini affetme
di. 

Neticede mahkeme Hasanı 4 
eDn müddetle hapse, 4 lira da aöır 
para cezasına :mahkOm ett1. 

Dün bir dostum bana: 
- Yazılanna dikkat 

ru.m, sen kendine mabsıJS 
imla drn:bul ctmi~in, dedi

Hayretle sordum: 
- Ne gibi? 
- Bir terkip ya.zae~ 

man terkip edatını iki ~~ 
sına alıyorsun. Meselfı '' 
lade" kelimesini "harilc -iil 
~klinde yazıyorsun. 

- Doğru değil mi! 
mugayir mi! 

- Orasını bilmem. 
gibi kayıtlar lisaıu güçle 
olm:a.z mı? 

- Bilakis. Lisanı kola) 
tacak vesaiti ne kadar Y 
kullanırsak okuyanlara o 
kolaylık temin etmiş 
~ın~ayım. Ben yeni lı 
Türk hsanı icin bulunnıaS 
nimet olduğu~a kailiın 
harflerle Türkcenin n.hCil 
ima lesiyle, ihtisariyle rnİJJ' 
mel surette yazıla.cağına 1' 
Bir kere bu, taavvün et 
sonra, ortada "imla 
diye bir şey kalmamıştır· 
ki yazılış tarzında bazı :n 
lar var. Benim ya.ptı ~ 
noksanların telafisinden ı 
tir. Bununla herkesin J( 

mahsus bir imlası oldu~ 
din et:mek doğru değildif· 

-Öyle söyleme. MCS 
şu meşhur şair "~ 
"Ncf'.i,. tarzında yazıyo 

- Yalnız Nefiyi de.r,c'1il, 
yi de apostrofla ya:ııY 
Fakat bu, bana mahsus bit 
demek değildir. Frenklcrdt 
"ayn,, haıfi mevcut ol 
için liı~at.lerindc &•di\'İ 
yahut Sa.adi şeltlinde y 
Bu iki tarz yazılış da ist 
telaffuzu temin edemez. 
n"Si hadi vezninde, diğeri d 
harfini uzattm.ağa yarar. ıf 
ki biz ayn harfini ·a.nr.a:k o 
kullanır1z. Bir isaretle bU 
temin edilmiş oluyor. 

- Mütemadiyen bazı ll 
rin üzerine koyduğun 
ne diyelim?. 

- Ona biiyük ihti)'ıl 
vrırdır azizim, he.r lisandtl 
gibi i*ı.retler birer lüzurn 
ne ihdas edilmişlerdir. MeS 
rapta evvelden nokta ol 
gibi hareke de yokmuş. ~ 
sız bir yazının arap ta · 
O manın hilafeti zamanınd• 
bebiyet verdiği biiyük ,. 
bilivorsun. Sonraları nolrUI 
lanılmağa başlandığı gibi 
mü ile meşhur olan Hace 
hnrckcvi icat etmiş. Bi7.inı 
diki h lde en büvük .no'ksı:ı 
bir kelime yazıidığı :r.a1ll 
mm ıız 1 ılaca.k harfini bi 
olman ızchr. 

- Bunu şive temin eti 
mi? 

- Hayır, bunu şive temi 
se d '.lhi lisan itibariyle 
noksan teskil eder. Lisaıı 
ce gibi halkın şivesi,) le h 
ceği b r ekild olmanrnlı. 
ç y i okuyan kim olursa 
b Ak cıı.nd::ı.n istiane e 
okuvabilmeli. Bu itibarla 
zattl cak harflerin ÜZ<'riut' 
nkı::ı~n konulmasına taraf 
Sonra clivJe'yi elile y 
Çün'kü elile yazacak olı.ı 
eli ile manasını ifade ctt:~i 
el ile manasını da ifade C'd 

- Bu halde lisan dalııl 
raşnuş olmıyor mu? 

- Bilılkis. Bu suı etle 
müsbet bir sekle giriyor 'e 
hş okwunak ihtimali t.ru1l 
ortadan kalkıyor. Sonra 
mtihıın bir mesele var: 

Biz asırlarca kültürüm~ 
rap harfleriyle yaptığını1z 
bir çok eserler eski har 
ynnlınış ve tabedilnıiştir. 11 
uğraşan adamların b;r 
roc'ha.YJcre miiracaatJ::ı.n 1 

• 

dır. Bugün eski harflerle bJ 
bu eserler yavas yava§ n 
kcsbediyor. Bunları ııınt 
istifadesini temin için 
hadlerle ba.<>mağa roeob 
Bunlar dediğin tarzda basıl 
olursa okunması güçtür. F 
yukarıda anlattığım no 
telafi edildiği takdirde pelt 
zel basılır ve t>ek kolaylı'' 
kunur. Mesela eski tarihlei 
de Ravzat - ül - Ebrar, u 
cak harfler işaret cdilIJ1 
terkiplerin şekilleri tavin 
rilmeden yeni harflerle di · 
içinden çıkılmaz. Biz eski 
Jeri biliyoruz. Fakat bizden 
ralti nesillerin de bu 
ihtiyaçları olacalct.ır. O za 
ne yapa.caklar? Bu ihtiyacı 
ile telafi edecekler? • Ben 
bugün lüzumu olan bazı 
kitapların nedretinden milŞ 
yim. 

-Neden? 
- Neden olacak? Geçen 

bir Naima tarihi edinmek 
sekiz tane lirayı verince 
lcrim falt.aşı gibi açıldı dS. 
dan!. 

ID.,U,NAi 
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'l'ıpkı öyle çamur rengi ... "Ha.· J 
~ hanım a:bla, nrtına çıkacak, 
ıçert Pidelim,, dcmeğ'e kalnındı. 
~ara bir yılan o bulanık deniz
ıı... n kafasını çıkardı; ikimize 
&Jlrden saldırdı. Ben kendimi 
Yana attım .Hanım ablnm to -
ı~ı.rlanamndı. Yılan onun bü-
un VlicudünU. sardı. O aralık 

Prenses hazretlerini balkonda 
ı!ordUnı .• Elinde bir eski zaman 
~ku var. Hanım ablam yılanla 
'1ebelc,şirken prenses oku attı, 

/Yılanı yaraladı.. Gö~iımU açtım. Sıkıntıdan su kesilmişim. He
tncm kalktım, abdest aldım, 
I> ('adeyı seı ilim. on rekat nafi
i n1ınaz kıldım. Bır yasin o
~u 1 m. Allah kabul etsin, eç-2' eı ın ruhlarına gönderdim. 

lunüz mu? Adft , hanım 
~~l~ ığımın başına gı:ılccek fela

e ı hfü·e hüvesinE:' Pörmüşum. 
~·auvetin koti.ılüğiine rağ

ltt<. n C'lmıtem dayanamadı: 
· - Cok kıyaksın F'ıtnat ha

~trı ! dedi. Şıpın işı bu ıiiyayı 
a nereden uydurdun? Hem 

de ıe uvduruş ! Bayıldım doğru. 
su... Teferrüatın hi birini u
llUunıyorsun. Yalı, deniz kıyı-
sı, hensi tamam... I 

E.u tem, Dilfikann orada 
0lrnaJığına bir daha emniyet 
t>'etırdikten sonra: 

1 
- Hele prensesin yılanı ok-

~ vurması yok mu? Dü ünü -
1ttr şey değil.. Fıtnat hanım, rii
~ada en büyük rolü prensese 
\'etınis 

lien~izin çehresinde tabii 
0 la.t'ak tcrcssüm eden hüznü 
Nımet Beyin rüva tefsiri bir 
an- için giderdi.. 

Fıtnat hanım, .muhatnpları
nı kandırmak için gene yemi· 
ne b~ladı. 

- Ahmet bey, olur olmaz 
herde beni Jtepaze ediyorsun, 

Tefrika No. 64 
~ 

Yalnız, dedi, tehlike tama
men atlamış değildır. Her za
man ikinci bir kriz, (Damok
les) in kılıcı gıbi tepemizde du
ruyor. Hı:ıttfi. ben bu gibi vak a
larda hastanın birdenbire sala
ha doğru gidişini istemem: ne 
kadar yava.cı iyile~irse o kadar 
iyidir. Birdenbire iyileşen has
talar sönmeden evvel parlayan 
kandile benzerler. 

- Doktor, dedim. Tamamen 
eski haline gelebilir mi? 
Muhatabım dudaklarını bük

tü: 
,___ Pek zannetmem! dedi. Di

linde daima bir pelteklik ola -
ca tır. Yüzwnm hatları ancak 
zaman ile düzelebilır. 

Dilfihar; sanki annem tama
men kurtulmuş gibi: 

- Dilindeki peltekliğin ehem
miyeti yok, dedi. Zaıı:allı Nadi
re hanım.. Yasasın da ... 

Doktor: 
- l<'akat hanımefendi, bu 

söylediğim noktaya. varabilirsek 
kendimi bahtıynr addcdelim .. 
Sonra unutmayınız ki kainvali
deniz kesbi afiyet ettikten son
ra da gayet dıkkat etmeli.. U
fak bir 1 iddet pek tehlikeli o
hır. Hatta Allah gecinden ver
sin hayauna kasteder. 

Hastnbakıcının şiddetli ya -
sağına rağmen Samiye anne -
min yanından çıkmıyordu. E
niştem akşama doğru kansını, 
Dühter bacıyı alıp dönmek is
tedi. Dilfikir bana: 

- Fazıl, dedi, Samiye ile Ah
met ~ye ısrar ediniz burada 
kn.lsınlar. 

Ahmet beye söylediğim za -
man, derhal: 

- Emrederler! dedi. 
Gördüğü tilyaya, okuduğu 

dualara rağmen ayni irade Fıt
nat hanım ile Dühter bacı hak
Junda sadir olmadığl için akşa
ma doğru ikisi de iskelenin yo
lunu tuttular. 

~ P i en d"' salıi .zn.ım~ ·k. E 
~er böyle bir rüya gbrmedimse 
"l.llnh canımı alsın da sürüm 
surum sürüneyim .. 

b yordu .. Ahmet bey gene sa- 'raımunlnmn1~ n tırathın 
l'ak ya fasıla vermiyor: sonra 

- Canım Allah canını aldık- Nadire Hanımın hastalığı! 
tan sonra istediğin kadar sü- Fazılın defterini ya!'lda bırak
~n ! diyordu. Rüya gibi sürün- tı. Hastalığın birinci safhasını 
~::k keyfiyetini evvel söylemek 1 yaza bildikten sonra ikinci kri-ı 

1~ gelmiyor galiba. zi, yazmağa vakit kaim dı. Şu-
.. · ıtnat hanım: nun bunun kehaneti, .s miyenin 

dı - Sen ne söylersen söyle, Dilfikann temennileri Duhter! 
,.,., Yoı'd.u. Allah benim de kalbi· bacının göz yaşları, Fıtnat hn-
''11 bir · ı · ır, senin de... nımın namazları mynzları uç 
flo~nnemin yanına kims_eyi bir şeye yaramadı. Doktorun 

nı.ıyorduk. Akşama dognı tabiri veçhı1e hastanın tepesin
~ l~n: . ~okto;. hastr.nın h lin- de asılı durnn Domokles kllıcı
k~ ıyıhge <lognı ufak bir terak- ııı tutun kıl koptu. 

ı gordüğümi söylcdı. (Arkası ' r) 
:::----.-=:::::==:-=:.=: 

o 
(Baş tarofı Birinci sayfııda) 

~u, lirundi ldisal, Nuri Kızıltan, 
ahsin Atak, Memduh ·Tekes, 

~ılmı Öns.ı.l, Hullisı Tozun, Av-
ı Uçuk, Uısan GQrdeniz, Liıtfi 

Cerdus, Ziihtii Tetik, H.ıfkı A
~~;rdcn, Recep Çakar, Hulfısi 
~UrUal, Necmi 'l'ologercn, Ncca
~ l\amp, Miimtaz Erbil İbrahim 

n, Şahabeddin Eüiye, Şafık 
!ayer, Haydar Oktay, Hasan 
f'Ydetnir, Sabri Teraman, Tev
Sık Aksoy, Rt7.a Togay, Kemal 
' oyak, HaEan Goter, Cem 1 ütt" Sabri Yener, Ali Yüksel. 
~ llzhar Sumer, Ziyaeddin Atba 
~· Selman İlter, Vahi İlgün, 
<azım Akarcr, Asaf Aydo - an, 
İialil Noymn.n, Taceddin An
llla.n, Akif Ulusoy, Şahabeddin 
li:.rguvan, Şevket Aykür~k. A
Jcıf lstol. Hakkı Gökgöz, Bekir 
"rrak, Necati Canknt, Lfıtfi Oı:ı
~o.. Enver Gürsel, Abdüllcadirı 

tsoy, Resnd Aybero, Ziyaeddin 
~ip, Şevhet Giirtürk, ırnmil 0-
"<ı:{, Ömer Alpaslan, Muhittin 
ıuaıp, M:ahınut Kayalp, Esad 
"arkmos, Osman lfokon, Hulki 
'-'i>kdeniz. 

• 
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T cğıncnlil."f c n ii.stc[,rmenllğc 
terfi edenler şunlardit: 

A. Nusret Demirgüç. Seyfi 
Kocaal}>, M. Sabit Günanç, Ab
dullah lnal, Fethi Akbay, Neşet 
lzer, A. l"aik Başar, M. Kemal 
Köymen, Hulki Eriis, M. Sey -
feddin Özüsknn, M:. Fehmi Tcr
zan, Ahmet Utku, M. Şevket 
Kansu, F. Şinasi Ymnaç, Mus -
tafa Öztirit, A. Ekrem Çelik -
kol, Elnver Bayar, M. Ali Gürer, 
Fenı.ıh 'l'nmer, Halit Gülüms"r, 
M. Hulfısi 1'anal, Salahattın 
Alpan, A. Rıza Uzsii., Bahaeddin 
Yağcı, Hüsameddin Timüçin, 
S. Eth m Pcynircioğlu, Cihat 
Erg-ignn, M. Emin Sağlam, Ha
san Erdnğ. Mehmet Dmçer, En 
Yer Giindiız, Hüsmi Ergün, M. 
Sabri Tutumel, Mahmuı Pak -
soy, Mahmut Feııaian, Nazif 
Tükoz, Basri TUz, Necmi Öze - ı 
kes. Aziz Türe, Ali Ertn.n, Sclll.
mi Karaboncuk, M. Dundar J{ı
lıç, Salahnddm Öneş. Ömer Ka
an, Kazım Topluoğlu, A. Celal 
l{ızılkan, S. Ahmet Topçu, M. 
Suphi Tüzün, Hamit Kızılçay. 
'lustafn Köymen, Cemal Bos -

tancı, Y. Salahaddin Öner, H. 
Hilmi Eıer, Kimi Vardar, Adıl 

eninorad sonuna 
ad r day nac 

(Baı tarafı 1 inci sahifede) 1 
~riatımız sekiz tayyareden iba -
rettir. 

Lcni.ngrod so1ı.ut a 'kxu'lar 
mü<lafaa cdt1coolc 

ıMoskova, 28 (a.a.) - Reu
ter ajansının hususi muhabiri 

. yazıyor: 
Leningraddan gelen yolculara 

göre, bu şehirde heyecan verici 
bir kahramanlık hav&Sl hüküm 
sürmektedir. Her ev hır kale 
şeklini almıştır. Gece gündüz 
yangın gözcüleri evlerin dam -
larınd:ln ayrılmıyor, fabnkalar 
her zamandan daha fa1Jn m.n • 
dımnnla çalışıyorlar. Kad nlar 
cepheye giden erk klenn v- !"in. 
almışlardır. Şehrin bütün li
yetini "her şey cephe ~e zafer 
için,, paroel sı ıidare etmekte -
dir. 

·ıeri a ekat 
durmadı 
(Bıı~ tarafı ~ inci sallıfede) 

len bir tebliğde cenup mınt.aka
sında Hurrcmşahın tammniyle 
etmizlencliğini ve Abadandn sü
J<ünet hüküm sürdüğü bildiril
mektedir. 

İngiliz ganbotları Benderşa;h
pura takriben 120 mil mesafede 
kitin Kasum nehrinin mansabı
na doğr uilerlemişlerdir. Bu ne
hir .Ahvaza .kadar yrüsefauıe 
salimdir. 

So"-yet iledeyi~ 
Londra, 28 (a.a.) - ıı.foskova 

:radyosu, Sovyet kuvvetlerinin 
İran dahilinde seksen kilometre 
daha il~rlemiş olduklarını ve 
Tebrizin seksen sekiz kilonıetı-e 
şarkında Türkmenşaha varmış 
bulunduklarını, ileri harcketm 
devam etmekte olduğunu lbıldir
miştir. 

----o----

·ııi Şef 
(Ba§ tarafı 1 itıci sahifede) 

Ankara, 28 (a.n.) - Rei
sicümhur itnönü bugtin Türk 
Ha v.a Kurumunun Etime
suddaki tayyare meydanını 
ve buradaki bütün tesisatı 
gözden geçirmişler ve ala
kadarlardan izahnt nlnuşlar
dır. Milli Şefe bu tetkikleri 
esnasında Basvekil Refik 
Saydam ve Hariciye \Tekili 
Şükrü Saraçoğtu da rclakat 
eylemekte idiler. 

Kahir !ci iz Erılun 
Emirini 'ziyaret etti 1 

Kudüs, 28 (a..a.) - Ofi: 
Türkiyenin Kudüs başkon -

solosu Türkiyenin Kahire elçi
sinin refakatinde olarak Erdün 
Emiri Abdüllahı ziyaret etrnek 
üzere .A:mınana gitmişlcıdir. 

Yarbaylığa terfi eden 
Binba..~1ıır 

Ö ~I. Emin Ardıç, Salih Uzbay, 
v ner Durakb.ış, Hullısi Arse -
~r, Hamdi Tingiz, Mucip Sil -

Sükan, Hüsameddin Yurder, ~~~~~!ll~~~mR!'J.J~ 
Fehmi Soykan, Zıyaeddın Sa- ·ı; 
buncu, Abdullah Somay, M. Bür 
han Aras, Natık Ktzılkaya, Ha
san Taner, Tahir Atasoy. 

n, Basan Tahsin Acarer, Şe
~"ddin Güngc:r, Rıza Acır, 
~ cai Akman, A. Rıza 'Dilme.r, 

eeati Arbak, Sezai Yalaz. 

lJinbaşılığa. terfi edenler 

Okl-tr. Hilmi Polat, Halit Ziya 
tay, A. Rıza Soyak, M. Cnhit 

l' . bn, M. Zahit Demirel, H. 
alut Gürer, Haydar Yılmaz. 

Yü.:tba.<jıl1fja tcrf edenler 

t 1!. Zeki Savaş, M. Nuri Ru -
tf~· A. Cafer Aksüyek, O. Faik 
h gbr . .Mümtaz Kolaııkaya, Şa
)Ju ttin Atabay, Bekir Aytuğ, 
d · 'Ziya Işıközlü, A. Fehmi Kar 
tf · A. Vasfi Bayrnkdar, Arif 
}{ Zlllcn, İbrahim Ünver, Ziya 
iltıaynak, Cemil Alkın, S:ımih 
~ ranb.ay, Ynşar Kaya, Zeki Ar 
Q·! O. Raşit Tütüncli, Emrullah 

Urkun, Fethullah Başarandır. 

Vçüııcil sm.ını lıtııamele me
rımrluğuııdan 2 inci sınıfa terfi 
edenler §ıtiilardır: 
Hakkı Yılmaz, Nail Varan. I 

Şefik Hoşal, Halil Rifat Artuıı. 
Hüsnü Atnmer, Hamdi Özen -
türk. 

Dördüncü sınıf llfıumıele me
nnı.rluğU!J-uiatı S füıcü sınıfa ter 
fi edenler şmıloordır: . 

S. Fahri Övüç, A. Kemal öz
den, Sabri Sayı.naip, Abdüllah 
Sümer, Nuh Mehmet Çıngı, Yu
suf Ziya Ankan, 1. Hakkı Ar
kan, Hikmet Kamar, M. Tev
fik Knlelioğlu, M. Emin Özka:n, 
Pertev Boyarşıkva, Kfı?.ım 
Dinçer, Knragözoğlu, '.Münir 
Çağtar. 

Dörd
0

incü sınıf he.sap mc
murlu~dan 5 iincü sınıfa ter-! 

Çünkü bir TASARRUF· 
BONOSU' sizin paranı. 
za faiz, yurt müdafaa
sına bir çelik zırh veya 

bir çelik !kanat ilave 
~der. 

fi 'Cden.Jer: 
Yusuf Engin, Salih Ayiınver, 

Mahmut lnnl, Abdürra'hman 
Süer, Veysel Bayknl, Mustafa l 
Bülkal, Rüştü Yalçın. 

6 ncı stnıf hes:ıp meınorlu
ğam'lan 5 inci sınıfa. terfi eden
ler: 

Ali Rıza Yı;:raş, Ertugrul Mc-
to, Fuat Elmacı, Hadim On-ı 
ver. 

5 .inci sınıf tüfek~ 4 .. 
üncü sınıfa terfi cdtı.n: 

Cemil Plevne. 

li- / 1 r nd m kav em ot 
(B" """ ı ınoı .,h;!odol 1 (Baş~~ ... ~ l~~~~<0ufada) 

Bütün şark cephesi boyunca hayet vermcği karar altına al
harekftt dün de plan mucibın- mıştır. 
ce devam etmiştir: Londrn, 28 (a.a.) - Tahran 

Finlandiya cephesinde Alın n radyosu hükumetin muhnsama
' ''e Fln kuvvetleri sıkı bir işbır- tn nihayet vermeğe karar ver
liği ile milhim bir muvaffn.k.ı~ et diğiııi te\ id etmiştir. 
elde etmişlerdir. Snllnnın şar- 1ran ·nlf.nesi i tifa etti 
:kında.ki mıntakada gok fena Tahran. 28 (a.a.) - Rcutc.r: 
hava §Craiti ve büyük arazi müş Başvekilin talebi üzerine Şc-
külAtı altında günlerce cereyan hiıışah hazretleri kabinenin isti
cden muharebelerden sonra. iki fasını kabul buyurmu§lardır. 1 
tümenden müteşekldl düşman Yeni kabine te~t:kklıJ eclinci -
kuvvetlen kat'i bir mağliıbiye - ye kadar eski nanrlarm va.zife
te uğrnmı'iLtır. Bu kuvvetl<>r - görmekte d \'am ehn !erı hü
dcn an ak kiıçük kıroır. he- küındarın iradesi ciımles n icn -
mo..:n h mE"n bütun asker~ tt;chi- dir. 
zatı muharebe meydanında ln- İrnn Ba.5'flrilinin nutku 
raktıktnn • k çmağa mu- Tnhran. 28 (a .. ) - İran 
vaffak olm ,. . parlılmentosu, BaŞ\ ekil Furugi 

Alman ha.. °"~kkillleri dün hana Tahran radyo"'u ile ııeş-
l 09 Sov~ et ta ryaresi tahrıp et- redılmiş olan beyanatından son
miştir. Bundan başka Mncar ra miittefikaİı itimadım ooyan 
avcıları 10 Scvyet 1.avyaresi, 1- etmiştir. 
ta!yan avcıları da sekiz Sov)et Yeni basvekil b<>yanatında, 
t yynresi düşürmüştiir. başlıca şunları söylcmiştiı : 

Sovyett r, Bi ltık llıruınla.nm PnrU\.mcnto, Şehinşah haz -
tahli~e mi edhorlar retlerinin tahakkuk ettirilecek 

Stokholm, 28 (n.iı.) - Stok- terakkh·at ve yapılacak ısl hat 
holma gelen fakat teyıt edilme- hususundaki arzularına esasen 
yen malümn ta nazaran Tallin Şehinşah hazretlerinin musli-
radyosu Bal liınanlar.uun hane siyasetini takip eden İran 
Sovyet kuvvetleri tarafından emni~ eti tehdit edici kargaşa.
tah livesinı bildinniş.tir. lıklann ve kan dökülmesinin ö

Ayni radyo Talimin i~gal e- nüne geçmelc \'C sulhu temin et
dilmediğini söylemiştir. Çünkü mek için memleketin bütün mü 
"alevler icinde bir şehir,, i ışgal 1 sellfıh kuvvctleri.v• her türlü 
ebnck gtiçtür. Hakikaten Sov - mukavemetten içtinap etıneği 
yctlerin tahliye ettiği bütün Es-1 emretmiştir. 
tonya P"ibi bir şehir ba tn başa ====ı::X=:x:mısa; __ ..__,_ ___ I 
yanmaktadır. Fin kıtaları çetin muharebeler -

Çekilmezden önce Sovyet kı- den sonra Onega gölü istikame-
talan her şeyi tahrip edip yak- ti d -h· b. tra jik' k maktadırlar. Yalnız ormanlık n e mu ım ır s te no - ı 

ta olo.n Ontrosinvaara kasaba-
mmtakalarda çete harbi yap- sını işgal etmi§lerdir. 
mak üzere birkaç münferit müf- Alnı.an ilerliyorlar 
reze kalmaktadır. Sovyet hududu, 28 (a.a.) 

Şimdi, Alman bahriye '?e hn- Alman ve müttefılı:leri ordula
ıva kuvv ilerinin müdahalesine rı, dün başlıca dört cephede mü 
rağmen pek yakında Sovyet him ileri hareketleri yapmışlar 
kıtalarınm Estonyayı tabliye dır. Bu cepheler şunlardır: 
edeceklerinden şüphe edilme - Dnieper dönem noktası, 
rncktedir. Smolensk mıntakası, Leningr.ad 

Bununla beraber Sovyet do- ve Cn.relie berzahı. 
nanma ve hava kuvvetleri Fin- Dupretcrovskun zaptından 
lündiya körfezinde Hangö ile sonra Almanlar, bütün Dnieper 
beraber ~egane Sovvet üsleri 

1 
nısıf dairesinin işgalini tama.m

olau D goe ve Od le doğru lamışlnrdır. Rusların nehrin 
Sovyet kıt.alarmın çekilişlerim 1 garp sahiilnde henüz ellerinde 
himayeye çalışmaktadır. Maa- tuumakla olöukları köprü baş
mafih Ta.llinin ziynmdan sonrn }arı birbirini müteakip düşmüş-, 
bu üslerin büyük bır kıymeti tür. En son zapt.edilen nokta, 
kalnuyac:ıktır. Khcssona altmış kilometre me-

Rus k,talannın '-nzi.~cti safede bulunan Perislass.dır. Nı-
\aha.met kesbetmü 1 sıf dairenin münteha nolttasın-

Stokholm. 28 (n..a.) - Rus da bulunan Zaforofie, henüz 
Ontalnnnın vaziyeti değişmiş ve Sovyetlerin elindedir. Çünkü bu 
vahamet kcsbctmiştir. 1 nokta nehrtn sağ sahilinde bu -

Firarilerin-a.dedi gittikçe art- lunmaktadır. 
maktadır. Firarilerin sövledik-' Harekatın inkisnfı hakkında 
lerine göre vaziyet ümitsizdir. büyük ibir sükfıt ihtiyar edil -
Finlfı.ndiya hava, topçu ve de- mckte ise de Ahnanlann Nico -
nlı: kuvvetleri Rusyanın deniz pol, Krementchhou2' ve Tcher
den ihtiyaçlarını temin etmesine kasyde tesis etmiş .oldukları 1 
imkan bırah."'Ulamaktadırlar. köpril basları sayesinde ileri ha 
Takım adalarda gece keşif reketlcrini Dniepcr - Opet.rovis-ı 

collar ıarasmda kanlı çarpışma 

1 

kin ötesine kadar götü..-rmüş ol-
lar olmuştur. dukları bir çok alfımcilerden an 1 
Diğer cihetten öğrenildiğine laşılmaktadır. ı 

e ejıal de UeıKöy ününhimayesiı 
(Başı ı inci sayfada) için alınan 

york gazetesinin mümessiline ted ir er 
beyanatta bultman general De 
Gaulle şöyle demiştir: (Baş taraf~ Birinci c:ayfada) 

•·- Bu limanları Büyük Bri - ta.lan lasitkleri tedariki için Zi
tanynnın Atlas Okyanusundaki raat Bankasına tnhsis olunan 
üslerini kira ile vE:'nnesine ben- 500.000 lira, dikiş ipliği imali 
7,eyeıı uzun vadelı kira muknve- ıiçin Sümerbanka tahsis olunan 
lesılc birleşik Aınerikaya bırak 600.000 lira, Krom işletmeleri 
m ğı tel lif ettim. Fakat bunwı müstahsaliltının ihraç jşlerini 
mukabilınde bana muhripler ve görmek ili.ere Etıöank emrine 
rilmesini istedim. Sadeoe bu üs- vorile:n bir milyon lira, mısır 
J ·ri kul1anmasını ve böylece mübaynatı için bir buC}Uk milyon 
Rus harbini bitirdikten sonra lırn, Toprak Mahsulleri emrine 
elde edeceği serbest kuvvetler- mütcdmril sermaye olarak ve
le muhakkak surette Afriknya rilen ıki yıiz bin lira tahsisat 
yürüyecek olan Hitleıin bu te- vardır. 
3Chbüsler.le muhakkak surette=---=========== 

Te ekkür Afrikaya yür.Uy~ek olan Hitle-1 
rin bu teşebgüsünü mtiskülleş -
tirecek mukabil taarruzlar yap- 24/8/1941 t.nrlhlnde \ cfat cclen 

masını birleşik Amerikaclan is -
tedi. Bu suretle Kam run da 
Gabon da Gentil limanlarile 
Fransız hnt.tı üstüva Afrikasın -
daki siyah Surun mevkiini kul-1 
l:ınmağı birleşik Amerikaya 
teklif ettim. 1 

r~fık ım Zchrn Çctinın ccn Z" me
ı·asımınde bulunmnk '\ acımıza i!ii
Urak: ctm k nezaketini go t r n nk
r .... b \ c dostlara açık tcşckkur ede-
riz. 

Eşj: ~dullah Çetin 
Kıırdt ı: Behice Huluııl 

30 Ağus osa hazırlanınız 
40,000 lira yoldadır 

Zafer piyangosu 
30 Ağustosta 1zmi r Fuarında çekiliyor 
30 Ağustos Zafer Bayrnmı, talihin de bir zaferı olncalı!tır. O gün için 

Milli Piynngo levkalüde blr keşide tertip etmiştir. SO Ağustos Zafer b.:ı,y
ramı piyangosu İzmir Fuarında Ç'('kilecektlr. Tam b!.letler 2 lirn, ynrım 
biletler bir liradır. Bu ~c illi~tc (480.000) lirnlık ıkrnmıye dagıtılacaktır. 
B rmci ikramiye (40.000) liradır. Bundan başk ıkı tane (10.000) lira
lık, dört tnnc (5.000) lirnlık, kırk tane (2.000) liralık, kırk tane (l.000) 
lirolık, seksen trıno (500) liralık, dört yüz tane (100) lıralık ikrnmiyc 
daha vardır. GörOl!lyor ld bu her ç f>t& ikramiye her çaptn talihi mem
nun cdcl>ilecek kadar boldur. lzmirın nçık truilıiru tecrübe ediniz. 

Sayla 8 

iranda ya nnc lar a hah 
(Ba~ tarafı 1 inci smıfada) 

İran 1907 senesinde iki nilfuz r;ı.;ımmauBımırall!lilıuımd.l 
nuntnkasına ayrıldı. Bu ayrılıı:r 
ta fikri ve reyi sorulmayan kom 
şumuz, İngiltere ile Rusya ara
sında mühim kaynaklarını ter
ketmiş blunuyordu. 

• • • 
Geçen Cihan harbinde petrol 

bugünkü kadar kıymetli değil
di. Fakat istikbali gören Al
manya, İran kaynaklmındnn biı· 
pay almakta daha fazla gecike
miyeceğini hissetmişti. lranda 
faaliyete girişti. · 

Bu faaliyet, İngiltere ile Al
manyanın İran üzerinde yirmi 
beş senedenberi gizli bir müca
dclesile inkişaf etmiştir. Bu mü 
cadelenin kısa tarihi, bugün 
İranın başına gelen felii.ketlerin , 
sebeb:ni açıkça i1..ah edecektir. 
Yt.ni Sabah b ı m ·cadelcnin 
satbalannı, m · ıim bir lng"1iz 
muharririnin e~rind n de Lti
fnde ederek okuyucularımıza 
takdim ediyor . 

••• 
Almanya, geçen harp içinde 

Irana bir heyet gönderdi Ye bu 
heyetin reisliğini Vasmus ismin 
de bir adama v~di. Vnsmus. 1n
gilızler· n me..ııtur cacı::u Lav
rens ayarında bir adam old11ğu 
için ona Alman Lavrensi <ie 
derler. Senelerce lranda .tE".k 
ba-;ına koca lngil;z imparator
luğuna meyd:ın okuınustur. O 
kadar tek başıııa ki kendisine 
Almanyadan verilen talimatı 
bile kale almamıs, gayet.ine e
rişmek için Alman 'Planını tat
bik etmiyerek bildiğini yapmış
tır. 

Yazılarımızın esasını iktibas 
<'ttii'Hmiz lııE'iliz muhaniri. 
Vadmusun ıngı1tereye meydan 
okuması ve muvnftakiy..:tleri se 
bebini onun lran halkına ken -
disini sevdirmesinde buluyor. 
İranda. 1 ·anlılann kıyafetine 
girerek tam bir İranlı gibi se
nelerce yaşamış olan Y a.smus 
İrnndaki Alman nüfuzunun te
melini atmıs •c bir kaç sene ev
vel gene İranda ölmüştür. 

• 
Vasmus. onun eserlerini, İran 

daki büyük İngiliz . Alman mü 
cadelesini yazmadan evvel han 

Söyliyene değil 
söyletene bak !... 

B ilhassa gün görmüş, yaş ... 
lı kadınlarımız arasın· 

da umuhnadık bir söz lı::U§J.Sın
da: 

- Söyleyene d ğil söyletene 
bak! .. Tabiri zebanzettır. 
. Rumany da Alınan gazete- l 

cileri şerefine verilen zıyafette 
Rumanya BaşYckil muavininin 
söylediği nutukta; "Rumanya
nın Komünizme ve İslaviznıe 
karşı mücadelede, Almanyanın 
yanında yer alacağını,. öylem~ 
si bana: 

- Söyleyene değil, söyleten• 
bak!.. tabirini hatırlattı. 

''İslav milletlerine kaı'l}l ya
pılacak bir ferın mukaddeme
si,. s; yılan bu nutuk Rumanya
hlarda oldu .ea acayip gorüıı
müş placnk kı, haberın sonunda 
şöyle bır rümle var: "Bu sözler 
biraz hayreti mucip olmuştur. 
Çı.iııkü P.umen milleti her za
man komünizm aleyhtarı ol
m lda beraber İslav aleyhtarı 
dcğıldir.,, 

Bii bu tefsire de gene: 
- Soy leyene değil, söyletene 

bak! .. tabiriylt" mukabele ettik
ten sonra Ruma.nya Başvekil 
muavininin bu sözlerinin bir İs
lav memleketi ve Rumanyanın 
komşusu olan Bulgaristnnda na
sıl blı tesir hasıl etti!?ini merak 
eyJ diğimizi d~ saklnnuyacağız. 

"İ lav miU<>tlerine :kal'Şl yapı
lacak bir sefc>rin mukaddeme -
si,, olarak ac ba Bulgari tan, 
geçe.n.leı·d Rumany dan geri 
almu~ okluP,ı.ı Dobnıcayı geri mi 
vermeğe ıccbur olacaklar? Ru
manya, Bcsarabynyı geri aldık
tan sonra elbet Dobrucayı da 
ister. Zaten Bulgaristan da 
Dobrucayı Sovyetler, bir kı
::;ıın Rumen topraklarını istila 
ettikl<>ri 7Aman komşusundan 
.zorla kopanp almamış nu idi? 
Mallım a: 

- Men dekk , dukka! da 
çok zebanzed ve her zaman doğ
l'U olan bir tabirimizdir. 

A. C. SARAÇOGLU 
onuun sakinleri hakkında bar.1 -:-=======-- -
malümat vermeyi faydadan hali K 
buimuyoruz. 

erin derdi 
İngiliz muharriri diyor ki: (Baç tı!r.ıfı 2 lnel cayfada) 
Garp hudutlarından 1rnna lar. Bunun ıçin daba 7.avıf tc

gfrcn bir seyyah, lranlınm yü- şekkfillere iııtisap ederek gave· 
zündeki çizgilerin bir Avrupalı- 1erine kavuşmak arzusunu du
ya ne kn.dar ben7.ediıfü1i derlıal yuyorhr, Futboldaki istidatla
fnrkeder. Bir 1ran1.mın teşek - rım gösterm k fırsatını da elde 
küfü bir cenuplu !F'rnnsızın te - cdıyorlar. 
şekküfünden pek fnrk1ı de-n - Bu mecburiyetle kfüp de~ıili
dir. Eski triı.nlı Kafkasyanın renler ar.::ı.sında sivrılE>.nlcr \ c 
nyn lrkln.rdan gelmedir. Zaten mem ket futl.>olwıdn er 
İran kelime. ıle birinin alfürosı kıymet ol1Ular görülmiiştür. 
dn bundandır. Bır lranhnın Ari 
lerden aldığı kan nisbeti, aldığı Teşkiliıt bu ağır cezayı tPt
kclimelerin nisbctine mii ... av 1•r. bik fri takdirde futbolda 
Ynni yüzde altmış kadardır. mı.::nfaat 'dcnlere e aslı :r 
Geriye ı~nlan yüuie kıı km kın- <lnrb'"' ind nniş olmakla bernr -:r 
de Aı·aplar, Türkler, yahut Tu- ibir çok ıstıd tlı genel rimir:in ne 
ranileri bulursunuz. v rlıldanru gb teıınelerine mcv 

dan vermıyecek, onları kendi Turan kelime"inin aslı p 0 k 
malfım değildir. Bu da eski bir !köşelerinde parlamadan sönmi-
1ran kelimesidir ki manası e~ld- ye mahkum ed cclttir. 
den "ga)Ti arı .. idi. Bazı zahiri ~~~~"""""'""'R::ııü'""i-=tr:;J,,..,. .... ~;:··<ı.ı• 
delillere ve işaretlere bakarak 
tahmin olunabilir ki asılları arl 
ol:ınlar l:iimuli şarkıdcn g..!lerek 
Asyamn merkezinden lraııa gir 
mislcrdir. Ve Turan kelimesi 
işte o zamanhr h~"tilmeye başla 
mıştır. Fnlı:.nt Turan kcl"me"'ine 
o devirde verilf'n mann "komsu 
tahmin olunabilir ki asılları Ari 
ler franın cen •bunda yerleştik
ten sonra bu kelimenin manası 
ynvas yavaş değişmiş, umumi
yet itibur·ıe "dumıan,, veya 
"gayri Ari,, gibi kullanılmaya 
başlamıştır. 

Nihay t Turan keli"'Ilesi, şi
mali şarkiden gel"n nıfistevlile 
ri, beya.z hedeflere, büttin Al -
taylı - Urallılara ~erilen isim 
olmu tur. 

Bugünkü gtind . bilhassa lra
ııın ccnubundn Behbcnan ve 
Tnnkistanda bazı knbılclere te
sadüf edılir ki gerek umumi vn 
sıflarile gerek ıkafö taslarının 
ölçüsile gayri Ari oldukları tc
zalıiir eder. .... 

fran sonsuz bir gü1.elhkler 
memleketidir. Tabiatin sonsuz 
bedialarını bu büyük ıilkenin 
her taro.fında bulabilirsinız. Mc 
selfı Isfahanı clc alalım: Unu -
tulmaz tlerecede teshir:k r lbir 
manzara gözilmtl%ı.in önüne ge
:1.iyor. Koyu yeşillikler arasında 
ihtişamla nkn.n sularını, camiı
ınin azametli kubbesi, kapısınuı 
_garip ve ince yapısı.... Bu şehre 
cenup tarafından giren bir ada
mın hayran kalmaması kabil 
-değildir. 

Isfahan bu sarp, çetin toprak 
lar içjnde bir ilticagfı.ha benzer. 

Manzaralarındaki :ihtişamı ve 
toprağı ile insanı arasındaki ya 
kınlığı, :ıh-rabalığı göz önünde 
bulundurmadan İninın :ruhunu 
anlamak kabil değildir. 
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İranlı da tıpla bizim gibi pek 
mükemmel olamamıştır. Onun 
da kusurları va.rdır. Fakat be
nim şahsi mülahazam ve kana-l 
atim şudur: 

Avrupalılarla mukayese edil-

diğ'i 7.ama.n lmı..,lınını f 1 lf de 
n::ı.zık d ··una stinhe \okt •r. 
H tta u rıdeJıl haya nda 
bile. 

A.miyanrlik v r übaJilık r,ar
bc. Avrupalıya h st1r. F~ at 
bunun aksi ynni tevazu ve ne7a• 
ket Avrupa ile temas et.m ltten 
masun kalmış olan lranın her 
noktn nda bol bol vardır. t an
da i iteceğimız şc~ lcr bı 
palıları gtildtirebılir. M 
rada: 

- Nnsılrunız? 

Sualine alacağınız cevap şu
dur: 

- Allaha çok şükür. ~ .. y ıız 
de. bendeleri afiyı:>ttedır. 

ir. nlılar: 
- Gözlerım n nuru ... 
Talıirile 8ize hitap .etm lıten 

çclmıınc1Jcr. Bugün h • t • 

- Sav"nız eksık ıolM"\ n .. 
•r birini 11er tarafta · ·t bılır

siniz. Bir İranlının sıze: 
- Esirl'lizim, h y tı 

aittir. u;;runu fi feda 
Dediği zaman dudal a-

ki hafıf tebessüm ici d ın ... e 
bir m h olup olmadı~ nı fark 
etm güçtıür. 

Bir llrnnlıy misafir ,gıttınız 
mi? Sizi ŞÖ} le k8.l'Şlbyacaktır: 

- Bu ev, sızin ev.infzdır. Her 
emrinizi y ine g ~rmcld bah
tiyar o acağım. Bütün e.:ıınniz 
başımın üstüne .. 

Filhakika e\•ine gelen bir mi
safirin, e\rine hfı.kim olmasını ve 
emretmesini canına minnet bi
lir. 

Biz Avnıpalılarla onlar ara
sında şu farık vardır: 

Biz bu çeşit sözkri nyakar
lık, israf, boş yel"(' vakit g çiı-
ınck addederiz. H 1buki onlar 
bu kelimelerle ve bu tabirlerle 
cemiyet hayatının tatlılaHtığına 
kaildirler. 

Bu fazla nezaket ve tev:ızuun 
kıymeti, onun bütiin bir cemi -
yet \ e mi!let tarafından kabul 
edilmiş olmasilc artıyor. 

(Doııaıı ı vcı.r) 



~ r 
gramı 

Ba • • , ış, nez e, g ı p, r a 
Mevsimin sekizinci at yarış -

lnrı bu pazar Velief endi koşu 
mahallinde yapılacaktır. 

Bu haftanın ya.rışlnrınn. işti
rak edecek atların ekserisinin 
favori olması dolayısiyle yarış
lar çetin olacakbr. Bilhassa ü
çüncü ve beşinci koşular ente
resandır. 

1 - Karnbiber (A. Atman). 
Siklet 56. 2 - Çoban kızı (S. 
Temel). 54.5. 3 - Saron (Yu· 
nus Ün). Siklet 54.5. 4 - De
met (F. Shnsaroğlu). Siklet 
54.5. 5 - Büket (F. Simsaroğ -

Nevralji, Kırıklık ve Biltün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe ahnabllir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, 

Yarışların programını veri
yoruz: 

B1R1NC1 KOŞl •: 
Oc: yasındaki saf kan arap 

erk k ve clişi taylara mahsus- 1 tur. İkramiyesi 300 lira, mcsafc-
1 i;İ 1200 mctredır. 

Yarışa girecek atlar: l 
1 - Kuruş <S. Kırgül). siklet 

56. 2 - Tarzan (F. Varol). Sik
let 56. 3 - Sülcyk (S. Bôrte
cum). Siklet 56. 4 - Gülgeç 
(1•"'. Atlı). Siklet 54.5. 

1K1NC1 KOŞU: 

lu) Siklet 54.5. 
DÖRDÜNCü KOŞU: (Bil yük 1 1 

dere koşusu). _ Askerlik işleri 
Üç ve dalıa yukarı yaştaki e-----------' 

saf kcL'l ln~iliz at ve klsraklan· Beyoğlu Yerıı Aıkerllk Şubesin· 

ııa mnh ... ustur. İkr11miyesi 400 den: 
lira. MP,safesi 2000 metredir. ı - Mukcllc! Tabıb Yuzbaşı Ah-
Yanşn giı·ece kııtlar: met oglu Ali, dogumu 310, mcmle-
1 - Dsınr!y (A. Alakul'j). Sik- ketı Nnblıs. S!cil No. (38206) 

Jet 60. 2 _ Karanfıl (A. At- 2 - Yedek Piyade Teğmen Zey
man). Siklet 54. 3 _ Özdemir ncl!lbıdin oğlu Cevnt Pcrzin. Doğu
(A. Atman). Siklet 54. 4 _ Ro- mu 318. Memleketı İstanbul. Sicil 
mans (P. Halim). Sıklet 52.5. No. <15460> 
5 - Roi (S. Karaosman). Sik· 3 - Yedek to~u Teğmen Berhnm 
Jet 47. 6 _ H. Hatun (P. Ha- oğlu Ahmet Tnhir. Sicıl No. (50722). 
Jim). Siklet 45.5. 4 - Emekli 7. Sınıf Hesap memu-

BF .. ~1NC1 KOŞU: ru Talii.t oı;:lu Mahmut Nedim do -
t . :: :~ ,... • ..:· ...... ~,_-::•.). 'f~ ·t~('· ., : "·: ; . - ·.- ~ .. ' . . . .;.., ;;. . ~. 

Üç yaşındaki yerli yarım kan 
İngiliz erkek ve dişi tavlara 
mahsustur. Mesafesi 1200 met
re ikramiyesi 300 lirac11r. 

Dört ve daha yukarı yaşta- gumu, 291, memleketi EnJncan, si-
'ki saf kan at ve kısrnı.1arn mah cil J\o. <325 - 26) L l ıı.r h K. 

<UU 5 - Mi.ıkellcf Tabib yüzbaşı M. r.l ey i - ne ari - ız - Erkek m•m••~ 
sustur. Me~nfesi 3000 metre. ı ,. " 
İk~~:~:~i;~~~~r~~~~: 1 :~~a!~~~:~:: i::h:~i~~:· :::: ş İŞ 1 i T e ra k ki Lise Yarışa girecek atlar: 

1 - Heves (S. lfaraosman) 
Siklet 56. 2 - Delikanlı (A. Çı
nar). Siklet 56. 3 - Elhan (P. 
Halim). Siklet 54.5. 4 - Neri
man (!. Türe). Siklet 54.5. 

1 - Tomurcuk (D. Gunday) ve Askeri memurların durumları 
Siklet 60. 2 - Bozkurt (N. 
Kırt.ay). Siklet 60. 3 _ Bora tesbit edilmek üzere ü·ok ııccle) §U-

(R. Bavsall. Siklet GO. 4 _ J. beye muracant etmeleri iHln olunur. 

şık (N.VTemizer) Siklet 58. 5-
Snva CH. Tekçe). Siklet 58. * Eminönü Yerli As. Ş. sinden: 

• 

l - Yu,•a, llk, Orta ve Lise sınıflarına her gün tnlebe kaydına devam 
edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eylüle kad::ır kayıtlamu yenilemeleri 
bildirilir. 

lüzumu 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Bebek ko· 

şusu). 
İki yaşındaki yerli saf kan İn

giliz erkek ve di~i taylara mah
sus ikramiyesi 850 lira, mesafe-J 
si 1200 metre. 

Çifte balıis: (2 - 3), (4-5) in
ci koşularda. 

İkili baJıis: (2, 3, 5) inci ko· 

Sınır 8 Muamele memuru Meh. it•••••• 
Rasıt oğlu Osman Nuri 298 (Sll-64) 

Tarifname gönderilir, Tel: 80547 

Rulardn. 
• Ürlii bahis: (3, 4, 5,) inci ko-

Topçu As. Tğm. Hiıseyın oğ, Ce-
laleddin (30806). •-• Leyli 

Deniz Makine ön Yüzb. Ahmet oğ, Erkek Yeni Kolej Nehari 
Kız 

Yanşa girecek 3Unr: şulnrcladır. 

A 

a • 
1 

(Bat tarafı 2 inci ıı;ıyfada) padişahın çenesini okı::ıyarak: 
~atlettircn Sofu Mehmet paşa· - Baka canım. Bunu da sana 
nın taraftan idi. Sultan İbra - kim c.ii:'Tetti ! demiş. 
him kutledıldikten sonra kendi- \Yalıde sultanın bu tehdidinin 
sine Rumeli Kazaskerliği tevcih arkru;ı geleccğ~ malumdu. Mu
cclildi. İktidar yavaş yavaş hafi rad pa.'2a, sadarette kalmak için 
cemiyetin elebaşılan olan nğala- tamamen Valide sultanla bir-

Mehmet Gökçay 301 (1641) 
Deniz Lv, Mnkine ön Yzb. Hasan 

oğlu Alimumcuoglu Çerkeş 302 
(1711) 
Knyıtları tetkik edilmek ilzere pek 

~cele şubeye müracaatları iHln olu-
1.111·. 

Yeni neşriyat 
Alm Giindiiz'iih 

YURD Kİ'l'APLAU! 

Birinci kitap 

Jarda onların reyile hareket e- itibarla. selefini katlettirdikten Bııaılıyor, yakındıı çıkacak 

Dk - Orta - Lise Taksimde Sıraservilcr 86 

Müdürü: Sııbık Şlşll Terakki Direktörü M. A li Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı diller Ö''retfmlne ehemmiyet vcnnek, tnlebcsi
nln sıhhat ve inzibatile yakından alftkadar olmaktır. Eski talebenin 
knydını Ağustos sonuna kndar yenilemcleıi lazımdır. 

Telefon: 41159 

Suadiye Plaj O teli •• 
Mevsim sonu olduğundan l Eylülden itib:ıren ytlzde 10 tenzil edilınis
tlr. Ea.."l&ılsiz manzara ve nc!is ycmcklerlle son bahar havnsındnn isti

fade ediniz. Her vakit oda bulursunuz, rın eline !Yeçivordu. İlk zaman • likte yürümeğc karar veıdi. Bu Türk Duygusu 1 

den sadrazam şimdi onlara ka- sonra ınüftti Abdıirrahim efen- Arkadnşımız; (Akn Gundüz'ün .. tTT.--... •••••••••••••••••••••••• 

fa tutmak istiyordu. Ağalar I dıyi de azletti. Gerek Sofu Meh- yur kitaplnrı} umumi adı altında ====================::::===========:::;==== 
için Sofu Mehmet Paşayı orta· met paşa. gerek Abdürrahim e- bir kitap serisi hazırlamıştır. Her 
dan kaldırmak işden bile değil- fendi Sulta.ıı 1brahimin katlin- aile yuvasında tercddüdsUz ok'ıtu
di. İhtiliılcHer içinde sadrazama de funj} olan şahsiyetlerdı. Fet- lDbılecck olan bu kitaplar butün 
taraftar olarak vnlntz Kara Çe- va makamına Sultan lbrahimin halk için hnzırlanmışur. Memlekct
]ebi zade Aziz efendi kalmıştı. lut~u~u görc~ Bahayi efendının ıe okumak su~uzluğu çekenlere şlm
Rumcli Kazaskeri sonuna kadar getırılmesı dıkkate şayandır. diden mujde.lcriz. Tevzi yeri: An-
bu taraftarlıktan vazgeçme - Kara Çelebi zade Rumeli karada Akb:\ kitap evidir. 

;::~~;n ~~ı~ı~~n st~~aı~~rmö~~ ~~~ğ~c;o~1~~~i~~~d~nt~~yh~?; ı~:----aAAS -.w:ıa~ 
dürtmek ic.;fo ihtiyarlığına rağ-' aralık Bnhayi cfondiyi azlettı- j V ıyolonsel dersı ) 
ve İbra:himin mahpcsine sok- şey kalmamıştı. BiR TORK BAYAN METO-

Nafıa Vekale tin den 
10/9/941 çarş:ımba guniı sıınt 16 dn Ankaradn Nafia veltfıleti binası için

de Molzeme müdUrhıfu odasında topln'lan Malzeme Eksiltme komisyonunda 
cidenecek bosım ücreti takribi 3000 lira bedel tahmin edilen vekaletin neşret
mcktı:t'Olduğu idari mecmuanın birlncitcşrin 941 fevknlfide niishasımn kapalı 
zart usulıle vahidi !iyatları üzerinden eksiltmesi ynpıl:ıcaktır. Eksiltme şart 
namesi ve tcferrilnh bedelsiz olarak malzeme müdurlüğunden alınabillr, 

Muvakkat teminat 225 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şnrlnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte nyni gün saat 15 e kndar mezkür komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lfızımdır. c5896> c7482> 

men ce1Utt Kara Aliyi döve dö- rerek makamına geçmesine bir ı 1 
muş olmasının bir tesiri olsa Aziz efendiyi tatmin için şey· f DtK OLARAK VİYOLONSEL 
gerektir. A?iz efendi şahsiyetin- hislii.m olmadan kendisine fet-1 DERSİ VERMEKTEDtR. İSTEK- . ========================::=::=::==::======== 

ETi YUSU 
İLE GÜZELLER .GÜZELİ ZÜLEYHA 

'(azan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

Dedi. Kadın, kendisi gibi ev- Ana ile oğul hem dinU 
lat hasreti yüzünden dert sahi-! hem de için için ağlıyor] 
bi olan Yakubun haline çok a- Geldiklerine pişman oımuşl 
cıyordu. Bu hayırlı haberi geti· dı. Gitmek istiyorlar, mils 
ren Beşirin ellerine sarıldı: . istcıneğe cesaret edemiyor 

- Sen kimsin, nerelisin ki lardı. Yakup, bu sefer de 
böyle uğurlu ağzın var? sufun çocukluk hatıralarını 

Diye sordu. Beşir, kısaca ce- latmağa başlamıstı. Sanki 
vap verdi: . riler diyarında cereynn 

- Ben de bu toprağın çocu - tatlı bir masal na.klediyord 
ğuyum valide. Küçük yaşta be- O esnada dışarıda bir · 
ni annemden ayrıldılar. Mısıra tü koptu. Ynkup oğull 
götürüp köle diye satbla.r. seslerine benzer bir takıJJl 

İhtiyar kadın, sonsuz bir he- ler duyuldu. Beşir, fırlayıP 
yecana kapılarak sualini ikile- şan çıktı. Kapı önünde on 
di: deş ile karşılaştı: 

- Adın ne? - Babanıza mi; jdt' f. 
- Adını Beşir! miFıtim. Halb.ıki hak i! at 
- Beşir m1? Beni tanımadın mnllım olmuş. 

mı evladım, ben senin annen Dedi. On kardes, bu lıu 
değil miyim? sevinçle karşıladılar. Çiır 

Beşir, cevap vermcğl' muk - büyuk müjdeyi balıaların.ı 
te<lir olamadı. Kendisini ihti- sıl vereceklerini uiişünüyor 
yar annesinin hasretle, şefknt- dı. Artık hiç tcreddüd etnıt 
le açılan kolları arasına b1ra- jçeri girebilirlerdi. 
kıYerdi. Kadın, hiç ummadığı İç:cri girdikleri zaman ı 
bir anda oğluna kavuşunca yar Yakubu oda kapısı öni 
deli gibi olmuştu. Beşiri kol- dikilır buldular. Yakup, go 
]an arasında. mütemadiyen sı· ğin lrnlmsunu çok yakın 
kıyor ve her tarafından öpüp hissettı <;ı için kardeşlerı 
kokluyordu. birlikte Yusufun da geldi 

Ana ile oğul, birbirlerini kn- zaıınecliyor. Ve dudakları ~ 
na kana kuoa.klayıp öptükten sınrlaıı diinyanın en mes'ud 

. sonra. ihtiy~r. Yakubun. matem- ! bcsiimlcrini saı,;ıyordu. !il> 
hanesıne gıttıler. Beşır, daha ıını açaı ak :-:eslendi: -~ 
kapıdan girer girmez: - Gel evladım, gel '\"llP'. 

- Müjde ey ulu Peygam- fum ! O kadar geç kaldık Jci 
ber, müjde! diye bağırdı! Sana daha meraktan çatlıyacaktııtl 
Yus~fun ~ayatta. olduğunu Halbuki on kardeşin ara 
tebşır el1;llege geldım ! da Yusuf yoktu. Hatta Bii 

~azretı. Y~.kup, zer.re kadar min bile orada değildi. :ıı~ 
telaş ~erı goster~:dı. Sa~.ccc: Yakup, Bünyamini unutmu 
.. ::- '\: _usu~umu ~oren gozler Onu kaybolmuş addetmiyo 
opul.mege layık~r_. Yahuda, çekine c:ekine ilet 
._Dıy~rek ~eş~;ı kucakla~ıp lcdi. Bab:ı.sının elini öptü: 

g~zlerınclen optu. Son~ agır - Yu~uf gelmedi, bizi 
agır, tane tane a.nlatmaga baş- derdi baba! 
ladı. . . . -· Diye kekeledi. Ya.kup, bu 

- Bılıyorum ya yıgıt, her ze inanmadı: 
şeyi biliyorum! İki gündür Yu- - Nazlanma Yusuf! 
sufumun canlara can kalan ı{ii gel de seni kollarımın ara. 
zel kokusunu alıy~rum ! ~.vla- alayım; kokunu yanımda h~ 
dım yoldadır. Benı kcndısıııe sediyorum ! 
kavuşturmak için geliyor! Onu Dedi. Yahuda, kovmın 
ko~arımm arası~ıa alacağım, gömleği çıkardı. Yakubun b 
bagrıma basacagım; kana k- nuna temas ettirerek: 
na öpeceğim. Allah beni haya- - Kendini üzme babacı{,tJ 
tımın son <lem1~rind~ güldiir.~- diye yalvardı. Duyduğun :ıco 
~.k ... ~~ Y.~zık _kı C\~:ı-dımı~ gul Yusufun gömleğinin kokll~ 
ymmnu gorcmıycccgım. Gozle· dur. Müsaade et ki onu gi.izltP 
rimi kaybettim! Bilmem beni ne süreyim. 
Yusufuma kavuşturan Allah Yakup. acı bir hayal suın.ıtd' 
gözlerime de kavuşturacak na uğrayarak inledi: 
m~? Fakat ben. ~eliyim, . şükret - Demek Yusufum g,c1mcdi' 
mıy.orum da şıkayet edıyorum Sadece gömleğini gönderdi, öf 
benı affet Allahım ! Bu karan- le mi? 
}ık alemde daha yüzlerce yıl- - Evet babacığım! 
yaşamağa razıyım: elverir ki çok çak selti.mı var. Ha ı e 
Yusuf yanımda olsun. Onun 1 ellerinden öpüyor. Pek yakıO 
varlığı benim irin gözlerimden 1 da ona kavuşacaksın! 
daha kıymetlidir! (Arkası ·nU') 

==================================~.A 

Türk Sanayi; Ha biye ve Madeniye fabrikasında 

de me-~cut olan ihtilaki ruhu- va payesi verilmekle iktifa o-' LİLERİN YENi SABAH tDARE 1 
nun sadrnzruncla bir makes bul- lundu. Bu rütbe hftdisesi Kara ŞEFLiôtNE MÜRACAATLARI. ) I' . 
duı'hınu görüyordu. . ~~ebiznae~e v~zirlerin kinleri-,~~·~.._..._._....) Devlet Demıryc il rrı 

Sofu Mehmet paşanın azıl nı ızhara hır vesıle olmuştur. 
ve katlinin serpintisi Rumeli Rnmazanın on be.şinde sara • memesini tenkid ederler. Aziz 

1.a 
l·

1

orna~ı - Frezci ve Tesviyeci 

1 
ahnacaktır. lstek'ilerin vesaikile birlikte fabrika}'l 

ar) i li2E!?ı.:IC.:~~~~:::S~m Ü racaa tf arı CE~~~~'.:r 

Kazaskcriııe de sıçradı. Saray, ya ginldiği zaman Aziz efendi efendi saraydan nefretini o an· ı 
Kara (',('lehi zadenin bu serbest sadrazamın arkasından huzura da bile izhar etmekten geri kal
ve düriişt muamelesini asla haz- gırmek istemiş. Vezirlerden Ke- mamıştır. Ağalar öldürüldü, 
medememiştir. Hatta Valide nan pa.şa: Aziz efendi de Sakıza nefyedil· 
sult'lnm reyiyle dördüncü -- Efendi. Eğer Knzaskersen di; hayatı, siyasi buhranlar 
Mehmet, Sofu Mehmet Paşa- aşağı Anadolu efendisinin yanı- içinde geçen bu ateşin adamın 
dnn sadaret mühriinü alarak na git, yok eğeı' şeyhislftm isen mcnfası son zamanlarda Bur
lfara Murat ağaya. verdiği za- b}:lrad~ ~şin ne? Biz bu vezaret saya nakledilmişti. 

Muhamm{'Jl bedeli (13200) lira olan muhtelit eb'atta 8000 kilo kat
ranlı ve katrnnsız tıdl kene\•ir halnt (15/9/1941) Pazartesi günü snnt (15) 
on beşte llaydarpnşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ko
palı zarf usulile satın alınneaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (9!10) 
liralık muvakknt teminat, kanunun tayin ettigı vesikalarlJ tcklinerini 

ht . .. ( 1 ml.i evi zarflarını aynı gun s:ınt 14) on durde knd:ır komisyon rclsliğinc 1 

Erit.ln1ış sade yağı alınacak 
Kastamonu Gölköy enstitüsü ve eğil 

men k ursu n1iidiirliii/ .. nde11 
l - 5000 kılo Urfn menşclı eritılnıiş s:ıdc yağı k::ıp.ılı zal'f usul.le 

alınacaktır. 

maıı mecliste hazır bulunan rutbcsını alıncıya kadar kaç de-1 Aziz efendi Bursada sakin bir 
Valide' Sultan: fa kcll':-111izi ort:ıya ko}'.duk ! hayat geçireli. Ravzat • ül -

- Bunca mallar alındı, mas- Dcmış ve. Az.ız cfendırc bir_ o- Ebrar namiylc yazdığı tari-

vermeleri lôz.ımdır. 1 
Bu işe ait şartnameler komisyondan par.ısız olarak dnğıtılmakt.ndır. 

(7641) 
2 - İhale 10/ tl/941 Çarşambn gimU snnt 15 de Ka. t:ımonu 

ı Müdıirhigu odasında toplaııncnK komısyon ununde ynpılaC' ktır. 

lah<ıt da bu şekilde göriildü ve m~ vurup ılcrıve geçmış, dı ,.er hini orada ikmal eyledi. Mii· 
llfaar if v eki/llgvi Dev l t k ·ı la 3 - Teklü mektupları 2490 sayılı konunun 32 ıncı muddesinc 

f l ap rı ' tanzim <'dılerek ihnle saatinden bir So::ıt C\:\iel komısyona verllır.ı 
b r ı öldiirmeık sevdasına dil- vezırler de Kenan paşayı ~klid dcpdep hayata alışan Kara 
fii;Hii. Ben dört devlet görmü- edPr~k. omuz vur'ô\ vura A.7.ız e- Çelebi zade için İstanbul hari· 
siim, bunca ?.amandır devlet sür fcndıyı Anadol~ I<az..;skerinin ci bir gurbet sayılırdı. Pek 

müted :ivil serıı1ayesi m üdürliig""ünde,,., cnkur. 
.:ıc 4 - Şnrtnamesi her gün Kastnmonu Ma::ırif Mudürltıg'indc ve ı·. 

rr.iiei.im. Ben ölmekle ne alem yanına kadar gondeımışler . çok defa lstnnbula avdctini 
t.,ınir olur, ne de yıkılır. Bunda j Kenan paşanın mah~cmleri: istirham etti. Fakat dördüncü 
k:h beni katle kastederler, kah . - Am~n paşa .demı~ıe:, A- Mehmet, babası İbrahime yapı-
}) rlişahımı bazı nesne ferman zız cfendıyAe bu m ~~c1 leyı ~ap- lan hakareti unutamıyordu. ö 
ettikçe, "kim öt'.:'Tetti sana ca - mamanız 18:Zım gc_~lırdı. Vaktıyle lünceye kadar orada kaldı. 
nım., derler. Padişahlarla böy- Esa~ ~fendı de böyle yapmamış Aziz efendi son derece zengin, 
](' muamelei istihza olur mu? mı ıdı? tabiat sahibi bir zat imiş ve ko-
y n talim olunsa ne lf.ı.zım gelir? Kena.ı1 P" aa · ~ j ~ · . . . nagında padişah sarayı gibi 

Bu tfLriı dof;rrudan doğruyn -:- Es~~. cfendı padış~.?ın II'3;- debdebe ve dftratı varmış: mi-

İdaremiz merkezınde ve muhtelif şehirlerdeki yayınevlerimizde mun 
hnl bulunan vazıfelerc memurin knnununun 4 üncu maddesi hükümlerine 
göre ücreUI memur alınn~aktır. 

Bunlann en az orta okul mezunu olmalnrı, fili askerlik hizmetini ynp
mış bulunmaları ve halen nskerlikle ve her hangi bır şekilde tnlcbeliklL 
bir aUikaI:ırı bulunmamaları şartur. 

Talipler nrnsında 5 Eylül 1941 tarihine tcsaduf eden Cuma günü saat 
H de Maar f Matbaası dahilinde Müdürlük binasında bir mlisabal::ı lmti 
hnnı nçılacnktır. 

lstcklilcrln en çok 3 r mı 1041 tarihine kadar vesikalarjle birlikle 
Iı1Uen Ankara caddesi ikdam Yurdu 3 üncü kntta bulunan miidiiı-lüge 
müracaatları. (7570) 

Aziz ef cndiye karşı yapılıyordu . desıylc vuzernya tekaddum ettı . sa.firleriyle ancak sofrada be· 
V'llid~ SulUının her işe cahilane I<;sat ef~ndi .~ibi .birini bulsun- raber bulunur, yemekten sonra 
bumunu sokmasından Sofu lar,. ~yagını opeyım. Hnlbuki bu istediği adamı huzuruna kabul 
u.._hmet paFıa ile Rumeli Kaza.-;- ~?l'!fın ~ur:ıya .~e suretle geldi- edip onunla gayet resmi görü-
k ı · bıkmış usA.nmışJnrdı. SuJ- gını hepı~ız bılıyoruz... Ceva- şiirmüş. 1 • • 
tan İbrahim gibi onu dn orta. hını vermış.. İlim ve fazlının Bahai efen- Istanbul Belediy(!l si ilan an-ı 
d.ın kaldırmak için Kara Mu - Aziz efc;ıdi bütün bu aleyh- d iden üstün olmasına rağmen - 1 

ı·ad ağa ile istişare etmişler, tar~?1'a rnea-ı:ıen Bekta1? agay!l h alk B ahai efendiyi tercih c- ------ .. ·----=-·--------_,,,----· 
fakat Murad nğa hem bunama- hulül sayesınde Bahayı efendı- derlermiş. Taıih buna sebep 0 _ Tahmin B. ilk T. 
ni olmuş, hem de işi Valide Sul· yi nzlettirerek kendini mcşilrn- !arak: 13937.90 1045.35 Hnsekl, Cerrahp::ı~n. Beyoğlu ve Ziilırevl hast...'l

lıklar hasuıhnnelerlle Zcynepkfımil doğum evi
nin yıllık ihtiyacı için alınacak piıinç, pntatcs, 

taııa açnraJc sadareti kapmıştı. ta tayin ettirmeğe muvaffak ol- Kimseye müdara ve mi.idahe-
Kara Çelebi zade, söziinü du. . . . ne etmediğini ve en yiiksek mev· ı 

sakınmaz bir adn.m olduğundan 1 Kara Çelebı zadcnın Rcyhıı:; - kide olanların bile ciinha ve 1 
bir f:iİn ~ene Valide Sultanını lfun~ığı parlak değild~. Bi1ti.in kusurunu mazur göf'mediğini 
talim ivl" pfrdisu h: 1 meıııhattc tamamen agalann e- söylüyor . 1 

- 1~ttim a~<:? ve rUşvet n- mirleriyle hareket etmiPtir.. A- Kendisi demokrat ruhlu bir 
lınıyormuş. N.ı;!n rUşvct . nlı· ı ziz efendinin istinat ettiği ağa- adam olduğu halde halk ile te
yorsunuz? dedıgı zaman Azız e- lar saltanatı yıkılınca onun da mas etmezmiş. 
fendinin ihtilfüci ruhu bu bacak yıkılması pek tnbii iıti.Tarilı Aziz Kara Çelebi zadeyi bu yiiz<len 
kad:ı.r çocuğun itabını hazmc -j efendinin ağ'alar aleyhinde san- rnüaheze eden taıih, tenkidini 
ÔC'mcmiş ve onunla alay etmiş, cak çıkanldığı gün ağa kapısı- Kanuni Süleymanın şu sözüyle 
- na ve oradan Etıncyclanına ırit- bitiriyor: 

J T 1 z A R mesi üzerine ailesinin ve adam- "Dünyada bize ve sahibine 
MDnderecııtımızın çokluğundan !arının: faydalı hüner, avampesent olan 

(Hcrgelcc, lbrııhim) tefrika-m ızı ko- - Padişah tarafına git! A· hünerdir. Zira havaspcsc !it olan 
yamadı m•zı.an okuy~cularımızdan ğalann yanında işin ne? diye hünerin talibi bindebir bulun-
özur dıleı a. ettikleri ihta.r.n. ehemrnivct ver- roaz!.,. ULUNAY 

5287.94 306.60 
sog.ın ve snire 
Hasrki, Cerrnhpaşa hnstahnnclerile Zeynepkftmil 
do •"' evi ve sari hnstnlıklar miıcndele merkezle-
n ıçın nlınaı::ık arpa, saman ot ve kepek. 

Tahmin bedelleri ile ıH temmat rııkt::ırları yuk..ırıda yaı.ılı işler nyr 
rı ayrı kapJlJ znrf usulılc eksiıtnıt>ye•c,mulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
:Munmelat Mu~iır.liigil .kalem nd<' gtlriil<'bilir. ihale 5/0/1941 cumn gUııü 
saat 15 de> Daımı.. Enı•umcnde ynpılaC'aklır. Talıplernı Uk teminat mnkbuz 
vey::ı mektuplnrı, 941 yılınn ait Ticaret Odnsı vesikaları ve knnunen ibrnzı 
15 •ım gelc>n di~er vc>sa'k il" :! l!lO ııumnrnlı kanunun tarifnt.ı çevresinde 
lu.zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gunu saat 14 de kad n ı i 
E .. ar a m 

ncumcne vermeleri liızımdır. (7340} 

Sahi~i: A. CamaJeddln Saraçoiilu Neşriyat Müdüril: Maclt Çetin 
Basıldıgı YtT: (H. Bekir GUrsoylnr ve A. Cemaleddln Saraço61u matbaası) 

monu - Golkoy enstitusü ve egitmen kursu müdurlugundc görülebılır. 
tekliler belli gün ve santte komisyonda h::ızır bulunmaları ve 2400 
kanunun 2 inci ve 3 üncü mJddeleriııdekı evsafı haiz bulunmnları ilan olıJ" 
nur. (5921) (7483) 

~:a:ımaamr~o~-·R·K~IV~E~C=Ü~M~rDU~R~IV~E~~T~i--~ 

ZİRAAT BA KAS I 
KuruJu~ tnrihl: 1888. - Sermayesi· JU0.000.000 Ti.ırk lirası. Şub~ 11 

Aiaruı adedi: 265 

Zlrat ve Ticari her nevi bn ıı ka muameleler!. 
Para blrl ktlrarı lere 2880C li r11 ikramiye verl:ıror. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ıhlııırsız tasantu hes:\blarında en 
az 50 lirası bulu;:ıanlarn senede 4 defn çekilecek kur'a Ue aşnğırlalJ 
plAnn göre ikramiye dr.gı~ıtcnktır 
11 aded 1.000 Llralık 4.000 
4 lt 600 • 2.000 
4 • 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

Lira ıı 100 nded 50 Llra!ık 
• 120 lll 40 • 

: 11160 ~ 

6.000 
4..800 

20 8.200 • 
D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

~üşmiyenlcre ikramiye f'ıkt•ğı tnl l:rde ~ 20 fr zl..:siylc verfleccktir 

Kur'alar Genede di;rt defa 11 Mart., 11 Jlaziran, ıı E y
lül ve 11 Birlncikuııun tariıılerlnde f;ekP c.e.ktir. 


