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eni ufuk
ra doğru 

G0NL0K 

NnruGe1DAniye, ıto. lflılt •-
~ l'nıua•a 't 

Mudanya mütarekenamesi· 
f ,..f Almanlar 
İ ~iyor: 

şn ıı,•ıstıjı 

HarekAbn 
hUIAsası 

Bu, "Misakı Milli,. 
temin eden 
tarihi ve çok 
kıymetli bir 
vesikadır 

hudutlarını fi'len· 
iki sovyet ordusu 

imha adildi 
AZak harekab 

arbk •ona ermlt 
bulunuyor 

18 hOcumbotile iki 
gemi batınldı 

~' l,minınıd ... 
ı..an _ .. hıi )1IUID& .. 

.......... deni& ..ıtyor

.... •lm-n IDtalan, llmlro
vuun 180 tdlometre palin
de Re,et'de taarruza başla
mıtlardır. Kalinin alındıktan 
aonra VorO§.ilof ordularının 
çevrilmesi muhtemel görül
mekt.e, Moskovanın şimalden 
tehdidine de başlandığı ha
ber vetilmektedir. 

Merkezde 
Alınan resmi tebliğine gö

re, Briansk - VtHZTıla bölge
lerinde ihata edilen ~ 
ttmıenleri imha edilmek tme
redir. Hatta bu kuvvetlerin 
bir iki gime kadar teslim ol
maları da bE-klenmelrtedir. 
Orelden sonra Abnanlar do
ğu ve doğu §imal istikame
tinde ilerlf'.meğe çalışmalrta
dırlR r. Abw.ın teşekkWleri Tu
laya varmı.şlardır. Bu tekir, 
Moekovanın 170 kilCJmetre 
c..-enubundadır. MoskOV"a'ya 
müte"eccih kuvvetler ı:Jbm,lde 
Ret,et., merkeale Ç&t.8k, C6o 

nubt.a da Tula ·Dserinde illl'-
1emektedirler. 

Cııupta 
Vierltopol ile lılaıiapol'da 

çevrilen Sovyet kuvvetleri 
henüz imha edileıJMımittir: 

Cürmümeşhut halinde yakalanan suçlu: 

Roatof li?.erine VU1 Alman 
tazyikı artını§tır. Ro8tof\an 
u.ptı mümkün olunsa Alman
lar şim&U Kafkasyayı Wı
dit altına abmt, petrol nakli
)'.'&tmı .ekteye uğratmlf, ~· 
lia - .Ameikan yaı-dımına. da 
engel olmuş bulunacaklardır. 

''parasız kaldım, bu işi yaptım,, diyor Sovyetler 
bildiriyor: _ 

)löddeiumumiJUr dün saball 
mUhfım bir ~ .........,,. el 
.,,,....... .... 1 ,,...,..... . 

risi bir möddet enel ieinden ay- -

==ş~~=~I Varenvada Açlık' Maruz cepbesiBa I 
yeni kuvvet gidiyor 

"- lki seneden beri memle- ~ gere llldl9e ID.Jle IM.l'YOluaclüi evine gt&ıın* -- ... 
1 

ketimizle Aananya arasında ev- eereyan etmiftir: 
veli normal olan, normalden EBki nahiye müdürlerinden 
dostluğa geçen, dostluktan aoo.- B. HÜ81'ev GeNdıe Mehmet Ali 'Binob.y adında 'bl-

fi~$!~5Tlhtikir la mücadele 
linde U.Sil eden bir Elçi mfa.-

~.k~J:=~ HUkOmet, .;. u rak a be 
sebebı, Cümlıunyet bayramını • • 

:~~:rı:=: .. ~ra - teşkılitını genişletıyor 

Kurtuluı vapuru 
yarın gidiyor 

Mu h t e 1 i f Vil&yeUerde yeniden 
Bürolar kurulacak 

thtikirla mücadele ~ Ft,.ı llönlrabe Wr'Wuu ldl
kimet takviye etmeğe kuv venm,,tlr. Muhtelif vilayetler
de yeniden 1'1yat MUrakabe Mirolan ~. Böro1Ma 
ait kadrolar tanzim edllmektmir, 

İhlt.kartar mücadele eden haBmp._ Jlünlkabe WiNluı 
memurlarile it birliği yapm alan bu IPI .......... l(Ja e1-
aemdir. Yoba, yalnız F1yat Htirakabe .......... ilıdld. 
nn öaleameMini beklemek doğru oJm-. 

-Radyo~-

distnl g6nutit : 
- Ben, dem.iştir. v aktile si

• mai~ çalJ§tmı. Bu
gün bet ~ Bana An.ka
raya gitmek Giıere biraz yardım 
ebnenizi rica ederim,,, 

Ştlkr\i Kaya kendisine &elllll§ 
ve bet lira vererek göndermif -
tir. Ancak, aradan iki gUa ge
çin~ ltıkrll Kaya MelDet .U
cb'\ımn bir mektup almlfbr. 
Mektupta tiY1e denilmektedir : 

''Geçenlerde bana teklif etti
ğiniz .Aı*aradaki işi, uzun uzun 
düşündüm ve yapaı:nıya.cağımı 
anladım. ztra bu çok tehlikeli 
bir i§tir. Siai ihbar etmiyeceğim. 
Bundan Jrodmıaymız. Ancak,. 
bana (2MO) lira kadar bir para 
~eniz lizvndır. Buna şiddet
le üıt.iyaclllı vardır. Parayı bir 
adamla ve zarfın içinde gönderi
niz. bu zat beni görünce : 

- Ştikrü ! desin. Benden : 
- Kaya 1 diye cevap alınıca 

parayı versin! ... 
Eğer ... Bu dediğimi yap -

maftJ!lnız, sizi Ankaraya haber 
vermeğe mecbur kalacağun!" 

Sabık Dahiliye Vekili mektu-

~ 
bu okuyunca, haklı bir hayrete 
aU§el"ek ~ ve hemen bir 
otomobile &tlıyarak Vali ve B&
lediye reisi Lfltfi Kırdanıı yanı-

(8onu uyf• a •Otun 4 de) 

Londraya göre, 
Yahudi mahalle
sinde ölüm mik
tarı çok korkunç 

Londra, 11 ( auL.) - Reauıi 
Alman istatistiklerine göre, tçizı 
de yarım milyon yahutii kapa
blnuo oian V arşovanın yahudi 

___ .J 

Düpnan çok 
ağır zayiat 

vennektedir 

maMJfesinde ölüm milat.an müt-
lıit bir iDsbeıti bulmaktadır. ı 43 Tank 34 tayyare 

Temmuz ayında V~ada ö- tahrip edildi 
len 4775 ki§inin M59 u yahudi-
dir. ~~OY&, 11 (&.&.) - Sovyet 

Yahudiler Varşova niltuau • teblıg1: 
;t,.t.e b' · · + ..... ı.;1 ttiw' Viamıa keeimiııde ctiİ§m&Jı nun ~ ınnı ~ e gıne b"" .. w 

göre bunlar arasında ölüm diğer uc~ dıışınana. agır ~ 
nüfusa nisbetle 40 misli fazla • yıplar verd.iriliırek gen pü&kur
dır. Yahudiler arasındaki ölü- tlibnUştUr. 800 AJman subayı ve 
mün üçt.e biri açlık yüıJjnden • askeri ölmüştür. 
dir. Briansk kesiminde Sovyet lo-

ıtalan. 43 Ahre.n tankı tabı ·ı.• 
Bulgarlarda tekzip ve bir~~ piyade taburu mı.. 

d
• ha etmi§tir. 

e ıyorlar Brianak istikunetinde di~r 
Sofya, 11 (a.a.) - D. N. B. bir kesimde, 23 dil§man tankı , e 
Bulgaristamıı ba.zl İtalyan harp asker tqıyan 80 otomobil talır.p 

gemilerini satın aldığına dair ha- edilmiştir. 
riçte ıtayi okıı haberler hUAfuıa Diğer bir yerde Sovyet çet.A-
olara.k Bul~ hiçbir 1~-ıcileri bir yo! bo~ kara ma~ 
yan harp gemmı sa.tın alm&dlğı- lan dbmişler ve civarda pu!ftl 
nı Bulgar istihbarat ajana& mü- kuımuflardır. 
p.badeye mezundur. (aonu Uyf8 1 .otun 1 de) 

Alman Ticaret Hey' eti 
Dün AnkarO:dan Geldi 

YEll TEFRIKAMU 

Hunnap H o c a n ı o 
- batırılan -

Bu merakh h at ı r at ı 
merak ve allka ile 

okuyacaksmız. 

-Pek yakında• 

Hey' et Reisinin 
beyanah 

Almanya.dan §ehrinme gP.lip 
buradan da Ankara.ya giden 
~or CWciiuaıun riyasetind&
ki Alman ticaret heyeti, dün ,... 
ba.h şehrimize a?det etmi~r. 

Heyet reild Clı>diua, Ha.ydal'o 
Paea gaımda lırmdisini karşıb
yaıı gazetecn .. fUDlan söyle
miltir: 

.. _ Doatluk ... bJ'llllıkh iti
mat havaaı içinde CW'e)'ıln r rten 
mUz.akerelerin miı•bet biı q, • 
kilde neticelenmiş o&ına,c.ıııla.ıı 
çok memnummı. Memlnıu•tiniz.. 
del gördilğüm htisru' lfs.hu1dcıa 
pek mütelwıaisôm." 
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( 1 1 D0ŞONOşı$8 
hiyanet eden ada 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ %~' 

r l r OKUYUCU ~ Değişen ilmi hakı 
~ıızan: .A. Simone - 40 - Ceviren: H. Cahid Yalçın ı Fiyat murakabe / -o-- ~ 

D / Y O R K : Y.azan: "aşar ..,abi; N f/fiA ':/ 
Bundan sonra o baika blr htıkO.- rs 1carşı bir mukavemet politikasını komı·syonunda 1 " ..,. ı ' .nı ~ . 

Şe g e 1. ramt1ag müstahdemleri 1 .6' 
lnettir. Biz iktidar mcvkiine geldiği- müdafaa hususunda şiddetli bir nzim • _.._ıc IJY.. 
~ vakit Fransa ıtin Yeni blr deVir ve karar eseri göstermişti. Blum için ücretlerine zam gapmak şu, harp mileltinin ~.-..J 
ıbaŞlaıruştı. Bugün o devir nihayet hem Saf hem Sol wrnfı memnun e- A d e mümkün değil midir?.,, hebine mensup bir zii:ıxı>~ 
bulmuştur. F.ski günlere dol:rru geri debilecek bir harlct11 ı;fyasct icat e- z a a n T • in Bir vatrruın okuyucumuz yazı- diye bildiğim.iz H:ırvat;lııJ' ,!~ 
Ci~ debllmek imkfıu haricinde idi. Böyle • • 1 C a r e t Ve hisarlar V ekillerİ de yor: mu, m~er onlaıın SırPl.ı1t~t'lll' 

Bu cozk"'Wl '5zler o zaman barın bir siyaset yoktu. Fakat o Fransız bazı/arz lSf z/a - J d k•kl d b l d l fllstanbuı Tramvay idaresine hatta tilavlıkla u.zaktnn ~'il 
pek ziyade müba!A!ııh görünmllştn. halk cephC<."infn hissiyatına ve Fran- m. eSSeSe er e tet l er e U UD U ar mensubum. Dünya hidlseal kar· da h. bir ru.filn:ıJ ydk ~~· 
Fakat O ak. ku t ~-•·11 d k M arif Vekili' H ı:" Yi d -ı~ a.---· ~~ında, her tUrlU yiyecek ve gl- n ıçaı::~..ı..-il s nr ı vu a o nazırın~ sanın milli mentoatlerine uyncak bir a asan .ıui i- men, ün de ith<U.d.t ve ı.u.nı.~a.t ,,.e meğer Hırvatlar buı;;~~ }J' 
olduğunu ir;bat cttL Kabinenin içti- hattı hareket tnkip edebilirdi. Böyle e e C e ı cel dün sabahki ekspresle ŞEiıri- birlikleri umumi katipliğine ge- yccck maddelerinin fiyatları yUz- larına, tıpkı bizim gibi 0~..w' 
maı hakkında bana venniş olduğu yaptığı takdirde dost bir hllkilmcte mize gelmiştir. Vekil lkendisile lere.k tetkiklerine devam etmiş. de kırk nlsbetlnde artmı~r. BUtün ya bozkırlarından gôÇIIlm:~ 
tşf.slllit &Udur: Doğrulu !U baıka mü- ve muhtmeel bir menfaate yardım 1stmıbul Fiyat Müralaı.be kn- görüşen bir arlaıriaşımn'..aı uun-- tir. Vekilin dün de itb:alil mev- mOeaescler müstahdemlerine kAfl miş, eski dilleri de İslaV'c.ıı. ~ 
teaddit kaynaklardan alınan maın- etıniB olncakb. Dünyada Sağ ile Solıt misyonumın ısta.hı ve yenide.n. lan söylem.iştir; zuu ürerinde çalıştığı ruılaşıl • derecede zam yapmı§lard1T. Fııkat Hiııdo-Ccrmruı {Bu ~~'.ı.rl 
mat ile de teeyyüt~. birleştirme timali J'Oktu. Fakat tarrrlm.e lüzum hiısıl olduğu an- "- 1stanbulda. dört beş giln maktadır. Vekilin bu akşam An- blz henUz böyle zamdıın istifade pa dillerine verilen yeııı ~ 

Yvon Delbo6 heyeti vekile)"e btr ademi müdahale polltlknsım.n halk: laşılmaktadır. Bu lüzum, bil.ha.s-1 kalarak Üniversite, ~.k mü- kara.ya dönmesi muhtemeldir. edemedlk. Amlrlerl.mlz her halde kolundan Farscaya yadOll _.;lf 

ademi müdahale ı>ınm takdim et- cephesinin kökünü yıkması ve halk sa son zamanlarda bazı a.znnın hendis ve 'l'lek.nii> okullarında tcrflhlmlz e=abını dü§ilnllyorlar. d.ilnrlş. Hırvatlar, şarki ı\.~1'1.IJ:'.4 
mi$tir. Bu plAna g&rc Almnnyn, ttnl- cephesini dacıtması gibi menhus bir §ifuhi olarak aflarını ist.emeleri tetkiklerde bulunacağım. lnııisa.rlsı- Vekili Ocret.ıero yapılacak blreT miktar yı baştan başa geçerek -efJ!f.YA 
yn, liransa ve Buytlk Brltanyo ls:pan- tehllkesi vnrdı. Böyle bir hareket ile kendini hissettirmi~r. Evvelce de bildirdiğim gibi, Şehrimizde bulunan GüınrUk zam idarede çalışan bUtün müs· vatanlarına gelirken yol~ 
ya~ dahili harbi bilmcm~e gel- halk cephesi arasında bir leşevvüs Bazı aza, komisyondan ir;tifa ortada bir kitap meselesi yok - ve İnhisarlar Vı;kili Ra..if Knra- tahdcmleri sevindirecektir. zaman vahşi bir hayat. 6ı:;tif ı 
meyi ve her iki tnrafa d:ı sil~h gön- sunabilir ve büyük bir tefrikaya se- etmek istemekte ve aza, esasen tur. Mamafih tetkikleri:m.i bitir- deniz, dün öğleden evvel Güm- * Polonyalıları da medenile~ 
derllmesini mcnetmeyj tııahbüt eyli- bebiyet verebilırdı. Halk ceph~ uhdelerinde olan işlerinin çoklu- dikten scı ,.a matbuat mümessil- rük muhafa7.a başmüclürlüğilne YENi SABAH - Okuyucunun anek ıınkanını bulmuşlar· _..ııf 
yorlardı. Delbos 1tnlyan ve Alınan muhtelif unsurlnrdan vücude gelcı·ck ğundan bahsetmektedirler. lerile bir .onuşma yapacağım • gelerek tetkiklerde bulunmuş • hakkını teslim etmek Uızımdır. Bütün bu yakası açıl~ı~" 
hükömetlerınin plfını kabule hazır sıkı bir ba~ He h!deşmi~ bir blok sı- Et Meselesı Bugün ilk olarak yüksek Mü- tur. Vekil bir ara, motör ile mu- % 40 nisbetinde pahalılaşan ha- hakılrntlcr nercclen çıktı ? :~ 
olduklarını bildirdiklerini heyeti ve- fatlle senelerce devam edebilirdi. Bu Fiyat Müra.kabe Komisyonu hendis a:nekteblıule tetkilerde hafazaya bağlı müesseselere d~ yat, şüphe yok ki, az bir ücretle ceksiniz. Hırvatistandatl ~ Jı1 
kileyc temin ediyordu. bağ çözülecek olursn Safın manevra- yarın mutat toplanıtlarındnn buluruı.cağı:m. gitmiştir. çalı;;makta olan bu gibi müatah- gazetelerde okuduk, Bun!Jf ~1 

İçtimnda bir fırtına koptu. Baş- il.arına kurban gıderdi. Mürteciler birini daha yapacaktır. Bu top- Maarif Vekiline vekfılet Neşri- demi eri daha çok toızyik etmekte· vat alimlerinin insanlığa. lı 
langıçta, kabinenin ekseriyeti plAnın sırtı.an gözlerile uda y:ıUyorlar ve lantıda et i§i görüşülecektir. yat müdürü Faik Resit ile tek- ---->ııc---- dlr. ettikleri son keşiflerdir. •İl 
aleyhinde idi. Blum Bıışvekil sıfatile ilk zat işarcUerfoden i.stitadeyi bek~ Odun İŞİ mes'ulleri nik tedrisat umum mUdürü Rüş- Ücretlere zam yapılması gerçi Hırvatlar harpla darJ>l~ "i1 
haiz. oldı.;!u otorıteyi bu münakaşa- liyorlıırdı. Odun toptancılarından 8 kişi til refa.kat etmektedir. Kü laj faciası bir bOtçc meeeıest ise de Tramvay kalan olınıyan halim ~~ 
dn kulhırunak mecburiyetinde ktıldı. ile bir Belediye murakıbının ad- '.rica.rot Vekilinin tetkikleri t hk•k t J d id:ıremlzin bu müstahdemlerin sanlardır. Sırpların ceil.!>~.,t' 
1ngil z sefiri Sir Gcorgc Clerk'in Bundan başka, Blum ispanya me- liyeye verilmesinin Fiyat müra- a I a 1 aş a 1 tcrfihl yolunda te,ebbüslere glrlf· ""'ıhları "'ıları da.mı· a :raJıııt..;ı".,.,. 

selesind bütü Fra 'ik. Ticaret Vekili Mümtaz Ök- n "' !;V kendisine yaptı!ı beyanatta «§ayet e n nsayı tıyni .. ı 1r ka:be komisyonunca karar altı- Emirganda Sofsal sokağında mcsi llzım geldiği kanaatindeyiz. derdi. Demek mizaçlar ~.,v 
Fransa b\lkumeti ispanya ıhtilAfuıda- etrafında toplam:ıfa çalı..'111Ul.kla bir na alındığı malümdur. Bu hu- ""'"""""'""'""'""'"""""'~""JV'.A.A.,..., 13 numarada oturan Yorgi kızı daki bu aykırılığın bir ırk llo;, 
kt vaziyeti dolayısile harbe sürüklen hayal ğpeşinde koşuyordu. 0 bunu sustaki evrak henüz hazırlazıa.. 1 S p 1 19 ya§ında Marika adında bir Bı•r .. ,·zah ğına delfilet etmesi icap ~ 
mek mecburlyeUnde kalırsa tngıhz yapma a ufraşırkcn halk cephesinin maa-nıştır. Bu cihetle odun nar- - O R--- genç kıza. kürta.J• yaparak kendi- · .:ı·· •• •• ıı.ı-: sağlam alit ı ı ttu Göl 1 1 -- ru "1UŞwunüşler ve araytı )~ 
hilkumetinin Frıınsaya muzaheret e-

1 
d re es n unu · ge nr- hı işinde suçlu olduklan kabul _ sının ölümüne sebep olmak su- bu neticeye varmışlar. ~1~:.6 debııccek bir vaziyette bu1uıımıynca- msın an kendi, asıı cevheri ıarket- edilen ınmscıcrın mü<ldeiumıtrni- çunda.n hakkında. takibata. giri- ----Ve cevabı mevlasını da bulur, ce P' 

tını> soylemr. oldu!:unu heyete tcb- mcdi. Onun me!U'Up olduğu toalisyon liğe teslimleri, aradan iki gün K u p a m a c 1 a r 1 şilen, Mi.s soka.ğ1nda 28/2 nunıa- d 1 .şl 
ut etti. Radikal sosyaltst Devlet No- müşterek ümitler ve muşterek ideal- geçtiği halde bir türlü mümkün rada dahiliye mütehassısı Alak- aD~k~: şa~an~ian tnt~~ 
zın Crun.ııe Chnutcpıns ~vekil ~rle birbhrine bnğl nmı tı. Kim olamamıştır. Evrakın bu hafta.· •oe: san Abrajyan dün adliyeye cel- 'Malbaammn yen! elektrik tcsi- dur ki bugün Hırvat de~~ 
Blwn ile birleştt. Delbos teklif kabul ransaya ücum etmek isterse iptidu içinde mtiddciınnumiliğe veril&- ilk hafta karşılaşmalarl bodilerek ifadesi alınıruı;;tır. sııtınaa ewelki gece bır ılrıza ol- resmi görüşU olan bu ka..Y"'.~ 
~lmlyecck olursa ıstifa edeceği bu bloku p:ırçalamak mecburiyetini ?ileoeği anlaşılıyor. Doktor iddialan reddederek dugunu yazmış, nobetçi montörilnün ğimiz taıihi hakikatten ·~ 
iıehdidırı.i ortaya attı. İki sosyalist hissedecekti. Hitler ajanlarının ve Lsfı.t.ik Uıtikin bugün yapılıyor deımi.st;ir ki: '\'tızifesini Hlyıkile yapmadığını düne kadar Hın'at vatnnd~ 
nazır ona müzaheret ediyorlardı. prop:ıgandacılnrının Frons:ıııın ma- Fiyat Mürakn.be Bürosu mb- Futbol ajanlığınuı tertip etti- anlatarak bwıun sebebınj sormui- hi b' :h dtıı?'"f, 

Biri Paul Faure, digcri de nPvi kuv,·ctini yıkmak hususundaki murla.rı J.fı.stik ihtildiıı. cürmü- ği 1kupa maçlanncı ilk haftası lerimden~~: a.::i ;ri~~~ tuk. Dun elektrik idare.sinden ~ ~ar .. ç!he~ken= Sıt'Pfııil: 
blilll lktısad nazırlıtında bu - bütün teşebbüsleri, kıc;kaç hizmctıni meşlwdu yapmışlardır. Cürmü musabakalan bugün Fenerbah- getirdi. Muayene ettim ve ken- mektubu aldık: letine mensup sayıyor -ve 
lUD&D Chacles Spınasse ıdi. Bun- gören odnmlann, iptida memleketi meşhut Postahane ci:va:rwda 1h- l'A ve Şeref stadlarıııda. yapıla - • -; "' mc.nsubı"yeUe ;.;0; .... u··yor,"rd!'~ 

cll 1 k t h 
_. disinin fena vaziyette ol<llıg-unu, ... ,,...... "" . 

lnt ba:ka turlil b r hnttı harekctıo em er ne y:ı.r:ıyaca sure tc az.ırla- san ile Ali Aıkarsele ait 7 n~ caktır. ndı Tcını oıt. .. ın Oazeteal F-d·at zanıanla kol"',;~il> 
k . · Sa~'- •·- rahminin parçala gını- gör _ ~ ""J 

J'ransa.yı harbe suruk.liyeceı:ini ileri ~n -b~cı.ıı ı;;wra ~·rşt tatb!.k ettikte- ralı mağazada yapılmıştır. Ma- Tanzim edilen fikUstüre naza,. dilin. Stkıştırmca, gaynmeşru Müdürlügilne değişmez sanılan ilmi h -;...il' 
sunı;yorlardı. Frı gı , sahrflkcdeceklari butii9 gayreUer ğaza sahiplerinin müşterilere a.- ren bugünkü müsabakalarda. olan bir çocuk ecllndigıru-· . ve bu- Matbaamzuı dahili tesisatındaki lerde bu kadar çabuk ve )"b· 

H~...ı" racükal s yalist ruwa nazın ransız ıı ı uzerine hiç b'r tesir yakkabı vesair cins lastik sat. kuvvetli takımlarla. on:yıf dkip • lınza dolayısile Beyazıt gece nö- harb. ak · h--1a ~ • ed ...... nu düşürmek için lcininlc kon- run_. ıne.y ışır bır J.1;.'~,.,ır 
Pierre Cot kabinede İspa"~1 cwnhu ıcra emezdi. B ltıkis, tamamen ak- maktan imtina ettikleri halde ler ka.rşılııı::ıırag-ından oyunlar • betçi montörümüzün hattı h:ıre- vu'"""kse, bız zavallı 1·ns--'ıvJ)tl$ ... . ...,..,.. · ı· cı ~ yak ile sair bazı ilaçlıı.r i,..tig-ini ıo~ a.ı.. c• 
r.iyet hi.ıkuıneüne muzahertıt edilme- gı ne ıc' er husule kelirdi. mağ02.anın arka kapısından mal dan fazla tek».ik, seyirciyi tat- söyledi. Bunun üzerine Haseki keti hakkında 11/10/1941 tarihli zun emek yıllan sonund.6 o$ 
tdni tstıyen grupun sözcüsü idi. :ispan ( A rkaaı var) verdikleri te.sbit edilmiştir. min edici bir futbol beklene - hastalıallesine yolladım. Fa.kat mıshanızda çıkan fıkrayı okuduk dağarcığımıza. doldurdu~· 
7anın ılliiler ve Mussoliıii kuklaları mez. hast.ahaneden 4 gün sonra tabur ve hemen tahkikatı 1€ızimedc bu- kırıntılarla da öğüne!Jll}j • 
tarafından zaptcdilmesi netioosınd• k b h 

1 
F'tıncl'ba.b.çe st.admda cu edildiğini ve evinde muayene Iunduk. l."e!,'lZ. Edinilmiş b i 1 g # 

J'ransa i~ın tahaddus cdcc~k stra\e-

1 
er 

1
• a 

1
• s er 

1
• Fenerbah~ stadının son ve edilirken "fen.a.la.ııarak ya.tınl • Dahili tcsisatınızcta oları bu lirı- lerimiı:i her an, her d~ tffe 

fik tehll.kelerı izah eıti. en mUhim maçını Galata.sarayla dığı Sen jorj hastahanesinde zadan dolayı üzülmekle beı·aber yaset ~m$!tresinin ka.Y~:~-ıı 
Celse o esnada üç defa tatil y pıl- Anaıdoluhlsar yapacaktır. Bu ölmüş olduğunu duydum." iUrasmı arzetmcl ısterız kl mil- son degişmelere göre yo•r 

dl. Delbosun plfınına muzaheret eden! -=--- sene birinci liğ ta.kımlan içinde Tahkikata devam -0Jıınmak racaaunı;ı: zamanı olan gece yarı- . ayn.rlanıamız icabedecek~ 

a:"'S::'i:~·?.~E'~ r-Sovyetıer tehlikeli vaziyette midir?, ~~~~~~ tadır. Bir ellmıilnıcşlmt 2'.?.::. ~::.:;:;.~~"~!: ----r;h~a~ ·a~y·o~ Eıçisi 
swda bo.> un eğnıeğe rCIZ.i. etti. Buttin 1 ı Fakat çoık ooerjik ve genç &- Yemişte madeni yağ ticareti mil5tcrnerc elektrik tc\'Ziıniıı he- s D J1 
lKı m dele uıda Daladier he- Çok Şiddetli muharebeler, Şark harekatında dönüm l~. tnüteşekkil yeşil yapan Yani Cilonun 440 kuruşa yetı umumf,ycsinin e.mni..)'eUneme- uat avazı 
1nen bir kelime bue ooyıemcdi. nokt d ik· t fd b' . . sarı kaıp de 1hmaı edilecek gibi saWması lılzımge1en bir teneke murdu. i 

Kabinenin kararı nazilerin ve t- ası ır. 1 ara a son ırlıklerıne m f racaatı, değildir. Bilhassa bugünkü raki- yağı 24 liraya sattığı haber alın· Bu memurumuz si?Jn verdieiniz Cenaze merasiıJ!,' 
talyan.L:ınn büyük nisbette müdııfaa- kat'( neticeyi kazanmaya çahşıyorlar binin ezici ku~ti.~ nazarı i.ti: mış ve dün cürmümeşhut halin- tz:ıhattan iirızanın -müşteri emrine V" 

4a bulundukları biline biline ııtlhaz -- bara alarak butun gayretim de yakalanarak müddeiumumili- elektriği fim:ıde bulundurm:ıya Tnhrandıı ve!nt eden TnbrBfl t;1P' 
edilmişti. Y A Z A N : sarf eder büyük ~ir ennrji göste- ğe veriım.iştir. mahsus olıın- şebekede olmayıp yClk Elçirnız Suat Davnz'ın ccıı 

HiUerin ve Mussolininin plan rirse sankı.rmızı ta.lumı hırpa- ----·•ııc---- da sırf dahili tes.isııtınııdo ve bu- d nkşam Toros ekspresile şcbl1rıı 
~~~::Ora::: :~:ı~~~erıim~~~ Emekli General Kemal Koçar ~;'~iar:r!:r:. t:J!ci Fakirlere yardım ;~~u d:11~;ı:~b~1:~~::~0t:::1~1~ ~n;~:n~~~~ccie:!fı!:~naM~:~~ ı 

C 
• Hö+a 94.1 9~2 Q~mn· }ı,;n,.... ed ı ek b. · t k terek bu sabah saat 11 de ıncr ..,~· 

tlbut herkesçe malumdu. Bu terti- Uıanın nizamını dı:..cri<>tir- etti. ğini gelen haberlerden ö"-- "6""' - ';t ~·t,ıyon.""'6UU4 Otuz yıldan fazla bı·r za"""an- em yec u· vazıye le nlmı.s- ,, .. 
... _ Alm d ,. 1- ~b'b' 6~tr en yakın ---""'t olan Ah. lı "" t kaldırılacak, Beyr.ıZlt car.ıiindc ıı ;:;"" 
-t anyn a ve :ıta..,ada mütead- meyı· istihdaf eden reJ·i- myoıı.ız. Halbuki, Lcniııgrad ve ... ~ . ısar - dan beri muhitinin yarduna ır. ı '1 

did makalelerde ve kitaplarda inti- -n- SovU\et n ........ ", h,..~ud,..., Odesa aleyhindeki teşeb'-~t-1ere larınd.a bu büyük varlığı göster- F..sas itibarile idar<?miz müşteri- zı kılındıktan sonra Edirnek"P J'IC' 
4üUC .;· .. ......,,... --:.--.r "'... 1.1\UM 1 ulur F balı muhtaç ailelerıne karşı şefkatli 1 . h··-·-' hi 1 hitUğindekl -aile kabrine dcftıe'V 

lat" etmişti. Oralarda ise bütün neş- önce en kuvvetli bir orduya ha- kıymet verileceğini tahmin eden me en ~ · · ener çe sta.- kucağını açmak, er fırsatta on· crın ..,...,,.. .da ·1 tesisat.ile de cektir. 
riayet sılıa bir aaruıilre t.Abidir. Çıkan rimini korumn.k vazifesi vermiş- ler de çoktu. dı.nda.k'i bu maçtan evvel yapı- lann dertlerini dinllyerek ortak m~uı değildir. __./ 
yazılar Balear adalarırun, İsp<ınya ti. Yold!'IQ, bUtUn J.<>nf-...:ıı-- a- Alman 1-. ..... ı..., ...... .,,"""' ..... ı..;n_, .... lacak olan m~la da Taksimin ohnna ve gerek ..ı:"-~ "e ......,,_..1.se 1 Bu vesile Ue u,-gılanmı.ı.ı s:una -
• '-dn"1~"ın° 'WA Allan"'"·k•-ı..ı· İ"'"-"nyol ......... 'l\ VI'-"l.ll ~........._.,_..."'6..,,..U.U Rum...:ı:L:--·, Altmtuğ da Ha- ""Y u.uı.ı ·~' &~~ 
.na. .__... ..... .. ""... ~..- zade, yalmz ve ancak cemiyeti- 500 kilometrelik bir cephede ~ milli günlerimizde faltirlerini sc- rız. 
limanlarının strateji bakımından e- çin, onun hariçte beni:ınseyen girmeden bn:bsedişi, Timoçen- lici yenmeleri pek muht..emelclir. vindirnıiş bulunan Topkapu) Umum Mfu:liir 

heınmi.7ctlerinl izah ediyorlardı. ideolojisi için alın teri döküyor- .konun, nihayot, çenberden sıy- Şe~ Stadında Fukaraperver muessescsi, önü- * 
H~ usttınde, Alman askeri ga- du. Başarılan iş1er göz kamaş- nlmak için, ordusunu geri al- Şeref stadının en mühim kar- müzdeki Şeker ve Cüınhuriyet YENi SABAH - Eıe..ldrik .ida-
tetclcri geçen nlb ay ıartındııki ts- tıncı idi: Deni%leri bağlıya.n Jca- mak ı.ztıra.ruıa katla.ndığmı gös-~ Beşi~tja HlliJ. ya- bayramlarını, bu genlş çerçiveli resine gösterdiği aUıkadan dolayı 
panyol meselesini tammnl1e tahlil nallar, örnek itlakına şayan şeh- termektedir. Nitclti:m, bu ordu- pa.ca.klardır. En ltuvveUi ele - yardıma bir vesile teşkil ederek müteşekkiriz. Ancak, lıu iuıhat 
~erdı. U!on Blum'ıı gelince, 0 1 rahlar, ihtiyaçlan bUyük mile- nun 20 mil geri çekildiği de Lon manlaruıın CC7.ah bulwtı:rıa.s.OO şimdiden ve bi.ıyük nı.iky:ı..cıta bizi tatmin etmekten uzaktır. 1s-
evvelce müte:ıddit nutuklarda dık- yasta karşılayan kombinalar, dradan bildir.ilmektedir. Bu ha- bu yıl zayıf bir kadro taşıyan bir yardım günü daha. hazırla • 1.anbuı gibi kcslf bir beldede $Ch-
tatörlerin sözlerine kat'iyen itlmnd hl.ı3.us.ile Rus gençliğini yetişti.. ber. teeyyüt ederse, tehlikenin. ~~ be

1 
yazbl~~ bu~nk1 bü mü- mıştır. rin elektrik emoiy~Unl bir montö-

ed.Demiy~ceti kanaatinl izhar etme- recek, silahlandıracak müessese.. sezildiği ~örülüyor. ~a annın nın.aoosmı e leri • re bırak.'ln idare, elektrik te•"Ziiııin 
ıı:nıj nıi,yd.i? Kendisi ı; ctzJyetı doğrudan ıer, mazi ile nlsbet götürmeyen ne çevirmeleri muhtemeldir . Bu yardım; Top kapı fa.kirleri- heyeti umumiycsin.n emniyetine 
doğruya ve dolambaçlı bir taarruza tera.kki ve tc.kAmül e3P ... rleri Jdi. R Birinci liğ takımlan arasında nin yiyeceık, giyecek ve yalda - memur ınontör demekle neyi k:ıs-
mini olmak taahhudlinde bulunma- Fakat, 0....:ıu.nun gu··dum·· u··, lı·ya- us ordusun~ tem.in edil- tekrar yer almak gnye:1ile çatı- şan kış günlerinde yakacak ih- dediyor? Maksat, bu dahlll lirıza-

•~ dig~ine {Töre, müh" mı· bır· .,. H:u.u.:ı __ bu neki k tiy .. "1 """~·~ teıninine hasredil • 
Dl1B mı idiler? O m 'um ademi mü- katini filiyatla iBbat eden değer- e. -n 1.UU.MWr se arşı - "'i~MUU nın gece yansından sonra yapıla-
dabale yolunu ihtiyar ettikleri za. li elemanlara ihtiyaç gösterdi . kuvveti Leningradda tecrid e- laşmalannda rakiplerini f a.riklı - rnıyacağını izah ise, Beyaxıt mon-
tnan. diktntörlerln pl!nları hakkın- Ya.kın mmanlaro. kadar Kızılor- d!.lmiştir. Adalarda; Ilaııgö üs- sayılarla ycnmektedirler. Bu • Yurd fakirlerine yapılacak töri.ınün lıa~in muamelcsile, ayni 
do bir vukuflan olmadığı iddiasını du rütbe ve sa.lfilıiyet tanımı • sunde en az 100 bin kİg:i vardır. gün de canla başla bir oyun çı- yar<lımı daha geniş mikyasta te r.aattc telefon başında bulduğu-
cic:nneyıuı «lemezladi. yorou. Şüphesiz, istihfa.flı maz- Voro~ofun mahsur olmıya.n kanma.lan beklenebilir. min için, müessese hayır sahip- muz .Metro han nöbetçi mcınu-

Daha sonra, lspanyoı kabinesi n _ hariyet, muvııffakiyetin mmini- kuvvetleri zayıftır, merkezi &:ıs.. Bu maçtan evvel yapı.la.ca.k <>- !erinin tcbeniilerini beldeınek- runun nazik hareketi nasıl telif 
ıı.rlarından biriyle muuıkere eder • dir. tcldiyecek bir durumda değildir. lan ka~asamlarda Davutpa.. tedir. edilecektir? 
ken, Ilıın Blum'un neden başka btr Amıan ordununun, belki bir Budiyenninin §arlca doğru çeki- şanın Uı:ılrap um, Süieymani - Teberrüd~ bulunacaklar, her Kiteklm Metro han nobctti mc-
politika takip cdemedelini ıznh eder· çok vaziyetlere üstün olmayan ~en ~vvetleri Rast.ofu örtımcye Yenin ~ıiyi, Beyoğlu.sporun gün sabahtan ak§llma .kadar oo- muru her z.'Ullan yapılı gelcUğl-
di. Bwıun için iki sebep gösteriyor- kuvvetlerle hfı.kim oluşumm se- ozenıyorlar. Odesa garnizonu i- da. Galatayı yenecekleri umulu- miyet merkezine müracaat ede- gibi Beyazıda telefon edeceğini, 
du. En evvel, İngiltere tarafından bep ve hikmetini, bu ---:- .la se, belki ufak bir kuvveti celbe- yor. bilirler. hemen memur çıkarılacagıru söy-

ku ~ diyor. 1---1• 1 d h d vu gelen çiddetli bir tazyik sa- liyakat ve fazilete yer verım.i.~ ol- çun::ıue a i yar ım~evcr olduğu-
nlycn, tspanyol dııhlll harbi Franso- masında ara.malıdır. Bir atış nv O halde Timoçerıko ordusu, l\I h f nu ve bu işlerin mutat şeylerden 
da derin bir :ıynlık tevlit temlı;U. Sol liıni sırasında haşan göstenmi- ötcdenberi tahsis edilen kuvvet- ,---- 118 ace otomobı•ıı• gntu••rsoudı• ! -9' ıib:ırct bulunduğunu anlatmak ls-
taraf -yani halk cephesi adamları- yen bir batarya kumruıdanının lerle şu anda.ki tehlikeyi karşı- U u J " i tcıniştir. 
kuvvetli surette meşru tspanyol hii- §İddetle tenkit edildiğine, bir lamak mechuriyetind1..ı<lir. Bu ----·-------------~~-- Kavnyamac4ğımu: nokta şudur : 
kfuneti taraftarı Jdiler. Saf taraf manevı'Sda prens payesini haiz kuvvetin 70 tümeni geçmediğini H rt la • Elektrik idnresinin Metro han me-
-700} t.kiyüz Aile, fıışiBt gruplar, tuğay komutanının, prens Fon Alınan tebliğieri yaymaktadır - - a 1 ı se m söyledi, tekerleği jstiyor! murunn göı·ı; bu gibi iş yc.dcrln-
:ı:üppe Parls salonları :sosyetesi ve Meiniringen'in tiimen komuta- lar. Biz, bu hususta bir müt.alea - Halit, beni gönderdi, direksiyonu atacağım deki ünuıların hemen iuılcslne 
ordunun bir lasnu- da aynJ derecede nı tarafından ihtara maruz kal- serdedooek vaziyette değiliz. An :: derken işe yarar bütün parçalar çalınmı~ ·' ç.ıılışıyor. Beyazıt m'muruna göre 
hararetle Franco tarafuu tutuyor· dığına şahit olmuştuk. Bu ordu- cak, Abnan orousunun, Lenin- ~ ise; lın:.anın vuku buldufu yer 
lardı. da vazife ve mes'uliyet sevgisi- gradda bir çenber tesis ettikten Oıkudarda oturan, Nihat Pen- adliyeye acvkedilml§llr. ö{ile Oze· sabaha kadar çalışmaya mcc-

Filhakika 1spanyndaki harbin Fnı.n dir ki zaferi temin etmektedir , sonra önemli bir kuvvetini, ~fos- çuap adında bir wofor yine toför rl blrlncı sulh ceza mahkemesinde bur olan gazete gibi bir müessese 
da tcli!i fmklınsız bir ikilik doğur- o-..ııa ı_,l.l:aflı m-1.-·-=yet ba- kovayı istihdaf eden n~-1-Ata arkada,,larından Halldln, evinin kil dahi olsa, tatmin edecek vaziyet '""""' a.t>l.Ull. Wll'UU.U a.ı:~u. .. Mrguya çe en suçlu vak'ayı IGı· 

dulu doğrudur. Fakat Mıusollni'nln his mevzuu ola.bilirdi. iştinlk ebnek üzere, cenuba te- bahçesinde hurda bir halde bll- oto· buf ederek: yoktur. 
Ha~ Willlsı da bö7le bir tcsır Rus ~ .... 1..,..ı;.ı.,gu· , cenupta ve veccüh edebileceği meydanda,.- moblli bulunduOunu l:ljjrenmlt ve Umum .Mildürlüğe şunu ha-

,~ ... 6""' dır .• - Evet, demi§tlr. Ben eski oto· •·' t k ist · ki Bey hııal etmlstl. Hitlerln Almanyada ai .... alde rnaMubiyeUer tevali e- . Dıger ta.raftan, Klyef fatihi bundan aonra muhtelif umanlar- urıa ma e.nz , azıt me-

l ~ ~· la b mobllden bu parçal:ırı aldım ve el · b ;rtıpbğı tethiş hareketi de ayni nctl- ~en de, merkezde en bUyük O n üyük bir ordunun da. ce- da Halit yokken evine gldet"ek ka- muru g meyışine se ep ve baha.ne 
~eyi teviid eyi miJti. Naz.t askerleri siklet merkezi yapmayı düşlin • nuptan, Harfoka doğnı hareke- rıaına: uttım. Ancak, bunu Halldin cmrlle olarak elinde sigorta, illeti ,·csnire 
tarafından Rhenelıırı'ın işgal! de ııyni müştil. Budiymıni ordulıı.rının 1 te geçtiğini, hattA şimali şarki - Beni Halit yolladı. Bahçedeki ytıptım, Bana bunları ut,, dedi, l:ıon bulunıruıdığını ileri sürmüştür. 
~Şi yapmıetı. SııJi lle Solu birbirlerin- mlih.im kısmı, ili safha arzeden istikametinde çenberi tamamla.- otomobilin aoı tekerloğlıti lltlyor. do heptını 105 liraya nttım, Demek ld, bu memura (yedek sl-
Cien ayıran kin hat uzlasmalar, büyük meydan mtiharcbelerinde maya mermur edileceğini saruyo-- Veya: - Pek iyi öyle lae? Panılıar no· gorUı ve fıletlcrlınlz var, geliniz 
ikisi ortası tedbirler ile izale veya iki parça halinde ihata, imha ve :ruz. - Halit aolJrn söyledi. EaJd oto- rode? bııkıuız) )denılş olsızydık, knlkıo 
tahfif edilemezdi. Tecrübe bu haki- esir edilmişlerdi. Fillıaldka, ge- Rus ordusu buhranlı anlar mobilin dlrekıiyonunu latlyorl dl· - Haaaa, paralara gellnco bunun C:elccckti. fdnre, bu iki hareket tar-
kali isbat 'temiş bulımuyordu. Sol niş bir cephede. stratefık ve çok yaşauna.ktadır. Vaziyetin neza- yerok otomobllln bir çok parçala- t5 tırıımnı biriıt ile tlcar-et yapmak zını nasıl izah edebilecektir? 
hiç bir zaman bu kadıır müttehit de- oynak biı• müdafaa ~tür. Fa- ketini Rus basını da gizleme _ rını almıt. aatmı§tır. llzero kendlelne verdim. 40 ııraaı· Netice sudur: 
fildi; Sa~ tarnf dn hiç bir uımnn kat, bir oroular gunıbunda da mektedir. Cereyan eden devler Nihayet bir gün eski otoıuoblll- Dl de ben yedim. Biz elc.'lttrik mütclıassısı veya us-
halk cephesi hfikdmeünln ilk hafta- mütekabil bir yardım nazara musaraas.ının .J.jark harekatlııda nln lüzumlu parçalarından hemeıt Tabll arkadaılar arasııtda para· tası değiliz. Cereyanın i(."Criden mi, 
mndnki kadar meyus ve nevmit ol- pek de çarpmamaktadır. Vakıa, bir dönüm noktası teşkil ettiği- hiç bir tanesinin kalmadıöını far· nın IAfı olma:ı.. Borcumu Halide dış~ıdan mı kcsildieini bilnV'·di~i-
lnmnıstı. tspany:ı harbinin başlangı- Merıkezde İtalyan, Macar, Slo- ni idrak eden muhasımların keden Halit, kam~na oormuı, o da rıo zaman olu vereceğim.» miz için ürızarun nerede olduğunu 
:cm.da, Blum'a saflıım. kesif bir kfit- ven, Rus kuvvetleri de büyük Moskova etrafında son birlikle- her §eyi anlatmıftır. Bunun Uzerine Sorgu ı:onunda, Nihat Pcnçuap bittabi kestiremedik. lc'ar(' nöbet-
le müzaheret gösteriyordu. Halk silah n.rkadaşlarile ~§ ortaklığı rine de an.üra.ca.atla lmt'i neti~ Halit zabıtaya müracaat etmlJ ve tevkif olunmuı tevkifhaneye gön- çilerlnden yardım tal<' ndc bulun-
ı;osynl ı L1hntı me:nnunlyetıc alkıs. - yapmak sayesinde 200 tümen- yi elde etmeye ~.alıştıklarında Nihat Pençuap dün yakalanarak derllmlftlr. muşs.ı.k hiç deftcse, h t ~kmPdi 1-
1.'llnqdı, Haric! sivasctte mütenrru.Ia- lik mUhim lt.r JruV\~etin tekasüf şüphe yOktui'. miz için mazur görül"" ımizden c-" ... .-____ _,_ _____________ _, __ ~=-J mınl7 
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rasında bir mUddcttcnbcrl işlll ..dl 
bavn seferleri, Teşrinie\'Vel bD~• 
sona erecekti. Münakruit v~1ctı 
sclerler.1 15 Birlncitesrino kadttt 1tl' 
dit ctmişt.ir. * Devlet Denizyolla.rı ~ 
Adıı lnrdan göç milnascl>etile ~ 4 
elli tenzıl:1Uı vapur seferleri iJı 
etmi5tir. _,.fD' * Beyoğlu Fiyat Mürcıkobe W' · 
su, diinden itibare.n faaliyete 11e' ' 
mlştir. Bu ~bede de, VsıdiÖ 1• 

olduğu gibi şimdilik iki meıntır Ç• 

lışacaktır. ~· * Beyoğlu tıçüncü noterıjğinC • 
yin edilen Raşit Konuk dündc!l 
haren vazl.feslne başlamıştır. el * Ynrdım sevenler cemiyeti iiJ"'' 
sabah saat 14 de Güneş k}ul:ı f' 

toplunarnk cemiyetin 1941 - 9.f2 
..Ji•' 

ncsJ yardun tııaliyctl hakkında •v 
rıişmelerdc bulunmuştur. _/ 

r - " 

IYeni Sa ~tı 
ABONE BEDELi 

TUrklye ~ 
' IENiil.IK 

AYl.IK 
1 AYLIK 

1400 Krfo uoo t<rf' 

rıo • 1410 • 
400 • '°° , 

1 AYL.IK 1110 • 

TAKVİM 
, Hlı lR 190 GÜN 285 A 'Y Ju 

1360 

Ramazan 
20 

p 
Gilncı 

12.32 
6.08 
lfUır 

12.00 
11.34 

12 1351 

8. Teşrin EyJOI 

1941 ~ 
A z A A 
öaı. ikindi 

6.26 9.34 Eı•"' 
12.01 15.09 v .. s~tf 

Yctııı imsak 

1.30 10.55 E.ı.1"1 
f 

19.06 4.30 V• .. t --



YENİ 8ABAlt !2 ~··' 
::,..,....._,_,._ _PA_Z_A_R_so~ __ -ııı-=-.( e r v jans Haberleri J~&ABRij 

·Esi amaz eQle Cele~ F~A~OL_T_E~LE~R-O_E_A_lm_a_n~e-.-liğ_f_M_u_h_a_rip~d-e-v---A-in-eri-~---J-ap-oij~l!~~~~~~ 
--------e-------- ;T J O AA (Baştcırofı 1. inci Sayfada) J J d• d •• k ı • ILL . M DA teşebbüsleri muvalfakiyetsiz1ik- et er nez ın e.. muza ere en 

ll>husa teri ve a.y dede - Mahya sallmntan - .K:ıragöz ve le neticelenmiştir. -n 
Yazan: A. C. SARAÇOÔL~ 
~ 

orta oymm-Dlle g 8f:ililr- IAiama ve zurna - Pehlivan- hesabına okuyanlar Savaş tayyareleri dün gece ~ f' Bir sal>ah refikjmjz halkı in< 
, nıeddn.Wa.r - Baooncular - Semai kahveleri - Çığırtma, Moskova ve Leningrad'da ehem- Papanın yeni bir Temasların bir safs.ızca soyan bir mfiesse.. 

ıilli maşa - Kısmet ~.ömleğl - Abdi. Jrel Basan, lranbur Meh- ---M•:--- miyetli askeri ıt:esisleri ve ayni seden bahsetme.kt.cdir. Refiki-
t, - At canbwl:ları - Palyaço - kızlan zaın:ında demiryollarını bomba- teşebbüste bulu· çıkmaza gır• diği ıııllz ~ venmcdiği bu mües--

1 
:ı Yeni talimatname ln.nıışlardır. l . b sesenın halka tawtıe maı sattı-

Yazan: Sohbelseve:.J yühsek tas ikten Feroe adalannla bir llına.n - nacağı SÖy enıyor ildiriliyor ğını ve ucum tedarik ettiği bir 

1 da, bir savaş tay~ nresi, dUn gUn Bem, ıı (a.a.) _ Tct gazete- v-ın......._ 11 ( ) ı · ha.- takım ucuz e§Yayı yüksek fiyat-\_CoculduğumuMa, lohusa şe-
ı.erlerini yeni doğan çocuklann 
getirdilriııl mınaTak- Ufukla.r
dazı, gözlere ve ruhlara. dualı bir 
l§l.k çizerek doğan ramaza:m da, 
gökfin mavi ve yıldızlı pencere
~den başım uzatıp b:likan ay 
d:<ienin gönderd ğinı Z<1nnctti-
~ gibi. 1 

Büyüklerimizin nazannda da, 
evlere, boiluk, Ş<;vk. merhamet, 
§etaret, zenginlik, ncş'e, haz ve 
tuh tadı getiren ulırev1 bir yol
cuydu ramazan ... 

Cocuklar, ramazanı, Karagö -
ze, meddaha, kuklaya, at can
b~na gitmek jçin sevdikleri gi
b1, büyükler de, oruçlarını zem
zem ve hurma ile bozmak, cami
lerde vUcutlarını ıru ne\iyetin 
\'ecdine salıverere , K'tlr'anın 
lllvf ve samadani Iı.sanile mest o 
larak, faniliğin bu noh-tasından 
doya doya ahreti chıymak, gü
zel sesli müC?.zinlerin, her iki re
katta bir getirdikleri sal .. vatlar 
la., ve her dört rekat başında 
8.cenı aşirandan, sabadan, beste 
Tllga:rde.n, hkaz 'c bUzzaımdan 
flalıiler okuyan hafızların yanık 
'\re berrak seslerile mask olma!k 
iç.in severlerdi. 

Kttlaklarıında, o günlerin ra
lna.z'\o!arndan kf'lma sesler, ka
fa.nı.cta, eski ramazan gece1er~n-, 
den, ooki nımazan eğlencelerın
den l"f'11kler, ma.r.zara.lar ve -ha
Urıüar var. 

O yıllarda, ramazan eğlencele-1 
1'i 81Ullardı : 

Hinarelerjen ntcş böcekleri 
gibi sark"n mahya salkımları 
g(;ı'erı şeııl•'ndiı .Tkon, etrafı 
tahta perde ile çe\'rilen bir ar
ıa.n.,a, yahut bir kahvenin ka
l>laına, Ur.erine Karagözle Haci· 
VQ(lJ.ıı res.ımlerı 1 apılmış bir gaz 
~'l_~ğ!. ası urdı 13urada, bılmeım 
~·""ıgı me§hur Karagözcü, "kra 
~~.san at" €der, içerisi tıklım 
"llt•:..ca. dolardı. 

.. :a .. r,kn bir virane, baC)ka bir 
~?ıı•ü.ıc, bir nıe~l.ıelelik tsmiı:le -
tl!t. yelken bezi<'Ille etrafı çev
tiU:. burası da nt canba?.ı, orta 
0Yunu, gülcş ı'-'in hazıralnı~. 

}{.apılarınd davullar gum-
bürdcr, 7.unınlnr seslenir, latar
llalann zilli, çınğıraklı ahengi 
koşuşurdu. Canba.Zl , atlınn 
tellerin üstünde tilrlü türlü hü
tu~rler yaparlar, palyaçolar tu -
ha.fbkla.rilo seyircileri gill:meden 
katıltırl&r, pişekirlıı kavuklu , 
~ ve pürlli:stiz bir lstanbui 
'l'ürkçemle nUkteıer, cinaslar sa.
Vururlar, tekerlemeler söylerler 
di. Zenneler kırıtır, yaşmakları
ıun albndruı güz sU7.crlerdi. 

Oyunda her şahıs, kendi \eh
~' kendi şivesile 1.."0illlŞur. A
~, İranhnın Lizın, Tatann, 
-mıeninin, Yahudinin, Amavu 
dun, Frengin ve Kayserilinin 
lehçeleri taklitçilerin lisanile 
dile gelir, binbir kahkaha., vesi
lesi olurdu. 

Pehllvanl.vın eı pe§l'evleri, 
&umanın ve davulwı ahcngile • 
Beyircllerfa n~'eli a.ksıriklı ve 
ök"Silrüıklu Uı:,C7ultusuna karışırdı. 

Bazı kenar somtlerdeki kah
'\'elerle, i§lek caddelerdeki kır~ 
&.thaneler, mevcut sandalyeleri
ne bir tane daha ilavo ederlerdi: 
lrıeddalı sandalyesi. 
ı... .. Sandalye, §Öyle, kahvenin bir 
WQ>§esine, gaz sandıklarından 
npıla.n yüksekçe bir yere, ya.
but kerevetin bir Uı.rafına ko -
llUr, meşhur meddah -İsmet, SU-
1'\ui, yahut Aşki- bunun üzeriM 
Çıkar, omuzuna büyükçe bir ım.en 

. dil atarak, cldc kalınca bir bta.s
~. masal anlatır, !hikiye söy-

.. Hacıosman bayırıııı çın çın 
0 ttürdük. Tanı§tığımız jandar· 
lnaıarUı. tekrar karşılaştık. 

- Bırakmayız! dediler Saym 

tb.~yanınız biı.e bir iki memleket 
llrkUsii söylesin. 

- Avcılar kahvesi açık mı? 
'ho..Rahveciler işaret bekliyorlar
~§. Hemen girdik. Feri Malat
"u. havaları, Erzincnn türküleri, 
~Yalar söyledi. Jandarma.la?' 
"'atı ağlıı.dı.lar, bazı güldfiler. Qn... 
~adımı söyleyerek: 
. .., - Bayım, dedi, no olur, ~ 
.., !Uunızla nru sıra buradan ge-
~ eııaya gitmiş gibi oluyo--

('ı -b Beni nereden tanıyorsmı 
n acun? 
- Dikmen ~la.rında !keklik 

a\'ıııa itmez ~dik? 

er, vak'adalrl şahısla.nn taklit- ~ ı k t ı düz iltisi beraber 25.000 tooıili1- ~--n. a.a - yı la sürdüğün. U uzun uzadıya :~1·• J.erin.i vanm·lardı. ~ sinin BeraJin muhabirine göre, ber alan mahfili rd edil URW.J. 
"· r- todan fazla hacimde iki ticaret Papa muharip devletler nezdin- e e za:nn • ettikten soma soruyor: Meddah 1.s.mete yetic. ...... edlın , Ankara, 11 (Hususi muhabi- · · b Başka ::1.; .:ı:~~ mre A ---:1-- J~nnnu-ı ~· '~nusı atırmıc+.... ııu va.- do pek yakında yeni bı·r +~ .. >b - '"6~ b- .n.uu::.1~ • .,.,-...,- - y;;n P 0 

.. - ·
1 •1• 1-;_ ~ek ""-fakat Süruri ile .Aşkiyi çok iyi rimizden)ı-.. Üniversitenin muh- b- 9 ..u. ""''l" ..... ......~ u.a· ~-·· ~ 

bilirim. Sürurl, cidden -...-.;~ . telif fukültelerile Veterın' er ı:... pur ağır hasara uğratılmıştır. büste bulwıncaktır. Muhabir, müzakereleri bir çılmnaza girmiş lan adamın ~ ya~ 
c.u. ı.u:ıı. • uı. Filistinde Hayfa İngiliz pet - bu ma.ltmıa.tı Papanın Berlin tir. Bunun sebebi Birleaik Amo- makta tereddüt etmiyen ıkanu -

san'atkfir bir adamdı. O, fıkra- kültesinde ordu hesabına. yetiş- rol merkezine tesirli başka bir münıessilile temasta bulunan -:~---- Çinde 1937 ,....._ .. :~-.. • nun miisamahasız gelik eli bu 
larile, hikayelerile devri bülbül tirilecek talebe hakkındcltl ta- h- 11 ~..tJUM.LUl ~~ '1..-~,;ı .. 1 __ _ 

rd ı· ucum Y~P ınıştır. mahfillerden aldığmı bildirmiş- '---~....:...d · yl ·diı :IJ4,.uuWAı;uı ipek kra.vatlanııa rut Japa ı. Onun dilile sokaklar ıımatnaıne tasdik:: .. iktiran e+- ç .. nbeı darnlı;ror ti nun ~ııı e ısrar e ernesı •. zaman yapL~aca.ktır? ... 
canlanıp .kıvranır, . açahları sark miştir. Du talim:ıtnruneue go··re B li 11 ( ) B · • r. ~ -

.J er n, - a.a. - ruuıs- Muhabir, teşebbüsün şu mak- * mıs, şiş cumbalı vlcr konu~"Ur· gerek Milli Mud..ı.fan ve gerek · d k hcd R k R fiki. · · "f 
d cıvann a 1 muazzam cep e satla yapıl.!ll'!ı~nı yazıyor: usya ço·0 erse e mızın l şaatmdan öf7n,,,. u. Kocakarı kavgalarilll, ma - kendi hesabına okurken J,,_i!~ AJ ı. ,ı af d ·~· 0 ·-

hal man .... ı,unrı tar ın an çev· ı _ Bu"tun·· muharip memle - niyoruz :iri, bahis mevzuu olan le baskınlarını, büyfüc efendi- Mlida.föa hcsab:na geçen talebe- ·ı · ı k' ti ı 9 10 'l.k 
rı mış o .m u e er . ve ı ketl"rdekı' kadın ve roocultlaruı müessese t.a'ksitle s...ı.ttığı eşya. nin genç b slemeyc sul.ınışıru ay lerin idareleri buhınduklan t · a Alı d 1 ta. " :. 
eşruı e nan or u arı ra - iaşesi için bir yardım teşkılati 

1 

'' "' •ıt •
1 

mn cinsini, nev'ini, t.-nesini zile. vazın efedile hesap göriişünli , mektepçe temin cdılecektir. fı da.n d h ıkı b. ber al 
Ş n ıu a s ır çen • '"'Ptı.ması, gı ere 1 e retıncdcn müşterilerine top ye-eta.ret barının, harunun ahçı Hakim ve muallim ycti!"tirilc- tın ı .1u. kfı 

':i a a ırımı€;tır. 2 - Gelecekte muhan'pler ta.- A •k n bir meblağı ihtiva eden bir başıdruı havan istcyi!;ini: "ha - cek talebe mez.un oldu1dnrı m- me•ı a muazzam 
f di · t 1. • Romenler oenhc'.\i deldiler rafından her tilrlü zehirli rnad- "'" senet iınza ettirmekle iktifa edi-nım e en L'> Pr şu ~adaı mu - man yılksek ehliyetname almış ı· -

kadaasa, şınğırlaktan şınğırlak olmaları lazımdır. Bunlardan Berne, 11 (a.a.) - On dört de kullanılmasının önline geçil- bir tehlike arşı· yormuş. Maksadı da aşikar : 
tan!" diye tarif ed'şini, melfuı- tahsillerini muvnffaldyetle biti- saat devam eden şiddetli mulıa- mesl. ı Mfu_terinin : 
kolik kadınların penı:crcden pen renler birlikte muameleye tabi rebelerdcn sonra Sovyet hatları sında kalacaktır,, - Falan müessese şu malı ba. 
cereye söyleşmelerini, sokaklar- oldukları doğumluların celbi Rome norduları tarafındnn de- tıa bu kadara sattı! yolunda bir 
dan m~<-a ile köpek pisliklerini beklenmeksizin ihtiyat subayı Iinnıi~tır. Elliemmiyetli bir sev- İngiliz tayyarele- -o-- şiküyctini önlemek. Demek ki 
toplıyan tatarların kavğalarını yetiştirilmek üzere Yedek su- külcey~ noktası işgal edilmiş - Londra, 11 (a'a.) - Daily minareyi çalan kılıfını da hazır-
bir sinema sadakatile canlandı- bay okuluna sevkedilecc.klerdk. tir. rİDİD akınları Heralu şoyle yazıyor: lam.ıştır. Ancak bu müessesenin 
rıp, kendi Qivelcrile konuşturur- Sıhhi vazıy· eti dolavtcı.ile mek- J..on'1Tada kıı.ruıat 11 ( ) ı ·ıte "Rusya için tehlike zamanı insafsızca hareketinin su götü-

~ .J ~ Londra, U (a.a.) - BütUn Londra, a.a. - ngı · ı · · d R Af d rür hi,. bir tarafı bulıınmamnkla du. tebirıi bitiromyenler hazırlık kı- h ti" d'. 1n ·1· ge mış ıse e usyaya ka i e- :.: ----muhaverelerin münhasıran ye- re ava nezare • un gı ız av d beraber bu ba"-1-1...wıe ile ış· go-·· Onun yapamadıE!'ı taklit yok- talanna sevkedileceklerdir. Bu ta 1 · · ,, d · · rece e yardımda bulunamndık. l.<UUl 
~ ganc mevzuunu teşkil eden Rus- yyare ennın "'ıan§ enızı ve ren mü.,.c;terilcrin de saflığına ve 

tu. Gilldümıedif::>i insan olmadı- talebelerin bulundukları mektep ya vaziyeti, tekmil gazete ida- eimali Fransa üzerinde keşif ve Rusya çökerse İngiltere ile A- gözü kapalılığına hayret etıne-
ğı gibi, hele, tal·unyah ve çıp- lercc tahakkuk ettirilecek ücret- relerinde, kuWplerde, sokaklar • karakol uçuşları yaptığım bil • merika muazzam bir tehlike kar ok ld ...,,.1...,; 
lak ayaklarının baş pruımakları leı·i Milli Müdafaa bü~-esindcn da, nezaretler ve clçlliJtlcrde ve dirm~.ktedir. Sahil muhafazası- şısında bulunacaklardır. Ame • m e en fı\;.U,..,yor · 
kınah -ne zannediyorsunuz, ('.S- ödenecektir. her tarafta buhran kelimesi ile na. memur av tayyarelerinin re- rikalılan bu hususta aydınlat _ Taksitle birşey tedarik etımek 
kiden de kadınlar pedikür ya - Yük~k mekteplerde üst liste ifade edilmektedir. fakatinde bulunan İngiliz Blcn- maktan daha. mü.staccl bır vazi- ~:f:k~~~ ~ö~~<! 
P3;~·lardf !: mahalle kır.larile, sü-Jolmnnıak şartile ikisene dönenla- 18 hücumbot batmh heim tayyareleri, Hollanda. sa-

1 
femiz yoktur.,, .. . edil. ., 

müklennı yalayan a:ı ı:.ız nıahall" muamele memuru yetistirilmesk hillerı· açıklarında düşmanın bir I rune ımza ıyor · 
kl t - Bertin, 11 (a.a.) - 7 İlkteş- B' ·· ı li ki :ı..-"---çoeu . arının opaç o~an:a!nrını üzere hesap ve muamele memu- iaşe nakliye gemisine tam isa - .,,, ıze oy e ge yor · ilJAUUllıu-

ne ~ anlatır, k:ırıknUirize e- lı.ı mektebine gönderilecekler- rin gecesi bolşeviklerln Lenin- betle taarruz ctmi ·!erdir. Hiç bir Al J H f zın bir kısmında bu fartı itimat, 
d~rdı. dir. gradın batısında Finlandiya kör! İngiliz tayyaresi eksik değildir. m an ar ay ayı kolayca aldanmak meyli mevcut 

~ dc\rirlerde, İstanhutun ~~~i:ie~=:~ bombardıman ocdl~ıpukgı~d-~~1~. sızlıklar tevali 
muhtelif somtlerinde -Beyazıt - ~ 1 1 ı.x;Ql\\.U. 
ta, Çeşme meydanında, Saraç- Sovyet teblı•gv ı· büsü esnasında Ahnan kıtn.la.rı ... --HlR G ------, etti 1 er Bektaşi iıkarasının z.engin 
hane başında, Fiı uzağada, Un- Sovyet askerlerile dolu bulunan [ b J 11 bcyzadenin diş bilediği kalın e.n-
kapanında, Kasımpaşa.da, Çu • (B•ı tarafı 1 ıncl aaytadı) 18 hücumbotunu ba.tınnı§la.r- k ÜÇ Ü k ha 8 r e f Berlin, 11 (a.a.) - Dün geee seli yeniçeriye : 
kur çeşme ve Üsküdar<la Selam- 84 Ahn:ıu tan·nresl dÜfjUrlilaü dır. ... ___________ .,. Tobnıka karşı yapılan taarnız.. _ Tel!i§ etme ağa sende hu 
sızda, Yenimahallede- (Semai Moskova, 11 (a.a.) - Sovyet Blr 8oVJ1't gemisi h31ınldı * Londra - Hollanda bahriye ne la.rda Alnı.an tayyareleri binler- ense, beyde bu para, bende de 
kahvcı lcri vardı. Fakat, ramn- gece yarısı tebliği~ Berlin, 11 (a.a.) - Dün La,. zarcti eVan Nrerlond> mayn dökme ce yangın ve infilak bombaları bu züğürtlük. oldukça senin en-
zanlarda hunlara bu-çokları da.-' 10 1. ci teşrin günü, kıtala.rım.ız doga gölü üzerinde Alman av c<'mlsi ile cCarliııe> mayn tnrmna atmışlardır. Bombalar, malzeme senden ömrünün sonuna kadar 
ha eklenir, yeniden birçok Se- bütün cephede muharebe etm.lş- tayyareleri bin ton hacminde balıkçı gemlsinin de hir ınüs:ıdeme depolarında ve ehemmiyetli as- tokat eksik olmaz! Dediği gibi 
tnai kahvclcr.i kurulurdu. lcrdir. Muharebeler bilhassa Vi- bir Sovyet nakliye gem.isini ~ sonunda battıklarını bildirmektedir. , keri tesisatta üç büyük yangın bazı müesseseler de bu insafmz... 

Delikanlılar, buralarnıı:ı mii- azma, ~riya.nsK, Melitopol istika.- tımıışlardır. &ndan başka ıa.yni * Kopenhag _ Danimarkayn bir çıkmasına sebebiyet vermiştir. lık, halkımızın bir kısmında da 
davhnler.i, tulumbacılarla truır f metlenndo ço?• şiddeUi olın~ - hacimde bir gemi hasara uğra- soluk dalgası hücum ctmişlır. •rcr- Ayni ~e Alman tayyareleri bu gözü kapalılık ve vurdum 
hallede yoğurt sa.tan rac~ me--1 tur. 8 Birınci teşıin günü 34 Al- tılmış ve 800 tonluk bir şilepte mometre, sıürdan aşa~ sekiz derece Hayfayı bombalamışlar ve pet- duymazlık devam ettikçe bu tti-
raklıları, kaba.da.yılU::., :kabadayı ~~ layyaresi düşürillm.Uştür. yangın çıkarı.1mJ31:ır. göstermiştir. j rol tasfiyehanelcrine isabetler lfeylf müesseselerin biri kapanır-
geçiııenler, n1cyhane yasakcıla _ Bızım :ı<ayıbıımız 27 tayyareden i- 1 kaydetmişlerdir. sa onu açılır. 

rı,~ş:~=~in bir cıe saz he- oarettırİlir n.ulmbire gül"O ş a D t a )• hn!ı~n~ad~n~~ç:;v:~: • =-= =D====U~= :_: =U:==N== = = == :r::::::: 
yeti vardı. Saz olarak ~ığırtma, Moskova, 11 {n.a.) - Bir mu- nu &1W1 taşımak .suçlarilc 25 kişiyl u 

zilli maşa ve darbuka çalarlardı habir bugün Moskova :radyosun- (Başta.rafı 1 inci Sa.yfo.da) idam cezasına rnahkQm etmfit,jo. lı'lll·l~fl/1111111~~ Seh·ı r Bay Mazhnr Öz.tuğ'un kerimesi Ba· 
80nralan, bunlara (tanbura) · ıda yaptığı neşriyatta cephedeki *Vaşington - Mümessmcr me<:- yan NecdeUe, Bay Mithat Gündogdt 
(cura) (bağlama) da katıldı. ' vaziyetin Almanlar tarat'ındaıı na gelip vaziyeti kendisine an - lisl Münç verme ve klr.ılama knnu- ıfj lil nun mahdumu pryadc Ust tcğmeru 

(Çığırtım.a) flütün iptidai bir Orel, za}Jtındanberi g~en gün - latlnı§lır. Bunun ilzeıine bir ciir- nunun tatbikatı için lfü.umlu olan l!Jıı llıl~lıl ıı/,/ 1·1·yatrosu· Bny Necdet Gündoidu'nun düğün'c-
nlimunesi olznnJda beraber iyi lere nazarsn şimdi daha iyi gö- mi.ime.şhud tertip olunmuş ve kredinin açılmasını kabul ve Uısvıp Q ij H rl, ewclki gece, Harbiyede Orducvın 
çalanın elinde büıbül kesilir' za. riindiiğü:nü röylf'2lliştir. Oreli m.p ~~ya .. te~~~i~~=~gm-~· ~~ eylemiştir. de yapılmıştır. Bu mes'ut i:ece, t& 
ma.ıılann ve mesafelerin il~in- tcttıkten aonra Via21na ve Bri- * Otta,·a - Kanadanın harp si- Bu akşam saat 20.30 da r.ıfcynln dostııınndan mUtcşekkU 
den kulağa çarpar gibi bir ses aruık istikametinde ta.arrwsa g&- dirir bir mektup yazmıştır. yasetinde ehemmiyetli tndHAt yapıl- il A M L E T cok kıymettar daveUiler tarn!ıııdnn 
doğar. çcn Alınanlar bazı noktalarda Mehmet Alinin ic;tediği şcldl- mnsına karar verildi,ii söylenmekte- Türkçesi: Uoiftrsite tnaına geç \'nkte kadar, büyük bir neş'e 

B al rd ( t h .. ·1 , -1.4 -.:J· ı de de birisine bir zarf iÇinde pa.- a· ur a a sema ) ve (mani) enuı .i. cr.eın~ı.n.,ır er. ralar verilımiş ve tayin edilen ır. Edebiyat ıubesl içinde tes'it olunmuştur. Tarafeyne 
müsabakaları, yarışla:n olurdu . Mathu~tta oldsler * Londm - Dok-uz geceden beri Bu ııkşam tıaat 15..30 da saadetler dıleri.%. 
Bu manilere (Hızır .ilyas) saha- Moskova, 11 (a.e.) - Ordu- parola üzerine Mehmet Ali zar- Almanya üzerine ilk defo ol:Jrak ha- H A M L E T 
hi kum1et çömleğinden çekilen nun neşir vamt:uu olan "Krasna- fı ~ç~~~~~y~e O"A.. va akını yapılmış ve imparatorluk 
ve rastgele bir mikmnla okunan. ya Zvesda" gazetesi İngiliz ve -.r 1:>- bsvn kuvvetleTi dün gece Rhur mın 
peşrev nevinden değildi: Rus kuvvetlerinin derhal hareket tirilerek birinci Sulh ceza ma:h- takasında hedeflen bom balamı tar

hirliii. va.para-it Alman kuvveti&- kemesintle sorh'llyu müt.ca.ki.p dı 
M<iniyim, ·uwnioiyim, . ~ bir darbe indirmeğe ,,alı......,.,_ tevkif olımmuutur. Mehmet Ali r. 
n- . ·.ri :ıı :.-u- B" k =-~n- ,.,._.,.. * Sofya - Son günlerde Sofyada 
U't1T<f""'11,,. nRmtety.1n, la.nnı israrla i.-.tcmektedir. mo ay, suçunu &UA.a.:r =ııUl.7"' 

yu<A"A -:1~... cereyan eden hayan - Bulgar iktisa-
MfJzarda 'kemik olsam, AmP.llliada ~ Par:a.sız kalmıştım. Şükrü. di gorüsmelerl bugUn bir cok nnlaş-
Yar ile ·dlwa<,'f!lt'U! Nevyork, 11 (a.a.) - Ameri- K,., ... ;t,._ hı-k1:1r lira kopa--a.. ma:ıatın iınzasile neücelcnmi~ır. 

ka basını Moskovanm d1işm.esini Q;r-.ı.a.u. ıt.1u -:ı tnıüA (A A ) 
Semai kahvelerinde okunan lbir ihtimal rlarnk kabul etmeğe Üzt'lre bu şantajı tertip ettim · • · 

l&r, başka türlil idi. Ve bunlann başlamı~tır. Nın-york Times ga- Cezam ne ise razıyım!" dmıiş

• • • 
lsükW Oaddesi :Komedi 

Kısımda 
Bu akşam saat 20 - 30 da 

fOBARIAK BUDı\l..ASI 
Türk~: Dr. Ali Süha Delibai 

Bu atc,a.m saat 15.:SO da 
PARMAK ÇOCUK 

Yanm: Salllhattln Kti;ük 

hepsi birta.kun 18.lzı cinaslan ha zetesi bu ihtimali yazmakla. bera- tir. 
viydi. Muhakk:\lc olarai: t..a., bir her okıırlanna btl hadise, vu.ku
usullo, m!-1-sLkimizin ona ayırdığı bulsa bile tYmun cenub bölges.in
hususi hır ahenkle okunurdu . de Alınan tazyıldnin Rostofa ve 
Böyle ~lr mlllliy t muhat.ah ol~ Knfkasyaya doğru ilerlemesi de

y~~~=~P~~~~~rolt ortaya Bugün SARAY sinemasında 
l\IOl'kel'J& ya.rcbm 1m, . ...,..,,T~ Bo§a giden ..• Eğlendiren ,.e htwecanla.ndır-.w bir F'Dm ... 

ya aynı tarzda, yahut başka cı- recesinde bir ehemmiyeti haiz o
naslı bir mani ile ceva:p verm&- lamıyacağını bildirmclrtcdir. Ga
ğe meoburdu . zete ne olursa olsun, Rusya mu

gidiyor Rengin bir harikası n tamamen renkli bir ~ 

Moslrova, 1l (n.a.I - Kras- s o N y A R 1 ş na.ya Svezda.nın bir te1grafmn 

göre, TimoçenkO ordulaniı.a yar- ( M A R y L A N D ) dun etmek üzere merkez cephe-

,-aOTÜN ŞEHİR .. 

1 Pe,..emba akpmı 16 ltktql"ln 
etdo ettlgi ncflı filmler arasında 

phane bir film olan 

EBEDİ ASK 
NIÇEVO 

u aeyretmek için 

SE 
(ESklASRI) 

Sinemanın açılmasını bekliyor. 

OYNIYANLAR: 
Mani söylerken, çok defa kav- harebesi tarihin en k.at'i netice 

ğalar, glirliltüler çıkar, silahlar veren en btiyiik muharebesi adde 
:patJar, kam lar, karakulaklar, dilemez. Vaziyeti en fenn şekilde 
gadda.reler, saldımnalar, -bir ~ kıahul etsek bile kendimizi niha
vi bıçak- .koltuk.laruı altların - yet geçen hazirandaki hale rucu 
dan sıyrılır, ya.rnlananlar, ölen- etmiş bulabiliriz. İngiltere Avru
ler olurdu. padalri so.n müttefikini kaybedi

sine mtihl:m miktarda: t:akvzy 
kıta.lan gönderil.miştir. Bu tek-1 Gmıet bir Afk R-OIU3Dmm DmCel'8SIJU t.s'ir ~. «ve 

vı·ye kı .. - ·1--, agır- •~-'-'ardan, n......,,,Herae : ı l.U.ü&ol• '4UJU ·~·" N KOLSK• RUS BALET heyeti 

motörlil piyade ve topçu birlik-ı BRENDA JOYCE ve WAL TER BRENAN Muht CM t>lr s'nemııda •• 

WİLL Y FRİTSCH 
MARTEHARELL 

(Sı>nu 81yfa '4 .Utun s de) yor anıma Atla.ntik !kendisinin 

- Ay! :Affedersin Nuri on
başı, kusura kalma. Karanlıkta 
tanıyamadım. 

- Karanlığın ne ehemmiyeti 
olur, gönüller ışıklı olsun. 

- Terhis ne vakit? 
- Benim için hic yok. Bu mes 

leke alıştım. Kısmet olursa öliln 
ceyedek kalacağım. 

- Feri, çok iyi adamdır Bay 
Nuri. 

- Hepimiz de öyle. 
Dadıcık pencerede. Dadıcık 

merakta.. Bizi gören dadıcık se.
vin.ç içinde. 

- Çocuklar! Sfae soğuk şa. 
ra.p, soğuk etler, soğuk meyva
lar hazırladr.m. Bu vakte kadar 
nerelerde kaldınız? 

Feri bir kahkaha attı: 
- Hayatın ıZtıroplarilc alay 

ettik dadıcığım.! 
İkimize bakarak: 
- Ah, yaşınız birbirinizinki

ne biraz uygun olsa idi. 
Feri boynuna atıldı: 
- Sus! dedi. Yoksa dudakla

rını ısıra, ısıra koparırım. Bizım 
ruhumuz birbirimizinkine uy
gun! 

- O gilnle.ri görebilecek mi
yim? 

- Saf dadıcığım! Benim ap
Wca dadıcığım! Kendini o ka
dar ihtiyar mı sanıyorsun? El
bette göreceksin. (Beni göste -
rerek) eğer bu ekşi suratlı is -
terse. 

- Yalnız dadıcıfunızı mem
nun etmiş olmak için o gUnU 
göstereceğim. 

Boynuma atıldı, sert sert söy 
ledi: 

- Öp beni alnımın ortasın -
dan Ha şöyle! Öpeyim seni ça
tık ka.şlnnrun ortasından, ha. 
böyle. Hadi! M yvalı şaraba o
riste ! 

- Da.dıclğım şarap içer mi· 
sin? 

- Anın bir yudumcuk. 

lerinden ve suvari te§killeriruicn .B\ı din saat ıı de tenzila.th matiue Muhteşem bir film ••. 
mürekkeptir. • .. __ lliıiiiiiııiiiiiiiıliliaiiimlliıimıım_am ____ lllli ~E!BSSZ~~~,~~~~;;.ı 

- Yazık, dedinı. Beni unut
tun. 

- Senin için de bir yudwn -
cuk ! darılma! 

- Biliyor musun dadıc:ığlm? 
Ben Feriyi seviyorum. Ancak 
bir saat önoo buna inandım. 

Feri gülerek söze kattldı: 
- Geç kaldı dadım. Ben onu 

iki saatten beri seWiğ.imi ıa.ııinr 
dım. 

- Size kendi elimle bir tok 
yastık dikeceğim. 

- O da nesi? 
- Çift baş tek ynst.ıJWı ge-

rek! 
- Benim divanı ha.zırhıdın 

mı Dadı bayan! 
- .Aklımdan bile geçmedi. 
- Demek beni koğuyorsun . 
- Nered~ yatarsan yat, siz-

den bıktım artık! divan hazırla 
divan kaldır! r dir bı.ı benim çek 
diklerim! 

- Gideyim öyle ise. 
- Elbette! Ferinin odası a;-

çık. 
Feıi, iliityar dadıyı öyle bir 

öptü ki şapırtısm1 koım.şulıır i
sitecck diye cekindmı. eri o • 

!anca cazibesile yatakta. uzan
mış. Ben baş ucundaki iskemle
de oturuvorwn. Feri clinıi tut
tu, avucÜmu yanağın'aı yapıştır
dı. 

- Bana bak! dedi. 
- Bakıyorum! dedim. 
- Bana bir masal söyle! 
- Peki sevğilim. Bir varmış 

bir yokmuş. Ka.nbur zaman i
çinde, kalbur samaın içinde bir 
dünya güreli ile bir moruk \~ 
~· 

- Anlıya.madnn. 
- Yani seninle benim gibi. 
- Masala devam! he-1.eyan 

yasak! 
- Bunlar hayata doğmuşlar 

ama, birbirini buluncaya kadar 
~· 

- Birgün bir dervis çıka gel-
mi~ .. 

- Biliyorsan söyleımeyiln. j 
- Bilmiyorum ama '8.Dhycr 

nmı. 1 
- Birgün bir dervi!i mkn gcl. 
~ bre mahluklar! dcmicı. Bir
birinizı buldunuz işte; an.mı ne 
rl ınıyorsunuz? 

ğilim: niye 18mba: 

dürtlün. İstediğin masalın alt 1 
tarafını göremıyo. . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . 
Odadan ya.V'a§Ça çıktını. 

Son perdcaiu birinci bhİnA;,. 

E rken kulktmı. Ferinin oda-
sına gittim. Rahn.l, geniş 

nefoolerle uyuyordu. Yaııına o-

turdum. Yavaşça elini tutt.um, 
scyretmeğe başlnd:m. 
Dünyanın en mues.s.;r ruh ve 

ızlırap tedavisı nedir? Hiç şüp
he yoktur d runsum knlpli. gü
zel bir kadının yü..'"ÜUÜ uykudo. 
seyretmek. Böyle bır çehre bu
labileııler tecrlibe etsinler. 
İnsan bu. celıreye baka.I'. ten 

83:1ııyor ki. alkım söğütlü, hure
siz, deı in bir derenin dıôiudc 
pır.lda.yan güneşi seyr-ed.iyor. 
Yüzümün, gözlcrim.ın suda uz::ı. 
Y'iill aksi; o pmld1 yan .su güne
~.;n ı }lklaıı.na Jtan yor. 

Feri denen lbu kadının. .. lL: -
yır. fi l ! li'eri dcnn ' 
k udine güzellik kralı 
iıt nli-j var: S r r 

Herşeyi, her sırn ö~dim. 
Hala lıannnlarm fıclice zcv k -
Likieı·ine ka.n:ı.t k&ptırmad . 

Sarsık benliği ta, çocuhl · I 
t."Ul başlıyor. Verem ve iptb:ı.i 
lrlr ananın elinden ne gclııtli. 
Dünyayı bilen babanın yap:l<'a
{:rı iki şey va.rUı. Biri tek kızırn 
Uvcy ana eline bırakmak, b"rJ 
de okutmak. 
Mclımet Ali Paşa ikisini de 

yaptı. Ne ç::ı.rc ki ikincisinde bi
rincisi kadar muvaffak olama
dı. Tahsil bakıı:nmdan değil, taJı 
sıli, b~bisi mükemmeldir. Ma -
nevi bakınıdan talilımz çıktı • 
I"ötil tıynetli yah3Jıcı öb1 et -
;nıeaıle dn ...• 

Feri gözlerini ::ı.çtı. Beni ya
nmd cliııj avucumda görünce 
sevindi gözlerle b:ıkb. Giıh m
ECdi. Sağ elinin işaret p::ı.nn., ğı 
i.P clruııı gcistcrdi. 0es::uzcc un
tlinı, çc;;;rllır'·en iki elil!) b runı 
tuttu. duda.klan UZUll mud t 
~ rinin ıı.lnımdı:ı. 1-aldı. 

Bu klZ!ll . tro.i;:.m 
yo ·uru. eur ·~ 



~:4 :YENi SABA.il 

-[-. Eski-R·~mazan _' 
eğlenceleri 

HERGELECi İBRAHIM 
..... Yazan: M. Sami Karayeı ____ _ 

1 Hergeleci de yağını tazeli.Y<;>r
du. Paşa '\"'e maiyeti hayret ~çın
de kalmışlardı. Küçük pehhvan 
Davut gibi adamı yenivennişti. 
Şimdi de Arap Saide meydan o
kuyordu. 

Ara.p Saki kisbetiZJıi ayağına; 
giydi, paçalarını bağladı. yağ 
ibriği başına gelerek ya.ğ11mrnar 
ğa başladı. 

Hergeleci ~e yağını ~edi. 
PS§a ve ·maıyeti hayret ıçinde 
kıUmışlardı. Küçük peh~ 
Davut gibi adamı yenivermişti. 
Şimdi de arap Saide meydan o--
kuyordu. 

Ali peh.tivam Paşa, yanına çar 
ğırdı. Ve şu t.ali:matı verdi: 

- Pehlivan. sf'n hakem mev
kiinde kal:. Sonra güreş kırdll 
kırana.dır bu suretle pehlivanla
ra söyle .. 

Pehlivanlar yağlanıp ortaya 
çıkblar.. Ali pehlivan .kaxşılan
~a dikilerek: 

- Hak~.m benim.. Gi.ireş po
ınak işi kıran kırana.dır. Yeniş
ıne çivi · yukandır, 

Dedi. 
Ali pehlivan, tam çekilip gide

aği sırada Hergeleci seslendi: 
- Pehlivan, sözüm var .. Beni 

dinle .. 
Deyince, Ali pehlivan durala· 

dı. ~ ve maiyeti Hergeleci 
ne söyiiyecek diye merakla ba
lkıyorlardı. Hergeleci: 

- Bak pehlivan! berabere a
yumak yok .. Güreş ycnişiııcey>e 
kadardır .. Berabere kabtıl et -
mmı .. Dedi. 

Bu liOa.ra. Ali pehlivan, cevap 
verooıeyip durdu. Pa§3.ya diS -
ırtıp baktı. Halim paşa, Hergele
clni.n. söylediklerini işitmişti. Ali 
pehlivana hitaben : 

- Pehlivan! evet berabere 
~ok yenişinceye kadar .. 

Diye mukabelede burundu . 
Paşa, hayret ediycm:lu. Küçü -
dik adam, arap Saide ka.~ı be-
re.bertiği kabul etmiyordu. 

ıAJi pehlivan, paşanın emrini 
~e tekrarladı: 

- Berabere yok, yenişinceye 
~ar .• 

Paşa, Hergeleciye hem kı2DXıış 
hem de memnun oknuştu. Ma
dem ki, berabere yoktu. Arap 
&it, <>hu tepeliye tepeliye ezer
di. 

Güreş başladı. Hergeleci Da.
vutla yanın saate yakın güreş
tiği halde canlı idi. Fevka.lide 
diri peşrev yapıyordu. 

Al'ap Sait de koca gövdesini 
iki tara.fa sallıyarak kuvvetli 
bir surette çırpınıyordu. Peşrev 
de bitti. Nihayet iki taraf kapış
tı. 

Hergeleci, hiç bir ~te yap
madığını bu güreşte yapmıştı . 
Daha. ilk eldo ve, eruıe bağlayış
ta hücuma geçmişti. 

Afoap Sa.it, gözüııü açıp ka -
pamadan küçWt hıimunın ~ap
razma ginn.işti. Hem de nastl 
giruiğinin farkına bile va.raina
mıştı. 

Hergeleci, çapru.a girerken 
evvela hasmına göğsiyle giriver
di. Göğsiyle midesinin üzerine 
fi,ddetle yüklenir, hasmını sar
ear, sers;emletir .. Bozup dağıtır 
ondan sonra tek çapraza girip 
soldan budarch. 

Koca arap Sa.it; midesine dar 
beyi yeyince sarsıldı. Ne oldu
ğunu bilmeden birden bire bu
dandı ve,alta düşüverdi. 

Arap Sait, daha ilk elden bir 
elde alta düşüvennişti. Sait ye
re düşer düşme-L şahlandı. Bıra
kıp kaçacaktı. Fakat, Hergele
cinin demir pençesi ye~mişti. 
Koca Saide, sa.ğ elile bir dış ka
zık vumıu."}tu. 

Sait, kazığı yeyince af alla.dı. 
Hatta hayrete düştü. Küçiik bir 
pehlivanın ağır okakda bir peh
livana kazık vurması budalalık 
ve acemilik olurdu. Çünkü bü
yi.ik ve ağır bir pehliva:ru kilçük 
okkada. bir pehlivan kazıkla ol
duğu yerde zapt.00.ernezdi. 

Sonra, hafif bir pehlivan için 
kazık tehlikeli idi. Kolu kırıhnak 
ihtimali yüzde yüz olurdu. A
rap Sait, hasmına bir den; ver
mek için şahlandı • .Maksadı has
mının kolunu kırmaktı. Ve, ilk 
alta dtı.şUşünUn de ayıbını ört -
inekti. 

Arap Sait, fırladı. Öne doğru 
balıkladı. Ve bel kınp hrumu -
mn kolunu kırmağa yeltendi. 
Fa.kat olduğu yerden kıpırdıya
m~. Hafif gördüğü hasmının 
~emır kolu ve penÇ€6i onu oldu
gu yere mıhlamıştı . 

.Arap Sait, bir iki kere daha 
phlanayun dedi. Yerinden oy
nıyamadığını görUnoe büziUüp 
kaldı. O vakit hasmının bilegın
deki kuvvetin ne demek olduğu
nu anladı. Şaka.ya gehnediğine 
ıva1uf oldu. 

Hergeleci, hasmını zapt.edip 
~Jlduğu yere mıhlruitktan sonra 

= çevirmeğc koyuldu. 
e1ccimn bu hareketi ağır 

b.rşı gülünç olurdu. 
Ali pd:ı.livan, ~ çok 

q.mıımı bir pehlivan olduğunu 
&1ıa ziyade anlaımışt.ı. Tek çap- , 
G?Ja. kımlt ~u Hergelecinin 

ne gradoda bir pehlivan olduğu- ' 
nu ortaya koymuştu. 

Halim Paşa, Arap Said.in da
·ha güre,şjn ilk anlarında. bu ha
le dÜŞÜŞÜtıe hiddetlenmişti. Ken
di kendine söyleniyQrdu: 

- Li.ha.vle... • 
Halim Paşa., pehliva.nmm ka

zıktan kurtuldnğunu da görün
ce Jı&JUDda &yalda duran ha • 
rem ağasma: 

{ e•ı tarafı a üncü •)'fada) 

Bir kaç mis8.J. vereyim: 

Adam awıGtı çemı yar: 
Bülbüle kurdum tu::ıak, n&t1WJJ 

~yari 
Ne/63i.n giiiler kokar, içerirı 

,. ·""" ~miyar' - MJmsm-.• Bu ııe haldir?. 
Deyiooe, harem ağası : ~- ---- * 

.. 

. .. i - Efendimiz, bu küçücük 
pehlivan sihb:baz mıdır nedir? 

Dedi 
En doğrusunu harem ağası 

söylemişti. Hakikaten Hergeleci 
bir .sihirbaz kadar usla bir peh
livandı. Arap Sait gibi bir pehli
van bir hamlede bu şekilde alta 
alınamazdı. Arap Sait, nihayet 
güç bela kazığı sökebildi. O da 
ll3Sılsa olmu~1.u. Fakat alttan 
kalkama.mışlı. Bu sefer de Her
geleciniu sarmasına girmişti. 

Hergeleci, koca hasmını sar
mada kı\•randınyordu. Nefes al
dırmıyordu. Oyunlar birbirini 
taıkip etti. Arap Sait~ bir 
kaç defa. künte dirintisi.nden kur 
tuldu. 

Nihayet arap Sait, bin müş
kiil&tla tek paça kalkabildi. Fa
kat bu, kalkış güç bela oldu. Gü
reş başlıyalı on dakika olmuş
tu. Bu, on dakikada arap Saiclin 
altta yatmasile geçmişti. 

Halinı paşa, sinir içinde idi. 
Ali pehlivanı yanına çağmiı. Ve 
sordu: 

- Pehlivan, Sait de mi yeni
lecek?. 

- Bilinmez paşam! ... 
- Bilinmez mi?. Bu nasıl iş?. 

Yani bu bir avuç herü Saidi de
mi yenecek? 

- Paşa..wn ! pehlivanlıktır bu .. 
Belli olmaz .. 

- KOAkoca Sa.it, eğer bu a
dama yenilirse ayıptır .. 

- Daha ilk elden alta düştü. 
Bin bela kalkabildi. Bu ne biçim 
iş?. Davud da. utanmadan mağ
Hip oldu. 

- Senelerce bunları bedava: 
ya beslemişiz .. - ...... . 

~dam aman 7aıradan~ 
Y Grim gider amJe, ben giderim 

1oanıdarı (toprak) 

Hak hem ayırm4Sm, k:a.ş1, gö::ii. 
T:a'T'<Ul4n (siyah) 

Mukabeleli maniler de şunlar
dır: 

* Adam anı.on bayılan (dağıl:man) 
Kırpma mı, kakül müdifr Ak 

gcrdJl.11<1. yayılan t 
Yarim 801cağa çıkma, ya kurt 

kapar, ]la yılan! 

Kücük asar f 1 ... 
hesapları 

iKRAMİYE 
1941 1 

LAf ı 1 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Aöuetoı, 9 lı<ınclteırln. 

brltwndo yapılır. 

ı~ .t tKRA. 'iYELERI 
l adet 2000 Lirnlık = 2000.-Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- ~ 
8 > 250 > = 2000.- ~ 

85 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = 4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

SOLDAN 8.AC.A.: 

1 - Kaplıc3larile ~ur ,.eail l1ir 
şehrhnlı, o işler, el övünür. 2 -
Çok değil, izahın cem'i. 3 - Efga
n "standa bir şehir. 4 - Nakledilebi
len 5 - Güzel kokulu bir nebat, 
mahkeme karau. 6 - Rahat, ikisi
nin ortam. 7 - Han vekili. 8 - Kı

vırcık kuzu postu ıle meşhhur bir 
Ru;; ,.t'hri. 9 - Rabıt edatı., bayağı, 

buytik. 10 - Kırmızı, sıçan. 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

12 

iLE SABAH, ÖÖLE VE AKŞA~ 
~., Y°''kte" ec>IN'll ıDnde Gg 4efa fl\~lll.. ~ 

dltfertnlzl fı""'layınıa. 

Cumhuriyetin 18 inci Yıl ödnUmU icin 
lapılacak donanma tenviratı · 

hıtaöbuJ Elektrik, Tramvay n TClnel ~ Umvm MOtffirlO~~ 
lstanbul Beledi,,esi, Elektrik, Tramva;, ve TOnel tiletmeleri 

JIDdürUlğü, Cümhurlyet 18 hıCi :rıı döniimü mWıneebetDe ~pılacak ~ 
rata aşa!ıda yazılı hususatın nazarı itibara alınmasını nkı eder: 

1 - Resmi daireler ve muhterem ~·hali tar:ıfındıın yapılacaı. t!'nvir:ıt• 
ta alt tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması Hi:tımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvrıkkat ise de me\·cut savıcı kudı·t"' 
tini tecavüz ettiii takdirde Umum Müdürlük, niha;et 20 Birin;·11<.-şri11 ıılt~ 
şnmına kadar yazı ile haberdar edilmelidir. Bu kayıtların hiliifıııa h:ırt"' 
ket edilditi takdirde yalnız bir tesisat müteessir olm;ıkla kalmayıp tcıı';. 
ralın heyeti umumiyesi ilzerlnde ~evYüııata sebebiyet verıhnış oıııcıııı 
gi;.1. önünde tutulmalıdır. (9117) 

===================================:==:.:~ 
1 - kkerlikte çek kullanılan bir u· · • • R. k .. I .. v •• d 

emir ıUgası, su ta:ır. 2 - Uzun ol· llJVersıte e tor ugun en 
mak, tem izlemek manası ifade eden 
bl.r ınssdarın emir sigası. 3- Biiyük Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek 
anne. 4 - AVlL'ttralyada bir şehir, u"ze 1 1 F j ·ı· ,,.e dükkfın.\arda kutu ve eşya konan' re açı mış o an ransızca, ngı ız.., 
mahal. 5 - R•ısyanın bir Jç denizi, ve Almanca kurslarına talebe 
deniz ortasında kara parçası. 6 - ) k 
Gözlerinin g•izclliiile meşhur hay- 8 IDaCa tır 
\•an, Öyle bir hassa ki bir insanda Alınacak. talebe bir yıl ttnlversıtedeki yabancı dil kurslanııa dc,•o.ııl 
bulunmazsa ona fikir~iz derler. 7 - edecekler ve siyasi vaziyet normalleştiği tnkdfrde t:ıh:;illerfni takviye et• 
1fallc, Arapça hayır. 8 - Cemi mek üzere, bir yılda dilini öğrendiklcr" memlekete gönderilec<.>lderdlr. fi~ 
edntı, Tur~sile meşhur bir sebz'!. birine burada ayda 30 lira \erilecekfü. Seçme sınavları 27 vt• 21\ Birine"' 
9 - Şu aralık pek mebzul olmaya.l teşrin 1941 Paz.art~i ve S:ılı günleri tstanbııl üniversitesinde ynpılı;ı;:ı1'' 
bır gıda maddesi, reyin cemi, Farsca tır. 

sen. 10 - Son günlerde bir ticaret 
anJ:ışması yap~mız muharip mem
leket. 

~~~m~~~ ~ 
Türk olmak ve yerli veya yahmıl'• bir kollej \'eya liseden \"t)·sl'I 

1 

bir ötretmen okulundan ınezun olmaı: lazımdır 

Dün1cü lmlm.acamn ha.Ui 

12 34 567°890 

cOlgunluk şart dt'ğildir.> 
lİ" 

Namzetlerin 21/X/1941 de Üniversitede muayeneleri yapılaNıktır. EV 
ler alınamaz. 

Sınavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki m isli Maarif Vcl<~ 
Jdi emrinde çalışacııklarım taahhüt edeceklerdir. Kuı·s tnlebe;inin hiç bit 
i~le meş~l olın:.ınıası iarttır. 

Talip olanların 20/X/941 akı:aının:ı kadar Rektfülüğe tahsil vesi\l:tU" 
n, nüfus hü'"iyet varakaları ve 6 adet fotoğraf ile mtirııcnat etnwleri. 

(9112) 

Devlet Demiryolları İlcinlar: 1 
....--------------------..... ~ Tar~.m hle!i bağcılık ve yerli ~n&yi~e kullan~lacak kuk!irt, gı):tıı~ 

potas, sul!at do sut, heı· nevi madenıve kimyevi gubreler ve anbar b 
iMcı maddelcıine mahsll!'; olmak ve 15/10/1941 tarihinden itibaren ıalt>IJ 
edilmek üzere D. D/204 No. hı tarife yenirten tertip edllmişt'r. Ül'reııCfd' 
~a ·h d~İ.ıfiltlikl~r yoktur. t stasyonlardr.n fazla taCı;ilfıt ahn.ubilır. 

• 

En iyi 
K. 

Buöday: 27 
Arpa : 40 
OzUm : 214 

iyi 
K. 

24 
38 

170 

Son 
K. 

20 
37 

117 

c7595~ -.9095> 

Dahiliye Müt...hassısı 
Divan yolu 

Ku.ruluı; taci~ 18ö8. - Sermayesi: 100.0GO.OOO Tiırk liram. şw,. fi• 
Aians adedi: 2et1 

Zlraf V• Ticari her nevi barıka muamololerl. 
'•r• 1.lrilctlrehlere 28fl00 lira lkraınlve verlvo' 

--:ı 

/ [ ' u t .. a sabıd 
Ed"rnt• - B rind Umu. ; Mlifo.:t~ 

tışlık Emniyet f,!{i•-:virligme tayin 

cdikrı ŞC'hriın•z Emniyet :'vHıılılııi Zfraat Bnnkasında xumb3.ııU ve •nbanı;1z ı:asarJ....., .nes3blan.nda eo 
Ahrı ct RHat Kemerdcı () Y• n \ &ı7.! az. 50 lir.rs· hul~:lanlara senede 4 defa çeWJecclt kur'a Ue ~ 
:fesine baslnrr>. k uzerc bugün şehri- plann ı;~r~. lk;amıye dr~ıt~ıtcruc!-..r : 

muıkn ayrılmıştır. 4 aded 1.000 Llralık 4.oOO Lira 11100 aded fiO Llraıuc 1\.000 Lir• 

Etiirnc - D. ırei intıhnblyeyi do- 4 » 600 • · 2.0ÖO • • 120 • 40 • 4JIOO • 

laşmak üzere Edirne mebusu Fatma 
4 

• 
260 

• 
1
·000 · • 11 160

. • :o • l.200 • • 
• 4~ • 1.Ç? • 4.000 • . 

Memık, Faik K .. itakkıran ve Ucu-
01 KKAT: Hesapl:mnda}tt par~ar bir sene içinde 50 liradan ate~ 

mi Temel şehrimize gelmişlerdir. t • · · ' di eo-n!vcnlcrc ikramiye çıktiğı· t:ıl}ıfü:de % ~9 ~ııs.ısle verilecektir. 
[I~lkın dilcklerilc y;ıkınd:ın tılllkıı<far Kur'~lr senede dikt defa 11 .Hart, 11 İlarln.a;, 1,1 Ey· 
olan mcbuslanmız Hcılkevlnde hal.kın • • mı ve 11· llirincik.3.nun ta.nlllerlnde çekilt."'Cclı.tir. 

ı~~~~~---~~~~-ish>l<l<>dnl dinkınişlcrcli 


