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SiY ASl 

Maarif Vekili Matbuata 
Mülıim Beyanatta Bulundu 

H. Ali ·diyor ki • • 
Fakir talebenin yaşama şartlarını kolaylaştıracağız 
''istanhulda kitap işile meşgul oldum. 
işgal eden böyle bir dava yoktur. 

Vekaleti 
Kitaplar 

Harp 1 
biterse... ı 

1 
Ezilen küçükl•rin ve par

çalanacak Rusyanın temel
leri üzerı"ne bir galiplt.•r ve 
büyükler sulhü kurulmak 
iste11diğinde şüphe kalmı
gor. Böyle bir sullıü A 1. 
manganın teklif ve arzu 
etmesıne akıl erebilir. Fa. 
kat küçük devl~tlerirı "kül
türsiizler,, arasına karışma. 
l<ırı telılikesi pek bariz ıken 
onlarıı1 bu İ#de siınsarlıRa 

kalkmaları çok 6arip vl. 
rnaz mı? 

Hasan A il Yiioel 

Piyasaya 
arzedilmiştir.,, 

Tıp Fakültesinde 

ta.lehe için tatbi· 

kat imkanları 

arttırılıyor 

Ankara, l'l (Hu~usi Mulıabiıimizdeıt) - Maarif vekili B. 
Ha.,an Ali Yüt'l'I, l-.t-.uıbuldakl tetkikatı hakkmda a..,ağıdaki b<>
yanatta bulurınıu~•ur : 

Hl.ksek lliihı ndk o~ıılunıı goezdbn. Laboraturnrları, kütüı>
luınl"Siıti, ~mı T:ı·ı. alül~·eleri \C paıı:siyon kısmını inceledim. O
kulun idaresi ve terti[)in<len memnun oldum. 

Yeni ders yılı açılma törenin-
. Hü'><"yin Cahid YALÇIN I E ıt' b, N 

1 
'th de okul müdürünün verdiği izah-Sn I 1 r ~Z r 1 anı ıar. bu yüksek ilim ve fen mües-.IHJ arp biterse ne olacak? sesesinin her yıl biraz daha ge-

Bulgarca Slova gazct.~·bı eri ı'yo r 1 nişlemekte olduğunu anlattı ve 
bu karanlık noktayı şoy- U 1 gördüklerim bunu kuvvetlendir-

le aydınlatıyor: di. AçılmR töreninde ders veren 
"Şimdiye kadar görülmüş olan profesör arkadaşınun yeni terim 

harplerin en büyügü Alman or- " Vişi, vatanı faşistlere leriıınizi kolaylıkla ve yerinde 
dulan tarafından tasfiye edıle- kuUıı.narak konuşmasını .elıem-
cektir. teslim etmeği haklı miyet verdiğimiz bu davada yük 

Vekayiin mantıkını zaıııri o- sek Mühendis okulıuıun <l.ikkatli 
larak kabul ettirdiği bu istikbal ı gösteremez•' olduğuna bir delil telakki etti -
manzarası karşısında, saliı.hi- -o- ğiın için kendisine teşekkür et-
yetli İngiliz ve Amerikan malı· tim. 
f"il . .. h k k" ,_ t' Nevyork, 18 (a.a.) - Blum Bu yıl elli dört mezun veren 1 en şup e . yo ı ~ovye .er hükiımetinin eski nazırı~~ındım · 
Birliği tamamen ezilip de bütun .. bu kurumıunuzu, ilk ağızda yüz 
Avrupa ve bütün Asya Rusya.;ı Pierr Cot, Riom dava.ı;ının a~•iı- elli mezun verecek şekilde düzen 
nii.mütenahi zenginliklerile Al- şına dair Mareşal Petain tarafın lemek <:;ümhuriyet hükfımeti
man askeri makinesinin eıııri dan neşredilen nutka cevaben nin kararları arasındadır. Bu -
altına gireceği zaman ne olacağı . demiştir ki: nun için teknik öğretim proğra.
sualini kendi kendiler:n!: sur· Hakikat şudur ki Vichhy hii _ mının ihtiva ettiği ana madde
maktadlrlar. Onlar pekala bııı- kfımetinin bir kurbana ihtiyau !erden biri olan mühendis oku
yorlar ki Sovyetler Birliğinın • vardır. Vichy ricali şimali Afı i- !unda bugün bulunmayan dalla
ezilmesi nihayete erdikten son- kalla mücadeleye devam etır.r.- n yemden .kuıırnak ve var olan
ra, Almanlar derhal İngiliz ada- 1't~memekle ve Fransayı faş:st- !arın bilhassa laboratuvar ve 
sına döneceklerdir ve _bu adaııı!l tere teslim etmekle yaptıkları makine bakımmcia.n eksiklerini 
mukadderatı pek hazın olacak- hatayı hiç bir zaman haklı gö~- tamamlamak icab etmektedir . 
tır. . . . - teı emiyeceklerdir. Fransa v~ Okul içinde yapılma.sına yeni 

. ~ırleş_ık Anıerıkada. oldugu diinya cereyan eden hadiseler bıu;lanan kısımdan başka zaruri 
gıbı lngılterede de bugun Alman h2.lıkında hakikati öğrendikleri gördüğümüz genişlemeler ıçm 
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iDARE YERi 
Nuruosnwıiye, No. 17 İstanbul 
Telgraf: Ynf SABAH tst:ınbuı 

TELEFON : 20i9ö 

Her yerde 5 kuruş 

,_ __ ,_ Sovyetler 

bildiriyor: 

Moskova varoşla
rında cehennemi 

büyük muharebeler 
oluyor 
Alman 

paraşütçüleri 

· ı 

1 

_şark c e ph es lnda 

Harekatın 
hülasası 

Son ~ Rns ~bliğ vıe tet
vatıa.ıa göre, !j8rlı: oopJ-ı. 
Qd.ı. mulıal'4ıbeler !)alı. kmır 
nwşiır, Londra kaynaldan. 
utı.lr Almaulıınn Moelro~'aya 
fO kilonıet?&ye lıada;r yıık}af
bldanıu bildirmeldıe, bru-
sa l\Ioskova ~bnalindclti Ka
tinin iıstik~tinden So\ yet 
merkez ı>ehriııe ~ a;.ılıın akın
ların Almanlar lelıin'2 lıi.iıiil< 
inki')aflar k>ıJdettiğ;ni habf>r 
Yermekt~..ıir. llu a• ada Al
manlar, lllos.Uo' anııı ccuu
bıındaki Tııla dogıısunda ~-e
ru \'e şiddetli bir )'antıa ) ap
nıı5la.ı-, Cj>flup; doğıub biı; iik 
şehirlerden hiri olan Rlvaİ>ana 
\"llnnıı,larJır. Bıittin bunlar 
So\')'l!t ordularının çok ~ 
dnnıma diişınüıj olduklannı 
~atmaktadır. Umıı.nıjyetleo 
şımalden ve Cl.'lluptau gelen 
Almmı akınlarına k3.1"Ş1 ko)~ 
nu~a<'ak \"llziyette bulıınan 
So, •-,ot ordularının Mosko,·a 
ıniıc.1..-.fa:ı~ında israr ebnek
t~ııse doihıya ı,ıel.ilip esa:;Jı 
bır hattı miidafooda düşnnn
la muharebe etmesi daha. mu
vafık ı;örülmektedir. 

Askeri mütalealann e!llll>t, 
l\fosho'" önlerinde yapılacak 
müdafaanın Kiyef müdalall!lı 
gibi telı.likeli ve zayiatlı bir 
muharebe sllsUt'Sini icab etti
re-ceği merkezindedir. söylen
diğine göre, 'l'imoçenk0 M
kova charındaki kıta.larııı.ı u
zaklara, gerile çıelmııelidir. 
Çıiııkü bu kararda ~ıek 
ordular için relılikeli va.zi:ı et
ler hadi~ olıııasııı:a zemin '"' 
imki.n vermek olscaktır. 

Cenupta 1 
Londra re!grafbırmda., Al

Ordu gerilerine inenler imha ı nınnl:ı.rm, Donetı ha\"7.881nda 
edildi, Odesu intizamla tah-ı ileri, büyıik hamleler yaptık- ı 

tannı. endüstri merl-....ıiıııe 
lige olundu, anudane ınuka-

1 
~'Ole ai;r bastıklarını Ye b,...ı 

vemet her tarafta arttı J miiiıim W>lctawda ı..J<ının 

Moskova, 18 (a.a.) - Sovyet çok antıı".;mı hildlrmektıedir. 1 
tebliği: 17-18 il:kteı;rin gecesi kı- ı Kırımda iki t:u;ıf için de ka-ı ı 

] b · bo z:aııılmı~ oir ffiU\~{ 
ta arımız \ıtün cephe ywka • ~·oktur. Sovyetlerin Kının iıf.r 
düşmanla ~arpı•mışlardır. tlu- zahını müdafaa etmıekt>t' ol-
haı-ebeler bilhassa cephenin batı dukhn a.n.laşılı,\·or. 
istikametinde olmuııtıır. -------... Ocletia nasıl dıi11tii? 

11 teşrlııievvelde bütün cephe UZAK ŞARK DA 
uzunluğunda anuda.ne mııhare - SON VAZIYET 
beler cereyan etmiştir. M uha.re-
beler bılh:ı.ss.; ı;arp istikametin- Aeme •k • 
de şiddetli olmuştur. 17 teşrini- rı a geP"'1 
evvelde l.ıoskova civarında 14 } • ç• J 
AJman tayY'IJ'eSi düşürülmüş - eri lil Ve a 
tür. 

Son sekiz gün iı;inde kızılordu pon s u 1 a r ı n ı 
kwnandanlığınca lıazırla.ııan 
Sovyet kıtaıaı-ının Odesad.a.n ta.h terk d• 
!iyesi işi zamanında ve büyük bir e ı y o 11' 
intizamla yapılımıştır. Odesa böl- -~~:•oc:-~~ 

(Sonu aayfa 3 ıütun 8 de) 
yaya ilham kaynağı teııkil. eden zaman uzun senelerdenberi fran- lüzumlu tedbirlere hemen baş V hl - 1 M 1 
sebepler gıttıkçe daha zıyade .. h . ti .. ' ··"'·. h ıı vuracağız. a nı gun er yaşayan ~s- G S b 1 --------
anıaşı1maktactır. Bu gö~ tarzı sız cum urıye nın "" ....... u azır lllühendis mekt.eblıııe ~'bet enç U ay arımız - '\. 
gittikçe meydan alıyor. o dere- yan adamların yaptıkları hata- Hükfunet, hertürlü imkandaJJ kovanın tarihi Kızıl meydanı lr·------·----- . 

Matbuat, Okyanus
ta lıarp telılikesi
nin yaklaştığııu 

yazıyor 
r.ede ki Alınan alyhtan propa- m~ yanında Fransız demokra - istifade edip yüksek mühendis 
gandaya rağmen, İngiliz _ Ame-1 eısı şeflerının hatası pek ehem- okulU;lla en kısa bir zamanda en 1 
rikan maliyecilerine ve siliıh nııyetgız kalacaktır. (Sonu eayfa 2 sütun 2 de) 

1 
müteahhitlerine rağmen, beşeri- ~-=~~~~,,,,.,~~~!!!'!'!!!!'!'!~!!!'!'!~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! Almanlar -, 
yet Alman Reichnin ne lngılte- lü,. kavimlerin hepsi için kafi hut onlara. ikinci üçüncü dere- bildiriyor: 
renin, ne Amerikanın menfaat- yer bulunduğunu temin ediyor. cede ehemmiyeti haiz bir hisse 

~~~~ttu~:ae~~J'~f~ ~~~r ~~ ~:~~:n~İl~~~~:: ~~ı~~~~~:k~ı~Jr?~~~ıf~~:ı~~ı, 8 Ordudan mürekkep I 
tak · · de ba k b"r · oldug··u farzedilse, anlaşılıyor ki munhasır kalacaktır. 1 

:evzu~~a~so~..ığı~ı :W1~~ lngiltere ile Amerika dünya ni- Dünya kavimleri bu "kültür., 1 Tı'mecnnko ordusu 
ğa başbyor. Çünkü yer yüzünde. metlerini paylaşmak ve herke;ıe şehadetnamesını acaba hangı li 

~~~lü;~~ ~:~:r~~rin hepsi için ~~~~~ ?~~n:de~:s:.~~ı~ ~~~~~~it~~:'s~~~~a:~i~e:ıa: 1 orupu imha ı ı 
Bulgar gazetesinin bu makal<> olacaktır. Doğrudan doğruya cak unıversıte yalmz galıp ordu 

si hem tahrir tarzı bakımından, Alman kontrolü. ve Allllall nüfu- ların erkiı.nıharbiyesi olmak la- ed'ıld'ı 
hem anlatmak istediği şeyler ba. zu altında bulunan bir memleket zım gelecektir! Bulgar kanalı va 
kınımdan alil.kaya değerli olabi- matbuatında bn türlü makaleler sıtasile teklif edilen sulh Mihver .J 

Moskova 
üzerinde 

Tayyareler, şehrin talıliyesini 
çak zarla1tırdılar, çifte mu

harebelerde 648,196 esir, 
1197 tank, 5229 top al'ındı 1 

Führerin umumi karargô.lıı, 
18 (a.a.) - Alman Başkuman
danlığmm tebliği: (Hususi teb-

liğ) 1 
Brlansk ve Viazma çifte mu

harebesi muzaffariyetle netice- ! 
leruni11tir. Mareşal Kossorling : 
tarafından kumanda edilen ha va 
filolarlle sıkı işbirliği yapan ma
~ Von Bock kumandasındaki 
Alman orduları, 67 piyade, 6 
l!ilvari, 7 zırhlı tilınen ve 6 zırhlı 1 

livada.n mürekkep 8 ordudan 
ibaret olan Ma~al Timoçenko
nun kumanda ettiği Sovyet or
dular grupunu tahrip etmişler
dir. 

r 
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lir. Bulgar ga?.etelerinde !ngilte- intişar ederse Berlinin sulh tek- ile İngiltere ve Amerika arasııı
reye karşı itiyad haline geleıı lifleri ve sulh taaıTUZU hakkında da bir uzlaşma yolile yapıla..;:a
kaba ve mütecaviz lisandan bn- ortada dolaşan şayiaları tekzib ğı için, "kültürlü,. ve "kültür
rada ese." yoktur. Bund~n etmesinin kıymeti azalmaz mı? süz,. milletler bittabi mtiştere
başka makale adeta İngiltere ile Çünkü müteaddit fırsatlarla go- ken ayırd edileceklerdir demek 
Aınerikanm Almanyaya karşı rüyoruz ki dolambaçlı surette oluyor. Sovyetler Birliği tama
beyhude yere mücadele ettikle- ~ulh teklifleri Almanlara düş- men ezildikten sonra Avrupa 
rini anlatmak ve iki tarafın bir manları tarafında.n atfolunmu- Rusyıı.sınm bütün zenginlikleri 
uzlaşmaya vOBıl olmalarını tav- yor, kendilerinin müsaade ettik- Alınanların eline geçeceği hak
sıye ve teşvik etmek için yazıl- lerl bazı neşriyat ı zaruri olarak !undaki işarete nazaran, Rusla
Jıue<tır denilebilir. Eğer Bulgar bütün dünyada böyle bir hia rın "kültürsüz,. bir millet telıi.k
ga.zeteflinin dediği gibi, Alman tevlid ediyor. Geçen gün de bu ki edilerek Sibiryaya ve orta 
hükfımeti İngiltere ve Amerika- sütwılarda lktısat Nazın Dr. Asyaya doğru itilecekleri anlaşı
nın menfaatlerini tehdit etmı- 1'1L'lk'un sulh için dolambe.c;lı lıyor. Avrupanın bugün galipler 
yorsa harp icin ne sebeb kalır• telkinlerde bulunduğunu izah et- tarafından istiltlfillerine nihayet 
Bu tehdidin mevcut olmadığını miştik. Bu yoldaki neşriya.tın verilmiş olan kavimleri de mu -
temin etmenin İngiltere ıle A- ardı arkasının kesilmemesi ve hakkak "kültürsüz,, sayılacak 
merikavı sulha da.vet etmekten Mihver nüfuzu altında.ki muhte- ve tekrar dirilmelerine imkfuı 
ba.~ka bir manası olamav.. Or\:i- lif memleketlerden etrafa a.k- bırakılmayacaktır. Şıı halde e
dak i davanın ne olduğunu Bul- &etmesi çok manalı görülmek za.. zilcn küçüklerin ve parçalanacak 
rar ga..etesi kendi anlayı.am:ı. ruridir. Rusyanın temelleri Ü7.erine bir 
Yahut kendisine veı~Jeu talimRta Dilnya nimetlerine ifltlrak e- galipler ve büyükler sulbü ku
göre •u suretle hülaSB ediyor: decek kavimlerin yalnız "kül- -rulmak istendiğinde şllphe kal
Diinya nimetlerini iıdilı\.ne pay türlü., kavimler olması lazım mıyor. Bö)il.e bir aulhü Almıın
la.qmnk. Acaba diinva ,ıimetleri geleceğini Bulgar gazetesi, üze.. yanın teklif ve arzu etmesine 
bütiin alitkadarlan ·memnun ve rinde pek ısrar etmeden, ınahı- akıl erebilir. Fakat küçük dev-
1 atmiıı ed""ek suretti' pavlaı;ııl - rane, iıı&ret etmiştir. Demek v- Jetlerin "kültürsüzler,. arasın3. 
11;ali:a kii.fi gelir mi "Taarruzda zi luyor ki bazı kavİ!lller müstes- karışmaları tehlikesi pek bariz 
h·n l<>rrlP husul" <>:rh•bilecek bir na bir muamele görecek ve düıı- iken onların bu işde simsarlığa 
!'''"'"'tlii.lü ıle Bt!hrar gazetesi ya nimetlerine ifltlrakten ya ta- kalkmaları çok garip olmaz nıı 1' 

Mııharebe sahasının düsman - Düıı haber verdiğimlz giM, V•ıdek Sulıa.y okuhınWll bu 
dan temizlenmesi işi dev&m et- ı Oeırre mezwı1arına diplomaları ıneı ,3inı1e verilııılsttr. RMim 
mektedir. Yeni Subaylarımızı Wren e511.asmda gösteriyor. ' 

1
1

1•.a. I .··t1ın1c1·k1· 1;~1ull'iıı·o·r-vellll'ı'kıüıiıltüil .. İİrl- llıulamlııenliıııimahrwn bırakılacak, ya- H:iiııeyiD. Ü}l@d,YALÇIN \., 

""""""°'""'""""~vvvvvvvv~~....,. 

Japon ve Amerikan gazet~leri 
birbirlerine meydan okuyorla• 

Radyo ,azetesi 

Japonyada son kabine değı
şikliği dünyada derin akisleı: lı;. 
rakmakta devam ediyor. Yeni 
Başvekil General Toyo, dün JıLi
kCımetin beyannamesini neşret
miştir. Bu beyannamede dik im
te değer esaslar mevcuttur. Bun
ların en mühimmi, yeni hüku . 
metin Çin hadisesınin halline 
ve Uzakşarkta sulbü korumaya 
çalışacağı yolundaki k&yıttir. 
Siyasi mahfiller, bu kaydın U
zakşarkta Japon hakimiyeti de
mek olacağında müttefiktirler. 
. ~erikan matbuatı, Japo:ı 
ıhtırascılarına karşı neşriyatta 
bulunmaktadır. Diğer taraftan 
Mihver matbuatı ise, kabine de
ğisikliğiru sevinçle karşılamış
tır. Alınanlara göre, Japenya, 
yakında harbe girecektir. 

Bu arada Japon ve Amerikan 
matbuatı arasındaki münakaşa
da çok şiddetlenmiştir. Japon 
gAZeteleri, memleketin Anıeı ika 
tarafından çember .i~ine alın -
makta olduğunu ileri sürerek 
meydan okuyorlar. An:erika."1 
matbuatı, Japonyanın ID:ı.skeyi 
yüzünden attığını, Anıerilranın, 
Japonyanın haddini bildirecek 
kadar kuvvetli olduğunda ısrar 
etmektedir. 

Son gelen haber ve telgra' 
!ardan hülD.sateıı anlıu;ıldı,;,n·ı 
göre, Uzakşark durumu c;ok~ :ıa
zilc bir safhadadır ve her an bir 
çarpışma beklenebilir. 

Tolcyo, 18 (a.a.) - &.l}Yekil 
General Toyo, ordudaki faal va 

(Sonu .. yfı 3 JOÜlL:n 4 de) 



Sayfa : 2 

hiyanet eden a a 

\:Yazan: A. Simone -47- Ceviren: H. Cahid Yal.,.~ 
Sa. cenahın pl!nları çizilmişti. 
cl4 bir sürü gürültü ve hucum· 

:90nr.I ~evveldcki kanton ıntıha-
atı esnru;:ınd sok1lk kavg:Wın ter

terUp edilecekti. Bunları şimali Af
l'ik kargBŞ<1lıklar ve yahuaıtlk 
Qlcyhtan tecavazıcr tak:tp cyl ye
e<>kil. Teşrınisani üzerlerindc bir ko-

nl.st hüldlmet darbcsinln r,:ayet 
pkın oldu~ şayi:ısı çıknrılacutı. 
~iluu'et, kiı:ıunUOV\i elde ı;;on derece 
tahrik ~ olan efkAn umıımıyc 

cgfzll ihtiW hareketi komitesi• 
[muhta.aran Cstır dJ,ye göster:f.lı.yor] 

snhneye &:ırecckti. Bunlar Chauternps 
kabinesini iküdarWııı uzaklastuaaık 
'\ic yerine blr cWruıtörlük hey lı gc
tircccktı. 

sahJbI Kont Hubert Pa tre, slvll mw;
tnhdemler, es •ı komi ;yoncular, orau 
zabiUeri, milkinisUcr ve GO!örlcr bu 
l!stede dahlldiler. Gizli ~.kilıit aske
ri esaslar modeline &orc vucude r.c
tirilm!şü. Kumanda eden bir ge 1el 
hurmııy heyeti ne dort istihbarat sre
visine malik bulunuyordu. Tümen!F·
re, alııylııra ve tabutfara ayrılmıştı. 
Mevcut kuvvetlerin trun seferberliği 
fcin bir p!An tanzim edilrniştı. Pari
ain ve kilit tası makamındaki vilftyct 

&şlııng,çta, vukuat plAnı harfıyen j 
kip etti. Fran.;aıun sı.y.ısi huy.:ıtın

da daıma bol bol görUlın~ olan suc
priılerdcn btrı zuhur ctmcnıJ.i ols.ı 

id. 1037 ktınunuC\"\clı nuUcU ıuısırga 
içınde orccekti. Gnrlptır kı huın:ı- 1 
meli haberdar eden At<:ş IUı;ınıu 

ı;e!ı mırnlay De in Rocquc olm~tu.. 

birlerinin haritaları ordu zab!Ue
rinc ve alaylara dair cetvelli malOm:ıt 
ilo birlikte ele geclrllmişti. Tevki! 
olımncak ileri gelen poliUkacılsrın 
bir llitcsı tc Up olunmu tu Sol C"Cna
ha men up gazetelerin \ te ıl ll -
nn, hukiimrt binıılannın, \ e kabıne 
azalnnnın hu si ııp rtı r: .ın •1 

derhnl zaptı ıçin husu i pl .... nlar ha
zırdı. 

C'ümhurJyetçl rcJ duşuruı ·ci( , e 
yerine bir dlktatö ilik getırıle<('cım. 
Kıallılhn ı.adc \ ıh.> d.ı uz ti

nündc tutuluyordu. Fı an.sayı i@e 
için ta~: olun.uı D r X'to e hcyeU 
Mar .ar Petrun ıle Cc.ı .tl We.>
gaod ., J ean Chi ppc ı v J qu Do
rıot yu ıhtıv edlyord ı. J ctıuo Do
not lD34 de komı:iı :ı.rLsı u 011 :ı
!Gırak }'ransız h lk part >ıı tc " ct
mı.,ti. Bu dana gıbı le nufuzlıı 

Bundan evvclki sene zariındıı, ım
ra1ayın te~ılC.tı sair i<l taı af pnr
tiJ.,rııun hepsin.in znrnnna olara .. 
memleket lçınde pek ıl ı o tmışt 
Siyasi .m:ıhlıller mllstakbcl mtıha

betta De la Rocqucun sne ccnah:n ti 
yıW lideri olarak meydana ~e;ı,ı~ııu 
ve partısinln mecliste yıız kadar aza
sı buJWlacaimı atıktan ıı~ t.nh rur. 
ediyorl rdı. PollUkacı olm.ıklan zly. -
de asker '*1n. yolunda sert ıe egılm 
bir surette yuruyen, bıı çok yumu -
pk kimseler tarafından gayrı ın ani 
bir adam gibı telakki edilen mır- lay 
nütuzl!.ı ta fbrlıı ındmı bır çogumı 

ikaybetmı,t.i. Eski b .vekil Tardıevye 
siyasi bir cescd dem oJU. Pıerre 1'.t • 
enne - Fland n ın nlcyltlnde bulun -
muştu. cenaha mensı.m mebus -

. lardan 9C!:U baklanda tenkıl 0rinı e
llU'getnıyordu. Parisin en bıcyuk gıı
zcteler:ındcn biri olan ve yuz oınlel""tl 
nüshha satan Le P ili .Joumal'ı u 
almışb. Diier murteci gautcler •ıu
nrınd11 bu bittabi ıU!olunnıa:: bı. 

s;ut-tu. 
Onun için De h Rocque'in munnz

lnrı 'tarafına şiddetle ertiler. Le 
Jaur'un Le Mtıtln'in Le journal'ın, 
ve Le Pctlt Parta.en'in mildürlen mi
rıılay aleyhin" birleşmiş saclanı bır 

kuv••et k-sldl ettiler. Butün Pnrı Le 
Petit JOMrnal'l satın almak çi..n ·e
rllmis olmı dokuz mil;) on frank gıbi 
muhlm paranın Picrre Lavaı taro.u1-
dan tesviye edılml:; oldu[!unu fıs lıb
ın~a ba$ladı. La\·aı ıntralayın teş

Jtlltıtını halk ccphesıne knrşı muc -
deie mcyd ına scvkedebili.!CC.ı te! -

ldlfıüarm cıı büyüğü ve en tyt dı.:up
linllsi telAkki ediyordu. 

De la Ro.ıquc nleyhındckt m ade
lc iptida Duk P'>ı.zo di Bor o t:.ıı tın

dan açıldı. Bu n!lfuz ve .U.lidar ıd

dctle haris bir Korsikalıdır. Yazdıgı 
bır rı ak.alede mıralayın Harıciyc Ne-
7.aretıııtn gi7.li tııhsisatmdnn scncleı ce 
para nlmış oldufunu 1cldia ctlı. Açı
lan zem ve tahkir dnvasında bu ııer 
rfyaı Tardi<!U t.nr.ıfından teyıd oluıı
clu. Tard.icu mıra.la.ya ve Lovni e k:ır 

b r batıp ldı. (Arkası \'al') 

-------
• 

• 
(Baş-tarafı 1 itıci Sayfada) 

iyiiş!em · ic;in ?..arurı v ~r·aı m 
temin edecektir. Gil.rı gtillden ar 
t..ııı ihir ra -betle, gecen yıl: n -
bet erlilirse yü?.dc cllı iste':lisi 
art lŞ olan YükEel;: hihendis 
okulunun yeni yıl mw ıı.bakasm
da kazanan tnlebclt rilt- Mİri.İJ? -
tüm. Bırin ilin tzm·r ı "' ind ı 
bir ta.iebemiz kaz:ırum~u Bu ça 
Iı. k9.n ve b ncı gcnçlC' diger
lennı, iiselerımız:fn y tt'}tı 'C'ek
lerı talebeve bir nümune u.cldet
tJ gimı bur. la SO) ek .istenm. 
FEnSen g~ı yıl ol u,; ı gibı bu 
yıl da, uı ıs b kalı Yu sc;: okul
larunızın aldığı netil'eleri gerek 
o'kullar u lehe na bnbaia.n bil-
fo için n~ıetlcct ım. Gün ... 

düz talebesinin sa' ınd ki ar
t!ş, bu kuiumt • a un lı gor
d.ugu ~ hum daha. ko
ta)! gelı ::ne imk~ .ınnı kazan -
makta olduğunu bıze gostermiş 
tir. 

l'lil • 1.'cknfü okulu 
Ankarnd kurac.:?gımız Yük

sek teknik okulu ılc !stanbulda
:ıd Yüksek Mühendıs okulumuz 
beraber çal.ıq---tıklan zaman şim-
dikinden daha geniş ölçü.de fa. 
kat ileri ı-ı.llarım.ızuı bu alanda
lid ihtiyacına aııcıik cevap vere
bilecek s... :tte yüksek teknik e
lemanı yetiştircceklerdır. Oııbeş 
sene sonra teknik ve endüstri 
işlerinden bugün çektih•nniz sı
'kmtılan ortadan kaldırmak az
mindeyiz. 

ümrii 
latı tefti 

uame· 
edildi 

Şelırim.ime bulunan Gü'.mrük 
ve lııhlsarlar Vekilinin emri ile 
Avrupa hududundaki gümrük -
leri ve gümrük muamelelerini 
tetkike meaııur edilen İstruıhul 
gümrükleri başmUdürU ile güm
rük muhafaza. ba.s müdürü Tmk 
yadaki tetkiklerini bitirerek §eh 
rimize dönmüşlerdir. Bunlar ne
ticeyi raporla vekfilete arzed&
ceklerdir. 
Gümrüklerden çıkına.yan mall:ır 

Ticaret Vekilinin cmrile !s
ta.nbul, Merain e İskenderun 
aümrühlerine ge'u.if;>i halde bazı 
sebeplerden dolayı sahipleri ta.
rafından bir tüı lü itJıal edilme
vcn mallıırın itiıalı için bir müh
let verildiğini, m:Uhletin hitamın 

a ise bu mallara hükumetçe va
zıved ecblecegıni yazmıstık. Bu 
mühlet y::ırın bıtecektir. Müh
letin U?.atılmıyacağı söylerun.ek-

TENt SABAil 

r r 
la ın ı·yatları yü s 

• Piyasada bazı spekülatörlerin ihtikara 
elverişli addeleri topladığı anlaşılıyr 'Wil11.E1maEJ11~ıııca•1.1~ 

Bazı kimselerin, son günlerde Kadın ~:mplan 
Jı:ısule gelen vazı et dolaYJSile İktisat V ekfileti sanayi tet:ıdk: 
piyasada el atından :faaliyete heyeti, çorap ve bilhassa ipekli 
geçtikleri ve spekii1iı.syoım elve- kadın çorabı etrafında tetkikler 
rlşli bazı ımaddeleri topladıklan , .ı.pma.Va. haşlamıştır. Bu tetidk 
görülmüştür. Bunun neticesi o- ler neticesinde ipekli kadın ço
lara.k iç pivasada bazı ıruıiların ra.bı fiya.tla.rının gayri tabü va· 
~a~a.rında tereffü kaydedil - zivette yükseli'}inin sebepleri an
mlştir. Bu arada 15 ılrunışa ~ laşılacaktır. Diğer tara.ft:an fi
dar arna satıldığı görülınüştür. yat murakabe bilrosu memurl~ 
Balbuki ofis satış fiyatı 10.5 ku- rı da perakendeci piyasada yıı
nıştw·. Deri fiyatlıın da, tahmin nılan "<>rap satışlarını tet.kıke 
olunduğuna gôre ayni şeyden do başlanuslardır. İpekli çorap fi
ları _P'ayri tabii olarak yüksel - yatlarında vasati bir lira yiik -
mı~r. Mıntaka ticaret müdür- seklik vardır. İpekli kadın ı a
lüP'ü snekülasyon düşkUnü bazı .bı ihtikarmdan iki kişi yakll.ıa.n
açıkr>'özlerin piyasada.n mal top mıştır. Tahkikat bitirildikten 
lam'.llar m önihıe geçen ıtedbir- sonra bunlar adliyeye verile -
ler almaktadır. ceklerdir. 

Bir okuyucu Cankurta
ran idaresinden 

hesap istiyor 
Dfuı matbaamıza Ortaköyde Sa

nııJ.i mahallesinde 6 numaralı evde 
oturan okuyucularuruzdan Bay 
Mustafa geldi. (Ce:y& Arap) mo
törünun sahip ve kaptam olduğu
nu, A,i:va - İstanbul yolunda ba
şından geçen bir macerayı aıılata
cai>mı, artık hayatının faizini ya
şamakta olduı;u için alfıkadar dai
.redcn hesap sordutuııu söyliyerck 
dedi ki: 

tedir. ===========================--================= 

c- Evvelki gün motörümle Ağ
vodan odun yüklü olarak hareket 
ettim. Motörde benden baska b~ 
tayfa daha vardı. Boğ yaklası
yorduk. Borulnrın tıkanması yu
zünden rnotöriımüz birdenbire dur
du. Sert hava, şiddetlı rüz •fır, 
kuvvctlı deniz, biz moförü tamir 
ctmcgc uğraşırken motöriı devirdi. 
Odunlarla beraber denize doki.ıl

dük. Vaziyet gittikçe vııhoınet 
kcsbcdiyordu. 

Tebligattan sonra 15 gün z:ır 
fında b rçok ithalatçıla:rm gil.ın
rilklenlekı m11l nnı çıkardıhn 
anl şılını$tlr. Çıkartılma.yanlara 
ise yarınıian onr . tün•!n gö
rüldüğü takdırde Ticaret veka
leti tarafındın el konula.caktır. 

• r il 
il 

ğiz. Bizim emelimiz, yüzlerce de 
ğil, onbinle.rce fen ve saruı.t adar 
mının Türk aydınları ara.sına 
ginnesıdir. Yoksul bır ruhla la
sır he.saplar yapmıvoruz. Onun 
içm, her iki kurumun her iki şu
be.sini ·den geldiği kadar geniş 
letmek •e ilerletmek ödevinde 
ve yolw!dayız. Güzeı sanatlar mi 
m Jık şubesinin başına, mimar 
Sedat Eldem arkadaşımı tnyin 
ettim ve tayini profesörler top
lantısında söyledim.. Bütün arka 
daşlanmın J?iizcl karş:ı.Ianı kin n 
bu vazifede memleket sanatına. 
ve fannine edilebilecek esaslı hiZ 
metler görüyorum. 

'~itap meselesi dq,~, işi .. " 
İstanbukla kitap m$Clesi ile 

değil, kitap isile m~öul oldum. 
Hnlledı.lmemiş bır mesele ola
m .Maar·f vekilligiru bu husus
ta isoal edeıı b:r da vnınız yok -
tur. htanbuldcı. ıbir kısım kıtıı:p
laruı bulunmaması basma sayı
sında:ki ek&~klikten ileri geldiği 
için, tıımnmlanma.sı tertibatı a
lınnıL'i \'e bu ıkitaplar cild.Ien.m~ 
leri bittikçe satış yerleıimizde 
piyasaya ru-...edilmiştir. Daha da 
noksı;n çikncak olursa itm.::ım. c
dılecektir. Kağıt, harf cilae ait 
iplik ve tel gibi analzcınelerimiz 
vnrdır. Bwtlar bulunmasaydı o 
zaman hakikaten bir kitap m&
selesi olurdJ. 

Gayri meşru kari 
~--------·------------~ 

Fahiş fiyatla 5000 dolma kalemi satmış, 
binle celi a açııktan lrar temin etmiş 

Sultamhamamında, Mutlu h:ı- mcle görmesine karar 'Vermiştir. 
nında 1 mmıaracla Filip Levi Bu husustaki emir dün alAka -
firmasının Tiko markalı beş bin dralara bildirilmiştir. Emrin tat 
dolma kalemi fahiş fiyatla sa- bikine yanndan itibaren baŞa-ı 
tarak gayri meşru binlerce lira nacaıktır. 
ihtikar ett.4!i iddıa e:iılmış, sa- İhtikar mahiyetin.de 
bipleri adliveye verilmiştir. Di .. arba.kırda., değirmenlerde 
. Ayrıca Yenipostahane cadde- fen memurlUcÖU yapan Abidin 

sınde 7 numarada lastikcilik yar achnda birisi, buraya getirdiği 
pan İhsan Ortaç ile ortağı Se- bir çuval unu, Ak.sarayda. §eker
Hm dün, dükkanlanndn 50 -çıft ci Mehınede 29 liraya satmıştır. 
liı.stikleri olduğu halde gelen Bir ~uval unun piyasada 14 lira.
müşterilere kalmadığını söyliye- ya sntllnıası Iaz.ımgeldiği halde 
rek ımal saklamak suçundan ad- Abidin bunu un buluuamama • 
!iyeye verilmişleroir. sından istifade ederek 29 liraya 

Bunlarda kıska türlüsii satması ihtikar nıahivetinde 
Fiyat Murakabe bürosu Fin- görülmüş, anüddciumuilikçe hak 

ca.ncılarda Vahran Berbery~ kında takibata girişilmiştir. 
Raci Racinoviç, Mahmut paşada ~-
Podromo Aliçi adında üç muhte- · 
kiri adliyeye vermiştir. Bunl:ır- Mangala kapakla-
dan Vahran mağazasında mü - k d .. ld .. 
blnı mikta.rd.'1. mal bulunduğu nara yan ı, ·O U 
halde satı_naktan imtina et;n~k- ){a.ragihnrükte oturan Fatma 1 u:n. R<:C:.~· Sams~na sattıgı ı~ adında 55 yaşlarında. bir kadın 
dıa ettıgı 300 kilo kalay 1~~ dün odasında gezinirken ayağı 
sahte fatura vernıekten, Aıı~ı kav:mış, manğalın üzerine ka -
de kumaş ihtikanndan suçlu - paklan.mı.'.ibr. Fatma muhtelif 
durlar. . yerlerinden yanmak suretile he-

. Derı fiy~ . men ôlmüştür. Cesed ırnuaycne e 
Keçı ve koyun densı fıyntlan- dildikten sonra defnine ruhsat 

nın yükselmekte -Olduğu görül- verilmiştir. 
mektedir. Ticaret vekfileti fiyat- y ... k 
Iann kontı'Olunn temin ımnksa.- ogurt yer en 
dile ha:ın derilerin borsada mua- Fatihde oturan 70 Ylışmda 

Süleyman adında birisi, dün, 
itfaiye caddesindeki bir yoğurt
cuda • yoğurt yerken birdenbire 
fenalaşmış, kaldırıldığı Cerrah 
paşa bastahnnesinde de ölmüş -
üir. 

YUl!RTI'AŞ 

Dergi.in düşünooeğimiz Wt1r 
«nereden ne :lmda.r, nasıl tasar-. 
ruf edebiliriz.,, 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Deniz fazlalaşıyordu. Oduların, 
kulnslann üzerinde bir buçuk 
saat kadar hayat memat anları ya
şadık. Motörümüzün battı&'l yer 
Yom burnu öıı(i idı. Bu burunda 
bir cankurtaran istasyonu vardı. 

Tam bir buçuk saat feryat ettik. 
istasyonr..ın yardım dil<'ndık, inle
dik, çırpındık, durduk. Kısiliı..--ı 
gırtlaklanmızın acı fcryatl;ırınn 

cankurtaran istasyonu de~ıl, bizi 
indirip kaldıran, kı:ıldırıp suların 

içine atan dalgalar cevap verdi. 
Bir talih eseri Qlarak uzaktan 

geçen b r yelkcııli ile kurtulduk. 
Limana geldikten soru a cankur

taran idaresine gıttim. Bcru bir 
odaya çıkardılar. Orada giırdiı iim 
zata halımi, dcrcliml, ugrntlı.ğun 

ZUl'arı, hayatımııı .glıı;\llkle kuı tu
rıldığııu, Yom istasyonu kurtıırıı.:ı
hırı hakkında şikayette bıılunın:ık 

istediğimi ı:ınlatt.ım. Tanımadı •un 
uıt, yıırı resmi, yarı alaylı bir sü
rü 1:1flnr etti. B•r şey nıılı:ınındım. 

şimdi sonıyorum: Vatnndaııların 
hayat ve selam"'ti için kurulmus 
adı iız<'rlndc bir idare cantıı~ 

gözu ön!ınde giderken n:ısıl kayıt
sız, altıknsız \C facınya bıgfhıe ka
labıJir? Vazifesinı yapmny:ın, dal
gaların kU\"\ etli pençesinde oltime 
doj;tru sünıklC?ıirken feliıketzcdcl -
ri !'leyrrdcn bir istasyonu sebebi \'U 

cudil ncdiı? Niç.n kurtarılmndım? 

Cozünfııı öun!.indc fachıyn seyir
ci kalan lıır istasyonun biraz uzak
takı :fclfıkete yardıma kosınal~ta 
tereddi.ıt ctmiyeceğinj bııruı kim 
temin edebil r'f 

Cevap istiyor, 

! • • ... ~ ..... "';.~ 

Vak'aya müddeiumumilik el 
'koymuş, yoğurt ta:hlilhaneye 
gönderilmiş, Süleymanın cesedi 
de morga kaldınlllllljtır. 

Bugünkü L0

ğ aç-

uSil bozuluyor mu 1 
-0--

!aran: Yaşar Nabi NA~ 
Bir mcslekdaş zayıflık roocJr 

sının ve bu ıİicdefe varmak ~ 
gıdayı azaltmanın yeni ne.Sil":;: 
duğunu ileri sürerek diyor _. 
"Boylar kısalıyor, benizler solU" 
yor, gençlik bir t.orba kelnl'k ı.-
Une geliyor." . 
Doğrusu cidden ~ooak bit' 

iddia! Çünkü hn.kikat bunun t.aJJ1 
zıddını yüzümüze ha~ 
lnanmnzsanız biraz dikkat ;Je.J 
rek etrafınıza bakın, so~ 
yan ynna yürüyen baba- -~ 
ları, ana - kızları bir kıyasla:vnı1 
Göze çarpan bedeni farknı han9 
neslin lehine olduğunu tayindı" 
tereddüt etmezsiniz. 

Şüphesiz bu hükmü ve~ 
biz yalnız şehirler hallnnı ~ 
önünde tutuyonız. Esasen koY· 
lcrde hayat şartl!a:rı asırlaı'?~ 
ben pek de3işrni.ş olmadığı ı~ı~ 
köylü ncsiJieri üzcrhıde bir dcgt· 
şiklik a.ı'allla.k da manasız otur. 
Ancak, şehirlilerde bu değı:c;ik • 
1.ik barizdir ve yıldan yıla daha 
kuvvetle kendini b..is.5ettirmekW 
dir. 

Unmmiyetle yeni yetişen gerıÇ 
!erimizin boyları b:ıba ve o.na· 
la.rına nazaran daha uzun, vü • 
cutları daha tenasüplüdiir. On· 
lar kadar göbek salıvermeclikle
ri de muhakkak. Eğer ~1:yıflık· 
tn.n kastedilen bu ise, bir sıhhi 
üstiinlük teşkil eı.lon bu vasfı da 
yine onların leh.ine saymak Hi -
zım. 

Y C..'li neslin vUcutçe tereddi ~ 
ancsine nasıl imkln verilebilir J.~ 
vücut sı1ılıatiniır ve tenasübü 
nüıı başlıca ayarlayıcısı hareket 
tir ve gençlerimiz, ıata!a.rına '": 
ağabeylerine nazaran elbette kı 
çpk daha fa.7.Ja hareket ediyor -
lar. 

Kafes arkasın.da, hav~ ı· 
sıksız ve hareketsiz yı.ışayan es
ki kadınlarımız daha genç ya,ştıı 
7Jndcliklerini kaybeder, hamla • 
şır, yağ· bal"larlıu·dı. Bugün~ 
genç kızlarının aynı fı.kıbete ug· 
ranıadıklınnı görmek bizi· an -
cak sevindirebilir. 

Gerci, tabiati icabı ~ışmanla· 
maya naımzed bazı bünyelerde 
nı;ın perhizlerin tahripkAr tesir 
Ier yaptığı mallımdur. Biraz te
nasüp uğrund:ı. bile bile sıhhat
lerinden fedakarlıkta bulunan · 
lar da eksik olmadı.c,öını lbiliyo· 
ru.z. Böyle birkaç zarafet buda
lasının teşkil ettiği istisnayı bU
tün bir millete teşmil ederek 
neslin bozulduğundan ıbahset -
mek hiç de hakikatin ifadesi ol· 
maz. 

Biz hanı Ye .lapacı, yağlı ve 
göbekli insanlar değil, dinç, giır 
biiz, sağlam ve yay gibi eımek 
vücutlu nesiller yetiştirmek isti· 
yoruz ve yeni nesillerin. lbu bu 
uğurda hiç biI'§ey yapma.sak bi 
le.içinde bulıındugun:ıtıZ yeni hı 
yat şartlarının icabı olarak fa(lia 
tile bu inkişaf yolwıda bultwdu· 
ğunu söyliycbilirlz. 

~ intikam lıl$.sile kaynıyordu. Tor
dicu biuat lrendısln1n para venmş 
olduiunu tnsdık elti. Mıralayı Sol ce
nahın tclıdicline karşı acretlı bir a
dam gıbi kullanmıştı. Kendı ı için 
de ş:ıhsl bir re.klfım njans1 hizmet ni 
gôrdüımuştu. Tordi , ın Lyon mah
kemesmd~ i(!h de~ne ıore ayn. 
iddia Lm:al hakkında da docru ldı. 

O dn De la Rocque'a kcndı lehinde 
lıa1kın 'cvk \•e galeyanııu isbat edt'r 
b!r nüm.ay!~ tertip edılmesı için para 
vermişti. Tnrdicu 8U i7.ahatta bulun
du: 

Bugünkü hali ile endüstrl a
lanında vereceği mezunlara olan 
sert ıihtiyacı kısmen k:arşılaına;k
la. beraber ikmnl.ind bızi zorlayı 
cı malzeme, ders araçlan eakı
mından eksikleri vardır. Bunlar 
da tamantlanmalıdır. T.eknik o
kulun gençlerini de çok uyanık 
buldum. Bu yıl, okuln girenleri-

Sılrlııye vekilliğinin miimessil 
sifatile İstanbul hastahaneleri -
nin değerli başhekimlerinin de 
bulı...nduklan bir toplantıda, bil
h~ tıp fakültesi talebesini daı
ha r.Juı.t bir nisbette hasta g6-
ro llmesi iç.in Üniversiteye ait 
yat • detlennı 350 - 400 kadar 
arttırmak için tedbirler düşüıı
dtık. Tıp fn.'kültesi ve staj yapa
cak -0laıı hekim adamlarımız 
fa?la hasta ve hastayı fazla gfi~ 
rerek mesleklennde tatbiki bil -
gilcr ve melekeler kazanacak -
ları için bu cihetin üstünde e -
hemmiyetle durmaktayız. Yatak 
ları,söylediğim sayıda nrt:tırmak 
için meseleyi kendilerine arzet -
tiğim sayın Başvekilim şahsen 
bu mühim öğretim işile ilgilen
diler. Üniversite rektörü ve fa
külte dekanından iza.lu.ı.t aldı
lar. İçinde bulunduğumuz ders 
yılını bu nokta.dan kaybetmemek 
için kendilerinden telekki etti
"im direktifi tatbik etmek hu -
susunda icabeden tertıbat ve 
kararlar aJınmıştır. 

,.. a Güzin. m ı J - ları ve hal.temleri 
111 "' Buuüıı Fenerbahçe ve Şeref 

Bu gidişten memnun o)!n -
mak söyle dursun, onu teşvi 
etmek borcum1.12.dur. llerhaldt 
gençlerin bedeni sıhlı t ve muw 
zene bahs · ndc pek de ana ve b • 
balarını örnek edinmeleri tmrsı· 
ye -0lum:ı.maz. 

Ben nilfu7Ju şurlf ve itişns kuv
\"etleifoc karşı nız •• m ve nsnyi kuv
\"etlcrlle nlultabele etmek münasıp o
lacagı k na.atindcyim. Dort bcıı yüz 
bin komUni!!'tfn muhtemel kıyamları
no knrtı koymak me.,;klınde idim. 
Ateş Haçından son derece ~ hizmet 
görd!lm. Nercd ve ue zaman on1ar
dıın talepte bulundum ise intizam ve 
ı>8ayişl muhafına ettıler. 

Muhakemeden bir kaç gün sonra, 
orta ynş!ı bir adam Cbau~psin ka
bine n111~ırlanndan birinin apartma
nmn gitti. İsmini vcnnekten imtina 
etti ve esrar ile ört\iHl glbi göründü. 
Nnzırın başından Jzynldı!ı zzımnn. 
nuınn elinde cgizlı ıhtı1Al ha.rekct
lerh komtt i edı verilen teşkilatın 
p-ınnlı:ınnın tekmil tafSilAtını h:ni 
bir rapor bulunuyordu. Blr meçhul 
%lyaretçi De la Rocque tanıftndan 

gönderllmistı. 

. çerisinde lise mezwıları bile ol
duğunu gördüm. Makineci ve 
inşaatçı millıendi~er yetiştiren 
bu fen kurumumuza, gelişme ve 
ilerleme hususwıd.a emniyet ede 
bileccf.imiz intibamı almış bulu
nuyorum. Her iki müessesenıi
zin vü'ksek öğretim heyeti ile te
mas ettim. Keııdilerile beraber 
konu~tum. Memleketimize de -
ğerli fen adamları yetiştiren ar 
kadaşlarnnızı aynı nıhta, ayni 
amaçta ve hepimizle beraber ay
ni voldn ve emekte buldum. tik 
işim, aldığım bu ımüsbet duyğu
lan Başvekilime ve Büyük Şefi
me arzetmek olacaktır. 

Bundan sonra güzel samı.tlar 
akademisinde ve yüksek mühen 
dis okulunda ayn birer mimar -
Tık şubesinden her ikisinin de 
deva.ıh edeceğini söyliyen vekil, 
sözlerine şu suretle dev.a.m etm.i§ 
tir : 

Dell.lltt kendisine gösterildiği za- "Bizim usulüınüzde varı yok 
tnnn, Cbautemps bu tehdide karsı etmek yoktur. Eskiler var.sa ta
dcrhal harekete ı:etmefe kendisini mamlıya.rak bu memleketin susa 
mecbur cOraU. dığı iliın1fen, sanat adamlarını im 
~i g(lnü tRlcriben beJ yüz ta- kfının en geniş nisbetinde yetiş

harri cmimıımesı ısdnr edllmiEti Po- tirmektir. Şurası mu.lraıkkaJct:ır 
lis yüzlerce ikametgtı.hı, ynzıhııne)'i ki, yüksek mühendis okııhnıdıı 
ve depoyu bnstı. ZabtUı memurları bilhassa son iki sene içinde ku.v
hayret verici gannlm Ue avdet ettiler: vetle.nmi§ olan bu şu.benin yürii
~O ~klneli üi!ck, U5 kUçllk mııki- yüşü.nü ve.verimini arttırmakta.ıı. 
neli tüfek, ta.loiben 30 tmık ve tay- başka ibir hareket doğru ola -
yare dıı.!i topu, Utl ton yilksclt infilltk maz. Bu meseleyi, bir iki gün 
!naddesi ve daha bir çok tüfek ve evvel toplamna.lnrında bulundu
binlct"ce sandık cephane. Gora}larıo ğum güzel santalar akademisi 
altında ve hUcra çlfillklerde gizil Js- mimarlık şubesinin profesörle
tilıldunlar k~eciilml ti. Kuvveti rile de konu~um. Güzel sanat. 
radyo vericf Vt- alıcı cihazları ve gb:- lar mimarlık kısmı son iki yılda 
1: f.(olt"fOQ t tsat.ı dn clP. g~rilmişü. §imdiye kadar görülmemiş, bir 
sn~ ı r Alman ltalyan nsi lsp:m- rağbeti ve dileği kazarunıştır. 

voı \ t' tn iliz t•uı!nul~ttnd n ld ler. Her .ki kurumda yerimiz ve cle
Y \ ıf. • 1 m hlm r manlarımız bol olsa, buITTink:U ta. 

tt U ·a kunr Yl erıerln )ebemizin hiç değilse füik t fazla 
1 Du el Gn r Do arazi nı mimar olarak yetistirf'bikce 

Tıp fakültesi, fen ve edebiyat 
fakültelerinin kimya ve coğraf
va aibi lasunlan, tatbikatı da i
cab ettirdiğinden buralar.a. gele
cek ~:OOY! elimizdeki kadroya, 
maddi ımkana ve ihtiyaca göre 
nisbetlem<ik için incelemeler ya
pıl.ınaktadır, Mmwl>aka ve seç -
me sistemine gitmek zarureti 
karşısında bulunuyoruz. 

F8Jür talebeler için 

lki seneden beri üstünde dur
duğumuz ancak mevcudun geniş 
lemesi şeklinde ve az nisbette ça 
re bulabild4,'Jimiz yurd meseleSi
ni, bu yıl kökten olmasa bile , 
bu husustaki sıkıntıyı hiç o.lana.z 
sa yan yarıya indirecek surette 
halletmek ~çin tedbir alma Yo
lı..ıodayız. Başvekı:iliınin amri ve 
tensibi ile vali ve i!!ıiveraite rek
törü, partimizin ~"'1tanı yer bul 
mak için ödevlendirihnişlerdir • 
Kendilerile temas ettim. Bu yıl 
içinde bulunduğumuz şartlara 
ve imkanlara. göre bina ve tesi
sat temin olunabilecektir. Fakir 
talebemizin bizi çok üzen yaşa
ma. şartlarını kola.ylaştmp daha 
ra.ba.t c;.a3ışmatarım temin ede -
ceğimi.z eiinler yakındır." 

__ .,.,.,..._______________ stadlarında liğ ma!;larına de-

"Bir şey olmaz. Göreceksin bizi serbest bırakacak- vam edilecektir. 
lar, yine eski hayatımızı yaşamağa başlıyacağız,, Font-slr.ılıçe Stadında : 

Sa t 9.30 Topkapı - Alemdar Zj aat Ve ili 
iki ?üçük sevgilinin marifetleri 

Birinci sulh ceza mahkemesin· 
önune, bir bekti refnkatinde gire
bllmişlerdi. l:.'rkek çok çok on yedi 

yaşından :Cnzla dcgildi. Henüz 13 
yaşındaki scvgılısinin cllcrlni llVUÇ 

lnrı arasma almtE: 
- Korkma Guzin. korkma di

yordu, lbır ı;cy olmaz. Oörccckshı 
btzi serbest bırakacnklıır. Yine 
eski hayatımızı yaşarnrığa b~

yacağız. Hem senin için ı.oı kulacak 
bir şey yok. 

- Zaten benim kcndi.-ndcn kor
kum yok ki, tbrahlm, yalnız selli 
tevkif etmesinler. Bütim encüşcm 
bu. 

- Etmezler, etmezler. Yaşım kfl
çüırtür. Bundan dolayı kurtulaca
~. 

- tnşa~:ıh. Ah yarnbbim sen 
bize ncı. 

Adliye koridorlarında olm~ 
bu iki küçük l\şıkın Romeo Jülyet 
eserini oynadıklarını, hem de bü
y{lk blr muvaffakiyetle oynadık

lnnnı sanırdınız: 

Adı Güzin olan kız 13 yaşında 
olmasına ra~men bir genç kız ka
dar gellşm.iş ve oldukça da g(lzel
leşmişti. 

1'T yıısındaki scvgru ise, uıyıf 
nabit. :tnce uzun boylu bir çocuk
tu. Aksaray civarında ayn! rnnhnl
lede oturan tbrahim ile Güzin ti 
mektebe gittikleri zamandnn berl 
scvişmeğe bnşlnmışlar ve evlenme
ğe, ancak bunun zamanını bcklc
mcğc knrnr vennlslerdlr. LAldn 
geçenlerde, Güzin pürtcifıs ibnıhl
me gelml:;: 

Aman 1br.ıhiı:n anam, babam 

beni zorla birisi ile cvlcndirecekler 
kaçnlım. 

Bunun ilzcrine do!ruca bir ak
rabalnruun evine gıtnuşlcr ve bu
radn bir kaç gün kalarak btrbirle
rinln olduktan .sonra izlerini kay
bcttırmek üzere Baııdırmuya git
mişler. lki kuçük sevgili burada 
bir müddet yaşamıslıır ve nihayet 
işin unutuld$ zannile döndük-· 
lcri zaman yakalaıunı~lnr. 
Şimdi İbrahim 13 yaşında, rc~c.l 

olmayan bir kızı kncırmak ve blk
rlnf izale etmek ile suçludur. 

Guz.in, rengi atmış, dudakları 
titriycrek mütemadiyen göz yaşı 
döküyor, İbrahim de kendisıni te
selliye çıılışıyordu. Nihayet mah
kemeye sokuldular. t~in mnhiyc
tlnin ve yaşlarının küçükliil!ü dolıı 
yısilc de gizll yapılan sorgulnn 
sonunda :tbrahimin tevki! olunınn
s;ı, GüUnln de on.nesine teslim e
dilmesi knrarlnştınlrnışt.ı. 

Her ikisi de hüngür hüngür ağ
la.yarak dışarı çıkarıldılar. Güzin, 
:iandarmaya teslim edilerek Metn 
%0rla götürlilen lbrahimin nrka
sındnn hüngür hüneilr aflayor: 

- Evime eitmero. Beni orayn 
efuıderemezsiniz Ben ibrnhimden 

:ıyn yaşıymns:m .. Sevgili.mi iste
rim. Di7e ba!ı.nyordu. Fakat o d:ı 
iri yarı bekçinin kuvvetli kolla
nndan kurtulmnıyordu. 

Nihayet beltçl, 13 :raşmdnl:i genç 
kadını (1) ~ye sürükleye 
ailesine teslim etmek üzere götUr
di.ı, koridor da eski sessiıllğlno 
dönd!l. 

'--------------------------J 

Hakem : Şekip yan hakem Sa
balınttin, Halit. 

Sa.at 11.30 Davutpaşa - Rami 
Hakem : Nejad yanhakcm Ni
hat. 

Saat 13.30 Beykoz - Vefa ha-

Zıraat Vekili Muhlis Erknıen 
dün Aııkar.adan şehrimize gd 
miştir. 

-----ıt«:----

kem : B. Eşref Mutlu yanha- Ağır yaraladı 
kem : Resat, Nurettin 

Saat 15.30 Fenerbahçe - ıs,. Feriköyünde İpsala.ki o.dmd ı 
tanbu1spor hakem : Necdet yan birinin fırınında ç:ılışan Y?.kup 
hakem. Galip, Mustafa. ile Rıza bir iş meselesınden do-

Şeııcf Sbdında : layı kavğa etmişler, Ya.kup er· 
Saat 11.30 Silleymaniye - Af- ne bir odun alarak Rı7.ayı b:ı.

iuntuP. hak€illl : Sami yan ıııa _ Rindan ag1r surette yaralamı...-
kem. Bahattin, Muzaffer. tır. Yaralı tedavi altına alın 

Saat 13.30 Beyoğluspor _ Tak mı§, suçlu yakalamn.ıştır. 
sim ihakem : Feridµn yan hakem ı 
Bülmıt, Selimi. I" 

Saat 15.30 Be~ - Galata- Yeni 
saray hakem : Şazi Tezcnn yanı •""'""'""'.-vvvvvvvvvvvv......,~~• 
hakem . .Ad.nan. Tarık. ------..... ~ 

Bir kaza 

ABONE BEDELi 

IENELIK 
6 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLll< 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr,,_ 2700 K'1. 
760 • 14&0 • 
4Ga • 800 • 

150 • &00 • 

Va.1nnan Yunus Çaylak, ida
resindeki tramvay, Fenerbahçe
den Kadıköye gelirken, tclör Ha 
limin idaresinde 4039 numarnıı •---T-A_K_V_l_M---ı 
k.amymıla çarpışmıştır. Müsade-
me bir ıhayli şiddetli olmuş, yol- HIZ.IR 16? GÜN 292 AY 10 
cular telftşa dÜ§müşlerse de in- a----· 
sanca bir zayiat olmnmış, ara- 1360 ba:lıax hasara uğrrunışt.ır. 
~'V" ~ V'VVVVV\" ıamazan 

Oçüncll yılına basan ve diınyanın 

1357 

o. Teşrıiı 1. Teşrin 
1941 _6 _.. altını üstUnc i(etirmckte olan harp 2 7 

bizi d!llıa kuvvetli, daha tertiplı ve •----• 
tedbirli olmafa zorlamalctndır. .Eıı 

çetin vaziy1.:tl<>r karşısında b.ile, bu
güne kadar olduğu gibi, ~ld • , e 
sarsılmaz durnbilmeğe dc"am ectc
bilmck için, daha kuvvetlı, olmak 
hazırlı .. wdnyız. Siz bu h ırlı • rı. 
fitre ve zcl.atınızla, haı k u ıu a 

PAZAR 

yardım ederek kol:ıyl.:ı tır 
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1 an e iğ 
(Baş tarofı 1 incide) 

Bu muharebelerde şimdiye 
kadar &18.196 esir alınmış, 1197 
tunk, muhtelıf çapta 5229 top ve 
sayı m·· kiliı o yan 
mi.ktardı:ı muazzam harp malze
mesi iğtinam ı; eya tılırip o un
mWJtur. 
Düşm:ının kt.nlt zayiatı va -

himdir. 
Sovy t hududu, 18 (a.a.) -

Rus - Alır.an muharebesinin 
117 inci günü, yoı.i başlayan 
Moskova mub.arebern ve "ki ay
danberi muhasara altında bulu
r.an Odes:ımın sulrutil tcma.yilz 
etmektedir ?:lo m:a · rinde 
iki hlicum belirm :ted"r: 

Nu: ıolyon s fer yo u ve> MJ -
kova üzerine te h cıiılen c p
he hücumu ve ro• a ;ır Oka 15-

tikaınetincl n g ·len dfü~ınaıı 
çembcrlcmP-sinin rephe hül"umu 
ara:lliıın tab w 'Stln'i m~niaları 
ve Mnre-sa.l Tireocenln un trıu
ha!"C ye sürdüğti takvi~ kı a
larının mukn 'C'•neti yü.ciınc1en 
pek bati terakkiler kaydetmek
tedir. 

Roıro, ıs fıı.a) - Stdani: 
Odesa muazzam bir alevden ıba
ret kalmıstır. Bütili şehir kor 
hailnde bir at.es gibi çatırd:ı -
maktadır. l:fer t:::re.ftn cvleı in 
tahtalarını kemiren a e-;in sesi 
ve yıkılan duvarlarm güriiltüsil 
i~itilmektedir. 

Hel'iinki. 18 (a.a.) - Fin res
mi tebli~i: 

1 nırte_~in tarihine kadar Fın 
Jnıvvetl ri tara:fındrn eld ·edilen 
muvaffa.kiyetlerle a.lınrın ga.n.a. -
im hü1asası a.,.c:;ağıya dercedil
miı:tt:ir. 

Fin km:vetleri Sovyetlerdcm. 
51.000 tiifek, 2500 eri ateşli tü
fek, 1500 mitralyöz, 1.000 den 
fo.!7.la bomba topu. 1.040 top. 30 
1.':.ilyon mermi, yüz binlerce })om 
ba 'e el bombası iğtinam etmis-
lerdir. 1 

En büyük Macera ve Aşk 
1llmi olan 

" YENt SABAH 

s n 
ovyet ebrği 

(Baş tarafı 1 incidP) 
gesinde vazifelerini ifa etmiş o- 1 Yazan: A. C. SARA ÇOGLlif 

şark a 
aziyet 

(Baş tarafı 1 incide) 
züesindcn de ayrılmamıştır. Bu 
vaziyet, Japon tarihinde ilk e. 
fa vulrua geliyor. Başvekil, Har
biye ve Da.biliye Naurlıklarını 
da uhdesinde bulımdurmakta
dır. 

lan kıtalarunız donanma tarafın Azizim efendim, 
dan büyük bir intizamla ve hiç Ş b Mektubunuzu a.ldıro. lmze. ye,. 
zayiat vermeaen cephenin baş- e e f ayra • ~e {S. Güngör) ü görünce~ 
ka kesimlerine na.kledik:misler - biraz dunıJadım : ş yet (S) Sa--
dir. m d lii.hnddin) in ilk harfi ise gaze-

Sovyet ilatalarının Odesayı ID an SODra teci arkadaşlarmıı.zdan bir11e a-
talı.Uve etmek mecburiyetinde k da.i oluyorsunuz. DurnlarnaTtllJJ 
ka~clıkla.rına dair .Alma.n radyo- veri ece sebebi de mektubun adamn12 
su tarafından yapılan ~yiat hiç gamtecinbı bir azizliği olması ih 
bir esasa istinad etmemekte. Ankara 18 (Hususi Muhabiri- :timalinden neş'et ediyoriu. Lfı.. 
dir. l:lnkikatte Ode.sanın tahli· miz bildiriyor) - Bıırada. alft.. ikin satırları bitirince anladım ki 

Gmniler_. Çin t clıı.poıı sularını yesi Alınan ve Romen kıtalan - kadar makamlardan yaptığım bu is.im ve soyadı benzerliği sa• 
rerlwdiyorlar nın ·ta.zkikiyle aHlkadıır olmayan tahldka.ta göre bayram dolayısi- dece tesadüfün bir cilvesidir. 

Va.~gtou. 18 (a..a.) - Amc- stra+:eji sebepler dolayısile ve le maaşla.rın pazartesi veya salı Gelelim uzun uzadıya ıbahset· 
rika ticaret gemilerinin hepsi, kızılordu yüksek kumanda he- günü verilmesi mevzuu bahis de- 1ılği'niz kalorifer işine : füik sa.-
Çin ve Japon ularıru terk eru- yetinin crr..rile yapılmıştır. ğildir. hiplerinin Tesrinievvelde kalori-
rıni almışlardır. Maaşlar ayın y:ir.ıni yedisin- fer yah'lllnyıp kiracılarını tir tir 

Muş.iliit!.cr, '\ aziycti ciddi ol- Moslrnva uçrk şehir mi ilfuı de geçen yıl olduğu gibi Cilın ~ titrettiklerinden şik ·yet ediyor, 
duj;ru mütalcasındadırlar. Kana- eıUlooek '! huriyct Bayramı arifesinde ve- bu isin "kanın i" bır hal sureti-
dad&Jd Ja}>onların b r.Jnpan ge- J .. ondra, 18 (a.a.l - :Mosko-J rilecektH-. ne bııgiamnasının muvafık ola-
ı:nisile memlekete dörunek iste - ,'ttdan bildi>iliyor : Maliye Vekaleti ilgili makam- cağını yazıyQJ'Sunw:. 
dikleri sl myor. Burada Ja- Moskovamn açık şehir ilan e- l:ı.ra bu hususta emir öndermiş- Bu meselenin kökünden halli 
pon ko nsı. 23000 kadardır. dilereği zannedilmiyor. Sovyet tir. için herşeydcn evvel İsta.nbulda 

Nevyorktan bildiril~ğine gb· devfot merkezinin icap ederse soi{uk.Iaruı haııgı ayda bll.§ladı-
re, matbua.tın umumi kanaati, sokak m:ıhnrebelcrine sahne o1n 1 ğını, buyurduğunuz gibi, "kanu-
Buyük Okyaınısta harp tehlike- cap tahmbı ediliyor. Bulgarı·s't-a da ni şekilde'' tcsbit etmek ıcı:.p 
leri ihtimallerinin arttığı mcr- Gelen bir hebere göre, şehir l eder. H4fbuki !stanbulumuzun 
kezind air. etrafında 'ehennemi bir muha - ' havasına hiç güven olmaz. öyle 
~uf bir muharrir; harbin 1 rebc cereyan etmektedir. R »o• ilkteı)rinler olur ki ağustosa taş 

pek yakın 01cıuğu.nu söylemekte Rus' .. -n + .... -~.- oman ya ve Ma· cıkartırıar; insan buram buram 
ve irnalil.tm arttırılmasını iste - uw-ı .-...ı-.ıu;M& terler ve kalorıfer 'tleğıl .bir bar-
mektedir. Londra, 18 (a..a.) - Mos'ko- Carİstanla Ünase• dak .sofuk limonab3 ile serin bir 

Vaşington Star gazet.esi, Ja - vada çıkan Pravada gazetesi b t .ri ... I • ıkii§e derdile yanar tutımur. Şlın 
ponyanuı ya Sibiryaya, yahut Rusların çarşamba gecesi Al-! a ger5-.ıae ıyor di sizin teklifiniz veçhile apartr 
da Felemenk Hindistanına brşı ~.anları Kalin~ndcı:ı .tardetm(.~ Lon~ 18 (a.a.) _ Haber a- l man sahipleri ilkteşrinde kalori-
taarruza geçeceğini yazmakta • ıçın mu:va.ffwk1vetli bır mukabıl 1ındığına göre Sofyanın şimalin- ferlerini fayrap etmeğe mecbur 
dır. taarruzda bulunduklarıru .. Yaz : de Bulgar ordusu hesabına ça- odiTırlerse yazdan arta kalına bir 

Vasington, 18 (:ı..a. - Bir teb- maktadır. RuSiarın para.şutle ı- lış n Kostinbord kimya fahri _ ilkteşrin günü kaloriferle hımıa
liğe göre, Amerika Hariciye Nti.· nen Alınaıılnrı imha etm.i§oler ve kasının büyük bir kısmı sabotaj ma dörunü.~. bir dairenin .kiracı
zırile Müsteşar S. Welles, den ueru mevzilerde toplandıktan cıların çıkardığı bir yangın ne-1 Y!l vcre~g!. ~eruı~! . eza~ 
Japon elçi~ini celbederek görüş- sonra motoslkletlli kıt.alarm Ye j ticcsinde hnrap olmuştur. ı bılmem goz onüne.g~~mı ~ 
n:ıüşlerdir. Görüşme mevzuu BU- tO"'"Unun varclımile 'bir mukabil Diğer cihetten Sofya umumi Ra~"a ~lık ve glineşh. giderse 
leşik Amerika ile Japonya mü - taarruza geçerek düşmanı geri knrargll.hımn önünde iki Alman kaloıife:·ı. yakmayıversın dıye . 
nasebetlerinc inhisar etmiştir. ;püskürtmüşlerdir. 1 askeri öldürülmüştür. 1 cek~e~z, ama bu sefer de ev 

••••••N•t1•04N0••990•••••••••••••ooıııı•M•• Bundan b<ışka Macar • Rumen salı..ibı : 
münasebetlerinin bozulduğu gci-1 - Ha~', be~ n~uslu. bir 

Artırma ve eksiltmeye girenler! rilımcktedir. acıa~m. ilkteşrın gırer gımıez 
. kalorüer kıazaııına ateş Yerece-

Tran~Jvanya hakkın~ bır ğhni imzamı taşıyu:ı bir kon
b~ak.nlc neşreden B~reı?te l tratla teahlıüt etmiş bulunuyo
muntElf]ır .Adevcrul .~tesı M.ı- rum. Teahhüdünı•· yerine getir
carlara şıddetle hucıım eder~k mek, imzamın şeref'mi korumak 
bunların A vrupada ycrlc.c;mıı; 1 isterim; ille yakacağnn da ya
Asvalı ve Hunleıin ahfadı ol· ı lmdJ.ğım. .. Dıye tutturursa ne 

O eahhi ler 
Tasarruf bonosiyle iş görünüz! 

zanır 1 iZ 

ııinemıısındn 

· SELAH o 

.Bayram ınilnascbetile senenin en 
muazzam aı;k ve k-atramanlık 

ı:ahe:cıi 

İN EYU I 
ve 

OZA L 
2 evre 12 kısım hepsi bir en 

DiKKAT~ Bu film bu sene Mısırd;ı çevrilmiştir. 6 sen evvel Amcri
koda 7apıl:ın Ehlisalip muharebeleri illmi ıle hiç bir al!ıkn ı yoktur 

y- çe sözlü ve Tü k m s"k.isi 
Boz Aslan şarkılıırtru 

soyleyen 

Münir 
Nu eddin 

Bütün şarkiliırı 
Hazırlııya.n: OST AD 

Sadettin 
Kaynak 

Selouının sar.kiliınnı 
söyleyen 

duklarını yazmaktadır. yaparsınız? 
. Bulgarların Rumanyada 700 Görülüyor ki b uişın koııtrnt-

bın Bulgar yaşadığını iddia ('- la. kanunla, mahkeme ile halli 
derek Dobrucarun üst tarafııu müşkül \'C her akdin esas tame· 
da i~ted.ikleri söylenmektedir. lini teşkil etmesi lawngelen 
Rumen. gazeteleri bu iddiaya hüsnüniyet, mütekabil emniyet 
Bulgarıs}anda .. 200 bin Rum~n '\'C itimat mefhunıl rına riayct
bulwıdugım.u .soy~emek suretile ten ba.,ka çık:r bir yolu yok. 
cevap vermektedır. Saygılanımıı knbuliinü dr1erim . 

LALE Sineması 
~ugün TMIAMEN ltENl\LI 

• 
·~aıikasilc bütün 1stanbu1u heyecandan sarsacak .. Alkı..c;t&"'l 
ınletecek.. Bu eşsiz filmı siz dt> görünüz. 

Bugün saat ı 1 se halk mat!nezf 

A.?:ABAOINJN KIZlN,wm daha he~-Qt,A,C.llJ,Lo 

ronıa.nlarmd ela.ha c:ınh ... 
CHRİSTİNA SODEl:UAUM'nı tem.sil ettiği 

çı n a 
(Die P.eisc nac.h Tilsitt) 

Ş K 
göz yaşbn döktürecek filmi ol 

KONCA) fllmlnln unutulmc yıldızı 

Yeni o:: DJ 1B'~ GLO iA JEAN 
Şarkı Kralı ve Bl .. NG G 
Rndyo yıldw 

OSBY ile ilk defa ol;ı-
rak yru:attıklnrı 

Sinemasınm LÜKSÜ .. . 

Sinemasmm +<onforu .. . 

.. 
w L 

tarafından fevk IAıfo bir ıurcLte temsil e:ı ı n ŞAHANE 

r ÇE ı/O) 
lıu OÜZ('1 " raya bOytik b r Halk c&lbetm idedir. 
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Hergeleci, İznik yolunu tuttn. 
Orada hcmşerilcrinden muha · 
cirler vardı. Onların yanına gi
decekti. Karadan Kesteli geçti. 
Dirnbosa geldi. Burası bir rum 
köyü idı. Orada misafir kaldı. 
Dimbos Bursaya altı yedi saat: 
kadar vardı. Hergeleci, o gece 
&"lbaha kadar uyuyamadı. 

Bakınız Hergeleci, bu, güreş 
içın bana neler söylemişti : Ben. 
ihtiyar Heı-geleciye bir gün sor· 
muştum: 

- Usta! Bursada Rüstemle 
nasıl oldu gürcşiniz? 

- Bir kılçıkta yt>ııdi beni... 
- Güreş çok s\irdü mü?. 
- Ancak yarım saat ... 
- NaSıl oJdu da kılçığa gel-

dm 7 
- Ben, kasık sarması dol -

durdum .. Yana bükülüp arka a
yağı bon.ıp hasmın üzerine yük 
lenip yenecektim .. Ben, hareke
te basµarken birden bire yana 
dütüm.. Aklım başımdan git
mişti. Bu an içinde gözlerimı a
çıp baktığım zaman gök yüzünü 
gördüm. Anladım ki, sırtım ye
re' urmuş .. Oldut;'llm yerd~n na-
811 kalkdığımı, meydanı bırakıp 
nasıl kaçtığımı bilmiyordum .. 

1 Yalnız, Bureaya iki saat olan 

1 
Kcı.-t.cl köyüne geldiP.im zaman 
aklım başıma geldi. Çünkü bu 
köy RUstemin köyü idi. O vakıt 
ağlamağa başladını .. Ve, köylü 
ye gözükmeden uzaklaştım .. Mü
dım. Dimbosa geldim. Dimbos 
temadi yen yürüdüm. Ve, ağla -
bir teı>e üzerinde ve, Yenişehir 
ovasının üstünde ve g~idinde 
biı yerdir. Orada kaldım. Büttin 
gece uyumadım .. Asabım yerin· 
den oynamıştı. Sabah olur ol -
maz.. Tekrar yola düzüldüm .. 
Yenişehir ovasına düştüm.. Ha
va çok sıcaktı. Ova uzun oldu
ğundan içime sıkıntı basmıştı . 
M ütcmadiyen gözlerim dolup 
bOşalıyordu. Nihayet ovanın or
tasında bir köy vardı. Koyun
hisur derler .. Oraya va.rabildım. 
'J ... Kat.mı kesilmişti. Hani yürüye 
memezlikten dei:ril .. Ben çok ko
~r, ve çok yürürdüm .. Asabım 
bozulmuştu. Nihayet, Koyunhi
sarda kaldım. Fakat, burası sıt
malı berbat bir yerdi Su, yoktu. 
Kuyu suyu içiyorlardı. Kuyular 
da aacak iki adam boyunda 81-
nklann ucuna bağianJll1' tene
kelerle au Çekiyorla.rdı. Su, bu
lanık ve. içinde kurbağalar yü
ııüyordu. Her ne hal iae o geceyi 
bilınecburiye ora.da geçirdim .. 
Tine gözüme uyku girmedi. Sa
bah nam~ru kılar kılmaz yola 
düzüldüm.. Nihayet ovanın di
binde bulunan Y~ire gel -
dim. Yeni.şehirlilere gözükmek 
istemiyordum, Çlnkü, H&lim pa 
p.ıuıı bat pehlivanı ara.p Sa.it , 
YenieebirJi idl. Yani mUhacit'cti. 
Y mişehirde dmmak olmudı • 
Jl'aka.t ~. }'Oljwıdum, 8U • 
.u.dum .. fl'mrıdan etmek atmak 
~, P'm.TamMımrada 

n? 

8.30 Program 
8.33 Müzik 

PROGRAMI 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest 

• • • 
1. TUm. Aı. D. Bafkanlıliından: 

l - 337 dotumlu ve bu doğunılu
lıu-la muameleye tfıbi olanık asker
liklerine karar verilmiş olıın ehlı -
yetnamesiz kısa hizmetliler l/l l/941 
brihindc hazır\ık kıt'nsında b•.ı- , 
lunmak üzere sevkedilecekleıindcn 

bunların Birincit~rin ayının 27 inci 
ı;azartesi günil şubelerine murrıc:aat 

ederek muamelelerini yaptırmalnrı. 
2 - Yine, askerliklerine knrnr ve-

rilmiş olan ve ikinciteşrtn ayının bi
rinde Yedek Subay okuluna gitmele
ıi lhım gelen yiikı;ek ehllyetnamcll 
kısa hizmetlilerin de nskerlik iıslcrlnl 
ikmal ettirmek için Birinciteşnn n;n
nın 27 inci pazartesi gunune kodoır 
ıubelerlnc müracaat etmeleri, 

3 - Bu kısa hlı.ıneUılerden mıırn-

olan ve muanwle görmus bulunaı:l:ı
rın yine iUbelcrine, ve taşrıılı olan
ların da yab:ıncı şubelere mOruc:ıı.ıt 

ederek muamelelerini ikmal ettirm. -
leri illn olWlur. 

• • • 
F.titı Alkertlk ıubeshıdeıı: 

Lev. As. Teğm. Cemal oğlu Hakkı 

llebmei oğlu 

rl':Nt SABAH 

PAZAR SOHBETİ 
Eski Orta Oyunlata 

dır. Bilhassa yahudi, ve rumclili 
taklitlerinde ... 

Yirmil>eş, otuz yıl evvel, Üs
küdar gençleri. aralannda, orta 
oyunla.n oynarlardı. 1smail Şey
da zenneye çıkaırd.ı, hürriyet.in 
il&nı.nı takip eden günlerde, bir 
çok mlı:ah gv.etelerine karika
türler yapan, mi.r:a.h mecm.ual.a
n çıkaran ve çok espritüel bir 
san 'latkar olan maıtbaacı a.rk&
daŞa.rııxuzdan .Abidin merhu
mun kardeşi merhum Osm~ 
Münir, muhtelif taklitler yapar
dı. Hele, dostwn Burhan Fel~ 
acem. taklitlerine doyum olmaz
dı. o kadar ki, profesyonel 
ta.k.litcller içinde acem taklidi ya 
pan yoktu. Ve hala da. yoktur. 
Burhanın : 

Merlıabe. ey seri sıel'8em zedei 
Eyrani, 

Abiklen yob mi saaa beç fcleğin 
eh~i! 

Beyitlerile başlıyan kas.idesi 
çok meşhurdur. Ve bunu o kadar 
bir ustalık.la okurdu ki mey<lan
da. .. 

* Bu yıl ramazan, o kadar ça-
buk geçti ki ... Tıpkı günii birlik 
gelen bir misa.f ir gibi... Tabii 
böyle olacaktı. Bu maddei didiş 
me, devri içinde, o eski, hayali, 
esrarlı ramazanlar elbette ça
buk geçecekti. o fazla, sük(ınet, 
sessi7..lik, b u g ü n ü n şart
larilc elbette bağdaşamazdı. El-
bette çabuk geçecekti ! 1 

Elveda şehri Raına.,_a.n! .. 
Sohbet.fıever 

Bayramda yalnız 

llZILAY GAZETESİ 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 fubat, 2 Mayıe, 

1 Atustoc, 8 lklftOitevln 
tarthlnde yepıltr. 

Çıkacaktır. 

~ 
:;;'~ 

'ft!f!f: ~ jf 
f/!~ :,·:z 

~gıı!f 
4!1:/:;E 

yardım 

~,:;; 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 Llıiıı.k = 2000.-Ll.ra 
s ~ 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 , 
8 > 

35 , 
80 > 

300 > 

750 
soo 
250 
100 
50 
20 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

= 1500.- > 
= 2.000.- > 
= 2.000.- > 
= 3500.- > 
= 4000.- > 
= 8000.- > 

=:========================A 
lstanbul Elektrill. Tram1Jag ve 'f/Jt111 

işletmeleri Umum Müdllrlüğllnde~ • 
1.) Mahammen bedeli 47.700 lira tutan 88C.OOO adet ekmek aÇll' t 

nıa usulfle aatm alınacaktır. 1 ~ ~ 
2.) Eksiltme 27/10/1.941 pazarlıesi 86nil aat W de lıııleıtn ~ ( 

kabnda yapılacaktır. 
3.)Muva.kkat teminat 357T,50 lirarlır. d 
4.) Bu ekmekler giınde tahminen 2.000 adet olmak şın·tile \'C 1 

aşaiıdaki ambarlarına hızalarında yazılı miktarlarda tP&l..ım ediJet•e1't.r• 
Her gün 1101 ileçck mlktu 

660 Şişli 

ı87 Takslm 
132 Metro Ha> 
119 Si15htar 
81 Beyazıt 

417 Aksnray 
264 Be~ikt.aş 

55 Kadıköy 

85 Müteferrik 
Yukarıda yazılı aınbarlarıı verllecf!k miktnrlar üzerinden ıı>-rı 

biri veya bir ka~·ı iç-in de kısmi tekli(l,,r kabul edılebilir. 
5,) İsteklilerin bu iş için tanzim edil~ ş:ırtnnıneleri Levazıınd3 

leri ve kanuni vesikaları ve mu\•ak'«ıt temimıtları ile ilan edilen gı.ı 
~atte komisyonda hazır bulunımıl:ırı. (9279) 

. ~./ .~\! : J . -111 

OKUL GRAMERi 
EL KİT ABt 

Yazan: 

Peya1ııi SAFA 
Gramer komısJonuııun koydugu es:ıslara göre 

Hazırlanan ilk ve tek cı;eı· 

Fiyatı 25 kUruftur 

Satış ;>eri: Climhuriyet Kit.ııpe' 1 

tr:tanbul, •Ankara caddesi No. 101 

.... · ... , . · .. ,••:,.. .:.:-·. '. .. ~::. 

I - Keşif ve şartnaınelerj mucibine"' Çaınaltı tuzlıısı amele yen1e!c11' 
in~:ıatı işi kapalı zarf u::.-ulıle yapılııcaktır. 

II - Keşif bedeli 14150.71 lira olup muvakkat teminatı (}()61,31' 
r11dır. 

IH - Eksiltme 4/XI/1941 salı günli sa:ıt 10 da Kıtbataşta 
şubemizde müteşekkil alım komisyoııuncıa yapılacakıır. 

iV - Şartname sıizü geçen şuh~en ve lzmir, Ankara 
!er.inde 71 kuruş mukabilinde alınabilir. tt 

V - Ek~iltmeye girmek istiycnleriıı 15000 lıralık bu kabil inş:ıııtl 
vııftakiyetle yapmış olduklarına <!an· nı.:ika ibrnz l'<ierek ih:ılc gııı111 ı; 
3 ıün evveline kadıır umum müdürlük inşaat ~ubt$inden ayrıca ekSl1 

ye ~tirak vesikası almaları Jfızınınır. 

Vl - Ekuiltmeye girec·cklerln milhlirlü teklif mektuplarını. l« 
1 

vesikalarını ve münakasaya iştirak \!csiknsını ihtiva todetek olan it t<' 
uırflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyoı1 

llğine m~kbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (9004)) ~ 

lst. Fiyat murakabe komisyonund8fl 
123 No. ıu ilan: 
Ellerinde odun bulunanların bunlı.rı bıldirmeleri hakkmda 11/!0 ol 

tarihli ilin ile t.ıyin edilen müddet Tc~riııiı;unlniıı beşinci günü :•i-;·1 ıc" 
kadar uzatılmıştır. Ka1..alar da dahil lst.-nbul vilfıyeti hudutları içindc.1'1 

ta~ıcı ~kendecilerin ellerinde bulu.lan her nevi kesilmili, kesilmemiş. ıt 
mıktarıle bunların nerede bulunduklarını ve kime ait olduklarını göS ~ . 
beyannamelerde tayin edilen muddet içinde lı:;U.nbuJ Valili&i veya J1l0 

liıı en yakın kaymakamlıklarını veya tstanbul Fiyat Mürakabe oôr0:
1
• 

bildirmeleri ileride yapılacak kontr<>ll ar neticesinde mevcutlarını ıı0" 
göderdikleri veya sakladıkları bclll t)Ja111ar hııkkında Milli Koı·unmll }<il 

nu dairesinde takibat yapılacaiı ehemmiyeUe ilan olunur. (9~ 

lst. Fiyat murakabe Jıomisgonund81' 
122 No. lu ilAn: 

İstanbul vilayeti dahilinde her nevi undan mamul yufkalann kiloSıl 
nkende azami 32.5 ve tel kade.,ylfin kilow J)ft'akende 40 kuruşt.ı.n ı;ıııı 
cakt.ır. (9267) 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunı~ ı.tld: 1181. - ~ 100.000.000 'l'Grk Una Şubt ti 

- • Ajamı ad.ıli: -

• Zlrat ve T1oart her MYI llNntka nıuaaıele'-1. 

,,.,.. llllrilııtJrealwe naoo lir• ikramın y....,,_,, 

Zina& Bank""Wla ıı:iunbaraıı ve lbbMm wı• tn th;::.; 
u IO liran bulunaaı.ra MDede 4 cWa oak'..__ kur'a ile 
pJiıuı "51'• lkramlJ'e cletdL~ 

4 acled 1.000 Llratdc 4.000 LIN 1100 •Mti IO Llrldlk .,_ ....,, 
4 • IOO a 11.ooo a 120 a 40 a 4.101 1 

4 • llO • 1.000 • ,.. • 20 • .... , 
40 • 100 • 4..000 • 

DiKKAT: P plmomda:j ıı-ra1ar bir._. içinde IO Hradma .... 
düşmfyenlere lhamlye çıktılı takdirde " 20 tazlui7le veri}eCektlt• 

Kur'alar tenede dört defa 11lla.rt,11lladraa,11 EJ• 
IW ve il Biriaciki.awa tariblerbade 9Mdleceldir. 


