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Avrupa 
isyanı 

1Maarille 

Ş~~ 
~ kasın<t"aki 
~emnıiy 
~J;anın ~~ 
~ için · m et hareketi 

rdu. F ıa: l("'a t buna 
haberle!' Mihvere 

anda servisleri 
ortaya çıkanhyor 

ve itimada pek 
ezdi. Şinıdi ise va

. lenebilir, inkar o-
n C,.'lkmıŞ bir em-

bütiln dünyanın gö-
· atir. F...ıı oon \'C 

er Çekoolovak
unlar doğn.ı-

. .-nı~u.wı..aı ve Abnan
'ml ketler kay-

Çtk için srbhat-
'lf~·:._,· ye düşeme-

lınan ve Al
a r muhtelif 
dki şedit ve r.ecri 

• 1t.w.;::·. p komünistlere ar-
• -...naz edilm~ cezalar tarzın-
~~ ve irae etmeğe çalış-

Alrua.n - So"yt'!I hw-binde eu son, AJoın.ıı ileri hatla.rmı 
göskrir ~ıaritı:'!ı 

.-ı -s_o_v_g_e_t __ h_a_r_p-. __ A_l_m_a_n __ h_a_r_p--: 

• tebliği tebliği 

113 tay are iki Rus alayıı 
düşürüldü imha edildi ı ~'Yer menbalannda kabul 

~ bu hidiseler karşı.sın
lrai~~i bütün A vruptL bir ko-

~ istilisı altında kalmış L • d · İtalyanlar Sovyet-~ebiü.rdi. Fakat Çekoslo- enıngra cıva-
~hya dair ga.z.eteıere geçen nnda bir şehir lerden binlerce 
.. .._. ~rlerln komünlı.ıri fe- ld 1 
~-~tası aıtwda tedavuıe istirdat edildi esir a ı ar 
ıiıa~ına ım-kan yo1rtur. Al· Moskova, 30 (a.a.J - Sovyct Beflin, 30 (a.a.) - Alro'in 
~~emniyet ederek iktıdar tebliği: orduları başklllnQJldan1ıgırun 
bir" ine ve valiliğe getirdikleri Dün, muharebeler blitün cep-ı tebliği: · 
~eneraı hlyanet ve sabotaj be boyunca devam etmiştir. Cu- Dnieperin doğusundaki hare -
}' Yle itham olunup, azledılı- (Sonu uyfa 3 aUtun s de) (Sonu sayfa 3 aUtun s de) 

~r y~ .bir rivayete göre kurşu- ------------------------
l'al~ızıliyor. Londra fae bu gene-

1 

1 
liıı ın Yam eıraı ~a i-ki genera- HA R p VA z • y ET ı ~de ayni akıbete u;,raclığun 1 . 
~ in et.mektedir.Londrnmn ila- .-
ı: ett.iı'ii V"\rl{uat esassız olsa bı-

'"~i~~~.\.; ·~y~h~~ İtalyan ordusunun oeçireceQi yeni imtihan 
rı ~da ıihlnlerl bulandınnya ka-
~ Ba.hust'i:.> ~koslovakyada [ YAZAN: 

eden ve~bCttı~~~1~~~ Emekli General_ Kemal Koçer 
~f Olan devlet adamı Forı Neu-

tlı'ln azledilerek yerine Gcs- İtalya, 1914 - 1918 harbi~n çal.ışbğı ordusuna. kardeş kav-
~~> Şefleıindoo şiddet ve h~u- bir galibi hayruyet ve kudretiy- galannda da vazifeler veriye>r • 
h>~tiyle nıeşhur birinin getirıl- le, payla."?maya iştirak edemeyi- du. 
~i Çekoslovakya vaziyeti ü- şindcn münfail, gayri memnun- Faşist ordu kuvvetinin 7 m11-
~l'ine bütün 'bnU!.n garip bir zi- ıar satına ıkatılıruştı ve bir uçtan yonun çok üstünde bulunduğu 
"'" serpiyor. i.<itila yoluna girnıişti, hatta, ilk iddia. edilmektedir. Ha.zer ordu- ı 
~ '.Bu ziya altuvia Skoda. fahri- _,:::gun.:. •• ...:..d.:...enberi __ ._toos __ ik __ ve __ ısı_aıu_· _n_a ____ s_o_nu_aa_y_fa_2_.u_t_un_a_d_eJ_ 
~sabotajlara Çek.osJo
"ak~~a şehirlerindeki ımomnuni
i.~-~ ilil~re Alınao. ~"1lli ale~-
~ ~~Aa.reketlcre inanmak a-
~k ret kesbediyor. Öyle 
ıo r fısıl oluyor ki Çekos-
\'a.Jt~ ba.ştan aşağı kaynaş

~a~ta ve bir an evvel hürriyet 
~ ıstiklfı.linc kavuş.m.ak ~in e
" 1den geldiği knda.r mücadele 
u u tutmaktadır. 

i .. F'ra.nsa ııazırhuuıdan birinin 
"i~aı altındaki Frnnsızlara hi-
~4:~ iradettigi mev'ize bu ba
\ı ~tlan pek ehemmiycllid.ir. 
(l~~~Y adamı Alman işgali altın
}'} l Fransızlara uslu otur.ma
ta ~uuılarla boe geçinmeyi 

\>aıyc ediyor. 
~lllı~ ki işgal altındaki 
l'<:' sad,ı Alma.nlann §Cdit ha.
~:-~~tlerj ve kurşuna dizmeleri 
,/ ı dorcıet>de t.esir yapmamışsa 
h.lchy'nin nasihatlerine ıilıtiyaç 
~ 

ltl Yugosfu\'ya. hakkında w.ul Merhum Necsp Al K~'nm cena.7.e8i Ada iskelesinde ..• 

Mektep kitapları 
- e .. . 

Hepsi on güne kadar 
ikmal edilmiş olacak 

Ankara, 30 (Yeni Sıabah) - Ytkksek Teknik Okulu için 
Maarif Vek&leti mekteplerin e.- Gazi Terbiye Enstitüsünün ye..
çıhruş olmasına ~ henüz moda.ki salıa muvafık görülmüş 
e..Jiller kitapların ta.bedılerelk ta- ve mektep binasınm bu sahada 
ltilieye tevzı edimıemiş olması- inşası karar:la§tırılmıştır. 
ru ve bu yüzclen heın talebenin Ankarada!ki ilk, orta ve lise 
ve hem de velileriyle muallimle- okulları pazartesi günü derslere 
ırın wziyetlenni dikka.t na.arma b8şlamış olacaklardır. 
alarak bu işin sür'atle neticelen- • • • • • • • • • • • • • 
nı.esi hakkında tedbirler alm2' • 1 ta l ya da 
tır. 

Bilhassa ilk mektebin ikinci, y 
uçüncu, dördüncü ·e be$inci sı- iyecek. ten 
nıfl.-an jçin okuma kitabına bU -
yük bir ihtiyaç olduğu gibi be-
şınci ve yedinci sınıflara mah- s o n r a 
f:US titbiiya.t ve orfa :mekteplere 
eıt tarihler de mevcut değildir. 

Butün bu n )ksa.ıılaı· ıınektop 
taleooll'ri ıl(! veH>enni ve mu
all:ımlerini son derece de mü.~ül 
bn vaziyete düşürmekte oldu -
);it?ıdan en kısa biı amanda bu 
ntNo:ıan kitapların hazırlanarak 
pıyasa.y:ı verilmesi ı~lıı &la.kadar 
Iara tebliğat yapılinıştır. 

Elbise satışı da Dün,-a wd)~ hakkında izahai w.ren İB!.w neş,·eldti çö"sı 

men~ildi Eden 1 Çörçilin 
Halka vesika ile Ç k ki n U t k U 

elbise dağıtılacak e oslova ara Ö{,'T\ındiğimc göre eksik !ki
taplar en g<...ı.ç -01.ara.k on güne 
kadar ikmal edilmiş ve sa~ 
çıkarılnuş olacaktır. 

Bundan ba{lka V ek.alet -t.ek
nil<. <.edıiı;:ıt esas.ln:ı üzerinde de 
~"8.lı§maktadll'. Teknik müstcşa.:rı 
fü.iştü bugiındtm itibaren vazife
sine başlaıruş bulwımaktadır. 

Roma.. 30 ca.a.> -Ellbisel~ bir mesa1· verdi Rus ve Çinlileri 
§a}ısa mahsus kartlarla tevzııne 
intizaren elbise sat.ışlannın tatil •• •• J 
~~~~~e:~ = Çekleri Naz.i aley.hdarhğı- OVUDÇ e anıyor 
kette büyük bir anlayış ve di- na teşvık edıyor 
81.Plinle ~~~:. ~u ted- Londra, 30 ( a.a.) - Hariciye 
bir, bu gıbı eşyanın bütün v~ nazın M. Eden, Münih an -

İlk bahar şarka 
şiddetli muhaı e· 
beler getirecek G-eneral 

Vaveı 

~~ıar ~~. ~fet dai- \aşmas:qun üçüncü yıldônümU 
resındc ~~nı g~ti. eedn. ve müııa&.'>betiyle, diln akŞam Çe-: 
her ha.ngı bır ekallıyetin mil&- koslovakyaya bir mesaj gooder· 
tehlikleriiı büyük kütleei zam.- ~. Londra, 30 (a.a.) - Çörçl 
:nna. ta.y.Q.a temin ~i ~en 'e M Eden bu mt'll3aju::ı.da <1 '·•oc Avam kanıaruınds • beva:nn 
~atuf ol~ bir tedbir :telakki & ki: · 1 tında demıştir kı : • 
dıhnektedir. H.iıtler, Çckoslow:kya'nın git- Moskova mUzakerclerine ~ 

Vavel, tayyare ile, Tahrandan ------------ tikçe arta.n mukavmıetini örfi 1\1.k eden İngiliz ve Amerikalı 
Bağdada hareket etmiştir. Sov- Mosko a -ka.nunlıuia -kırmak ic;in, ş\mdi murahhn.slan şu a.ndan itibaren, 

---ıto•---

yet lerle dalın b:ışka müzakere- • V Çekcıslovakya'ya, Gestapoya her ay Sovyet Rusyaya ne ver-
ler yapmak icabcttiği takdirde kon f e ra n s 1 mensup zalim, meur.la:rını gön - mek iktidannda olduğu hakkında 
tekrar Tahrana dönecektir. deriştir. Fakat, Münlh e.nlaşı:na.- tam ve sarih malfımata sahip -

Hareketinden evvel bir İngiliz sından üç yıl sonra bugUn, Çeke tirler. Şunu derhal söylemekJı-
kuvvci . sefer.iyesnin Kafkasyayn -----<>>------ milleti her ~ankinden daha ğim iktiza eder ki, So\'yet Rus-
gidip gitmiyeceği hakkında so- kuvvetli ve da.ha birUktir. yayı, birinci derecede muha.np 
.nılan bir suale karşı general Va ••oıotofun bı• r nutku Neurath'ın incelikli tazyiki bir devlet sıfatile il~nih:ıye .de-
vel: IVI karşısında nasıl hareket ioa.p vam edecek lıılr vtWyete getir -

"Böyle bir vaziyetin Mihver ettiğini bildiğiniz gibi, Heynei- mek için, Britanya milleti tı:ırn-
dona.n:ma.&nın BogWa.rdan geç- ı'fe acıldı oh'in açık zubnil ık.a.rşıs.mda na- fındaıı l!Oll derece ciddi mahı-
mesl ihtimaline bağlı bulundu- , eıl hareket ~ni bi:leceksi- yette fedakarlıklar yapılması ''e 
funu,, söylemiş ve "İtalyan do- -o-- niz. muazzam bir gayret sarfı ica· 
nanmasının Boğazdan geçmesi- . • . • • ı D\Şnanla hiçbir .zaman a,n.. bettiği gibi, Birleşik Amerika.da 
•ede Türklerin razı al.maw.cak- Tetkıkler ıçm altı talı laşnuyacak olan Avrupanın da.çok ~Uyilk tesisat vUcude g~ 
la.rmı,. ilave etmiştir. komisyon teşkil edildi j kaıhraman ve sarsılmaz milleti&- tinlmeeı veya mevcudun tadıli 

General bunclı.n sonra lnııun ri de fngilteroo.in müttefikleri- llzım gelmektedir. 
im.ilası halinde İran ordusundan Moskova, 30 (a.a.) - Üçler dir. Çekler sizin asla sarmlınıya Çörçil "Büyük Bıitanya ve 
istifade edilip e<lilmiyec~ hak :!to~eransı dün Hariciye Komi- cağınızı bÜiyoruz. (Sonu c;ıyfa a aittin 4 de) 

kındak.i sual için de "bu meae- sen Molotofun riy-asetinde t.op - -----------------------
leyi tetkike henüz va.kıt bula - lanımışt.Jr. eningrad müdafi) Ma-
madık,, cevabını vermiştir. rcşal Voroşi.Jof da konferansta. 

(Radyo Gazetesi.) hazır bulumnuştur. 6 komisyon lranda Yabancılar __ __,",.... ....... _.--- teşkil edilm~fu. Bunlar harp, 

deniz, hav~ nakliyat, iptidat ----------·-------------------------------------maddeler ve sıhhiye ma1zeem T Bohemyada· • 
•kooıisyonla:rıdır. Bu komisyon - a a T r u z 
1ar cuma gününe karlar Sovyet-

3 General, 6 Sivil, 15 ler Birliğinin ihtiyaçlarını t.E>s-
emrı 

komünist kurşuna dizildi bit edeceklerdir. 
Berlin, 30 <a.a.) - Bohemya İngiliz heyeti reisi Lord Be-

ve Moravya himaye idaresi ga· averbrook dün beyanatta bulu
zeteleri Prağ askeri mahkemesi- narak demiştir ki· 
nin Çek ordusu sabık generalle- Biz Rusların şcrikiyiz. Biz bu
rinden Joseph Bili ile Ç<-.k tüm- rada yardımda bulunmak \'e 
generali Hugovopda'yı ölüm ce- müşterek dilşmana karşı zafe
zasıoo. mahkum ettiğini yazıyo.r ri kazanmak için rUtuıı fedakar
lar. , tıklan yrı ,, •;' '1 • ••• ı.. •• ,.,... • •-

Bu iki general, bir şiddet ida- (Sonu aayfa 3 sütun 5 de) 
resi tatbiki suretile Bobemya ile 
Moravyayı Almanyadan ayır -
mağa ve müstakil bir Çekoslo -
vak devleti kurmağı istihdaf c· 
den "Çek mukavemeti teşekkü
lünün,, idrecileri arasında bulu-
nuyorlardı. Bundan maada der

• 
lrandaki lngiliz Parası - Alman imparatorunun 

hediyeleri - gene kanlar akıyor 
T~Jrika No. 32 

- Çevikliğinden nasıl istifa
de olunabilir onun? 

- İngilizler Şirazda iken Şi
ra.zl kahramanlar onlarui ileri 
gelenlerini esir etmişlerdi. Bun
lar Karzondan gee<;erken Nasır 

Yazan: C. Syk 

Divan ve ada.mlan onlara k:u'Şl 
kinlerini izhardan çekinmemiş -
ler, bir gün İngilizlerin kc>:Jdi
lerin<len intikam almasından 
korkmamışlardır. Fakat Ewi.mdi 

(Sonu sayfa 4 aUtun 3 de) 

Gü~lük Mahyamız 
~tıbnJardan alınmış hakiki ( Yazısı 3 nci sahifemizdedir ) 
~ırUınatım.ız yoktur. Fak.at !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!I!!!!!!'!!'! 
clail> ~eteJcrinin mücadelelerine menkte de sükün.et: ve teslimi- fe( ve '8yan istida.füyle birlikte 

(Sonu uyfa 3 sütun 8 da) 

Akdeniz 
harbinin 
akisleri 

~ r Oteden beriden gelen ha.- ,, ·k 
ij}ler o kadar geni~ ve devam- yet havası teka.ıTW' etmemi~~._ işgal ~tlerinin tatbik etti -
uır ki b l al ıd 1 k Oraları da görttnüşe n.a.za.ran ~ı- leri zecri tedbirlere ait habt>..r-tıı .. h un ann tJı amut a a f 
• alcikat gizl d·-· "hti al kayetçidir, aleyhtardır ve ırşat ler de geliyor. Hemen her gün 

"etın en ıgıne ! m beklemektedir. kurşuna dizilin" ı.ş· komünistler-s emek elden gelnıez. Bahu-
~. Yugoslavyada sila.tılarım Londra., Avnıpanın bu gayri den, idam edilmiş rehinelerden 
"e hnı ebn~iş bir kısım aflker mannun ve mücadeleci vaziyeti bahsediliyor. 
Su-p~it bulunduğunu bıliyoruz. istismar ebnek sırası geldiğine Rehinelerin yani irtikap edildi 
ve arın muharip, vatanperver kanaat getirmiş olacaktır ki ği iddia olunan sabotaj hareket
~:ıtkar bir millet olduğu da Avnıpada bir isyan çıkarmak- lerinde hiç methali olma.yanma 
lcatıı dur. Bunlar da hfflaba tan açıktan açığa bahsetmeğe sum kimselerin idamları bu• 
~et l~~ Yugoslavyada Sırp başlamıştır. Avnıpada böyle sırda vicdanların tasvib etmiUA. 

e m-.iyl H t Al bı"r ~"'"' ... :ı...ı...us·· u·· muhik gösterecek .1~ ku c, ırva ve man ~u ceği bir muameledir. Bu hava-haı-VV-b!ieri arasında Adeta mu- vaziyet ol.m.asa.ydı Londranın disleri gazetelerde okuyanla.nn 
t:ınJ .er CP.reyan ettiği hak- bu aözü orta.ya atmasına im- tüyleri 1~"'""'rm.cmek ka.bil .u.;;.il-
~ aki habt-:rler de büyük n.lır ün yo'ktu. Çünkü her taraftan dir. "" .~ -.. 
h"~~knıübalağalı oJsalar bile bir gelecek fi'li tekzipler karşısın-
~ı ati ilıtıva etme.si ıa,.. da çok gülünç ve zaıyıf bir İşgal kuvvetlerinin bu şedit 1 

gelir. mevkie düşerdi muamelelerden hiç bir ameli 
Bclçikada, Norvcçte, ve Fele- Avrupi1da bu um.mm muhaJe.. fa.yda ekle edeınedikkri idam -

ia.rın arkası kcsilınemekle sa -
bitili-. 

İnsanlar bir kere yüksek bir 
dava uğnmda kurbaıı veya şehit 
olmak imkiaile karşı1aşmca 
maayathma olmuş gibi ibUya.r
lanm kaybederler ve ha.yatlan
na mal olacak f«•dakaibklarta 
muka.~ dinlftne-z bir inci
mi> içinde seve &e\'e atılırlar. 

İşgal kuvvetleri A vrupada 
böyle ruht bir istidat yarattıkla
n gün bütün Avrupayı kendile
rine düşman bulurlar. Bugtin 
işte bu ruhi ilrmetin ~angıeın
da bulunuyoruz. Şedit muamele
lerin, bunu üra.ta vardırmaktan 
başka bir netice hasıl etmiyece
ği za.ı>nmda.yız. 

' Hti&eyin GüıJc1 PA.LÇIN 

Almanlar memnun 
görünüyorlar 

İngiliz mahafili ise bu 
yalancı zaferle eğleniyor 

Berlin, 30 (a.a.) - Stefani: 
tık sahifelerinde Akdoo.izdek:i 
ltalya.n zaferini bUyUk harfli 
başlıklarla tebarüz etti.ren Al
man gazeteleri İngilizlerin uğ
radığı ağır za.yiatın ehemmiye
tinden bahsetmektedirler. Bu 
Y""'1yiat İtalyan 8ilahlarııun Ak
d<ınizde tıigiliz yollan için kor- ı 
lkunç bir silAh olduğumı göst:er-ı 

(Sonu aayfa 8 •Otun 1 d~ 

. • 
~ Türk yalnız 

Tanrıdan korkar 



poşünüşler: 

Yeni 
f 

erı 
• 

esı e düşün • • e ıyız 
• 

«Yaptırılacak lojmanlarla mUştcmllAtına muktazl 1800 kilo betonarme 
aemlrıle .. .» Topl"llk Moheullcr• Ofisinin nefl'ettl!ii bir llAndan alınmış olan 
bu cümledekl ifadeye bakınız? Bir defa TOrkçcmlze ilk defa olıırak lıltilen 
yeni bir kelime getirıyor: 1.opn;tn «Lojman1> Fransız dilinde «mesken> de· 
mektlr. Eğer bu lllnı kaleme almış olan zat «mesken» tabjrlnl l<Afl görnıl · 
yerek mutlaka yeni bir kelıme kuflanmak fstlyor ldlysc, TUrkçemizln :ren· 
gin kaynaklarına bat vurarak, herkesin anlayab leccği «barınak» kelime· 
•ini tıerl aOreblllrdl. Hayır, tabirin mutlaka frenkçe olmıısı ve klmsenın 
anlamaması lhı-ml Ya llinı yazan, o kelimenin Fransı:cııdakl deöll de 
Çincedeki karşılığını bilseydi bize Çince bir kelimeyle mi hltab edecekti? 

Sonra bu aykırı yabancı kelime yctlımlyormuş gibi «mUpmllitına muk· 
tezi» gibi yeni nealllerln anlayamayaea!lı köhne bir kil • nkl «MUitemı· 
IAb yerine eklentller», «mukt.ub yerine «9crekll1> demek bir ıuçmuı gibi. 

işte derdimiz bul":ad . K.ulağımzın alııtığı gibi, daha mektep aıra)a· 
rında okumuş oldu{JUmuz olbi yazmak lıtlyorw:. Halbuki z.amanın durma· 
yıp yUrOdOğünU heaba katmayoruz. Bu yürüyen zanwınla beraber neılller 
de61ımlı ve bu nedtierln bizim ahft,ıöımız klip lfadelel'le hiçbir ilgisi kal· 
mamıı, umurumuzda bffe olmayor. 

OUzgUn e temiz Turkı;e y zmak, sanıldığı kadar gOç deölldlr. Yalnız 
biraz iyi niyet ve biraz da dlf<kat later. AlıJl<.anhklarımıu kendimizi kap· 
tırdığımız ve bu gerçekten anemll gereklFğf unuttuğumuz mUddetçe bu 

yolda en kUçük bir ba rı elde etmemiz lmkinsız olur. 

B ıbu!lun hitabı hepimiz: lçtn yerinde bir hatırlatma olmuştur. Türf~ 
dlllnl llzlC§iirme yolunda 'CVvelcc baz:ı •Jırılık'3r olmamıı değlldlr. Bunun 
tepkisi, yıllardan beri, dll batuılnde kendlmlz:J tam manaslle bir kapıp koy· 
verme ıjekllnde allrllp gidiyor, Arttk blrıız kendimizi toplamamız, yalnız 

eski zaman mekteplerinde tecvld oku "1Uf yaıhlara değfl, bugünün genele· 
rina de hltab ettl!jlmlzl duşünerek h•rk .. ln anlıyacaöı bir dlUe y::ızmaya 

~alıımamız zamanı gelm ttlr, 

Yaşar 

cı 
--0----

alzeme sipari i 
için o-viz temin 

olundu 
Ankarada bulunan İstanbul 

Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşlefımcleri Umum m
düril B. Hulki Eren fstanbul 
Tramvay idaresinin ihtiyııcı o
lan maJzenıeniu tedariki için ge
niş mikyasda davız tedarik et
miştir. Bu rubarb. ya.km.da Av
rupa meımlcketlerinden geniş 

mikyasta malzeme sipariş 
leri yapılacaktır. 

Bunlar geldiği takdirde 
mal?.eme ydklugn yüzünden se
ferden çekilmiş bulunan bütün 
arabalar sefere çılrnrJ1."J.Cak ve 
tramvaylardaki izdiham muhim 
.miktarda azalacaktır. 

----•11«----

Bu 

'YEN} ·SAB~R 

tanbul 
ay 

sene şehrimizde muazzam 
merasimle kutlanacak 

lstanbulun kurtuluş yıldönii- }!!iq önünde büyük bir gec;!t reEr 
mü her sene olduğu gibi bu seoe ım ~. 
de büyük merasimle kutlaMcak Öğ 

tır. 1Stanhul vıla)eti 6 Birinci· Öğleden sonra Vali ve Bele -
teşrin ~esı gunüne tes:ıduf d 
eden bu mes ud "'lldönümü için iye Reisi Doktor Lutfi Kırdnr, 

.r Halk Partisi Rcisi i1e birli:kte 
mua?.zam \Jır P1 ugr.un hazırla-, t"'tanbul komutanlığına. gidCTek 

~~p· ro_rama nazaran, 0 gün halkın ordumuza Ol3.ll şükraımu 
~ arze<leceh'tir. 

bütun ı-c,,.nı ve hu usi binalarla, 
ticarethan er, ı;apurlar, tram- c~ ) ~..a.k m Rlnı 
vaylar, b""' ouz ıbayrnklar ve ge- Gece, Vn!i ve Belediye Reisi• 
ce elektr.kierfo ayd.ınJ.atılacaklar Doktor i.utfi Kırdar saat 20.30 
dır. Merasm1e askeri kıtalar, da ord .ı.ınuz şerefine Taksim Be 
mektepler, cemiyetler ve halk lcdi:; e gazinosunda bir ziyafet 
iştırak edecektir. vereceh-tir. Halkevlf"xinde de 

roKUYUOU , 
DiYOR K/: 

{ ocamanaf a paşa otobüslerı 
ve cenaze merasimleri 
Bir okuyucumuzdan aldığımız 

mektupta deniliyor ki: 
«Kocamuatafapar.ı civarında O• 

turanlar acısını blllrler. Adedini 
Allah blllr, bazan bakarsınız arka 
arkaya gelirler banın da saatlerce 
beklersiniz ne gelen var ne gl· 
den. lza bahaetmek istediğim 

Kocamumfapaf.I • Sirkeci hat • 
tında ç.ahpn otobllalerdlr, 

Bu lntlz.atn1lız programın eebe· 
bini bJr hayh merak ettim ve nl· 
lıayet buldum. Meöer bizim semt 
otobliıle-rl ekseriya cenaze mera· 
ılmlerlne lftlrak ederlermlf. Bu 
onlar lı:ln daha kazanelı oluyor· 
muş. Çok zamanlar oğle vakti Be
y:l2ıttan gcccnler eıunlln önund;:, 
b zıın kırnıızı renkli otobüsleri 
ı;cırürler. UmumT nııkll vuıtaaı o

~rak bir program tahtında çalıı· 

ması Uzım gelen bu otobüslerin 
hiplerj az m~:ıı ile çok kazan · 

n•ı>ııını arzu edebilırJer. Fakat o 
cfvar halkının bu çek:B<lerı ıztı· 

rabın öniirıe geçmek kabil değil-

dir? Muhterem gazetenizden ali· 

- Üskü ar tra vay-1 
nın tasfiyesi 

al met me\.·d!wında §Chİimizin trurtuhış yıldöniimü 
• j için parlak progra!mlar hazırlan· r ını c:clbetmenl:ıi dilerim.» 

Mcrasnn su.~ah saat 10 da mıştır. ,•-="""",,.,..._=--------' knd.ıır makam 1arın dıklıııt nazarla· 

r-F-~--------.-y-a_n_e_t.::;;...----~-------'~ 
başlıyacaktır. ~aat tam ıo da ------------------------

a Sultan. hıwet meydaııında bulu
D.3.C<1.K bır batarya top 21 pare 

lc;ta.nhul Bclediycsı, Üs'kuclar top :ıtacalc ve mutca.ınoen ıs _ 
ve ha.vciisi Halk tramvaylarnmı tanbulu kurtuluşa kavuşturan 
tasfiyesi için faalıJeete geçmış - ..... hı k··"'-·- ı · · b" da.ki "' e tir. llk olarak Usküdar tra.n1 - ~t tı.ıuı.uuan ar ıçın ır . -

r 
Yazan: A. Simone -29 

Cenevreye giderken Laval'e Dev-ı 
!et Nnı.ırı Herriot ile P ul - Boncour 
refakat edlyorlııı'1ı. Bu •n · i de ı 
MffieUer Cemlyeürun kollekUf 
ekalliyetin ırteşU müdııfilcri idiler. 
L:ıvaı ın It:lly n taarruzwuı yardım 

etmesine mani olmak ıçın çoban kö
pekleri gibi muhtıfızhk ettiler. Faka\ 
tam iş sırası geLııce yapamadılar. 

İngiltere ye:nı Harıcıye Nazırı ir 
S:unucl Hoarc tarafındnn tenısıl e
diliyordu. Bu nn:>:ır Luvnl'ın noktai 
nazarına işUı:ak etti.. Daha sorırn 
tıeskJ.n politika ımn m hı btr am
piyonu olucakt.ı. Fakat :sUndı Cenev
reye sebebiyet verilmem1.v her ban# 
im' tnarr.uz harekci.ine l"Şl kolleK • 
tu mukavemet lehinde kuvveUı hır 
vazlyet almak -fakat '1 lntz laf il ~
için gelmiştL 

Sir Samucl'in tavır ve vıızfycu de: 

Lovall.nki gıbl, dnhili poılUka mQla-r 
hazalaı:ından miilhem oluyordu. 

Büyük Britanyada umwn: bıtıh -
bat yaklaşıyordu. Mr. SUıuley Bald-
11'.ln'in muabharen ızah etliği gioi, 
o ıırada ltalyan taarruzunu tasvib 
edco bir Milletler Cemiyetine 
açıktan açıp zarar veren hcrhm:ı.

Cl bir 1ngiliz h ukUnıe1.ı balkın alcy
blnde verece!! rc.ylerle ıe\!kiindi!n 
.Cpürilli4> .dderdı. Burdwı dola,Yı.dır 
ki 1~iz luıkümeti bu: ıun evvel 
IDUerln mutası:ıvvtt ıaar:r:uzu ic;ln 
bir uzlaşmaya varmı.s ıkcn Mussoli
ıılnin nıubsavvcr t.aarruzuııa karsı 
blr vuziyet alıru h hızumunu hi&sedi-
7ordu. 
Lnvaı dahill poliuk eblet"lle 

ve muhali! bir '.\o-mtyet a aıın 

hazırlandı. Hnbcs:lsbnı vukuu ya
kın bulunan isiillisı Fı:n yı çaresi 
bulunnuız suretkı iki kısnıa ayır
ınlllı. Bir tarn!ta halk hesi mu
kavemeti şiddetle nwdafna edıyor
du. DLter tarnfta Fransız irUcnı dik
tatörlerle bir uzlaşma istiyordu. Fran 
aız Sai cenahı, Solların ide~loj 
bir ehlJ sulfu vucude Gctird klerıni 
Ve bunun da biUBrtn'(! bir harp ne 
nct1 1 ini i muca
deleye atılmıştı. Laval bu davaya 
lstinad ederek k bin lni 19 inti
babatma kadar t tidnr mevkihıda 
sa!lamca tutabileceginı ümit edi
yordu.' 

1 _ .... _,_ ım ihtiram vazıyelin<le durula.. Valı·nı· n . . d I 
yordu. .Faş~st haftalık Gr.lngolre va:y anıM.MLAi ~'vkaf hıssesi sa- cnktır rıyase JD e top anan 
Henri B&aut t.aratındau yaz.ılmı.s tıe- tm alınacaktır. Belediye bu hu- Bun°dn.n sonra. mera.sim ku-

Ccviren: H. C bid Yalçın 

ye<..--nn vencı bir makaleyi neşretti: ı>usta Vakıflar icla.resile temas.. ımandaııının e.mrile başta askeri k h 50 • d• d• 
ctngill.ere esir vaziyetine sokulma- lara başlamıştır. Dıı,rer taraftan kıta.hı..r olmak fü•.ere merasim OffilSYOD Da l f Ş Il Jr J 
lulır .•. N m lüp &Bhretlni hoıız müs- Başvekalet tarafından tcnsib o- alayı Taksime hareket edccek-

1 
Fiyat mürakabe koınisyonn k-• b t .

1
• b 

0 al k k Iunan ""kle rrnre 368 bin liraıva ti r~·t .,.. · . .,...,...,~ .. ed .... ·U4 u cıızı atı çeki aşına 10 tebit ve uılımi esaret umı so ma •r- b- ;J r. ~-sı h .. sınıne ı,..'""....,. en dün ög~leden sonra Vali ve Be- k . c:.ıı bet 
d baliğ olan Evkaf hi~esi 10 mü- k t··, k ·d rk uruş ycrıııe ~ kuruş nis in-kuV\et ve basıretiıu unyı:ının gos- ı <uar opru eu geçe en ver lediye Rei"ı Doktor Lfıtit. Kır- d 

savi taıksitte ödenmek şartiyle ı lüd" .n.ı 1 ·d· seı· "' c yı.ıpmtştır. Bu karara mı.zararı tcreceğl gu0 bu\Ul edecek.ur. Ancrut pur ar C W\, erı e geçı ı am- darın Reialiı!i altında topl" •ta- J 
35 · alınacaktır. ı ı l dı ~ cw evvc ce taptan 4. kuruş olan I 

Avrupa kı ı üzerindeı..-ı mıı nerm ıyn.ca c ar r. .L rak aylardan.beri dedikodusu de- aduuun çekisi şimdi 335, pera-
arasında sulh ve vif k Avrupayı ve ayan Mak ulenin Tnksiın nıe)ı.lanıııua Jı"&{nla. ( vam eden odtnı na.rJu ışini gö- keıırle de 560 yerme 510 kuruşa 
dueyayı kurtarabilir. Kimbılfr"! Be'l- merasim rüşmüştür. Toplantı 14,30 druı satılao.ıktır. 1 
ki bugün yakındır>. e erru u Sultaııahmet meydanından 18 e kadar devam etmiştir. Ko-

Bu, 193;, ırenesİndc oluyordu. Son- hareket eden kıtalar ve birlik - misyonda, Vahden başka rnua- işin en dikkat.e değer taraft, 
rakl vukuatın serptii!ı zıya nlltrıdn Ebedi Sef Aitatürk'ün hcmşi- ler Taksime vardıktan sonra., vinlerinclen Ahmet Kınık ile mu- komisyonun, bundan evvel vaki 
bakılırsa, Bfraud'nun nıakalcımun releri Bayan Makbule'nin fst:ı.n- merasim komutaııırun emrtle tad komisyon azası da !hazır bu- bil- çok şikayeUcre ve gazetemiz 

1 hususi bir manası olduga gorulüı-. bu1da Modada bulunan bir evi- a.qkcd bando tarafından İstik~ lunmu.~Iardır. de dahil olmak üzere hemen bi.i
Bu mak.,.:enin her kelımcsl mukabi- ni Daıi~a.k Wıesine ve Sanı ıaı marşımız çalınacak ve ayni Komisyon, geç vakte kadar tün İstanbul matbu:ıb tarafın
liude alt.ın bahşışlcr ve.rılıyordu. U- sundu bulunan bir evini de Ki-il zaınaında şeref dıreğine şanlı '6Üren içt.maı esnasında. odun dan serdedilen tenkiUcre rağmen 
zuıı müddet, Gringoire Musso1mı- zıla.ya ölüme bağh bir basar- bayrağımız çekil ~ktir. :fiyatı meselesi ile alakadar bir verdiği kararı bo7.lllamakta ıs
dcn muntazaman tnh!!!Sat nlmı tu·. ruflaı teberrii ettiğini yazmıştık. Lc;tanbul Beledı 7t.-'Sİ tara.fmdan tok kimseleri dinlemiş, bu Grada rar etmesi, nihayet dünkü içli
Hariciye nezarc.Undc yukı>ek bir me- Buna ait kanuni muamele ta- Taksim Abidesine bir çelenk lt.:uharrir Kandemirden de i7.a- mnda, Vıalinin irşadı ile bu ısra-
mur bir kere bana Habcşisbn me- ma.m.la.nmıştır. konulacak ve bundan oonra şe- hat almışbr . . Malıinı olduğu üze- rm&ı: de~a.ma art.ık imkan gör-, 
~ı esnasında Mu olinJ ajanları- »cı« ı. bir nl'.ilr.uı.a:, ~lıir Meclisi azar e Kandemir, odun k t'iyat ma·, memış o a.Sıdır. 
nJn Fransıt matbuatına ve mnhtelıf sından bir zat ve gençlik ~- halline giderek odwı fiya.Uurı 1 ____......_ 
f~-ist teşkü~tlarıııa yuz otuz beş mil * imha e<lilen köp kler - Bir na yüksek okul talebesinden bil' etrafında tetkikler yapmış ve 
yon franktan zıyade parn verınış eim iiçinde muhtelif semtterde dola· l genç birer hitabe söyliyeceklel' bugünkü ına.rhın hiç olmazsa 100 ı 
olduklanru söyleml$U. şan 12 serseri köpek Ltliır edilmi~tlr. ve müteakiben hazırlanan tri- kuruş indiribiieceğ:İni tesbit et-1 

tngılız Haıicıyc nf'zarcti bu tngrt- ===============================~===== ·ti mış . 
tere aleyhtan mücadeleye Lava? a· • .F'ilhakika komisyon, dünkU 
leyhindc hır mucadcle Uc mukabele 1 fevkalade içtimaında fiyatlann 
de bulundu. Bır Amerikan muharri- indirilmesine karar verm~ fa-

:~:~~~===~~::~;;:~: ltal an ordu"unun gJcirnceği yani imtihan Ha~~~ 
nıftarı t.elAkki olunuyordu. 1 1 b b · k J • h f d TE!$linı<!\'Vel ~lıııngıcında, ttruya . • (Baı ~a~afı 1 tne1 ~y.fa.da) er a.şa:cdıgını te arüz ettiremi- ODg e er 8.Ş a 1 
Ha'--" ... ·ını istııa etU. Bunuu fizeri- su ıkı cephelidır ve yetiştirilme yarlar. Cümhuriy,,.. Halk Pa.rtis" 1 

.,.._ esaslan da dikkati çekmektedir. Bu hareket ordusmıun kem- • "'". 1 ~ 
ne, Mill,.Uer ~iyeti u linI'ye Bugiin, İtalya için Afrika, en nılyet ıtıöariyle büyük bir mev- tanb.ul ~a~ <>?ak ~ongrelerı-
knrşı bir takım zecrl tcdbrrler eilsi- büyük ehemiyeti haizdir. Hah&- cudiyet ifade etmediği saml- n~ ~t ~ır. lıste,Yl ala.kadarla.re. 
lcsı kararl~lırdı. "Oç ay, Laval ııı.ıı- şk>tan garni7.onundaıı arta. ıka.-, ma.ktndır. bildimuştır. • . 
ya aleyhindeki zecri tedb rlerin cid· lan kuvvetlerde, gerçekten bU- İ.talya.n ordusuııun, Ak.denizin Ocak kongrelenn~ ~bit <>-
den mCiesslr bir hnlc gelmesine mAni yük bir sebat ve kahramanlık- tesıs ettiği ateş çemberini yara- hmac8:k ~~k diTeklen alakn?~
olm:ık ıçin entrikalnr ve manevralar tan sonra, mukadderata boyun nık, ibyadaki mı.itt.efik orduyu 1ara. bıld_ırılece~ ve b1:' sene ıçm
ynptı. IJaval Sağ tamfın en b ş ga- eğm iktedirler. Son haberler. ·bir/ takviyeye drnram ettiği bir. ha- de bu dileklenn temin olmınıa.-
:zcteı FranslZ halkma czecri tedbir- ruım da.ha ırllahla.rını bı- ikikatt:ir. Diğer ıtara.fta.n, Mısır sma çıılışılacaktı:r. 
!er harp demektı" kanaatini neşir ed:ir onhı.su d her tchlik yi ·1'0-
\'e telkin ediyordu. lta1ynn - Rııbcş raktığnn bildirımekt • 1 .. a., .. e -9& -

İtalyan omusu <lısiplinedir, ni- ~ uzere, mıı;~P kuvvet 12 nda b'r x. hnrbınin cereyan şeklini dt>ğiştirebi- zam tesisinde muvaffakıyet gös- lenm !e malzemcsı~ alm.ışbr. vaşı J çocu6 un 
lecek yegane harck"tf esansm men'i ter:melcteclir. Ucşgul memleket- Bu ı~rde, n;ı:evsun ~e, ~ marifeti 
knrarı, billu mülh ş bir şiddeti" ıerde bir rrık ltalya.n birlı1tleri- mu .. ha.nplere.. gubnektedir. önu- ~--ft !Küçükhama.m eo-
bilcuma utruyurdu. Ne zaınan esan- ~ Y-- dek ı d .hafWar ~wı.q ..... 
sın men'ı tedbiri hakktndakl teşeb- ııin rol aldığı ımlaşılmaıld:adır. muz .1 gun ~ e.. ya _ • kağın<la oturan 12 yaşında Şa-
büster tn:clenirse ttulyan sefiri C<?r- Şnrk cephesine de ıınotörlü ve da. ~~uı şı:md:iye ka.da.r gor ban ile 11 yaşında Uzman adın- j 

mot.örsüz korlar yolla.ndtg·h du- ~ıgı m .. w:>araal~ sahne ola- da iki çocuk dün oyun oynarlar 
rutı Başvek:fü btr zıyaret ediyordu. .. ph 00 lein ltaı 
Cerruti'nin esasın men'i hakkındaki yulmuşsa da, İtalya.da bir :ma- ~na şu Af -~ez. uıaıknn ken kavgaya. tutuşmuş ve bir
zecrl tcdlıiı:e italyawn harp ıtfını ile hallin günlük tebliğleri, ibu ce- 0 usuna.,, rı m &- birlerini döğmeğe ~la.mışlar -
cevap vcrccctini için gelme tabit hennemler diyarında bu kuv - ratuu tay~ edecek ol~ bu çar.. dır. 

Şo er 
eni e 

a ist·yor 
-zde otuz beş 

zam kafi değ·ı iş 

İstanbul taksi şoförlerinin 
mUra.caab üzerine Belediye 
Daiıni Encümeni, tak.si ilcretlc
rine yüzde otuz beş nisbetinde 
bir zam yapmıştı. İstanbul Şo
förler Cemiyeti düu tek.rnr be
lediyeye miiracaıt.L ederek lıu 
z:ammın kifi ohrınd.ı,,öını iddia et
miş ve yeniden ;;a;n1 yapılmasını 
istemi.'5tir. Cemiyet yapılması
nı istediği z:ımnun nisbeti hak
kında. hiç bir ra.kam vcnnemiş 
ve bwıu ibeJediycnin tesbit etme
sini istemiştir. 

Bu mi.iracaat Belediye :l.ktı.~t 
Müdürlüğüne havale edilmiştir. 
Vn:ziyet tetkik olunacak ve kal'i 
bir kartuu bağlanacaktır. 

Ecnebi eli eıer 
Yazan : ULUNA_l 

=-~ 
y azıhı.rımdn. TürkçcleŞll ıdı1' 

ecnebi kelimeleri müriıJcUn ~· 
h'U ı.kada.r a.z kullamnağa ç ~
nm. Buna. rağmen ~dl' 
tarlanna dair yazdığım ~ 
sohbetinde mukabilini~ : .. d 
la ifade ebnemek için !'~, 
ca tera.ffuzu ile "Qunne,, ,; 
mesıni kullanmağa .ınecbll1 
dum. Sayın oku ~ 
biri bu noktaya takılıyor: ..d 
yd.Zdl,ğı bir mektupta. ''Glll ...... -. 
kelimesinin yerine "şikat!l~ 
ver,, tabiri kullanılmış .o~ f 
daha muvafık olmaz mı ıdi · 
l unda bir fiki 8f yhiy · . 

Gurme. "\emperver de!V 
degılclır. F-rnnsızlnr ye.mel ~ 
\'enlere bır çok isim verr1iı,idl' 
beraber onları ( tednc - i · s 
le üç kısma ayırırlar: val11' 

"C.:urme, gcnnan, gu i:JJf'' 
bunların üçu rte derece ıtı ıı~ 
le yemek sevenlere alem oiJ11 J 
tur. Gırrmc gayet ihtmıaırt dM 
pışinluus, nadide yemeklere~ 
kün meraklı bir adanıdrr~ #" 
anan o derece rn~.;ıcınpcsent fJfY' 
ğtldir, her yemegi sever, b aa· 
nıiıayet habn.zan diyelJıliriZ· . U' 

\•anfr i.c:e za.nnolundugu gt~~· 
bur dcgildir, ne bulursa ~el . 
çrğnemeden yut.ır, midesinl kt1'. 
clurnr; damak fa alfilra.sı yo · it 

Bu üç kelimeden hcrhan~ 
rini kullanmamak için scÇJ1 et}t-r 
kelinıclerde o manayı na.c!e _.,ıı, 
cck kuvvet yoktur. HafJ:l.l"'"r.( 
şikemperver, pisboğaz, obuf· c/; 
güzlü ilh .. kelimeler nihayet ~ 
yemek yiyen adam dem . 
Sonl'a nhen k itıöa.riylc de ~ 
ğa hoş gelmıyor. Bu kcliın~ 
den han:.,•1sı kullarulacn ol~ 
nn.za.nnu:aı, kocaman :kS it1 
patlak gözlil, yayvan ~'Zllld~ 
disleri takırdayan, kollnrı s~. 
bir ad~ gehyor. Halbolti. 0c 
lann içinde gurme'nin hiÇ 
böyle olmaması lazun gelir. 15. 

f!.<:nl!bi kelimeler bir JısaDS~ııı 
tekle alınmazlar, ıüzmnbı.P' .. 
hissettirerek zorla. sokul~ 
Ve her lı.-;aıı bunu hoş gö~j. 
mtcburdur. l!.,a:ra;r..a bızim 'tw~, 
çedc yüzıerce !taıyancad::ıJl ,
lınmış kelimeler vanlır. sıJııV 
mııra, reçete, banim, ciro, pil· 
ta, kaşknv-.ıl, alaıp., ~'ta-__:1rk. Bu kefüneıcrm belki ~-, 
ları buhınahıHrdi. Mesela ~ 
su neden kullanılmamış da. ~ 
mura. tercih edilmiş? Bu, 
y:ıkışruı bir kolaylık dola.~~ 
dir. Burada bu kolayhk ;:nC!I"'.. 
sini bir tara.fa bırakalım ve fıİ 
zum cihetini ele alalım: 

. Tanzimatta.n sonra Fr~ 
bizde ç.'Ok tnamm üm cttlğı ~"1 
kal"Şllığı olnuynn b:w FrnnsJ1"' 
kehmclcri o zaman Fr-~ 
kadar y-.ıhancı bir tkbir ile JID 
de etmek mecburiyeti hami t 
muştur. Miitereddi kelimesi , 
hemen heınmı ayni :ı.kıbct:e ııf 
ra.rn.ış ve yerini dajenero ıngııtr 
ne terketmiştir. 

Bu ınıeyarnla bir de vic..-e ~C' 
li.mcsi vardır ki biz de bunu "~,,. 
tü iliyad,, o l a r n k tereli# 
edcbllinz. Boyle iki kelime_~ 
ıfadt• etnıe:n117,e r:t{,~eu &>il lW"'. 
sut olan mana anlaşılmış debi11' 
dir. 

Türkçeyi kalemi ile hamur fl 
bi yoğuran merhum Sillcyınıı:ı1 
Na.?.if (Le gout du vice) tar:ıciD'' 
ni (le7.?..et • i - levs) swctiıı ' 
tercüme etrııi.5 ve bana şöyle (le' 
mi<ı'ti. 

- Bu Nasraddiıı Hocaıııl' 
ioatt-.t:tiği kar belvasuıa aorıd 
Böyle tercfıme ettim, .f.a.kat bl 1 

de beğcwnedim ! . Bu mücadele csnnsıod , Fr nsız 
Bağ cenahı bnriz bir ln ılız al~yh-

tnrlıiınn da buşl::ı8ı. Lnval ile Y kın-ı 
dan rabıtaları pek malum olan bazı 
ıaz~tcler her gün İngiltere aleyhinde 
bir hücum barajına kalkblnr. Bu ıta • ı 
zetclerin llsanlı:ırınd ı şiddet 1898 
de Fashod.a hidisesindc. Frnrwı ile 
lngiltcrc bl.rblrlcrile harbe tuluş:ıc:ı'\ı:: 
dereceye geldikleri G{inlcri hat.ırlatı-

bir har~ketfo beyan eım· .-old iu ha- vetlerin doğrudan doğruya ne- pı~ada. mıparatorlugun §&- Kavga sonunda Şaban her 
ref vo haya.tını ca.ula, başla zaman cebinde h"'·ıdıgıw bıçagını· 

vadi~ ortaya atılmasına meydan k ~-~- ~-;.ç -~ •• ı: eti """9 

* iki muhtekir tevkif olundu -
Asliye ıkincl ceza mahkemesi dtin ""-v-.;v...,..,..vv""'~~~_,,..,, ... .,..,, ......... ~ 

llNILIK 
1 AYLIK 
1 AVLll( 
1 AVLU< 

TOrkly• EcıuıbJ 

1400 Krf. 2700 Krt. 
710 • 1410 • 
400 • IOO • 
1110 » uo .. 

TAKViM 
HJZlR 147 GÜ ' 274 1' Y 10 

1360 

R azan 
9 

8. Teşrin 
1941 

Çarşamba 
0.Unet t)Oto ikindi 

1357 

Eylül 
18 

12.03 6.11 
5.57 1~.04 

9.29 Ennf 
15.22 Vac2tr 

rn1 04~ v~e ve MAU:M.UJY ". "'ı.-. ış· ve Uzmanı ı... .. ,..,;;.ından verdi. Bu harp şantajını Lavı:ıl ve Evvel(.'e i'aşist partisinin umu düşüyor. ~" ~· 
matbuattnki çumciU:ri 1talyanm za- katibi olarak Roberto Fartnacd, La· h .. ! 1 tehlikeli surette yn.ra.l::ımı.'.ib.r. 

kaput bcz.i üzerinde ihtikftr yapan ~~.....,~!!!O;!;-.__ .... _i!iii!!ti!!ii!!i"~ 
bir tacir ile ktSmürQ 7 kuruş yerine 
7.5 kuruşa satan bır kömiırciıyü tev-.uil gün önce, talyan ajansı, Yaralı çocuk tcd;ıvi altına alınlcri temin edilinceye kadar ,daima varo Fnscitada yazdığı makalede ge- bir :tılgiliz konvoy'nun şarka 

1 
k k 

1 
.,..,,. 

rnilessfr bir surette yaşattı. rck Rı>111a gerclc Strea mült'ıkatların- doğl'u ilerlediğini bildiriyordu. mış, suç u ÇOCU ya a .:ınmı!i'"" • 
ki! etmiştir. ~~~....,.....,.._ ....... _ _.,.....,...,..~ 

Sol tarafı Luval'i Romadn 1\~ussoli- da Lnvnl'in Mussollııi'ye Habejıstan- Akdeııizde, hatta kuvvetli mu _ 
nl. ile yarım saat mrcn mttlakatı es- da istediiH gibi hareket etmekle ser- ha.faza altuıda, seyrüsefer teh-
nas.ında 'H.'lbeşist::mı satmış olmakla best bırakt.ı{:ııu beyan etmi~ti. ilkesini göze alan İngilizlerin, r 
it.ham etti. Laval bu ithamı şiddetle Onun için, Laval'in efkarı başkn bu k dunrmda, Nil ordu
reddc çalıııtı. 'Mebusnn meclisi huzu- bir kCığıt parçasından ibaret demek- sunu, neye .m.a.lolursa olswı, bes-

adar o ur mu? 
nmda irad ettiti bir nutukta şö le ti. o Habeş:isUına hiyanct etmişti. lemclt, istedikleri sezilmektedir. Ölmüc bir adamın nÜf D 
dedi: cNc uzla,.'!JTI ıdn ne buna tekad- Tcşrinlevveld J...i dynn intihabatı Londra rady n, bu kafileden 'll' ağıd 

kendisine aitmiş gibi kullanan 
b·risi dün tevk·f olundu 

1 
dilm veya bunu takib eden gorüş - Sol'a dogru bariz bir temayül gös- bir nakliye gemisinin battığını 
mclerde 1taly:ıyı harbe mUracaate terdi. 'Oçuncil cümhurlyette ilk defa ve bir harp genllsinin de hasara 
tt'şvfk ederek bir ~ey yoktu,. olarak iki komünistin flyan 1'\ccllsl- uğradığını itiraf etmiştir. Bu 

Bu gBrU;,-.nelerdc Fransayı Habc- ne nzn intihap cdil~i göruldU. Yine sırada ltnlyada mühim hedef
şistan meselesi münıısebetılc bir tn- 0 ay iç.nde, "O!JYalistlain ve komü- lerin dövülmclcri de ·r Jtonm
nhhüdc sokacak surette hiç bir şey nistlerln nüfuz \'e tesirleri nltıııdııki nıa tedbiri sa.yılabilir. 
yapmıır:nıs oldutwnı Mussollni'ıılıı cTrade Union> lDr mecmuu bir bu- Nil ordusu, Kızıldeniz ~ 
vcs:ıkayn müstenit tekzibini ohnak çuk milyon nz.:ıya baliğ olacak muh- ~en de gerekli malzemeyi alı -
için Romnyı:ı hus bir murahhas telit bir heyet halıııde bir tcskilllt yor. Amerika da bu yolu tereib 
gönderdi. Duceden alclusôl bir rru:?k- birliği vilcude getirmcı{e karar ver- etmiştir. 
tup ılldL Fakı:ıt mektup o kadar nz diler. Halkın hissiyatının Sol'a doğru İtalya için ikmal yolu .kıaa., 
memnuniyet verici bir mahiyette tdl glttigi inkt'ır kabul etmezdi. Eğer İngiltere için çok uzundur. Faı
ki Lava\ bunu ncşı·e ceasret edemedi, Snğ cenah bu cercynna mfıni olmalc kat vazivet ve tabiat her iki 

Roma gö~mclerinin hakikatini istiyorsa kaybedilecek vakit yoktu. orduya da ikmal fırsatını ver -
Mussolinl'nin en yakın iki mesai nr- Tcşrinlevvclln omınaa, bizim ga- miştir, Biı' vesile ile Ch.urc.hill, 
k daşı, Mıırcşaı De Bono ile Roberto zete miralay De la Rocque'un kendi Orta Şark ordusunun 750 bin 
Farlnacci meydana koydulı:ır. Mu o. t kill'ltımn aynklı:ınmak Jçin icap e- kişi okluğunu söylemişt;i. Afrika 
llni'nln Habeşistan maccrı:ısının ilk den h klı:ın W?lamlıımı,:ı olducu- vWıala.nnın da. mı1yonlarm çar
sa!hasını sevk ve idare eden Marc- nu Laval'c söylcdi!i handislni aldı. pışmasına imkaruar hazırladığı -
şal sefer haltltmdak:l Anno X ı ı ı ı ese- De la Rocquc arkadaşl rilc bir mü· ru yakındn göreceğiz. '.Muhasım 
rh;ıdc ~ylc yazmıstır: z.aker i esna~nd:ı bu deia hJ.ç bir ordlllann kuvvetleri haikıkında 

cO tarihlerde [K nunusani 1 35] şeyin kendisini durduramıyacaını te- sarih bir fikir yürütm.eJs. imkin
Lnvııl ile Romada rilşmcler "v°Ukun min etml.şü. Lıı.valln kullandığı tnblr- sızdır. Fakat, her iki ordunwı 

eldi ve b ki A d ru re t,. lerle, il iz Doumcrgu 'in yerin inat· da azami imklln dahilinde tak -
k, Fransarun Q. ve azimli Laval geldikten sonıı:ı ya viye edildiği tahmin edilebilir. 

ç k pıt ak hareket uv ffak olmak icap İtalyan ordruru, yeni bir imti-
. s be ederdi. (Arlwn ''lll') han geçiriyor. 

örfi idare Komutanlığımn emri 
üz:erıno, vatanda9farın nUfus klğıt· 
larının pellece tetkiki atrHtnda, 
kurnaz bir •htekAt' ole ~lt'llm • 
ttr. 

Dl2n öjiloden sonra adliyeye Yeri· 
len euçlu Zara'nın U ranrye ki· 
yDnden Mahmut aöhı izzet adtrıda 
blrleidlr. Mahmut oOlu izzet, hu 
nuılaa Ahmet oğlu lbrahlm adın· 
ca. bir ölüye alt blr nUfu. klöıdıı11 
eJlne geçlrml lr. 

Mahmut ~lu izzet bu nUfue 
klöıdındaki fotoörafı .akma., ken· 
dlalnlnklnl yaptırmıı ve üzerini 
de aahte bir mühOrle mUhUrlemlı
tlr. Bundan onnı her geyln olup 
blttiiihıl sanan htekftr doiiru veh· 
rlmlze gelerek serbAd dola9mnOa 
qlamııtır. 

Ancak evvelki gün yapılan 1 "' 
alettayln bir arama pallsleı- lzze· 

ti de çevlrmltlordll'l 
«- lamın ne ıenln demitlerdir. 
izzet pgırmıı lbrahlm yertne: 
-izzeti demlftir. 
- Nllfua klğıdını V•r bakılım! 
- Buyurun! 
- Peki amma burada adın ibra· 

hlm olaMtk yazıyor. 
- Şeyy", 81z ona b kmayın nlı 

lzzettlr. 

- Vaaa... VUrü bakalım karako· 
lQ, •• 

Ve bundan aonra yapılan kısa 

bir tahkikat nUfue kAğıdı sahibi • 
nln ISlmDt olduğunu ve izzetin aah· 
tekArhk .uretlle ntlfuı kAiiıdını 

kendisine ıltmlı gibi g&terdlğl 

nl meydana çıkamıı§tır. 
DUn adliyeye verilen aahtektr 

blrlnctl eulh ceza mahkemesinde 
aorguya çekllmlı ve suçunu ltlrnf 
ederek tevkif olunmuiUfr. 

' 
* Veni Pollıı mek1eb, mUdürll ' 

İstanbul Polııı mcktebı muduı h ı;t 
İzmit Emniyet Müdftrii Sait ö 
tayin olunmuş ur. Yeni mudure Y 
vazif ı de de muvaffakiyetler 
riz. * Tr•mvaydan duftu - Dun • 
ba,'ı Arııavutk6yünde bır tr.ı \il) 

ltaznsı olmuş, Hüseyin adında tı:' 
çocuk, tru'mvaya atlarken du flll1~· 
tür. 

Buscyin başından ve muhtelif yçr• 
lerindcn ııJ:tr ve tehlıh.e11 ,,uı etil' 
yaralanarak Ş~h hasUıruaucsme 1' ıl• 
dırılm 11tır. 

~-~~~-..-.·--~~~~--

He eli s Ratuyornu 
San'atkar Bayan Safiye' 

ye teşekkür ediyor 
Çok kıymetli san'at!dir ~afi)C 

ve arkadaşlannın sana ton o11
1 

hastalarına 29-9-941 paz<u t 1 

günü verdikleri konserle oı 
ıztırnplarıru unuttumıat \.: 
n~'cli •bir zaman gec)rtr.ı • 
susunda gösterdı1deri 
lfi.kadan dolayı iç,ten gelen ~u 
:raıılarıınızı sunarız. 
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~---------------·-ı:::m:a::ı:11:::ıı--=-------=-=----------- Tahrir şefinin bir hat sı1 

1 >> iht• CI Sovyet tebligu i Ç Ör ç i 1 İn Bit a raf 1 ı ngi iz hava ve bır hatıra 
D Un bir ajans tel~ 

(Baştam,.l 1 inci Sayfada) D u t k u k a n u n w ak nald mesinde ''Almanlar KrOIUJ! 
• ma. günü, evvelce bildirildiği gi- ını çoe ı tad'ı ateş altına aldılar,, denili· 

hL 'l'\ırk. ;ı:n..:_ ilk h~ ........ n;:.: _ lnhiL-4-- llsan .... - 4-n~:-'-n--" Lrı.-" bi ~değil, 113 Alman tayyare- -o-- k' }d yordu. Tahrir şefi bu cümleyi ~ U.lllWJl ~"7Ufıl W.WU. \UI ~tn~ U Sl dÜşilrüiml>otür. Cumartesi gu·· a ırı mayor -----.OC-kibbı yoksulluğu - Bir kelimeli bulmalt güçli~'Ü -(Leh- "65' f 1 2 • s~rn~e olarak seçmiş, yazı di· 
l\l l 3.e.i \'e ) !fign.ttan _Bir lı.-e.lime $,in bir SÜ· nü, 150 Alman tayyaresi d~· US ve Ç j Iileri a yanın şe rl zilml§, fakat tek sütun ÜZeruul 

Ut?tt ldtubma bizmn vardır. - Her müellifin t.ellffuz lşa.- rülmüştür. 28 Sovyet tayyaresi --->OC'--- Lomba andı pek uzun görünmüş oL:ıcak ki, 
ı..l-[~L yndır - Lfıgıı.t kitabını o.nlıı.mak için gene bir lOgat ki- kayıptır. Baltıkta evvelce bildi- .. vünçle anıyor Ruzveltin ad ece sernameyi kısaltmak lüzumu 
"'Ot~_ Littre. _Bir · · mfi.nası nasıl .rildiği gibi bir değil üç destro - ---»oc:--- • -<>- hasıl olmuş, "ateş altına,, keli-
~? _ Amwa w Fnı-şça 7.aunolunan lügatlerimiz _ l\luh- yer batırılını{ltır. t dilat isteyeceği Almanyanın mühim şe- meleri hazfedillnce de cümle: 
~ . t ihtiyacımız vnr. Mask.ova, 30 (a.a.) - Cephe- (Başkmıfı 1 inci Sayfada) t h • hir ve üsieri de hasara "Almanlar Kron~'ı aldılar,, 

den Kızıl yıldız gazetesine ge· Sovyet Rusya ile İran arasında a mın O UDUyor §Ckline giriverınış. 

l Yazan: ULUNAY 1 len bir telgrafta Sovyetlerin, Le müst.enit bir muahedenln yakın· Hyde p:ırlr, 30 {a..a.) - Roo- uğratıldı Almanlara mühim bir liman, 
. ningrat civannda bir küçük §eh- d:a. ilim edileceğini., söylemiş ve seveltin bugün Hyde Pe:rkda.n Londra, 30 (a;a.) - Pazar ge RU&lara da kıymetli bir danı 

b....~ meselesiyle meşgul o- günden güne kendim gösterdi. ri istirdat ettikleri söylenmekte- bu ittifak, harbin müstakbel Vaşingtoruı. döneceği haberi v&- cesi İngiliz tayyareleri İtalya u- üssü knybettircn bu dalgın .. 
~ iddia ettikleri gibi Luga.t kitaplan yazıldı. Bunlar dir. Sovyetler bir nehri nşmağa. ruşında İran milletini bizimle rilmektedir. .zerine en büyük akını yapmış - lığını oruç keyfine hnmledereK 
~~kc;eae "imla anarşisi,, dil in- bir fayda temin edecek mahiyet- muvaffak olarak nehrin öte la- birleştirecektir, demiştir. M. Roosevelt, bitaraflık ka.nu. lardır. Akına istirik eden tay - kendisine sataşan arkadaşların 
~ ab~ıdan sonra çıkan bır hadi- te eserler dq,ildir. l<je yaraya- yısında kain bulunan bu şehri nu ticar ~ gemiler nin silfiltlan- yare.erin miktarınclın ve taar- tahrir şefi ~u olmuş fıkra iıa 
it,. degildtr. Tu kçeyi Arap harf- b Jecek olanlardaı1 biri Asını e- almışJar, düşmanı uzak bir me- Çörç:ı kış mevsiminde AJınan ı dı.nlmasına şimdiki lıalde mü a- ru?. müddetinin uzunlugundan agızlarmı kapadı: 
llb ırıe ya?..dıgıruız sıral dahi fendmin Kamusudur. Ve bun- safeye sünnilşler ve bütün bir tazyikinin azalacağını gösteren 1 it olmadığından bu groıil ri Fi- )'apılan tahribatın vüs'ati anla- - ki kelunt.:yı yutuvermem 
t la asırlarrn kaidcsizlik yü- da kelime aramak için .mutlaka alayı tahrip etmişlerdir. Bir hiç bir emare belirmediğini Bri- liihl.a.ndırabılmek için ka.,ul e- şılmaktadır. Bir çok yangınlar muhariplerdcu b1rıne ha:Yalı bır 
d • .llden nUUHş bır "anarşı., için- 0 kelimenin maddcı &:lliyesini gün zarfında 269 uncu Alman tanya milletine lt. ber vererek dilecek en iyı hattl hare~.et hdlk çıkanlmış v.: büyük infilaklar ra.for, digeı me de nıcvhwıı 
de Ytrvarlarup gıtmiştır. Bu kaı- buhnak, meseli (nı · tecib) ke- far.kasından yeni mütecaviz as- §Öyle de\am etmiştir: ıkında M. Hull ile bir göı·Uşme - husule getirilmiştir. bir kayıp kaydettırmiş. Kabul. 
llllJ.3'oksullugunu yalnız imli hah lime!>inin man ı.sını ogren:mek ker telef olmuştur. Gelecek ilkbaharda pek şid - de bulunmuştur. lugiliz tayyareıer·nin Alman- Zaten tclgr.af okwıunca iş ken-

de zikretmemeli, li8anın en için onun maddei asliyesinin Moskova, 30 (:ı.a.) - Sovyet detli muharebelerin, şimdiye ka· Bitarafll'k kanununun ticaret ynyı bombalnınak suıetilc Rus · diligindcn anlaşıhyor. Bugün 

1 
lılıı.nı "Mecelle,, si demek olan 

1 

(ccvab) oldugunu bllinek icabe. istihb,..."at d3ircsinin bugün öğcl dar bu harpte gördüklerinden yasak etmekten başka bu gami · )'aya yardım etmekle nıesgul nihayet bir latife zc.nini oıan 
~ .. ~ kitaplarına da teşmil et- der. Diğer IUgatlar ise gayet üzeri neşredilen tebliği: çok daha şiddetli muharcbcle,r-;,ı lerin harp mınta.kala.r.ına gir - huh .. rıduk.larından bombardıman böyle yruılışlıklar mutlakiyct 
th:li. Bu itibarla "higat -kitabı no .... sandır. 29/30 Eyli.ıl gecesi, kıtal şarkta inkiRaf etmesine ve nynı melcrinc de ımam oldugu ma dan kurtulduğuna hiıknı den l- devrinde insana F.iz.:ını boylatlr-
<ı ~;1!:1cı,, dediğimiz zaman Türk Bugün Türkçemizin manası- mız, bütün cephe boyunca düg- zamanda, bu adaların istilfısı lı'.'undur. t'alya İngiliz hava ku\ veUerinın dı. i kelime değil, baz.an bir 
t~~ inüzmin bir marazının nı, durustlüğunü bir tek liigat mania çarpışmışlardır. tehlikesinin, her şekilde ke11dini M k k:ıbiliyeti hakkında. bir hükUm harfin yutulması bile korkunç 
ı~e pamıağınuzı koymuş o- kitabı temıne k-lfi de~}ildir. Mut- ----»ııc:---- göstermesine her halde intizar QS OVa verebileceğini anlamıştır. iıkıbetJer doğururdu. Hiç unut-
b~~~~ ..... Bizde dil mütehassıslığı laka kütüphaneni?.de dört beş Al t b}• .., • etmeliyiz. Lundra, SO (a.a.) - Hava ne· marn, yine böyle bir Ramazan 
~olarak yeni rejimin t.ecs· lügat kitabı bulundurımağa mec- ffiall e lgI lronferaDSl zaretınin ıstihbamt sen.isi bildi gimıi Sultan Ha.midin ya cilılıs 
t..~u ile ba.~lndı. Ondan evvel bursunuz. Birinde bulunmıyan Çörçil, fedakar Rus orduların ~ riliyor: ' yahut ta vel.Met şenliklcı:i 
~~_?'..ha.sıran bu ıme: leğe kendını b~r kelime igin bütiin bu kitap- (Baı tarafı 1 inci sayfada) dan vvie Çkinli ıt~kıdnın btahük~mez (Ba.ştnra.fı 1 iııai &ıutada) İngiliz hava. kuvvetlerinin av 1 layısıle tabu ı ruı.r:ue.;:~e. ~u-
."'IU~tııniş alimler pek enderdı . !arı. birer birer tedkik zalıme • k.i.tta, İtalyan kttalan, mühim ~aneA uv~e ın en k ~·~i gumuzu isı> l etmeK ı~n bulu- tayyarelerinden mürekkt!p hu- ? .. ılan methiyede "leylei m~ 'u-
ı...~·kıer, Amı.doluda bir devlet tine kallannı:ı;k ıca.beder . düşman kuvvetıerıni imha &: en, va.m amarası en 1 1 nuyoruz.. cum teşekkülleri bir çok hedef· de., terkibinde müre tip bec na.-
~l<l'tlltitlan ve istila devresıni J.fesela 'l'ürkçe lugııt olarak mişlerdir ve b.ıılcrce esir alın - şiddetle alkışlamışbr. Aınertka.n ml'nıhhas h Yt. ~i lerc taarruz etmiştir. sıls.1 <ayını harfini yutarak 
~~dıkları sıro.du inhitat yal . Ahmet Vefik Paşa merhumun mıştır. Çörçil, Bitlerin Büyük Bri- reisi Harıimu. da ı;unlan söyle- Ba•:ka bir akın esnasında "leylei müsevvede,,, · de 
l'lı. ıdareye musnllnt olmadı, A- ''Leh!t-e., sinı ele al ıJım: Kitab, Dogu cephesinin şimal bölge- tanyayı tehdit ettiği deni?.altı mi.ştir: Fra.nsarun imalinde, bir kafile- dizmiş, ertesi gilnü de kıyamet-
t P Fnrs kelim tüll<ınne bil· T""ı kçl" ve yaı·dımcı keli.nıcleroen sinde, bir piyade tümeni, 28 ve taarruzunun tahakkuk etmeme· Biz ve İngiliz mütiefi~- de gitmekte olan b~ kıamvon a- ler J opmuş, ınuhn.rıir saraya. 
"1lerek lisana da sokuldu. mürekkep olmak iizere ikiye 29 Eyliılde §iddetle mudafaa e- sinden mütevellit hayretini ifa- miz Hitlere karşı gıriştiğinm: teş alnnsbr. çağnlarak sıkı bir istintakbuı 

~ ~eseıa biıinci Osmanın şu taksi:ın edibniştir. Türkçeci J..'"Ul- dilen bir düşman mcvzime mu- de ederek, Temmuz, Ağustos v~ c urane mikaıieledc size yaı· . geçirilmiş. za"·allı miiretti de 
blil'İlldcki liaan sadeliğine bakı . Iruulan birçok kelimeler var- vaffakiy-etle hücum eylemi~ Eylfıl aylarında, İngiliz mütte- cımı et:mcğ" rddı"k. Sm'Yctlcr sürülmüştil. 
1~· dır. Fakat lisan hususunda müş- dil'. fik ve b"1nraf mc~ekett.er ticn- Birliği taz-... fmdan knzanıla.c< k O devirde bir. tek harfi 

<lo~uı 1'0J't'.6~1e hir yeni .. hir ki.tlatı halleden bir eser addolu- Bu pjyade ttimcni, 210 d~ ret gemilerinin myiatı, ge<"en muzafferiyeti.ı Amerika için bii Q em ya a tııtmam yüzünden "mes"ud ge-
,,. 

1 
" p namaz; noksı:ındır. Kelimelerin ma.n blok.hauzunu hücuma! za.p - üç ay yani Nisruı, Mayıs ve Ha- yük bir ch.P.Jrumyet1 vardır. Hü- (&ujtaroft 1 inci ~.1.n..1.-.; ce,, "karalrun:ıhk gece,, şeklin-

,~ ................. _...__r'-.... lı .. 
4
r telaffuz şekline ait bir kolaylık tet.mi§lerdir. y..iran ayları zayıa" tının Un+... bi- k' .._,

1
.....,,.. de ,....., .... c::ı. ins n silrülUr mil idi! "., ....... '"u~•,..,. ~..... 'le k B Hava +....,, ... ı.k-ı!n......: Harkof böl" 'o.,,; wnenm ben; lh1ra)a, nihai za- piş edilen §İddethar~ketinin tat.. ~ 

l ne istef800 rar )ı:ı.p. yo tur.. ir kelimenin doğru t&- ~ ~u~u.. rinden ibaret old~"unu söyle - fere kadar, harbe devnm ettıği bik sah::ı.sına ~ıka:rılrnnsı için IU- Amenna sUrülUrdü. 
~ i ri V.J.ri, t~ •göifl.. lfıffuzu gCıt;terılm.emiştir. gesin.cle demir yclu nakliyatına mlştir. m\iddetce elimızden gelen ynr - zumlu her neı,·i silahı satın la- Gerçekten ne kara günler ya. 

Bu itibar'·· ,., ~ı..çe her kü-. müessir surette hücumlar yan.. dti .;ı._ l\ı dek p li.ri .w .ucıı " ~ Aynı müddet zarf10d~ s - uımı yapaca5iımıza d"ir size te- rık bu suikasde iştirak etmek- şamışız. 
tıp geçirdin ağyarı. rxırsayı tiiphanede buhınmalı, fakat ya.J- mış ve Leningradın doğusunda- man gem.ilerinden •-ücude ge • minat vc-rn•ek için beni buraya ten suçlu Ladislaus Konzak ve A. c. SARA COr!LU 

l\ yık tcJmır y:ıp. n~ onun buluıuna&ı. bir lügat ki demir yolu şebekesi ile Mur- tirdiğimiz memristn.n son dere- gönde· di. Venzel Franc'da idama mahkilm 
llı-d mup ginuc siirüye, asln.u kıtabı ynksulluğwıu telfıfi etmi~ mans.k demiryolu ~esi U7..e- ce bilyilmektedir. 'Fili Komi ."P'r edilmişlerdir. 

ol 00.kma • sal ılnıaz. · rinde tahrip faaliyetine devam Moskova.. 30 (11.a.} - Mos- Askeri mahkeme komünist <At genye Ondan sonra Mu·allim Nnci- etmiştir. Başvekil, müttefikler i~in mü-~ yeli ~riye, dil go- · Fl H k" 
30 

( ) Fi himmat nakleden clıc.mmivetli kovada toplanan Üc;lü Konf e- partisine mensup olup vatan iha 
ııın C otva) J\climesine k!l.dar elsin ı, a.a. - n kı· J rarunn dün akşam lti tebliği. IJeti cürmü ile suçlu bulunan ih-

~ı'· çldini hisar ~u.p. yaz.dığı ve ondan aşağısı Müs- taatı, iki hafta. devam eden şid- f!;P.milerden pek azının zavi edil- tl'çlü Konf-erans, Sovu~• u ... _ +: • tu- 11 . den p 1 
'ııcıl'uine hor bakma, Sa.kar- teca.bizade İRmet ta.rafından ta- detli muharebelerden sonra SOv diı?ini söylemis ve demiıIDr ki. . .,~ ı:;ı.,ı. wyat ggenera enn rag 

1 

yn suyu gibi akma mamlanan (Naci Lr ....... +-:) milel- yellerin iki alayını tamam~· 1e Şimdi Amerikanın inşa ettiği riciye Kaıııiseri Molatofun açılış Franz Hora.ek ile Franz Vins, .. ~ •-~' ı ı '46...... rd · .. nutku ile işe ba.~l., ...... ~..t .. r. Johonn Pestuka • .Jaromir Sed-
, u.s "uwana, ıer mr- liflerinin itiraftan ile ''mu""ptedı". imha etmişlerdir. Bu .iki a", muazmm mikta a gem.ı yı~nı- a.o•ıı;;ıw l da,. ı · " M. Molotof nutlnmda 1ngil - lacek ve Dusan Subreti de idam n l etuı tır ııs:ır yap. lcr., için yaz11ınış obnasına rağ- düşmanın en tehlikeli tfıbiyeleri nın bizim gem\lerimlzc iltihnh, lere ve Biru.o Amerikrı mu- B l 

!I \l İsaiı. sadeliği Timur vak'a- men gayet noksan bir eserdir. kullanmasına mUsai't <>lan b:Aldr zamanı llek yaldaşmıştlr. B 3a- "~" eezu.sına çarptlrmı ar. un ar-
~ d~ sonra Edirnedc ta:hta ge- Bir çok lüzumlu kelimeler ek- onnaıılı ve bataklık ıblr mıntaka yede, 1942 senesini, iyi bir ne- :rahhas heyetler" reisi Lord Be- dan başka on beş kişi daha aym 
'!'"ll-b.itiJ • suı· anm - a.verbrook ile ster Harrmıa.na cezn ile mahkfım edilmektedir. 
<laır lcı cymanın zam - siktir; buna muknbil dili:m.Ude da. Fıinlerin Petroskoye'ye doğ - tiyece isal ümidindeyi?.. t.IM:n-kkür ctmistir, • • t 

\tl ı nıeşhur (Mevlid) sahihi kullaıulmıya.u pek çOk kelimeler ru ilerlemelerine mfı.n1 olmuş -w- Mahkumların hepsi kurşuna di· 
t :Yma.n Çehöide daha bariz konmuştur. id" ten sonra gideceği yere varan ha Kon;:::s. h~~diy~, bahriye. z!lmişlerdir. 
,.,.}iilur. Ve bu e-... -crin "Selıl . i - Şemseddin Sami beyin m:a. ı. İngiliz" gemi ıkafilcsine k 'l'"ll.1 ua- V'&, ıyat, ıpti al maddeler T • b Ali . 
··ıtuıneni' a.ddedilmes.ın· b d -----•t · ---- -~ J ve tıbbi ma.Izeıne mesele .. en;Je ·~ecı nın 
lıltilı· " m u a musu Türki> si, mevcut ıtıgat Akde "z harbı·nı·n pılan tamnız ~.13 ~ta~- meşgul olmak üzere altı uın iko- · · 
ı\ un sebeplerinden birıdir. kitaplarının en iyisi olmakla be- yan ta.yyaresımıı tahrip edildi- mite ,.,,..,'!,il e+-=...nr • 
()~ine hatuıı 1olınm:mOO - • raber bu gıbi eserlerde mevcut akisleri ği aa.Jihiyeili bir kaynn.kta.n har • ~ • ı .. ıııus-... • • 

S E H i R f yatr su 

LET 
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JIDO>&AA- Oaddesi IUllill'lOI 

H 

Bu akşaıı1 saat 20.30 da 

İ BA 1 LIK BU DAL 81 h..._~l"fioo. doğdu ol d ır d- . olan usulsüzlilk onda da mev - ber verilmektedir. . Bu kcmuteler derhal mesail~ cenazes1. 
~~deki en büyiılr kuvvet s· I cuttur. Türkçe bir kelimeyi ara- (&.'}f:tım/ı 1 ~ Boy/ada) İngiliz zayiatı Uç t:ıyyaredir. rnıe. b-~Jaya.caklaz: ve Rusya - Oç gün evvel vefa.tm:ı büyük Komedi perde 

ıg1ndedir. mak, bulmi.1.k için en aşu.ğı bu •mektedir. İtalyanJann muvaffa. Bir torpil isn.betiyle sür'il.ti lıa nm ~ti?.'n~lanna a.ıt raporl~nı bir teessürle hal>cr verdiı:>irniz ====----__::==== 
,ı:,'I'ürd. k edebiyat tarihi tedkik e- I lugatleıi el altında bulundurduk kıyeti Alman nulleti tarafından tifçe .azalan İngiliz gemisinin cuma gın~u kOJlferan 1 tt \ a. e- Denizli meb'usu ve muharrir B. 
~ ikçe görülür ki za.ptedil n' tan başka bir .Ahtcri, bir 'Fier- büyük bir sevinçle .ka.l"Şllnamış- Nelson zrrhlisı olduğu bildirili- doookierd.ir. Necib Ali Küçüka.'run cenazesi 
la ~lerin 8.detleri, ze'\,.klcri. safa- henk, bir Bürhanı E'.atı'a anuUa- tır .Almanlar faşist İtalya. için yor. Ne1sonda ölen obntuıııştır. ---------- dün saat 12 de Buyü.kadadan 
~~~le beraber lisan da zarafet ka ihtiyaç vardır. Her kelime iyi temennilerde bulunmakta. - Londraı, 30 (:a.a.) - 'l.'imcs HayJarpaşıya getinlıniş ve sa-
~· Uncie hir ta.hnkkü.m alUna için sekiz lıigat kitabına başvur- 1 dırlar. gazetesi ~yle yazıyor: ora v y o.t 15 de hareket eden Ankaro. 
"~ve ondan sonra münev- mak ica.bcderse bu lL<;anda lıi-' "12 Ubrbla.tt,, guetesi şöyle Şarki Akdenizden geçen tn- . ekspresi.De bağlan.ıuı hususi bir 
\1 r tabaka için Tür.k dili, Arap gat kitabı mevcuttur denilir mi? YUtn ktadır: giliz kafilesinin ?..ayiat.ını 1tal _ Ôr/i idaro ~edildi vagonla .Aııkaraya na.klolwı-
~ F'aı"S dilinden ibaret olmuş- Bu muhtelif Ifıgat kitapların- Yenilmezlik vasttru esnsen yanlar ni~n çok gösteriyorlar! Bedin, 30 (a.a.) _ Prng.da.n muştur. 

MEVLİD 
Tnhrtında \•cfat <.'den T:ıhrmı Bü

yük Elı;isi SU.lld. Davana ruhuna 
8 Birlncıtcsrln Cuma gtinfi CUtnd 
mazından 60ilro Aksıırııyda V Ide 
oomllndc 'IC\•lidi Nebcvt kıra:tt ~ 

cınccclctir. Arzu edenlcrln lC7ifint 
merhumun ııllesi rica et.mcldedtr. 

<l 1.: fn.şad:ı. iktidar mümfuin ol- da Arap harflcrının başa cıkıl- kaybettrrlş olan ve daha geçeın - Oyie zannediyoruz ki şimdi ce- D.N.B. ye bildiriliyor: Cenaze. Haydarpaşa. gannda 
t ~ kadar e c n c b f keli- maz gü<:liiklerile uğraşmak iı:in lerde Cebelüttnnkta ltalyan 88.:l"Cti iyice kırılmış olan İtalyan ...Almanyanın Bohem y Mo- bir bölük asker ve polis kıt'ası ~~~~~~~~~~~"".".""~ 
llJ. 'ktıllamnak olduğu için her musannif kendine göre bir hücum gemilerinin taarruzuna milletine mut.addan d~ha bü . ravya hamisi tehlike vaziveti tarafından sclfimlamwştır. İd1lre Komutam korgcn.cnı.l Ali 
lql•hazla.r da o ls-3nlara ait bu - usul koymus mesela Ahmet Ve- hedef olan İngiliz donanması yUk münebbih bir m1l.dde ver • ilin edilen eyaletlerde at 22• Haydarpaşa garında yapılan Ilım Aı1.unkal, Vali ve Pel , • 
~a~u.ı_:cıu. Ve bir şair içın üç ll- fik Paşa merhum (l.ehçe) sinde yeni ve ağrr bir darbeye maruz mek ihtiyacı var. de ışıkların söndürülmesini em- bu merasim•ie şcbrlnıizdc bulu- ye Reisi Doktor LUtfi Kırdar h~ 
te~ şiir söylemek onun kud- sa.dalı harflerden (0, Ü, U, Ol blnıı.jtlr. Çünkü şimdiye kadar esasen retmiştir. nan Dalıiliye Vekili B . .b..,nik Oz-

1 

zır bulunmuştur. 
A.t1ni isbat e<l rdi. Bu it.:ibarla sa.dalarını yerine göre eda eden 17 eylül günU ltalyan torpil İtalya.Nar ta.rafından zikredilen Bu itibarla ot.eller, sineama- tra:k, Meclis Reis Vekillerinden Merhum için :An.karada ccmı.· 
:~.ı~ \·e Farisi bir kelime için (v) harfinin çamığma bir nokta •tayyareleri için şerefli bir gün rakamlar hep mübalağalı idL lar ve sair de dahil olmak ilrere B. Şemseddin Cünalta.y ile Örfi ze ancra.sİIIli ya.pıbıcakbr. 
'l'\ltıl'kçeleşmLc: clnhi olsa - bir. koymuş ve buna (zamme - i - olara:k kalacaktır. Fakat bu defa propagandacılar bütün umumi müeaseselerin sn- ,o••m~••m~m!El!!!!BBllllE-•::m•mmEmcn;:~ 

{kçe lügata ihtıyaç yoktu. 1 mufahhama) demi§, atına bir Londro., 30 (a.11.) - Aıkdooiz- bizzat kendileri lamfuıda.n lcsis at 22 de kapalı bulunma.lan 
'n.iı,..iınattan sonra bu ihtiyaç (Sonu sayfa 4 sütun 4 de) de, bir tüccar gemi5i kaybettik- edilen rekorları köumışlardır. lfi.zım. gelmektedir. 

Birinci Filmi ile !ııluvııffakiyct rekorunu I~ 

~~~~~~~!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!~!!!.!!~~~~~~~~~~!!!:!!~ 
na en büyük delil demek .• Hatta su. Ağzı var dili yok. Ense.sin~ 
demek ki kocası m suınmuş. Ne vur agzından lokmamıu al. Bi
ye şüphelenmiş. Neden kızca - zim, sag cw;uıı, ~n beyunız de 
ğızt haksız yere kıskanmış. Bn· öyledir, ille ve lakin, buyunca 
yan Zarifcoin bUtüı:ı melekeleri suyunca bir arkadaş bulamıyor. 

için söyledim. 
• 
1 

~2 

~lr nralık tuhaClaştım. Selim 
~g aynğı ile sol ayn.ğtmı hafif. 
hı <lürttii. llk temas. Aya.ğınu 
v !'az çektim. Bir daha dürttu 
t~~anşı işaret eder etmez baş-

- Hanım! Haberın var mı? 
- Ne haberı Selim Bey? 
~ Kızımızı galı ınyo -

- Anlıyamadım Selim Bey. 
~~ Bayan Feri elden gidiyor 

ı. 

~ ; A, a ! deme öyleler Selim ı 
eyun ! Nereye kaçarmış? 
~ - Senin anlayacağın galiba. 
cıu~JÖz oluyor. Bir şeyler dön
l'e~Uııii sezer gibı oldum. Ne 

dettim n inkar. 
>.r·· IUJah versin, Allah versin. 
~rek olsun. Bir yastıkta ko

ar. Kiminle? 
~!\=--- Uslu akıllı, işi düzgün bir 

""tÇle. 
- 'Yakında mı bayanım? 

b· ~rk yıllık yala.ncı imişim gi 
l'tnen attım: 

- 'Elenüz o kadnr değil. 
<ıe;- Gecinden olsun da gücün

lln o~uı Neye bize haber 
n e<Jı~ D -nısu gücendim. 

2en.tn hnmm b }erinde-

burada takılacak. 
Düğününüz de burdu. Bak n~ 

ler pişireceğim: Eay:ınakçina, 
Elbasan tavası, peynir La.tl.Jı:u, 
Üsküp tavası,. Neler. neler. Söz 
vermezsen barışmam. 

- Hanım işallah o gün biı' 
gelsin. Onun yerine ben söz ve
riyorum. Kızımızı kolay kolay 
kaptırmayız. 

- Şimdiden beyaz yemeniye 
çilek oyası örmeğe başlayım. 

Gelin hamamına gidince ba· 
şına bağlarsın. Sandıkta anne 
min gelinlik sırmalı çevreleri 
var, uğur sayarlar, güveyimizc 
de onclıuı veririm. İlk terini ona 
silerse bütün ömrünce işi düz
gfüı gider. 
Kadıncağız sevincinden deli 

olacak. Sanki öz kızuun mürüv
vetine hazırlanıyor. Üçüncü 
bardak birayı da yuvarladı. Ba
na da içirdi. Kocası yalandan 
mani oldu: 

- Onun çok işi var, fazla. i
çirme! 

- Bugün i§ görmesin, izin 
ver. 

Anlıyorum. Kadının talıte~ 
euuru şaha kalkmış. Benim ge
ilıı olma.klığu:ı demek, kocasının 

. hi l 1 

bu noktalar üzerinde dausedi - Kızd1t:,"ım içııı mb!l.lık ettim : 
yor. - Bunları bana karşı söyl&-

Her iltifatını sanki bir tarziye mekt.en &kılınıyor musun? 
gibi bol bol sarfcdiyor. - Sıkılacak ne var hanım 

Selimin emniyet telkini için kızım? Zarife Hanım böniın bı
hazırladığı bu tiyatro sahhne:>ı ri. Aklı başında olsa Bizin evlfuı.. 
benim de hoşuma gitti. Kadına mek oyununuza inanır mıydı? 
karşı vicdan iizüntilsünden kur Demek ki Selim o oyunu Mcb 
tulacağım için... rurcye haber vermiş. Demek ki 

Yalnız ortada bilekleri altın aralarında hususi bir anlaşma 
bilezik dolu Mebrure ca.dısı hfı- var. Demek ki şu .. Demek bu .. 

1 la ortada. !kide bir: Deli olmak i:}ten değil. 
- Hanım kızım! Artık kork- Bak sevgiJim ! Mehta.b ne gU-

ma. Zarife Hanını. Allahtan, ze1; deniz nasıJ yakaıntızlu ! Ba
Peygamberden sonra bir clört na da bir yudum ölwn verir mi
kitaba inanıyor, bir de sana... sin? 
İşin iş! - Ölüm mü? Ölüm niçin ? 

- N'e demek istiyorsun Ba.· - Cahil sevgili! Rakının öbür 
yaıı Mebrure? adına ölüm derler! 

- Şey .. Efendime söyliyeyım - Demek ben her ak§&lll ö-
ki yüreğim temizdir. Bunca yıl- lümle dudak dudağayım? 
!ardır Bay Selimin kapısında - Ne sandın sevgilim? Sade 
çalışıyorum. Allah bin, bin be- dud!lk dudağa değil, mezar me
reket versin. Param var, pulum za.rnsın. 
var, evim var, dostum var! - Eğer istemiyorsan. .•. 

- Dostun mu var? Sen evli - istemiyorsam ne olacak? 
değil misin? - o zaman ha.yatla dudak 

- Dağlara ~"llara.! Niçin evli dudağa olurum. 
ola.ca.kınışım. On sclriz yaşında Meht:ıbın altında daha koyu-
ayııldıın. O gfüı bngUn dulum. laşan tahrirli yeşil gözleri o ka-

- Dosttan bahsettin. dar parladı ki ürperdim. 
- O başka. İnsan dünyaya. - İki numaralı a'·ukat Selim ı 

bir defa gelirmiş. Cnnım snğ mi olmağa ııiyet ettin?! 
olsun. İki dost dostum ikisinden - Affet! 
de hayır gelmedi. Biri sarhoş- - Affet demeden aff ttim. 
tu, biri kumarbaz. A.."D.ma bu sc- - Ben senin k U:"nl l"kidf'n 

- H.ukı adamı öldürür ev
gilim. Sevdiklerimizden içkiyi 
esiıgiyelım. J;>akat rakı. seni öl
dürdi4,'ü gibi herkesi o tertipte 
oıdııı.mez (;Cvg.ılım. :Uı.kı ıbır çuk 
çeşit ölümlerle kooperatif kur
muştur. Riınlııi senin gibi öldü
ıiir.kinıini başkası gibi, kimnı 
de benim gibi ... 

tkiRci program ~ yeni bir muvııffakiyct ~ intı'luıp ew:. 

PRESTON FOSTER . RANDOLPH 600TT 

ve MARGARET LINDSAY urafındaa yar&tılan 

20.0 a 
- Seni nasıl öldürüyor? 
- Beni mi? Beni öldıirdıi. Cesaret, Kahramanlık ve A§k filı:ıiiclir. 

Ralonın bu marifeti de var. öı-
düıiir, fakat gömmez! Uzun U· iamılllNlilasıı~~sci:lv!ler&lerai?•. "iiE· liN:tıiri:in;:L;;y~~~cıııg?'.,li •• !l .. :;:;Nl!!asılail:a:öi.i. lürl~scril2?11 •• U••••B9 
zadıya yaşatmak için öldüriir. 
Rakının getirdiği ölümlerin en 
dehşetli&i de budur. Zavallı al
kolik canlı mıdır? Hayır. gir 
cnnlı cenazedir. Bunun benım 
gibisi de ayrı biçimdir. Ben al
kolik değı1im, akşamcı d ğilim. 
Fakat rakı beni öldürdiı v ben 
ölü olarak yaşıyorum. 

- Bana bir yudum olüm daha 

ver! 1 
- Ben vermem, sen al! 
- Ölüme nekadar a~tım. Mn 

halle im:ımı bir gün beni çukura 
atınca rahatsız olacağım. Ahret 

• beni sıka.c.!l.lt. Orası bir dP.fa 
öfonler için atraksiyonu yok. 
Halbuki dünyada ölüm atrak -
siyonları o kadar çolt ki. Benim 
gibi her gün biraz. d..,ha ve her 
sabah biraz ela.ha ölm <>- alı a.'l 
lar, bir defa ölenlere mahsus o
lar. ...,, ... + • -nmıya.caklan pek 
tabii değil midir? 

- Hnn.i blr yudum ölüm? 
- Verirm smm . hem y t· 

rn~k arf · 

-
Tepebaşmda • Pek Yakmda - Tepebaşında 

Fevkalade güzel bir 

s 
Hem du S Y~ il ,CB~ ir. 
Tepebaşmda- Pak Yakında - Tepebaşmda 
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- Sağ tara.ft&ki değil mi? 
- Evet ... 
Hergeleci, hasmına gözlerini 

- dikmişti. Belli etmedıet:ı bakı
yordu. Nihayet ka.h?eye gekli
Jıer. Hafız, selim verdi. 

- FıetıelamU aleyktim.. 
.Ağa!ar ve Koca. Yusuf, ~ 

etti. Hafıza ve~ yıec goe
terdiler. Ağaiardaıı biri, KA>ca. 
Yueufa dönerek: İibnun 

- Yusuf, F.zerçeli 
igte bu. .. 

Deyin<:e, Yu9Uf: 
- Mertuıba, ~. 
Diye muka.'belede bulundu. 

Yuauf, esasen ağır adamdı. Öy
le çok konuAAn ndttm değildi. 
Hergeleci de agu ~ulamdı. Çok 
!konuşmazdı. 

Yusuf, biraz dıırn.kla.'itıktan 
sonra Heı-geleciye hitalx>n: 

- lbram, Yarıcı ile Dimeto
kada güreşmişsiniz değil mi? 

Diye sordu. Hergekx:i, kısar 
ca: 

- Evet ... 
- Nasıl oldu güreş? 
-1yi oldu.. 
- liri defa giiref;mi.şai niz ? 
- Öyle oldu .. 
- Biri iddialı mıydı? 
-Evet .. 
- Nasıl buldmı Y aneıyı? 
- Çok iyi pehlivan! .. 
- Güreş çıkaramadı mı? 
- lyi güreşti .. 
Deyince, Yusuf: 

- Benim de Yarıcı ile beş 
güreşiın kadar var.. Bana bırak 
tı güreşi .. Dedi. 

fki t&re.ftaı gurursuz konuşu
yordu. Hele, Hergdeci büs~ü
tün gunırsındu. Yarıcıya şoy-
1e ya.ptım, böyle yaptım deme
ani§t.i .. Fa.kat Hergeleciyi çok 
~ ve gul'W1M1Z gönnfuftü. 

Deli Ha.f ız, a.tıldı: 
- Yusuf, Yancı tam güreş 

yap:nış. . .Ama çılra.raınamti? gü
nşi .. 

Yusuf, cevap verdi: 
- Ben de öyle işittim. tbram 

çok güzel~ c;ıkarmış .. dedi. 
Meraklılar, kahveyi ve mey

danı doldunnııştu. Yusut:ıa. Her
geleeiyi seyrediyorlardı .. 

* Güreş günü Şumnuya epeyce 
kalabalık toplanmıştı. Hakikar 
t.en meraklı bir mus.vaa olacak
tı. Hergeleci, kendini yiyordu .. 
Sah.rsızlıkla gtlreş saatini bek
liyorou. 1.kide birde ustasına: 

- Usta, bir meydana çı.k
AAk !. 

Diyordu. Şumnulular birk~ 
güreş ıtertip etmişlerdi. Büyük 
ortaya., başaltına birkaç çift gü.
reş olmuştu. 

Nihayet gü.ı-eşler bitti. Baş so
yunmağa başladı. Hergeleci, 
çoktan soywımuştu. Yalnız pa
çalarını beflamış duruyordu. 

Hemen paça.la.rını bağlayan 
Hergeleci, gömleğini arkasından 
sıyırdı. Cazgır, bağırıyordu: 

- Yusuf, lbram.meydana! 
Hergeleci, alel8.cele kazan di

bine koştu. IDx:a, Yusuf, daha 
salla.na salla.na geliyordu. 

Gömleğini arkasından çıkar -
m.aımıştı. 

Uzun hilW gOOıleğinin etek
lerini toplayıp beline dolanuş, 
kollarını sıvamıştı. Kazan dibi
ne gelince göinleğ:i:ni çıkardı. 

Koca Yusufun vücudu kor
kunçtu. Geniş ve kabarık bir 
göğsü vardı. Omuzlan haddin -
den fazla genişti. 

Hele Yusufun kolları öyle u
zundu ki, elleri diz kapakları
nın üzerinde idi. 

Yusufun bu uzun kollan gü
reşte fevkalide işe yarıyordu. 
Hasmının ensesinden dolandığı 
7.3llliLn öbür eı; pswasına varır-. . 
d1. Bır hamlede hasmının paça-
sını 7..a hmetsizce kapabiliı eli. 

Hergeleci, hem yağlanıyor, 
hem de göz kuyruğiylc hasmını 
tedkik ediyordu. H~rgeleci, ilk 
na.zarda hasmının ikollannın 
haddinden fazla uzun olduğunu 
görmiiştü. Bu, oldukça mUhim 
bir tehlike aleti idi. 

Sonra Hergeleci, Yusufun 
vücudunu da beğennrişti. Yağ
mz demir gibi bir vücudu vardı. 
Baldırları yerinde bir pehlivan -
dı. 
Ya.ncmın kalçaları dardı. ~ 

kat Yusufun kalçaları çanruklı 
idi. 

YU8Uf da, küçük hasmını 
kontrol ediyordu. Hergeleci, soy 
gmıluk halinde daha iyi bul.muş
tu. Safi çelik gibi adaleli bir vü
cuttu. 

Yusuf, ~eW:inin çıplaklı -
ğım beğeınınişti. Sonra Herge
Ecinin gözleri çok keskindi. 
Kurt gibi idi. 

Deli Hafız, heyecan içinde çal. 
kanıyordu. IM değil çırağı, K<>
ca Yusuf gibi bir peh.livaıtla gü
reşecekti. 

Ererçeliler, Toria.klılar hep 
heyecan içinde idiler. Pehlivan -
Ja.nndan emin oıma.kJa. beraber 
!Koca 'Yusuf üzerinde dunılıyor -
la.rdı. 

E7.erçeli a.ğalaıdan biri Deli 
Hafıza: 

Ne Olursa olsun. Yusuf 7.30 Program 119.30 Haberler ~kilde yazarak ?.amme - i - meb 
- • ' 7.33 Müzik 19.45 Serbest suta., ve bu şeklin altına bir nok-

ejderha olsa.. İbramı oyunla» 19,55 Mıı-'k ta ilave etmek suretile zamme -'7--'- da 7.45 Hnberler "" 
zara.k yeııemez .. .üUlw. yapa - 8.00 Müzik 20.15 Radyo i - maksure iı:;mini vermiş ve 
ınaz.:. dedi. lm b. ta 1 8.45 Evin saati g:ıı<ııesi llıgatte bu usulü takip etmiş. 

Aga, emin o uş ll' vıra: * 20•45 Mtl.z.ik .Muallim Naci dürüst okunması 
- Pekala öyle ise .. İbram bir içın· Ara'f'V'<> vibi harekelemek-., 12.30 Program 21.00 Ziraat r""r" c• 
~ yapamaz mı · · 1 .. - "--- ten h.. .. ı.... bir "are bulamamış, l'h....ı:..-· bilem p hli ~-> ~. Takvtml ........,...... ~ 

- vn1DU.U eın.. e varı Ha .... ...-ıer Ş e m s e d d i n Sami merhum ~'- b 12.45 ..,..... 21.10 Müzı1r 
.ua.Dediu.:. ııı.oo Türküler 21.30 Kon~ yine (V) Din ü z e r i n e 

14 00 )ı( .. _, ... (pl' ... uzı.. .... bir iki n ok ta l ar kQY3r 
"" ......... ,pehlivanları tanıttı ve · UUA ' 

21 ·~ "' " rak <><>dalı harf noksanını bu 
"""'""6" * 22.SO Haberler .,.,. 

duasını yaparak meydana salı- Dans mü. suretle tela.ti etmek istemiş. Ba-
.verdi. Hergeleci, çok gii7.el .Pir 1

1
88: ~~r:m ~~: Kapanıa zılan da. telAffuzu ona benzer 

Baş, diş, nezle, grip, romatizntS 
Nevralji, Kırılılılı ve Bütün Ağrıları derhal keser 

lcabmda gOnde 3 kaşe ahnabifir, Her yerde pullu kutuları tsrada is~ 
huzur peşrevi yaptı. · bir kelime ile eda etmişler. Me-

Koca Yusuf da canlı ve ke • 
18

·
25 Konuşma seli <mesUn.e) Din, (kestane) ;;;;;;;;;;m. .............................. ,.., 

yifli bir peşrev yaptı. Hasmı vezninde olduğunu söylemişler. • benimsediğini belli edivordu. Bcca ve hareke yoksulluğuna 
Helallaşmalar bitti. İki pehlivan ı• RANDA bu suretle çare bulmuşlar. 
en8e bağladı. .. . • . (Lehçe) de elif harfi hakkın-

liergleeci her ilk gureştıgı da. şu izahat vardır: 
pehlivana aldığı tavn takındı. y a b a D C 11 a r EHfbaıun ıp' tkbı.ki harfi. Eb-
Sol el ile sol taraftan Yusufa 

· · · ret hesa.bmda bire işıal"fıttir. 
ense bağlamış ve dimdik gırmı§- (Baş tarafı 1 inci .ayfada) Harfi nida, ve t.e'kid, ve taaru.ib 
ti. Sağ lrnlwrn sallıyordu. Ba~nı Nasır Divan o dirayetli hareke- oluı> (a.y) w (ya) gibi müsta
da sağ tarafa ve geriye dognt tinin semeresini toplayacak vazi nıd,lir. Türkide, (hanıke _ i _ 
çevirmişti. Hasmına. bakmıyor- yette değildir. Türkler Heem&- mtınıclude) yok ilren (etif - i -
du danda bulunuyorlar. r .• h ) "--~- ....ırıı· 

K. oca Yn•suf, '----· vermic:... mu : ... ı a.nıa ı.ııow.ıwı ~ıyor, 
... A2la a.uıu ~ Savletüddevle susuyordu . k..J:o....-.. • • de (f-.a.~ · fah 

tı .. Hasroıııa evvela girecekti. E- '"11~ ıçın Ql ... A - ı - mu -
Vasrnu.cı devam etti: hama.) alameti olur; sa.IH.kta 

ğcr, ittiğı gibi Ezerçel.iye oyun _Nasır Divan a.kıl ve man- (Fetha. _ i _ murakkaka) daJıi 
tatbik edemezse o vakıt kıran tıkla harekot ediyor. Aklı eren· elifle tesbit olmm;hır. Tel3.truz.. 

INHiSARL 
Umum Müdürlüğünden: 
1 - 29·9-941 tarihinden itibaren inhisar şaraplarının 

göre tesbit olunan fiatları aşağıda gösterilmiştir: 
Tarife M. M. vergisi Yekôn 

CI2 

şişe büyüklOğOfle 

bir güreş yapacaktı. lerin sözünü dinliyor. Yani be- da (h ~ f hzuı ) · 
Koca Yusuf' ku··,..u··k hasmının ı uru - u - m.a e yen-

" nim ve sizin ada.mlarınız< an<:<>- ide ı ------karısında yüzüne bile bakma - ğunun :mantıki olan sözlerine ne 11)(';( 
0 ur. " 

fiatı Krş. San. Krş. San. 

dan dimdik duruşuna hayret et- kulaklarını tıkamıyor. Bunun ne demek olduğunu 
m.işti. o zaman, Savlet elini göğsü- anlamak için te.krar lfıgat kitap

Yusufun ka.rşısında Adalı Ha- Jle ~tı ve hafifçe eğildi. Bu ha- !arına b~ vurmaktan gayri çare 
lil bile böyle duramazdı. Hiç ka- reket "kabul., manasını ifade e- yoktur. 
panmadan dimdik duruyordu. diyordu. Gözleri yere eğilmiş, O halde bu eser liswı bilmi· 

Yusuf bunu farksız bildi. Jlk verilen teminata iman etmişler- yenler için değil bilenler için bir 
elde hıa~nını oyunlıyarak bir di. Savletüddevle: me'haz teşkil eder. İstifadesi 
anda mağlup etmeğe karar ver-

1 
_ İranlılar bir çok . tazyikler ancak iyi tahsil gören bir sınıfa 

di. altında ezildiler. Fakat onla:r da hastır. Lehçede kelimenin nere-

.35 30 
7{) 42 

200 80 
340 120 

70 50 
200 95 
Litresl 20 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1.75 -
3.50 -
10.-= 
17.-= 
3.50 = 

10.-= 
5.-= 

31.75 
45.50 
90.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şişeden sofra sarabl 

Şişeden misket şarabi 

Fıçıda açık şaraıı 

Yusufun çaprazı meşhurdu. Rüstem pehlivan gibi hareket den geldiği, kökünün ne oldu -
Uzun kollarile hasımlarına çap- edeceklerdir. Malum ya ejder, ğuna dair bir işaret yok.tur. 
raz doldurdu mu muhakkak su- Rüstemin arkasından perıçe8ini Yalnız gramer işaretleri vardır. 
rette ya, altına alır veyahut bü- sapladığı zaman 0 geriye dön· Naci 10.gatinde ise Arabi ya-
kerek mağlup ederdi. 1 mili? ve ejderi birkaç parçaya. a· hut Far\si olduğuna dair ufak 2 - 35 santilitrelik şarapla fiçıh misket şarabının fiatlarında bir deği-
Yusufwı çaprazı yalruz Tür- yırmıştı. Biz de öyle yapacağız. mm.uz mevcuttur. Onda da ke-

kiyede meşhur olm~tı. Avru- ı limenin kökü, aslı yoktur. şiklik yoktur. 
patla, Amcrikada da . Yusufun r lra.nda lngillz pa.l'Mi Şu saydığımız misallerle an· Yukarıdaki fiatlara şişe depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ilan cıunur· 
~~~he~~~. ~~~~d~·~ ~ı~Mkihl.ffiptki~·--~--------~~--------··--~---~~~-----~ 

Hergeleci, Yusuiun çapraz da bulunanlara: yazılmamıştır. Elde mevcut o- .------------ı 
doldurmasının meşhur olduğunu - Benim Vasmusa söyleye· lanlar da bir işe yaramıyor. Hal 1 / • 
biliyordu. Ö, hangi pehlivanı cek bazı sözlerim var. Bizi yal- buki Avrupada yazılan lfıgatleri Aslıerlilı iş erı 
çapraza loplarsı yıkardı. ruz bırakınız! .. dedi. Herkes çe- bir misal olarak ele 6lmak sure· L-------------

I{uına.z Hergeled, bunları bil- kildikten sonra Vasmusa: tile (zikr - i - cüz, irade - i - Beyolu Yerli Aı. Şube.inden: 
di;;; ıçin ilk agızda Yusufa bir - Ey Va.sr.lua, şimdi senden kül) kabilinden yükte hafif, Y-""'k p1·,..~ae As•··ü11ncn şoıuii 
de~.;, vermek istcmıyorchı fikrini bek.liyorwn. Çünkü be- mana ve şilmul bahsinde ağır "'"" "'" _il<'., 

Hattiı Hergelecı, bu yapacağı nim vaziyetim naziktir. Fer · ve geniş herkesin işine yaraya.- oğlu 313 doğumlu Abdullah Sezai 
işi Uh1:.aslna da ıı-u yolda söyle - ı ma.nferma, Çemşidin hazin.ole- cak bir eser meydana getirmek (14348) nin hemen şubeye mura -
misti: rine el koymak ve ona sahip ol· memlekete en büyük hizmet taş- c:ıatJ irnn olunur. 

.:_Usta! Onun ~apraunı daha m~ istiyor. Kıvamülmülk, Sir kil ederdi. Fransız lisanının en !!"'!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!"!"!!!!!!! 
ilk elde bozac:ai1m.. 1 Pc..---senin avuçlan içine d~ü.ş mükemmel ltlf?',ati (Littre) dir. 

Hafız: gibidir. İşte bizim vatandaşla · Irottipharıcsinde Littre'si olarun 
- Aman, sakın ha!. Yusuf, nm.ız bu halde. Sir Perseye ge- artık başka kitaba müracaatına 

öyle a<_;mazlara gelmez .. Sonra lince ben ondan para istedim. O lüzum kıa.lmaz. Ondan sonra T..a
seni bozuk düşürür <lemi§ti. karar veremedi; d~i.indü. Çün· rousse gelir ki ufak nüı:>hnsı 

Fakat Hergeleci, hasmını ça- kil benim dostluğuma emin de- müptediler için bilyilk bir ihti
lımına getireceğıne hükmetmiş- ğildir. Ben tilki tarafından pen- yacı gidermiş saYJlır. 
ti. Yusuf da Hergelecinin karşı- çelenmiş ve yılan tarafından ısı- Mükemmel bir lfıgatin ne de
sında dimdik duruyordu. Enseyi nlmış bir adam halindeyim. E· mek olduğunu anlatmak için şu 
yağlamıştı. Diğer boş el hemen, ğoc Sir Perse parayı verece- uf ak misali zikredeceğim: 
hemen paça üzerinde idi. ğim deseydi verirdi, bu cihetten Fransızca (La Font:une) fabl-

na biYAe but ı;tÜrk'rimiz bilhas
ısa La Fontu.in bunu Uıtisa.r ey
leyert'lk Aragne ta.rı.rnda kullan
mı~br. ,., 

İşte liigat kitabı böyle olur. 
Bununla liıgat kitaplarının bir 

Ansiklopedi olmasını ilerı sür
mii:j olmuyoruz. l''akat yapıla -
cak lfıgatlerde lisana :ait bu ka
bil ansiklopedik malftmat bulun 

Siin1er Bank Biı· lt:.şik yün ipliği ve 
dokuma ve suıığipek fabrika/arı 

n1üessese.tti n~üdürlüğünden 
Müessesemi.ı Slimer Rnnk Birleşik pamuk ipliği ve dokuma Fııbrı • 

lan rnüessescsile le\hlt t'd•lcr~k Aıık:ıraya nakledılm•ştir. 
1 Müessesemizin yeni iim anı C'Sümeı Bank iplık ve dokum:ı fabrilell 

müessesesidir.> 
Adres: Ankara Yenişehir l.s.met fnöün caddesi No. 15 dir. (8733) /. 

==========~===========:::::::.====================~ 
lstanbul Mıııtaka Li mıın Reisliğ/ntl~~ 

1 - Mıntııkıımız ve mıntakamız.ı baı:lı Tfıll Liman DairPleıindt? 1 ~ 
hııl memurluklara miısab<ıka ılı? lise ve orta mektep rııezunlllrındAJ1 ° 
ve :ıskerli!ini yapmış bıılunm:ık şar tile memur alınııcaktır. 

2- lmtihan 15/10/194ı Cuma i(unü 14 de. 

3 - Tallp olanlıırın mektep ııeh:ı detnames.i, nüfus hilvivı•t t:u:J• 
askert vesikalarının asıl vcyn tas~likli surtforıle sılllrnt r:ıporu ve hlı ' ) 
vn;ııkıısını ve totoğrarıarmı bir lstidn y:ı baglıy<ırıık ıeisliğııı111c nW 

etmeleri. •8606• 
Yusuf kendisine bile bakma- eminim .. Fakat onun bor<;lusu lerinde (aragne) keilmesi vıı.r

yan hasmına birdenbire doludı:ı: olmamı siz Almanlar ister misi· dır. Bunuı;ı ne de.mek olduğunu 
gin girdi. Uzun kollarile kUçük niz? Diğeı· taraftan iben ne l{ı- anlamak U:r.ere ı .. arousse lfıgati
hasmını kavradı. Ve U?.eri.ne vamdan hoşlanırım, ne de Fer- ne bakarsak kelimenin yanında 

malıdır. Çünkü konuştuğumuz ==============================.:-
dilin hakiki hüviyetini bilmiyo- 1 - el 
ruz. Arapça Farisi zannettiğmiz Sfan'/Ju/ e/ekfrik, fTBllll'81J 11e /İİI 
ne kelimeler va.rdır ki tamamen i l f / • ••d •• ı •• .... •• .ı JI 

yüklenerek olanca şiddetile ı;ür- manfermadan... Nisır Divanı şu izahatı görilrliz. 
dU. hoş görmememin sebebi budm·. "Ana~_ Örünaceğin esld is.-

tilrkçedir. Mesela (Mehcur) dan Ş e me erı Umum mu UT llflllRtıtJ ıı' 
geldiği iddiasile hücra şekline 1 - Muhtelif peşe! mal:temesi mektupla teklif ı~ti·nwk sıırctılc 

Hergeleci, çaprazı bile b.ile Vasmus Sa.vletüddevleyd gi)z. -~~· 
vermişti. Hasmını ilk elden ın- lerini diıknniş bakıyordu.Savletin midir.,, 

sokulan Türkçe ucra kelimesine alınacaktır. 

kisarı hayale uğratacaktı. Yu- garip bir hali vardı. Gözleri bir Bir de Littre'ye bakahrn: 
ne Nacide ne de Vefik Paşada 2 - Muvakkat tenıinat 2475 liradır. ,, 

suf, şiddetle hasmını sürünce dü.şmana bakar gibi parlıyordu . "Ara.gne _ fJski Fraıısız H-
tesadüf edilemez. Buna gelince- 3 - İsteklilerin lc\anmdan ptırnıfotnıımt-si, niıfu~ hıidyct ruıd:ını ~ 

. ~· 
Hcrgeleci de hasmının hızına Alnı yüksek, her zamankinden NO.nındn arngne k~ örfün _ 
hız katarak geri geri uçtu. Uçu') daha yukanda, bıYJklan karşı~ ~ alem olmuştu. Ve şimdi ö
mübimdi. şındakine tesir edecek derecede ribncdi minaslna gelen a-.L.._ 

ye kadar neler vardır. tarlfnta uygun olarak 8/10/1941 \'Or~amba gliml saııt 17 vıı k.ıd.ır ,.f 

Gazetelerde bazan bir kelima ı hanuıın 4 ıincii katındaki Le\·n:ı:ım Mlidiırliigune ınuklJuz rnukııbıl nd 
hakkında böyle kuvvetli tetkik- rilmiş olması şa:ttır. (7385) ? 
ler görülüyor. Bunların münfe- ===================================-=:...::--,.... Yusuf, küçük hasmını hızla dikti. nt>e kt'liniesi öriİ:n)('eğin ö;d~ 

götürüyorum zannetmişti.1'~:1-k~~ Fa.kat bu zahiri sertliğin al- a.ğın ismi i<li. Yeni lisan 0 ka.da.r 
bu esnada Deli Hafıı.ın yuregı tında çenesinin küçük ve geriye faki~iş ve şeklini değiştir
ağzına gelmişti. çekile oluşu onda bir zaaf al&- miştir ki amele ite amelf'nln 

Hafız, Hergelecinin kolay ko- meti gibi idi. yaptığı iı;i birbirine ka.nşb.nntt; 
lay çaprazı aıYJrarak çöreklene- Şunu da ilave edelim ki her - ,~ Ddsine de bir isim v..-nniştir. 
miycceğine üzülüyordu. Çünkü kes onu J>ir hikiıni mutlak ola- Bn kanşıkbğın on alim<2 asra 
Yusuf, hem usta bir adamdı ve rak anıyotrdu. doğru \ılku bulduğu tahmin &-
hem de kolları uzun olduğu içın Ancak o da herkesin eş- diliyor.,, 
hasmını iyiden iyiye kilitliyen 1 kıyalık hakkını tanımak şartiy- Yine bu kelime hakkında (Wa1 
bir pehliV'andı. le. Bu hiı.kimiyet ve bu şart <>- ckenaer) de şu kayda tesadüf 
N·teıc· y f H ı · · nun hayatını dalına tehlikede ı ım usu , erge ecıyı olunuyor: 

öyle kuca.klamı§tı ki .tam bir bulunduruyordu. Ve bundan do- "Araı:ue ,._.Bu kelime de-.nil-
kentle ellerini arkadan 1'ilitli _ 1 layı da Savletüddevle katlolun- diği ı,ribi eski &aıınnrm 1Ut <Je... 
yerek sıkmıştı. roak korkusiyle çadırıru her ge- ğUdir. İtalyancadan alınmıştır. 

Yusuf, hasmına çengel yetiş- ce ba§ka bir yere taşıyordu. Yulntz bu Us.anda olduğu gibi bir 
l<.,ak · Vasmus dedi ki: 

rit bir halde kalmaları doğru 
ola.m.az. Konuştuğumuz dilin her 
lfıgati birer birer kılı kırk ya
rarcasına tetkik edilmeli. Nere
den geldiği; aslının köküni.in ne 
olduğu anlaşılmalı ve bu uzun 
izahattan bir kıaç satırlık bir 
hülasa çıkarılarak yapılacak h'ı
gata malumat olarak dercedil
meli. Bu suretle herkesin istifa
desini temin edecek muhtasar ve 
müfit bir eser vücude gelir. 

Asıl bizim böyle bir lfıgat ki
tabına ihtiyacımız vardır. Btmıt 
yapacak müellif Türk diline en 
büyük hizmeti yapmış sayılır. 

ULUNAY tirmeğe savaşıyordu. at bır _ Sen Farsın ve Cenubi İra- ~ lıcooden m\ireldrep ol:acağı-
türlü tesadüf ettiı emiyordu. ! !!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!"!"!!!!~!!!!!!!~!!!!!~~'!'!"!!!!'!'!"!!!!!!!!!!'!!!"!"!!!!!"!"!!!!!"!"!!!!~!"!"!!!!~!"!"!!!!'!'!"!!!!!"!"!!!!!"!"!!!!!!!!!!"!"!!!!'!'!"!!!! 
Kunıaz Hergeleci, hiç hasmının nın en büyük adamısın. Herkes 
eline düşer miydi? seninle müttefik olmaYJ arıyor se olmadığından emin olduktarı lara Sir Persenin civarda oldu-

Yuauf, hasmını ve hasmı da ve ümit ediyor. Fakat onların sonra gözlerini Va.smusa qikt.ı ğunu, harp hazırlığı yapmaları 
Yusufu sürerek otuz adım ka- 1 sendea asıl bekledikleri bir şey Mükalemenin sonunu bekliyor- lazım geldiğini .söyledi. Bütün 
dar uçtular. Bir anda Hergelcr-ı- 1 varsa o da eski bir ittifakı yeni du. şehir halkını bu suretle heyeca-
nin meşhur çapraz manevraln- bir ittifak uğruna baştan sav- Va.<mıusla konuşmanın şu na düşürdükten sonra. Ka.zron 
nndan biri vücut buldu. mamandır. fevJcaladeliği vardır: Onun sö- civarındaki halkı tahrik için bu-

Hergeleci, Koca Yusufun men lmpara.tonın hediyeleri... zü nereye getireceği ve maksadı radan da hareket etti. Vasmu.s, 
b. · r k ı Birdenbire şaşıran Savlet: ne olduğu evvelinden keşfedile- hiçbir yerde durmıyor, her tara-

lgenedgi 1 
•• uzl unb. ve ~rçı~11 0 

- - Nasıl şey bu? diye sordu. mez. Yasmus, Savletüddevleye fı dolaşıyordu. 
arın an oy e ır me arc e s1y- - Ev Sa.vletüddevle. Ben İ- Den:.·abP:\i, Buşir \ılÜSİ 

nlm·..+· ki, sıynlmasile oldu!!ıı .J bazı inciler uzatarak : -
~..... ., ranlıları ve cenup kabı·ıcı"'..;nı· , Takibuistauın siikiınu kınşık-yere "o··reklenmesı· bı·r olmuştu. ·~· Al b nl ]-..l' Alın ı " severim. Korkanın lngilızlcr - u arı, t n.ı. ruı sız bir denizin sükfmuna asla 

Hergeleci, oturur oturmaz cür'etleri ve paralan ile bu ye- imparatorunun sa:na hediyeleri. ı ben?.emiyordu. "Derya beyi,. 
Yusuf, ayaklarile hasmına çat- şil memleketin evlatlarını alda- Simdi ben ) ola çıkıyonım. Al- ! Buşir valisi olarak Buşire ye1r
mıştı. Ve çatarak ta hasmının 1 tacaklar. İngilizlerin İrandnki htha l<:marladık. ı leşımi~ti. Bu valinin plaru han -
Ustünden aşarak uçmuştu. askeri anümessilleri Sir Perse Va.ınıus han·ketinden ev\'el, larl • resılerle anlaşarak mem -

Herğeleci, Yusufa aşarken bir k dlı i bo b' k .k ı bir de Savlctiıddevlenin lrnrde- le.kette sükunu tesis etmekti. 
de kıl"ık yetiştirmis.ti. ı:-;g· er Yu- en s ne ş ır uvvet ve 1 - ı "İ Serdarı llıti::>am ile konuı;.1.u. 

""" tidar atfediyor. Onunla Türkler 'Y ·r A Nüfuzu pek büyiik olmıyan 
sufun kolla.n haddinden f :daı arasında deh~·etli bir dağ var· ; Bu mülakat da pek samimı ol- bazı reisler, onunla temas edi-
olmasa idi muhakkak hu kıl<;ıkla dır. Halbuki lngılizlerin Kutiil- muştu. yorlardı. Bundan cesaret alan 
beraber sırtüstü gelereh daha amarede müthiş bir or<lular1 da 1 Va..cmıus Kazrona döndüğü vali Şah Kütah, şeyhi ' Hüseyin 
güreşin ilk hamlPsinde mağliıp tiıhaşşilt etmişti. Ne oldu ? Ru zaman Nasır Divan orada idi. ile de anlaşmak üzere tema.sa 
olup gidecekti. koca ordunun malzemesınm hep Ort1da bir ihtilfı.1 kopmuş \'e bu ı geqti. 

Bereket versin Yusuf, ellcrile sini Türklere videttiler. 'rck 1 ihtilRl pek az kan dökülerek Fakat bu mlihim şeyh v~ 
yere istinad ederek taklak at - orduyu kurtaralım diye kur . 1 ynıpılmıştı. Hazine, yolda topla- musu pek ziyade seviyordu. He-
maktan kurtuldu. taramadılar. Esir oldular. O- nan ganimetlerle zenginl~mi~i. le evladı bir muharebe neticesin-

( A ... 1uıS? ı·ar) nun için İngilizler Tiirkler-den Bununla beraber şehir etrafın- de Ol ünce muhabbeti büsbütün =======::::-::-: çok korkarlar. Türkler zengin- da Jıalfı. silıi.hlar atılıyoı:... ralıar arttı. ·~oerya beyi., Bu.~r vali
dirlcr ve İngilizleri mağlüp et-, tına alışmış olan şe-hir halkına si olduğu andan itibaren onun 
mişlerdir. Şimdi Türkler Heme- sakin günleri aratıyordu. bir İngiliz ajanı olduğu kanaa-

u o V.asmus hemen N&.su- Divan tı da doğmuştu. 

P. T. T. Umumi JJlüdiirlüğünden ,J' 

Yapı işlerinde istıl~dam edilmelc üzen• iki yiiz on lira Ül'H•tl. bil'\ tf 
sek mimar veya müheııdis ile yüz yetmi~ lira ücretli üç fen memuru 1 

mühendis alınacaktır. - ~· 
2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkii olup tnlipleı'ine 3656 No. ııı 

nun hilkiimlerine göre iieret ,·erilec:-ektir. fi 
3 - Talip olanlnrın veslkalannı P. T. T. Umumi Müdurlui,;ıl :MLl:ıı 

14t Miidudüğüne göndermeleri. «7138> c86!12> 

han~· ı:1 1 Devlet Derniry_?ll2-!ı 
4 .. 

Muhammen bedeli 16.000 lira ol an 500 ndct muş..'lml.ıa pardcMı 1 ( 
941 salı günil saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankar:ıda ıdarc Lıııııı• 
da satın alınacaktır. 

Bu iı;c girmek isüyenlerin 1200 liralık muvakkat temınat ile kaıı;· i/ 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayrıi gün naat 14.30 za kııdar l<t' 
yon reisliğine vermeleri lfızımdır. öl 

Şartnameler parasız olarak Ankllıadn malzerne clııireı;ind<'lı. Jl•1
\ 

paşHda tesellliın ve sevk şeniğinden dağıtılacaktır. il~ 

Nişantaşz hız enstitüsü 
müdürlüğünd~n e1' 

1 - Okurumuzda :yapılacak olan tamirat ve tadllAt açık elcııUtJ11 
konulmuştur, ~ 

2 - ihalesi 1941 Birincitcşrlnin 7 inci Sah günı.i ııaat 14 de yı; ·~,
Mektepler Muhnsebeciilii binasında toplanacak olan komisyon uırafı' 
yapılacaktır. ~1ı1• 

3 - Keşü bedeli 9993 llra «82> muvakkat teminat 749 lra 50 kurı • ( 
4 - İstf>klilerin en az bir taahhütte 10000 liralık bu ~e benzer I~ r,.f' 

tığına dair idarelerinden almıs olduğu vesikalara istinaden tı:tanbul vı1:9,ı 
tine müracaatla eksilbne tarihinden 3 gün evvel almmıs ehliyet ve tııl 

yılına ait Ticaret Odası vesiknlarile belli giin ve saatte komisyonıı ' ~-e' 
baptaki keşif, §artneme ve mukaveleyi görmek istlyenlerin de okul ıd 
sine müracaatları. «8425> ~ 

DOKTOR-

HAFIZ CEMAL 
Lokman He~im 

1 
Dahiliye Müt.ehasalsl 

Divan yola 

-iJiJ * Silivri hayvan aerglal - 1:j ıctıf' 
hayven Eergisi bugün açıl~c:ı 1 
~err,•nln oçılış merasiminde ' 11~ 
ııamırıa Belediye Mektupçusu J3. 
C'ati C"iller bulunacaktır . #: * Cezalandırılan esnaf - f ,., 
yirmi .?ört sant zarfında 30 esıı;01 
17 şofor muhtelif s•lçlardan 


