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1 «Eliz ve Rı s t e -
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I Hfler~. 5 esaslı ma -
dede toplanıyor 

~nP.n bu hususta 

,-
lnönü 10 (a.a..) - Türk Ha

''a Kunı'ınunun İnönü lmmpımn 
kapanış merasimine saa.t 8 de 
havacı gençlerimizin teftışi ile 
başlanmışbr. 
Programın öğleye kadar de

vam eden kısmında genç tnyya
recilerimizin akrobatik hareket
leri ve paraştitçülcrlmizin iniş -
lcrini ve saniyeli atlayışları ala
ka ve takdir ile takip edilmiştir. 

Öğleden sonrn planörlerle yel
ken uçuşlo..rı ve spor hareketleri 
yapılacaktır. 

l.şte size bir eski hakiki gü- 1 

~şçi; bir eski hnkiki sporcu ; 
bir cskı hakiki gazeteci ; bir es-
ki hnkiki aile bn;bası... ı 

Geçen gün altmıs sekiz yaşı
na girdi. Gazeteciliğinin de kırk 
dordtincti ~ılım bitirdi. 

Hayatı; ıçden gelme neş'e ve 
yılmaz, dürüst bir çnlışna sa
yanlann bırlncisi bi1.im Paşa 
Kü.zım'sa ikincisi de Celal Da
vut Anbaldır. 

Anbal sporda daima hakiki 
amatör kalmıştır. Yıllarca süren 
spor hakemliklerinde de bir gün, 
bir defa bıle memnuniyetsizlik 
uyandıracak gaflette bulunma
mıştır. 

Gazctccıliğine gelince; 
Celal Davut, Cennetmekan Ah

met Mitlıat efendinin yetiştirme 

da ·z h t ve ece 
Ankara, 10 (Husu~i) - Pa- l Ankara, 10 (Hususi) - Sau. 

zartcsi günti Büyük Millet Mec- gün Parti Grupunun yapacağı 
lisi toplanacaktır. Bu itibarla\ toplantılarda Hariciye Vckıli -
dait ei intilıa.biyclerine giden bir miz Siikrü Snr.1. ır 
~k mebuslar ~imdiden .Anka- buçuk aylık harici h • G elC'r 
raya dönmcğe ~aşlamış lır. hakkında izahat \ere ·ekt ı. ---
Bir isviçre 
gazetesine göre 

--o-

e tn ;.· 
--~ 

Cel"I Davut 
A ıbal 

Yazan: Aka .. ndü z 

sidir. İlk (Tercümanı Hakikat) 
gazetesinde sehir muhbiri ola
rak kullandı. Yavaş yavaş spor 
makaleleri, şehir röportajları 
yazmağa ıalıştırdı. Gaze~ilik
te en zor, en mes'uliyetli iş olan 
musahhihliği ôğrettl. 

Vatan; her mesiekte evlatla
rına muhtnç olduğu karagünler
de Celal Davudu Ankarayn ko
şanlar arasında görürüz. V c ı 
bugüne kndar çalışb. Sonra U
lus'dnn emekliye ayrıldı. 

(Sonu sayfa 3 aUtun 4 de) 

Hayatın binbir ıztırabı içinde 
bir ev dolusu çoluk çocuk ~ . ..,. 
tıren bu hakiki aile ba:bası bu
gün gene gözünün nuru, alnının 
teriyle çalışıyor. 

Bu yaşta; kış yaz evine gidıp 
gelmek için günde tam on dokuz 
kilometre yolu yaya teper. Fa
kat neş'esinden bir zeıTe eksil
miş değildir. 

Şimdi yanakları buruşmmı, 
gerdanı pörsümüş, kemikleri 
çıkmış Celfıl Davutta hfila yir
mi dört y~ının zindeliği vardır. 

Hayattn, AnboJ kadar ıstırap 
çekmiş gazeteci az bulunur. Tan 
rı, Anbaldan sonraki me..,lck
da.şlanna Arıbal tahammülü 
versin, duasını ederken mesl k
daşımn da uzun ömürler dılc
meği unutmadım. 

öğleden sonra yelken uçuşla
rına devam edilmiştir. lri kar -
tallar gibi kendilerini hnva ce
reyanlarına veren ve bu cero -
yanlar içinde uçan yirmi plfuıö-

ı_s-onu cayfa 8 ailt.un s de) =~~~==============~=.;;.;;;;._.:=============·~~ 
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Hiç bır feYI beğenmemek en ku.aurauz ~ylere bıle bir kulp takmak, 

huyu icabı olan bir kimsenin kendini etrafına sevdirmesi lmkinsızdır. 

Haklı haksız her ISnUne gelen! tenkit eden adam Adeta muhitini zehirler. 
iyi kl5tU, her §eye karşı cephe alan, septik ve bedbin münevverin menfi 
zihniyetinden cemiyet ancak zarar g6rebllır. 

Fakat bunun tam zıddı olan karakterde, topluluk için, zararlı değilse 

bile, faydasızdır: Tamamlle kayıtsız ve vul'dum duymaz insanlardan ~ah· 

aed yorum. Bu mizaçta ferdier nln gllyısı ne kadar kabarıksa, bir cemıye• 
tin enerji kaynağı da o kadar kıt demektir. Z ra mı.ısbet alllka ve tenkit, 
cemiyeti ileri doğru eevkedcn başlıca muharr klerdon blri sayılmak icap 
eder. 

Her şeyin bozuk, sakat, yanlış ve kohne oldu~u bir muhitte bu kusur· 
lardan ;ılkötyet eden çıkm:ıd 1Jı takdırde daha iyi .,artların kendiılğlnden 

hasıl olması beklenebıl r m • Ancak içinde bul ndutju tartları yetersiz 
bulan ve d ha iyi gunlerc erli111ek arzu ve lmanlle gözune lllşen bozukluk· 
ları allı-en ve etrafın gösteren kımseferdır ki bir topluluğu, UYUfUk bir 
durgunluktan kurtoırlp ona ileri hamleler yapt rablllr. 

O un c ndlr kı ki t rlu tenkttçıyı b rb rlnden ayrrmamız gerektir. Bedbin 
v menfı rulılu tenkıte yle mucadele edelım. Bu nevi tenkitlerin "irföld ve 
ka edıcı bir rotu yoktur. Zıra, tıer şeyın kı:ıtU olduöunu 11 Y rken, du· 

zelmcs ne ımkin bulı.ınmadıjjı kanaat nı de blrlıkte t.lkln "(:der. Yenı h-oş· 
nutsuz fakat iradesiz bır z hnıyet yaratır ki, cem yet n bunyeslnde bir 
fclc tc11 rı yapar. 

Fakat mUsbet ruhlu tenkitçi, cemiyet için en faydalı insandır. O, 

gör ü kusurların Tah tşn:lığı içinde ıı k'Ayet aeıılnı yOkacltırken, bu ek
slklerın düzelmcal lçın luzumlu tedbirleri de dLıaünOr Ye telkin eder. Onun 
nazarında lmkftneız otan hiç bir jey yoktur. Veter kı mucadele için gere· 
ken azim mevcut olsun. 

Böyle müsbet ruhlu insanların tenkitlerine, hatti endi menfaatleri: 
mlze dokunsa bile kızmayalım, bilakis, bize ly, ınlyetfJl kusurlarım121 gos· 
terdıklerl için onlara mln~ettar olalım 

!llimnıııını:ınıınımınınıııruınmınııı u· mırrTiımım 

it 
Gransaya h"ya 

Yazan: A. Simone - 9 - Cevireıı: H. Calıid Yalçın 
Tnkribcn bir milyon işçıyc balıg ı 

olan hukümeti amclclerınden murek 
kep koca bır orduya bır devlet hazı-ı 
nesinden parn veriliyordu. Miltcnktp 
kabineler ücretleroen :tenkihnt 
buhrnnrn ccz:wnı bu sivıl 

must hdemlere öd mt-.c çah - ı 
:nuşlardı. Ayni k b:ıhane ve 
t~ane: Butçeyl mutevaz.ın hale sok
mak hükümet m ı a!l.nrın:l.:ı k:ıt"i 
tas:ırufa r ayet ctınek \e erı.?ı mıh

vennı · letmck. Bu \ ıı mustah -
demler yalnız baş! ımı mucadelc -
den fi.cl:r. bulunduk! rı ıçin, muhtelif 

h reketlerine 

kal en 1 dı. 

Ortn sınıf da buh 
d mute lT oluyordu. B ikin lt'r 
yerlerinden zcngınler ara ına gırınek 
arzusu d'ııcr hınıftan mele sınıfı 
ara ına du~ k k k f~ nde çır-
pınırl!: n ıı ttık Ull ıı b umıde 

bağlanıp kıılıyorlardı thü itlki her 
şeye rağmen, onl ı ın kuc;uk ın alılt
h n lerl, mütevazı diıkk ;farı kü
çük ı;iftlıkleri yalnlz bir geçinme 
knyn:ığı t ktl etmekle knlmnvBTak 
iht varlıklarında rahat ,ya malarını 

temin edecek sur ttc biraz ~T ı bi
riktirmelerine de katı eelecekU. ir.ı
dile geçiı en (ynnl ) t ımıt,.vaz n
ne de olsn muntazam bir ellr ıle v;ı
fny n) -400 000 k Ş1yC ıllıvetcn F.ran
sn hükumetlnm bon hırınt ıve tlk
raz tahvıllerinı ellerinde bulundur n 
t:ıkrıben oıtı milyon in n dn var
dı Bunlar borsanın resmi c tveller n
d; elirlerlnin tahvili ı nl endişe ve 
korku içinde tnk p ediyorlardı. Fi -
yatlar muttnsıl dli üyordu . Bir ilene 
itinde va ::ıti yüzd 12 tenezzül gorul-
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20.01 

mu tu. Clcmclclaunun 
maltye n:ızınnın bily k bır gurur ıle 
c:Bochc (Alınan) lor pnraları odıyc
ceklcı 1 dcdıct z:ım:ınl:'lr çoktan gc
Çip g tml.şti. Klotz J mltıi taşıyan o 
m:ılıye nazırı kar ılık ız çekl r \er
dıg n en dolayı sonra ınnhkcmcye 

se\ kcdılın ü. Fakat y.alnız çeklcrı 

s:ıhte defıldt. Almcınyanın bütün mas 
ran n odıyC<.'t' ı h l:kınd:ıkj p:ırlak 

\"aidlcrı de sahte ıdı. Birbırını mute
al~ p elen k bınclerin dmrya :fıyat
lnrındak1 fol kctll dilşmelerin Fr.oın
say:ı. t in :OlM yacaiı yolund:ıkı \'a
ıdl de b ylc çıktı. Frans bir 
latn bu· Tcfah ve saadet lımanı, iyi 
znm:ınlar memleketi olac ktı. Fakot 

mıf h l • Lıorım cct\'Cllertmn 
d n r. ka lannı takipten 

ba ka bıı y y.ıpnmıyordu. Mel \"e 
paı al:ırı g 1 rler, ıfUikleri. dükkan 
~<' malAth neler, t.cltlıkcde idi. Mem 
nunı,y 1sızlık ı ·nde söylenip dw u -
~od ıdı 

1 33 de FT n do i Uhd m ed len 
on bır m lyon emeledcn takriben al
tı m iyonu naylde çalışıyordu. tkl 
kcsıf e 'eZ ecık surette gôrülebilır
dı. Bınsl P.ırısın ıçınde ve etrafında 
toplarım tı; Madeni ~ya, tcslih:ıt \ e 
otomob ı fabrıknl rmda çalışıyorlar
dı. 

Dı •crı imali kısımda, Lielledc te
mcrku ct.rıuşti. Maden kömuriı ocnk
l n \'iındc ca

has 

g"t rınt lerdı 
1ntihab ttan evvel rodıkal sosy;:ı

ltsUeı lt'.' ,aptıkları mi k Sol taraf 
p rt leri ıçin 1932 ıntıhabatındo ade
ta pek man lı bır zafer lemin et.mi· 
olan o yali tlcr şimdi müntebiple -
rinden daha sıddcUı bır t.azyık hi .. -
sechyorlnrdı. Ayni zanınnda sosyııli t 
p rtısinın lıderlerindcn bır kısım, 

y.ani SUğ cenah, irtibatını .k er k 
radikal sosynlıstlere iltihnk ~tmege 

hazırlanıyordu. Bu gruptaki kim 
11'.!re cyenı sosynlistlf.'r> denlllyortlu. 
Onbrın cyeni sosyalistllklerl> kolay
ca 

0

:faşizme keydı. Lıderl 1 Bor
deaux'nun faal belediye reisi Adıien 
Marquet idJ. Bu, -kıynfetinln zara!e
tile me hur polltlkal"ı bir dişçi idi. 

lktıd r mevkihıdc.bulunan Radi
kal Sosyıılist Üçlerin -Daladier ile 
Bonnet ve Chnuten\PS- knrşılaştıklıı
rı mühim meseleler bir çoklu: Biltçe 
açığı gittikçe artan iktisadi ve mall 
düşklinluk ki neticede lşslzlJJ;in ço
ğalmnsına \'C sosyııl memnuniyetsiz
liğin Grtmasınn .sebep oluyordu. Bir 
de slldhsızlanmn ~elesi ve nnzile.ş
miş Almaeya ile munnscbetlcr tabii
dir kl en zor mesele lmnnyn ile olnn 
milnnsebcUerdi. 

HıUerln niycUerı bahsinde hukü
met hiç bir şilpheyc le pıl ın dt. O 
kitabında Meın Kampff'da, p15.nla
rının es:ıs.ını tab ve ncşrctmi ti. Fr n 
s ya mluı ed bilmek ldn eV\ Uı tec-

YENi SABJ\B 

Iıluamele vergisi 
tenzilat cetveline 

yeni ilaveler 

roKUYUCu-~., 

Ankara, 10 (Hususi) - tp. 
tidai maddeler muamele vergisi 

• 
üste ar lstanbul iaşe müdür .. nü ve 

ar avinini ziyaret etti 

DiYOR Ki: 
İnhisarlar vekilinin nazan 

dikkatine 

'tenzilii.t cetveline lokum, aki
de, draje, karamela, ezmeler, 
fondan, şekerleme, çiklet, komp
nmc şekerler vesairenin ithali 
ve bunlar için tenzilat nisbeti
nin on sekiz olarak nisbeti Hey
eti Vekılcce kararla~ 
tır. 

1stan'bul İaşe Müdürlüğü, dün misyonunun da badema iaşe 
den itibaren yeni yapılan Ata müdtirliİt:,ÖÜ binasında çalışması
Atabek hanındaki hususi daire- nı muvafık görmektedir. 
ye taşınmıştır. Bundan böyle la.sa Müst.eşarı döndü 

Biz inhisarlar •idaresi fabrika· 
larında imalat lgleTlle meı;uı kU· 
çük memurlarız. lnhls:ırlar VokA· 
letlnce Haziranda mevkii tatbike 
konan yeni teşkllllt k nunu Uze· 
rlne Umum MOdlirh.ikten gelen bir 
emirle. fazla mesai ücretim izle 
(Rasiyon) namı altında bılft bedel 
vcrUcn yarım kilo algaranın {§'a· 
rı ahire kadar vcrllmemesl bil -
dlrlldl; Temmuz ayında yalnız 

müdUrlcrc bılft bedel birer kilo 
Yenice ı;igırası için emir verildi; 
yazın en bunıttıcı aıcaklarında 

her gUn çalıimağa mecbur oldugu 
m z veklz nat mcsa·mizden fazla 
(3) sa t (eka-ri fabrikalar Paz..,r 
günlerı de) 'Ç&lı~ıyoruz. Ahvııll 

hazıra ha eblle altlıöımız maafla 
geçinmek çin zorluk çekmekte ve 
f zla mesai Ucretı olarak alaca • 
ö mız bır ı·aç kuru~ıa bir derece 
sıkıntımızın tahfıf olacııuını Umlt 
ederken 4 üncü aydır he.hı nlxıım
n"mc yapılıp bu me.,ru t:ıkkımız 
ver le::cktir. Fazl:ı mesaı ucrct mi· 
zin bir in cvveı verilmesı huau • 
ı:~nda delalet nlzl rica eder derin 
caygılcrımı cunarım. 

lstanbulun iaşe işleri bu daire- tznlitten şehrimize gelip bir 
den takip edilecektir. laşe mü- knç gün sonra Bandırmaya gi
dürl~ şimdiye kadar muvnk- den in.eş müsteşarı Şefik Soyer, 
ika.ten lstan'bul Liman hanında- dün Bandırmadan §e}ırlınize 
iki ihracat kontrol dairesinde ça- gelmiş ve iaşe işleri etrafında a- , 

Yeni açıfqn posta 
merkezleri 

Ankara 10 (Hususi) - Ça- Jışmakta idi. Ticaret Veka.Ieti liikadarlarla temnsa geçmiştir. 
nakaklcnin Canpazarı, .Mardi- İstanbul iaşe müdürlüğü ile fi- Müsteşar, İf:tanbul in e müdür 
nin Mıdyat ve Ankaı anın Ma - yat müraka:be teşkilfı.tlnrmın bir muavini Hur it E:oroldan izahat 
mak me-.·kilerinde birer posta tek binada calı nsını münasip aldığı gibi vali muavini Ahmet 
merkezi açılmıştır. gördüğünden meyzuu bahis da- Kınığı. da makamından ziyaret 
Kuru Ozüm torbalarda ireye taşınılmıştır. Bundan do- ctmıştır. 

l"hrac ol• nabilec?.k layı şimdiye kadar 1stanbul --- - • ·------------... 
- dördüncü Vakıf Hanında çalı- • 

Ankaıa, 10 (Hususi) - Am- şan Fiyat Mürakcbe bürosu da ıranda rab"'nc ar 
balaj tedariki müşkülatı de - Ata Atabek hanmn ta6ffimıştır. 
vam ettigı müddetçe kuru üzü- Vekalet, Fiyat Milraknbe Ko
mün mevcut örneklere göre ,...,....,._. ..,...,..., .... ,,.,,/vvvvv..,_ 

~2.5 ve ?5 . kilnı~k 1?.rbalarda y ksu1 çocuklara yardım 
ıhraç cdılebilmesıne musaade o- 1 O • • .. 
ıunrnu tur. ıçın musamere 

* Mısır çartısının tanzimi - U
zun müdtlettenbçrı devam eden Mı-1 
sır çar ı,.ının istimlakkTJ tamamlan
ını$lır. Çarşının hfü haline ifrağ! 

yakındn ihale olunacaktır. * lstanbul mebuaıarı -Jstanbul 
mebusları dun sabahleyın Şişli, öğ

lcd n onrn Beyoğlu ve Şehremini 

Halk \ lt>rinde bu mınt:ıkalar halkı-ı 
nın dileklerim dın1emlşlcrdir. 

Yo"&ul çocuklara yardım cemi -
yet nden: 

Fmtnönu llk mekteplerinde oku -
~·nn yokırol çocukları gıdalnndırm:ık 

ve giyim ıhtiyaçlarını karşılamak ü
zere l'i' Eylul 1941 çarşamba günü 
aJ.; .... mı saat 21 de Cnğnloğlu Çıfte
s."lı .. aylar bahccsİncıc mevsimin en 
nıuhteşcm ve eğlenceli temsili yapı
ı.ıcnlc.tır. Mubtereın halkımızın hem 
bu eğlenceli guniı yaşamaları, hem 
de yoksul mektepli çocuklara ynrt:lım 
etmek üzere teşrifleri ricn olunur. 

Biletler k111.ancın her ilk okulunda 

i 
Şar ~ at'i neticeye gö üren yarma hare-

·et erine neden imkan bulunamaz ı? 
(Baı; tar:ıfı 1 lncı sayfada) 

ağır zu.~ iata da uğramayıı;lan
na, bir çok sütunlar ayıracak, 
vnzüe ve mes'uliyetin jdrük e
dilıı-ıneyi ini acı bir dille tenkid 
t:de->.ektir . 

Polonya .orduları arkala.nn
tlan da vurulmuşlardı. Belçika 
da tesis edilen müdafaa ccphe
sı derinlıkten mahrumdu. Fa
kat denize ve Mnjinoya daya
nan Fransız cephesinin zayıf tu
tulması ve açılan gedikler ka
patılacak yerde, büyük kuvvet
lerın tahkim manzumelerinde 
intizar vaziyetinde saplanıp kal
maları aff edilemeyen hatalar -
dandı. I 

Rus cc esi, diğerleriyle nis
bet edilemıyenck surette geni~ 
tir .Bnreket ve manevra kabi
liyeti \ e Bevltil idare kudreti ile 
bugün<r kadar temayüz eden 
.Alınan ordusunun bu cephede 
ayni muvaffnkıyeti göstereme
y~indeki sebepler çok muhtelif
tir: 

a) Rus ordu u kuvvetlidir ve 
yükBek hareket ve manevra ka
biliyetini haizdir. Alman ordu
su delme '\ e yarma denemele-

rini, hem ço'k büyük mikyasta, 
burada ela yapml§tır, fakat, R~ , 
motörlü, makineli ve :r,ırhlı kıt
leleri, bereyi tıkamak Uzere 
vaktinde müdahale etmek me
haretini göstermişlerdir. 

b) Alman savleti, bütün e-ı 
nerjisiylc ve muhtelif istikamet
lerde Rus saflarmı sarsmayı 
:istihdaf ediyordu. Fakat, ya
ran her kuvvet, bir yandan ileri 
süri.llen taze kuvvetlerle karşı
laşmış ve çok ',Yerde, Rus pi
yadesi, takip eden hasım piya
desiyle sa.vaşma.k üzere, mevki
inde, kanının son damlnsını a.
kıtıncıya kadar sebat etmiştir. 
Bu yüzden Ruslar biiyük zayi
atı da göze almı§lardır. ..Al
ınanlar, 1.5 milyon esir aldıkla
rını iddia etmektedirler. Rus
larsa, bunu knbul etmemekle 
bernber, ·vazifelerini ifa ettikle
rine lmnidiler. Bir kıt'a için öl
mek veya esir olmak da mu
kadderdir, 

c) Rus cephesi derinliği mah~ 
dut değildir. Çekilen ordu, bes
\enir, hn:ttiı. miistahkmn mınta
kalara., nehirlere, onnnnlnra, 
Behirlere de dayanabilir. Sefer -
berliklerini gün gectikçe ilerle

rıd etmek ouun il" n etmi~ olduf!u ten Ruslar, bm lultlnrını kolay -
lıkla doldurmak imkiinına mabıı pro"ramdı. 

liktirler, 
d ı İlk hatta muharebe eden 

(sa, tarafı 1 inci sayfııd ) 
korkunç ve t hlikeli yolları ge
çerek Kasruııa döndu. Pl~nı fiU 
idi: lran körfcz.i eh· nnda tah
rikler yapm k, :sonrn hep bir -
den, makaı dan, Şiraz '\'e Firuz
Aıbadda harp ilanını teşvik et
mekti. 

Vasmusu biz, bir kere daha 
ve yanında yine Sultan Ali ol
duğu halde Tacibostanda bu
luyoruz. 

BF .• Ş1NCt KISCM 
~-,l.."'a bir yoldan •.. 

Vasmus, lrnmn cenubunda a
teş yakarken, sefer heyetinin 
bakiyesi İranın merkezinde ken
dine bir yol nçmıyn ça.lısıyor -
du. Şuneman. Kirmanşah istika
metinde gidiyordu. 

Bu kısa boylu ve şair ruhlu 
adam kendi davasına uygun 
geldiğini farzettiği bütün un
surları ve vasıtaları etrafına 
toplamıya ç lı~yordu. Bu ası
talar ve unsurlaı bir hayli kn
labalıktı. 

Huduttaki kabileler ve bil
hassa SencabUcr Rusların ha
rekatından muztarip hulımu -
yorlardı. O havaliniıı valisi de 
dağ ka:bilelerinin bir hanı ıdı. 
Almanları memnunivetk klllltılc 
hazırdı. Şunoman'ın viüdlerin· 
den hoşnut olmıya baslamı tı . 
Şuneman yalmz hanı değil, etra
fındaki kabileleri, köylüleri de 

1 
ziyarete gidiyor, onlara hô~ları
na gidecek el}ynlar ve bilhassa 
içkiler götürüyordu. Ziyafet- J 
leri, eğlenceler takip ederken 
bir kıya.met koptu, .kalktı. 
Diğer tarafta Rauf bey sa

bırsızlıkla fJrsat kolluyordu. Şu
nenıun §ere.fine ve onun tarafın
dan ziyafetler verildiğini işidin
c · bine yakın efradını l{narı
§irin üzerine yürüttü. 

Ru şehir İran 'hududu üze
rinde ve yüksek bir dagm ete
ğindedir. Türkler şe11ri h sıuıık 
civan ile muhaberatını kc~Hler. 
Bu süvari b.ı<>lrJnlarını Tiirk -
Icrle kabileler arasında cid-0.i 
muharebeler takip etti. Kir -
manşah yolu üzerinde tatlı su· 
laıiyle n1eşhur olnn endeli 
~hri civarında bu muharebeler 
havli şiddetli olmaktadır. 

imza mahfuzdur 

Açtlı" .lruı~~ ere 
Bay A. Cevdet Manyaslı: Gazete

m de neşı tt ıniz r'kfıyet beledıyc

cc nazırı dıl,lt, te al nnııs 'c Üskil
dıır<1cı DO!;• u ıhrdn1ti çirkin Jevhn 
arzunuz 'echil" knldıı ılmıştır. j 

Lokantacı Bay Hikmet Koray: 
çBeylcrbcyllenn valimizden bir rl
cn ı• başlığı atlında gazctcmızde neş 

retti,ı:m14 ya ı nazarı dikkat<? clm -
mış ve alfıkadar makamlar kt'yfiyetl 
\ itrıyct y ık k rn \lGımıruı nrz tl ~
lcı ini diln bize bıld.nni lerd r. E\ck
tr k d re~ı de vm.lyctı 1et k emrini 
al nıstır. 

Okuyucu arımtza: 
fstanbul Beled~ esi çok guzel te

~bbu c g.r: miş, gazetckrd"' çıkan 

dil cklcı ını tctktk \0 c nctıccsini aze -
tcyc bıldırmeyc knr vem1 Ur. Bu 
k~rarın tatblkin·' ba. ıandıkt.an sonra 
gnzetemizde okuyuculnrımızm iki 
d legı intıı;ar ctmtşti. "Bel diye her 
ik irl! de verdi&i cevnbı bu0lhıden 

uh ı-

miyccckleıini söyleyebilir miy
di? Vakıfı. kabileler onu dinle
ye ekler, ona inanncnklardı? 
Fakat bu kô.fi mi? 
Şuneman, Rauf beyi bulmıya 

çalıştı. VQ1da kar ı ·na ı- ı i
sine evvelki ziyaretinde bir <'Ok 
oyunlar tertip etmi~, oynamış 
olan iht_iyar büyü~ü kndmlAr 
çıktı. Ustu.ne atılıp onu parça
lamak istediler. Runernun uzun 
ve beyhude bir gnyretle haya
tını kurtnrmıya çalısıyordu . 

Bereket 1d içlerinden birinin 
kocası yetişti onu kurtardı. 

Alt! ~n sefiri tle oi•rü~·nr ! 
l{asrJşirine yaklaştığı zaman 

Türk karargahını g"irdil. Bura
ruı. Rn.uf beyin çadırı da vardı. 
Rauf bey çadırın öniiııde otu
ruyor, içeride Halifenin b yan
nn.mesi, cihat ilanı teksir edili
yordu. Şu neman !rand!l ki va
ziveti izah ederek Knfırı~irin · 
den geri çekilmelerini teklif et
ti. Rauf bey, böyle bir ric'ntı 
nasıl kalbul edebilirdi? Fa"ınt 
bir hadise ona vaziyeti etraflı
ca rnülaha7.anın lüzumunu ~ös-Bu erkAnı luırbiye içın kendisinin 

imkfın a hılinde olnn duşmanlarının 
pldnlarını o!ren~bllmek en buyUk bir 
emel r. Fronsız hul:ümeli işte böyle 
ide: 1 bir rncvl: de bulunuyordu. Dü -
mnnın ney pm k ıstcd ıne tamnmcn 
vnkıf bır halde luzum gurdil{.'il bütUn 
tedbtrlcti itt.ha:r. edebllirdı. 

Türkler yılfurım siir'atiyle 
ilerliyorlardı. Şuneman bu ha:be 
ri alınca hemen Mendeli iizeri
.ne doğru ko:::tu. Fnkat 1rnnh· 
lara ne divccekti? O. kabile· 
Jere Türklerin daha ileri git -

Rus kuvvetleri. ricat harekatı- ========================--=:::---:
nı himave etcnık bahis mevzuu 

terdi: (Ar.knsı ıra.r) 

Hukümctın Meln Kampff'ı cıddlyc 
almad mı Dal d er k bincsıne men
sup bir nazırla görU tükten sonra ben 
nçıkça anladım. Hıtlcrin kitabım 
zıkred ek burada t lnğ çizilm.:ş olan 
s.iy·ıset ve programdan bahsettim. 
Nazır bölgesi ıstihzn ettiği a~ıltlir 
bir surette ehemm yetsizce sordu: 
c:Bır kitaba göre bir ıyasct takip 
cdilebıleccğinc siz gerçekten inanı
yor musunuz?> immdığunı soyledi -
ğım zamnn hafit bir kahkaha ile 
güldu. cS!z gazetecisiniz. Yazılı ~y
lcre inanıyo sunuz. Fcıkat ben amcll 
polttikacıyım. Sızi temin ederim ki 
liıUertn kıtabında dediği glbi hare
ket etmesı için dunyaria hiç blr ih
timnl yoktur. Realite ona dersler ve
recektir>. İşte boylc oldu. 
Daladıcr Hitlerin nıyctlerinl akim 

bırakmak için bir sulh blTlijU t kıt 
edecek yere HiUerle bir anlaşma 

yapmağa cahştı. Sonradan oc:tcsk.ln 
siyaseti• adı verilen elleri blr taraf
tan göz· önundc tutrnnkln beraber 
Almanya ile münıısebata gir mek
ten işe bnşlııdı. Şüphesiz .ki Daladicr
nin o tarihteki teskin .siyaseti muah
haran ikUsnp ettiği §ekil ve taslak
tan uzak bulunuyordu. Sonra bu si
yaset bir çok .istihaleler ge<:irdl. Bir 
çok snfh:ılar anetti ve miltcaddid 
tczadlar arasında zikzaklar yçtı. 
Yeni bır den almadan evvel blr çok 
cskı deri deği.ştirt:li. Gıiyn enerji ve 
mukavemet polltiksmın canlanmas:ı 

denilen devrekrlıı 'f ı11\yn uğrndı. 

( Arlcısl 'fl1') 

olan vaziyetlerde, kanamaktan 
yılmamış ve kardeş kuvvetlere 
vakit kazandırmışlardır, 

el Rus ordusu, büyük harp
tekiyle makis olmıyacak surette 
mücehhezdir. Her kıt'a bir a
teş makinesidir . Bu ordunun 
a.srileştirilmesi için hicbir şey 
esirgenmemiştir. 

Bir İtalyan gazetesinin 10 
ınilyonluk Rus ordusunda hfılcn 
20 bin w:ak, 40 bin tarik bulun
masına işaret etmesi dikilcati 
caliptır. 

f) Rus birliği, tahakkuk etti
ğine nazaran, iyi yeti~irfüniş -
tir, ihtisas ve meleke talep eden 
a t e ş makinesinin vukufla 
kullanıldığını hadi eler isbat e
diyor, 

g~ Ruslar, an'anelerlne tabi
dirler. Rus . Japon har.binde 
generai Miçenko, düşman c~ 
hesi gerilerinde, faaliyetiyle iş
tihar etmişti. Bu harpte de Al
man cephesi arkalarına dalan 
Kn.zaklann, bu makine demn
de, ikmal kollarına saldırmala
rı, yakıp yıH:mnlan, karargih
lara baskın yapmaları kayda 
değer vakıalardır. 

Alman terbiye metodlan, 
hazerde çıkarılacak güçlükle -
rin yetiştirme imkfı.nlannı art
tıracağı esasını gözde bulun -
dururdu. 
Kış içjn her iki ordunun da 

hazırlandığı muhakkaktır. Fa.
kat hnşin tabiatın yenilmez zor
luklnn karşısında harekata. bir 
durnklamnlar :arız ohnnsı da u
nutulmamalıdır • 

r 

Ça urlu aya ... 
iki k·racı b~r 
ana i e oğlu 

Hemen hı-men her güıı, gazete 
aUtunlarını dolduran cinayet veya 
yaralama vak'aları b11zan o kadar 
saçma ve ıudan sebeblcr yiizi.ınden 
.vuku bulmaktadır ki bu hallorıe 

a~1ıımak mı, yoku gUlmek mi 1 • 
zım geldi.§! keı;tlrllemenıektedlr. 

ııte apgıda okuyacağınız hlli:ll· 
&ede bu kabil yaralamıı vak'nlgrın· 
dan .bir tanesidir. 

Fatihte, Slnanağa mahallesinde, 
Çır,gır caddesinde 18 numaralı evln 
birinci katında Hanıfe adında bir 
kadın ile oğlu Feyzi oturmaktadır. 

Hanife biraz titiz bir kadın ol· 
öu~undan odasını ve odasının Ö· 

nUndeki sofayı pırıl pırıl temiz 
tutmaktadır. 

Ayni evin üc;UncU kıftınde oturan 
Muzaffer ile Hanifenln t'ıı.ma-nıen 

akel hareket etmekte Hanifenln 
tltlzllöine ehemmiyet veAnlyerek 
.ayakkabılarının çamuru ile paldır 
küldür odH111a çıkıp inmektedir. 

Hanife dün akpm da odasını ve 
sofasını adamakıllı &11m1ı 50pür· 
(nıÜJ ve eonra oda8'na ı;ekllip otur· 
mujtur. 

Aradan biraz geçtikten sonra 
Muzaffer yine her zamanki ,gibi eve 

g lmit ıvc ayakkabılarını sllme.ğe 

luzı.ım görmeden ~miz merdiven 
ve gofalara basarak odasına çekil· 
mittir. 

Hanife bunu görünce hır.sından 

kcndısini kaybctmiıı ve sofaya çı • 
karak: 

- Aaaa diye bağırmıştır, Bu -.. 
dıım hiç insanı dU§ünmUyor. Atıır;ı 
col<ulan hayvanların bile ayııl<la· 

rındakl tezekler anlnlr.» 
Muzaffer evvel:I aeslnl çıkal'Tllıı· 

mıf, fakat Hanifenln susmadığını 

görUnce o dahi ayn ıekllde cevap 
vcrmeğe glrlfl'T1 lf. Böylece de .ıııd • 
detli blr afiız kavga~ı baflamı§tır. 

ACjız kavgası yav:ıı yavaş yumruk 
kavgasına inkılib etmtı ve Hanife· 
nln o(llu Feyzi de dıprı çıknrnk 

M uzafferln üzerine hücum etmiş • 
tir. 

Du vaziyet karşısında dayak yi· 
yeceğlnı analyan Muzaffer, bıçağı
na asılmti ve ana o§ulu nıuhtctrf 

yerlerinden ağır surette yıır.alamıt· 
tır. 

GürUIWye yetlıen kOm§Ular ve 
bekçiler Muzafferi yakol .. rnışlar, 
ya~lıları da 'tedavi altın:ı a1mıılar
dır. 

Vak tiyle Direkler 
direkler varken bir ~ycı 
sin vardı. Delilik det 
temizliğe meraklı bir ~ 
duğu için her taraf P 
parlar, dükkan her ay bO 
ğı cihetle bir çayhanede 
de hastahane koğu una 
di. Mersin .cf endi, tefS 
münnsebetsiz bir adnwdı 
terileri azarlardı. Hattıı 
mck hususunda kendi 
usulden harice cıkıl 
dükkanından müstcriyi ııi! 
ğu da olurdu. Meseli. 
birisinin limon istemesı 
-bıddetleneı ek on ın 
dehinı kal ırıı çayı • 't 
müş ve: 

- Çay linıonln ıçL t 

limonatncıy ı git: <. rrı 
Bu acl mm ııaı:nl ol Jll ol' 

kısa günde hiç olmaz.: 
d&ynk yemeden çaycıJıit 
dığine "' sarrl!ln. 

\Tnktivl Galı.ı.tadn iı 11 

de biı muhalleı.;ki h~ 
dı. Dükkanı ufacık .oıdı " 
Mel1met Ali pasa h nı 
lccck dar bir gecidc ı1I 
koymuştu; tatlılarının 
yüziin n dükkanı arı 
gibi isler, herkes boş -.. !t 
bulmak için nöbet boklCL .. 
cep usta, k t'iyen işini 
meği, mü t~.ı:isine rahat, 
tatlı yedirmeği düşu~ 
sencleı ..:e o daracık geqı.t • 
de sıkıştı kaldı ve söndll· 

Vrurtiyle çars.ıda Kuyıı 
icinde bir ascı Aram vnıı:tı 
niınin"dk bir dükkfı.mn ~ 
na masa vazife mı go 
k .rı nli ·~in c bir rnf 
mış. üstüne yeşil b r nl 
yay:nus, ükkaua · ıı 
madığı iç.in .rafın Öl r 
cık bi.r ır koymustu. 
ram bir tar.ktfoabı, bir 
bir de kommmtu nh t 
h Ivası y .p r, 1 tanb 11 

mc , · · \ :l k mer<ı.Klıl 
b !.i teni tırı iri 
semtlerden lm 1-iıçücük lil 
bı~mırı .d.ı; h.n ~ı .:ıfw 
dımı dil kilnicrden .Ahttı 1 

paşanın bile Aramın tlü ', 
da daracık sıraya mser~ 
ııeke çatalla tnskcbabı 
şahit olanlar coktur~ 1 

.Mıgırdıç Tokatliy n dB 
R 'rnit içinde yeti§tiği ha 
ne çnrşı içinde dükkanını ;;ı 
lt>tmiş, müşterinin rab t 
~unmek suretiyle bc:.ın l1tı 
memnun etmı hem d 

1 l r serve,t k ıanmış. M., 
r mın o ~lu, babısını nn 
ic ab ... ttird i znrm etl l ~ 
1 nfürmak ·stemiş, ne.PL 

ll..'l.rın yeri e hiç o m . ~ 
d.cmlı'rini kull ınmasın t'l1 

rın yt-rine porselen taba1d11~ 
nr etrnes ni tavsive eto 
tij. ar n. • 

- Bf' ım dii.kkanın1n 
pi irdiğim yemeği' geliyor 
t 1a, lnba~ eleği .• 

Diyerek of;lunu redde 
d "~ne ,. nnış .. 

:;ir d rtar nTkadaşın'l 
bir köfteci len bn setti: 

- ı öfte:-ı mlırr mme1. 
b ldem k 1imm. 'Bo~ bir 
d fiil, bo~ biı 'Ser ln 1 ic;in sıra beklcuiyor. M~ 
a"kadnş konuşr gülii 
d le köfte v k :isti. 
m..ı-; bernbcr ·bir m"'. d tJ' 
bulmanıza imlmn yo'kt• 
madıJtımz ndıın ların rrı 
bul lcnğınız bir v<>re at.tI:...f 
nıcolnırsunuz. e.~cl kaı.fT.' t 
da.1k: adam yemeğini yen ıc: 
zıı,• bir karm açarak cfı 
kürdanla çür .. k di ı inirı 
den et 'Plhtılaı 1 ayıklı~ of 
na 'tahammül ode C!.l· ·iniı· 
tcci. ocağın ba mda h 
ğc nezar~t eder h l!l 

son diyemiyece ~ · m - iztıl 
ri azarlar. onlara lku!ns c:ı; 
der: "Ulan hmat. r 
sigmana k ç ı:r:ş götr~ ,, 
Siz bu hayuhuy ici de maı~ 
dar nnzlı olan gıd nızı ue~ır. 
sunuz. Birden köftecinin 
mli istinnf. temyiz 'kn'bul .e 
:})ir kattiyetle be.ı leyen1cı;1' 
fularına ıtokmnk gibi ı• · 
"Bitti. röfte yok!,, 

Niçin.. 'eden? ~ 
Gene böyle bir şeker.oi b 

ki halk bndemezme!eriolıl 
fasetini senede ancak ~~ 
tad bilmek hakkın nııv:v 
Çünkü şekerci :ra1nız şeJtc!~~ 
ramı olan iiç gün zarfıııd~1t fj 
disine bir sene geçin ırcOt? . 
.rı 'temin eyled~i içın m~-ı::ot1: 
di:r. Muvaffakıyetin .H.end.ill~ 
diği gurur onu okadar b 'd 
yapmıştır ıki san'atınm k~d t 
den ?.iyade memleket iQlll ~ 
fahr-il ~wref vesile.si oln.bilecC· 
diiı:;üruniyor. ~ 

Zm·allılar ! Garpta bir ~ 
s enin böyle bir şölıre!.~ 
için ne carelere ba \ ur ~ 
nı bilselerdi, onu hö5 le ~
suz titizlikler, muzır .ırı f 
znl·ôrlıkle.rl k""rlet:mez r.. ' 
latırl ~e ne. ilde.::ı e 
kal 'en m<ıl:ıalli, hııttii. cJI 
mamulat çerçevesine f'IY 

4 
t 
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tJZUn bir müddet evvel Goeb-J V-asa.t bir bomba 5000 .kadem-
' h in ''fantazi,, ile yapıla- llk bir irtifadan bırakıldığında 
ııu söylemişti. Bu ı;ekilde on yedi buçuk saniye havada 

~. Goeb'Dcls'in bcltl ediği kalıyor. 15000 1Jmdemlik lbir ir
tarzda tahakkuk etmiştir. t tifadan 'bırakılırsa otuz bir bu

~ 24 temmuzda "Schar.n'horst" çuk 'Saniye havada kalıyor. Fa-
,, Gneisenau,, zırhlılarına ya- kat 50.000 kadem irtifad bı-
ınuazzam gündıiz taanu- rakıldığı takdirde., ya.lııız 40 

tıi hava harbi tekniğine ye-f saniye 'havada kalmıştır sa.'-
. ve şiırullye kadar görülme - atie tahminen 600 ila 700 mil 

11' esaslar tatbik edilıni tir. sür'atle seyretmi6fir, kl 'bu, re
li llarruzun ba 1angıeın a Brest sin sür tine yakın b'r ür'at
\> llıanı ükfmet cinde ıdi. Ha- tır. Bu bombanın n 7 kudre
~ ~ktı, d ız sakin .. \Te mavi ti mütenasi~~n .. faz1alacır ve en 
t · Gneisenau'' un murctteba- nıh y en bu~ k ca ta ır harp 
t 1 h<;.r halde "yle yemefunı mü- gemisi topu ~r..dar mu.es u· olur. 

1~akıp rahatı ona bakmakta Tayy.arelenn bu ll'tıfularda 
u~!'. h rp etmek kudretini el e et

me".ıi için bircok ilimler bir ie'}l:i
rihniştir. Mürettebatı bu y··k
sek irtifalarda ~'fl!'tata:b'lmek 
~in de muasır tıp yal'dırna eağ-

:r· .!\:nsızın, murettebat, ilzcrle -
h:ıde uçan tayyareler olmadığı 
d ~.berrak semadan tam hen
.f:ıoe:sı bir kavisle lnen muau.a.m 

nlrnıstır. 1 
Uçan kalelerin motörlerinin 

"sür~rjhğı,, asri müh ndisHğin 
(Sonu sayfa 4 sütun S öeJ 

~baların yiikseiwekte olan 
~lıtını işitmiş.lerdir. Bu bom
~ lil- Bitlerin d nanmasına ilk 
k efa taarruzda bulunan, Ameri
ij ada inşa edilmiı:ı uqan 'kaleler-
~ bırakılmakta idı, fnkat ==::;= S p QR __,_ __ 
b !lılınuı mi.hıetı•ebntı bundan 
~aberduer. Bu tayyareler. ln

:-U1z hava ordusu bombardıman 
~inin dü~an fu:er'ne te
"'UIJÜS ettiği muazzam akı
~ başlangıcını teqkil e<liyorlar-

· . est dağının zirvesindeki 
~i'ndan çok daha yüksek bir 
•("Ufada uçan bu kalel rin icra-· 
~ hakkında yazılanları o
ti U.~anla.rın hayrete dfüjlnemele-

ınııcfuısızdır. 

. le lia.rp etmek üz re hu güne 
ad~! hiQbir kimsenin yük el
:!;~~ <bu ir'tifnlnrda bu tayya
~~ın şimdiye kadar işitılıne
~ ve akılları durduran sa
·~arı vardır. 

r.~n altlarında yaz mevsımı 
lü{mn sürdüğü iıaldc, bu tay

~areıcrin mürettebatı Kutbu 
~hnaUnin müdhiş sQğukları ile 

ılaşıyordu. Tayyarelerin 
~rı:ı·A<:,[}(".'"" •• ·•~ri kırağı ve çiğ ile o ka-
7. or.tUbnüştü ki, pilot önünü 
lflarılerisini görebilmesi "çin t.ay
tn.~erin ön camlan açık tutul
Jrarıc • Tayyareler yerden kal~ 
idi eıı. mürettebat ter içinde 
fiek ~at yükseldikleri en ~ük
~ Irtifaa daha v r 

s antrenörll Cihad 

ozovs 
be a a 

,. 
(.Eaı tarafı 1 inci sayfada) 

~e ~. muvaffakiyetlcrini 
daiına. o mi · müb ~ralı g:' 
rirler, mağlub1yet1eıinı o nisbet
te azaltırlar, demiştir. 

Lowvski, Smolensl\ in cenubu 
§tH'ki in · affa.'kiy: 
lerini anlatarak şu sözleri ooyle-

~ ............. fırkl$Jnm ezıımesı 
güz.el • u · ttir. Bu 
mevzii muvnffakiyetlen daha 
fazla bir şeydir. V.e in tli
ğ r kısımlnrında akisler ya a -
cakf;\r. Hiç bir tarafta istikrıır 
yoktur. Her tarafta, 1 arp tari
hinin asla b.vdetmediS!i bir nis
bet dahilinde- muharcllcler de -
~ edi or. 

Lozovski, şiddetli eoğukların 
OO"'langwma dair olarak yaban
cı :me eketlerde ileri ısiırülen 
mütn.leaları me ·zuu bnheederck 
havanın, Sovyet ordusunun faa
liveti kadar mühim olmadığını 
sÖylem' ve u sözleri ilAve et
miştir: 

Rusya, muazznnı i ~e ın1 
z me ihtiyatına sahiptir. Yalnız 
müaafaaya dcğıl mukabil tnnr
ruza da muktedirdir. 

i ö ··nde ava
cı ık bayramı 

YENİ SABAH 

ğ-
et 

(Baı tarafı 1 inci sayfad?ı) 
piyade fırkası, 17 inci motörlü 
fırka, 105 inci tank fır. ası. 137 
inci Avusturya fırkası, 187 inci 
Avusturya fırkası, a. 78 inci, 292 
inci ve 268 nicı piyade fırkul n. 
Jierlacz ccphcşWleki 1nu1Jabil 

taarruz 
Moskova, 10 (a.a.) - Tass a

j merkez cephesinden :n:ıı. -
reşal Timoçenko kuvvetlerıııın 

- Bugün • pt!ğı ikinci mukabil ta8!ruz
Avam Kamarasında beyanatta :t.icesinde inhizama ugrntı
btilunan Liberal mebuslardan lan ve parçalanan Alınan mo -
Mender, \ ichy hükfımetini törlü tümeninin 29 uncu Alman 
Büyük Britanyaya karşı "acı tümeni oldu mu bıl ırmek " -
bir düşmatılık,, takip eylemekle' dir. 
itham etmış \€' Büyuk Britan- Sav~ t teb 1 i 
ya hükU:metinin Hiır Fransızlar Londra, 10 (a.a..) - Reu r: 
lehinde l.T ohy ile alakasını ·es- f::o·vy t tebli ~i: 
mckte istical g" tennesini is- Eylül günü 'krtaatmuz, cPp-
temiştir. henin bütün boyunca, düsmanla 

lngılte~ bariciye nazırı Bay anudane 'Çnrpı'jmışlardır. 
Eden lbuna cevap vererek Vichy 7 Eylül giimi, ha.va muharebe
hükfımeti ile B yük Britanya Ieri esnasında hava -dafi batar
arasında diplomatik münaseba- yalan tarafından ve dü ha 

...tın mevcut olınndığtm 1hatır1n.t- va meydanlanndn, 71 Alman 
:mış ve İngilterenin general de tavvn.resi tahrip c<1ilnustir. 1 

Gaulletf htir Fransızlann şefi roıga mıma1;,a cW. bul mm 
olarak tanımış -Olduğunu öyle- A1man'la-r na.1:1 · nrlar 
mistir. ' :1\.msteraam. !l.-0 fa a.) - Ex-

Bay Eden 'beyanatında "bun- ha!lge Te1egra h a. ia.nsmın 1 ı s-
• tlan bas}ta ne yapa.bileceğimizi kovadan at öı bir habere <"Ö"'e 
tayin edemi!'orum., diyerek ni-, Yo1ga mın1alrasmda bulunan At 
hayet vemıı§br. man ırkından bütün alkın Si-

Fransı::: - A1mnn sulh:ü biryava nakli Sovyet yüksek di-
Londra, JO (a.a.) - F.ransız -vanımn :28 ~ğustos tarihli bir 

kaynaklarından bildirildiğine gö emirnarnesile kararlaştırılmış -
re, B. ıHitler tarafından derpiş tır.. 

C "'' tarafı 1 inci yfada) edilmiş olan Alman - 'Fransız 
rlin arzettiği man:r..aro. çok en- sulh şartları projesi hali hazırda 
zipti. iki hükumet .şefi tar.aliıudan e-

iKüçük bir sabada 'bu 'kadar nüz imza edilmiştir. 
plfuıörün saatierce uçuşu zevk 1 'Esas prensipler muka\' lesi ka 
ve h yecanla se redikii. ıA.yr.ıca leme alınmış bulunnıaldo.dır. uB 
tayyarelerle güzel ve yüksek ak- nun ana lıatlarına nnzaran Alras 
robatik ılıarok tler yapıldı. Lorenin Almanya tnrafındn.n il-

,. 
erg n 

ve 
a a İnönü, 10 (a.a.) - Türk Ha-ı hak edillcceklen, Fransız müs -

va Kurumu İnönü kampının ka- temlekcleriııiıı UıDlamiur-t" ıe i'i
pnnış töreninde bulun.nuık 'ze- ~ - Berlın., 10 ( n.a. 1 - Spitzber-
re buraya gelmiç bulunnn Anka- .,!~~unara'k~ ı gin müttefikler turaiından ·"""a-
ra ve lzmir başın mümcs.<illlenlc • • • ı linden 'bahsederek bu hareketin 
Tiirk He.\ra Kurumu mümessil - • erfln bıdirı.yor askeri ehemmiyeti olmadı!:,Ymı 
leri diin 1nünü ~ehitliğinı ziya - ( Baı tarafı ı ıncı ıyfa~) tobarüz ettiren gazeteler mu.hte-
ret ederek abideye bir çelenk nın, ki.§ mevsimi ilerlem en bi.Y lif ~~leler y.nzmaktadırJar. . 
koymuşlardır. tirilmesi icabedcn ba ka yerJer- ··' olkışer Beobahter gazetesi 

' ·-· .. • deki diğer isler için acilen muh- şoyle ~yor: . . . 
taç olduğu kıt'aları ser~c İnc,nilızler ~t.dlenrte'ki bır 
kullanabilmek ınaksadıyle, Le- kaç Nor:veçl~yı lngıl~~.nak
niııgrad muha 'ni, b·r an letmek suretiyle m~un ~y -
evvel bitirmek hususunda sa- nuı hu~~.? ~ ke,ndı h~
bnlnZlandığım tasdik etmekte- sapları 11çın olmegı k:iliul etmış 

·ranla ya a 
anlaşma dirler olan .insanları seferber edebil -
(Baş tPrafı 1 ıncı sayfada) Şark ceph J ~i erdirk. Bun1lalıın .. §imkdillkendi 

muva.ffakı\ or uarp ma sa; rı ıçın u ana -
nın 1ranı derhal terK tm lcnni Ilerlin, 10 (a.a.) ·-Alınan ikı- cakla~ır. . . 

-f-
Lo dra, D (a.a.) - Rcutcr: 
lngiliz Bu.\ ckil1 D. Churclıill bu

gün A' m 1".mar ında a1kıjlurla 

karşılanarıık soyledıul nutukta evve
l B. Roo evdt ile yaptığı mulı.ıkatı 
:mevzuu bahsederek dclllİit.ir ki: 

Temmuz eyında Bıde ik Amerıkn 
Cumhurrcisinin bütün dunya \'azi
Yt'tinl, mcmleketlcriınizin sabit ve 
m teı e cnfa ri bakımından 
gözden gcçırınck içui ben m1e gö -
rusmektcn memnun\Yet du e&ğını 

o r dan. Cumhu C' Ile \-e tek
nik m ı,sa\lrlcrlle, lını be ru.t her .me
seleyi mliz kere ctmck imkanını 

bulduk. Ba§lıcn dört me\'.ZU ili: rinde 
mühim neticelere vnnldı. Evvcli'ı ln
gilterc ve Amerika hukümcUcrlnin 
v ınillf' bulun
d 

hava y ' k kumandanlıkları 
sında :ıh ı ı munascb 
cdıldı. 

Kraliyet h 'kOınet nı.; suJh h :1 fle
rlni V<'YD harp hede rini a 
Janna harbin bugiınku safha 
şimd'ye kadar miıtcmndlycn 

çekUın. 

? •• 

11-.Arler donınuşt,u. Mürett t 
~n arzın çızdigi k v;;i "bile 
'ij ı. lnl'dı, v ıtıa daki 
1_eniz '\ııe ın ga ıritab • ve 
t\O~ mavi bir Teni:tP ·di. 

ve Alman .elçilı-inin kQ.pa.tılma.- talan dün Şark cephesinin şi- İngılı~er, S,pıtzbcr.gın basa : 
• sını amirdir. ma1 b51""e.sinde SO\"!'Ctler ta- rısını bır k~hraı:nanlık hareketi 

Bu hüküm, 1talye.n, fa~ar :ve rafından §İddetle müdafaa edi- o!~rak _tn.svl!' edıyorlar. Bız 1n
Rumen elcilildcri halütında len kaleler ve sahra mevzileriyle l,'llı~leı~n .daıma. mukavemetle 
tatbik edil. ektir. 11 u - lüma.ye olunan mühim }lir yol yanı luctnr tehlıkc ıle knr~~
meti, dört elçiliğin d -hu ennıe iltisak nold.asını z::ıptetmiB).er- nu~~cakla.rı to~r, l ı. r~a .~uru
derhal ittiba etmelerini kendb dir. Cenup bölgesinde bı)lşevik- megı tcrcıh ettiklerını .bılıyo -

. . tlcrinde ise gök f edr vak-( 
~ı anduına.kta idi. Gtineq, alt
. !Udaki daha Ur f ve ÜT.erlG
llıde.ki d Jınfif h \'Q ta.'1 -
aJartndan ak ediyordu. Yeı .'.! • • • 

ır:~ey QOk tıfak görfınmektc, Tele ltoluyl:.L l>ir şnmp' nb.. 
~"4tlllt mim melen tefrik edil- l\arsıluşaea.k ot.ın Cıhat 

b~ .idi. . bo d d ~ ~ Bır ks maçm an av e ·u;; 

~ıı .. _-~-::-_acı,_ teleskopik bomba Bursaya gider.k~ otobüs Ra-
~=--· ... u.gnrun-02.n. "G · nau .. u. . . 1 k 1 k ı... 
l 1'lnuflaj a"°lar.ının altında bu- zası netıccsı seı o unu y.ı.ıe-
~unnı 0 den Cihat o znmn.ndanberi da-
t'· ası ra ~ en, tamami) le ha ziyade lboksbı· ycti"tirmckle 

u.ı biliyordu. :1 

1L
11
.nu gibi mfuihi irtifalarda uğraşmakta, pckaz maç yap-

'' c A maktadır. k - merike.n ni.!; 
~ ile çok isa:betii atışlardn bu- Kolunu kaybettikten sonra 
tl~a.bilinirz. Ayni irtifalarda ya beş maç yapnus ve hepsinde de 
~ n teerüb lerde ibombardı- tek kolla galip gehniştir. 
t'M~ nişan !hatasının son dere- Şimdi Cihat, 13 'Eylülde saat 
ıt~ küçüı· olduğu görülmüş- 20 ôe Çiftesarayl r babçesinde 
~ · Bu gi'b yüksek irtifalar - İstanbul 53 kilo şampiyonu ili.is 
ij aıı atılan bo ba1nr zırhlı he- :nü ile 6 mcı ve son maçım ya
ı:.~er .~rinde.. n d ecede pacnktır. 14 senelik bok ör olan 
e:SSırdir·. Duşen bmttbalar.w ~imdiye kadar l ~O talebe ~<>.
ti! aUnın nı tışı, nljağıda göst:e- tiştirmiştir. Bu son maçtan son 
lir· n misallerden h aplanabi- Ta da boks muallimliğine de\•am 
~ edecektir. 
~==============================i 

Zi ai hombinalaı· llurumu 
.. ürl ğllnd ll 

• e A 

anga ınşaa ·ı ı a 1 
ltü Zirai kombinal.ıır kurumu için Trrıky.ado :rurkgeldı çiftliı;ind .Alpl
t Y,. F.;; iş hır Gazı, Y<!l'koy v A'barayda ahfap ha arlar mşa ettırile-
1 ~tir. Beher haJl812ru1 lılharrımen bedeli JB 399.50 Hm ve ılk teminatı 
.379 lira kun.t.ft\.lr. 'Şıırtıuane ve proj .Ankarnda kw'Um r.ıcrkczinrlen 

1.' lira mukabtlınde ır. Pazarlık surefüe ~ı ıt_vrl cya toptan ilm1e 
\a lıll liMl poıza gtinü t onda Ziraat Vekfiletinde mü~kll 
~ın~onda apthıcaktır. rhicı ıgirebllmek lçm bu ınevi inşaatta.11 GS-

~n ı iş mak §nrltı.r. «1155 - 7:705) 

le; fa 
itlei m 

Tramvay f!e Tılnel 
... ,, •• , •• ür ü ğii .de · 

8\tt l) - 46 metre mikAbı muhtelif cins 
tlllc Ga\ın alınacnlctır. 

2 - Muvakkiıt teminat 300 liradır. 

e :mektupia teklif !!temek 

ll - T-ekllf enn luvazımdan ıparasaz olnrak alaca rı ı;nrtna-
ı esaSlar d · 'nde 1eklifierin1 niha.;r.et 19/t/1941 Cuıııa günü .Ballt 

:u- han 'f 'Unctı kntındaki Levazım scrvimne ıimza mukabl-
Vttmelcrı lazımdır. ( 8041) 

- Orta ve Lise 

tfü: Sanı.çhane b 
l<•rct için h<'r gün 10 dan 17 ye kadar mektebe nılireCD.nt. Arzu eden 
'-l•b mek n n husw;! vcsallı ile sabah cvl · · 
<!lılllTinc bıra alır. 

Telef'on: 20580 

}erinden rica etmi tir. ı · "dd tı· k t' ı .. -1 ruz. 
ıran hu"ku" metı·, mihver elçi erın şı e ı mu aveme ı .ı:uı.:.u- Z - mış ve 700 esir alın~ l4 top, Ber1iner Bur en '.:ıe!tung ga-

likierinin, ~ifre vey tclgrafl 4 1camyon ta1ırip edilmiştir. zetesi de diyor ki: 
muhabere hususunda mazhar 01 Cenupta bir baı1ka bölgede de Kanada kumandanlığı altın-
dult1arı kolaylıklara nihayet j 000 bolşevik .esir ve 14 tank iğ- da, Kanada ve İngiliz kıt.alan 
verilm ini emretmiştir. tınanı edilmistir ~ kahramanca bır hücum ncticc-

lı-an hükü eti, Al :noı~,·iznıln ga) :ne n:s sinde NotYeçe ait Spi:t.%bcrg a-
atini, htgili7. ~ Sovyet -kümet- Helsin'ki, 10 (a.a.) - Finliuı- dasını işgal etmek suretiyle 
lerine"teslim ıetmel· ·· tedbir- diya ticaret ve sanayi nazır1 mühim bir mubnrebe kazanmış 
ler almaktadır. Taııner dün akı:ırun radyoda lardır. 

iran hük\ımelini~. A1ma.n1 n .söylediği bir nutukta Bolşcv.iz- Sade meseıenın şu küçük te-
memlekett.en ıihrac m a min usulüni.i tenkid etmiş ve bil :ferrüatı vardır: 
yil görülmemesi ihtim~ine k~rşı hassa demiştir ki: En ya..'l{ın Atman 'kıtalan nda-
1:cdbir alınıp alının dıgı suah e, ütesddit şekil değişiklikle- da değil, adanın ceııubuncl:ı.n 
Bay Eden su cevabı v m~ tir: rine raı!mcn Bolı;cvizın b;füı)et- 650 k' ometre .mesafede NQn~ 

"'Bu tedbfrler Iınınn ıgı - 1e olduğu gibi kalmıstır. Bol- ıtopr.aklıırında bulunuyorlardı. 
dirde bunları kendimiz ıt tll!lz şev.iznı .nldatıc.ı ve fena niye.ili- :Parlak bir zafer.in lıeyetanlı bir 
etmek lüzumunu teemmül · dir. Gayesi bütün dünyadn ihti- surette tas1'.iri me1-zuu hahsol -
Bu usulü ben şahsan :ivi k rsı - iS.1 cıkarnıak ve bu sureile dün- duğu vakit, bu gibi ltliç.üciik te-
lıyorum. Fakc.t, tcd birin ürat- yay~ hakim olmaktır. f:erriiatın elbette hiç hır manam 
le tatbiki icin lra.n hü'k • .. - kalmaz. 
dinde ısrarda bulunduk. 

A1ıli.1.~ma ~rtları ..... ı:Pf"'1n'J..~ 
han Hariciye nu.m 

mentoda verdiği imhatta 
tarafından ko.bul edil hı!!ıliz -
S011yet taleplerini izah etmi -ı 
tir. Buna nazaran: 

1 - İran kıt'aları · e 
Ker.mnnsah ve Bendern:ılıa k -
dar geriye ~ekileccklerdrr. 

l 
(iBaı "tuııfı 1 inci sıı_yfad;ı) 

:Komite, hitabesine şu sözler
le niha~et \.-:ermektedir 

tuncrikaWnr , 

Mütclı 

Di" yolu 

F'l.m vcy<ı falan noktanın 
hat.en if dC' ettiti mn 
soruldu. BC'n yalnız hnkıkt m 
bahscdece 1 m Mu ek bey 

Kız ve 

Erkek 

A1't1avutk6y • Tramvay cadde.si : çın_a,.•yl..-

Kayıd için hcreun 10 dan 17 ye k. c! rr ektet. , .. ı~ rıuıt r-dılebilır 
:tik kı ım 29 Evlnldc, ort ve 11 c kısı bu k!e 

2 - Bir hafta za.:rfmda dip -
Jomatlarla muayyen n1ıısla.rdan 
baska bütün 'Hhver t b!l.S1 ln
gifü: ve Rus kuvvetlerin ım 
edilecektir. 

'!'etikte bulununuz. Yarın söy
leyeceği nutukl reisictlmhur 
ısizi harbe sokma.ğ hazırlanı -
yor. 

leşik Amerika bahriye nezareti l.7:1!!!;!!:"1[GJl&~SE 
bahriye encümeni tarafından .-::-----,_..._ ______ ._. ........................ ...,. __ .. ...,..,..,...,,...,._..:=.-

3 - İran hükfımctıi Atman te
baasının İrann ginnosine 'IIlfuıi 
olacak tedbirler ıı.lacaktıT. 1 
~ - İran hükfmıeti !n,giliz ve 

Rus menfaatl riue dolnma.cnk 
her hareketten tevaldti ed cek
tir. 

5 - İngiliz hükümeti petrol 
Jıukukuna ri:ı.yet o:ı.unaca.ğını 
lraıı hükumetin truıhhUt etıni -
tir. 

İran Hariciye Nazın bütün bu 
~rtların kabul edildiğini ar -
lamentoya bildirmiştir. Ayı·ıca 
Ruslar lran&ı.n ubyan trol 
sah sının imtiyazını istemiştir. 
Bu teklifler iki ük\ m t anısın
da .m ü:ıakere olunaca'ktır. 1nı.n 
hlikfımeti hıı.ndaki Mihver te -
ba.n.sın1 Rus ve İngiliY. kuvvetle
rine teslimi kabul etmiş ve 1'an 
da.iti !Mihver sefarethanelerinin 
kapatılmasını kabul etmiştir. 

<ıltt7ocım Radyo gazıctr.si) 

Ortaldnrıım: kin mtlcndele 
ettiğinizi, onları harbden ·ve u
mumi katliamdan korumak 
ınedburiyetinde oldugunuzu na 
zarı itibara alarak hiikUmetini
zin sizi aldatmasına müsande et 
meyini7.. 

Enfi'tlasyon t.ehlik 
Boston, 10 (a.n.) - Harbiye 

nazırı 'Morgentan, Birleşik A
m ".ranın şimdi bir enflasyon 
tehdidi karşısında bulunduğunu 
ve buna .kar§ı der.hal tedbir al
mak icabettiğini söyleyerek iş
çilere, çiftçilere ve iş adamları
na hitalxın milletin menfaati na
mnıa, .. eret ve kar tezayüdü .hu
susundaki arzularını ycnmcğe 
da vct etmiş, halkın daha nz 

sarfedip dn:ha çabuk tasarruf 
etmesi ve vergilerin artması lü-ı 
-zumunu nave etmiştir . 

Bir gemi daha batmlclı 
Vaşington, 10 <a.n.) - Bir

i 

müsadere edilen ve Panama bay 
ırağını hamil olan geminin 1zlan
danın beş yüz kilometre cenubu 
garbisinde 17 Ağustosta torpil
lenerek batırılmış olduğwm bil 
dirmektedir. 

Amcrilillll i~·.ase.ti lıarbe 
meJlcdiyor 

Vaşington, 10 (a.n.) - Al
mı..1lar tarafından batırılan Ste
el Seafarcr ve Sassa ismindeki 
iki Amerikan gemisinin .ziyaının 
~ Greer torpido muhribinc kar
şı yapılan hücumun Amerika si
yasetinde dcğisikliklere sebebi
yet vercoeği tahmin olunmakta
dır. 

Sessa hii.disesi, diğer iki hadi-
edcn qok daha mühim addedil -

mektedir. Scssanın .tzlılndayn ve 
tzıanda hükümctine yiyecek içe
cek götürmekte bulunduğu ve 
lıamulcnin İzlandada İngiliz ve 
Amerikan garnizonlarının değil 
lzlanda hükumetinin malı 
olduğu muhakkaktır. 

XiıUp 'Mustaf Çckbi ma les nın H.:.smen Galıp •• Amıdolıı · 
rınd::ı 5,9 ve 29 No. lu iki e" ın 3G/3~ hısseıti. 

Ortcıl,oydc Uncu del~ sol u ında eski ~>8 \ c 58 rnö1'.errcr yeıu :u, ._. JJS 
No. lu iki dQkkAnı mu emil cvm 1/4 hi i 

Yukarıda bulundu lan yerlerle numaralan ·ıım 
rin b.issedarlanrun ndres !\: ilmmct!,,lıl::ın bıttrıem~r-,•.cn 
menkuller d :m:ıhlülen kf:ı kalını;; \ c hlz;ü.ıır.ında ı;&ı.oıriJ 
hi leri 8204 No. lu ılmııun muc:lı oe t.rlhı ılbnd:ın fID-.-n:n üç ,. .F.ar
fınd milracam.ı.ı L'llağa UtcklJ olup dlm.ndıltlarını b tdirm .. ler:i c ~. m •d 
d t :r.nrlında nlôkadar:ann 11 ürncmrt <!tmedf\:ltr;i takdtrdr .mııhlıll un ı 
hükümleı· daires.nde satılncaiı ilih 'kblil ı:ılurıur (30la) 

stanbu 
hyüp ch:arında Bostan ı ı 

duınır tamıratı ı:ıçık e a?ltmt-yc n.ı.lmu$tw· Kejif 
tcmınatı 86 lirn 25 kuruştur. Sart Dl<' 1 z t "" • ~ 
kalcm.ndc gort.lebili • Jhalc 26/9 D4l cu ı:ı ı;:u11U .,....., 4 4 ~ 

mende yaptlnC'r:klır. 'I'ali.plcnn ılk t ı t l"l kb.ız """• •urJ..t 
le tarihinden sekiz gün evvel beledıyc frn i$1cri müdu 
alacakları fenni ehlı;> et ve 941 yıl na t T , • 
gün ı muayyen s:ı tte Daimi Encu.n ııd buhmm ları.. 



TENi SABAH 

;~~H E R G E i. E C 1 İ B R A H 1 M 
1 Yazan: M. Sami Karayel .g2_,..., 

Hergelecinin bu hareketini] - Haydi bakıdJm Dl.ineli!. 
herkes bilmediği için onun bu - Ulan 1!n°aı:1! Sam. bir ku-
hareketini sakat görenler ol - zu. ~... • bu 
muetu. Hiç durup dururken has .. - Tosun da tyi gti!eşiyor -

.. . 'd"lir ~dlf Buj gun. 
~n uzcrıne .g~ ı . ......., deli ol - H~eci, hasmının son ne-
:1al;cfı~nk ıçın ınsan 1 fese geldiğ~ni. sezince tek bir 

Deli Hafız yine sinsi si:nai çapra.zla. girdi, b\idayarak altı-
g~ ba.§ladı, Yımındak:iler :na aldı. . . -a-

Baş, diş~ nezle, grip, romatizma 
l rdı. • lArttlt Eıtneli gidcyortlu . .ua.· 

somuışN a :........ ...ının. rsun. · geleci, basınını altına alır almaz 
. - ., e o, ·~ ne 6~o kilnteyi doklnrdu • 

y1ne . . ~ ~1'-.' 'L.. ....... ·ı- .. -.. ;.....__ 
E · eı· ttfiın..-.............. r-u.ıncıwln Aıll'~ rn.ı.-

- _QJD __ ıyc 6w~u.·uw." --~ n.,..ı;..1....,,..,+, hİ"~ft\. · 
Neden? AQoU ,..-tu . .IJG6~ ~-· 

Nevralji, Kırrlllıll r>e Blltiln AtJrılarınızı derhal lıeser 
lcab&nda gOnde 3 kaşe alma.bflfr, TAKLiTLERiNDEN SAKJNJNIZ1 

Her yerde punu kuttirara ısrarla isteyiniz, = Görmllyor musun boyun- Hergeleci, hasmını askıya aJ.. 
• ' • • • • ... 1 • - •• .. ' ' • : • ,. : l , ... ·. ·

1 
# .., ·;, '· • • : • ·-·' 

d ~ ria.sıl çeki&tiriYor ke.n ~ dı. Ve bekletmeden ~ E- H 1 k bah• ) • ~~ çekti!. zbıeli rahmeti rahmana kavuş.- avacı 1 IS Bfl 
- J<;h ne yapsın ya? m~1!;·li .. ,.,...aA: "'-·-la Fi-~·================== 
- ~rürsün, şimdi İbramın libe~ •. -:""·id·:~iyor - Uça. n kaleler ya:pacagını? gureş 
- Ne yapacak ki? Aptal gi- du .. 

bi üstüne ITTdiyor hasmının? du. . .. . . 'rdik \ ( B111 tıarafı s UncO Nyhıda) 

Yatıh IŞIK LİSESİ Erkelt Yatısız 

ANA, 1 L K, o R TA, L 1 S E 

TUl"kfyentn en eski huauei liıealdlr, Kayıt için her gün mUracaat 
olunablllr. Tarifname lcteylnlz. Telefon: 80879. - İbra~ mı aptal? Hergelecı. ~reşınl biti : en.şayanı. ~ikkal muavvakıye~-

- Aptal ya, neye gidiyor ten sonra ge'I'olip usl tasıFi~liibeyli~ lennden 'bırıdlr. Bu tayyarclerm .. -----~~illl••••••••••••••••-
basmının üzerine böyle? ~ ot~u. suna, nın "'l'ürbo - sürşarjla.nnın,, ckzost.IE k k M ı k o·· v Ok 

- Dedim ya, şimdi görür· gureşını SFOJıribec li~aldı ... th. b. gazları o. ~ar yUksek bir b'Ü· f e es e gretmen u-
.. ., Tosun, · uı ye mu ış ır hfuıettedir kı bu hararete daya.-

s~~ liı.flar konuşulı:rken Her· ~ çıkanyo;!u. Fi~i blr nabilecek maden peku.dır. Bom- luna talebe alınacaktır 
geleci de hnsmına iyiden iyiye tur~.be~~rR:rgel::ı;oh~mı ba "salacak,, larının ye topla
sokulmuştu. .ı_ •• • •. .. • rın kullanılışında ve ımalatın-

Birdenbire diklidi.. Hem G.-e Y.endiı:[Iru ~.runce kedcrle~ş- ı da büyük maharet olmalı--
boyundurukla beraber dikildi.. ~· Lfı.f d~il, Razgrad gure · dır. Zira şiddetli soğuklarda 
Hasmına dıştnn bir çelme vur- şınde de bırşey yapamıyacaktı. Y$.n domnasında.n mekaniz -
d budadı bu budama ani Karşısında dayanan. ~osu~u maların işlemez bir hale gelme-
'di~· V • 'd" ' meydandan çıkarsa bıle ış bıt-ı leti 'ihtimali çoktur. Bu k.alel& 
1 

• e sert 1 ı. m.iyordu · · aballi · ·· ·· d k' Ezineli birdenbire müvaze- · rtad H rın pılot m nın onun e ı • _ . . Tosundan sonra, o a er- aı· levh kad -lak nesi bozularak dağıldı. Kendisi- el . rd H 1 . . rta- ı at ası o. ar mug , 
ni toparlamak ve yere düşme - g ecı va ı. ~e eeı~o 1 1 kontrol levyelen o kadar ~k-
mek için derhal boyunduruğu dan çıkarıp mey ., na s P 0 • tur ki, uçuş es~ tek bir 

. . . ri ""'JXi" mak kolay mıydı · l insanın zek8.9ı bunların hepsini 
ga~. Hı~ya "!>"'.'. ~· . • Filibelinin n~'esi kaçmıştı .. , birden idare ebnek için lıt&fi de.-

Ezmeli, sn:t ua~ gıdıyordu. 1 Bir an evvel Tosunu ortadan c;ı- - 'ldir. 
Bcre~.et versın .. U:tik. davr~?ı· karmak gerekti.. Yoksa Herge- gı 
Ve donerck yuzUstü yere duş-I leci leşine konacaktı. Birinci ve ikinci pik>tlar be-
tU. .. . Filibcli Ustüste hücum edi- raher çalışmak meoburiyetin-

Hergcleci, hasmınm uzenne yordu. dedirler. Bombalamak anında 

Erkek meslek öğretmen okulu 
müdürlüğünden: 

Bölge sanat okullarından 1935 - 1937 cdahil> ders yılından sonra me
zun olanlar arıunnda, yapılacak btr mfuıabaka imtihanı neticesinde oku
lumuzun tesviyecilik, demircilik, elektrikçilik ve marangoxluk fUbeJerine 
paruu: yatılı ve neharl talebe abnacaktır, İmtihanlara gireceklerin as
kall.Jıde alAkası bulunmam.ası tarltır, 

İsteklilerin ıo ~HH lS.l Cumartesi ıününe kadar okul İdaresine 
rodracaatıao. (T774) 

Leyli --Erkek Yeni Kolej Nehari·-
Krı 

Dk - Orta - Lise 
1 Taksimde Sıraserviler 86 

çullanmıştı. Bu çuJlanış ani ol-
1 

Tosun da sanki Hergeleciyi rasıt - ibdmba nişancısı, bomba 
du. konıyormuş gibi habire daya- nişangahını tanzim etmeğe baş- MUdOr &abık tftfl Terakki Dlr~rO M. Ati Haımet Kırca 

E··~ııeli, dtiaerken ha~ı <la J nı.vordu. ladığında, tayyarenin idaresi- Hususiyetleri: Yabancı diDere ehemmiyet vermek, talebesinin shhat 
~bte düşm~. Düş~ kuv- Tosunun iyi bir gtt.reş çık.ar - ni üz.e.rine alır. Bütün mürette- ve in.ıl.batile yakından al!pdar olmaktır. 
vetli idi. Ve darplı idi. Hergele- 1 ması Hergeleeinin hQ6una git - bat, bir denizaltısının mttrett& •••••••• T~leıton: i1159 

ci bu dUşüşU ma.hsusan yap- mişti. Deli Ha.flz da seviniyo~ batı kadar talim görmtlş vo ======================== 
mıştı. Maksadı sernem olan du. tnahareti haiz bulunma.hdu', ve 
hasmımn frıerine kuvvetle dü- ÇünkU, Filibelide h ayır bir deniza.lbsında olduğu gibi 
şerek büsbütUn sersem etmek- kalrruyacaktı. Hoş, Hergeleci, gayritabii şartlar dahilinde çar 
tJ • Filibeli<len korkmıyordu. OnUB lışmıya alışmalıdır. Bu mü.ret-

. Hergeleci, hasmının ü~~.e güreşini o kada_r. k~vramışt1 ki tebıtm vaziyeti dalgıçların va
ve sırtına bir çeki taşı gfbı du-

1 

QS.T<:ahuk yenebıhrdı. . , ziyetini c:<>k andırır. Denizin su-
§erck ezmişti. Deli Hafız, çırağına dô;1<:rek: yu sabbına fazla.siyle <:abuk çı-

E4ıneli bu, dUşi}JJ dar~ al- - t'bram, Tosunu göı-Uyor kan bir dalgıç gJbj, 30.000 ka-
tında inledi. Doğrulup çömele- musım neler yapıyor? dem irtifada bulunan müreite-: 

Af · T ı batı da vtlcutteki nitrojen hab-
yim derken Hergeleci sarmaya - enn osuruı. · · · helerinin pek çabuk büyümesi 
girdi - Tosun, yn.lnu sa.na giireş yuz·· ünden ciddi ve butttı. vMıim 

• '.iUcadel tekrar altta ~ çıkaramıyor. Fakat hasımla-
laınıştı. Bu boğuşma tev~~li- nna ~ ne~e~ yapıyor? te!llikelere marus kalabilir. 
de çetin oldu. Hergeleci oyle - Filibclıyı h~rpalıyor. Bu tayyarelerde çalı§an mü-
oyunlar aJıyor<lu ki, her defa- - Hem de czrym-.: : rettebat sağlam 'bUnyeli kim -
lllllda Ezineli tehlikeye düşil- - İyi ya, sana leşini bıraka- selardeo seçilir, ve ifa ~eleri 
yordu. cak !. . . m~tezi olan vazifelere alışa-
}~eli, oyunlard~ ~-u~- - :8akalı1n;., Filibeli, Tosunu bilmeleri için tazyılt odasında 

maik için inliyor<lu. Bır tUrlU. yenebilecek mı. uzun bir kunıa. tabi tutulurlar. 
"-irşey yapamıyordu . - O da \•ar ya!.. Yüksek irtifa.11\rda u<;an bu 

filzi.rıell, hasmınm altından - 1kisi bernberc kalırlarsa bombardıman tayyareleri, alt 1 
ücjlela kurtuldu. Ter& bir baskı sana meydan bedava kalır. straıtosferJerin mUmkün kıldı-
~ döııerek kurtulmuştu. .- Ben, b<?~le ?lduğunu iste- ğı müıdhiş sür'n.tıeriyle, İngiliz 

Fakat, bu sefer Ezineli aya- mıyorum.. ~ilibeh ortada. kal- hava ordusunun Almanya.nın ta 
ğa ka~'l zaman eskisi gibi malı .. Ona bır gl1reş daha atma-- kalbine göndemıeğe hazırlamak 
değildi. Bozuktu. Fona nefes al- hyrrn.. . . j ta olduğu muazzam vurucu kuv 
m&.ğa başlamı.ştı. Tam göbe - - Tosunun Filıbeliyı yenece- vetlere karşı yakın istikb~1de 
ğinden ne!es alıyordu. Kesilmiş- ğini neye ~lına getlrmlyo.rsu:ı? j son derecede kıymetli bir . t- 1 
ti. - Olabilır .. Toeun, Filibeliyi tefik ola.bileeej{tir. 

Hergeleci, bir ft.IllPİr gibi yener.. Bu filetler hakkında ne dü-
hll8ID1Dl emiyordu. Yavaş ya- - İşte, ciln!bUş 0 vakit ko- şüııdüklerini bu u~an kalelerin 
yaş ınahını kesiyordu. par. _ mürettebatına sorunuz. Bana 

Hergeleci, Ezineli ayağa kalk- - Tosunla güreşmek dogru söyledikleri gibi size de, şimdi· 
tığı za.ı.na.n onun ne hale girdi· ~ değil.. . . ye kadar buna benzer bir fılctin 
ğhı.i sezmişti. ı - Ben de ıstemıyorum.. icat edibnemiş olduğunu söyle-

l{u nıa.z Hergeleci, tekrar sol! Dedi. yecekierdir. 
te · .. ı,,._,. başladı Fakat Torlaklılar ve Eze~e- -----------

ve rs gırı9K""' · liler her nedense Tosunun gale- E Ç 1 
Bu suretle tam yarım ~.a~ a- be çalmnsıru istiyorlardı. Zayı vrak antası 

yu.kta hasmına bu ters gınş • ı A§ıllardan biri lafa karışa: 8/9/1941 pn1.artesı günU Kadı-
lerle huınle etti. .. 1 rak: köyden 8.30 postns1 yapan vapu-

1''.;zineli, bir türlli hasmına gu- - Usta! Biz Tosunun galip run ortn salonıııırl::ı bir evrak 
re, uyduramıyordu. Üste de gelmesini iı:ıtiyoruz. çantası unutulmuştur. Bulan w-
bu ters güreşten dolayı yoru- Deyince, Hafız: tın derununda kimseye ynrarnı-
luyordu. Yorgunluğu gittikçe 

1 

- Neden? yacak olan fntur:ı dc1t<!rlerı ve 
arUyordu. . . - Ne de olem bizim çıkma- Iaturalnn aşa• ıd::ıki adrese gctir-

1'Jzineli, kıvamına gelmışti. mızdır .. Galip gelmeli.. di.ğlnde memnun edilecektir. 
.Arük belini doğrultamazdı. ~C: - Doğru.. Tosun galip gel- Yeşildırck, Molln Taşluın No. 18 
nilmesi muhakkaktı. Kendinı sin... . 
toparlayn.nınzdı. - lbramlıı., karşılaşırlar son-

Hcrgeleci, çırpmmağn bıışla- r.a... . 
:ıı. Nd.ıuları savurmağa ba.5ladı: - Ben de, lbramla Tosunun 

- Hay-Oa be!. k8.NJ11aşmalannı istemiyorum. 
- Hayda ma.şallay be! - Neden usta? 
- Hayda F.zineli be!. _ tbrrun yenecek onu .. ;ve 
Nıuıo lnr üstliste oluyordu. ·· bu suretle Tosun büsbütün kı-

V c çırpınmalarda neş'e vnr· ı rılaca.k ... 
dı. - Ya ne olsun istiyorsun? 

Deli Hnfız gene gülüyordu. Ve Tosun mu yenilsin? 
söyleniyordu: . - Yoo .. Berabere kalsınlar .. 

.._ Helva kıvamına geldi. - Fakat Tosun güreşi bin-
-- Ulan tbra.m! Nnsıl bilirsin diriyor ..• 

i..tni? Dedi. 
ı;r - Buldun yn, aptalları öl- Hakiknt('Jl Tosun, güresi bin 
düıiiver? dirmeğe başlamıstı. FirbC'liyi 

-Boy Ezineli, zorlamn ar- üsüiste baatınyordu. Filibeli 
tık boştur. D bin müşkülatla Tosunun altın-

Hergcleci ikide birde keyifli dan kurtuluyordu. 
keyifli çırpınarak nara savu- Güreş zaten uzamıştı. Filibe· 
:royordu: linin yorulduğu görülüyordu .. 

- Hııyda! Y.a.cµillnh be! Tosun, Hergdeciden başka ha-
- H.n.yda be!. sımlarına belfı.lı olmuştu. Gad-
- Hayda Ezineli be! · darca ve lnrJl,Sıya güreR çıkan-
:E>Lineli, hasmının k~~ifli ve rd - al yo u. 

neş'oli nfır.alarının man arını ·· · b .. b T' 
__ ,.,..,.,..+., Çün. kil kendi kesil- Tosunun guresı u.c:; u un 
w.ucwıu..ıw bindirmesi Filibelinin al<.'yhine 
m.i$i. idi. Filibelinin yenileceği srud-

Hınınr hasmı, kendini k~'l'lliş-
t!.. Takati kalmamıştı. Hergele- liyordu. 
ci, sımslkı g0rcşe girmeğe baş- Hoş peblivnnhktı bu.. Hclli 
ladı. Fevkalade sıkı giriyordu. olmazdı .. Bakarsın in n b"r ta-

Ezineli tutunamamağa başlar raftan hatalanabilırdı. 
mıştı. Ezineli, yenileceğini an- Deli Hafız, kanaat getirmişti. 

İbrama dönerek: ıamıştı. . 
Deli Hafız, gene kıskıs gü- - İbram, Filibeli, bu güreşı 

lüyordu, ve söyleniyordu: çıkaraınıyacak!. 
- Geldi F.ainelinin va.ki.it (Arkı ı 'ar) 

Kasımpap Del)lrmenlnden: 

Nal<'liynt 

Kasunpaşa iskelesine yanaşa
cak mavnalnrdnki buğdayı bo
şaltıp değirmenimize kadar na
kil işleri bir müteahhide verile
ceğinden talip ola.nlarm 
2019 1941 tarihine kadar de-
ğirmenimize nıüracaatlan nan 
olunur. 

Hastabakıcı aranıyor 
DaruUıce~c hnstnhnncsinc biri 

hanciyc crvislcr ndc ve nmcltynt
hnncdc ç:ılı mış, d ı:eı ı dahiliye ser
v:islcrinde ç:ılışmı ıkı luı:sta bakın

ya ıhtıyaç \.ardır. t tiycnlerln mücs
ı::eseye ınuracaatlnrı. 

r"vr. i aba ' ,, 
i an f ;yatları 

Kr. 

°P"l!-tblc malrt11 obrnk 750 
Birinci sayfa<la santimi 500 
lldnci ,, ,, 350 
tJçüncii ,, ,, 300 
Dördüncü ,, ,, 100 
Beşinci ,, ,, 75 
Albncı ,, ,, 50 

Ankara Deolet konservatuvarından 
1941 - li-i2 ders ı;enesinde Devlet k<ııservııtuvanna talebe alınocak

tn-. tsteklileriıı Maarif, Lise ötretmeıı okula ve orta okul mt)cfürluklerJle 
Deovlet k<>n&eriab.tvanndan $&1'iları ve imtihan günlerini ötrenmeleri. 

NOT: 
. «llılektupb malfrmat almak iı;tiyenlerln 7 lrunı:ıluk mektup pulu aörı-

dıermelerj ~.> • 
Namzet kayıtlan 28 Eyiül llMl akpmı. kapanacaktu·. (6106-7675) 

Yilkselı mühendis mektebi 
mr d 1rlüğünden: 

1941 - lt42 den senesi talebe kayıt muamelesi lEyllilden itibaren 30 
Eylüle kadar sabahları yapılacaktır. 

Fazla tafallit için mektec> idaneine müracaat edilmesi. ('l502) 

Kırıkhan mal müdürlüğünden : 
1 - Kınkhan kazasına batb Gölbaşı ve K8I1tSU nehirlerlle Hınız 

pınarı gölü «Karasu nehrinin Reyhaniye ~i üzerindeki demir köprü
nün alt 1os:ım> nın üç senelik balık avlıımalı: ve saydJye resmi iltizama n
rilecektir. 

2 - Senelik muhammen kıymet 8000 seklı bin üç seneliği :MOO yirmi 
dört bin liradır. 

3 - Şartna~ ltm.khan mal müdöTW.;ündedir arzu edenler ol'8dan 
~ler. 

4 - tlfu:am açık arttırma ile 24/9/941 çvşamba günü saat 10.SO da 
Kırıkhan mal mCıdürlü#ü odasında miiteşekk11 komisyonda yapWK-aktır. 

5 - Muvakkat teminat 3 7,5 hesab.ile 1800 bin &cltiz yüz liradır. 
6 - Yukandıı yazılı artırma günü ihale saatinden bir saat evvel t:ı

liplerin depozito ak~lerini mal sandığına yatırarak muayyen s:uıtte mak-
butlnrmı komisyona ibraz etmelcrı 1}6n olunur. (7936) 

Küçük tasarruf 
Jıesaplaı·ı 1941 

i 7 A iVE PLAl ~ 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 AOustoı, 3 lklnclteırln 

tarihlerinde yapılır. 

ASI 
1941 IKRAMIYELERl 

ı adet :GOOO Lirnlık = 2000.· - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 'lSO > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 
35 > 100 > = 3!1QO.- > 

80 > 50 > = 4000.- , 
300 > 20 > = 0000.- > 

,.. i' :W' 
....... 

• K--0-L-
Yazan: ULUNAY • ·~ 

Rıdvan: ' 
- lyi ya işte. Devlet.hanenin ı' 

bütün duvarlarını bu antikalar
la süsle. 

Tevfik daha. ziyade m.uha.~ 1 

hının damarına basmak için: 
- Canım, şu sizin devletha

nede böyle sanatkfı.ra.ne olarak 
ne eser var? 
Rıdvan hiddetinden mOG!llOl' 

bir halde: 
, - Bende öyle yazılar-var kL 
. ~: 
. - Püf_. f_. L. ! Diyordu. O 
millremmel yazılar nedir bllirmi
siniz? Hani muhallebici dükkan 
lannda vardır: 

Her selıcrdc besneleyle içıbr 
dükkahımız 

Jıazrot - i - SellDlll ...ı- po.kdJr 
pJıimjz, 1üstadmıız 

Diye basma kalıp talik klr
ması levhalar yokmu? İşte yuzı 
dediği onlardan ibaret .... 

1 

Cemalle baş başa konuşan . 
Raci: 

- Asıl mühimini unuttun, de
di, dur, hatırına getireyim: 

Ahma.I< oldur m311ni n•rir v~ 
n'Siye, 

Ka.fesd.cld lruşu saliver ~Je
~,Yfl, 

Ak8atalarda musade yok 
Bu giin peşin yann ve~"O 

Cemal, pek genç olduğu için 
vn.ktile dükkanlara asılan bu 
levhaları hatırlamıyor, Cevdete 
soruyordu: 

- Nedir bu? Şiir mi? 
Cevdet gayet ciddi bir suret

te cevap veriyordu. 
- Yeni edebiyat!.. Öteki is-

rar ediyordu: . 1 
- Pek bcnzcmıyor ... 
Cemalin sualini işiten Hfümü 

bu alayı kaçırmamak isledi Ce
male: 

- Cevdet yanlış söyledi. Bu
nun adı yeni edebiyat de~il... 
Buna (yep yeni edebiyat) diyor 
lar; i·ki gün <."VVel küllük'te icat 
edildi. 

Cemal hatınnda kalan cüm
leyi tekrar ediyor ve: 

ye kadar akla karayı seçtiln-
Tevfik beyin imzalı ya?.ı.lar:ııJl 
görmedim fakat gazetenhı kü
vizinini idare ettiklerine göre bil 
tün okııyuculara yan. ziyaf etinl 
o verzyor dam.ektir. Rıdvan bCY 
Je Raci beyin ma:kalelerini aıa.
ka. ile takip edtyorum. Raci beY. 
zannederim blraz fazla sola mf59. 
yaldirlmı. 

DUfika.r sofranın. tam orta • 
smda. F'azılm karşısında bir is" 
kem.leye oturdu. 

Fazılın ''içimizde yabancı kiJD. 
se yoktur" sözüne ?'8.cOmen mee
lise ha.fü tavrile ağır bir re& 
mtyet havası veren karısının 
karşısında kimsenin açıl:ımıya -
C.'lb'lnl anlıyordu. Bunu DilfikfLr 
da anlamış gibi: . 

- .Mihman nuvazlık vazifesı· 
ni Fazıla bırakacağım dcdı. 

Ben veme, içme huı.usmıda 
biraz perhizkar davranmağa 
mccbunım. 

Hiisnü, ı-.ar'1.fet fırsatını kn· 
çırmamak n: . 

- Efendi , dedi. Madcmkı 
fazla tescrruf edemiyeccğiz. O 
halde müı:=aaclc buyurun da ilk 
kadehimizi sizin huzurunuzda, 
şeref Ye saadetinize içelim. 

HUsniinün bu söziı, F'a1.ılla 
Dılfikfmn çehrelerinde manalı 
bir tcbessiim çi1.di. 

Saadet! • fasa.Harda adı geçcıı 
bu "zilmrüd anka.,, kuı;;unu ay· 
hırdan beri Dilfikar kaııadların 
dan yakalamağa uğraşıyor, l<'a· 
zıl da bu e::.;atiri hayvanın yuva· 
sını J{af dai;'lnın arkasında, burc 
]arı bulutlara kadar yükselmiş 
kulelerde bulacağım ümid ede
rek ıneçhul ufuklara doğl'U koş· 
mak İı,;tivordu. İkisi de bir an
da bu agır mücadel:!yi düşiin -
diilçr. Fazıl, n1..a.meUi kadının 
k~lnrıJın çatıldığını fark etli; 
Dilfik1arın çehresindeki bu ufa· 
cık kınşma, onun mücadeleden 
mağlup çıkışındaki teessürü pek 
gü1.el anlatıyordu. 

Fazıl, sa.adet kelimesinin ka· 
rısııııla yaptığı menfi tesiri i;,a
le etmek için sözü ylne selefinin 
re.sminin verine asılan tabloya 
nakled~rek Dilfikare.: 

- Rıdvan b<>y, dedi. 'Ziem., i 
çok b<>ğendi. 
mı fi kar: - Vallahi hiç fena değil. He-

le "kafesteki kuşu so.hv~r., sen- - }<jvet, dedi. Fena değildir . 
bolil c;ok hoşuma gitti. Diyor - Rıdvan ateşlenerek: 
du. - Aman efendim; fena d~pl 

Oda kapısı açılarak geniş gil- olur mu? Ha:-ikulade bir eser ... 
m·ii5 tepsilerle kahve geldiği za- Fazıl, tecrübeli bir tablo nıü-
man hepsi birden sınıfa muba& tehassısı gibi söze karışlı: 
sır girmiş gibi sustular. _ Ben dedi. Z1emin tablola -

'Raci, yavaş sesle Fazıla: rınde. bir hususiyet görüyorııın; 
- Hocam, dedi. Şimdi kah - ve bu hususiyr.Li unun yiilc~ck 

. ? ' .uı.ı. f 1... •• ~ 1 vcrun sırasımı ya.... san atının cvt'.'nunna vı.a.gıı;: u 
H~psi birden bu ani sükutu mak mPchı1 r:y!'fin<leyim. 7.·d\l 

bozarak bağrıştılar: bütün ~;l'rlerin<le tabiatı ı:ok 

Vallahi parlak ve· çok ;;:ıkmk ıasviı t•. ii· - · öyle ... 
yor. Ziya ve gi.iııeş mııliamh:· -

- Bizi aalona. değil, meea ba- oın ıizerinde fnz};ı ~k8..c;üf C'Lti· 
uma götürün... rilmirtir. Ta.biate bu kadar fıız· 

- Esnemekten çenelerimiz Jıı ncş'e venneği biroz miilı:tla-
ağndı... galı buluyorum. Çiinkii tabiat 

- Vakt-i-kerahet!... hayattır ve hayat da okadar ne 
Fazıl: şclı ılegildir. Mewa b:mo, tr lı.a 
- Peki, dedi. Gidelim, mut _ te birnz gumlı çehre da!ıa y:ı kı-

lnka kahveyi içmek şart değil 'lır gibi geliyor. Asıl r.an'at o Jı:ı-
Adet lm di et·rdiı şfış rengın altındaki hilz'1ii 1 e~ a... o uş ye g ı er ... 

içmeyin ! fcrlcrck onu tcsbit etmektir ""' 1 

Kah el ld' ~· ·b· · itibarla ben ressamın fırcası .:ı· 
v er ge 1b~ı~ 1 emgenk • ki lmdrcti. h r şairin bir mu iki-· 

gönderildi. Hepsi 1""~0 Y e şinasın yanyana konulmuş fi~. r 
odasına geçtiler. lerrn<.lcn, nağmelerinden ıı ı'\ 

Geni.,-? masa baştan başa mc- mıı'ciz bulurum. Onlar, do~ru
zcler, soğuk etler, soğuk balık- dnn doğnıya mcnuun ici'1<' i· 
lnrln don:atılmı.5tı. Hüsnii dilini rerler: bir ressam hisı:ıiy~ l 

§aklattı. Tcvfik'e: "Mezenin ne- mıı'la verec~k renkleri yalnız h !' 
fasctine bak. İnsan (sevindirik) birile imtizaç ettirmez, onun'a 
olacak!" Tevfik safiyetle sordu: tabintin gi?Ji kalan hatlarını da 

- O ela nedir? ima suretiyle anlatır. 
- Memnuniyetten hasıl olan Muhaverenin bö_yle ciddi ı-·r 

bir nevi sinir hasta.lığı! Fazıl: re gc bürünmesinden sıkıl , :ı 
- Arkadaşlar, dedi. Nereye baI;Jlnyan Tevfik, belli etmr· ı :C 

isterseniz oraya oturacaksınız ; için içinden gelen bir esneMc
ne isterseniz oııd.an yiyeceksi - yi ağzım açmıyarak yalnız r,öz· 
niz; ağzınıza ne gelirse söyliye- lerini ynşartmak suretile iri ıc 
ceksiniz ... Ufak bir teklif ve te- ı;indircl'kten so'lra: 
kellüf. yaparsanız hepinize güce- - Ah bu Rıdvan: dedi. İEji yok 
nirim. Hangi cins rakı iJtiyor- şimdi Ustaclın tcnkicl cen •i 
sanız mevcuttur; rakı içmeyen- actıracnk ... Orda~ sonra eo:· '11n 

ıer şarap, viski, şampanya ne siitun makale ınc:vzuu dm.le . 
isterlerse içebilirler; uşakları Rıdvan. arkadaşının bu sö · 

zünc hak verdi: 
ancak lüzum görülduğu zaman _Bunda lwl•hsm! dedi. l•'tı· 
çağıracalcsınız. Herkes kendi işi 
ni kendi görecek. Hafta.başı bu- kat ne yapayım~· Bende güzel 
luşmuş mektep arkadaşları ser- san'ntlara karçı bir zfı.f var ... 
bestliğile konuşacaksınız ... İçi _ Dilfikfır ayo-Tn kalktı: 
mizdc yaıbancı kimse yoktur... - Bana. müsaade ecFniz d di. 

Fazıl, nutkuna devam edeme 
di. Yemek salonunun kapısı a -
çıldı. Herkes birdenbire ayağa 
kalktı. Kapının önünde Dilfikar 
duruyordu. 

Fazıl, karısının arkadaşları -
nm yanına gelmek tenezzülünde 
bulunacağını hiç zannetmediği 
için onlar kadar o da şaşırmış
tı. Fakat derhal kendini topln
dı. 

Bir iki adım atan karısına: 
- Müsaade ederseniz, dedi . 

Size meslek arkadaşlarımı tak
dim edeyim. Tevfik, Hüsnü, Cev 
det, Rıdvan, Raci, Cemal. 

Dilfikiir gayet tabii bir tavır
la: 

- Memruın oldum. Dedi. Fn-1 
zılı sizi davete kaı"ar vcrdirince- ı 

Demin söyledi;;im gibi mihrnnn
nüvnzhk vazifesini sonuna l•a· 
dar ifa edemiyeceğim. Çünl•il 
bir rejim takip etmeğe mec.bu -
rum. 
Kansı yemek salonundan cık· 

tıktım sonra :ırkndar;ları li'n-•lı 
hnraretıi sözlerle tebrik ediyor· 
ln.rdı. 

Rnci, lı;adehine koyduğu vis • 
kinin üzerine soda doldurar:ık: 

- 'fuhaf şey diyordu. Bu ak· 
şam viski bana hiç tesir ctın!
yor. 

Hüsnü kadehini kaldırarak: 
(Arlmsı \"ar) 

Sahibi: A. Crnıııleddin Sııraçoğlt1 

Ncsriyat Mudüru. Macit Çetın 

Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoyl:ır ,·c 
A. Cemaleddln Sarııçoğlu m1tb:ıa .. ı) 


