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Harbin Ucüncü sene
sinin başlangıçlarında ERZİNCAN, KARAKOSE, iTL ·s, A Y MALAZGİRT E 

llii'«'yin Cahiıl YAl.ÇrN 
= =·-======== 

n_ il arbın lkınci seı:ıe<>inin 
l~ lı!.t.ıl!'Sl miinn..."<lbeWyle 

.ıtJt..>.aO radyO><U İngiliz
Ce ne.,riyatJa:::. ı;iiphe-· ız ki 1n -
lr.Jo,. mıllııtine hitaben çok ılik
l"tr, ~'Lyıuı sözler •i\yk-di. 

iv•dyo iptıda. İngiltere tütün 
~f>helcrclc ümitsiz bir müdı.faa ı 
haı·bı yaparken Alınanyanın 
llı:ızafferwıe t..ı.rr:ız hamleleri 
)lti~. ına;.;ta olduğunu söylüyor 

bugüLkü vazjyetın harici 
tııanznrnsma az çok uygundıır.1 
~·an u .dyosu İÇİ!l lıarbin hey· rl llmU!niy!'sini b•ından baRka 

Finler Murmansh 
demir yolunu işgalli 

ettiler 
Berlin, 11 (a.a.) - Alınan 

orduları başkumandanlığırun 

tebliğı: 1 
Şarkta hlleumlar muvaffa -

kıyetle inkişaf etmektedir. Şi
mali Afrika.da Alman bomba 
tayyareleri dün Tobnrk ve Mar
sa · Matrubdaki düşman antre
polarına tam isabetler elde et
mişlerdir. 

r 

ır 0117,ayla gormek ve tasvir 
•tınek ımJ:iı.nsudır. Alrnan rad
l'usunuıı bu muk:.d~emesi İn
tilızlcı iızcnnde bir tesir ) ap
bıalt ve on ıarı biraz sarsmak 
~ bundan aonrai.i sözlere hazır
laınak ı~in Lır beliiı'..ıt tabiye~i 
8.<!dedıle'Jilir. j 

Moumıaııc4< dooıiryolo işgal 1 
olwıdu 

Helsinki, 11 (a.a.) - Finli\n- Moskova civarmda bir tayyare <tı.fi balaryasmın KmI askerleı' ~-hat balinde 

Alman radyoou, müteakiben, 
~gilızl!!n bıraz dalıa sarsma!< 
._tiyor. Avrupad:ı.n atılmış olan 
"lgilterenın kuc;ret VP nüfuzu 
~·~ gii., biraz daha erıır:ekte, 

taret ~c,.ıanması eksilmekte 
iken a..~ıl kuvvetlenen. zengin 
~aııreçıer temın eden ve binne
<I "e kudret ve nüfuz iktL~ap e
"at~ Birleşik Amerikadır, diyor. 
h·u da az çok su götiirtir ve za
~ren doğru gorünebilir bir id-

adn-. Alınan radyosunun cn 
~ı alacak telkinatı iŞte bu ha
tırlık dariıelerinden sonra geli
"9"or; 

(Sonu aayfa 3 sütun 4 de) 1 ------
S otyadan bildiriliyor 

Türk-Bulgar 
dostluğunu 
bozmak: 
istiyorlar 

Hudutlarda tah· 
şidat yapıldığı 

yalandır 
"Acaba Folonya işıııde Al

ına.'1yaya harp ilan edec.-ek yer
Ut·, !ıı.giltere anlaşmıya yanaş
ll:ı.tş olsaydı ve uzlaşsa idi, daha• Sofya, 11 (a.a.) - Alman 
~betli olmaz mı idi?,, 1 Amiralı Rader'in Sof yayı zi-

Bu sözler aynen Alman rad- yareti ve Kral tarafından ka
)'ı tıunun affznıdan ·çıknuştır. bulü münasebetiyle Reuter a
..\rka.amdıın, bu cümlenin büyük jansının neşriyatını tahlil e-
~h ok · <l 1- den gaı.eteler şu mütalealan 1 eııuniy• ' ini ve ç geruş e a- yürütmektedirler. 
<>'-"ti b.ı-az hafifletmek ister gi· 
bı, derhal şu sözler geliyor: "Bulgaristannın ancak 
""F .kat artık olan olmw;tur. kendi sahillerini muhafaza e
.,_a..,111-ur, !akat realiteyi görme- dcl>i.lecek kadar birkaç römor-
ıııew-.Jlt lsrar eden Londra ric'at , ___ ..,<5_0_""-..... •_f•_3_•u.·tu.•_4 _d•.>.1 

.. ., .. 

Dü~en bir Sovyet 
myyımısinhı enkazı 

~'..,fıkranın kuvvetini i ~ ill I 
~~~-: .. :ıı~a~r1:ı~tal!a~~: HAR p VA Zi y ET i 
lt!ltute, bilakis, neşriyatta sezi· 
~ mnelin ne kadar şiddetli ol- • , 

!~m:nbu::nnkİt~:;:~~,e~ ınoiliz harp ve ticaret filolan bu harbın 
~!t~=y~e i:::;: en ağır yükünü taşımaktadırlar 

( 
YAZAN: J 

L Emekli General Kemal Koçer 
l~enin şimdi uzla.şması ar
• '.edCilı'l1on>a ve onu bu saha•a _.., 19! ıı iırtü örtülü bir 
~U..;., 1l'Jltlmıyor sa İngiltere-
~, l<ınidı,izliğinJ.-n, mağliıbiye- (Yazısı 2 nci sahifemizdedir) 
~. Avrunadan kovulmasın· -----------''--------------..:.... *""- bdıeedilirken eski uzlaşma 
!!Jı>.-...u hatırlatmanın ve ln
"-'enın vcrın.iş olduğu red 
""8t. lllda ıı<rar <!tmiş olınnsına 
·~ he.nen açik bir tanda 
~.t etmMin manası ve hik
lıacıi:. ..... -lalıihr? 

Aıı..,..tt """""'- ha.ıtıe tekaddüm 
411~n ~• beş altı seııe içinde ta

..ıt'11 harici siyasetin belke

lngiliz tayyareleri Almanlaı a göre 

Şimali ttaıyayı İngilizler 3ayda1200 
~n=~~a~~ıd11:Vane- tayyare kaybetmişler 

zareti tebliğ ediyor: Berlin, 11 (a.a.) - D. N. B. 
Şimali ltaıyadaki askeri he- nin askeri kaynaklardan öğren -

defler, çarşamba - perşembe diğine göre, İngiliz hava kuvvet. 
gecesi bombardıman tayyareleri leri, 22 Hazirandan 9 Eylüle ka
tarafından bombardıman edil - dar geçen müddet zarfında 1200 
miştir. Başlıca hedefi teşkil e- tayyare kaybetmiştir. 

(Sonu sayfa 3 eUtun 7 de) (Sonu aayfa 3 aütun 6 da) 

Q~.'~cfJ 
JI Alman askeri 

'~mha edildi 
-0---

JRumenlertle boz
guna uğradılar 

Mukabil taarruzu

Sovyetler 
Bulgaristana 
bir nota 

verdiler 
7 maddeyi ihtiva eden 

--
muz inkişaf ediyor f E~" 

Moskova 11 (a.a.) - Resmi 
Sovyet ajansı Velkielulti mınta
kasında cereya neden anudane 
muharebelerde on iki bin Alman 
askeriyle 340 hilcum arabası 

(Sonu aayfı 3 eutun 7 de) 

---»o••---
Mühim muvaff a
hı yeller verecek 

mahiyette 
değildir 

Sovyctlerin mer'· "z cephe
sinde yaptıkları mukabil ta
aruz neticesinde Alınanların 
80.000 ölü ve yaralı verdik· 
!eri bildiriliyor. Merkeroe 320 
kilometrelik cephede üç nok· 
tadan Sovyetlerin mukabil 
taarruza devam eettiklen 
Londradan bildirilmektedir. 

Bu taarruzlar Kiyefin şi · 
malinden içeriye dOb'l"U bır 
gezinti teşkil eden Alınan cep 

{Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

Moskova, 11 (a.a,) - Ofi: 
Moskova radyosunun bildir· 

diğine göre Sovyetler birilğinin 
hariciye komiseri Molotof Bul- , 

Va ııvtoıı, . ı (a.a.) -..t. 
" :;sinin cemr..ze töreninde tıı.. 

1 

(Sonu aayfa 3 ıiltun a de) 

----ın:JllCWI 
Sonu sayfa 3 sLt~n !i de) 

- n 

lran'a 
veri len 

mühlet bitti 

1 ıranda ya @_ne ı · ~a;:l L Yazan : C. Sykes --löliliiE:;:;:;ı;al~ ~I 
Her taraftan akın - Talzranrlahi sı r;r 

lrandaki Almanlar G u·· z E L l I K 
ı lngiliz ve Ruslara 

teslim edilecek K R l · ES 1 
Lon<lra, 11 (a.a.) - Reuter A 1 C 

' a(jansuun diplomatik muhabiri •o•---
1 yazıyor: 

) 
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~ 
lranda bulunan Alınanlarm ~ H k•k" b" h "d' • u 

il 
v 
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büyük bir kısmının bu hafta 1 <) a 1 1 ır a ısenıı1 roınaı11 
sonundan evvel İngilizlerin ve- /VVV"oAA "~ 

ya Almanların elinde buıunma- . Yazan: Aka Güudüz ol (Sonu sayfa 3 sütun 5 de) o 
bayramı! münasebetile lnönii hava :!/~:> :1, r B~. eser~e ı• Bu roman· --

Hava kurumu Başkanının gaze
tecilere teşekkür telgrafı 

da bir Gü· 
zelllk kra· 

llBiı;A<ıl!I.' /~~ Guzellık 
· Kraliçe~i., 

.. b <l 
rrıusa a- <-> 

ı ~·!e edPCeği düşman
lıı.ri ~.IMk ve onlann teker 
ı..ı..er hakkından gclmE.ktir. Al
~r:n. diplomasisi bu 92n'atında / 
~-en üstad oldı.·ğ>mu is
~ ~'.=lştir. l;:imdiye kadar hiç 
~ı· devlt>t insanlarl:ı. devekw;la
?> arrsındclri derh1 rahı!:ayı bu -------------· lncinü kampına giden Türk 

gazetecileri avdet ederlerken 
Türk Hava Kurumu Başkanı Er 1 

(Sonu sayfa 3 &utun 4 de) 

1 içesin in 
şayanı ~ 

hayret if· 
1 

• 
şaatını o
kuyacak • 
sınız. 

"' kalarının ı 
t-..;ı..ıar v.ı:ııh ile Fe7.m"'"11.İ~ ve l>u meğe ve hiç olmazsa tereddüde 1 

Vadide!:i faaliyetinde bu kadar düşmeğe sevkedeceğini ümit 
hhesP.r!cr yaratma.m•ştı. Al- ettiği gibi dahilde kuvve! mane
t\'an ra\!y<l"unun bıô• •t•Jğimiz viyeyi sağlamlaştıracağını da 
~er.iy2tında da ayni prensipin bilir. Fakat ayni propaganda 
•a.ı:vPtıne Rahit olı..yo~z. Bir okşamasını ve ümit vermesini 
lar:ı.ftan deniEaşın .Al.nan pro· 'de bilir. İşte şimdi burada ln
l><l.f,ania teşkilatı Ame~ika ef- giliz efkiirı umurniyesine bu 
!n'- ııru•ur':ıo .,.,iri h!lr't>e müda - ikinci metod birinci metod ile e ... •t!neono« fikrıae kazanmak hafifçe karışık surette tatbik o-ı 
''n hüınnıa.lı bır ~:ıal')'~t ibraz Junuyor ki birinci tehdit ta=
~rken, <lıı\ er ta-:aftau da İngi- nın unutulmaması okşamadan 
~eri Acte!ikRlıia.rclan uzaldaş- beklenen neticeleri arttırmak e-/ 
"·-'l'.a.k iınh.. ı;-a~ttt llll.rfolunu- melinden ileri geldiği a.<>ikô.rdır. . 
:Vrır. Almanya bugün İngiltereyi 
l Alınn.ı pro;'llg....,.,..ıinsı çciı: kere tehdit etmiyor. Vaktiyle reddet
,:<1i1. US'İnt'<> ı;:,ılracn1.t eder.! mek1e hatıı.Ya dÜ$m~ o~ 
~~ CP.tıtn.~ff:t·7'l.~ ~ n"•;smanm 1>Q...aibı hl11 l.ug1ı;,, 

tere için kabil olduğunu anlat -
mak istiyor, mücadelenin mana
sız ve tiıgiıtere i~in faydasız ol
duğunu hatırlatıyor ve Alman-

1 ya ile İngiltere arasında bu 
muazzam boğuşma her iki 
memleketi de bitkin hale geti
rirken ötede Amerikanın bütün 1 

bütün kuvvetlendiğine İngilte
re halkının clikkatini celbediyor. 
Artık İn!!"iltereyi Avrupadan 
kovmak. fugiliz adalarını istilıi. 
etmek, İngiliz imparatorluğunu 1 
parçalamak mevzuubahis de -

1 
ğildir. İngiltere ile, Lehistana 
ilk tecavüz edildiği günlerde ol
d~ ~bi. bir w:laama. teklif &-J 
ıll1U>or ki buıııua aıwıı, lal aıı&--1 

ğı, İngilizlere deniz hakimi- ! 
yetini bırakmaktır. Fazla olarak 
muhtemel müstemlekelerden ve 
menfaatlerden büyük bir hisse 
ayrılacağı da şüphesizdir. 

İşte Alman radyosunun neşri· 
yatından bizim çıkardığımız ma-

1 
na budur. İngiliz gaı.etelerınde 
ve radyolarında bu bapta bir 
mütaleaya henüz tesadiil et me
dik. Me~guliyet ara>;ınd;. g<ız· 
den ve kulaktan kaçınış olması 
kabil dcğiklir. Fakat her nc'<len 
ise İngiltere anlamamuzlığaı 
geliyor. Bu da ancak galebe! 
hakkında kat'l bir itimada dela
let edebilir. 

lllliieJin C:ıh14 'YALÇIN 
• 

Türk kartalları 
aras'ında 

İncinü kampına giden gazcte
mizın sahibi Ahmet Cemaleddin 
Sa.rn eoirlu ile arkadaşlarımız 
ôjn ';!,ece avdet c·ttiler. 

Arkadaşlarımızın ihtisaslarını 
ihtiva eden ilk yazıyı yarınki 
nüshamızda bulacaksınız. 

o ,ı 

• <t 
ıç yüzünü t; 

- k .. 
g~rece -;ı- i 
nız. f 

1 
J o ! 

yakında ~ •• 
"' "' ( 

SA ' •• 
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•••••••••••••• Sütunlarında ••••• 
" , .. 



• 
DCirt yıl &nce Bukrejte'n bir gCimlck almıftım. Daim glydlOtm halde 

bGtUn düfimolert üctOndo, dlSrt gUn önce burada bir climlck aldım, bu U• 

bah baktım, iki dl}ömeainln yerinde yeller esiyor; diğerlcrf de pamuk ipli· 
ine ba§h. 

Bu da bir mukayese mevzuu mu dlyecckılnlz7 Hem de pek mühimi ÇUn· 
kD lçtımat bir hastalığımızla crkı a!lkaaı var. 

Meslek ahllkından bahsetmek istiyorum. Eakı zamanları hatırlıyanlar 

ve tarlhhnizl tetkik edenler bizde bir zamanlar bu ahlAk.ın ne sajil:ım te· 
mellere dayanmıı olduğunu blllrler. Hlll cvlcriml:ıln kliçealndo bucağında 
kırk clll yıllık ISmürlcrinc ra§men s.apasaölam duran halis bu memleket 
'Jnalı eıyaya ra!>l:lanır. 

1 1 Fakat nrad:ın geçen :zaman zarfında, bir çok gOzcJ haaJetlerknlz 9 b • 
bu meslek ahllkımı.z da zlfa ufiradı. Bugün aan'atkllrın biricik cndlfCSI 
le.abli olduöu kadar ıı.z emekle kabil olduöu kadar 90k P3f11 kazaMnaktır. 
Etind n alellc:elc çıkmıı klitil bir mılı mü§terlyo yutturdu rnu Adeta bir 
nn'at eseri yaratmıı kadar koltukları kabarıyor. 

Yh~mı liraya aatı'an ayakkAbılarrmız var ki iplikten yirmi paralık ta· 
sarruf hevesi ylizDnden glylldlklerlnln ertesi glinll söklllüverlrler. F~kat en 
pahalı terzilerde dikllmlf elblselerlml.zdcn çama;ırlarımıuı kadar sokillmc· 
yen neyimiz vardır ki ? 

Marangoza bir mobilya yaptırtıraınız. haftasına kalmaz kaplam~ı ka
barır Evln lzı badana ettlrlralnlz, ayıriı doldurmadan rengini .ııtar, ustell k 
daya~ırsanız iıstünOzD berbad eder. Yeni bir bin yaptırırsınız, pencerele
rinden, kapılarından buram buram ıııkızlar akar, kapanıp açılmaz olur~
lı:ır . Manavda nefis mcyvalar görUr, beğenip alırsınız. Eve gclfp keııc kigı • 
dını b~ltınca bir aUrU çürilk ve kurtlu r;eyle karşılaşıl'$ınız, üstelik tc
raz ye vursanız nayll de ckıll< çeker. Lokantacının l\ı:ılis tercyağile Pitlr· 
dlğlne bin yemin ettlöt pllAv gece alz sancıdan kıvrandırır. 

• ,..,. --••O«-ı• 

Dü sabahtan 
tatbik itibare 

ol nuyo 
Başvekalet tarafından bir teb

liğle bildirilen benzin tahdidn.tm 
dan sonra hazırlanan yeni oto -
büs tarif esi dün sabahtan itib~ 
ren tatbik olunmağa başlamış -

YENi SAB A."ll 

y rı 

s 

L 

F c 
ölü 

1 ı nı 
.haft Si Tramvay arabası· 

. • . "'k d k na atlarken ayağı Koşulara ışfıra e ece kaydı ve ••• 

hayvanları Ve f aşzyacakları Us~darda oturan Sandal Be; 
destenı hesap memuru Sadık og 

br. k/ / • b •ıJ • • lu Celfil Aksoy dün Edirnekapı-
Bu tarifeye ruızaııı.n otobils Sl el erı l ırıyoruz da hareket ed~ tramvayın 556 

servisleri gündüz saat 11 den numaralı römorkuna atlamak is 
17.30 a kadar tamamen tatil o- :tstanbuı at~ onımm ve 1 - Ozdt!l'lltr (A. :Atlı) sDdeU &% terken ayağı kayarak dilşmüş-
lumnaktadır. Otobüsler sabah • llOn hafta ktşıları llnOmOzdeld Pas JdJe.. tfir. 
lan saat 7 den l1 ve akşamlan gilnü Velie!cndi koşu matıanıncSe 5 - acmca (A. A1h) ıı1tldt 51..S Tramvayla sürüklenen Celil 
17.30 dan 23 e kadnr sefer ya- yapılacaktır. Yansların programını. kilo. Aksoyun başı patlamış, muhte-
pacaklardır. asağıda veriyoruz: 6 - Mimoza (Hakkı F.ı-az} sikkU lif yerlerinden de ağır surette 

Tren, vapur ve tramvay ida- Birinci koıu: (Sangüzel koşusu) 46 kilo ynralanarak Cerrahpasa hasta-
relcri otobüslerin seferden men'i Uç ya~ında saf 1 Arap erkek: ve Dördüncü koıu: (Hcndikap) hanesine gönderilmiştir. Yaralı 
saatlerinde münakalat ihtiyacını dişi taylara ma~ us mesafesi 1200 Dört ve daha yukarı yaştaki s:ıf biraz sonra ölmüş, cesedini mu-
karşıla.mak üzere yeni birer ta- metre. kan Arap at ve kıs.raklarına mahsus aycne eden adliye doktoru def-
rife hazırlamaktadırlar. 1 - Kuruş (A. Aynııgöz) clJtlet mesafesi ıooo metre nine ruhsat vermiştir. 

56 kilo ı - Bora (R. Baysal) siklet 63. 
Tmm1:1ay duıUklarma kmıu:La.oak 2 _ Suleyk (S. Börtccem) sllclet 2 _ Tomurcuk (D. Gündny sikle-

levlı.cilar şs kilo ti 59 

Belediye halkın mUnakale iş - 3 - Melike (P. Halim) siklet I 3 - Kısmet (Mııza!fer) siklet.i 54 
.. gu • • e"" ~ı 

12 

Bir ılan ikayesi 
tahlili 

Yazan : ULUN~ 

Dün gazetelerde mc.raJtla ,;ı,I, 
nacak bir haber vardı: ' 
tir yılan bir kadını zehirl 
öldü.ru:nü.~.,, Havadis bu 
yazılırsa fıkraıiın başına 
rakln okunacak,, kaydınl 
mağa lüzum yoktu. En~ 
duğunu tahmin ettiğim bi! 
lan için sokmak ve so -· 
2.Chritıi aşılayarak öld ıl. 
ta'bü bir şeydir. Hav~ 
rakla okutacak nokta ( dOi! 
tarzıdır. Yazılış ş...klinı o~ 
gıbi bırakarak beraber 
c<lelim: 

"Çubuklu köyünde hii~f 
bultıillln ~U yaşında .t:ıatıce. i' ~ 
çcn sabah erkenden bahçeye;' 
mış ve pazara gôtürmEK il .p_ 

• Neden b1Syleylz7 Doğrulukla para 1<azıınılamayaca{Jı veya d ha az kaza
nılacafıı tclıikklsinl kim yerle~lrdl bu memlekete. Zira bu milletin südündc 
yoktu ya bu bozukluk. 

Her ne ise, bu kadarla kcıılllp atılmııyacak büyük bir derdimiz bul Os
ndc durmak, düşUnmek, kafa yormak llum. 

Yaşar Nabi Nayır 
~ • 1 !'!!:' 1 lilllLllll"1 

:ı fil]Hilll.llllliSlll 

!erinde kolaylık temin etmek U - 56 kilo kilo 
zere mühim tramvny durakları- ikinci koıu: (Hcndlknp) Beılnçı koıu: (Tepeüstü koşusu) 
na tren, vapur, tramvay ve oto- Don ve d:ıha yukan yaştaki yerli İki ya,..;ındaki yerli ı;af kan tngiliz 
büs tarif clcrini gösteren birer yarım kan İngiliz nt ve kısraklaruıa 1 erkek ve dişi t:ıylarlllB mahsus me-
levha asacaktır. mahsus mesafesi 2400 metre safesi 1200 metre 

----•- 1 - Poyraz (P. Halim) sikleti T5 1 - Demet (F. Simsaroglu) sik -
I 2 - 01.gn (M. Çelebi) ıdklcti 531 leti 54.5 ase 

Ziya Gün tesis heyeti ve ve-'4 
rese huzurunda dün Sultanah -
met Sulh mahkemesinde Dr. Zi
ya Giinün vasiyetnamesi açıla· 
rak okunmuş ve kendilerine bir 
itirazları olup olmadığı sorul -

fasulye toplama.ga b.ışıaoıı~ 
Bu esnada bir kara yıl,ın ÇO ~ 
lendıgi ycraen ol! gıbı fır -ei 
rak kadıııın uzt:rıne tıücu~ 
mı~ur. Kadınla yılan ar· ~ 
on _ beş da.k1ka devam ede~ 
bogu~ma olmuş. .I 1..adın, i İJO' 
ede ede bitab düşmüş. J3 
ragmcn yılandan kurtulmağ& 
onu ka.çırma0a muvaffak 
muşsa da bırkaç sa.at soı~~ 
dıgı zehrin tesiriyle .olmu;--, kilo. 2 - Poket (F. Si:msaroğlu) slkleti 

3 - Ccssur (T. Atman) siklet1 49 
5-4..5 

3 - Çoban kızı (Salih Temel) slk-
kilo. 

z • 
ı 

.. 
Bu ne biçhn Türkçe, ve ııt 

muştur. , 

hiyanet eden ada 
İaşe Müsteşarı Şefik Soycr, OçUncü ko§u: (Alemdar k~) 

düı1 de şehrimizdeki tetkiklerine Uç ve daha yukarı yaştaki saf kan 
devam etmiştir. Müsteşar iaşe, tngiliz at ve kısrnklanna mnhswı 

ar leti 53.5 

Bunun iizcrine verese, \"ll.Hiyet
namenin tetkik edileceğini söy
liycrek bazı itirazlarrla bulun -ı 
muştur. 

Bunun Ü"'.lerine mahkeme baş
ka bir güne tehir olunmu.';ltur. 

cayip yazıdır! 
111 Evvela sözün gelisiuden ~ 

30 yaşındaki Haticcnin Y~ıf 
Çubuklu köyünde hamile 
ba§ka köylerde olmadığı z~ 
lumıyor .. Bahçeye inerek fsS ıdl' 
ye toplamağa başlamış dc:rıJ 1"f 
gine gorc de Hatıccnin bıı '-" 
ton cesamctınde bir fasul~ 
toplanınga teşebbüs etUh'1 

ııca::ım::ı,.,,.,..--..; 

Yazan: A. Simone -10- f'.eviren: H. Cahid Y a!ç~n 
Ticaret, Petrol ve Toprak mah- mesafesi 2400 metre. 
sul1eri müdürleri ile Fiyat MU - ı - Dandy (Hasan Al:ıkus) 6ik1eti Bir çocuk kuyuda 

Bitmez ttıkenmez sıyası mücadeleler 
~nasında bunun üzerinde muhtclı.f 1 
curetlcrle talışıldı. 1938 rencsı Eylu
lünde Münib koııferansuun arife -
sin&! ıkl cephe -yani teSktn siyoısc:tJ. 

~h ile aleyhtar cephe- sağlam 

surette teşekkül ~eye kadar po
litikacılar muteaddid deinl:ır va -
&iyet deilitird lcr. Fııbt teskın sı -
7&&Ctİnln s:ıslı unsurları Daladiernin 
1933 teki harici poliUlı.asmda daha o 
zamanlar mevctft idi. 

Hitler 1933 senesi ~ub:ıtının ikisin
de radyoda şanselyö IUtW.l• :rad et
t.itı Uk nuUumdn deır:.ok:ııt!A Gleıne 
Jcar11 ı:c:ınpatik bir .da takmm:ı\c dlra 
~tini güste"n tir: cE~er dünyanın 

mötdı.Akı ~lan slldblanmnlnrını 

nalbn:ak: surctile bi~1 sıllıhlanmızı 
muttasıl nrtırnu :zru·uretind~n kur -
t1U11cak otwursa bııhti]'ar olaca&:ız> 

dlyordu. 
D:alR<lier nnzarınd.ı lhtclrirı bu hi 

tabet dlvelr.rl b!r ctıı• et den:ci:ti 
Kendisfnhı ga:tn m.J ..-ar kııb ne • 

- her n )'~e ~ımek ~ •.tiaini 
~en da•~ UJTc l.2rın W)ikme 
galebe o'Qlnv ~n iııımdtı'!'\ L<:tıf de 
edebl.llml. Alıl'lan) ile ber hangi bir 
anlnsmn lm\~nıoı elde edebllu-se, bil ' 
bassa Sa tanıt pnrti e....-fne karşı va
r.ıycti ~11 dc~e kU\"\.'etlenmiş ola -
coktı. FNı.llOQdn Sağ cenahın vatan
pa-ve.rlikk ucı:.yonnlbmdc ve baha 
yutdun; ~dıabbettc inhısar dava 
ebm$ı b' an'•nedir. Fak:ıt şimdi, 

l9lt ıien -.ı Qk dcfn ol.ıır:ık Sağ 
eeı.aba m~ gauAcler ile mccmu
&lı>J Almanya aJ .. yhındeJ-:i hiictıl'l"la -
rmda pıyet umh~ davranıyorlar
dı . Bunlar :ı:ı'b.interınl toplamak im -
ldiıunı bul.ı.nııyorlaınl.ı. Bir taraftan~ ı 
Hitlerin ç.u ~-ogr.ımı ~ larımı gidi
yordu· Ko::nün.l1~e ktıl'Şl durup din
lenm4:dl'\ll mlıCLde~. Maamafih bu 
Jl!OÇıunın -rQ? e cJi!er bir madde 
b da'.!'Ctt Ol''lıırı rot ~h düşUr

db: Naı-J pıırtım.,.n ~ ... .,JerMen geniş- I 
ı c ten1a;tiillf'r . hııdıtrl•oz enıper -
yalist hırsi~ı·ı. '>'•ı1'av muahede.na -
nt(dnin hlk!m•y ıi (Diktııt} aley
hindeki mueAG' .. •woiıı 6-tunplyonlutu. 
Paknt F:ran..ız Sağ ccnnh tırkalannm 
ıanıf n enfutle-ı ı · milll menfaati~ 
arasınd mtitettrld!d bir 'ıPnz.iyete düş 
meğ" b 1:ımış <ıl vuuı lFUer lehinde 
bir znfm- .Jefllse d<.. i'.k bir hamle 
teşkil eul ~bur Alınan nskert na
:rarlyec .,. ı;ıllı-l~< .rH\layada 1812 

~eferl• nı:ımıodıaid C!'t'rttıde şôyle 

diyoıdu· cAVrtıı>anın htiytık bir me
dıııınri ın..ruJ~ı <Wh11 nlfııkL-ırın 
)"Onilım. olmıııuını. f,.lhed·l~'llcz>. 

"1i.fa~~ yolu i ı 4bph \JC fikir ihtlllıfı 

HNELll< 
t AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLtK 

• 
40G • 
160 » 

IOO • 
100 • 

TAKViM 
Hl ZJR 130 GÜN 255 AY 9 

1360 

Saban 
20 

GUn~ 

11.07 
s .. ~6 
Akta 

12.00 
18.28 

2 1357 
Ağustos 

30 
EYtOL 
9 1 

Cuma 
Ö~lı lklndl 

S.42 9.19 
12.11 15.46 
Yat•ı imsak 

1.33 9.24 

Eunf 
v ... u 

Ezanr 
20.03 3.53 Vasatı 

----ıt 1 1 «----arasından, bus~ mcnfa:ıUetlc u~u- rakabe sefinin istirak ettikleri 61 kilo. 
mi menfaatlerin bır araya gctirılmc- bir toplantıya rlyaset etmiştir. 2 - Romcıns (P. Halim) siklet1 

1 

1 
sınden \ C bırleştmlmesinden geçer. Şefik Soyer, dün sa.at .11 de 6-0,5 kilo Şehremininde saraçlık yapan Fiyat mürakabe komisyonu, ' 

Fransız &ı ceıı h rıı-kalannın va- kalkan Kadeş vapurile İzmire 3 - Komisarj (D. Stcrot) ı;;ikleti Hakkıwn 8 yaşındaki küçük kı- dünkü toplantısında peynir ışi 
b t .. _ Rei hs gı·tmı'ştir' • 60 kilo zı Elif, dün bir arka.daş.ı ile j 

1 1 1 
şt T pla. tıda zıyd , 1933 sencsı şu ~ ın..... c - birlikte Deli çeşmesinde hir in- i c ıneşgu o mu ur. o rı 

Peynir meselesi 
oğuldu 

tag yangını muı :;ebcUe açıkça anla- cir agacın· a çıkmış, incir dalı kı kaşar peynirciler fiyatların ~ ı şıldı. Butun medeni d unyo nefret ıle v A • tınlınasını beyaz peynirciler de 
coşkun bir hald bulun rken nıilt.e- 1 nlarak iki çocuk da düşmüş -, fire tutarının vükseltilmesini ıe-
addıd mürteci Fransız enzetcleri bi- tür. temişlerdir. Komisyon, hu hu 
nayn komünimlcrin .. tcş verdikleri Elif ağacın kenarındaki 37 susta kat'i bir karal"a vnnnak ti-

~~;~~:·:,::::;:.;,:;:u- lngiliz harp e ticaret filoları bu harbin ::::e:: :t:; d~~=~:ı~i!! E't!;l~ı:. s;:~~::;•vk•1•d~ I 
A~:~~!::~t::=~~\:~z::ı~=~ en anır ükünü taşımaktadırlar :~~~~~a;~;tıara yapı - kuyunwı dibinden suriarın al~-
rlc.1 flfuı etmesi ve kabıncsinde mu- H Hemen çağnla.n itfaiye birçok na do·'h-u giden su yollarına dog-
hafazakAr nazırların can sıkıcı bir Bugün., BUyu"k Britanya, es- Rus ordusu hazırlanmış ol- u'"""-<nnış ise de merdhrcnleri ku nı sü;üklendiği ve boğuldt•f;11 aa 
ilklerini ps~:ıl.ım ısı için cyuksek - ki dünyanın üç parçasiyle ilgili- sa da, har.bin b~günkü istihlak ~y;}:etişmediğindcn kızca&rızı nılmakt:ıdır. İtfaiye dün de oı-a
ıerdcn gelmiş b r iş.'lret> idi. Edouard dir ve buralarda bulundurduğu mikyası düşünühmce, gene müt- kurtaramamıştır. da merdivenlerle yaptığı~raştır-
Daladier için bu dakikayı buldu. Gön orduları beslemek, takviye et- tefikinin yardımına müftekirdir Elüın kuyuya düşer düşmez, malnrda cesedi bulamaı_nı_ş_tı_r._ I 
dc:rdğ i h:ısust murahhll3ın tsmı kont mek ıstırarındadır. Onun ikmal ve talep açıkça ve ısrarla ilan e- ===~=======================:=::::..=.= 
Fernan de Brinon idi. Yuksek Patis kaynaklan, kolonileri, domin • dilınektedir. Britanya, vidini l d 1 
~tesine mensup bulµnııyordu. yonları, dost mcoılekeUer, hu- incaz ile mükelleftir ve o yoldaı- s· benzi ub e .. · İ yaka an 1 
t.tehareUi bir g zetC('I ve mühim bir susiyie Birleşik Amcrıkadır. dır. (Kap) yolu,, üç misli uzun-

bıınka şrkct.inin mahrem mumesslll Bu suretle hemen bütün deniz- dur. Zaman yer, bundan ötürll "Modern ga a1· '' depol'>· rında id. Evvelce de Perrc La\al içln baş- lerde ışleyen kervanlar, dünya- müteaddit kafilelerin Sicilya et 
veklHetı csn~ındn mahrem uzlfe - nın dört bucağına dağıtılan ateş barajını yararak hedefe d 
ler ita etmişti. Kontu D<ıl::ıdinr'ye ordulariyle irtibatını temin e- tevcih ettikleri görülmüştür. 2500 itre gizli enzin b un u 
molıye nazırı Gwrgcı; Boıınet tıws ye derler. Almanların Şimal Denizinde 
etmiş bulunuyordu. Bonnetin de De Atlas Okyanusunda. ardı ara- ve Manşta konvularının vakit 
Brinon\ın o kad r gnyrct ve s:ıda - sı kesilmeyen meydan muhare- vakit taarruzlara maruz kaldık
katle hizmetinde bulunduğu banka heleri, İngiliz tıcaret fılosunda ları halde, bu istikametlere işle
ne samimi rabıtaları vardı. ağır darbeler indirmekle bera- meleri halin icabıdır. Ancak, teb 

D ladicr Romaya gitme!~ uzCJ·e Pa ber, bu hayat damarı impara: Iiğlere inanmak lilzım gelirse, 
ri!'den geçen Rams:ıy Mncdonald ile torluk bünyanını yaşatmakta bu aşırı zayiatı gerideki mesai 
tam o sırnda görüşmuştO. SılAhsızlon berdevamdır. Son iki aylık za- ile telafi etmek bir gün güçle • 
nuı hulya& peşinde koşan lngilız baş yiat raji!>ru neşredilmemesino şecektir. 
vekili Mussolinlyi yeni bır du tura rağmen, b:ıtan vapurların mec- Baltıkta halen Rus dona.nma
cclbetmek ümidinde ldi. Ynn.ı dört m~ tona3ının, Mıhver nkile.rin sı ha.kimdir. Almanları bu iç 
buyuk devlet, Buy ilk Brltany:ı. Alıruın dununda, batü. üçte biri nisbe- deni.zdeıı F.atonya. iskelelerine, 
ya, Fransa ve h.ıılya arasınd bir tinde o1.duğ.mu en salahiyetli rü- Finlfuıdiya limanlarına munta
mısak akdini düsunuyoıdu. Daladi- cülün nııtkundan ôğrcniyoruz . z.aman Seyrüsefer etmeleri ko
tt Macdonnld ile konuşnalarından Bu. ehı>.nımiyetle kayde değer lay değildir. N on-eç uzak liman
so~radır ki kont De Bnnon'u Berline bir meseledır. Ve Britanya için Iarına da vapurların gidip gel
yolladı. Pek ışc yarayan Rclch tag Umit vcı ehilir. mest. kara sularının takibi ve 
yat11'lnından sonra HJtlerin serl>cst Akdeniz.de, her iki tarRf ta fiyorlarda lüzumunda barın -
bıraktığı hücum kıfalan Almanya büyük tehlikeleri göze almıya mak sayesinde mümkün ohnak
içinde dola~ak her nır<ıfa dehşet mecburdur. Bir yandan, vapur- tadır. 
saçtıklnn lıbcrnlle:-1, oc;ynlistıeri, lannın sayısı ~i.in geçtikçe a- Son bir Alman deniz kafile • 
komunistled, ynhudilcri, katollkleri, zalım lngilı7.ler, Orta.şarktaki sinin mulıafızlaıiyJe birlikte za
Trnde _ Unionı tleıı Vf> Almanyanm ordularının ihtiyacım kısa yol- yiat verdiğini İngiliz ajanslan 

~~~~-~-eı~------

B ir manifatura uhteki ide mahke
me tarafından tevkif clun u 

Ayaspaşada "Modern garaj., ! 
ın sahibi Selfınikli Seha Sclnu
nın elinde fazla. miktarda ben -
zin olduğu halde müracaat eden 
şoförlere satmadığı görillmüş -
tUr. Garajında yapılan arama 
sonun.d:ı hususi surette yaptır -
dığı tanklania ve dcposundn 
2500 litre benzin, 47 varil ma -
kine yağı vesaire bir çok stok 
mal bulunarak kendisi yakalan
mış ve Beyoğlu cürmü ıneşbud 
mahkemseine verilmişti. 

Suçlu evvelki gün yapılan du
ruşması sonunda tevl.if oluıunw, 
bazı. husnslann tahkiki için mu 

hakeme başka bir güne bıra.kıl
mışbr. 

Bir mani/ atu:rn mıthtekiri tevlaif 
olundu 

Mağamsında mühim mıktar
da malı olduğu halde mü!"?ı.c.aat 
eden tacirlere satm:..yarak )""iXa 
lanan ve asliye ikinci 007.a mah
kemesine verilen Ça.kmakçılar
da manifatura taciri .Moris ~..ıyo 
dün mahkemede yapılaı: sorgu
sunu müteakip tevkif olunmuş
tur. 
Duruşma şahit1erin çağrılma

sı için başka bir güne bırakılmış 
tır. 

en ileri g len mün~e:- zumrcslni dan tatmiıı etmek üzere, Cebe- bildirdiler. 1 
lsk<'ncey t.Abi tuttukları ve öldür - 1 Iüttank geçidinden istifade et- Akdenizde elde ettiği sev kul· • • 
dükler1 sıradadır kı kont De Brtnonı mektediı'ler; öbür yalıdan Mm- ceyşi vaziyetine dayanan Arıh- ~--~ p 
Berlinde Hitlerin hell'paları ile başt ver de. Libyadaki ordu ile daimi veı· hava kuvvetleri, Süveyşe, _ 
~-ı verip konuşuyordu. bir irtibat tesisini d~'iinmckte. hatta Kızıldeni7.C kadar uz.an - -~-~------------- ' 

naaı çıkıyor. 

Bu esua.da bır karayılan ' 
reldcııdığ1 yerden ok gibı fır r 
Yl)t' ve :..adınıu ustüne JıucUJl'l r' 
d ,;oı . Jıatıt'c hcııncn yılıının ~o' 
l.ıgına cı ıı ılıycır. Ne cksık. ~ 
uycJdc ounaınnk ı?arliyle t)J1 -

dak1kı:1. boğu.suyorlar. . ~ 
Ka.ı ayclin kulukları çm.lasııı 
Tal>ii u mil.dd11t. zarfında b'
~.:ı lm<.lın yıl:mı snrnııya a.Iı.i"'~ 
Laz~ ı yıl r. Jmdmı kurtka.J~ 
nına getiriyor. Ve kadın bo~ 
ı.aıı.ktan citi,'ıl bağırn,uktan .r4 

tar Ji~ş.i.ly"r. Buna rnğmeu r 
ni bitap düşmesine r:ığmen 
l mlaıı kurt.ulmağa , .c onu ~. 
çırıuağ::ı. muvaff:.ılc oluyor . . J..C 
ba nasıl? -· .of 

Oaüan Mnra evine:: döuU) 
ve :r k3.Ç aat sonı cı bir bat 
zottıı' nl r k ölüyor! ~ 

B0.11 yazılış tai-zı:ı•Jan va!• • 
böyle unlaı.bm.. 

11
• 

Başka türlili::ünü anla'~ 
1
• 

mck için d'limi::-,dc J.aıinc d al 
le•1 lovmetli mııavinc de.hale• 
başka çare yuktur. 

(Iilm.ilP. kadını tab!d de ~ 
<'.A~ip.! . o.ıanıu .eı. kckJ ~-la-:"' ;, 
cag: ıçm cıfr~tia.rın mu.zeklC ""' 
yahut mücnn~ :>lınalan n~,.t 
suf!a Uuış)'ün ederse sıfaı;J 
değişme .. . Meseii (Şaire k J .,, 
~..nilmez. Ya .sa.dt.'Ce (şaire) 
yu.iıut (şair kadın) den 1 •• 
Bu kocruuan hata lz~e.. ,ı& 

1 .nın me:,hur fıkt-asmı hatı":ııt 
~tirdi: 

Cahilin biri bir gün himayt: 
ni istirham eylediği bir k 11 
için İzzet Mollayı- bit 

- Acize, ihtiy·ıre, fakire 
kadıncağL~.<lJr ! demiş. 

lzr.et Molla da şu cevabı ver' 
miş: 

-- Ha.y bAye! lhy h~ye. bflf 
hfl.ye. .•. 

ULUNAY 

Dört devlet itti!nkı t " vuru ~yi dir. O sebeple, zayiatları dikka-ı maktadırlar. 
olunca, eski başvekillerden Edouı:ırd ti calip surette kabarıktır. Bu Son günlerde bu deniz.de de 
Herriot bumı karşı ,iddeUe protesto- çok güç şartlar altında Mihve- harp maddelerini hruml bir A -
da b:.ılundu. Herrlo blrar. evvel rn- rin Libya ordusu mevkiinde tu- meriknn gemisi batırıldı. 

eıhur kadın avıcu~ı, 
bi e do an 

tevkifhanede 
ırıcı ~ğına deva etmiş.. 

fakat bu s er soyduğu kadın 

=~SPOR~ 
dikal 5osyalı t parti ı rl' slltinc inti- bınmak, belki Süveyş hedefine İngilizler, Irak ve İran yolla
hnp cdılml~. Hcrriotnun !iddeUi mu- yürümek için hazırlıklar yap - riyle Rusyaya sevkiya.ta başla.
mlefeti karsısında D;ıl.-uilc:. nin bu maktadır. mak üzeredirler. Bu yolda şark 
planı file çıkanıbllmesi ihtim:ılı he- ..;~~ ............. ~,.,,,,,-==-... --=- cephe&ne asker sevkini tavsiye 
men hemen yok giblydı Onun ıçın d3 ha 0 znmımdıın bıld nyordu. Fran- eden İngiliz gazeteleri de va.r
Dalndier kendisınin esk mektep ho- sanın V«Wy muahedenamt-.:ıi MU - dır. 
casını reis Roscveltin nıyetlerlni an- Jetler Cemıycti birliği vasıtasile mu- Son günlerin mühim bir hadi
lamak ve Birleşik Amerika devletle- haraza etmek yolundaki an'anevı po ~i de, Norveçin fı~>O ilo -
rinde Frans:ının harp borçlarını te- litiknsından ani bir inhiraf mannsını metre ve Kutıbun 1200 mil uza
dıyeden ımtinnı tıurine hasıl ol:ın ifade ediyordu. Çunku muahedenn- ğında, Norveçe ait ve , kömür 
açıklığını gidcrm bahnncsilfl Amc- meyi tadil J...""Udretini yolruz MilleUcr madenleriyle meŞhur olan Spit.z
rikaya. gez.meze yolladı. D::ılndler Cemiyeti haizdi, Nıızaruıd::ı Sovyetle.r berg adasının İngiliz - Kanada 
bunu yapmakla bir taştn iki kuş vur birliği mevcud değildi; küçuk Avnı- kuvvetleri tarafından işgalidir . 
rnak umidini beslıyordu. Btr taraftan pa devletlerinin bUyilk bır hassasiyet Rusyaya Buz denizinden yolla
dört devlet mi kının temelleri atıla-ı ıe tevnz.ün ettirilmiş muv:ızeneain.i alt ma işi, mevsimin müsaadesine 
cağı devre esnasında Hcrriotdıın kur üst etmek tehlikesını gösterıyordu. bağlıdır ve artık bu yol, kışm 
tulacaktı, Qtğcr tarafüm dn ona jyi Bu kilcük dcvleUer milli iStiltl41lerl- hulfıliyle, kapanmak üzeredir. 1 
nctlccleı: "ermemesi hemen hemen nin tcminntını MIA :Milletler CemI - Amerikadan Vilclivostok yo-
muhakkak bir i .. tevdi et.mis olacak- yetinde buluyorlardı. E.,aer Avrupa- Iuyln Rusyaya sevkiyat, J~n-1 
tı. Herriot yakın dostlarının ihtıırla- nın dört büyük devleti millctier mi- yanın sözde itirazlarına ngmen 
nna r:ıfmen bu tuzn~ dilştil. Biı-lcişk sakını bertaraf edip tc bir «Avrupa devam etmiştir. Fakat bu eev
devlcilcrden eli boş döndüğü znmnn dircktüvazı> tesis ederlerse küç(lk kiyatın kesilip kesilmemesi, ja.
aylarca milddet Frnnsız knrlkatür • devletlerin tok dalın fena nhv:ıle ma- ponyanın alacağı vaziyete de ta,.. 
cülerinc ve fıkracılanna bir hücum ruz kalmaktan şı1phcsiz korkmak bidir. 
mevzuu U!ekil etU. icnp eylıyecckU. Onun korkmakta fngilizlerin müstakbel bir cep 

Dört devlet misakı ilk müsvedde- ne kadar haklı Ôlduklıın ahiren MO- hesi de Uzakşarktadır. SingD. -
sinde Milletler Cemiyeti misakından nlhdc sabit olmuştur. port mıntakasının müdafaası, 
o kadar bnhsctnılyordu. cFrıınsa ile Dört devlet misakın:ı mQntclıl olan ja.ponyanın genişleme politikası 
:tnglltere Almanya ve ttalya ar.ısın - müzakereler tahmin edildiğinden ne dolayısiyle, bir kat daha ehem
da sulhQ muhnfnzn için müessir bir kadar z.:ımana ihtiyaç göstl!rdJ.!i için miyetini kazanmıştır ve bu böl
~bldfğl poUUknsı> vficud tırlyor- Herrlot onun ilk nhkfun aleyhinde geye yardım da akJp git:mekt&
du. Vers:ıy muahcd na.'\1 nin tadili ·şiddetli bir mücııdel"Y atılmak lm- dir. 1 

değil erkek ••• 
Mcıhu"t kadın avc111 EyllpUi Ha· 

ııt. geçenlerde yenı bazı marifetle
rinden dolayı yakalanmıt ve tevkif 
olunarak asliye birinci ecza mah-

kemesine verilmifti.EyiJplli Haildln 
bu aeferkl suçlan da kı.b k uı:ı.ılüne 

göre iflenmlfti. Yine kendi&lnı Mı· 
sırlı bir prens, zengin bir tacir vo-

ya tqrah bir çiftlik sahibi gibi 
gıı.terml§ ve evlenmek vadllc Mar 
ya adında bir kadının 1500 llraaını 
Nazlının müccvllcrlerlnl, Halime 

adında bfr kadının da altın bllczlk 
ve paralartnı dolındırmı§tır. 

EyiJpMl Halldln muhakomnl gö

rGlcd"""'" k.cııdlel tevkifhanede 
tak dormamlf ve 1109Cfilerdo para-

aız kalarak tevklfl\an.eye yenı gctl• 
rllen Osman adında birisinin bir· 
denblrı önüne çık:mı~ ve: 

- Çabuk ellcrlnl yukarı kaldırt 
diye b~ırmıftır. 

Bir belediye cezacından dolayı 

tevkifhaneye sokulmu, elan Osman 
tevkifhanenin acomlaı olduğundan 

Eyüplli Halldl tanıyamamlf ve 
kcndlsfnden ne lr;tedl§lnf sormut
tur. Eyüplü Halit büyOk bir eo • 
ğuk kaıılılıkhı: 

- Ben baı gardiyanım, 8-ndon 
p;iiphelcndl:m, üzerini arayacaGım, 

demi.tir. 
Osman: 

- Bende bir teY yok, isterse" a· 
rablllrclnl diye cevap veı-mi; ve 
Eyüplü Halld, diğer mevkufların 

gUlliımeleri arasında Osmanın cep 
lerını karı§tırmaöa başlamıı vo bu 
fırsattan istifade ile adamın cebin· 
deki a llr•ıını aıırmıpır. 

Osman bllll\arc iti anlamıı ve 
tevkifhane müdürlÜ6üne şlkiyette 
bulunarak Eyüplü Halldl 11\bar et· 
mlftir. 

Eyllplü HaHd t\akkında bu au
çundan dolayı da bir :ı:abıt varak.ası 
tanzim edllmlt ve asliye altıncı ce· 
za mahkemealne verllmlttlr. 

Suçlunun dün muhak~mealne 

batlanmış. EyüplO Hıalld, böyı. bir 
,eyin kat'lyyen varid olamıyaca • 
ğını .Syleml§. her .. yl lnkAr atmit
tJr. 

Neticede mahkeme, bu durugm;ı. 
nın da Eyüplü Halldla asliye birin• 
cı ecza mahkemesinde görülen dl· 
ğer davalarilc birleştirllmealnc ka
rar verml1ıo evrakı mDddclumuml • ıhtimalini derpiş ediyordu kAnı mevcut bır zamnnd vdct c- Binaenaleyh, İngiliz harp vel 

Dört devlet mi akının bu lk mus- dildi. ticaret filolan bu ha.ttin ağır 
veddesi teskin siy ti ku\,..etini (Arkası ) yükünil ~. "-____ .._ __________________ _, 

llğe göndermlftlr, 

ı.._ ________ 1 

Futbol açla..rı 
Butbol aJatdrğwdan.: 

Futbol mevı:dmhrln ~ılı51 nıli: 
nıuıebetiyle 14 eylUl 941 J>" .. :ıt 
günil l<..,cncrbahÇe sbıdın<l t J 
Up edilen &m!lkJ.erin progrY 
rllldı.r. ,L., 

1 - Saat H Fardt fu.ihol :ınU'" 
~ maçı. 

2 - Saat 15 M.athuat tutıt>O' 
hakemler maçı. 

3 - Saat 16 İatanbul mubU' 
litleri maçı. 

4 - Trfbüıı ve dW:ıuliye 26 
kuruştur. . 

Stad gi§elcri saat 12 den jU' 
bare"t açılr.Uı-. 

Kısa }~herler 

* Untunıf tenvtnıt l*ntbaı.rı -
lstanbub IJ1uktrlk gctirjldi4inden bC' 
rt 6100 ı.mııunl ~ limb:l3ı ~n 
nulm~. RunlıırdJW 1500 tarı~ 
son ik1 sen& zarlında 7erlc:ine ıroou 
mu:tur. 

f"•rllDOcl nnı 1ceçt1 - Pan~11· 
<lıı kas:ıpl:l.- Ya:ıwt Artin. et dotr , 
kcn ıı=aklarmı da dotrıunaş, bl•>" 
cm bir bald hıntto~ uwıl -

. tn!itır. 
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Tarihten bir yaprak i _____________________________________________ ., 
1 ı ı z kasma b rç z r s vyet 11ri t anuzu ızılay Yuna ist na i ünü h va b yra ı 

Ekmekçi zade Ahmet paşa hesinin(B•b=
11 ~~~;:::=: 35· bin lirallk zunım ~~~u:;·'·ş~~~ ·;;;ğ?a 

t\ta~ ladaJnlar - Ekmek~ ~ ~ &ıJ1ra,. 
- İbraldin paşs.mn nllfuzu - Xa.Uedileın sadrazamlar .ı

. ile Ekmekçi - lBlrlnol ~ nı~ ı- Hasis 
r ~ bn•ln - Ahmet Paşaııııı ıC86tJS teşkita.tı - baJo.. 

of ! - Dönün İstenbula - Birinci AhmOOin ırimsı -
oi \.."il buimlnde hafiyeler - Sadrazamın tahkilrob -
.tr ') 11ııı....... yığı - Ekmekçbıade ve Nasult - (Bo~ 
r ·~ bir ölüm -~ ihürası w ülümü. 

; • • 1 Yazan: ULUNAY l • 
)~ ~iilıhiz devrinin sadrazam-1 den olan Kuyucu Murad paşa

~an Mahmut Nedim paşa ya kudar Ekmekçi zade kendi
~~;!'.tcn azled!ldiği zaman, siııden bahscttirnıemiştır. Ku
~~ ;ııın ileri gelen ricalinden yucu Murat Paşaya sadaret 
~ <iZul sadrazam luı.k:kındn Belgrntta bulunduğu zaman 
~~ ~tınuş; kendisine ihtiyat tevcıh edildi. Murad pa§a. 
~~rı~eai tavsiye edildiği zaman: kendine edilen iyilıği ve fenalı
~ sen de! demiş, neden çe- ğı unutmıyan bir acıamdı. 1k
'"l!t? Bu adam bir daha tidara geçer geçmez Celali eşkı-

mümkün kılması muhtemel- aşağıdnki telgrafı çekmişlerdir: 
dir. Fakat müe.sslr ve büyük h b b t '" d 1 or "Inönündeki Tiirk kart.allan muvaffakıyetler verecek ma.- u u a oon eny yuvasile Ha.va kurumu ve mem-
hiyette görülmemektedir. leket gerçekten öğUnebilir. 1s -
Eğer bu taarruz kili kuv- tikbalin çelik kan.adlarını yetiş-

vetlerle yapılmış olsa ve Ki- Bir buçuk milyon tas tiren kampta gördüğümilz inti-
yef. cenubunda Alman orou- çorba yapıp hasta yunan- zamlı ve şuurlu mesai ve en müş 
lannın gerilerine doğru, ya.- - - külpesendleri imrendirecek can
hut Leningrad istikametine hlara ve çocuklara tevzi lı varlık karşısında. göğüslerimiz 
tevcih edilmiş bulunsaydı. o edilecek iftihar ve gurur ile kabardı. 
vakit mühim muvaffaloyctler Kampta geçirdiğimiz son ge-
elde edilmesi mümkün olurdu. Kıalay tarafından Yunanis - cenin veda sofrasında sizi ve 
Bugünkü taarruzların, mevzii tandaki muhtaçlara yardım yapı ..)>ütün mesai arkadaşlarınızı yük 
bir t:akım muvaffakıyetler el- lacağını yazmıştık. Kızılay, ilk sek başarılarınızdan dolayı içten 
de etmekle bera!ber, esaslı ma olarak Ynnanfsta.na 35 bin lira- gelen samimiyetle tebriki vazife 
hiyeti yoktur. lık hububat ile zahire unu gön- sayıyoruz. Aziz kurumla daima 

(Radyo gazetffli) derecektir. Bu miktar un ile bir var olun muhterem başkan.,, 

'---•ıı«----

Sovyet.,er Bulga
ristana bir nota 

• ''er ı 

buçuk milyo·, portiyonluk çorba İnönii kampında misa.fir 1stnn
yapılabilecckl;r. Bu çorbalar, bul, İzmir ve Ankara gazetet""ile-
hastalarla çocuklara tevzi edi - ri n:ımına Yeni Sabah sahibi 
lecektir. Ahmet Ce.rnaleddin Saracoğlu 

AlmQtıya yardıma mani Şükrü Koça.ğın cevabi 
olmayacak 

Berlin, 11 (a.a.) - Yarı re&- Hava Kurumu Başkanı Şük-~ olamaz ki .... ,. yasi) le uğraşmak lüzumunu 1 
~ an gecmiş, Mchmut Ne- hıssetti ve 'bu meobunyct ekmek 

dı do.:' il~, ikinci defa olarak sa- 1 çi zadeye karşı olan kininin icap ,Baı t;ırafı 1 inci a;ııyfada) 
~ g ı · ı d t'rcr-· ı · apmasına garista.nın Moskova elçisi Sta -ıııt ~ıı~k. r: lnL<ı; a ay an sonra o et ı ıgı muame eyı y nı·yef'e Sovyet bük' u· metm' in bir 

d :"il"".' ı Usul icabı olarak bü- m.B.ni olmuştur. Murat Pasa 

mi bir menbadan bildiriliyor: rli Koçak şu cevabı vermiştir: 
Türkiye yolile Yunanistana gön- A n k a. r a, İstanbul ve 
derflecek erza.kın ne suretle tev- İzmir g a z e t e c i 1 e r i nıv 
zin ediler.eği hakkında bir müta- mına gönderdiğiniz telgraf -
lea dermevan olunmamaktadır. tan çok mütehassis oldum. Aziz 
Ancak işgal altındaki mıntaka - \e civanmert milletimizin kıy -
lar halkına erzak gönderilme - metli alaka ve fedakarlıklarile 
sinin Almanya tarafından hiç kurulan eser için en çok emek 
bir zaman mümaneata. uğra.mı- vermi.~ olan Türk Basın heveti
yacağı tabiidir. Bu sebeble bu nin yÜksek takdirleri benim· için 
gibi tedbirler beynelmilel huku- unutulmaz bir milkafattır. Bu 
kun ve insanlığın mutlak bir va- büyük davayı Tilrk gençleri içi
zifesidir. Ve bu, karşı taraf için ne sönmez bir meş'ale halinde 
bir meziyet değil, sadece bir gösteren sizlere bu vesileden is
hUsnU niyet meselesidir. tifade ederek Tilrk hava kuru

~ 1ıi'. .ticaı ve erkan tarafından 0 esnada baş defterdar olan Ek- notasını tevdi temiştir. Bu nota.-
1 ~~ edildiği zaman mazul mekçi 1.a.deye Rumeli eyaletini da Sovyetıer birliğinin Odesa -
' ~~aleY'ıindc bulunan zat da tevcih ederek hazine ile beraber ya, Kırıma ve Kafb."'8.Syaya kar

-~~~).~~ tehrikatıru arzetmiş. Rwneli askerini orduya eriştir- şı yapılan harekat için Bulga. • 
~~t Nedim paşa me,seleyi ıneğe memur ediyor. İhtiyar rista.nın bir Alman - İtalyan as
~ ıçin yavaşça kulağına e- sadrazamın bu tevcihi Muuet pa keri üssü vazifesini görmesine 
-~: şayı fa.ka bru;tırınak için yapıl- müsamaha edemiyeeeğini bildir 

'l'ekrar sadarete gelmekli- mış bir dolaptı. Ekmekçi zade mektcdir. 
ne öuyurulur beyefendi? harp ve darp adamı olmadığı Moskova radyosu, filhakika 

~ O da yerle beraber bir için y~klu CelAl.i_ kumandanların- münak~ götürmez vak'alann 
~ ı..~a ederek söyleyecek baş dan Knlenderoglwmn pususu- ve Sovyet hükumeti net.dinde 
_;r ~ ka.~n~adığı için: na düşecek, hem kendisi öldü- bulunan vesikaların Bulgarista-

\aJ~~~t!:ı~: haırettim, ~~~~: ~~~a~~:~~ka~~: ~~~i~~ivfı~i;:y:1;~~~~~-isbat Sof yadan bildiriliyor * j hi su'itedbirinden dolayı derhal' 1 - Bulgar topraklarında ~1-ı c eıı tarafı 1 ıncı ııayfadı) 
l' ifna edileceğinde şüphe yoktu. man ve İtalyan fırkalarının gıt- den ibaret bir deniz kuvveti 

~'l'!bte bu gibi ihtiyata ria- Ahmot pasa, işi anladı;. Ha- ti~çc ç~ğalan miktarda tahş!d vardır. Reuter ajansı Amira.-
~ A~Yenlerden biri de birin- k.4.>e Karaman yolundan ~i<l.ece- edılmesı, 1 lın ziyaretine TUrkiyenin n:g.. 

~.....,tlll.edin vezirlerinden Def- ğine Anka.ı:a yolundan gı.ttı ve 2 _Alman ve İtalyan tayya-1 zarı dikkatir.; celbettirmek, 
~&.r \re Kaymakam Elmıekçi kazasız, belasız hem asken, hem relerini Bulgar hava meydanla- 'bu suretle Bulgaristana karşı 
~ ..\aıınet paşadır. İhtiyatsız- hazineyi serdara gönderdi. 1 rında tahşid edilmesi ve bu ha- bir şüphe uynndırmak isti-
~1'_Uzunden cellada kcllesıni Murad paşa Cclalilerle uğra- va meydanlannın tamnmile Al· yor. 

ııe ~ etmesine rimak kalmış- şırken Ahmet paşa ayak sür-
1 

man makamlarının kontrolü al- Bulgar - Türk ı i.nasebet-
bi ~ müs ..: e sadrazam Kalenderoğlu- tında bulunması. lerini karartmak için yapılan 
ı.ıt11 '9:"3ien Edirneli olan bu zatın mı ve "Tavil,, i ortadan kaldır - 3 _ Bulgaristantn Varna. ve bu neşriyatın bütün evvelki-

munun minnettarlığını arzede -
ccği bir borç bilirim. Müstacel 
işlerim yüzünden aranızda. bu
lunamadığıma ~ok üzüldüm ve 
candan teşekkürlerimin gazeteci 
arkadaşlara ibliğına tavassutu
nuzu rica eder hürmetlerimi su
narım. 

Türk Hava Kurumu Başkanı 
Erzurum Mebusu 

Ş. Ko9i1k 

lrana v ril n ota 

-2-
Anavntnn sularındnn tnrdcdillnee, bu 
adanuı kapılıırından uzaklaştınlmca 

Atlantiğin öte tartdma giriyor. Bir -
leşık Amerikanın Atlantik Pınalindc 
ynptığı knrakQJ. vazifesi lle gitgide 
daha fazla 81kişan d~nn bütün 
hilesine ~ vunnaktadır. Onu kııbil 
olduğu kadnr yn'kından takip edlyo -
J"U%. V c bazruı tabyelcrlni önlüyoruz. 
Fnknt duşm.nn bu muhtelif manev -
rnlardan her blrlnln muvaf!aldycti 
veya aknmcli hakkında :!azla sarih 
veya :fazla acul emareler göstermek 
ı;ayanı arzu değildir. Binaenaleyh 
Temmuz ve A!ustos nylarıruı nlt za
yi.at hakkında bir beyanat neçedll -
miştir. Haki1d rnkrunlann verllınesi 
zaman henliz gelmemiştlr. Bununla 
benıber halk bu iki ay zarfında işle
rin çok daha iyi gı.ttiğı intibaını e
dinmiştir. Bunun böyle oldugunu 
tekzip ctm k i.stem<'m. Deniz harbin
de saldh iki istrknıneUc kcndıni gös
termektedir. Evvela İngiltere ve müt 
tcfık gemilerinin bntına val..'alannda 
bUytlk bir acılıs \ardır. Ayni zaman
da sah llerimı e emniyetle ihnıc edi
len kıym!ıtll P.rntiıı tonajı artmıştır. 

Sene başında 1941 sene ı ithalfıtımı
zın yekunu h:ıkkında yrıptığım tah
min her ay tnhak1rnk etmekle kal -
mayıp nrtrmıktadır. 

lkinci sal!ih son iıç ay zıırfında Al
man ve İtalyan Ucnrct t'milerlnin 
tcıhrib 'nde gbrülen !evkalfıdc teza -
yüttür. Bu sahil muhafnza servisi -
nin ve İngiliz hava kuvvetleri bom -
bardıman teşekküllerinin yeni ve 
parlak t.fıbiycı; ndeki inkişaf ye -
sinde ~ok buyilk mikyasta nrtnc-41k -ı 
tır. Hava kuvvetlerinin muvaffaki -
yeUerine dcni~ltı gcrnilerimiz..n mu
va.ffakiyetinl de ilnvc eylcmellyiz. 

Hava kuvveUerimizin muvaffnkiyc 
tine denlzalWnrımızın gbrdut\i h.iz -
meti ilfıve etmek gcrekUr. Bu iki ta
raflı mUştcrek hUt"Um saycs'ııde fazla 
miktard.n düşman gemisi batınlması 
kabil olmuştur. Şımdi ı;öyliycceğim 

&eye meclisin büyük b · emmiyet 
vermesini dil~. Cunku bu bt>vn
nat cidden hariku de bir 'az" yeti 
11ade edecektir. Dü:man tarnfından 

temmuz ve A~os aylan nçidıt ba
tınlan İngiliz ve müttefik vapurları- 1 
nın mecmuu ton'lAtosu ~ni müddet 
wrfmda t..'1:-ynrelcruniz ve d nl lt-

iranda yabancılar 
Tahrandaki Alman sefiri 

prens Hami de Reuss Bağcın..-ı 
da gelmişti. Martın ortası._J 

Tahran üzerine bir ileri h~ 
reltetten mühbn neticeler bekle
niyord u. N.idermaycr - yani Al
man sefer heyetinin kuman· 
dam - Zugmaycr'i ve Greisin~ 
ger'i Sultanabada, Kirmanşa...ı 
hın cenubu şarkisinc konso1--' 
olarak göndermişti. Niderma ...ı 
yer sefer heyetinden geri kalaıı 
efradın sefir ile birlih-te Kir .. 
manşah ve Hemedan yolundaıı 
Tahran Uzerine yürümesini 
kararlaşbrmıştı. 

26 ve 31 martta. bunlar lig 
grup halinde ve birbirinden tıg 
günlük fasılalarla Bruıkin.e 
doğru ilerlediler, Hankin, İra.ıi 
hududu ti?.erinde bir Türk top
rağıdır. 

Hankindeki '.l'Urk memurı?n 
Almanların daha ileri gitmesınc 
mani oldu. H tta ısrar c<tcr
lenıe hepsini hapsetınekl" teh
dit etti. Bunlar şiddetlP pro -
testo edince IDı.nl 'nden Rauf 
beye haber gönderildi.. Rauf 
'bey acele Hankine geldL Fakat 
Alman sefiri ısrar ediyordu. 
Hatta Türklerin İran toprağın
da daha ile gitmemelerinde bile 
ısrar ediyordu. Rnuf bey bir 
müddet için daha ileri gitmem&
ğe söz verdi. 

Ona mukabil şimdi bu Alman 
müfrezesi İran toprağına gire -
cekti. Knsn Şirinin ilcriEıi de 
S a m s a m Memalik isminde 
Bahtiyarilerin mühim reislerin
den biri otuz süvari ile birlikte 
hududda Almanları karşıladılar. 
Bunlar hep birden İran toprnğın 
da ilerlemeğe başlamışlardır. 

Knfile böylece Kirnıanşalıa 
girdiler. Burada Şunema.n efka
rı Almanlar lehine kazanmnya 
muvaffak olmuştu. Halk bay -
ram yapıyordu. Rus ve İngiliz 
ko>ıso!osları evlerini muhafaza 
altına aldırmaya mecbur olmuş 
lardı. Hele halk Alman sC'firinin 
yanm günlük yolda olduğunu 
ö-renince ne.cı'"s·ne payan yok
tu. Uzun bir kafile onu l P.r~ı a
maya çıktı. Alman sefiri Reuss, 
halka şu cömerd tavsiyede bu
lundu: 

~ o kadar gürilltülü geç - dtktan sonra orduya gelmişti. Burmız limanları Alman ve 1tal- ler gibi akim kalacağına 
b-ı ~ki mütemadiyen hayatile Ortadan kaldırılma sırasının yan "dcnimltılannı , c harb ge • şüphe yok ... .ur. ( Bq tarafı 1 inci sayfadı) L'lı'Uilı,z tarafından b:ıtırıl n Alman ve 

İtalyan gemilerinin mecmu tonll!ito-ı 
ları 18.zımdır. Tahrana yapılan sunun {içte birinden çok fazlc dr il-

- Almanların zaferi görün -
meden harbe girmeyiniz. 

,,,, ~ ><>-> ığına göre ona "Ekmek- kendine geldiğini anladığı için mı'lerini barındıracak ..... ırnde ta- Alr..ı:uıbnn tdczihi 
~-ueı ır.. ı .•. ~-..ıı d lstanbuldakı' nd., .... '1an vasıta -1 ~ 
~~' l.Lll.~an zıya e aıuu 1 dil edilmiştir. Berlin, 11 (/ba.) - Yan 
>~~ " lAlcaıbı daha ziyade siyle padişahtan sadrazama bir 4 _Halen Vamada., Burgaz.. resmi bir membadan bildirili-
~ .\hlllet. _u.._ aht meBktuı·rı·ıpıcı·getiAh'rtıtin·l.et, Murat Mı:ı&- da, Rusçukta ve Tuna üzerinde yor: Alman - Türk iktısndi ko 
.~it paşa, a.n.uı aıı arm r-. Alman ve ltalynn denizaltıları nuşmaları hakkında ecnbei 
~~~PıYı açacağını, her isi bi- ya: "Rumeli eyaletini istediğine ve harp gemileri ile bu iki mem- gazeteler ta.rafından neşrcdi-
di~ pek güzel takdir eyle- ver. Defterda.nm. Ahmet paşa- lekcte ait deniz birlikleri tahşid len haberler Alman hariciye 

· ~~ biltün bulunduğu me- yı iba.na gönder ... diyordu. edilmiştir. nezaretinde kat'iyen tekzip e-
~etlerde vnr kuvveti s:ırfe- Murat paaa. Ekmekçizadeyi 5 _ Amiral Read r ile di~er dilmektedir. 
~ Ce Para yapmış ve aleyhinde elinden kac;ırdı!;rını anlayınca askeri Alman Umera.sının Bul - nirk - Bulgar lıududwıda 
~ !"et,;an başladığını anlayın- padişalıa. v rdiği cevap biraz l ald B 
tl!r>..~e dahna bol p:.ıra ıle kuvvetli oldu: "Rumeli valisi garistAna gelisleri her ı e ulgru· - Türk hududunda 
~ek çaresini bulmu tur. Ahmet paşayı davet cdivorsu • 1 Sovyetler Birliğine karşı bun - askeri tahşidat yapıldığını 

~.:~ekçi zade, sadrazama, nuz. zaten bire faydası olınıya.n dan sonra yapılacak hıı.rek&t bil<lir~n şayiaların esas.cıız ol-
~'U-11.ğasına. Valide Sultana bir adamdır. Ha burada bulun- iGin KaradPnizde bir filo teşkili 1 duğu beyan edilmektedir. 

• __ ..:ı: 0 (f'd 1 b 1 b' · · · ile alakadardır. B li -J. • . tyct Vel'IIlCZA.U. ' 1 ye muş, la u unmam.ış: ızım ıçııı 6 - Bulgar iınendiferleri mü- er ır ~ _u.ll'lYO 
h .. : llCdtı) doğrudan doğruya hepsi birdir . ., 1 t a· 1 Alın lot.al 
~~~ha ~-l·d ed d' B Ar..-et P""a. h•""'. llS·ı bı'r ı's- ema ıyen ge en nn arı (Baı tarafı 1 lnct Hyfadı) 
'f>L ı..ı.t.J\. ~ er ı. u sa- .n:ı.uıı • .., "''" h ı-~- · · ta k 
.._"''l! ın k' . talık' 1 . tlwı...,.....,t ..... """'kesi kurmt·"'4u, nı ve arp maıa;mesını şıma diya kıtaatının ileri harekatı 
., ~ ev ıım ım ey emış ırucu.. ~ • b' .... k.... tadır müsait bir su~ctte devam et -
ttıı~"'l kuvvetli vezirlerle u{:;Taş- Bunun için ıl.deta a~rı ır teş ı- 7 .:._ Tll""" a--rinde, Ruscukta ı .... 
'°~~; h~atma temas eden lat yaparak her tarafta. hafiye- •&ü- uz.c k m.e.!\.ı.edir. 
~ aı'l:ı-dan anlıyoruzu ki çok lcr vardı. Onlar vasıt.asiyle pa- kıtala.nn ve malzemenin ara Ladoga gölünün şarkında şar 
~ Lbükenıooiği eli öper, .ve clişah nezdinde sırası geldiği za- yolu ile naklcdilcbiJmesi için bir kt Karelide Finlandiyalılar, La-
t:ı..:~a.cı· fitne f t ·ı man entrı'ka mı vürütüyordu. köprU in~a edilmşitir. • doga gölünden itibaren Svir 
~ ıyen esa 1 e ~ft~ • d . il- Moskova radyosu bundan son- nehri mPcrasından fazlaaını i§-
>., 1 olmaktan ı.evknlırmış. Bu sefer de padi;ıa .. uın ıra esı ra Sovyet hük .. \·-etı'nin, Sovyet al l · 1 rd' 

~e"'-llJlıet paşanın ilk menıurl- ?.erine Rwneli askerini alarak - wrı g e ınış e ır. 

11 (Cı.zyedar) ve (mukataa.- İsta.nbula döndü. EkmekçizOO.e tayyarelerinin Bulgar topraklan Binnetice Finlii.ndiyalılar, 
lkt d nın bombardımanına iştirak et- Mumıa.nsk demiryolunu ve Le-'lı ıı·. Bu-az sonra (Muhas- lstanbula ?;elir gelmez Mura tı"klcrı'ne dair verilen haberi ka- . d kt l 

~ ~l dana sonra ordu dc.f't.erda- p !'l:mın ayağını kaydırmak için nıngra a cereyan verme e o an 
• tnııa• .... 1 · tind bul hazırlıklara b•u•ladı. Kaptan tiyctle tekzib ettiğini hatırlat - elektrik santralını işgal etmiş ~b~ -.-ur. ;, nıye e un- -:1 d b l ı 

~ Vm:iler. Satırcı Mehmet Hafız Munet paşa. kaymakam makta ır. u uııuyor ar~. -~~~---
Sı1Mı.tar İbrahim pn,~ Mustafa paşa, Müftü Mclınıet - ı 

itlı :ansan p:ışa, Cerrah Meh efendi, kızl.arağası Mustafa a- niçeri ocağından kırk akçe alıp Mehmet paşa ile miizakerede 
V~ır.~a, YeınıŞ($i Hasan paşa., ğavı kP.ndi tarafına celbetti. 1 geçinmeğe medmr olmuş, ser- bulunan Ahmet paşa divaııdrı.n 
" ·"'Z Al' p ı al Mehmot y· --~1· k-·ı.ınede maliye, bahri- d!tr İbrahim paşa bu hali bildi- sonra Üskiidarn geçmek üzere ı•:ı .. _· ı sa. .. a .. ...... UJJ rad k ~ l{ k 
~· Derviş paşa, Kuyucu Mu- ye, dahiliye nazırı ile şeyhislfım ği için Murat paşaya a a sa.- ayıga bindiler.. ryı tam 
l~P~, NüSuh paşa, öküz sndra.zamın aleyhinde bulunu . 1 dakn kabilinden ihsanda bulu- Kavak iskelesine yanaşacağı 

1l lnl't paşa, IJalil p~dır. yorlardı. nur, Ahmet p~nya da: "Murat sırada altı çifte bir "parma,. Ah 
fılı· lınlarda.n birkaçı müstesna Murat paşa bu kuvvetli mu- paşa fakirdir. Arada gözet!,, met pa.şamn kayığına yanaştı; 
~!lak ~yle diğerleri karni- halefcte rağmen gene mevkiin- dediği halde ekmekçi z::ı.de al- bir mühürlü tezkere verdi. Ek
i\. Ce!l.;i.t elinde katlodilmişler- de kalmıştır. Çünkü bu do'k- dınş etmezmiş; hatta bir gtin mekcizade tel.kereyi okur oku

san yasındaki ihtiyar kurt kur-
1 
serdarın buyurultusiyle Murat maz kayıkçılara: 

1; ~~-çi zade bütün bu katil nailıkt.D. Ahmet paşa kadar til- paşaya para almak üzere müra- - Dönün lstanbula! emrini 
ıı; llasp entrıkalannın içinde ki idi ı caat eden adamına: verdi. Murat paşanın kayığını 
l\ı Ull<lt.ğu halde dalına keçesi- Birinci Ahmet hasisti, parayı - Sizin paşanızın dilenciliğin- gözleyen adamları avlarının 
t , blıuı kurtarmak ça.ı esini severdi. Hatta bir defasında or- den bütün dünya bıktı, usandı. ka.c;tığıııı paşaya söylediler: 
~1,:_tııulf ve ha.ttfı Silfilıtar lbra- du tecmizatı ıçin kendisinden Pasalık züğürt adamın işi değil- Ekmekçi.zade, konağına iner 
~;-q l,...,...., I" M t Mısır h.., .. :"esı· borç olarak iste- dir~. Müflis pa.şaları miriden inmez padişahtan blı· haber ge-•1ıı ... ·:.....,...... ..uyucu ura pa.53, ~· a l' b h l' 
~~Jı pa§a gibi sadrazamlara nilmi§, "Mısır hazinesi benim ı beslemek lazım ge ırse una a- ıyor: 

ı.a tutmuştur. cep har<;lığımdır,, diye verme- zineler yetişmez!,, demiş. - Serdarın elinden onu kur-
r,.1q)t-ahım paşa (Oyvar) a se- miş. Müftünün: "Ceddiniz Sli- Bunu söyleyen Ahmet paşa, taramadım. Sakınsın!. 
~ E-~Je."Lği zaman .Alımet pa- · leynıan Kanuni böyle yapma- Kuyucu sadra?.am olduğu za- .Aihmet paşa bu habere der.hal 

~urcu Mehmet paşanın mıştı.,, söziine karşı da: "Hey• man beğenmediği ihtiyaruı aya- bes bin filori ile mukaıbele edi
t:.d.!l'cJnde sefer defterdarı idi. efendi Ne yab3.ne söylersin ... Zı:· ı ğını öpmüş, hediyeler takdim yor ve huzura girerek: 
~n,:ilnln Edirneye geldiğini man r.amane uymaz!,, demıştı: etmiş. Fakat Murat paşa hiçbir - Aman padişahım! Ahmet 
t~ duıc.a hemen a.zledilece- Murat paşanın düşmanları zaman bu kinini unutmamıştır • kulunu kurtar.. Benim yerime 
~;ı aıtlaya.rak Edirneye gelmiş padişahın tamahkarlığına do-' Sadruam, lran seferinde Ek- Baki Paşa gitsin .. Benim bü
~ '~ yerdı:ın paşanın kundıılar. s~drazamın Kalender '!ll~çi.zadeyi yo.~<l~ t.ern~lemek tün olağım, mihmanım onun ol
~hfu!.1"".iyle uyuşarak kendini oğlunun malını iç ettiğini söy.le- ıçın ~ra'ber g?t~~ ıstlyor, sun .. 
~"'~ar llJ3bcttirmiştir. İbra- diler. Murat paşa, defterdarı o da g;tme.mek ıçın padışahı kan Birkaç gün sonra birinci Aıh-
~ fllhpa.şa d~fü:rdarın kahyası- Baki paşanın, Ahmet paşa ta-! dırmaga çalışıyordu. Birinci met, Murat paşayı huzuruna 
~ ı:-t~~ül~e ehemmiyet verme- rafındnn hesabına bakılmasına Ahmet: 

1 
• • davet ediyor; paşa yer öptük -

ıL -~l ·rek malının mUsa- bile muvafakat etti: ve mesele- - Lala. ~na .. dedıler. k~ sen ten sonra padiş."l.h: 
"'>lt'~i lstanbula yar.clı. den tertemiz olarak çıktı. Ahmet paşayı öldurmek ıstıyor- - Hoş geldin baba lalam! 
~ ~V"dık cf'va.p alınca icrasını .A:rtıl~ iki vezir birbirlerine muşsun... . 

1 
• 1 Sen ihtiynrsın: ayakta durma. 

•.a.ı~ Mehmet paşanın katline kurşun atıyorlardı. -:-- }Dvet padişahım· Onu~ ıza- Otur. 
11:1:'ı~ "YlM\. Helhmet paşa katı- Murat paşa ile aralanndakl leSJ lazımdır. Her tarafa ruşvet - Padişahım! Kul haddini 
'~ odfü.ıcz Ahmet paşa tev- münaferetin ufak bir tarihçesi ver~ceğim diy~ evk~ı, ~yt~l • bilmelidir. 
d~. v Bel ka:esi h vardır: m~ ha.rap etti, haı-.ıneyı benım- - Benhurdar ol! Fakat sen-
~i ~eF~~ ~~ Müstakil vezaretle defterdar sedi... den bir ricam var .. 

ın.a ra.~en lbrahim paşa- olan Ahmet paşa niifuzuna - Öyle ise sen bilirsin .. Öl- - Padişahların kullarından 
tı.ı.' hul{\l etmiş ve yalnız malı- mağrur bir adam olmakla bera- dür, ~.alını miriy~ ka.bzeyle .. ... ne ricaları olur? Ferman sizin-
~ değil, hattA mcınuri- ber korktuğuna müdara eder, O g~ Elonekçız~e Üsküda.- dir. buyurun ... 

~" ·% bile kurtararak kendisini korkmadığı adamln alay eder ve ra geçıp sadrazam ıle buluŞ!_l - - Ahmet paşayı bana ıbağış-
1f' ordu defterdarlığına tayin battl onu tahkir edermiş. Kn- caktı .. Kuyucu Murat paŞa kah- la .. Katlinden vazgeç .. 
1rruis ve onu tevkif ve malı- nije muharebesinde, Diyarba.- yasını çağırtb. - Emir padi5n.hımındır! 
trıtisa.derc. eden Alacn Meh- kır Beylezbeyisi olan Kuyucu - Cellat hazır olsun .. Def - - Yarın saruı. varsın.. Anının 

\' ~~dan intikamını ahnağı Murat paşanın iki sene kadar terdar geldilden sonra ben dışa- sakın onn bir fenalık etmeyesin. 
... ·~- .harçlığı gelmediğinden bilylik. n çılmcaol'lmı. İşini bitirin! dedi. Burada. defterdar kalsın.. Baki 
~ .. 4arpb te:Jrlerla- bir .-nıttUe '.blmll!l. ba.ttA ~J 1irt.utbUf tarafmdaa GUftCI (&ona aof.ı 4 &bturı 1 deı ı 

• • • 
son müracaatta, henüz ser.bcest dir. Bu beyan tın hıırlkullldcl gı h k 
bulunan Almanların 48 saat kında şimdi hilküm \ e cbtıı •niz, 11 

zarfında teslim edilmeleri istc- 1 (Devamı var) 
nilmiştir. .l'V'.A/'oA/'oVV"VV"VV'VVVVVVVVVVVV"' 

Her CM.r-.1.fian cıkın 

Nidermaycr bir taraftan, Zug 
mnycr ,.e Grieüsinger ile Voigot 
ve Pnşens diğer taraftan V\.: 

Bu "Illiihlet bu akşam veya 
ynrın bitecektir. Usulü daire -
sinde diplomatik milsan.deyi 
hamil olan Almanlar, zannedil
diğine göre Berline gidecekler
dir. Fakat diğerleri. hapscdil • 
mek üzere mevkuf tutulacaklar 
dır. Gayri resmi haberler müt
tefikler Irana girdikleri sırada 
orada bulunan Ahnanlann 
sayısı takriben 2000 olarak 
tahmin ediyordu. 

İngiliz ve Sovyet elçilikleri 
memurları, memleketten Al
manları, Macarları. Rumenleri 
ve diğer beşinci kol mensupları
nı uzaklaştırmak üzere. sıla bir 
elbirliği halinde çalışmaktadır
lar. 

Miihlct bitti 

Londra, 11 (a.a..) - İngiliz 
- Sovyet makrunları tarafından 
İrandaki Almanların teslimi için 
1r n hUkfunetine verilen 48 sa
atl mühletin şimdi nihayet 
'bulduğu zannediliyor. Halihazır
da trandaki Alman ve İtalyan
lar toplanmakta ve İranın başlı
ca. merkezlerine gönderilmekte
dir. 

Bunlardan İran dahilinde 
gözaltma alınmalan ihtbnali ol
duğtı gibi Hindistana gönde
rilmeleri de müınkiindfir. 

----'Jtll«.----

Rooseveltin 
"1 • mu ı n •tku 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

lunduktnn sonra çarşamba 
akşamı Vaşingtona dönen Roo
sevelt, istnsyonda Cordcl Hull 
tarafından karşılanmış ve der
hal son günlerdeki harp hadi
selerinin Ahnerika Birlesik dev
letlerinde doğurduğu Pndişe
lcre makes olan faaliyetine baş 

Almanlara gfre 
( Dııı tarafı 1 inel sayfada) 

Bizzat İngilizler, hava taarruz 
larııun muvaffakiyctsizliğe uğ -
radı~ düşüncesindedirler. Çün -
kü bir kaç günden beri İngiliz -
ler, ne Manş sahiline. ne de iş
gal altındaki araziye taarruzlar 
yapmamıslarclır. Buna mukabil 
Alman sivil halkına karşı gece 
fücumlarına yeniden hain.mı -
la.rdır. Fakat Almanya üz rine 
yaptıkları bu gece taaıTUzlan es 
nasnıda dahi. 1n~liz hava kııv
vetlcri ağır zay'ata uğramakta
dır. 

Zelzele fe a ret"' 
(Bav tarafı 1 inci sayfada} 

saniye kadar süren yer sarsın -
tılnrı olmu.ı tur. 

Van, 11 (a.a.) - Bu sab h 
n+ak;?.nuzda 30 saniye kı dar 

s en oldukça şiddetli yer sar
sıntısı o1rnutur. Bura.va g ! ~ ilk 
malumata g-öre Erciş kazasının 
Koçnğaç nahiyesi dahilinde ol
dukça şiddetli hissedıl n bu er 
sarsıntısı neticesi· bir kısmı ev
ler yıkılmı . VC' bazı ,.~·ta ... d l r 
enkaz altında kalını !ardır. vna. 
v tce buralara derhal sıhhat me 
İnurlar:ı ve yardım ekipl zi gön
derilmi tir. 

Çöketı P.-vler 
Ağrı, 11 (a.a.) - u Mlnıh 

bire beş kala vilayetimiz dahi -
linde orta irldette bir V<'r ... _ 
sıntısı his · d Imiştir. Bu l er ~ar 
sıntısının Patnöz kaT .. 'l merkm!in 
de ve De,·eJi nahiyesine bağlı ha 
zı köylerde haı:ıarn sebebiyet ver 
diği ve ev çöküntüsü neticesi ba 
zı vatandaşların enkaz 2.ltında 
knldıklan bildirilmektedir. Bu 
mıntaknlara derhal yardım ekip 
ler· gönderilmi tir. 

Türk h u d u d u n d a n ll 
rana girmişlerdi. Saj Bou
la.g Azerbaycan üzerinden lrana 
ayak basmışb. Böyl cc sefer 
heyeti lranı birbirinden U7'.nk \'C 

cok dac!ıruk yollardan ~mıstı. 
O s tlarda Vnsmus hem at'

knd ı Nidcrmaycr il" hem ~~
fir P.Rus ile hem de lstanbtıl ile 
mub bereyi temine muv3ffak ol 
mu tu. Ancak hiı a.z SO!lrtl ce -
ımp ile muhaber"' edemez ol 1 . 
Bu muh 'bere yollarım kesmi~ 
tık. TJah=ı sonra Vasmt I d 'li 
tamamile tecrid edilmi bır l l
de b•ıldu. Kim il .... ko ıı 
yordu. Ancak kendi v:ı<> tal nn
dan ıstifade ec1 biUrclı. 

( .Arlmsı "ar) 

A oslu~r· rı bildi iur.r 
e;: tarafı 1 inci c:ıyt:u! .. ) 

ve 7.U'hlı otomobilin imiı t~ il
m:s olcl:.ığunu b'ldinnektc 
I~ :ı!er boz.guu:ı :u 

oskova.. 11 ( a.n.) 
kil Sovyet tehliJınin n 
illi. • sındc Od m 
cereyan eden bır muh · b 
nn ında bir & vyet tal.uru 
men kıt larmd n birinin ırnıi 
mulıarebc ar basını tahı p 
mL5 ve Rumen ku\· 1 

I..oıılııgrn.tnı Alınan 2lll 

bo7 guna uğra.tmı§tır. 
Londra, 1l (a.a.) 

Telgr fh gazete3.Ul.in St 
muhabirinin itimada s n , r 
menıbad n ald!ğ1 bir hahcre t 
fen vermiş olduğu m u.ın ta 
göre Almanlar, Leningrad h r
binde bir ay ıçincle 100.000 kışı 
kn}'"bctmislerdir. 
ıtru mulmbiıl t:ı.:ı.rnıZbn mı.· " 

edi)or 

lamıştır. ....,~~~~=~=m12'1:11.....,~'"""""" 

Londra, 11 (a ı. · - Gen 
Timoçenko kuvvetleri. zao• ı! 
diği dün Ruslar tarafınd n ,~ 

edile:ı Elnyadan öteye gc"mı -
Roosevelt nutkunu Ncvyork 

saatiyle saat 21 de Türkiye sa
atiyle de sa:bah saat 6 da okuya
cak ve nutuk evvelce knrarlaş
tınldığı vechile 15 dakika de
ğil, fakat takriben 25 dakika 
sürecektir . 
Bita.nıflı k lm.mınu lağ\'edilQ or 

Bütün gazeteler vaziyetin cid
di mahiyetini tebarüz ettirmek
tedir . 

Nevyork Timesin, Va~inrton 
muha:birine göre, Roosevelt, 
çarşamba akşamı mühim dev
let memurlannı yanına çağır -
mış ve Amerikan gemilerinin hi
mayesi bahsinde lüzumlu ola
bilecek tedbirleri almak üz re 
don.anmaya amir vermek ve 
bitarafalık kruıununun ilgasını 
talep eylemek üzere kongreyi 
pazartesi veya salı günü ic;:ti
mıuı. davet: etmek ı.çln nfha! pro-

jelcri müzakere etmiştir. Muhar lerdir. 
hirin ilaveten bildirdiğine göre, Zaman mefht munun ook ı -
bitaraflık kanununun ilgası key yUk bir ehemmiyet arzettit? b•r 
fiyetiniıı nazarı dikkate alınan sır.ıda, nazi kuvvetlerinin ncri
inkişaflıı.rı arasında bulunduğu lemesi, Almanların aznmi runl 
hakkındaki ilk kapalı telm.ıh, kabiliyetlerinin tükendif'ini 1 -
iyi haber alan nuıhfillerden gel- bat edecek mahiyett se\ ·ülcey-
mektedir. şi bir de~şiklikler ifad... yle -

1917 !hortlu)or 
1
- - -~ 

Howard tröstü gru>.etelerinin o ·uz tayyar.e J r • 
diploma.tik muharriri Sinıo, -. • 
"191"' h rtl . b" ""kl ( Baı tarafı 1 inci sa f- a 

' o uyoı:,, ~ ı yazı- d T . d k' topb 
sın da diyo rki: n onno a ı . ~:. "' 

Amerika Birleşik Devletleri, le bo ~aı;Iıırnn etl~ 1 
h len 1917 de Vilsonun Al _ )iare! ;ımız. ha~et üsl~I'i 
manyaya karşı harp ilanı için d .. t .ıcın ola çıhıkfa.rı ~ 
meml ketin yalnız sarih vakıa- b ~ ~ ~ngml r. d v. m 
hır bekled ğini tclmih ettiği za- te ıdı. Doı t tny~ arcmız & 
man bulunduğu noktanın cok tır. 
tehlikeli bir tarzda yakınında- ~~r..:::ı,.,..,.._.._,... ... __ 
dır. 

Tiyn.tro ve sinemaların bü -
yu1c bır ekseriyeti bu akşam nu-

tuk saatinde oyunları t 
C"kler ve :·1.l. te. ili:r'nc 
din! loce.hlcrd.ir 



~yfa:. 
•. 

HERGELECi · lBRAHIM· L Yaza~ M. Sami Kaıa,el 93~ 
- Öyle gözmdiyor usta. - -Ohnazl. .. 
- Tosanla kaJacaksm - Berabere yokt. 

ba:? - Haydi Tosun! .. 
- Ne yapahm. Jnsmet ise ka- Deli Hafız, yaygaranın ço-

llıız? ğa1dığmı görlince işe mj\dahale 
_ istemiyorum bu herifle ka.- e~e karar verdi. Za.vallı To

sw:iun hakkını yiyeceklerdi. İşi 
lBsm.? ' - ~aH..; """'-- ,,_ft._ - Ne yapalım ·ııst&-Y yayıgaraya &....- .. p . ..ı.VPw.ı.a. .u-.-

- Fnkat Filibeliyi yendiği sızlık edeceklerdi. 
..2-...21 Deli Hafız. Cazgıra: i;y1 olur, \mU.I. Bana ,,.-w4 ...... a 

Fillbeli, daklka!a.r geçt1k~e - bak usta.l /M.V.J~ 
bed>aUaşyordu. Ne yapacağını çık~ )nmlan •• 

§aŞll'IDlŞ1:ı. Hasmının blııbir h~ """"""' .. , ~-...., ,,,\,ıh.o,;;,, -......ıen le geldiğini sezen Tosun, güreşi "'"""&.... ua.-ı..uw v.-~.... ~ ... 
bindirdikçe pin.diriyordu. kalktı.. Meydana yUrüdil. Da-

N'ıhayet, güreş beş saati hu!- vul zurnaları durdurdu.. Eliyle 
dn. Ortalığa bikkınlık gelmişti. halka işaret etti. 
Fa.kat giireş bera.lbcre ayrılmaz- Ve, güreş bir an için durdu .. 

~Oırmağa başladı: 
dı.Çunkü. Tosun, hasmına güre- - Berabere yok! Giireş de-
şi bındınnış bulunuyordu. Caz- vam edecek .. 
gır, Deh Hafızın yanına geldi. Filibelinin taraftarları bunun 
Şoyle hır konuşma oldu: üzerine yaygarayı bastılar:: 

_Usta! Güreş uzadı, beraJbe.. - Cazgır, haksw..lık ediyor! 
re avmı.lııın mı? - HaJ{em heyeti Böyle;in ! 

· - Berabere ayırmalı! 
- Yoo... - Yetişir artık! Beş saat ol-- Daha iyi ya usta! İbram 

ra!ıatHkalksı~_,:k·· 1 T du.:_ Hep bunları nu seyredece-
- a ı.Zı.ı o ur.. osun, ga- ~· 7 

lip giırcşiyor. gız .... 
_ Amma usta beş saat oldu. Cazgır, mü.~kül mevkide kal-

A.kşam oluyor. Bunları mı bek- mı§tı .. Tosunun taraftarları da 
mukabelede bulunuyorlardı. Ni-

leyeceğız.. hayet hakem heyetinden ihti-
- I~ ! .. Bekleyeceğiz... b' pel li ld" 
- Tosun güreşi bindirdi am- 1 yar l!' ı v. n ortaya ge ı. 

.ma, lıasmııu bır turliı yenemi- Ve seslendi: 
ı - Berabere vok.. Güreş de-yor .• ı J 

- öyle amma, haksızlık olur. vam edecek ... 
Herif galip güreşiyor. Gürültü kesildi. Tekrar davul-

- O Filibcijyi yenemez!. lar, zurnalar çalınağa başladı ... 
- Kesip atma böyle!. , Güreş tekrar ba.şln.dı. 
- Tosunun yenileceği yok Filibeli, güreşin berabere bı-

Görmlıyor musun yenemiyor rakılmasma can ve gönülden 
F.ili!Oclı, oyunları söküyor.. razı idi. Çünkü yenileceğini ve 

- Biraz da.ha beklevelim.. bu suretle mahcup mevkide ka- 'ı 
Güna.'htır.. Sakın hakem heyeti- lacağını anlamıştı. 
ne ve kimseye birşey söyleme, Tosun, galebe çalmıştı.. Fa-
dedi. kat bu g:ılebesindc ustası Deli 

Fnkat, Filibelinin taraftar - hafızın -,afmağı vardı. 
la.n işi anladıklan için ba.ğı~ı- Ne de olsa Tosunun yenildi-
yorlru-dı: ğini istemiyordu. 

- Berabere!.. Tosun, güreşe saldı. Filibcli 
- Berabere!.. de mağlup olmamak için ca.nı-
Tosunun tnraftarlan da: nı dişine takmıştı .. 

- Olmaz!.. , Güreş, zehir gibi rlev<lm edi-
- Berabere yok.. d T h b" yor u. osun, asmını ıran ev-
Ta~tu.~~kyüyordu. Fili- veJ mağlfıp etmek için kudur

t>eli t.ara.ftarlan pehlivanlarını muş gibi salıyordu. 
mağlUbiyetten kurtarmak için Nihayet güreşin altıncı saat-
bahire gürültü ediyorlardı: leri yaklastı. Gürültii de nyuka 

- Berabere!. çıktı.. :F'ilibelinin taraftarları 
- Yetişir artık!. hak kazanmış gibi bağırıyorlar-
- Ayırın gtireşi!. dı: 
- A'k§am oldu!.. - Altı .saat ?~du .. Hep bunla-! 
- Hep bunlan mı seyrodece- rımı seyredccegız .. 

ğiz ! - İşte ycnişemiyorlnr .. 1 
- CMgır ayır güreşi!. - Haksızlıktır bu ... 
Yaygara büyüyordu. Yüzler- - Pehlivanları ölclürc<.:ek 

ce nğıroan ba.şka başka sö-.ller misiniz'? 
çıkıyordu. Toounun taraftarları - Berabere ayırınız ... 
da: (Arliı sı vur) 

(Baş tarafı 3 Uncü sayfada) j 
paşa onun hayme ve barhruıesi
le gitsin!. 

.Ahmet pa.tFı bu suretle yaka
yı kurtardı. Kuyucu, Defterda. -
nn katil hazırlığından nasıl ha
ber aldığını merak ediyordu. 
Ta:Wdkatı bizzat yaptı: Parma-
cıyı buldurttu.. Kayıkçı: 1 

- Salacak iskelesinde müşte
ri bekliyordum; orta kuşaklı, 
yeşil dolamalı oir delikanlı ko -
şarak geldi. Kayığa geldi. Ka
yığa lbindi, İstan'bula geçer~k 
Bahçelrnpısında karaya çıktı ... 
"Ben şımdi gelirim dedi ... ,, Bi
raz sonra tekrar koşarak dön
dü "aradığım adam Kavağa gıt
miş, yetiştirin,, dedı. Bin gay
retle iskele başında yetiştik .. 
Meğer defterdar paşa imiş. O
na. bir kağıt verdi. Sonra çıktı, 
·w. gı .. 
Murad paşa kayıkçıyı uç 

dört giın alıkoydu, kıyafetini de
ğiştirterek çadır çadır gezdirtti, 
haf ıyeyi bulamadı. 

Bır müddet sbnra paşanın iç 
oğlanları, aralraında kavga e
derlerken biri, diğerine: 

- Zaten velinimete hiyanet 
edip casusluk edenden ne hayır 
gelir? der. 

Bu söz hazn.uiar Hüseyin a· 
ğanuı dikkatini celbeder. Oğlanı 
paşanın huzuruna götürerek 
sorguya çeker: Şüpheli itirafa 
mecbur olur: 

- Biz beş kişiyiz, Ahmet 
paşa.dan günde birer altın tah
sisatımız vardır. Sızin tarafı
nızdan ne olul'sa ona haber ve
ririz. O gün tezkereyi yn.zan 
Mehter Ahmetti, götüren de 
Sarıkçı Mustafa idi. 

Dört casus, hemen o gün kat
ledildi .. 

Ahmet paşa bu suretle mu
hakkak bir bilimden kurtulduk
tan sonra Murat paşanın ka
rarg8.hına gibnış, vezirde onun
la "ba iradei seniyc,, barışma . 
ğa mccblll' olmuştur. Ekmekçi 
zade Kuyucunun vr•" ındruı 
sonra sadarete gelen Nrsuh pa-

r 
Yeni sadrazam, defterdarın 

istiklaline tahammül edemiyor
du.. Padişahı ondan soğutıınak 
ıçın düşmanı aleyhinde vesaik 
odinmcğc lüzum gördü. Bunun' 
için defterdarın bütün esraıını 
bılen yakın adamı Kızılbaş Ba
sanı kendi ta.rafına çekmek için 
ona Çermen sancağını verdi ... 
Afımet paşa o müthiş teşkilfıti
le hadiseyi öğrenir öğrenmez 
derhal (Borjiya) lar gibi hare
ket etti; Kızılbaş Hasanı zehir
leyerek ortadan kaldırdı. 

Nasuh paşa bu sihlhtan da 
mahrum olunca Ekmekçizade 
hakkında şikayetçıler tedarik 
ederek defte~arlıktan azlettir
di ve Karamana sürdü. 

Ahmet pa.'?anın menküpluğıı 
pek az devam etmiştir; adamla
rı derhal tedbir aldılar; padisa
hı kandırdılar, ricalara b.irkaç 
bin filori de ilave edildi. Bir haf
ta sonra Ekmekçizadeye Halep 
hükumeti ihsan olundu. 

Ahmet p~a bütün maksat -
lıı.rına sükunet ve hilekarlıkla 
muvaffak olmuş ve Nasuh pasa 
onu Sipahi ayanından (Beyza
de) gibi adamların izalesine 
benzeyen ne kadar miı~kül iş
lere de memur eylese hepsini 
başannak çaresini bulmustur. 

Bütün uğraştığı adamların 
birer suretle ölUmlerine şahit 
olan Ahmet paşa, Öküz Meh
met paşa azledıldiği zaman sa
darete g€çecet:rinı zannediyordu. 
Buna muvaffak olamam l{ ve 
Halil pa.5<'1 tarafından hakaret 
aörmek onu o kadar miltE't'Sf-lır 
etti ki nihQ.).!et yatağa diıı::tü ve 
kısa bir. hastalıktan sonra öl
dü. Bu müthiş entrikacının tabii 
mevt ile ölebilmesi zek • ı:;ınırı 
kuvvetine delalet eder. 

Hastalığında yüz yiik al.cevi 
Defterdar Yahnikapa.n AbdiiJ
kerim Paşaya teclim etme,,,ı sa
irlerc şu beyti !'öyletmiştir· 

"EJnnekçi zrule,, lnhlı diinya. '1 

:ı.ane muhtg .. ; 
Ahır suna.t - 1 - dt•\ lef ''' ahni 

IL-ı.pan~· ın ·oldu. 
L'LlNAY şa ile de uğraştı. ___ _ - -======= 

!~tan 111 t!e 1 ·z Jıomutanllğından 
Deniz gcdıklı ort: okulu blr.ncı muSllbaka imtihanına giren okurl:ınrı 

.cabul lıstcl gelm Ur, Alt\kalı okurlıırın hemen İstanbul Dt:nız Komu-
tanlıgu:ı..ı m.ıı ne Uaı ı. (8023) 

Y19Nl SABAH 
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Baş,.diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, /{ırıklılı ve Bütiln Ağrılarınızı derhal keser 

' icabında gOnde 3 kaşe alınabilir, T AKLITLERNIDEN SAKIN iN iZ, 
Her yerde pullu kutuian ısrarla isteyiniz, 

Sümer Bank Sellüloz Saı1ayii 
Müessesesinden: 

Miiessescmız ıçin Bolu ve Dilzce Orman Revirlerinden mübayaa 
edlle<:ek 20 ılı\ 30 bı.n metre mikfıbı Tomruğun şose kenarlarındaki 
orman depolanndan alınarak nıhayet on ay zarfında Adapazarma 
nakil ve Adapazarında vagona tatunll işleri; kısmen veya tamamen; 
tal.plerine ihııle edılecektir. 

isteklilerin metre mıkabı - kilometre fiyatıru havi tekli!lerinin 
kapalı zarfla 22 Eylul 941 saat 16 ya kadar h.mitte miıcssesemiz mü
düı luğüne tevdu ılfın olunur. 

'l'nahhut t'<lilec:ck beher on bin metre mıkAbı için iki bin liralık 
muvakkat temınat akçesı knpalı zarfla beraber mut!SSCSeye teslim 
edılecektir. 

Kamyonlar nrıkliyatı yııpacaklara; bedeli milteahhit tarafından 

odenınek ş.-ırt1yle, !:istik, benzin \'e yağ ınüessesecc temin olunacaktır 
Tnııhhudun tamamı it:in teklifte bulunanlar tercih olunur. • 
SC"lluluz Sanayiı Mucssesest ihaleyi icrada serbesttir. 

K TÜYÜNDEN ş 

u 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem do 

ilYü YASTI 1 LİRAOIR 
yorganl,ırı dıı pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 

Omer Balıoglu Kuş 'l'uyu fabrikası. Telclon: 23027 

1 Devlet Demi~J.~~.-rı,__,,İl~rı 1 
Muh:ımmen bcdelı 15 000 lira olau I.000.000 ııdet tuğla 26/9/941 cunıa 

gunu s.ıat 15.30 da kapalı .Larf usuli.ı ıle Ankarada ldııre binasında satın 

nlınıırnktır. 

Au ışe gınnck is1iyenlcrin 1 ı25 liralık muvakkat. teminat ile kıınunun 
tnyın ettiği vt'.'Slkaları ve tekliflerini ayni gun saat 14.~o za kadar komis
yon r<'ısl gıne verınelerı Uızımdır. 

Ş.ırtnanıeler parıısız ulanık Aııkanıda Malzeme d:ıircslndcn , Hııydar-

paşadn TesE>llüm ve Sevk Şcflıgindcn dağıtılacaktır. (7!183) j 
' . . 

Erzunımda yapıl:ıcı.k nıağa1.a binaııı inşaatı kapalı znrr U!'ulile ve vA
hid fi~ııt tızerlnden cksıltmf'ye kOnmustur. Bu in~aatta clöşcıne ve lentolar 
iı;ın muktazı demirler ldar<"ce verilecektir. 

l - Bu işın muh<ımmen bedl!li cl25000> liradır. 

2 - ıstekLlcr bu ışc nıt şartname ve sair evrakı D. D. Yollar Anknı a 
ve Erzurum vc.'znesindeıı «625> kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksıltme 26/9/1941 tarlhmde cuma gunu saat 16 da Anknradn D, 
D. Yollnrı yol tlııire inde tophınacak merkez blrlııci komsiyonum•a y;ıpı

lacnktır. 

4 - Eksıltmcye girebilmek için islt•klilerin teklif mel-tupları ile bir
lıkte aş:ı~ıcln ynzılı teminat ve vesaiki ayni gün saat «15> e kadar konııs-

1 
yon rf'isliğinc \ermeleri Hlzımdır. 

A - c750C» lıralık mu\'akkat teminat 
B - 2490 t:ıyılı kanwrnn tayin ettiği vesıkalar ile bu i;ıe · mahsus ol

mak uzPre Munakı:ıHit Vckfılctinrlen alınmış eh!ıyet veriknsı, ehlıyet ve
sikası lc;ln ihaw forıhinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Munakalfıt 
Vekt\1Ptıne mürncnnt olunması. «6395> «7935> 

[. • • .. 
Muhammen bedeli (11170) lira (45) kuruş olıın muhtelif eb'atta 68000" 

metre b:ıkır izole tel ve kablo <NGA) (29/9/!941) Pazaı tesi günü saat 15 
on beşte H ydarpaşada Car binası dahilindeki komisyon tıırafındon kn
palı zarf ll'•tıill~ satın alınacaktır. 

Bu işE' girmek i<:tiyenlerin (83i) lira (79) kuruşluk muvakk;ıt temi
nat, kanunun tayin Pttil!l vesikalarla tekliflerini muhte\J z~trn:ırını ayni gün 
saat (1'1) os rlörde k~dar kom syıın reısliğlne \ermeleri Jrızımdır. 

Bu işe ait şaı1.nııınr!ler komlb'}'ondan para ız olarak dıığıtılmaktııdır. 

(8066) 

Nişantaşı 

\{ıa .. _. Erkek ektebi 
Kayıt muamelesi bn~lamıştır. lkmal imtihanları Eylül 17, 18, 19, 22, 

23 de yapılacaktır. Leyli yerlerimiz mahduttur. Telefon: 81078 

l tanhul l:eledige riya.fJetinden: 
lks.ıp lşleri Mudurlüğfı kndrosuoılıı münhnl bulunan ( ~:ı) hr:ı üc

retli '\e (15) lir m aşlı seyyar memurluklar ıçın 18/9/1041 tarıhiııe mlı
ııadıf persemb unu san\ 14 de yalnız orta mektep mezunu e.rkeklcr anı
sında mfıc;:::ıbalc:.ı ımtıhnnı yapılacaktır. 

Aş::ı •ıda yazılı ev<ııh hmz ol· nlıırın 17 /9/1041 giınll ııkş.-ımına kadar 
Beledıye Rıyasetınt: ı tıda ıle mtıracaat ederek ıstcn!len veo;aıki vennelcri 
ve tayın edilen gun ve saatte Bcledıye merkez blnosındıı hnLır bulıınmala
n lazımdır. 

l - Tiırk olmak, 
2 - 19 ya.ına gırrr.ı~ olm. k, 
3 - Askerlikle al. k 'il bulunmnmok 
4 - 30 yaşından yukarı olınnmıık, 

lst:ı:ınllen verıalk: 

1 - Hu\ilyct cuzdanı, 
2 - Ask rl k vesikası, 
3 - Mektep tah ı derecelCl·inl grı trrir VC';lka, 
.; DO"Ml]Uk kağıdı, 
5 - 4, 5 X G <'b'ııdıncla dört f<..ton rrıf, (8071 

İstanbul Fiyat n1uraka1Jl~ burosundan 
ı tanbul F ıyat mlırnkalx> burosunn bağlı Ü kudar muracaat biırosu 

15/9/1041 tnı ıh ndc Üskudar kaymakamlığı binasında ac;ılacaktır. thtikfır 
şıkay tı yapııcnk ol. n tl kudar \.C Kadıkhy ha\ alisı halkının bu mıır<.ıcat
laı ır. fi063a v.c C0213 te>lcfon numarolnrına yapınııları ilim olunur. 

1 t ııt-ul İhtikar mtiracaatl::ın telefon numarnları. 
23332 - 22233 

c8099> 

İstanbul Fiyat murakabe bürosundan 
I<'lyiJl listclerınin tevzii 18/0/1941 tarihınc kadar uzatılmıştır. nu liste

lerin vıtr"inlerde halkın görebileceği yerlere tnlikl mecburi olduğundan 
alakndarlann 1stanbul Tıcaret Odası ve Ata Atabek hanına nııklcden İs
tanbul Fiynt Murakabe büro...'"U ve esnnf ccmiycUcrlnden temini 11An olu-
nu,. (8098) 

Eyüp Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Terekesine mahkemece el komın 
müteveffa Hasan Yaşar'a aıt gayri 
menkullerden uşai;ıdıı, Tnpuda mu
kayyet hududu erbaası mıktarları ve 
Ha!'an Yaşar'a ait hısselenle muham
men kıymetleri numııra sırasıle gö~-
1.<'rilen arsalar mahkememizce ııc;tk 

arttırma usulune gore satışa çık:ırıl
mıl;itır: 

Bu satılacak rırsıılar şunlardır: 
1 - Ayvansarnyda Hoca Ali ma

hallcsı Sinan çcsmesı ııolrngında 49 j 
mfikE>ner 47 kııpı numaralı sağ tnra-
fı Musevi milletinden müt.<-vefia Ne- 1 
sıın ;tevcesi ve Bazar Rejı ameh.-sin
den Ynnkonun ve bazan Tirııon:u 

Fırenkolin ve bazaıı P:ırsıhln ve lıa- 1 
zan Zıırc kadının ham·lcri ve arkası 
Bıean paşa zev«('Sİ haııı b:.h~ esi sol 
~"lrafL şişeci Mışelin hııne ve bahı;esi 

önu Sınım ı;eşmesı sokağı ile mah - ! 
dut sııi mulk ve Defterdar esbak 
merhum Dervış Mehrn<'t <>fendi \"a -
kıflarından müfrez aı'Sıırıın y:ırı his-' 
ı:t'Sl, s.ıtılacııktır. Bu hissC'ye 134 li
ra kıymet tııkdiı ettirilmiştir. 

2 - Ayv:ınsııı aycla, Atik J\~u:;tııfa 

paşa Lonrn sokıığı e:::kı 3 - 5 yc>ııi 
15 - 5 ve 6 lıarıtn nurııııı·alı s:ığ \'e 
ı-ol Uırrıfları ııahlbı sen<'t Hasan F:

forırl1 ıle Kosti cfendm n berv~hi mü 
rııısnfn ııhdelerinrte bulunnn ar&ıl:ır, ı 
nı km.ı srıhıbı senete mııs~.kilen t. h
si .. kılııı:ın ar:w, cin t-ırıırı Sin:ın ı•r ş

mesı soknğı ıle mahdut sırl rnulk \ e 
Defterdar esbak merhum Dtorv1ş 

Mehırıet l•fendi vakfırıdnrı D<ıyneıl:ır 

fırını demekle Anf (•krr ckçı fırını 

gediğınden mimknl!p elye\'lTl, mıı!re7. 
ııı sanın wm;ı.1111 ":ıtıl ıu·nk tır. Bu nr
sanın uımr•rııına 107 lır<ı kıym<'l tak
dir t•ttırilmıştir Bu ımmııın tamamı 
39 ııwtre murnblıaıdır. 

3 - A:vnı mııh:ıllc- V(· "Ok:ıktn eski 
3 - Syeıu 15 - 7 ve llhar.ta numa- ı 
ralı ımc tıırnfı Vnşil kı<lfn tumcsı sol 
t :ı.rıırı sahıbı .. eııpdın hcı •f'rlıı ınUııa

S< « uhrlt'l~l"inde lıulıınn" tır "l :ırka 
sı BuJı•:ır Pctro zt"vccr.ı m:ıdaın Ele
nı :ıııılıl!ı ıle kuııdur:ırı Avrarn cfl n
dı hıırıc<;ı ve ,nr nlık m:ıhalli iır1iı Si
nı-n cı şmc'"i sokatrı il< m.ılıclut nıuf
rt'Z ıın::ının yarısı r.Dlılığa çıkarıl -
mıştıı'. Tamamı !\il ııwlrt mıırnbb:ıı 

nlııo y:ın lıi.ı rsıne 94 Jıra kıym<>t 

takdir Pttirılmi~tir. 
4 - Ayni ~nnholle ve ~okakta eski ı 

3 _ 5 y<•ni 15 - fı nıımıırnlı ve 7 hn
rıta numaralı sağ tarafı s:ıhıb " senet 
lln saıı efendinın miıfrez nrs:ısı r.ol 
taı nfı kczalık sahibi senedin arsası 

arka<-ı Sin:ın ~· ·ın<'Sı onu Lon~a c·ad
de,,ıfı ınahdut müfrez bir kıta arsa
nın y:ırı hıssesi snl.Jlıca rıkarılrnış -
tır Hıı nr,.:ının t:ımamı 56 melrr mu 
rabbaı olup ynrı 'ıisscsinc dok,.an 
iki ııın kıyınet takdir l'Ltirilmı Ur. 

5 Yınc ayrıj ını> h~ıııe ve f<ııkııkta 
eı.kl 3 - 5 yeni 15 ve 5 harita numara 
lı «ağ t.-ırafJ VP. sol tnrnfı snhtbı e
net llasan ilt' K rı ti efenrlımn ber -
veçhi mürıas.ıfa ııhdeh'nndc bulunan 
arsalar, arkası lli:ı:;nn eftoııdiyc müs
taklllcn tahsis kılınan ars:ı önü l.on
cn t'addesile mahdut mılfrcz nrsmıın 
t.-ımnmı s:ıtılığa çıkarılmıştır. Bu ar
sanın tamamı 41.5 ınetre murabbaı o
lup yıne tamıımııın ı48 lira kıymet 

takrlır ettirilmiştir Bu gnyı·imcnkul
lcrinııı hepsinin birincı açık arttırma
ları Eyüpte mahkeınP.mız binası ah
kamı şahsiye kısmıncl n. lJ/10/1941 t<ı

rıhinc ınüsadif çarşamba ~unil saat 
14 den 16 yn kadar ynpılacaktır. 

Talıp olanların mczk(ır gun ve s:ı
atte muhammen bedellerin yi.ızdc 

yed1 buçuğu nisbctinde pey nltçeleri ı 
veya milli bir hankn tem nat me>ktu
b111111 hllmılen tayın edilen ycrP gel
rrcle>n lfızımdır. Satıs t. pu kutuğun
cle mevcut kayıtlnra Vt' go terilen 
hudutı:ıra grim ynpılır.ıhale b<>dı lı pc 
şinen ve tamnnırn alınır. ihale tarihi 'ı 
ne kadar muterakım bınn vcrl!i 1 ve 
evkaf icaresi terekeye rı t ı•lup yırmi 
senelik cvkaC idaresınin istıyeccği 

tnviz bedclilc tC'llôl.lyc ve fcraP. hnr
c:ı ve ih'l1e pulları tutan ve bilc.umlc 
nısum ve ınası aflar ın •'"leriyt• uit
tıı. Birınci artırmalnrd en son tali
bın \.errtıcı miktar muh:ımrnen be
rlellerın yuzde y~tmiş heşini bııldui:'U 
takdırde ıhııle y~ıpılır. Ak ı halde en 
son ıırtırnnın taahhııdiı baki knlmak 
veya bırincı ifınlcdckı lıedcl vnkti za 

1

1 
manındn yat.ırılnınmış ise muhake-
me ve murafcı:ıya llizınn kııl-

ınndan ıkl ıhalc ıırıısındnki 
farkı hede! trılcp \'f.' tahsıl edil -
mck h.ıklıın ınıılıfuz tut11lnrnk art
tırmn on gtin datin uzatılır. Şıırtnn -
meler, 2/9/1941 1..-ırihinden itibaren 
mahkeme divonhanP~ine asılmıştır. 

Yuknnila gösterilen gayri menkulle
rin satışlarında ittihat olm;ıyıp lıer 

birisi :ıyrı ayrı satışa çıkarılm19 bu
lunmnktadır. 

İkincı OTtımın 18/10/1941 tarihine 
rnUsadlt cumartesi günü 10 dan 12 ye 
kad:ı.r llYDi yerde yapılııcak ve o gün. 

VV'V'v~ """" 

- Yavrum, rakıdan ayrılma. 
Bu içki nesilden nesile gelmek 
suretile bizde mayalanmıştır. 
Bizim her sefer rakı ic:işimiz 
sarhoşluk değil mahmurluk boz
maktır. Akşamları evde çilingir 
sofrasını kurduğum zaman an
nem nasihat eder: "Oğlum, şu 
mırdarı ziftlenme,, ben dinle -
mem, o ısrar eder. Geçen gün 
1'içeceksin bari az iç. Şişenin 
yarısını bitirince acayip bir şey 
oluyorsun; sanki sen gidiyorsun 
yerine başka birisi geliyor,, de
di. "İşte anneciğim dedim şişe
den arta kalanı benim yerime 
gelen ba.~kası yok mu? O içiyor; 
tamam oluyoruz ... 

Rıdvan: 
- Arkadaşlar! dedi. Size bir 

şey teklif edeceğim: Hepimizin 
hayatımızda unutulmaz hatıra
lar vardır. Hepimiz birer. birer 
ömriimüzün eh<'mmiyetli ehem- , 
miyetsiz hazin, yahut neş'e
li bir h a t ı r a s ı n ı anlata
lım. Bunu yapa "'ıyacak ola-n -
Jarı meclisimizden ko\'acağız. r 
Zira insanın hayatı. bir mozaik 
gibi hatıralardan mürekkeptir. 
Hatırası olmayanın insanlıktan 
nasibi yoktur. 

Hepsi ba~rshlar: 
- Kabul. kabul.. 
- Öyle ise ben başlıyorum: 

miş: bunu gören garson · .• cı. 
sokulmuş önündeki uf ak w--
bir tabla koyarak: . e8 

- .Mösyö! demiş, rıdl ~,ı:ıl 
rim. Dikkat ediniz! Sige.ıv" 
külünü tablaya gjDdniz •• 

Arkadaşım mahcup o~ 
yaptığı kabalığın münas~ 
!iğini düşünürken oyun ~ 
dan saçları sarıya boY I_ 
mücevherat içinde bir kadW ~ 
mış; elindeki yarını arŞ1Jl ı: 
yunda bir ağızlıkta si~.ar9ı 'I 
sur fosur içiyor.. KülnU de 
lıya değil, hatta koltuklatUI 
zerine bile silkelevor .. . ... 

Kendisini :u:a!'la) n !1'r 
kadını göriince koşmııı;. ye 
eğilerek: 

- Madam la Kont,<ı' . 
selamladıktan sonr~ el 11 

tablayı sigaranın aJt111a ıutii 
ağızlığın scvrın: 
kibe bn.şlamİ.ş.. 

1 
Arkadaı:-.ır bı muamele ıı; 

kının neden ·1 ri reldığin d"' 
niirken M. J:.ım l.ı Kontt~ 
.sona: 

- Jozcf! demi", bir portP' 
f:.erbeti... 

"Pek gençtim, alafrangalığa, 
züppeliğe c;cık hevesli idim. Av
rupaya gitmek gece giindiiz 
methini dinlediğim medeniyet 
diyarını görmek en büyük eme
lirndi. Paranı olmadığı için ... 

Tevfik ökf:ürdü: 
- Öhö, öhö! Artık ı:;en de 

parası?.lıktan bah~edeı ~en ... 

Beş d ~kika sonra S('rbet t 
miş. Kontes kumarda Jwytıe 
olac·ak l. yuı cf. nln baygıııtı 
bastırnıal: kin ~eığuk ş~ı~ ~of' 
hamlede yu,·nrhdıktan =:o 

ccb~nden b"r :F'ransız Jır~.sı 
karmış. uzatmış, gam on P· 
nın Ustur.; ararken: , 

- Üst tarafı senin oltıUll· 
mi~ ,.,.. gene elrafa sıgnı :ı~ 
dumanını n• kiıllcrini sa' ur 
oyun salununc. gitmiş .. 

- Söır.iirnii k~~me Tevfık. La
kırdıma "pek gençtim,, diye baş 
ladım. O zaman param yoktu ... 

- Devam! Devam ... 
- Ne clivordmn '! Param olm·ı 

Arıu daŞJm kerametin f 
nın kusurunda olduğııııu ~ 
yınca <lti•;füımUş: "Pısi pı 
bu kaılar para verdım .. aı~ 
daha veririm .. Bir miras Y;;r. 
zevki tatarım : .. , Hcrru:n ~ 
nu çağırmış: , dığı için b·u arzumu kuvveden 

fiile Gıkarnmıyorclum. Hektcp 
arkadaşlarımdan biri Avruı•aya 
bir seyahat y::ıptı. Parisi, Berli· 
ni, Londrayı gezmiş, tozmuş. 
Dönerk~n de Nise, Montrkarlo
ya uğramış ... Bann batımlarını 
anlattığı y,aman aı:faımın ~ıı'urı 
akıyordu. Hele anlattığı m:ıce
ra!ardan biri vaı <lı ki hen bunun 
adını "üst tarafı senin olsun!.. 
koymustum. Vak'a ufak bir balı 
ı;is hikftyC"sinden ibarPt.ti: Arka
daşım Mmıte I<arloya gitmiş 
kumarhaneye girmiş. Bn gibi. 
şeylerin acemisi olduğıı için ol
d11kc;a bir para kaybetmiş. O me 
yıı ·iyetle salona c;ıkınış bir si -
ga.ra yakarak dfü:ıiinürken ira -
dl'Sİz bı r. ha re ketle sigaranın 
kiiliinü halının iistüne silkele -

- Jo.c.cf! Portakal şefbl'11 Şerbet gelmiş .. O da JıO~: 
gibi bir hamle df' nfı ett:J 
sonra cobinıle>n bir lıra cıJ<ll 
ve garstın CC'bindcn paranııı ,r 
tiinü nr~tırma taklidi yaP 
kcn sıgaranın kiilünli serçe}; 
m3!iivle h-ılıva sılkcrek ol 
CiimJcyi RoyJemlŞ: ı 

- i'st tarafı senin olsttıl 
Vak'anın o kadar chertıfll 

ti yoktur.. l''akat neden. b 
meın? Bell(lı: bu hatıra gafil 
lesir bıraktı. Kendıını o (l 
tcşem salonda k~a panwll 
beyaz. ipek <oraplı, tol.alı 
duralı bir garsona bir Tilıl)' 
tavriyle: 

- Üst tarafı senin cılsurı · 

(Arimsı ,ntl 
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1 lstanh ııl \fp}nHar [ ~r~l;1or1u u 

Muhı:ımmen kıymetı Pey Akt:esı 
L. Kr, , Kr • 
R97 60 ıl7 S2 

rlnlattn Hızır ı,•.ıv~ mahallesinde Yeni ı nddE'<ie 55 ?>:o. !u h. ncfi ı' 

kiycti satılıııak ıiZl'rc on lıeş gun m ıddl tle n~ık u tıı may:ı ı:ı , 
İhnlcsi 15/9/941 pazıırtesi günü saat rı:-ı tc•t<' ıcra t•dı ı;c·., ııdC'n 
Çcınberlit.ışt:ı tstıınbul Vakıflar B:ışmuıl luğu Mahliıli.t kıılc.mıne 
c::ıntlan. (7679) 

stanbıul Bel 
_/il 

Gl l~Sİ ~ a.n]arı 
, ___ _...,..=-.,_,.._...,:=.."""''""""9"""~..-.ır="llE.._,_,=--......,.~ 

Alurkapıcl:ı C'.an kurtaran mahal! !Sinde yeni Sar:ıçhııne çıkı. t1..ı 
~ırıda yvpıl ıc.ak kanal inşaat ve tamı r ıtı a~ık ek ıltn.e.)P konul! 
Keş·r bcdrlı 1099 lira 35 kuruş ve ılk teınınatı 82 lıra 45 ı.ııru tur. 
vr şartname Zabıt ve Muamel&t Mu<I .rlu.; ı k<ılcmınrle gunılebıl r: 
19/9/1941 cuma gilnil '>ant 14 de> D .. ı ııı Encurrendc y rıılaı.ıkt r. Tıl 
J·in ilk t<'minat makbuz veya mC'kh•pl. r. ıhnlc taı· hındcıı sckız gıı , ~ , 
belediye fen ı~lcri mudürlüğtlnc ımlr. nı:r, la .ılacaklaı ı fnını chlı.) <'t ,e 

· yılına aıt 'l'icarct Odosı vcsıkvlarllc ıh. le gtlnu mu.ıyyt~ sa. ıte D.ıını 
cumendc bulunınnları. (i807) 

:; " . 
Beyoğluııda Dedrcttln mahallcs.nin Kaptanpaşa çıpl •ı ı;o1<ı 

numaralı evin hedım ve tnhassul edccck en azının Fııtı ı n ık rırt ı 
konulmuştur. T<1hmın bedeli 950 lirn 90 kt•ruş ve llK kır•ıı tı 71 1 
kuruştur. Şartnnmesi Zabıt ve Muııın<'lat Mudurlüı;u k. le ıııde .. orl 
1 r. ihale l!l/0/1941 cuma günü saat ı t de 0<1 mi Entı.il de yapıl.-
1'allpkr"n ılk lC'mınat makbu7. vefa mektuplarılC' ıhıılc gunti ın 
saııttc D,ı nıi Enrumeııde bulunm.ıları. (7E05) 

istanbul Ziraat me/(febi 
müdürliiğiindeıı 

Mektebimizdc bu yıl tedrisata 15/9/J t H pazartesi L'linU hıısı-ın· cıı 
dan bu tun tnlC'bcııın mc-Lkiir guııde lıehemehnl mektepte bulunm:ııııt1 • 

(7624) ---
Karar hülaaasıdır: 

941/Ccuı/862 

Milli korumn kanununa muhnlefctten ı;uçlu Dayn h:ı1un 
cad. r-:o 114 terzil.k malzcmcsı ticaretılc meşgul Mtkael Ke 1 
kında ıstaııLul Aslıye 2 inci ceza mahkemesinde c~.'reyan eden ın:ıh.k 
nctıccsınde ur;luı11ın ru sabit olduğundan mılU konıma kanununun 
ve 59 madd!'lcri mu<'lbincc 25 lira para cezası odcmPsine \'C' yed 
muddetlc dükkfınını nkapaulmasına 'c hukmun knt'ileşt.iğııırle ucrctı 
luya ait olmak uzere karnr hiıH'ısasının Yeni Sı:ıb:ıh gnzct.<-sindc ne r 
mcsinc 21/4/1041 tarihinde knrıır \"Crildi. (8056) 

~- ----
en fazla artırann gayri menkul ihal~ icililc sabıt olmadıkçn p:ıYl 
olunacaktır. ipotek sahipleri ve sair tı 1 d h . k 

1 
{ 

. • n ma an rırıç a ncakları ve 
alocaklılar ve dıger alakadarların ve 1• t 1 1 

. c ,ı 
1 t "! k ı '·k h" 1 11 zk' ma uma ist yen crın mohkcrn r ı a ıa... ı sa ıp er c me ur gay-
ri menkuller uzer.ndc her hangi bir tereke 941/47 No, lu do yasın 
şekilde hak iddia edenlerin haklarına racantları ilfüı olunur. 

Sahibi: A. Cemalcddln sar•cc 
Neşriyat Mildüril: Mac!t çetlll 

O'~ hususile faiz ve masrafa alt iddia -
lnnnı bildlrmek Üzere e\Takı mfis -
bitelerilc beraber tarihi ilandan iti -
haren on beş gün içinde mahkemeye 
gclmeleri ve aksi tııkdirde hakkın tn-

Basıldığı yer. ( H. Bekir GUrsoY'11' , 11 

A. Comaleddln Sar~:oğlu nı;ıtb 


