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L Her yerde S Kuruş 
, crtf"N L _ ~' S t •· '. S 1- HALK GAZETE S l 

~ikir mücadelesinde mühim nokta ·ALr.:ı!:ı;r~ · 
Berfin bidirigor 

lfükiiınet İle halk· Siki Leningrad 
kal' alarından 

iş birliği yapmalıdır 1 biri yarıldı 
ı --J 91 kal'a da 

°A-liltehassıslardan mürekkep bir pro- 1 ) 

Paganda hey' eti faaliyete geçip halkı > susturuldu 
tenvir için broşür dağıtmalıdır J ---»O«,---

dört köyde 268 
tayyare tahrip 

ettik 

• 

Hitlerin karargahında müza. 
kerelerde bulunduğu bildi. 

rilen Bulgar kralı Boris 

Bulgar Kralı 
Hitler'in ka
rargahında 

Reisicümhur Milli Şef İsmet İn önünün e\•velld glin ıumaraya avd<>i l><rrırctuklarını l ll7.rnışW 
Resimde Milli Şef Ankara. gan oda k<11Jduini .ka.rşılıı.ya.nhır a.rn~ında giırlilü~ or. 

t:!E~!::;~~~~~~~; I icra vekillerı· he·v'etı· esnasında bır Alınan pıyade tU-
1r . ~ 

meni Sovyet kıtaıarı tarafından -------------------·----.......:::... ____ _ 
anudane bir surette müdafaa e- R e e h 
dilen ve kalelerden müteşekkil 

bir hattı yarmağa ve oldukça eısıcum uru muzun mühim bir noktayı zaptetmeğe 
muvaffak olmuştıır. Bu Alman 

~~~~f~\:t~i~:;.d~~ rı~vasetı·n Je toplandı ~tn~~p~~~ea~~j~ı ~~ınıi~~~ 'J a ~ 
nam etmişlerdir. ıt; 
Df4ürülcn SomJet Tayyare~ An~~ra. 17. ~a. 3.) İcra vekilleri hey'eti, bugün saat 10 da başvekalette 

Berlın l7 Ca.a.) - __ Son dort
1 

Reısıcumhur ismet lnönünün riyasetinde toplanmıştır. 
(Sonu ıuıyfa S sutun6 de) ıfllyft ,._. ~----...._,.._~ • ._,_. ___ ._ __________ ...., 

İngiliz büyük 
elçisinin beyanatı 

" Türk-ingiliz 
ticareti 

artmaktadır,, 



FENI BAB~H 

l~ws;:w~~~~~~f ~---=-----~------------=--~=--------=------------' 
Neşrettiği iki makale yüzünd~ Belediye ·neşri

yat müdürlüğü 
maili inhidammış 

Onbrla, azız okuyucuı.rım, muhakkak ki hepiniz arasıra karıııaıı· 

yor.unuz ve ne hoplnl.z, muhakkak ki, phlt olduOunu:z: 130ball hareket• 
lor karvıaında bir hayli sinir larafına uııruyorsunuz. 

Dairede ID takip edlyortıunuz. Vaktiniz: dar, vapura yetl§Ccekalnlz, ve· 
ya vazifeniz: bııına bir lln önce dönmek mecburlyctlndcıinb:. Yahut da yor· 

" unuz, haata ınız, ayakta bckllyecek haliniz: yoktur. Tam bu aırada, 

vrakınl%tn tı.vale dildlöl Bay memur keyifle kahvetılnl lçmekte, gaze· 
teıhıl okumakta veya bir arkadaıllc vene ,almaktadır. Bir. dakika bckleral· 
ıtıf.z, b ı dakika bektera nlz, içinizden cya c burl» ·~ker&inlz. Nihayet day 
lanamayıp mcvcudlyetinlzf sayın memura hatırlatmak mecburiyetinde ka· 
•ıraınız. SlzJ sert bir bakııhı aU:z:eT", ya cevap verm :z, yahud da ters bir teY 
iafjyler. Daha llerf Gidecek olsanız kRl'flhk hazırdır: «Vazifeme mlldahııle 

tm ylnb unkı bu adamın vulf kahve ıomek, g zete okumak ya arka· 
dafl ~e ııevezellk etmektrt ı gibi.. 

ankalarda b8yle bir hale phtt olam11D1nız. Mufterl olunca memurl:ır 
faaılaaı:z:, Adeta nefn almad n çatııırlar. O yllzden en karıgık •ılnlzt tılle 
lrlr ~yrekte bitirip dı rı çıkablllnılnlz. HaJbukl, bazan, bir devlet daire· 

nde, ~k bir kayıt veya lmu fçln •izi ati rce beklcttlklerl olur. 

il nacnaleyh bunlar az da olu :bankalarla bazı dnlreler arasında göze 
çarpan bu b rtz memur zihniyeti fark nı ortadan kaldırmak lçın ne llzırn•a 
yapmalıyız. Halkla tem a eden memurların tı aaatlcrlnde b raz daha ciddi, 
biraz daha nazik olmalarını temın için Amirlerinin, tıpkı bankalıırd:ı oldu· 
öu glbı onları dıılma göz 6nUnde bulundurmaları ve en k • k lauball 
hareketlerini kendilerine ihtar etmeleri ktlfl oeleblllr, sanıyorum, 

Yaşar 

mnııınııııı 11I!Iınmu mıuınnıammı, L'illlll.l!illlu]ffill1.ılli nın 

abi 

)!'azan: A. Simone _,6- C'oevircn: H. Cnh'id Yalç.n 
1914 • 18 harbı Alınan ve Fransız 

atır sanayU m-nmıdnk temasları~ 
JD<:mış-li. Buyuk harbıu ılk l'.anutnln
nndn Bdey hnvuısındakı maden da
llllll'ları Almınıların clıne geçti ve 
kı>lıhııt ıcro ı ı;;ın azamı surette ış-

• Şubatbki sokak arbcd !eri, gayeyJ 
tentın tuCı ve D, n!Lcr vuzıfes"uıden 
istifasını verdı zaman, 1kiyuz Alkıun 
c özde blr çocuf:u> D:lindtcrlyc h lol 
oldu. Bu Gaston Doumerguc ıdı. 

DÖRDÜNCÜ ElAB 

• s garası 
· çmiyecekler 
Anlrora 17 (Hususi) - Eı-, 

onb ı ve erbaşlara verilecek 
asker stgarası hakkındaki tali-

• 
ır an Profesörü adir a i 

aleyhine dava açtı 
:~~~~b::;!1f;r1k =~ Profesör tahkir edildiğini iddia edl-
nameye göre, askerlere yevmi- yor ve tazminat istiyor 
ye onar sigara verilecek, bir ay-
lık ihtiyaç listeler! tcsbit ve .ko- :Ankara IDıl Tıırih Fakültesi 
mutanhkça tasdik olunarak in- profesörl~ He!'bert. Meıt.
hisarlar idaresinden alınacaktır. 6İDg " ·fuk Bibliyogmfya.
Askcrler milnfcridcn sigara ala- sı,, adJ.nda bir kitap çı:ka.rımŞı. 
mıyac k1n.r ''C kendilerine veri- Cünıhnr.:1yet guzetesi muharrir
len sigaıalnrı ~arice satnmıya- lerlnden B. Nadır Nadi bu kitap 
ookla: r. :Ş~nçtc ~El;?" siga - hakkında iki makale yazmıştı. 
rası ıçen sıvıller görülilrse za- Profesör bu yazılardan ikinci
bıt 'h:i~ulacak, mahkcmey<; ~~i- mni şa'hsııu tahkir odici bul
lccek1:ır. ~skerlwe de disıplın muş ve muharrir hnkkında bir 
cezası \•erılec •lttir. dava açmıştır. Davanın rüyetine 

ra yad ki köp- dün sabah asliye birinci ceza -
.. J • • da b:ıtılanmıst.1r. 32 yaBında bir 
ııer D t Si U• genç olan profesör davasını iz.ah 

1 i • ..1 cdeı·ck demiştir ld: 
S ::..ıı:I "- Nadir Nadi yazısında 

Ankara 17 (Hususi) - Trak- beni ticari bir Eihniyetle hare
yndnl-i lköprtilerin inşası muka- ket edermişim gibi göstcı-crek 
ıve .2 ·rnzalanmıştır. Köprlilerin tahkir etmıı;ıtir. Tnhkir climlesi 
kfı.nunuevvel ortnsınn doj;'Tu bi- o .kadar sarJhtir ki m~ulmt dahi 
lcceği tahmin olunuyor. fb.ıbnağa lüzum gömııcdim. Ben 

Köy halk odaları nnnkalelcre evvclfı. ehemmiyet 
ıvcrmcmıı:ıtinı. Ancalc, Ankara.
daki dostlarını bunda benim talı 
kir edfldiğimi..görmüşler. Gelip 
söylediler. Ben de dava açnıağa 
mecbur .kakum. 

Türkçe lknnu~;rnron, fnka.t Al
mam üniversitesinde bir sene 
Türkçe okuduğum.dan Türk 
graımerlni çok iyi bilirim.. 

yazıda, tahkir edildiğim açık 
tır. Yazının iki dil miitehas3lSJ 
tarafından tedkıkini istiyorum. 

:Mailıkcme bu talebi yerinde 
'bulm~. fakat Nndir Nadi ile 
profesör, mütclıassısların isim· 
leri üzerinde uyuşa.mamışlar
dır. Bunun üzeıinc mahkeme, 
seçilecek ehlivukuf isimlerini 
Üniversite rektörliiğünden sor
mağa karar ·vererek duruşma
yı başka bir güne bırakmıst.1r. 

Ef fiyat an na z m 
iddiası muvafık 

görülmedi 
Ankara 17 (Husu si) - Köy 

halk ıodatnrm1n da 'tmtke\'leri gi
bi ten ıl itlı muhabere ve posta
ııa.kliyat.ıiıdnn i tifade etmeleri 
için bir kanun layd1ası hnzırlau
mı .. v Büylık Mille't Meclisine 
verilmiştir. 

Kendisinin ceza.landmlmasını, İht•k"' 
ve haleldar plan §Cr.efimin taz.. l ar yap 

elediye mühen
dis eri vaz'iyeti 
tetkik ediyorlar 

lstan:buI belediyesi Galatada
id inhidam hadisesinden sonra 
§ehrimlıde bulunan bütün bina
ları esaslı bir kontrol tibi tut
maktadır. Bu arada maiU inhl -
dnm o!duldnn tesbil olunan bir 
çok bma1ar tesbit olunarak müs 
ta.kbel tehlikelere mfuı.i olmak 
için ltlzım gelen tedbirler alın
mıştıır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre lstanbul Belediy si mü~ te
ınilnt.ından olan 11eşriyat müdür 
lüğünün mam inhıdam olduğu 
tcsbit olunmu[tur. Bu binndn, 
her ihtimale itarşı 'Şimdiden la-
7'.ım gelen tedb.rler aılnmıştır. 

Belediye mühendislerinin vcrc
-cek'lcri raporlardan onra bnıa 
yn yıkılacak veyahua da esaslı 
:surette tamır o1unacaktır. 

ava Gazı 
faciası 

dı Frwısızl r bu maden ocnkla- ı 

rııu ancak bır kere bombardıman et- Papa Doltf11ergue Bir it Göremlyen 
Hal skir 

.min oluunınsını is?.yorum!. .. . isteyen ce eblerle 
Bundan sonra soz alan Nadır 1 

Nadi, y.:ızıs1nda .hiçbir zaman mücadele edilecek 
Davasına dün devam 

edildi • 1916 dıı, hnrbıye nazırı general 
Li,yauteyaen n Almanların bu 
Jaıd:ır mfihfln b.r ham madde k y
nnğırun tnhrtp edılmt:mış oldugu so
ruldu. Onun bt:yanatınn göre, kenfü-

bu b:ıpta cırur verm u, lnknt -
lrlcn ıcrn edılememlştı. Hıırptcn 

IODra Parl.Bdc ~4kan lnformatlon gı;ı-
' -!6 şub t HH9 tnTthlı bir mek

tlıp ile bu lailmntın file çıkarılmam -
lermı ~. otti. Muhanp

ar nda ımnl bır • anlaimn vu
Jıua .sclmı.-U. Bu .anlaşmayı Fransız-

taratınaa Wendci ve Sc:tımeıdcr 

Aln ı:ılar t r f)nda tıa ılerJ elen 
nkrden Thyssen \'C &ınr d~ir 

kra1J Bocchli lıinray edıyorlardı. ı 
JD33 , Rnd ıtl Sos;yalıst _partısınin 

r umuml topl:ı.ntısındn, murahh3s
Jıırdan btrl, nnnc, Schncıder ahl
ıen nazı Almnnyıryn son model Frnn 

ordu tanklan crmı oldutunu ve 
51.IJJ cyı dnvct etmemek ıçın 

l.emenk yolıle gönderdljıne dnır 

el1ndc deliller b lumh unu bildirdi. 
martında, Fransız m bU&ıı:ı mec 

ı bır eeL'<CSl.Ild , 1039 Ey-
iti ll1' .F:rruısmun Abnan-

7nya cok miktarda demır CC\lheri ta-
m e1t.ifı v muknbllınde Alman 

elBll?ı ltŞ& edilmıştlr. Trao 
yolu Belç kn ıyorclu. Fran 

ea bnnkasının rejııru sı!ııUlc Fran-
hakll: .. tt !dnre etm~ olan ndam 

Jenn yaptıkları er ı tc kısmen 

bun rdır. Bunlar gerek ı.-ulh zama· 
cerek tıarp urmnnmda mrtlı 

~~ıı.nılerln kendilcrtni &ocak husu
l! mndıı"'tler ne rr: uvafık geld kleri 
mOdd tçe ;nlak nı ısb t et
tn4lerdır. Müfrit fa:ıst grupların ve 
lfflerhı arkalarında malt ku"·-

et bunlardı. Frmıço:.s Mcndelın .Ateş 
çuıdakı ıızabk \ am nsının sıra 

umıınısı 13 tür. Elektrik kralların -
4an oulp A. E. G. Almnn clektrık 

mtl lle .çok ıkı rabıtaları bulu 
an 'F.:rnest Merl" crın ı:ıynı gruptaki 

sıra numarası 7 oldulu meşhur idi. 
1 34 de, faşisl l flcrinin ve u;ynj mn
lıiyet m~bih d er tcşkıllH.laruı eo 
kuvvetlisi o n bu cem yete verdısl 

parnl.ınn yckCınu on milyon frangı 

~i ylenmlşti işte bu turlu zen 
i!n adoımlard n c rdü li ;)'ardım sa

estnde bu 111. y De la Bocque Ates 
açı kıta1arı lı;ln tüfek cephane, 
uikineli tur k ve ıa,.,. re tın rıldı . 

illl34 de, Parlsd Con<'.O de meydanı 
ı bu paralarla kzyarnlar ,.e arbede 
· hrur.ırhnm)itı. Uçüncü cümhuriyct 

bu suretle uçurumun keıı rına krıdnt 
gcUrlldl. 

ABONE BEOElJİ 

&&HILIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 
1 AV-Uf< 

TOl'kJye Ecnebi 

4 O K1',.,. 7AJO -Krt. 
714 • 1 o • 
400• 00• 
180 > 

TAKViM 
Hl lf36 GÜN 261 AY :9 ------· 
1360 18 

an 
~6 

aun., 

11.28 
6-4.~ 

Akpm 

12.00 
18.14 

EYLUL 
941 

fS57 

ıEylül 

5 

.,o .. fktnıı 

5.53 9.22 zanf 
2.'()8 15.37 Vasati 

Yı ı lınuk 

1.32 '9.47 Ezani 

l9.48 4.03 Vuau 

1934 de yeıınış ıkı :yn~nda bır fb- imscyi tahkir -0trncdiğini, bu 
tıs r ol n G.lSl.On D\> mcrguc'in, baş- , rn yazılarında da tahkir Jmsdi ol-
ve letc g lmesl Ateş H.ır;ı tarafın- == '"ı F.B ımadığını aıılat.arn.k .kendini §(>y-
d.-ın mah m lıır mu .. aftaltiyct olmı:ık * Valinln tctıdklerl - Valı ve be- Je müdafaa et:m.is1.ir: 
u- ıı;l ndı. Bu alay De l Roc- ledıyc Reisi Doktor L'Cıtfı 'Kırdar diln ••-Esasen kitap profesörün 
QUc memh:kct n her t;ıı mdliltı <tci· )'anında Ccn heyeti ve tmıır ımudilrll eseri sayılamaz. 'Muhtelif dün
kılatlıırmn bır zm r bu tcnJ ne,Jreıtı. oldu~u halde Sultanahmcd parkını, ya mn'lıatTirlerinin yıLZıları ile 

De w Bocqu kendı harcketınin Adliye sarayı h nı etkik etmiş- do1duru1muştur. Eğer bir haka-
ilerı gelen memurlarına hıtaben ver Ur. ret cümlesi varsa bile kendisine 

ı ı bcyıınatııı., Frnns, da ıf :.zmın 'C1l it +cava~:ızı ati bulunamıyor - d~il, !bu muharrirlere karşıdır, 
ı.ıcc 1934 enC$ı sonlarmdn ij-."t;dar Son cilnlerde pıyııııada h:ıvngazı sa- denilebilir. · 
mc" kıtn e bulunoc ını söyledi. Tnlı- ti k:Hrnamıştır. Bu yüzden l}lr ('ok Belki profesör iyi Türlcçe bi.1-
nıınınde takriben olu nclık hır ha 3'tırlere grız "erllcm mektcchr. mediğindcn mfınnyı iyioe ka:vm 
tn ynpm1$U. D ih!Uye Vekftletinc muracııat ola- yamamı tır. 

Doumergue hukumeu iki mınc kn- :nnrok hnv gazı 'tiyatlarının Akont Alman profORÖr buna karşı: 
d r devnm eden cmllli hükiUneilcr ==ola:::nik::::==p=cd=il-:m~-=::-:=======B=en=, ::::d::emı:=-·:Ştir. belki Jyl 
s.lsil mm binncısı ıdı. Rııdiknl 

• 
1 

so v lısUerl Uırnf partilerinden 
Sağ t.arıdın hfık mıyet.i alUndn olmak 
üzere, bır kombinezon yap~tı. Bu 
de\ re esna mda Fransız u~cü 
cümhurtyet1nln de okraUk teşkilatı 
esas y nı d şt rmck, cumhurres
ne y rı diktatörce nufuz ve lktıdar 
v rm c d \ l tın umuru maüyesmi 
kontrolü hu usund parl.Amcntonun 

f ar~uz ı 

bilyuk bir Iilno l.lc muhafaza etli ı (Baı <tarafı ı inci ayfada) 
hnkkı nuıltmnk yolundaki tcşcbbiı.s - kitleleri mulm ıl daııbclerıyle 
lcr ıo%e cru p:&cok bır vasıf almıştır. humlclcri def v tarda çalış-
Arr.elc part ile ortn ısınıf nrnsında m ır. 
blr ıttıfaktan fb:ır t olnn Hnlk Cep- Bize V-e?'dunu :ziyaretimizde 
h i bu devrede de teşkil edilmişti. :refrumt eden ve kıledoki taham-

Conoordc meyd nındoki kanlı va- mülsuz hayatı onuna kadar 
knd n btr hafta e\'1.el, Doumergue ya.~ş olan yaşlı subay diyor-
nıdyod ne retttf:ı beyanatına da du i. 

en) da (Seren ken r.ında bir 
'köprü başı) 15 Türk fu'ıkası em 
r:in verilen 11 Almn.n batary ı 
top başına bir günde 250 - 300 
meıımi sn.rfet..'"n şt.i. 

1 

W zirul (Rumnnya ı d 50 b·~
tnryanın S saat d v.am eden a
teşi, cephenin yarılmasına im
kiın vermiş ve Broslav fırkası I 
hemen eayis.tsız <i ip ,geç-
mişti. 

Asri tahkimat. en ağır 'lx>pço
nun sürclcli ateşlorlne mukave
met edebilecek metaneti haiz 
oldıığuoa göre, devamlı mtida-

Dün Hayvan Borsasında bir 
heyeti idare toplantısı yapılmış 
br. Bu toplantı)' belediye dktı
sad müdür.ti Saffet Sezen de .iş
tirak cbniştir. Toplantıda celeb
lcrin sebcbsiz o1arak ihdas et
.mek istedikleri et buhranı :ve ıh
tlldinna karşı alınacak tedbir
lerle, kasapların t fiyatlanna 
zam teklifleri müzakere olun· 
muştur. 

Belediye kasaplann bu iddia
sını bir müddettenberl piyas da 
tetkik etmektedİl'. Şimdiye ka
dar varılan kanaate nazaran et 
fiyııtlanna zam için .h ç bir ma
kul sebeb tesbit olunamamıştır. 

Ata Refik jsminde bir 
dok1or Türi< vatand ş

hğmdan çıkarıldı 
Aslen ~{ılmıs!ı olan doktor A

ta Refikin yabancı .ıı;r devlet hiz 
metinde çahştığınaan Türk vıı
ta.ndaşhğındaıı çıkanlımısı IV-0-
killcr Heyetince karor'Ja tırıl -
mışt.ır. 

----~•re----

Tahtakaferlek4 yan~n 
'I1ahtakn1ede, i'nşçınlr cadde · 

sinde P.rodroma adında bir.isine 
aıt 'Yağcı .dillökfunn dün, gaz 
ocnğı yüzünden yangın çıku11ş, 
dük.b"fuı Jn en ~randılctruı sonra 
ısöndtiriiim ·· ·· . 

Dükıkiı.ndaki m lamı .5 bin i
rayn s· gortn.lı olduğu nnlaşllmış 
tahkika.ta baş:lanmıstır. 

•bugunk "azlycttcıı dolayı p:ırlfımen - Şu sipcrlc.tc .bakınız. gün
to muahrı.zey mUstnhatrnr. Vınıfcsmi düzün !Yıklırdı, g leyin te.ze 
l!a lcın hıç bir ey y:ıpmnmışlır. TC6- kuvvetlerle işgn.1 edilir ve kulla
idl~tı emıztn ıadn caılmesl nılır bır duruma sokulurdu. Ba
bence mubrem ve Acil bır zaruret ha- riz lıcde!ler teŞltU eden kaleler, 
linddhr.> demişlerdi . işte yeni ~kil Alman !ır topçnsmıun ~leri 
edılen hukumet.nin programı bu su- ni çeker] ii. U 8r3%inin şek
retl bır h;ışl ma hnlind ortnyn çı- linı, kamçılayan mermıler değiş-
lumlm u. ' tinniştir. 

fualara imkmı vrn-ır . Lenin -ı 
grad cephesinin yarıldığına dair * Attın fiyatları - Altın .i.;yaLlım 
lı<i.berl r de tavzihe muhtaçtır- düşm<:[:e başl:ımıştır . .Dun bir ıılururı 
ar. Bir kn1 cephesinin yanlmar fiyatı 25 füa 25 kuruş idi. Gamın Doumergue, bUtiln siyo5t Çıplak gördügı.inüz bu sa-
. mubit o1duğu şebrin kail>- * Of umum müdürli Ankar. ya 

gahınuı a. ele geçirilmesi de - 1 glttı- .. ı"ıntnka Tıcaıet Mliduriı cc
me1rtir. Verdun da 'bu, miiyesser, mcddtn l\lc!e ılc TJcnrct ofisi umum 
-Olmamıştı. müdurıı Ahmet CcınıJ Conk Anlrarn-

On y evvel, Tarlaba~nda 
Nı;r sokağında havaga i borusu 
p tla • ış ve Mıgırdıçın evine sı-1 
~ , Mıg:ırdıçı, Penızu öl :ür
müı, iki kişiyi d bayıllmışb. 

Yapılan tahkikat sonunda bir 
müddet evvel sokaktan geçen 
boruyu ta.mir eden amelelerin 
çukuru i_yi kapatmamalan yü
Wııden borunun patladığı an -ı 
:ıaşı1mış, Mehıned, Şükrli, Ah· 
dullah, Scyid, Yusuf, Mehmet ve 
'Dursun udındaki ameleler yaka
lanara'k ölüme ebebiyet suçun
dan inci a~"lr cc.r.a maihkeme -

ine ·v-enl!? işlerdi. 
Suçltl amd€•1erin dün ınuhn

kemcsine başlanmıs, he,psı de 
surlarını inknr ederek tamir ct
tıklerı yerde çukuru :yi kaılat
tık1arını, borunun başka yerden 
patladıi!ını söylemişlerdir. 

'Neticede muhakeme şabıtlcr 
için başka bir g'iinc bırakılmış -
tır. 

Yatdı ilk okullara 
a nacak ta1eb l:!r 

~st.mıbulda ıifü tabsille :ini y-0p 
mak istiyen ço,.ukla.r ic"n ~<'J:ıir 
ve köylerde ,pa.nszyonlu 'Jk .okul
lar, sıhhi v.aziy:cilerj ususi ihti
mama nuıhtaç talebe ·e mnlısus 
olmak üzere Ye.,.c;ilköyde "cocuk
ları 'kurtarma )'Urdu,, 1•e "Açık 
ha vn okulu., acı lmıstır. 

Bu okulların birinci sınıfına 
yeniden girecek .oocuklar ey1ül 
,. bı.rlnciteşrin ,ylan ·ç· de

0 

di
~eı sı 'lflara akil ta ik 
sile ers yılım.ıı her nN c 
-Okııl kadro unda ~'<'.r bulunduğu 
.takctirde .alınır. 

C kl~n lrurta.rma rurdunun 
yıllık pan ivon iicrcti ll56 Hm . 
ri n. elik 'Ücrot 5 tnksitte "de-

hnyntında tam manasılc cKaro Bey- hn oronanhktı, 'Şimdi agaçtnn e
gır olmUŞtur. Ne zaman S ile Sol ser yoktur. 'l'elörgiılcrimizin 
arosındn vazıyet hır çıkmaza girmiş- ahşap knztklavı dikk :tmizi cel-l 
sc yahud ne zaman Sııt ccnnhın sıyo- bcdcccktir. . .Ahuan .san'atmın v:e 
sı hcd ncrlnı uy ıxırtılcrin üstünde kudretinin yarattığı ese1·l~re 
bir hukumct ı. rufından fıle çıkar - h»,yret etmemek mümkün mü? 
mak mccbunyctı hısscdllmlşsc, pou- Santlerce dolaştığınız de'tıHzle
m rgu" namzedler ıırasınn dahıl ol- rl ,ka.1enin sürekli ateşlerı altın· 
mu tur. Oııu tam vnsııt 'c adı bir da. getirdiği vasıta ile h~-;ım te

Cephcdc eıı mifüim .hıı.rckat yu glbni.Şlcrdır . .Buıılın-m Tk'lll'ct Ve-ı 
Vnldai de cereyan etmiştir. Al- kAl tınc bnzı husu larda zaıuıt \';Cf'e
man t iligleri lbu istikam rtt iki oeklerJ nnıasııınnktadır. 
taarruzlarda .53 bin esir. •bir çok -=:!~~!!?!!!!!!:~:!'!!~:!!!!!!'!~~!!!!!!!"!~~~~~~~~~~~!'!!!~!!! 
gnnimett r c1de edildiğini yay - -

Fr3? sn: olilika il d:uı y ne nyırd sis etmiştir. 
eden şey geru d hıynne tcbcssilmu· Biz, 260 bin zayiat verdik. 
mudur. Kıık ene, Doumcrgue tebcs- Halbuki 1nuhasıılar uzun müd
silmu Fransız siy et scmruruun üze- det, bii.ldm mevzilerın tehdidine 
mille bır kn\ ı kuuıh gıbı açılıp dur- maruzdwar, ağır zayiata rıı.ğ
m~ı-. men, bucumlannı tekrnr1aclılnr, 

1913 de llk defa olarak b vckCı - hatta knzcmatlarda da süngü -· 
lele gcldı. Buyuk harp ~mda leştiler, birbiri nrdır .ı. en .metin 
her kabineye dahil oldu. 1917 de Rus lm'leleri devirdi! r. t aka't seyyar 
yayu resmi bır zlynrettcn dOndüğil ordunun müdahalesi, Verdunu 
sırnöa, ç.ırın hiç bır uımnn mevkii 'kurtardı. Kale, luı.yatını, diğer 
şlmdtkı kadıır lnm olmnınlf oldu- taraftan, mukaddes yala med -
ğunu soylcdi •ındcn dolay! bilhassa yundur. 6,5 metre~ isabet eden 
ııöhret kazandı. Bır ny sonro, çar ile lbeher topun C'ephanesi ibu yol
çm-içeyi 'Rus tnkılAbı sılip sUpürmüs- dan akıp geliyordu. Ve ccu>henin 
tü. her metresine dört ton çelik 

1924 de, cümhurrclsliğln ınUhap yağdınlmıl}b. 
edildı. Bu inütınpt n blruz sonrn, E- Dünyanın en nsri kalesi ol
dounrd Herrıot teessüfünü liU su - duğu iddia edilen Leningradda
retlc if de etti: drtıcnı bily\lk kapı- ki topçu a.teşinin iddetini hak
dan d~rı attık, folrnt Gnston Dou- kiyle tnsvir edebilmc'k için o ha
mergu ın phsında orkn kapı.dan tek- yatı yaşamak ilfwm gelirdi. Av
rar içeri Cinli • rı.ıpa cephesinin iştirak cdabll-

Riyasct müddetinin bilmesine bir diğimiz muharebelerinde, bü -
0

bıifta kala, Gnston Doumerguc bir yük sıkıntılar içinde bulundu
çok senelerden beri dostu bulunduğu ğumuz vaziyetlerde, her topu -
~aşlı bir ka6ın1a eVlendı. cd('tı do- muzun bazı ,günlerde 500 menni 
layı bu nlklıh içln riyasetten tam ııy- harcadığını hatırlarız. (Mihal
rılncngı giln].crf tercih ettiğini so
Tnn samim1 bir dostuna: cEvet hlç 
olmazsa bir 'hatta cQmhurrclsi mada
mı olmnk -zevkini vcrmelt Isledim> 
demi.,~. 

Vazlt i nihayete erince Doumer
gue ifa cttığı bizmeUerln milkftfatına 
kavuştu. Suveyş k nalı .trkctmln di
rektorlu~.lerind n birine tayın cdil
cı • Bu, ede yüz hın frank 

ırcn kuçu ilk biı hedıye ıd1. Fr:m-

sanın cenutİunda kö.çuk bir kôye, 
Tourncfenille'e, çcklldl. Orndıı kon
foru yerinde bir ımolikfi:nede znma -
ruru b3f yetişUrmek ve komşularile 
k.Atıt oynomnkln geçirdi. Köydeki 
komşulan yanıp }nkılıyorlardı· cO 
her 7.aman kaznnıyor. S rnbını at
makta ne kadar mnhir ise k t oy
namakta da o kQCiar mahirdın. 

( Arka..«ı1 oo.r) 

ma'kladırlnr. 
ferkozde Rus mukabil, !nar- r 

ruzlar.ın inkişafını gösteren bir 
haber yoktur. Bununla berrı.bcr 
Çernikof ve Kremcnzug'un zap- Münevver 
tiyle Kzyef dirseğin eki Rus 
ıkturvatleri lkritik lbir ıvazzyete 

tbaht i pii 
açı ca, .ze defi e ·ıe km-şı

la~.;mış ,1e ... eu:u.<1.81 i gaib ede ek (!) 
düsürühnektcdir . Poltnva -r 
H r1rdf · tikametin tt.evclh ~ 
dil~ lbir ta.a:rı"llz, .myef ıtIDnn
linden yapılacak aperatif ve 
müterafik bir ihnta tcşebbüsile 
Kiyef mıntaknsınl biiSbütün 
tehlikeye düşiireccktir. 

Almanlar, cenupta Dinyeperi 
bir çok nolrt:alardan geçtiklerini 
ve Ruslmın tan'k mukabil taar-
ruzlannı geriye attıklannı bil
diriyorlar. 

Abnan'ların ha.va vaziyetleri 
müsaitken, Rus ordusi.Yle he
sap! istediklcrl smilınek
tedir. Harek5.t.ın yakın hedefi 
de IKiyef o'hnası mulrtemeldir . 
Leningnıd, temin OOilcn kuvvet 
:ve metaneti ha.iz bulunduğu h8.l 
de, uzun mliddet mu'kavemet &e 

decek ve bu ŞE!hir etrafında da
ha çok kan dökillecektir 

Beyult rıtarpte Alınan donan
mmruıın t ibbüsiylc iki gün 
içind <dliŞiirülen .Asol ve Dago 
ada1armm .ilk bir .Amınn :vle
-tiııi -kEU'§İladığı da liğleroen 
ınilnmhmı.ktadır. 

Harekit.ın netle · hakkında 

epsini ce doldurmuş ••. 
Gedikpapda oturan mııdam Hor Nihayet içe polls vaz'ıyed etm !i 

nJ adında zengin bir Ermen kadını ve tahkikat sonundıı Münevver ya· 
kıymetli ımUo lfherlh:rıttıl lliz:ım ol · kalanm §tlr. 

dukça tak4> takı§tnmıalctıa, sonra Ou-n ıailliyeye verilen ıtrtraız kadın 
çıkar"'rak çekmecca ne klUtııyooc· corg unda et-em tr ki: 

1 yer.de .çalınır enil le mııtfak· - lr ün mutl a tndım. Kupu 
'ki küpün lglno uktamnktadır. bılmıye~ aptnca, mu&llJlm bir 

Madam HoTni mücevherlerini 
ve nWırdc de bl-r 014 ua d6n0Fi çı· 
karmıı ve yine kilpün içine sakla· 

ıftır. 

!Ancak Madam Honl evde &'•lnız 
d ildir, O. kırtta, iM Uncvver -
dında bir de kır.aı:naı vardrr. 'MÜ · 

nevver, Hıırnlnln mile vherlerlnl 
buraya koydıtöunu g6rmilf ve ıtır· 

gBzeterek bır ııııUn kadın ev.do 
yokken bunları palmıı v evden de 
çık.mı§tır. 

Aradan bir müddet gcçm ve 
Hornı yine mlleevhel'lcrı lizrm ıo· 
hınca kuUan.mak üzere küpe "mu· 
racant edince aaçlnrı diken diken 

tel muş; 

ıdefın le kJll'fll ım. ıK-encıtmc ıtı • 

ki'm 'ti mıyar.ak ıaldrm. 

hm-etle 
evlı!n~ktl • ıf:akat ıpanaca aıkıntı· 
da old umuz.dan bir ıtür.lil ıevlone· 
miyorduk. Bu define iie hayli .zen· 
ula olm um. 

ipinden bir lb • blT yerdeJlk ~·· 
rar:ık Atımede düljün m rafı ola· 
r-ak verdim. 

'Me!ier mücevherler _madam Hon· 
rlntn imi§. Evlenmemiz krsmct ıoı~ 
tn;dı, yakalandım.» 

müti\lea. yürütebUm.c1c için vazi- - Eyvah mUcevherlerlml diye Mclnevver sorgusunu 
y an • ~ ı en feryadı iba tevkif olanmuıtur. 

müteakip 

muvafıktır. \~------·------------..,..----mı::.--.......... ----...:"' 

Yazan ~ ULUN~ 
Sahaflar tarafındalti~~ 

kapısından Bakırcılarn duo--. 
za.na.n bir sokak vardırfsinıdi· . 
"f"ln.:ı~.1 derler • ~"'"ar,, ; 
sokak bir bitpazan olınU~ 
nim bu tozlu, kirli, 
dükkfuılarda kıymetli btı. 
gravürler, eSki çanak 
Bohem kAse.ıcr, civa } 
ıçerçevcler bulduğum cldıı. 
arat gübllclikte inci arar ~ 
ihtikan filetleıinin, çatıiı.lt 
%lllllı,, .iann arasında na~ 
ya aramak her titizin kiri v 
dir. 

Geçen gün dille an1a.rın ( 
lfım) olmak üzeı e kaldırıJJ'lll 
dikleri e'."yaya bakarken ufj' 
ibir dtikkun gözüme fürti. 
lı bir adam, bir kenara bıf • 
ger mn ci.nesi koymo • ö1l 
allı mavili bir kaç tente ~1 tıı" 
tısı diışünüy!lr; taheifı}':l 
tım: ''ÇOO!r.cı,, • 

Mantıkla düşiinülcccl< 
sokağın sahibinin bu il 
olması 1iızlm.. Çocuklu~ 
bu dük ·lnların h~ !bu s 
erbn;bı tarafmdau işgal 
ğini ı>ek güzel ıhatırl:ı.rlll1· 
lrlr.k ısene iç.inde bu mılli ~..t: 
da bir .coklan gibi Av rop rv 
betinin .kwbanı oldu. 

Bizd san' t inhiart:ı 
sır<la:n öteye geçmez. O.ndııtl 
v.el biitün tStanbul bir sı" 
mcı-~eri gibi idi. Şimdi 
gitti. ~7abuz isimleri kaldı: 

Yazmacılar. div.itçiler. b~ 
c•ılar. lüleciler, kaııt:ırcıla.r. d 
meciler, ilh ... Bunlar artık S: 
sahipleri değil sadece sO 
isimlendir. 

Bilyük zona.at karakuı 
bizim bu .küçük san'atk- ~--s 
za çull nınca onları çil ya'-'fl' 
gibi da~ttı. 

Bil'Cle iki kat bükülerek eU 
ayajfü:l uğraşa uğr • s;t! 
nihayet ylımi itdide tıesbib ,,._ 
ken Horoz fohmet.. bir -~ 
bir milyon tesbih tanesi ~ 
makineye karşı ne y !bilir· 

Bugün Horoz, Beşiktaşlı ~ 
fat ayannda bir san'atkfu''Jfl) 
ti,cmıesiııe imkii.n yoktur. 

Son iüleci dükkam da ge!f.I 
1erde Mi:.t.eye nakledildi. _.o 

Bu inhitata sebep olar.alt '· 
atkirlarunızın fazla ınuhıı!' 
l':akfırlıklarını ileri süı ~~. 
Mcsc.ıa lüleci. eski çubuk 111•, 
sinden vazgeçemiyor, oıılnı1L ı,: 
!PiJJO şcklinı ver:me'k istenli) 

Vakıtiy Okçulıırlıa ds 
sc bir ihtiyar U:nırdım ld ~ 
ci):e .kadar ok yapmaktan ,_. 
geçınmn iı,.1:.i. 

Bundun çadıroıhğ1 .istisnll ~ 
m lıWm. Çünkü 'bir Q ~ 
Jı1a.~ kamping yap ılır ,.... 
lbu tı.det onlardan bize de · ur 
ıediyor~ 

. Asri düşünceyi m\öteasS' 
'bir muhafazakarlığa ft>da eV 
rok: 

- Ben öyle alafra:n?.:a. ıı. 

mn v.ili, yollu §e}'lcr ya-oa:nl~ 
nı orta direkli paşa ç dırl ~ 
p !'ImJ 

Dersek. çadırcılıl< 
ıtıümunes.ini göroüğüro üz 
tente truuirciliğine k-ad 

'(Ji. 

Bu .hnft.a her iki stadda yaP' 
facak -olan qig maçlarının :ııa.J~ 1 

1leri. 

Fo hge d:ı: 
Saat !LO Anadolu - Demi 
~.em Şe'lcip, yan hn:kem Sndı'• 

'Sabahaddin. 
Saat 12 Fiener:balıçe-.AltınU11 

akem Sami, y n hakem .zeı.-iı 
~.ı41.:uaddin. 

Saat H Galatasaray - Ta ~ 
hn'kem Ahmed, yan tıa'kem ~· 
zı1, .Nihad. 

Saat 16 lst.aııbul 
B.a:kem ll'nrık. V 
h ddin, Nihad. 

~ercf Stadı: 
Saat !() E_y&p - Haliç. H~ 

'BUlend lıuranlı. Y~ :rı~· 
eyy~. Ruşen. 

Saat ı:2 Galata G<!nçler _ ur 
tuluş. :HaJrnm Selfuni. Y.an l-ıJı' 

kem Müe.,rıred.. BüJend. 
Saat 1 B ykoz • üleyron:rıi?°' 

ha ~ ridun Kıhr;. Yan hs 
kem Nejad, Selami. 

San:t 16 &ş.lo:taş • B ı:ı tı ~ 

spor. Balrem Şazi Tezcan ' ıı 
hakem Ne3ad, Necdet. 

rıı 
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• lia..,. muharebelerlnln gUnUn ~ev.wu almakta devalT\ etti!jlnl ve ka• 
"ll•rda alınan nctkoler Ozarlndeki mutlak teslrJel'lnlde her gUn bir parça 
~ aç k olarak g&nnekteylzu Yeni yeni lnklgaflar arzeden bu hftdlselerl 

•tın uayyen bir günCnd• icmal ederek toplu bir halde vermeli! ve 
llt~ bu vak'alara istinaden 6nllmü:ı:dek1 bir hafta zarfında olması melhu:ı: 

fları cyı'ICA istJdlile palı rak, fevkalade ailrprlzler harfp, karlfertmlz1 
1°'ıı•ttar etm~ı düıUndllk. 

811 cOtunlarda her perpmbe güıTO chaftalık hava faaliyet-feri vo ınuh· 
~I ~D'clpf1arı• b ılıfiı al.tında bir yaztml%ı bulacakaınız. 

Yaz: n : Emekli mütehassıs faggarcci A · Ş~fik l 
-" 

liaftanuı belli başlı hava nan Mihver kara ve ~rhlı :ra: 
~h inı ve en ha.rek(i.tli tara- sıtnlnnnın har k~tleı ~e maııı 
vllu Şar:1r ccphe?Si ~ etmiştir olunmugn çalı ıldıgı goze ça.rı>-
1,,e_ edi~"Or. Gerek Tobruk ha.va- maktada. . j 
i;'~a v gerekse .Manş üzer- Alman kuvvetlen s."dece I..e-

'!tıd.e cereyan ed n bazı ufak ningrad üzerin~ taarruz etmek- 1 

!!:._eıt çarpışmaların esaslı bir le kalm1yQr1ar. I..enııı'.!rndın nm
_....,.uı olmsım~-tır. İngiliz tay -ı ban mnhl:yctinde bulunan Mur

l'elerintn 'l'orino bombardmıa- mansk üzerine de yapılan bom-
~ oldukça geniş sa.halı yangın- ı 'bardonanlnrla da lıman tesisa-
41.r ÇJ.knriı:ıe.ğa muvaffak olmuş- tını, Siloları, petrol depolarını 

r. Bu tsru-nızcıa Britanyahla- alevler ıçmde bırakınahı.adır -
~11 tayYare zayiatı dort olarak iar. 
~clrtcdir. Hava muharebelerinin tam 
Akdeniz nuntnkamnda tn- miınasiyle hızlamnış bulundu
. t tayyareıcrinin düşman ge-j ğu kanaatini 'eren Lenin~ 

llli kafilelerin taarruzlar yapa- önlerıne Sovyet bl<>khavez.lerı
~ Uç gemiyi batırdık lan ha- ne, Leningrad. istih~cômlarımı: ve 
li \terilmekteclir. Bu arada otomdbil kafılelerıne tam ısa
'1.i~ye bir taarnJ.% tevcih e-j betler almışrl...ı'<lır. 
. ~ bulunmaktadır. Akdeni- Şark cephe,,mde harp başlar-
~ hu hnftanm son günlerinde- 1 ken Amerıkn, ve Btiyük Bıitan 
\ ikinci mühim hadis ini Mıh- ya makamları Sovyetlere karşı 
ver ti.yYıırecllerinin kahire ci: her türl~ yar~und:ı bulunacak • 
batına yaptıkları bir şiddetli 1annı vadctmis buJ ınuyorlardı. 

a'< akıru teşkil eder. Şark cephesinin iiçüncü ayı bit-
~ Qetiıı ha.va muhnre"Dclerine aneı;: ti.zere bulundub'U bir .. ama 

tn olan Sov~ t Rusya • Al na kadar _bu yardım a.~nin 
ban ceı>beai her gün yeni yenı kuru bir vaıtten başka bır şey 
aI'eketJer ydctıncktc.'Clir. olm.!1-dığını l ualnr da haykı~-
~~YyeUerin de geçen ha.ftn.- maga başlanuşla.rdı. Fakat, Bn
~ 1~ında itiraf etikleri gibi t.anya Başvekili Ohurohill, tıı~ 
l' \>a kontrolünün Alman tay- giJtcredcıı SoYyet ~~us~·~ya kar-
lrecııen lme geçmiş bulun- şı ilk y~ım .. kafil_es':°ın Y?la 
~~: _daJıa ziyade hareket ser- çıkr:rıWıgmı .. s~rleruL"?tı. Bu_ ılk 
a~ini Mihvercileırc verm~ kafılede, Buyuk Bl'ıtruıya ı1m
a.ı~r. Hava kontrolünün ele paratorluk hava kuvvetlerinin 
~ası bıraz da hAkimiyctin giheni olan tayyarecilcrin<len 
bit ne doğru atllDıış en emin scçilmış bır gruptu. 1 

aoadıtn demektir. Sayısı kat'ıyetle 1lelli olıua -
t't&~~tlerin lbclli başlı taıır- makla beraber 1.'erilcn haberle
~~ Kalas Sulina, ve 1{00- re nam.ran ilk kafilenın yüzden 
~~~ tevcın' etmiş olmaları fazla av tayyaresim ihtiva etti· 
~l=t mıntaJralar üzerinde ğı tahmin cdilıyordu. Yardınım 
~ -nçe hareket imkfı.nlanna ' en aillka uyandıran tara.f ı bu 
tO. __ .butumnadıklannı az çok t.ayyarclcriu yabancı pilotlar e-
~r mahiyettedir. tindeki du iık h.:ı.sılasını vn.e-

~ Şark cephesinin kuruluşun . mek mnlrnadıyle lııgıliz av p lot 
,.._,, Q. hemOO sonra; buradaki şe- larının da beraber.ce yola çıkarıl 
'\ll Yerlerini işgal etmek üzere nuş ohnasıdır. 

çıkarılan ltalyn.n havacı- Leningrad muhare'!Jelerin-,1 
. aııcak üçüncü ay niha.- çok sıkışık bir devreye girdiJi 

?eti;;; doğru harekete geçerek sıralarda İngiliz Hurrıcim1e ve 
~ tayyarccilcnyle Dinye- Spi.tfirc m'cılarınm ön safıarda 
tı. .nıınta.Kasında karsılaştıkla- görlinnıüş oln1ası Churchıllm 
tı:ı.·göriU.rnektedir. Ve öyle tah- Avam Kamarasındakı beyBna • 

ltı. 0(iil~ır ki, cephemn mu- ı tını teyit etınt:kte ve .Arnerıkan 
~n bir noktasında Mihver İngiliz müşterek yardımının 

...., ~ kurulduktan sonra- da kuru bir vaitten ibaret olma
"· Sovyet ıbaskısında.n kur- ı dığını tahakkuk eıtırmekte:;ür. 

tr..:... - muvaffak olan 1Wyazı 1 Ma.nş cephe.inde, Mıhver ha 
~at\)cilcri harekete geçıni.'.r vacılığının en şiddetli taarruz
~ · Bu muharebede İtalyan lan karşısında bile cid<li bir 
~ l\ç myya:re k :ybetmişler - mukavcmot gösteren bu av 

· tay) releıfoden Leningrad ha
ltaıY'anlann bombardıman tay valannda tam bir ınuvafi.a.kı -

olarak ell~e mwcut ~tle istifade ~leceği kuvvetli 
~ Ca.proni tipmdeki av bır kanaat lıalind~r. .. . 
~i kullandıkları g<;.. Yalnız şu var kı, yüzlerc:,esı 1 
~ ~ÜŞt;Ur, Fo.kn.t ltalyımlann yola çıkanlmı§ olma.'iına rag -
tı:~kett evzii kalnım,tır. men an<:nk iiç filonun cepheye 

~· lllldndiya havacılarının Sov- girnuş olması ve diğerlerinin 
~~!{~isinde Petr zevodskiye yolda bulunması, Leningradın 
~Q.{>t:ı.kjfin tnnrn.ızdan başka e- en nazik v8.71yetindc geç kalmış 
~U .. ıbir hareketleri olmamıştır. olması ihtimalleıini akla getir-

tllıı yük Şark cepba:ıinde mektedir. 
~.\'etitı. Abnnıı tnyynrccileri Geçen haftaların fazla zayiat 
~- gösteren rakaınlarına kar§llık 
ttı~ başta gelen hedefler a- bu son haftanın tayyare zayiatı 
tq_~a.n ~- Geçen haf- nisbeten duşüktür. Mıhver teb
tıı~ gö?ıdesi olan Kiyefde m- 1iğ1eıine nazaran Sovyetler, üç 
~ uğramış gibidir. yüze yakın, Sovyct tebliğlerine 
~aJıa ziyade Leningrad ve t göre de Milıve.rciler yüz kadar 
<14.<ll'l en hareketli bir mıntaka- t.ayyarelerini elden çıkarmış bu 
~..'.... Sovyet tayyarelerinin bu ı lunuyorlar. Mihver zayiatı için
•="'t:akadnki fnaliy~leri sıra- de dört tane de İtalyan tayya 
\tJı.ı=-" 29000 tonluk 1bomhA. at- resi vardır. \ 
~ve ileri ıhıı.rekette bulu- Sovyet cephesinin henüz ka.t'i 

~ s· as aç 
~ ~ sene, r.ıyın mıı§terilerine takdim 4?ttiği biıiucl vizyon ve fcv
~ ıınhcserlcı·le büyük muvnf:fa1dyet kauınmı v halkın rogbctıne 
~ :tr olm~ olan Şark s.inemm;ı, 1941 - 1942 yeni sinema mevsimınl 

~Htiı Ounın güııu akrunı acıyor. 
~ Uhterem müştc:r:ilerini memnun <:1mek emeliyll' hiç bir :fedalrfırlık

lıl~ ~meycn Şark sinemamun faal müdunycti, buhranı, hazır müşkü
lt: Q tıı.ğmen bu a;en dahi, bütün sinema meraklılnrmın ukdir naznrlnriy
..,,;:tedec · en rnukemmel ve en zengin ve seçkin serisini temine mu-

it olmuştur. 
ilsunıcrlni ö rcneblldiğınıiz bu şaheserlerin .bazılaı un bıldiriyoruz: 

ıı_ C•h ktr Y1ldız OLGA ÇEKOVA'nın muzaffer olduğu ve ıeylrcllerin 
Ilı it tı una gideceği bir harika ANGl!Lfl<A, latanbul halkının pek iyi ta· 
~161 'Parlak ve dAhi akttir VILLI FORST'ın yarattığı em&ôllslz bir ph•· 
t' (OPCt'et) Büyük Akttir HEINZ R0HMANN'ı zaferden zafere koftu· 
l)~k.i Oul ve tuıreketll filmi BEKARLAR CENNETi ve BASA OL· 
O~ • l'+iEO LINGEN tarafından yaratılan MADAM LUNA, KIRMIZI 
~I\. ttıo. 6ENIN gibi KAOIN, filmleriyle ZARAH LANDER, MARTHA, 

~~L. MARIKA RÖKK, KRISTINA 8ÖDERBAUM (Fevkalide ve ideal 
A.r:tllıDe onttlk bir artist) iLSE WERNER, HILDE KRHAL (Unutıılmaz 
\fi ~llın Kızı filminin kahramanı) BRIGITTE HORNEY, HEINRICH 
l.'-CJ~G, WERNER KRAUSS, WILLY BIRGEL, GOSTAV FRÖLICH, VIL· 
il)~ f:f;ITSCH, PAUL HöRBtGER, PA'ULA WESSELY, MAGDA SCHNı:'.· 
o.., ~. HANS MOSIZR ve sair gibi bDyük ve parl k yıldızlar tarafından 

"•ıı ıntı dl6er bir çok cmsalılz phescrlcr. 
;rı~ Lli~e.n ttin zcnginllğJ, kusursuz teknikleri ve temsil heyetlerinin 
~ 1 ~kı n Şark sinemasının bu kış z:ırfındn göstereccğı filmler yirci-J 

ti .ıUikıı~ar edecek ve ı;on dt rece memnun cdecekUr. t 

(Bav tarafı 1 inci sayfada) 

~ İzmir Fuarında llik ydile tem 
sil ettirebildik.,, 

Tiirk - lngiliz tioareti 
Büyük elçi müteakiben Tilrk • 

İngiliz ticaretinden bahsetmiş, 
rakamlar zikrederek iki memle
ket ticaretinin dikkate değer bir 
artış kaydettiğini isbata çalışa
cağını söylemiş ve demiştir ki: 

"Bence pek enteresan olan 
mecmu mübayaat rnkamlanna 
simdi temas edeceğim: 
• 1938 de mübayaatımızın mec
muu 2.817.124 Türk lirası idi. 
Bu meblağ 19'39 dn 6.387.296 1 
Türk lirası idi. Bu meblağ 1939 
da 6.387.200 Türk lirasına, 1941 
de 35.4-02.340 Türk lirasına çık· 
mıştır. Yani miibayaatınız yu-

1 varlak bir rakamla 2.000.000 
Tiirk lirasından 35.000.000 Türk 
lirasına yükselmek sun~tile ÜG 
sene içinde l:7 mislinden faı.la 
artmıştır.,, 

Yeni mübcıyaata ait uzun vadeli 
progra:m. 

Sefir müteakiben Türkiyenin 
lngiltereden ithalatına te~ası 
ebnİ§ ve §U rok&mları ıvennış -
tir: 

"Bu müddet zarfında Türkiye
ye ceman 36.342 tonluuk ve tak 
riben 2.572.000 İngiliz "18.724. 
000,, 'i'ürk lirası kıymetind~ 
mal teslim ettik. 

Bu rakamlar:ın bu ecnenin ilk 
sekiz ayına ait olduğu unutul -
mamalıdır. Son haftalar içinde 
Türkiyeye gönder.ilen malların 
takriben on milyon Türk lirası 
kıymetinde oldui;;'ll hakkında 

1 Londrada yapılan beyanata bel-1 ki dikkat etmişsin.izdir. Müstak·ı 
bel mübayaat.ımız hakkında. şu
nu nazarı itibara almak hızım~ 
gelir ki, 2.750.9()0 lııgil~ "2020. l 
000 Türk,, lirası kıymctmde zey- 1 
tinyağı, tiftik, palamut ve kuru I 
yemiş mübayruısına ait uzun 
vadeli bir programın ha.7.ırlan -
masını derpiş etmekteyiz.,, 

lngilterode neşredilen Türk 
grameri 

BüyUk elçi sözlerine devam e: 
derCk iki nıemlek,.t arasındaln 
ticaretinin muvakkat ohntı.yaca
ğmı, harbın doğu~u~'U h.ususi 
ve g~ici saı1:1arın ıatısmarı~e bu 
inkişafın hk biı· münasebeti bıı
lwımaşacağını: fngli~rcye _daha 
fazla Ingilız kıt.ahı go J nlccc
ğini, lngiltcrcde s~yyar bir ~er
gide "1..a Tu!:rıu.ıe !<erıalıst,, 
mecnmasıntn buvuk l.ıır ah1ku U· 

yandırdığım, son zamanlarda tn 
giltcrede üç yeni Türk grameri 
neşredildiğini ifade etmiş ve son 
ra harp vaziyetine teınns ederek 
lngilierenin oiişınanına ağır dar 
beler indirdiğini a.nlatmışi.ır. 

Tiirk • fngiliz ittifakı 
İngiliz sefiri daha sonr· Türk

ln o'ili z dostluğuna temas ederek 
C> • • 

şunlan söylemıştır: 

"Türklerle İngilizlerin birhir
lerile serbestçe. samimıyctlc ve 
itimatla konm;:ı.bileccklerini bi
liyoruz. Ve Türk - İngiliz ~ttifa~ı 
nın Türkiyeye karşı takıp ettı
ğimiz siyasetin temelini t:cşkil 
temekte olduğu ve teşkil edece
ğini size tekrar söylüyoruY .. ,, 

-~--1111a:----

Amerika Rusyaya 100 
milyon dolar veriyor 
Vaşington, 17 (a.a.) - Re~ 

men bildirildiğine göre, Amerı
kan harp levazımı satım alabil -
mesi için, Amerika Rusyaya :oo 
milyon dolnr temin temektedır. 

YENİ SABAH 

Reza şahın 
• 

eyannamesı 
( Baı tarafı 1 inci eayfada) 

rck yerime velihat Şahpuru ta
yin edi~nnn. Bütün I.rıı.nı ve 
orduyu ona. emanet ediyorum.,, 

İran B~ekili bunları söy~ 
ledikten sonra yeni şahın Irwı 
kanunu esasisi mucibince kanu
ni olduğunu ve şahın kanunu e
sast hlikümlerine tamamiyet ri· 
ayeti taahhüt ettiğini ifade etr 
miştir. 

Başvekil müteakiben İngiliz 
ve Rus kuvvetlerinin Tahran ü
zerine ylir\idüklerini söylemifi 
ve İngiliz - Rus hükumetleri
nin ibu hususta 1rana teminat 
verdiklerini ilave etm:iştir. 

Sa.bık Ş-.tJı t,,folı<!rul gitıniş 
Diğer taraftan Dcrlin tnra

f ından verilen bir habere göre 
sabık §ah ~ı ahran<lan ayrılarak 
Asfahana gitmiştir. · 
Sabık Ş~ı ha!dunda müta..lro.lar 

Mecliste bir nıc'bus, 20 sene
denberi hüküm süren \'e devlet 
umurunda her saliihiyeti nefsin
de toplayan eski şalım yaptığı 
zararlan yenisi telafi edece'k 
midir? diye sormuştur. 

(Radyo gn7ııe~İ) 

Yeni Şahın B<illi.hiyctlcri 1Jek 
mahdut o'ln,oa,k 

Londra, 11 (a.a.) - İngiliz 
kıtaatı, 'l'ahran civarına yaklaş 
maktadır. Fakat .şehre girme -
lcl'ine \'e yahut şehit haricinde 
kalmalarına kwnandanlan ta
rafından karar verileecktir. 

Veli:hadın tahta ~ıkmasını 
müteakip çok mc.r:i bir takım 
ıslahat yapılncaJ..--t:ır. Yeni şah 
hakkında meziyetlerine göre 
hüküm verilecek ve saltanatı, 
selefinin salılhiyetlerine n~ -
ran pek mahdut ve fa.kat knnu 
nu esasiye :uygun olan saJMıiyet 
lerle açıhnış olacaktır. 

Sofya., 17 (a.a.) - Bulgnıis. 
tanın diplomatik mümessilleri 
tarafından ayrılmışlardır. İsveç 
elçisi kandaki Bulgar menfaat
lerini himaye edecektir. 

Bulgar kra!ı Hit
leri a a a ~ (ta 

(Bat tarafı 1 inci sayftıda) 

harbe girmesi anının hullıl etmiş 
olduğı.mdan haberdar edilmiş -
tir. 

Suriye demokrasi· 
er cephesi de 

(Bııı tarafı 1 lnol sayfada) 

dinfn Suriye eümhuriyeti reisi
ne terettüp eden bütün imtiya
zat ve vazife ile Suriyen.in mu • 
kadderntmı eline almasını ve bu 
maksatla mümkiln olduğu kadar 
Jasa bir zaman zarfında hüku
meti teşkil etmesini istemiştir. 

Yıne gazeteler tarafından 
neşrolunan diğer bir mektupta 
Suriyenin yeni reisicUmhurunun 
bu mühim vazifeyi kabul etmi.~ 
olduğunu bildirmektedir. 
Suriye demokrMile:r cephcsltıdc 

Suriye cUrnhurreisliğini kabul 
eden ekselans Şeyh Taceddin 
general Catroux'ya gönderdiği 
bir mektupla Suriye cümhuriye
tinin müttefik demokrasiler cep 
besinde yer aldıt;'l bildirlımişlir. 
Maamafih Suriyede İngiliz işga
linin harp sonuna kadar devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

<Radyo gazetesi) 

1Jfosllo11a bildiriyor 
Krasnaya Zciezda gazetesi ile 

diğer gazeteler, Sovyet kıtaatı
nın donanmanın ynrd.ımı ile bir 
çok noktalarda muvaffakiyetle 
mukab'l taamızn geçmiş olduk · 
lnrını bildirmektedir. 
Bir Alman fırkası imha olu,ulu 

Moskova, 17 (a.a.) - Rus kı
taatı, mühim bir Alman ordusu· 
nun ric'atini kestikten sonra 
Slautino nahiyesini istirdat et
mişlerdir. 

Lcııingrad bölgesinde cereyan 
eden baska bir muharebede, 30 
uncu Al.İnan piyade fırkası. ta
mamen imha edilmşitir. Ruslar, 
250 esir almışlar, yüz kamyon, 
bir tank dafi top bataryası ve 
daha bir çok malzeme iğtinam et 
rnj~lcrdir. 
R tl.8Jl4'!JO her ay gömlerileock 

· tayyareler . 
Londra, 17 (a.a.} - Unıted 

Press: 
Öğrenildiğine göre; 

ve birleşik Amerikıı., Rusy.ay 
her ny yfü·lerce av tayy ı si göıı 
dermeğ'e karar verı :ı nlerdir. 

Sovvetler birli<~inc bundan 
haska "tııgilterC' ı.·e Birlesilt Ame 
rıkadaki diğ~r si ahların imala
tından yüzde 5{) si verilecektir. 

Bu malz -nf:'nin b alı su İran 
yolu ile yap11" ı.t•ır. 

He.rlin l ·r '! ··por 
Söylendiı!ine göre l\alya hü- (Baş 'tarı:fı 1 ine ıayfad•) 

kumeti, Bulgarista.mn en ufak gün ?..nrfıncla 268 Sovyet ta.yya 
bir fedakarlık yapmaksızın ara- resi tnhrip edilmiştir. Ayni dev
zi itibarile bir çok kazançlar te- re zarfında Alman hava kuv _ 
min etmiş olduğunu nazarı dik- vetleri ·~ tayyare ka\b tmiştir. 
kate alarak, Alman har'ciye ne- Atltintiktc 6 getni batb 
zaretinin bu mütaleasını tasvip Bedin, 17 (a.a ) _ Alman u-
temiştir. mumi karargahının resmi tebli-
Makedonyı- l"ki nüfuz mın -

1 
gwi: 

takalnn me.sele3i hakkında 1- Şarkta taarru7.lanmız büyük 
taly:ı ile Bulgari:.ıt::ın arasında ı mikyasta bir hareket yolunda 
mevcut gerginlik zail olmuş de- t inkişaf etmektedir. 
ğıl<lir. J Atliinti!i''n şimalinde dcnizal-
Kınma karşı taarruza başla- tılarımız dü 1'llanJ'l ceımm 27 bin 

nılmak üzere Kn.radenizdeki bil- ton hacmbde altı ticaret gemisi 
tün limanları kapaması husu 1 ni babrmıştır. 
t>tınun Ahnanya ta~ı.ndan B~l- 1 =========:;::======= 
garistnna ernredılmiş oldugu 
söylenibne.ıcındlr. J Alt~BI 

Rumanya, bu tedbiri evvelce 
kabul etmişir . t 

İtalya, Bulgaristana. Mo:iko
va ile dipla.~ mUnn.s etlerini 
kesmesini tavsiye etmektedir. 
Bulga.rist2n \')'f'.t iflQtusuıa 

om p ıre.rdJ. 
Sofya. 17 (a..a.) - Ofi: 
Bulga~'hüklımeti, Sovyet hü

kufımctinin H eylül tarihli n<>
ta..~ cevabını vermiştir. 

Bulgar ınotası, Sovyet nota
sının iddialarına noktası nok· 
ta.sına cevnp vennektcdri. 

Bulgar notası. Sovyet nota - . 
sının mesmu olamıyacağını be 

si 
BU ' Yeni Mevsimine başlıyor. 

rogramı: 

yan ctım~kte ve netice olarak 
surette muvaffakıyet kaza.nıl- •Sov t ıkümetinin Bulgnri& 
mış .bir t.araf ı bulwırnamakla tan v~knyii hakkmda fena ma 
beraber önümüzdeki hafta zar ıumat alm~ olmasına tees.~ur 
fında bütün cephe bo:ruuca ol- edere'k Sovyetlerin Bulgaris -
masa bile hava harekatının de- tanda dahili niznm ve asayi~ 
wmı ve büyük kuvvetlerin Le temin için zaruri addedilen t . 
ningrad üzerinde teksifi mu- birleri ittihaz etmesini ynnhş 
hakıkak ~bidir. Bu arada Mmı- tefsir dımekte olduğunu ilave 
kovaya karşı dn. taarruzl,ı nn eylemektedır. 

a iler d s nda 
Heyecanlı ve Muazzam Film 

Ayrıca: 

1 - Türkge Sözlü 

M•tbuat u. M. Mcmfcket 

Jurnalt 

2 - RENKLi MIKIMAVS 

şid<letlcneccği t:nhmin edilehi- ======================-======:z::= lir. 
Orta Şank Afrikasmda sültÜ· 

netin devam etmesi, Alınan tay
yarecilerinin A.k<leniz havaların 
dan çeıkilııniş olmaları dolayt.-U
le, İtalyan ha vncıbğı taı:a.' ı 
dan pek de hareket getinte
miyeceği düşünce ve kannatinı 
vermektedir' Bu arada Sovyet • 
Ahnan cephesini daha hatif bir 
'.Mihver baskısında tutabilmek 
gayı-etiyle garptan tevali ede -
cek bir BüyUk Britanyn taarru
zu da beklenemez. .Ancak mah
dut sayılı ve tek tayyarelerle 
daha ziyade keşif ve devriye 
kolları çıkarılacağı ihtimali çok 
fazladır. 

Harbin bu haftasında yiik Le 
ningrad üzerindedir. Bu müstah 
kem yerin işgali ta.maınlandık
tan sonradır ki Kiyef mınt.n.ka.
sına tevcih edilecektir. 

Moskova, ara sıra yoklana
cak bir taarruz istikameti ola
rak Jmlınakt:a devam edecektir. 

Emekli milteh.as.<>ın 
tayyareci: 
A. 

Maarif Ve illiği 
Eı·kek Terzilik Okula müdirliğinden 

ı - Nıharl, parasız ve muhtelit olan erkek terzilik okuluna en nz ilk 
okul mezunları aluur. 

2 - Ot yıllık dikiş tahsilincten SOru-8 talebeye dikiş ve dörduncü ne 
biçki tahsilinden sonrn da biçki diplomRSı verılir. 

3 - Saat 19.30 dan sonra ve biçki tedrisatı için aynca gece kursları 
vardır. 

4 - Kııy.ıt devam etmektedir. 
Fazla iznhnt almak iı;in ok.ula mür.acaat 

DIVANYOLU, 
(llllO) 

Telefon: 22480 

ıst~nbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
i /etmeleri.umanı nıüdüı·lüğünden 

1 - Keşif bedclı 13,533,05 lira tutun BUyukderede, Aksuraydn ı:c 
Kadıkoy Bahariyede inşa edilecek 3 ndet muhavvile merkez.! inş.:ı ı işi açık 

ekSiltme usulü ile ihale edilecektir. 
2 - Eksilbne .2/10/1941 pcrFCmbe günU sant 10 da Metro h::mının 5 

incı katında yapılııc.aktır. 

3 - Muvakkat teminat 1014,&9 liradır. 
4 - 1 teklilcrin pnı ı ol, r VC'l'ilMektc o1an ,artruımclcri 

ıı.ımdan nlmal:ırı ve k unı ve ık:ılıın ve muvakkat 
edilen eWı ve ıoaatic kom ı;yonda hazır bulunmaları. 

Leva-
il ılıın 

Sa 

i a da abancılar er Sa hah 
(Bat tarafı 1 lncJ eayfada) 

ayın üçüncü günü ilk saflarmıı- Az maaşh koçnk 
za saldırdı.. Bunlar yUz kişi I d . 
kadardı. J3uşire bir yol açacak- memur ara aır" 
lanın ümit ediyorlnrdı. Reis A- J ~ -1-
li başhrında bizzat harp ediy<>r-

D ünyayı kamp ka.vctraın' 
du. :ı-,._. a+...m ... ;.. -.11.. .......:~' 

Ateşimizle önlenen bu mühıar- ua.& 1' ""'9~ Dallı 
ciml~ bırden bire geri döndiller sükfuı içinde ya.sa.yan mftbar 
J!cis Ali onları bağırarak tak· yurdwnuzda. da şu veya bu ~ 
rnr ılerlemeye sevketmek ister· kilde bir takım tesirler doğura 
ken bir kur$UI1la ~yuvarlan- ca{;rı şüphesizdi. Komşunun evi - J-·- yanarken kendi evimizin bu dı. dan 

~/asmu.::ı oı:alarda idi. Bu hl- yangın az çok ~ gö 
d iscnin uyand•-'"..,. kin ve gır sini t.abli telft.kki etme'k icap ~ 
zabm itidal ve ... ~rete çevril- der. Bütün dünya münskalesP 
mesinden evvel §eyhleri ve Jm.. nin felce ~' nlem.leketten; 
hileleri harekete geçimıek i<:in memlekete yalnız tayyare saldı .. , 
büyUk bir gayret sarfetti. Her nlıp kuş uçurtulmadığı şu hen 
ta.raf w-a .. rak adam to ladı gfmıede zn.rorl ih~ madde-' a ·~ P · ıerının· • bir miktar ... nı,.,.,,,ı.,...,esi-Bu sefer toplanan kuvvetler J ~.uu 
iki bin kadardı. Bunun mühim ne neden şaşmalı!.. Elverl 
bir kısnu Zair Kadirhanın emri ki zaten t:ereffüe doğru giden 
albnda bulunuyordu. fıyatları ilıtıkur ve z!ııcirleıne 

l\luha.rebe ve Si mel aneti büsbütün baş dan<lfı· 
Bu§ir yakınlarına. kadar so- recek bir yüksekliıe fırlntma -

kuldular. Bir gece sırtlama bu- sın. Bunun önüne geçmek ı tln 
lunuyorlru·dı. Vasmus onlara or- hük\ımetle millet elelc v ıi.p fü ... 
talık aydınlanmadan siJ.8.h at- tikfu-a ka~ı hnrp açıp cephe 
mamalarını sıkı sıkı tenhih et- kurmuş bulunuyoruz. 
mişti. Vasmusun ~ziinii dinledi- Fakat yurd dı~ınd:ıki hadi
ler. Sabahın saat altısında elin- selerin mevlUdu bu yükseli§!er ve 
de tüfek olanlar ateş etti. Olnu- şıdetli mücadeleye rnğmeıı bir 
yanbr haykırışarak, koşarak turlü can vermek istcmiy~ 
!birer taş atma.kla iktifa ediyor- fırsat buldukça roel'anete de
lardı. va.ma yeltenen ihtikar billıassa. 

İngilizlerin planlan §U idi: Bir az maaşlı kücük memurlanmı
süvari müfrezesi şehrin gerisin- zı müşkül bir dunmuı sokmuş • 
de saklanmıştı. Bu muhacimle - tur. 
rin bütün ricat lıatlannı lkese
cekti. Piyade Buşirı çeviren a
ğ .. çl-arın arasıııda idi. Kabile 
erkanı hücuma. kalkacaık olur
sa etrafın sanlnıası tehlikesine 
maruzdu. Eğer ricat ederse sU
vari tarafından rirat vollaıı tı
kanacaktı. Onlar için w çıkar bir 
tek yol vardı: Geldikleri yoldan 
yani Tacibostan iJtikametinden 
dcııhal geri çekilmek .. 

Gelir, muayyen, fakat mas
raf yükselişe doğru kayan bir 
talıavvül arzettikçe mukannen 
varidatla bütün bir ayın i:hti
yaçlarıw muvaffakıyetle karşı
lamak her babayiğitin kiirı değil 
dir. Hele küçük memurun ba~ 
şuıda !kalabalık bir aile de bulu
nacak olu:ı-ı>a mesele büs1;utün 
çetinleşir, içinden ,çıkılması çok 
müşl·ill, batta inık3nsµ bir hale 
gelir. 

Taşralı bir memur lmriimden 
aldığım bir mektupta deniliyor 
ki: 

Fakat hav.adan gelen bir mu
cire onların imdadına yeti!'iti. 
Güneş doğarken df'hşetli bir sis 
etrafı büriidiı. Yollar gorüıı -
rnez oldu. Bu vaziyette yolu bul
r için, hatta adını atahılmek "- Yarın maaş giinU. Elime 
içın ancak Taci bostanlı olmak geçecek ( 40) liradan beşini 
la.znndır. bankaya vcrCCCb"rim; borcum 

İngiliz topçusu rastgele ate§ var kesiliyor. Kalıyor (35) lira. 
actı. Bu ateş Zair Kadiı-hanııı Bunwı beşi ev kirası. kaldı (80). 
kumaıı<la~mdn.ki kuvvetleri bir Şehrin suyu içilmi~'Or, su pa
müddet oldukları yere mıhladı. rası iki lira.; kaldı mı (28) lira.? 
Fakat ateş dunmca ilerlemeye Bütün bir ayııı en mübrem ihti
başladılar. Bağırıp çağırıyor, yaçlanru işte bu (28) lira ile 
silii.hlarım sağa sola sallıyor - ka~lımıaık medburiyetindeyim. 
tardı.. Cok yak:la.ııın~lardı ki Halbuki başımda lka.labalık bir 
birdenbire İngiliz topçusunun ve aile var: (11) çocuk, anaları ve 
piyadeffiııin ateşiyle karşılaştı- ben .. Geçen ny bakkala bir şey 
lar. Sağdan soldan, ağaçlar a- veremedim, t:s:'bii o da krediyi 
ra •ncbn fisluran ateşler mtiha- ikcsti. Ne yapsın? O da ha'klı ...• 
c;mıeri şaşırttı. Geri döndüler. Halbuki hesapta hasta.hk var, 
Kaıma;karışık kaçışmıya başla- ildç param var, e ise vnr, iklııı
dıfar. Fakat gerilerinde bekle- dura var... Hül&sa var oğlu 
yen süvariler ne oldugunu anla- var .... " 
yamamı§lardı. Burada okuyucularımw:ian 

Çilnkü hiç b1r şey görmüyor- !birinin derdine t.ercümnn olmak 
!ardı. Yalnız bu binlerce Jtimnin suretiyle teşrih ettiğimiz bu 
ayak sesı duyuhnıya a.Şl~'lll-, meaele ile bükfunet:imizin mCl!r 
ca ha.rokete geçtiler. Çoğu at-' gul olaca.&'l.Dı hatta beliti de şu 
lanna b nmiye vakit bulama - anda meşgul o~-ta bulundu
mısla.rdı. Böylece açılan ateş ne- ğunu bile ümit ediyoruz. Zira, 
ticcsinde kaçan kuvvetleıin üçte meselenin bir cok mali safıı.ha
bıri dü iliiildü. tı va.roır ; "Asgİlri geçhn., !lru1c-
Bizım taraftan da seksen ki- tarı olar&k tesbit edi.ILnesi icap 

şi ndar ö1müştü. (Başka bir eden bir haddi dikkat gözü ö
istat.istik bu miktann yüz elli nünde bulundunna.k :tizııngelir. 
olduhımı bildirmi r.) Hayat ihtiyaçları karşısında 

Dağlılar ancak sisin yardımı bütçelerinin kifayetsizliği tabak 
ile lruvv tlerinin bir kısmını kur kuk eden ufak memurlar her 
tara'bilınirjlerdir. Ve ikinci Bu- zaman olduğu gibi derdl rintn 
şir muh&ı·ebesi de böyle bitmiş- devasını gene hükfunetin müş-
Ur. fik kucağında bulacaklıuı:lır. 

Bu muharebe gene kabilele- A. C. SARAÇOGLU 
rin ııicatiyle neticelenmiş olmak- ·~!'!!!!!R!:!!!!!!!!!!!:~~~=""""~~..,..~ 
la berabC'r süvarilerimizin mu
vaffn:luJ et.sizliği yüzünden Vas
musun itibannı arttınnıştı. 

Bunuııla beraber n""tfoccte 
muharebe Vasmus için h •yırsız 
olmuc:tur. Muh.arsbenfrı lngi -
!izleri lr.andan kat'i ol:ı.rnk sür
d iığü suı·etindc bir ilan bütün 
1ralı.ı dolaştı. 

Onmiide bir ianı.m 
Bu son muharebe kahilclerin 

İngilizlere karşı top c ilk hu
rckcltcri olduğu gibi n hare
ketleri de olmuf;t;u. Bir dalı bu
nu tekrar edemediler. Arıcak 
ktiç.ük miinferid hfidiseler oldu. 
Buna nmke.hil cenL.Vı İr n kay
nEl#lyıor<lu. F'ars valisi Mukbertis 
saltana bu hareketlere. tnı kay
naşmalara goz yumuyor, fakat 
Şiraz j:ındarması hare"atı dik
katle takip ediyordu . 

Şirazda o gUnlerin belli başlı 
kahramanı Malum d Han ile A· 
li Han isminde iki pehhvan idi. 
Son muharebeden birk ç zaman 
sonra bunlar Şiraz'.'\ gönderilmiş 
lerdi. Yanlarında Ali Kuli Han 
isminde bir b:nbaşıye \•erilmek 
üzere mektup \•ardı. İki J>elıli
' .1nın Şiraza girişini gôrcn bir 
İranlı şöyle anlatıy<:ır : 

M:ihmut ve Ali I:lan, pchlivnn 
kıyafetini t.erkederek halk gibi 
giyınmh lcı '3i. Dôvüııiı~ orl.ıı, 
gözyaşı döküyorlar ve halkı 
kendilerini takibe davet edıyor
lardı. 

Göğüslerine vura vura Vekil 
camiine gittiler. Yollarmda bir 
takım ülema da. k neli! r { • 
şılamışlar, döv1inıo ': on'. n ta-
kibe başlamışlardı. t"l a da 
göz yaşı dökuyordu. Bu m t 
bu dövümneğe ı:ı bcp ne? 
mid f 

Cemaat diz çökmüş, habni 
dinlerken feryat edenler içeriye 
girdiler. Bütün cemaat hayre~ 
ve heyecanla onla.ra çevrildi. i\:
lerınden bıri Kur'anı Kerimden 
bir Ayet okuyarak milli matcmın 
sebebini izah etti: 

- Reis Ali şehit oldu. Reis 
Ali öldü. Reis Ali ıit oldu ... 
Elbet o lr şchittır. butün ~1-
1-az halla onun şehadetine gö? 
yru ı dö ., or. 

D \ıolı. ağlal U1.k .u. 
I erken imam ayağ~ k. 11 a-

rak :minbere çıUı ve yük lı 
scsl : 
- Aliyi öldürdüler, fıika.t onun 

isml ebediyen yaşayacaktır. 
Bütün cemaat heyecanla Y· 

ni kelimeleri tekrarlayınca 
imam devam etti: 

- Ey kQrka.k cemaat, ~li 
ağlıyorsunuz.. Fakat istikb:ıl • ' 
daha çok ağlayacaksınız. Çün
kü !renklerin Şiraza hft..~tm ol. 
ca:klan zaman yakındır. Siz on
bı.nn lkarşısında el nçıp dilene -
ceksiıiiz. Elinizde. avucunuzda 
bir y kalmıyn.cak. Bazı ltiJru -
!er bana gelip eoruyorlnr: "Talı 
mndaki devlet bitaraf olduğum. 
ilfuı ediyor. Bu vaziyette biz n -
sıl ilaha sarılırız?.,, T· ,randa 
bir devlet olduğunu bana yalnız 
bu sözler ha.tır:latıyor. Slı: ah
nrnksımz. lran devleti bır liltan 
ib.ı.rettir. E;~ frruıııı bir devl
leti olsaydı, Iranda ecncıbi hüku
metler hüküm sürer mi idi? N -
z:.; lar korkudan tirtir :titr yor
lnr. J)evlet Ur f!'Ölged n tm 
bir şey değildir. KcnJ.ınizr• bn ..., 
k l bir hti&l'ı.nı t St. ..... 

dır 'l h aııd. i " 
di m ' iulcnnden b. 
)•ıı ~v tur. 

1 
J 
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L..vazan: M. Sami Karayel 99~ 
Çünkü her iki pehlivan da 

ice~ı ve usta idi. Her ikisi de 
aynı okkada idi. Her ikisi de 
ştmşek gibi br adamdı. 

bir pEtılivandı. 
l§te, Hergeleci, bu, kahveye 

iJ:ımiştL Sırtında kisbet zembiJi, 
arkasında sako ve poturu, belin
de kırmızı kuşağı, başında sarı
ğı, pos bıyıklarını elleri arasın
da burarak kahvenin bir kö§e
sine oturmuştu. Kaıh.vede kim
secikler yWmı. 

-{K--.~ Ef ( 
~···~ • - Hayır.. Bu suretle mua-ı Fakat çok teessüf ederbD· ~ 

Stzyokunun dedği do~dur. 
Gilre.ş kanşık olnrdu. Yani, k'im 
ld.mi yeneceği kestirilemezdi. 

F:lkat doln dizibı bcWı bir 
gödeş olurdu. vesseltm. Hülçsa 
llerıl'eleci, baş pchlvan olduf!u 
zaman ortada BilAl pehliv 
vardı. 

Hele Adalı Haltl, anut ikmcı, 
cüret.klır, yılmaz bir pehlivan
<4. Onunla güreşi göze almak 
bir.mesele idi. 

ÇDnkü af{ır ve ezici bir adam
dı. Yenici olduğu chetle karşı
sındaki pehlivanı kırarak mag
lup etmek isterdi. Böyle bir pch 
livanın başa çıkmak kolay de
j'?ildi. 

Koca Yusuf gib kırıcı ve zor 
pazu bir pehlivan bile Adalı Ha 
lili bir türlü meydandan çıka
ramamıştı. Ve kmse de çıkara
mamıştı. 

Fakat Çolak Molla da Herge
leci de her nedense Adalı Hali
l! kolaycacık ortadan çıkarmış
lardı. 

Hakikaten Çoak Molla ile Her 
J{elecinin bu muvaffakiveti in
sana hayret veryor, ve bu zayıf 
adamların nasıl olup da bu mu
valfakiyetleri elde ettiklerine 
hayret ediyor. 

Her ne se şimdi ~elelim Her
ıelednin baş pehlivanlık güreş 
!erine. 

Hergeleci usta11mdan aynlmış
fJ. Artık başlı başına dola~ıyor
du. İşi gücü güreşmek ve köy
den köye, güreşten güreşe git -
mclrti. Nerede güreş varsa 
Hergeleci orada idi. 
He~leci, seri.zat dolaşırken 

Diıne~kaya düştü .. Dimetoka
da düğün güreşi vardı. 

Hergeleci 'bütün ilkbahar ve 
yaz, sonbahar güreşir, dolaşır
dı. Ne kndar para kv.a.nırsa ke
merine yerleştirir ve kışın köyü 
ne dönerdi. 

Hel),"eleci, .Dinretoknyıı. hiç 
gelınemişti. Onu orada. tanıyan
lar dn yoktu. Sırtında kispeti 
bir kahveye indi. 

Di.metıokanın bir iki kalıvesi 
vardı. Gelip geçenler bu kahv~ 
lcrde konaklardı. Hcrıgelecinin 
'.konakladığı knlıvenin sahibi ih
tiyar bir adamdı. Ayni zaman
da da btı kahveci evvelce güreş 
kurmuş bir pehlivandı. 

Fakat ihtiyar kahveci, koca
mı~ olduğu halde daha hala gö
zü çöplilkte idi. Pehlivanlara. ve 
pehlivanlığa aşıktı. 

Kahvecinin ismi İsmail ağa 
idi. Başaltına kadar muvaffa. 
kıyetli güreşler yapmıştı. Usta 

KahV<ecl, bfıt pehliva.nın geldi
ğini anlan>.,, ,Çünkll Jdsbet 
zemblli vardı: 

Fakat ~rdilğtt pehlivan ufak 
tetek idi. 1small ağa, m.üştertsl
ni sel8.m.Iadı. Ye ha§ iJeee ba§l&
dı: 

- Ho~ geldin eıvlAtU. , ..... ı 
- Hoş bulduk baba! 
- Güre.'.)e mi geldin? 
- Allah sağlık verirse öyle! 
- Küçük ortaya mı tutuyor 

sun? 
- Allah nasip ederse? 
- Nen.ılisin? 
- Ezerçeliyim? 
- Ha, işitmişimdir .. Ezerçe, 

Şumnuya yakın bir köy değil 
. ? 

mı. 

- Evet baha! 
- Öyle ise sen tanıyacaksın? 

Dur hatırlayayım .. Ne idi ismi? 

- Ha! Hatırladım.. İbram 
pehlivan ... 

- Ezerçeli İbram pehlivan. 

- Çok yaman bir pehlivan 
imiş.. Bir çok kişileri yenmiş ... 

- Torla1dı Deli Hafızın <;ıra 
ğı imiş? 

- Tabit sizin köylü olduğu 
için tanıyorsun değil mi? 

Deyince, Hergeleci, hiç boz
madı, ve: 

- Evet ba:ba., tanıyorum .. 
- Bu pehlivanın çok medhi-

ni işittim.. Fevkalade usta ve 
şim.cıek gibi imiş .. 

- Başaltını temizlemiş.. Fi
libeliyi, E;ı;inelik-ri üst üste yen

• 1 
mış .. 

- Doğrusu, ustası Deli Ha
fız da. yaman bir pehlivandır. 

- Hakikaten böyle işittiğimiz 
gibi bir pehlivan mı bu .. Elzerçe-
li lbram? 

- Öyle baba! 
- Çok isterdim bu, pehlivanı 

görmek ... 
- !nşaallah görUrsl.inüz ? 
- Oğul ben de pehlivamm ! .. 

Başaltına kadar güreş tuttum .. 
Bana çalık lsmail derler .. 

., ( A r l«ıaı oor) 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
/akültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 
ı - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü Veteriner fakültesi asker! kısmın bu 

J?l ııivil tnm devreli liselerde iyi ve pek i;yi derecede mezun olan ve olgun
ltik imtihanlarını vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir. İsteklilerin 
.,afldak,l şartlan haiz olması lbımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B - Y~ı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

snijşalt olmak cdll rekAketi, olanlar alııunaz.> 
D - Tnvır ve hareketi, ahlikı kusursuz ve seclyeşt satıam olmalı:, 

E - Aılesinin hlç bir fena bal ve IÖhrett olmamak cbunun için de :uı-
bıı&a vesikası ibraz etmek> 

2 - tsteklilerin müracaat istidalanna fU vesiltalan ballamaları lhımdır. 
A - Nüfwı cüz.danı veya musaddak sureti, 
B - SıhbaU hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve aşı 

klltdı, 
C - Lise me"Luniyet ve olgunluk pehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındıfl takdirde askeri kanun\ nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt senedi. 
Talebe okuldan istifa etmek i'>terse okulca t&nakkuk ettirilecek .mıısraflan 
birden verir ve bu da tnahhüd senedine kaydedilir. 

E - Saralı, uyurken ıezeo, sidikli, bayılma ve ~rpınmaya müptea 
obnadığı hakkında v8lilerinin noterlikten tasdikli taahhildnamesl. •Bu ı:ibl 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anla
planlar ()kuldan çıknnlır ve okul masranarı velilerine ödetilir. 

S -· :lstek.liler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat cdeceklec ve ıubelennce 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten ııonrn Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri 
talebe Amirli!ine gönderil«ektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ine kadardır. 
Bu tarihten sonra muracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat ıııra
sıne ıöredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilen 
ıere müracaat eWkleri asloorlik subelerile teblicat yapılır. (6933) 

Yablı 

Yatısız 

NlpnUıtında Karakol kal'f11ında •••••••, 

IŞIK LİSESİ 
A N A, I L K, O R T A, L I S E 

Kız 

Erkek 

Ttlrkfyenln en Kkl huıuıi. lhıeefdir. Kayıt.için h~r gün mDracaat 
olunablllr. Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879. 

Baş, diş, nezle, grip, rom~tizma 
Nevralji, Kınlllık ve· Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

icabında gOnde 3 kaşe ahnabfHr, 'Her yerde pullu kututafl ısrarla isteyiniz. 
: • . . • • • • • • • • .• • • • _, •• <; -~ ;.-..:,;• ~·. • ', ·.1 . • . \lıi.. . • 

. T!~. ' 

Adliye teşkilabn- 
d a yapılan 
değişiklikler 

Adliye Vekfılcti tarafından hazırla
\an hakim ve müddeiumumiler ara
sında deği~iklik yapılmasına d:ıir o
lan kararnuıne yüksek tasdika ikti
ran etmiştir. Kararnameyi yazıyoruz~ 

90 lira maaşlı Trabzon ağır ceza 
mahkemesi reisliğine F.dirne hl'ı.ldıni 

Niyazı Kayalar, 90 lira maaşlı Mar
din ağır l'eza mahkemesi reisliğine 

Afyon mtiddciumwniSi Tevfik Erinç, 
70 lira maaşlı Mudanya hCıkiınliğine 
Bitlis hakimi Cevdet Gi.ınay, 60 lira 
maaşlı Bitlıs hıikimlitJ.ne Nevşehir 

muddeiumumisi Halil Uiur, 60 lira 
maaşlı Nigde u~za MkımliıPne Nigde 
a:ı.ası Cel!iletün S:ıyııı, 50 lira maaşlı 
Sivas ce'la hi'ıkımliiine Diyarbakır 

nıuddeiuınumisi Mahir Olkiısal, 50 
Ura maaşlı ·r~kopru hukuk hflkimı~ 
gıne tı:rnyız rnnhkemesi rapoı1.iiro 

Ct." dt t Nuhnrt, 50 lira maaşlı Ordu 
ln.kuıc hiikimlığirıe Ceyhan hukuk 
hfıKimi Ali Yümnu Oktar, 50 lira ma 
::ı'ilı Dıızte Sulh hakımlığiı1e Haran 
sulh htıkimi Tahir Bayar, 50 lefra 
nıaaıılı Seferıhlsar hflkimlığine Ava
nos hukuk hakimi Şemı Gen;l!k, 40 
lira m:ıaslı F...<"kişehir ce?a hlikiml! -
gine Zongul<lnk muddeiumumisi Ze
ki Levend, 40 ılra maaŞlı Temyiz 
rmıhk-emesi rnportörluğünc Ankara 
sulh htlkiml S:ıbıha Tnşçıoğlu, 40 U
ra maa:}li Kelkit htıkiınlığirıe Siırt 
eskı sıilh h!ıkimi Sabri Dündar, 40 
lira mmı~lı Ba!rıı muduciumumiliği -
ne S:.ıfranbolu muddciunıumuıi Ziyn 1 
Ynlkut, 40 lirn maaşlı Ayancık hli
kimlığınc Tire l·cza hfıklmI Selfııni 
Kuzuc.-uoğlu, 35 lira maaşlı Knrııl"aı;u 
Mkimliğine Mesudıye hlikimi Ömer 
Adıl Tola, 35 lira maaşlı Anknrn ha
kim ınuavınliğlnc Hayrcbolu hllkiın 
muavini Kemalettin Yike, 35 lırn 
maaşlı Tunceli sorgu Mıkım! ğıne 
Cızre hılkim muavmi Halı! Ertem, 
35 hm manıılı Alaca müddeiumumi 
muaviıılıgıne Karlıova sulh hl'ıkım 
muavıni Necati Aydındogan, 35 llrn 
maaıılı Havza muddcıumurnt mua -
vinlığine Buldan muddcıumumi rnu
avıni Kadri Kara!ııkıoglu, 35 leım 
maaşlı Safranbolu ıııuddeiumumi 
muavinlığıne F.rzurum hakim ınua -
vını Emın Akyıız, 35 lira maaşlı Bul-

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet San~ığı 

müdürlüğünden : 
Ayşe Mfış<!rrc! 23103 hesap No. s ile Sandığımızdan aldıEı 200 liraya 

karşı Fatihte Husambcy mahallesinin Hacı öm~ sokaimda 19 No. lu 
evini birinci derecede ipotek etm lııtir. 

Dosyada mevcut tapu kuydı sureti, Fatihte HUsambey mahallesinde 
Hacı ömerpaşa soknfında eski 37 yeni 19 No. ıu 86 metre murabbaı mik
tarında bahçeli ahşap evdir. 

Hududu: Tarafları Kıırşunl..'ll Mehmet haneleri bah('eSi ve gümrük 
ketebesınden Ali bahçesi ve Şaziment bahçesi ve uhde:;inde kalan mahal 
ile mahduttur. (Mezkür gayrimenkul 500 liraya başkasına 2 inci derecede 
ipotek ise de bunun sandık ve müşterilerin hukukuna tesiri yoktur.) 

ikra7.a esas olan muharr.min rapor•ına göre 84 metre murabbaı olup 
bunun 55 metre murabbaı üzerine bina ınşa edilmiştir. Mezklır bina iki 
buçuk kat olup ı -incı katında 3 oda, 1 mutfak, 1 bala, 2 inci katında 3 
oda, ı hala, 1 sofa mevcut ve difcr yarım kkt tavan arasından izaret ku
yu ve elektrik tesfratını havi bahçeli ahşap evdir. 

Borçlu vadesinde borcu vermediğinden hakkında yapılan 
•takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı mad 
desine göre satılm11.sı icap eden yukarıda evsafı yazılı bahçeli ahşap evin 
tamamı bir buçuk ny muddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu si<;il 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (125) lira pey ak

çesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin temioat mektubu da kabul 
olunur. Blrikmis bütün .vergilerle beledi~ resimleri, vakıf icaresi, taviz 
tutarı ve tellfıliye rüsumu borçluya oıttir. Arttırma şartnamesi 20/9/941 ta
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri ı;crvisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicll kaydı ve ~air lüzumlu malCımat da Ş<ırtname
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik e 
derek satıhta çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
telılkki olunur. Blrınci arttırma 5/11/1941 tarıhine mfuıadif çarşamba sunü 
Cağaloğlunda kAin sandığımızda !'la~t 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakk.nt ihale yapılabilmesi irin tekut edilecek bedelin tercihan alınma-
1'11 icap eden gayri men.kul mükelleOyetlle sandık alacağını tamamen l!ee
mi.ş olması şarttır. Aksi takdirde son arltıranın taahhüdil 
baki kalmak şartile 24/11/941 tarihine musadif ~rtesi günu ayni mahal
de ve ayni saatte son arttırması ynpıl:ıl"aktır. Bu arttırmada gayri men
kul en çek aı ttmının ustilnde bırakılar.ıktır. Hakları tapu siC'illerile sabit 
olmıynn alalrndarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu!!ile 
fı.ıiz ve masarlfe rlnir idcftılarını 15n tarihindc>n itibaren 20 gtln içinde evra
kı müsbitclerile bertıhcr da"rcmi:r.e bildirmeelri lazımdır. Bu suretle hakla
rını bildirmemiş olanlarla hukları tapu sicillerıle sabit olmıyanlar satış 

bede.linin paylaşmasındnn hariç knlırJar. Daha fazla mahlmat almak isUyen
lcrin 40/~350 dosya No. sile snndıgım ız hukuk işleri ı;ervisi11e miiracııat 

etmeleri luzumıı ilfın olunur. 

OIKKAT 
Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 

icıtiyenlere muhamminlcrimizin koymus olduğu kıymetin % 40 nı tccavUz 
etmemek üzere ihnle bedelinin yıırısınn karlar bor<: vermek surctilc kol:ıy-
lık göstermektedir. (8292) 

~ ..... m ... E!!!!:~~~!S'21!t.ısE=ıilE!Emllllllllm~IZ!I~ 
Fırınlarda kullnnılan motörle işler ve 50 kilodan fazla mal alan 

Hamur karıştırma makinası Meanjör 
dan mıiddeıuııHımi muavinllgine Çı- AranıyOt'. F.linde olup salmıık istiy" nlC'r Yeni po~tah:ıne karşısında 
ı;ckdağı muudeiumuıııi nıu:ıvini Reşat Kızılay Hanı ynrıında 26 ııumarnya muracaat. Telefon: 22615 

özgecı, 35 ılrn mn:işlı l<~irne muddei •••ımmmmı•llilmmmm••••••••dl umumı ınuavınliı:inc Keşan muddeı- Wl•••••mam 
uınwni muavıni Fikret Davaz, 35 li- Devlet JJ1eteorolo'i işleri umum 
ra maaşlı Gc.rzc müddeıumumi mua- 'J 
vinllğine Akpağmtıdcn! muddciumu- miidiir/üğünden: 
mi muavini Necdet 'funay, 35 ıra 

1 

3656 numaralı kanunun hükünıleri d:ıhılinde ve 20,25 liralık kadrolıır-
maaşlı Beypazan hdkirn muavinliği-

da istihdam edilmek in.ere müsabaka ile ıki Fransızca, iki İngilizce ve iki ne Alucra hakim muavin• Sami A-
kın, 35 lira maaşlı Bozkır müddeiuınu . Almanca bilen ve hnlen yüksek mekteplerin birinde kayıtlı bulunmayan 

lise mezunu veya ortn ınektcp mezunu ile lise fen şubesi olgunluk imtihami muaavmllğine Hafik rntiddeiumu 
ml muavini Basri Doınıl, 35 Irama- ıunı vermiş 6 erkek memur alınacaktır. 

Aranan di!er şartlar şunlardır: 
aşlı Sırıdırgı miıddeiumuml muavin-

A - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya askere cel
liğine Ardnhnn muddeiumumi mun-

bine henuz, bir senesi olmak, vini Hasan Çiçeko~lu, 35 lira maaşlı 
Urla sorgu hllklmliğine Bursa sorgu 
hlıkimi thsou Tumkan tayın olunmuş 
lardır. 

Vardım sevenler cemi· 
yetinin müsamer_,si 

Askerlerimize kış hediyesi "hazır
lanması için tesebbüsler başlomışbr. 
Yardım sevenler ~miyeti bu husus
ta ömıynk olmuş, yarınki cuma ı:u
nu :ıkşamı sarıt 8.30 da Taksim ga
zinosunda bir yemek vermeli ka
rarlaştırmıştır. Bu münasebetle ga
zinonun numaralarına bilhassa iUna 
edılecektlr. Biletler gazinodan tedarik 
edilebilir. 

Açık teşekkür 
Hastalığıma yüksek bir hll7A'lkatle 

teşhls koyan Etfal hastahanesi dahili
ye mütehassısı Bay Ahmed Rasim 
Onat ile y:ıpUğı ameliyat neticesinde 
hayatımı kurtaran profesör M. Ke- , 
mal'e ve yardımda bulunan asistanla
rına gösterdikleri hazakat ve allıka
dan dolayı minnetlerimi sunmağn \e 
bu meyanda Şişi! Sıhhat yurdunun 
gayyur müdiresi Bayan Senilmyı say
gı ile ıınmagı mu~tcı-eın gazetenizin 
tavassutunu rica ederim. 

Hayrünniaa Atamer 

B - Nüfus kagıdında askeri durumu sarih olarak gösterilmiş ol
mak, • 

İsteklilerin memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı evr:ı.kı 

müsbite ile birlikte Eylill 941 sonuna kadar bir istida ile umum müdür
lüğe müracaatları. Müsabaka imtihanlarının yapılacatı yerler taliplerin 

müracaat mahallerine göre tayin edilerek tarihlerile ayrıca bildirileeektir. 
(644_? - 7989) 

C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evinde 4 adet 40 liralık birinci sınıf ve 4 adet 

35 liralık ikinci sınıf gardiyanlık ile 25 liralık hastahane hademeliği mun 
haldir. l 

Taliplerin dilekçe ile birlikte İstanbul Cümhuriyet Muddeiumumili-
ğine müracaatınrı. (8227) 

as----~=m ............... _. ..... ~ , 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANK_ASI 
Kuruluş tıırihl; 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttırk lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 

z•r•t ve Ticari her nevı bank• mu•melelerl. 
P•r• blrll<tlr•nl•r• 28EIOO llrıı lkramlva verlvot. 

Kırıkhan mal müdürlüğünden : 
l - Kırıkhan ka7.asırıa bağlı Gölbaşı ve Karasu nehlrlerile Hırsız ==================== 

pınan gölü cKarusu nehrinin Reyhaniye şosesi üzerindeki demir köprü
llUn alt kısmı> nın üç senelik balık avla.malt ve saydlye resmi iJUzama ve

rilecektir. 
2 - Senelik muhammen kıymet 8000 sekiz bın Uç seneliği 24000 yirmi 

döct bin liradır. 
s - Şartname Kırıkhan mal mudıirlüt\bıdıcdir nnu edenler oradan 

ölrcürler. 
4 - tlmam açık arttuma ile 24/9/941 çnrşamba gilnü sa:ıt 10.30 da 

ıtv.ıkhan mel müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat % 7/i hesabileı)BQ6 biQ sekiz yüz liradır. 
6 - Yukarıda ya:ı:ılı artırma günü ihnle atind<'l1. bir saat evvel ta

ti.ıU<:ırin dcp01.it akçclerlni mal snndığına yatır.ırak muayyen saatte mak-
lauzJılınnı komisyona ibraz. etmeleri illin olunur. (7936) 

ZA Y1 
1940 - ·1941 ders yılırıdn Bab:ıcski 

ilk okulundan aldıiım diplomamı 

kaybettim. Yenisini alocağımdan es
kisinın hükıml yoktur. 

Topkapı, Nevbchnr mahallesi, Ha
tipNnci sokak No. 47 de Hüseyin f 

Hllmi M~rsinlioğlu 

Sahibi: A. Cemaleddin 8araçoğlu 

Neşriyat MUdilrll: Moclt Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUrıoylar ve 
A. Cemaloddln Saraçoğlu matbaası) 

Ziraat Baııkuında kumbaralı ve uıu ... "' ' tu".a.ı.1 ....... hesablannda en 
az 50 lirası bulu>tnnlara senede 4 dela çck!lec"elı: .kur'a He aşağıdald 
pllna göre ikramiye dı;ğıWClcaktır 

4 •d•d 1.000 Llralık 4.000 Lira n 100 aded 60 Liralık 11.000 Llrı 
4 • 500 • Z.000 • il 120 • 40 • 4.800 • 

4 • 250 • 1.000 •• 11160 • 20 
40 • 100 • 4.000 

• a.200 • 
D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a,,agı 

düşmlyenlere ikramiye çıktıfı takdirde % 20 fazlasiyle verilc.-eektir. 

Kur'alar senede dört defa 111\larl, 11llazi.rau.11 Ey· 
liil ve 11 Birincik.Wıun tarihlerinde çekilecektir. 

rızlnrıma fi'len cevap vermiş imkln bulamıyorum; - iJ 
ve benim müdafaa ettikim de servet namına ld\illı' ~ 
ped~ik nazariyelerlnı1 !lraw medıt-. ..» 
\reden file çıkarmış olaea~ım. 'F.a.zıl ~ ka,rısıI1$ ·(111' 
Bin öksüz çocuğu istiap ede- m ___,ııır 
cek binalar en son te'kemmülA - Rica ededwı, dedir ~ 
ta uy.gıı •larak yapılacaktır . le eğ~~ f4 t

0 
Tahsil o ... arı sıkmıyacak, bu- min ederim. Tamamen l-tıt 
lundukları muhitte üzüiwek sövledim.. 
d~ eğlenerek yaşayacaklar, 'J · otJf!.. 
:vetloecekler. Bütün idare be- "-"'-~ ~ 
ntm nezaret.\m altındadır; ""'6.u.ı.u..ı. ~:1 ..... 

muallhn kadrolını tanzim edil- rafımdlep t;;~;}ıni red ~a.k ll" 

miştllr. Maaşlar dolRun oldu
ğu için şimdiden birçok mü- için kaba bir tedbirden 
racaatlar vuku buluvor: bina- Fakat yanılıyorsunuz. J3ell . 
lann plii.nlan hazırlanmı~tır.. zilleti 'hiç:bir zaman gc's tcrJJl• 
Pek aT. zaman zarfında inşaata ceğim. Buradan defolup b! 

mek, hatta gebermek ·oık . f ""· 
baslayaca~ız .. Bunun için satın bundan daha munis gelen bit 
aldığım malikanC'de ormanlar, 
akar sular vardır; havası _ga- kirdir. Anladınız mı~ r,;-
yet güzeldir. Orada vetişecck - Yanılıyorsunuz, Fıızı~ . it 
.ı;?enrler hem irfan. hem nesil na tene-alil etJniyeeeğını7J~eı1' 

" yorum .. Fakat sizi temin f~rl 
itibariyle memlekete faydalı u- ki söylediğim sö;;:de hilfıf yN-
zuvlar olacaklardır. Ben şu anda fakirım, bel1'l 

- Bu tasavvur sizi biraz iti- den daha fakirim.. ~ 
yatlarınızdan ayırmış olmıva- - Mutlaka iş a.damınıztll 
cak mı? riııizle satın aldığı talwBa.t d 

- İnsana kendi sav'inin se- t" u. ,,ıy 
mere verdiğini görmüş olmak - Hayır, hiç bir sepeh-u> 
z- rki yanında itiyadın ne e- yon yapmadım.. ı 
hemmiveti var? - O halde sizi dolandırdl, 

- Tabii bunun ~n pek bü- soydular, emlakinizi gflSJJC 
yük bir paTa tahsis ettiniz. ler.. _,ıy 

Fazıl Kani sözüme: - Kendimin o kadar uııv-
- Paranın ne ehemmiveti o- olduğumu zannetmiyon11Jl· .-t 

lur! _gibi müphem bir tebessüm _ öv le jge ne oldu? MılY'' 
le cevap verdi. larmız nereye gidooilir? :ıt 

Ben ısrar ettim: Dilfikar müstehzi bır fl" 
- Siz.in gibi son dcN>cede netle ağır ağır şu ceva.b~ " 

zengin bir zat için böv le bir di: 
maksad uj!nında ihtiyar edile
cek masrafın ehemmiveti ola
maz.. Fakat okuvucuları ala
kadar etmesi itibariyle bu ta
savvorun kuvveden file çıkma
si için servetinizden ne miktar 
para avırdığ'ınızı sorabilir mi
yim? 

- $imdilik bir scy divemem. 
Masrafı narkası alınmAdan bıı
nu tayin etmek mümkün de><n 
dir. 

Muharririmiz. büvi.ik edih,.. 
teşekkür ederek yalıdan ayrıl-
mı.,hr ... 

·-.. +tan sonra, _ga?:f'te<IP 
P. "<:<:ee-c; hakkında birçok 
tafsilat veriliyordu. 

Fazıl: 
- Mutlaka, diyordu.. BE>ni 

tamamivle cileden cı'karmak. 
deli etmek istiyorlar. Her halde 
bundan el'!lenen, zevk alan biri 
var.. Ve bütün bu planı o -ha 
zırlıyor. Benim bu taahhüdü 
ifa edemiveceğimi bildiği i<;in 
bir S?"Ün beni ya bu memlf'ket
ten kaçırmak ve yahut kafama 
bir kurşun sıkma-klığımı bekli- · 
yor .. 

Bu fikir birdenbire onun bü
tlin sinirlerini yatıştırdı. Gaze.. 
teyi masanın üzerine bırakarak 
ayağa kalktı. Pencereden denizi 
seyrederek düşünüyordu ve bir
denbire karar verdi: 

- Gitmeli! dedi. Her şeyi bı
rakıp gitmeli .. 

Fa.kat nasıl ve nereye gide
cekti ? .. 

Ru su karıştırılmış süt mavi 
liğindeki semayı, fasılalı surette 
renklerini değiştiren güzel de-
nizi terketmek ruhuna bird~n· 
bire bir gariplik verdi. Kendini 
ya.hancı bir memlekette kimse -
siz, ilmitsiz kalmış gibi gördü. 
Bu :tğır yükün tazyiki ile nefesi 
kesiliyor gibi oldu; tanımadığı 
çehreler arasında kahna.ğa, his
sini anlanuyan adamlarla bera
ber bulunmağa tahammül ede -
miyccekti. Gözleri doldu; bir 
koltuğa düşerek başını ellerinin 
içinde çocuk gibi ağlamağa 
başladı ... 

- Fazıl!. 
Ellerini yüzünden çekti. Dil

fikar kar~ısında duruyordu . 
Bütün felaketlerinin müsebbibi 
olan müteaZ7...ım kadına uzun u
zadıya baktı. 

Arnlraında g e ç e n mü
c.-ıdelelerue ona karşı çok ağır 
sözler söylemişti. Şimdi gene 
dti.'?ilnilyor, perişan fikrinin kö
şelerini yoklayarak ona bütün 
nefretini ifade edecek tabirler 
arıyordu. 

Dilfikar gayet sakin bir ta
vırla sordu: 

- Neye ağlıyorsunuz? 
Ona fakirliği yüzünden zorla 

yerine getiremiyeceği bir taah -
hüt altına sokulduğunu bir daha 
itiraf etmeği nefsine yedircme -
di. 

- Bilmem. Bugün sinirler.iım 
pek bozuk da ... 

O meraklı bir çocuk tecessüsü 
ile tc.krar rordu: b 

- Sinirleriniz neden bozuk? 
- Bi1mcını. Havadan olacak .. 
- Ben başka şeyden zannedi-

yorum. Mesela belki şu gaıete
lerin yazdıkları yazılardan ko
pan fırbna sizi müteessir etti. 

- Tabii.. Onun da tesiri var. 
- O halde bunun çaresini iki-

mizin düşünmesi lazun.. .Müın
kiln olsaydı, sizi bu müşkUJ mev 
kiden kurtarmak için büyük bir 
feda.karlık yapmak falerdnn. 

G.. 1 -· " } - ,<mı egıme va.nncJ~<> .tf 
dar biiti.in servetimi ~s 
ğiniz İ!'"e vakfettrm! Va.kfı~ 
muamelesi dün biti! 

Fazıl, rüya gCirüyormuŞ 
elini alnından geçirdi.. f 

- O halde gazetelerde bil 
bu hücumlan hazırlayan,_°]' 
idare eden, benim sayleJJ'l(,"'ı:; 
sözleri ya7.dırtan hep s~ 
Siz! ... Siz!.. t 

Bunu söylerken içindeı' 
sarhoş neşve>iyle kan~ık 
hiddet fırtınası kabarıvordıl 

Tnhlil edemediği bir f C\re~ 
kaıçısında tluran karu;ınıı. ) 
ru yi.iriidü. Birdenbire bir 
gıbi <;elıkleşen kolu gerildi· 1: 

. Dilfikar, sımşek gibi ı: 
bır şakırtıyla yi.iziine inen ~o 
ufak bir sakıruna hareketl > 
madan mes'ut bir tesliJJ'lİ)tt 
benimsedi.. 

Ağlayarak birbirleıine ıF 
dılar ... 

Kompartiı:nanda yanya.ıı~ 
turuyorlarclı. İ.kisin<lc <lr ô!' 
rinde aı·ılan yeni hayat .k• 1~ 
nın ılk t;·ayfalarını memklll ,# 
reden bir çocuk neş'esi '· 

Söyleyec:ekleri sözler onl· 
amansız mücadeleyi hatır! 
eakmış gibi bir korku ile ı::v 
ediyorlar ve sanki yorgunlıl· 
nnı gidermek istiyorlannıı? ~ 
de birbirlerine sokuluyorlaı! 

Fazıl başını yavaşça gfü .. -
ne dayayan karısının snçlaf 
dan taşan kadınlık koJnıs 
iste<..tiği gibi teneffüs etınclC 
sigarasını açık pencereden 
la ttı. İkisi de dışarıdaki gUril~ 
lerle, koridordan gelip gc<;ztl 
le meşgul olmıyorlardı. . 

Dı~arıda vapurun geldıı 
anlatan bir koşuşma oldu. 
billi, heybeli, bavullu yoıc11 

kompartimanlara hücwrı ~ 
yarlar, vagonun önünde dıl 
Mobrfık ağaya çarpıyorJarô\ 

Dilfikar, pencereden sııf 
kalabalığa bakarak: 

- Kimseyi göremiyonıIJl· rJ 
di. Acaba vapuru mu knÇ1 

lar? 
Karısının yanından 

uzanan Fazıl: . 
. - H_iç hayret etme, d~· ~ 
zım enıştc ımutlaka bir wiifl 
sebet.sizliık yapar. 

- ~te! Geliyorlar... ı: 
Uzaktan valizleri yil~·~? 

hamalları daha sür'atli yu.ı. 
mek için işaretler eden cı11 
beyi görünce ikisi birden gı 
mckten kendilerini ınenedeJtll 
ler. ,, 

Almıet bey "Jill veril 
(Seksen günde devr -i- aıC111, 
indeki "Filyas Faks,, gibi ~ 
yip bir kıyafete girmişti. rf 
Göğsüne bir dürbün sol t1l ' 

fına bir çanta, sağına l:tr fo~~ 
raf makinesi asmış, belirt~ iJI' 
kemerede mika bir çerçeve JÇ, 
de bir harita cüzdanı wrı:ı•
tı. Ceketinin her tara.fJll 1 kapaklı cepleri tıklun tıl<cl ' 
dolu idi; diz kapaklarına. 1<'1 1·~ 
gelen kısa külot pantaJorı~1ı;I' 
altından uzun kvnçlu, ren.lt~~1 ı ~ 
lın yün çoraplarırun p ilsl<U.:\ 
sallanıyor, yürüdü:.Cçe n.]tı 9iıif 
nalçalı kunduraları mevzull ~ 
takırdı çıkarıyordu. Sami.Ye pf 
ca.sının yanına.1. yürüyor, cJlerıı • 
kada tuvaletine kimse ;a"1. !ı1 
dıi:'l için istedigi gibi uz:ıtı1 ~eP 
kucak SP.kaliyle Hacı Decle 
yordu. 

( \..~a~ ,-:ır) 


