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.. Yeni 
UkQmetler 

~ 
ı,.t~ın illicı /ran milldiniıt 

ikinci seri tasarrulbo!loları çıkarılıyor 
ıı:;ı.t.ıden anım kahiUge
leı· en gelecektiı-. lran mil
i, 

1 
iç;,. bu büyük bir imti

/, "1ltr. Biz laalis dostla" 
ıiq:~ "'illetinin bu imtihan-
;, "'""affalagetle çıkaca-

~ı - . t . !f ıırnıt v11 emennı 
"•kt . , eyı%. 

1 
~ •• 

- . _ _,,...,.,..... 

: 
1 25 milyon lira kıymetinde bulunan 
yeni bo olar, bir" c., ·rin haiz o doğu 

. '-- __ _J 

llli,e:vin C1nhid YALÇIN 
~~·;,;;,,,:;;;;;;;;;:;======= 

~ enubumuzda ve ce
~ nubu şarkimizde iki ye

du ıti hükümet peyda ol
lıan~uı·iyede bir cümhuriyet 
~ es.ki haksızlıkları tamir 

• ı.;~ 1 . k 8.di!ane bir hükfımet ki 
taı..1 galiba meşruti>* ola
'llr $ • 

ilin tYedeki hükfımeti Suriye
hllJı·. klecliği milli ve müstakil 
l.in lııııet diye ka,bul et:meğe im-
1\.l Yoktur. Bu yalnız Hür 
ı,. llııız kuvvetleri rnımına ha·•et ~1 h .. eden general Catroux'nun 
' llaııü niyetle sözıinde dur
ıı~a bir nişane gibi telakki 
'~ ılir. Maamafih evvelce 
lltııı liıiycde Fransız mandası 
hi,i lla Yerli 'bir hiikümet zeva-

Şark eeplı.esinde Ruslıır tarafuı\Jıı.n tahrip olnlllln ağır A1rnaıı ta.ıı1darı • 

1ALMAN-RUS1 ı--tiARP VAZiYETi' 
L__ HARBİ ~ -~ 
Moskova bildiriyor 

16 ile 50 yaş arasın-
daki Ruslar silah 
altına alınıyor 

Londraya göre 
Kırım tecrit edil
mek tehlikesine 

Mühim hadiseler arifesinde 
Ruslar denizle alakalarını kesmemeği 
daima göz önünde bulundurmuşlardır 

( YAZAN: ' 

L Emekli General Kemal Koçer 

bu ,~ardı. Manda ile bir arada 
Surferli hükiınıet tecrübesinin 
~ili Yelıleri pek tatmin etmedi
ila lı zannederiz: Harici _dün)la: 
~~ ıı ~ı Sunye hukumetiru 
~~•ddiye almakta mütereddit 
~aı;~!ordu. Şimdi Fransız ge
lı'.ıı ~ teşebbiisiyle vücut bu
lıtı .. Ukfunet heyetini Suriyenin 
~e.liği milli hükiınıet diye te
~ edip aDoşlayamamaJdığl -
~ ıı ve Suriyeli doetıarımıza 
~ bir memnuniyet beyan 
dııı- etn.ekliğmıizin sebebi bu-

ı ili~ ıcuvvetini ve salıi.hiyetleri- maruz bulunuyor 
lıi1 h ~ebı bir makamdan alınış 
ltıi!ı~Uınet reisi yerine Suriye 
~ iiQ· ıı hür arzusu neticesin
~""~ lliaı; mevkiine gelmiş bir 
"ad•- teısi b!karrür edinceye 
ltıu;,;' bugünkü teşkiıatı tabii 
\i !ıaizlc!kat ve ihzari bir mahiye
tııı;; Olacaktır. Harp içinde 
!leıt '!o başka türlü olmasına da 
bıı .llııki.n bulunamazdı . Çünkü 
!tjıtllııden Suriyenin kat'i teş
lııU ıu yaparak İngiliz ve 
11ıtitefikleri Hür Fransız kuv
~\!t'iıtin Suriyeyi tahliye et-

Tabiatin yenilmez güçlükleri, 
ne de yapılsa, kışın harekata 
duraklamalar verecektir. Bu sü
kun devresi, deniz hakimiyetine 
dayananların ve Versay dikta
We tesis edilen nizamın bozula-

belerden sonra ve ağır zayiata 
da uğrayarak sınırlarından içe
rilere atılmış bulunuyor. Bu or- ! 
du, Leningrad - Kiyef - Odesa ! 
müstahkem mevkilerınin çizdiği 
ivicaclı hatta tutunabilseyili, 

Moskova, 18 (a.a.) - Sovyet ınıyacağını sananların hazırlık- &onu oayfa 2 sütun 3 de) 
istihbarat bürosunun bu sabah- !arını tamamlamalarına fırsat---------------

iri tebliği: 16 - 17 EylOI gecesi verebilir. . Royter ajansına göre 
(Sonu oayfa 3 ıütun 5 de) Rus ordusu, çetın muhare- ---·---

• "" . d ltalyan gemileri Bul-
Ma arıf vekaletın e gar bayrağı altında 
yeni bir müsteşarlık boğazlardan 

.hd l oececeklermiş 
ı as o unuyor '-<>-

Teyid edilmeyen 

T · 1 k 1 k. k il bir habere göre esıs o unaca mes e ı o u ar 8 1 • t n h-k ... u garıs a , u u· 

ti1 e~-~erlik bakımından ka
!iıtiı4,~"-'Yacağı kolayca teslim 
\:ıı lı:. ~ll!l'i;:ooe milli ve miista
~\Unetin bu şekilde başla
lıtı.._ teııkid etmeeğe vicdanJ
bi;"'l hak bulamıyoruz. Büyük 
~e sl!Jeyier obn~ gibi se-:ınmiye 
l'ik liıiyeı; v~ımızı tel:ı
tllb '1ıııieğe de mahal göremi:yc
bit · Y alruz dedi .. · gibi bu 
lır. b~atıgıçtır. ~aşlangıç- Ankara 18 (Hususi __ Yurdu 
~ti . ze çarpan h~nüniyı.'4: muzda yeni teknik ye mesleki 
hıııııı itin ciddi surette kuvvet okullar tesisi hakkındaki kanun 

bu müsteşarlığa bağlanacak metimizden bu hu

lik~as!llı ve Suriyenin tam is- ile buna ait teşkilat kanunu Bil 
llıe~Yle nihayete ermesini te- yiik Millet Meclisine gelmiştir. 

layihası da Büyük Millet Mecli
s.ine gelmiş ve ruznameye ithal 
olunmuştur. Bu layihaların mü
zakerelerinin müstaceliyet ka
rarile yapılma.sının istenmesi 
muhtemeldir. Zannolunduğıına 
göre layihaların tetkiki için mu
vakkat bir encümen teşkil olu
nacaktır. 

sus.t<:l müsaade 
istemiş 

1r ederiz. Bu kanun layihalarile Maarif 
bi~ ana gelince burada vaziyet Vek8.Ietinde yeni bir müsteşarlık 
l>it e<ı~~~ ~ çapraşıktır ve ten- ihdas edilmektedir. Diğer taraf 
&;ı.,~ muhtaçtır. Eski tan Yüksek Mühendis ve teknik 
~~ Reza Şah Pehlevinin ı okulunun maarife devri kanun 
tı d ""esine sebep olan hastalı- ------------------------

11:t~rlann siyasi diye tavsif ----------------··-----~, 

Londra, 18 (a.a.) - İngiliz 
hiikinneti, Bulgaristanın İtal
yan gemilerinin Bulgar !bayra
ğı altında Boğa:.ılardan geçmek 
müsaadesini istiyeeeği hakkın
daki haber !er bahsinde hiçbir 
teyide malik değildir. 

(Sonu aııyfa 3 aüt:un 4 de) 

~~eırı ~~;:e::::m~~i~~~~ [!rYaazann :dCa. Sykrs aba n c ı I a20r ~alltı ~endi eliyle kendisi için 
~ıı ~ gı bu saltanat binasını na-
~idu da gene kendi eliyle 
~ }'e genç, tecrübesiz oğlu
ll'aıı llzerine yıktı. Şu sırada 
l'tııa 1':, bazı yerlerinin İngiliz ve 
~ııııduvvetıerinin işgali altında 

Rusya ile 
Amerika 
arasında 

- . 

Bir suikast - Garip bir vaziyet- On 
lngiliz esiri!- mühim sözlerim var 

--------·,------~ ~ uğu malümdur. Fakat 
lıiı(ji Şah Pehlevi bu müessif Bundan dolayı bitaraf - ı kuvvetleri, iktidarları, mevkileri 
~~e rağmen makamında lıklarını ilan etmişlerdir. Ha- frenklerin eline geçmek üzet"e-
lı:~ihnek için neden kendinde ıa farkında değiller ki bütün (Sonu sayfa 3 ıUtun 7 d•) 

100 milyon dolar
lık bir mukavele 

imzalandı 
~bulamadı. ~~~~~~!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!~ 

lı:ıı~ ı:nu <)ekilmek istedi, işgal 
~etleri mi onu mecbur etti• 
~ı ~ ·kuvvetlerinin Reza 
~ ehlev!yi ıbertaraf etmek 
~llı".lerine pek akıf eremez, 
ııa ku İngiliz ve Rusların lra
~uvan.:ıcat bir zııman için ve 
~ 1:1t bir harp gayesiyle gir
liı[ ıı:de ııüphe etmeğe şimdi
~ . . yoktur. İşgal kuvvet
~ğı- ıçın 1ranın dahil! işleriyle 
~l ~ak fazla bir külfet leş
~~· Memleketin zapt ve 
beti temine alı!;lınış, çokta:ıı -
lıi). otor;~ kabul ettirmiş 
\> İrlllt hüküınd" ·o~ 1 ku r,uc . arı ış,,- v-
~a\>~ maksudu olan gayeye 
lt11ıı1 Uz etmedikçe İngiliz ve 
~ötiÜ'r ~rafından iyi bir gözle 
~ obilirdi ve mevkiinde kal
bıı ~-~aydaıı addedilirdi. İşte 
l~ ~ bizi Reza Şah Peh 
da.ııa . saltanatı terketmesinı 
\>~iy~Yade bizzat 1ranın dahili 
ltıey1ettJ:f e sebepler ara.mıya 

ll.c yor. 
\,,,,-.;~za Şalı Pehlevinin kuvvet
~ V..Q t.erakkl .Wrroclr 

için o kadar uğraştığı vatanının 
işgal altında kalmasını görmek
ten pek tabii olarak duYllJIUŞ o
lacağı teessür onu ye'ise düşü
rerek bir tarafa çekilnıeğe sevk
~ olabilir. Faka.t vatanın 
böyle zor ve elemli bir zamanın
da iş !başında kalarak işgal key
fiyetinin asgari bir hale inmesi
ne ve işgal sebepleri zail olunca 
ecnebi kuvvetlerin memleketi 
derlıal terketmeleri ve 1rarun 
vaıhdet ve tesanüdünün bozul
mam.asını temine çalışmak bir 
vazife idi. Bir devlet adamının 
böyle bir vazife uğrunda şahsı
na acı gelecek vaziyetlere bile 
tahammül göstermesi icap eder. 

Fakat öyle görünüyor ki 
Şehinşah. aıa hazret memlekete 
ecnelbi kuvvetler girdikten son
ra bir gün evvelki muti tebaa
sında k&fi derecede ubudiyet 
ve "6dakat eseri bulamamıştır. 
Otoriter hükümdarlan hilha&
sa ııarktA!. bekleyen a:kihet ma-l 
atteessUf budur. Zorla el al
tında Qd:uJan tpaanlar f&raat 

bulunca baş kaldırırlar ve baş
larındaki derdi aıtmıya bak!ll'-
Iar. Bundan dolayıda kendileri- Roosevelt kongreden 
ni muaheze et:ıneğe vicdanen k 
hak olamaz. Fakat böyle bir va- 5 milyar dolarlı tahsisat 
ziyet bilhassa lramn şimdi ma- istedi 
ruz bıtlunduğu gibi buhran Vaşington, 18 (a.a.) - Roo-
devrelerinde daima memleketin seveltin tahriri talebi üzerine 
zararına neticeler verir. Milli Müdafaa komisyonile Rus 

Bu kadar zor günlerde h-anın mübayaa heyeti arasında 100 
isti:kıbal ve mukadderatı genç milyon dolarlık bir mukavele 
'bir şalım tecrübesiz omuzlarına imzalanmıştır. Buna nazaran 
yiikleniyor. Tecrübeli, ot.orite ve Rusyaya Jô.zını olan her şeyi A
prestij sahibi bir §efin bile çok merikadan alacak ve mukabilin
sıkıntı çekeceği yerlecde genç de maden verecektir. Rusya hü-
bir hükümdsrın ne kadar zor d'd ıo ı 
v"&Ziyette kalacagı" d;;•ünülürse kfımetine şim ı en mi yon 

..,, dolar verilmiş olup isterse ayrı-
Jromşu ve dost meleketin da.bil ca munzam bir para daha gön -
olduğu hayat devresine endişeli derilecektir. 
'bir nazarla bakıla:billr. 1ranın 
ilacı İran milletinin kendisinden Roosevelt kongreden 5 milyar-
onun kabiliyetinden gelecektir. bk taJı.slsat istedi 
İran milleti için bu büyük bir Vaşington , 18 (a.a.) - M. 
imtihandır. Biz hi.lis dostları Roosevelt, kongreden. ödünç 
İran milletinin bu imtihandan verme ve kiralama kanununun 
ınuvaffalnyetle çıkacağını ümit tatbikatında kullanıhnak üzere 
ve teıneİıni etmekteyiz. yeniden beş milyar 985 milyon 

Hii&eyiıı Cahid. YALClN · :.:ialarlık talliıisat talep etml:ıtir. 

artları ihti dec k 
\ALMAN-Ru~Bonolar yakında 
-- HARBi • k 1 _Bertin bid_iriyor pıyasaya ÇI 8 rl l]f Or. 
Leningrad da 
110 kale 

zapt edildi ---
Bir torpito muh
ribi ve iki deniz 

altı batırıldı 
il 

Jlir J<aıııı- isönad edert'k 
çıka~ıbnı~ olan 2.5 milyon li
ra.lık T:ı.<ıarruf Boııosııııun 
c;o1' kısa bir müddet içinde 
sal.ılrnı~ ult.luğu malfımclor, 

Hükfuııet halkın "ğbeti 
üzerine yeniıkn (25) milyon 

liraW< Tasarruf Bonosu çt
kann~a. karar Vt.>rmiştir. Ye
ni bonolar da evvelldlerin tabi 
olduğu şartlara tıi.bi ola.cak
br. Yeni seri bonolar kısa 
bir müddet i~de ııatışa çıkar 
nln=ktır. (Radyo ga.zete8i) 

İngiliz elçisinin nutkuna 

lzmir belediye reisi-Berlin, 18 (a..a..) - Alıruın 
onlusu başkuınanda.nlığl tebli -
ği: 

Leningrad istihkam !arının 
zaptı için yapılmakta olan mu

( Sonu uyfa 3 eütun 5 de) 
nin verdi v i cevap 

-~---_ --~------ ı "Biz, İzmirlileri 

•• ..,_ 

Yeni İran Şahı 

lngiliz ve 
Ruslar Tah
rana girdi 

vş zevcesi 

dostıanmızı aramızda 
görmskle bahtiyarız" 

İzmir, 18 ıa.a.) - Dün ak -
ş:ımki ziyef ttte İngiliz büyfilı: 
el~isinin nutkuna cevap olarak 
İzmir bclC'diye reisi .Behçet U• 
aşağıdaki nutku söyleroiııtir: 

Ekselıins, sayın ı:!tfi.re, muh
terem Lord Karlayl ve aziz dost 
lanmız, 

Büyük Bı-itanya hüki'ıınetinin 
asil mümessili ekselan.ınızı ve 
asil muhterem sefireyi lzınir en 
ternasyonal fuarında tekrar se
lamlamak şerefini bize bah~C'!
tiğinden ve lznıiriıniz ve bizJ~..
hakkında nazik iltifatlannızdan 
dolayı size hararetle teşekkiir 
ederim. Geçen sene burada ;- ra· 
mızda, çok güzel hatıl'alar hı -
raktıktan sonra bu sene de sl\
yın sefire ve kızınız ile beraber 
bizleri Ye İznıiri ha t.ırlıyarall 
şehrimizi sereflendinniş bulun
manızı, büyük bir nezaket eseri 
olmakla beraber ayni zamanda, 
kalblerimizde sizler irin kuvvet 
1i ve taze bir halde sakladığımız 
muhabbet ve hürın~t hislerini 
keşfetmiş olmanıza da atfetmeK
le tam bir isabet göösterdiğimi
ze kaniim. Bu vesile ile ifade 
c·tnıek i"te:rirn ki Türk milletinin 
bariz vasıffaı ından biri de dost
luğa ve samımi münasebetlere 
sadakattir. Akdenizin bu güzel 
kıyılarında ya~ıyan İzmirliler
de ise bu haslet en aziz bir var
lık halinde muhafaza edilmek -

Ytlzlerce Alman Türkiye yo - tedir. Bundan dolayıdır ki sız 
liyle memleketlerine hareket et- muhterem dostlarımızı hu sene 
miştir. de aramızda görmüş olmaktan 

derin bir sevinç duyuyoruz.. 
Yeni Şah polis müdürünü a:i!Rtti Bu iştirak • veciz bir surette 

izah buyurduğıınuz Türk _ !n
Tahran, 18 (a.a.) - Tahran giliz mütekabil dostluğıınun her 

emniyet müdürü yeni şehinşahın sene daha kuvvetle tekrarlanan 
phsan verdiği emirle vazifesin bir nişanesini teşkil ettiği için 

Iranda bulunan den azledilmiştir. (Sonu ıayfa 3 oütun 3 de) 

Almanlar Türkiye ~- - - - - - - - - - - - -.-.---.. 
- - - - -\.L.\.L.iWl.i.JWl..~ 7 

yolile memleket- y 
)erine dönüyorlar ARIN NEŞRE BAŞLIYORIZ 

İngiliz ve Sovyet kıtaları dün --

lı:an. payitahtını işgal etnı!şler _ Gu"zellı·k 
dır. İşgal yenı şalı.ın parlamen-
toda yemin töreninin yapıldığı 
günde olmuştur. 

İngiliz ve Ruslar işgal keyfi
yeti için iki sebeb göstermişler
dir. Bu sebeble İran hükfuneti
nin Almanları teslim etmekte 

Kraliçesi 
Hakikj bir hadisenin Romanı 

:!:::ı~;emr~:: T:;::,~~ Yazan : Aka GÜ nd Üz 
kfımetinin Alınan nüfuzunu kı- -----------------------
ramama.sıdır. 

(Radyo gazetesi) 

Almanlar TİtFkiye yo!ile 
döıı1iyorlc.r 

Mevsimin en güzel, en ibret verici 
Edebi romanmı yarından itibaren 

takibe hazırlanınız 
Tahran, 18 (a.a.) - Pars a-l 

jan.sıblldirlyor: fllllııfllllııfllllıılll~------ı.ııılll.-ı.-ı-.ı-.ı-.."'9~1111ıııllllıııllllıııı~·!:'t~-"' 



.. , 
lplztlkten alabhdll)tne uzayan vakitlerini naıııı öldUreceklerlnl bUoml· 

yon yCkaek tabakaya mensup bayanlar arasında yeni bir 'fl'IOdıının hUkUm 
sCrdüOünO öğrendim: Akil hastahanelerini ziyaret etmek! Btr hekım dos· 
tıtm bu merak salgını yOzUnden doktorun da, hactaluın da rahatları kaç· 

tığını yana yakıta anlattı. 

Can sıkıntısı, gerçekten, lplz lnıoanlarn m~Uat olan 5yle bir baı be· 
lisıdır ki eğer alnirlerl harap ederek lnııanı bir akıl hastahanesine hasta 
arfatlle gUndermezse, biraz değlffkllk ve heyecan aramak için ayni yere 
ızlyaretçl olarak ta cevkedebllir; buna ıaımamak llzım. 

Bununla beraber, insan oğlunun, zevk ve heyecan ihtiyacını, insanlık 
duygularından fedaklrlık pahuına bHe ı.tmlne çalıpn88ı ne hazin bir 
f11Ü1ahedcdir. Eski Romanın mqhur Foromunda on binlerce insanı, yırtıcı 
hayvanların köleleri parçalamasını ıeyretmek için bir araya cıetlren lhtl· 
yaç da bu değil miydi 7 • 

Akli müvueneslnl kaybetmfı bir biçarenin peşine takılarak ona tOrlü 
ulyırtlerle lıkenoo eden çocukları ay!P1ar ve o zav Ilı akıl hastasına acırız. 

Bir hastahane koğuıunu dolduran uıi'tıslzlerin kar§ıaına geçerek onların 
gayr; tabtf hareketlerini merak ve hazla seyreden insanlar bize lsbat edi· 
yor ki baikalarının fe11ketlnden zevk duymak, yalnız çocuklara has bir 

b d'at dc;ıldri. 

Fakat bu fptldat d11ygul.arını tatmin için akıl ttactahanelerlne kopn 
lnunları biraz da mazur görmeliyız. Çunkü her medeni fehlrde bu nevi· 
den ihtiyaçları karıılayan mües5eaeler bizde henüz mevcut de~lı. Hayvanatı 
Uahçelerindcn bahsetmek istiyorum. 

Arada tesis eder görUndüOüm mU:Jazlllk ne kadar hazin olursa olaun, 
gayri tabii mahl-Oklar seyrederek heyecan duymak lstiycnlerln hislerini 1 
ıah d olduğumuz böyle bir d.ıııl.tllete du,ürmck istemiyorsak büyUk 9ehirlo· 
rlmlzde birer hayvan.at bahçesi kurmanın yollarını aramalıyı:z. 

Yaşar Nabi Nayı. 

ınnıru nınnmıı ı:immııntı'lii:i ıııınuımn mının:nıuuıınllfı ınım 

YENi SABAH !9 

ioba~~ 

Vi ayetler ih iyaç
larını lmany -
dan tem·n ede

bileceklel' 

e gelmedi v i ithalatın kolaylastı- Sakat bir mukaye 
1 f e t a y fllması için tedbirler Yazan : ULU~• 

Ankara 18 (Hususi) - Dahi
liye Vekaleti tarafından viHl.yet
lere yapılan bir tamimde, Alman 
ya ile yapılan ticaret anlıı§ması. 
mucibince vilayet ve belediye 
ihtiyaçları için ya ithalatçılar 
veya doğrudan doğruya Alman 
firmalarile temasa geçilmesini 
ve ahın satımda. çok zaman kay
betmemek için, meclisden yeni 
çıkan kanun dairesinde muame
le yapılmasını bildirmiştir. 

s •erı• az t lac alınıyor Na~:~fuıoo~~ g ---o-- tap eylediği "BirlaıÇ 5°""' 
milletlerin milli haraları 1ı 
da yfi.ptığı mulmyesenin ~ 
sakat ve çürük ıbuldUlXl· 

ak·m e~ arasında 

Ticaret vekaleti 
Se erde ulunan tramvay miktarı idh a birlikleri-

gi -t~kçe azaldığı halde, yolcu ne bu h susta ted-
a dedi artıyor 

lstanbnl tramvayıan bundan tikçe artmaktadır. Bandajların ki.kat yapmalarını 
bir müddet evvel başka bir mem mevcudu tükenmiştir. Raylar ve bildirdi 
lekete ait olarak gümrüklerde cer tellerinin de mevcudu çok a,.. 
bulunan 50 bandajın ele geçiril- zalmıştır. Muhtelif memleketıe
mcsindcn dolc:.yı seferlerini harp re sipariş edilen malzemeden bir 
ten evvelkine nn;ar~n hnfif an- kısmının yolda bulunduğu ha -
zalarla devrun ettire'bilınckteclir. her alınmJştır ki bunlar meya

yenİ ta yi er 1 Fakat tramvay arabaları harp- nında tünel kayışı da vardır. Ru 
Ankara 18 (Hususi) _ Trab- ten evvelkine nazaran artma - manyaya sipariş edilen banda.j

zon aı'tır ceza ha.kimliğine Eclir- mış, bilakis eksilmiş olduğu hnl- ların lstanbula nakli iciıı icnp 
ne ağır ceza ha.kimi Niyazi, Mar de yolcu adedi mütemadiyen eden tedbirler alınmıştır. Bunlar r 
din ağır ceza reisliğine Afyon artmıştır. B~günkü izdihamın gelince seferlere muntn.zaruan 
müddeiumumisi Te\'fik, Mudan' baslıca ı:ebcbı budur: .. devam edilecektir. Malzemenin 

h:kimliğ' B"Ws h2.k.im" Yaptıgımız tahkıkata gore şehrimize gclıncsi geciktiği tak-
~V<i:t. Si;:ecczaı hakimliğin; ~~yın malzeme ihtiyacı git- dirde ise tramvay seferleri bir 
Diyarbakır müddc:umumif,i Ma-1 iki aya ka~n~ !~acaktır. 
hir, ggJnş,:hır ceza hfil<imliğine v· " tt 
Zonguldak müddeiumumisi Zeki aye e yapı• 

lfi. 1ı ülasa edeyim: 
Nadir Nadi, farazi bir ı;: 

seyahati yapıyor. Paris~ 
linde, Peştede mtinevver ~ 
uğruyor. Onlarda üç gÜ1l ~ 
fir kalıyor ve hepsinin ev;'A 
de sözlerinden mobil~:.orl 
kadar bir milli hars ha.\raSI #: 
de yaşıyor. Sonra tstıı 
geliyor; Şişlide, l\façJuı.d~· 
yazpaşada, 'l'aksimdc bl~ 
ailelerde misafir oluyor. 
siz ve hususiyctsiz bir J:ll~ 
Evin hanımı sözlerine f 1\ 
kelimeler kanşt1rıyor: Jl 
bey (Bob - stil) : kiiçük 
lngili7.ce oku~r. ilh.... ~ 

tayin olunmuştur. l 
_!~ Ankarada askar aileterine a top1an -----------------------lar 1 yardım işi ~ 

Kuduz beygir 
---o--

Bir çocuğu ısırdı 

Ticaret V ckfileti ithalatın ko
laylaştınlması için ne gibi ted
birler düşünüldüğünün bildiril
mesi için İstanbul ithalat ve ih--< 
rncat birlikleri umumi katipli
ğine bir emir göndermiştir. U
mumi katiplik Vekfiletin emrini, 
ithalat b dikleri idare heyetleri. 
ne tebliğ etmiştir. Birlikler ida
re heyetleri toplanarak mcnsup
lannın dileklerini tesbit etmek
tedirler. Dün de madeni eşya it
halU.t idare heyeti toplanmıştır. 
Diğer tacirler gibi madeni esya 
ithalat birliği mensupları da yüz 
de kar hadlerinin artırılmasını 
istemektedirler. 

Diğer taraftan vekalet. güm
rük lerc gelen ithalat e."Şynsının 

Dava sakattır. ÇiinkÜ ~ 
dediği şehirlerde ne derctıC U 
ncvvcr olursa olsun ibir .~ 
üç gün misafir kalmağa ~~~ 
yoktur. Çünkü adet dcg .... r 
Adama bir gün bile betl8'11 d' 
yecck ve yatak vennezle1:,· ~ 
rn büyük şehirlerde nıi111, # 
türün intıbant1nı bulmak ilıt 

ı._ ______ ...,. ___ ._ ____ ıc:::m ___ .ı:.oc~~--n.:aı."· Ankara ıs {Hususi) _An- Roman} a an Benzin Beşiktaşta, Şair Nedim cad
desinde, 15 numarada oturan 5 
yaşında Mustafa Çakmak, sokak 
ta oynarken ~akanın beygiri 1 
tamfından 1sınbn1ştır. 

- .at.le çıkarılması için bazı ted
bıı ler almıştır. Şimdiye kadar 
gUnırüklere gelen mallara bir -
likler idare heyetleri fiyat ka
bul etmekt idi. İdare heyetleri 
ise hıtftada iki giirı top!anclıkln
nnda.n ba~ ithalat eşya gecik -
mckte idi. Vekalet, fiyat takdir 
işini ithalat ve ihracat birlikleri 
kiitibin riya.setınde fiyat müra
kabe bürosu şefi ve bütün itlıa
lat birJikleri wnumi katip mua
vinlerinden mi.irekk~p bir kornis 
yona hav. le etmiştır. 

hruicmdcdir. ; 
Mesela Pariste hatta. .;1 

burjuva ailclt:ıinde bile bl ~ 
sa kötü bir Aınerikn114 ~ ,ı,it 
!itliği vardır. Onlar <la blf""'' 
lcrin~ soğuk soğuk "bcl!<?•dif, 
ye hıtap ederler. Er'kegt ~ 
ağızlarında pabuç ka.dnt ;il 
çiğrıcycrck gezerler. EvlC:...1' 
ki mabilyc - zannolunduğıJ ~, 
Rönesans, Luvi kcnz, LU'1·d': 

Yazan: A. Simone -17- f\.'Viren: H. Cahid Yalçm kara belediye meclisi bugün getirilmesine çalışdıyor 
yaptığı fevkalade 'b"r toplanbda ı 

1 33 de, Doumcrguc'in resimlerı 
tekrur etrafa ynyılmaga başladı. Sag 
ceıuıh bnsveki ı ıçın tıpkı onun gıbı 1 

r adam anyordu. Fakat şimdı o 
tn~hur tebessumhl adam artık cGas 
tounet> lwkobilc anılmıyordu. Ona 
cToume!uıllc un fı'IW \e h!ıkım ada
nu• unvanı \ crılmışti. Fransız kav
il' ık ık mwıtazaman .radyo ile 
hı~ oclcrde bulunaı.ık n:ımzedhgmı 
baurladı. Aynı zamand:ı., Ateş Haçı 

nm idı mirnlay de la I:iocque nutuk
larından bırınde, J.>oumergu ı ılt-n 

Btirdu ve ondan cFruns:ınııı nı tdk

bel baliısldın> dıye bithsettt. 1ı;;ıe Dou 
nıetlrlle memleketi lıbc.ralızman ve 
cLe.rnokrıısıden hal!ls edecek b rı sı

fatllcdır ki ılrtıd.:u" mevıtune gelırıl

di. Bu delıı clk1yu:. Aıle> libcnıl fı

kirkrle kat'i bır besap '!! rerrlc onlar 
don tamamen kurtulmak ıstiyordu. 

J>oumerı:ue'ın teşkllUı ~asıye ka
ıwnu tadil plim ayandan M ırı.ce 

· Ordlnaırc tnrnfınd n bır kıtap lle 
ch:ildı. Bu eser Doumergue bır mu
kaddıme yor.arak ~u fıkirlerı muda
faa ctU: 

Evvel!, Cumhurrt:lsinin mcbu n 
meclıstnı da~tmak \•e yenı ıntıh bat 
7aptırmak hakkı olma1ıydı, Snnıyen 

m b n meclisi (vnsıtiısız deı:ıl) va-• 
eıtnlı suretle ınUhap cdıkcrit me- 1 

busların sayısı auıltılaaık "e ıııtıluıp 
cdılnı~ o-lnnların muddetı uzatılac~k 
idı. Salı en, devl tin ibü~ hukü
metin ltar.ırnamcl ıi ne tanzını ve 
tAt.bik Oluwırak ~rlamentonun U:t- 1 

kik ve .uısvib.nd tuad bırakıl crık 

idi. 
Fııkat yeni Doumergu kablncsı 

parUm ntonun huzu.~ çıkmadan 

evv 1 lkı hadise "uku buldu kı ba;;
vekılı proj<:lerınl ta bik hususunda 
yuva.ş yünimeğ mecbur ettı. l ır.H 
~batının 9 uncu günü, nkşam üzeri 
ltabınenln resmen t~kUlunden ıkı 
ı;aaı sonra. Pan dtı eokak ka""K lıırı 
p U:ık verdı. Ron Unlı;tler Parısın 
f.:ıldr kısmıııda, Republique mcychı
runda, Doumergu kabinesi aleyhin
de nilmoyiş krrtı!I !çın bir beyanna
me ncşrctm41lerd. Poli buna muııı 
oldu. Ağır bir polı ve a ker kord.>
nlle muhafaza edilen bu noktaya pek 
az kişi gırebıldi. Hukümet i(tim;ıa 

ın ydzın vermemek ıçın asker ve po
l :kuvv tlennc murncaat etmı ~ı. 

Maamafıh, nüm:ıy~ler, bır kır yan
gını g[bl, Pariliin bütün uzak sark 
mııhallclcnne, tanru Ben v1lle ıl • 
Millnmonuınta ve Şımn1 "e Şa k 

ar1:annn, ı;lrayet etmişti. Yiık k ı

perler arkasında g)fıhsız bir kutle 
poli ile k:ırşıluş:y-0rdu. Tüfekler 'e 
tmıkinelı tüfekler bnhın ilk saatle
rine kadar ;ıteş etıt. Bır t yagmuru 
buna cevap verdı :Muh:ırebenın du-
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nı mlan dağıldığı zaman Doumergue 1 
kabıncsınin bapangıcı kan ile leke
lerunış bulwruyordu. Re mi raporlar 
h~ Lkı taraftan 1.ay.atı ikı yuz ôlil 
\e yaralıdan !azl:ı tahmin ediyorlar
dı. Parsıdt.! binden fo:tla tevkifat ya
pılnustı ilk defa obrak. resmen tc
nun cdıldıgine gort', kavga ecnebi 
ılışc\ vik ve muhnrrtklenn nüfuz ve 

tesırl<:nndcn ve entnkalnrından 
ılerı gelmişti. O andan ıti

en e<ecnebı muhamkltr,. haya
letı Pnns matbuatının bir kısmında 
sık k tekrar cd lmCKe baliam:şur. 

Uç gun sonra, P,ırls ile Frnnsanın 
bu yold:ı 'ılfıyel ~ehirlc.rını umumi 
bır ~re\•e phıt oldular. Bıtıınıf tah
mınlere naz.arnn, 'bu hemen hanen 
yuı:: e yüz b!.T gre-. ıdi. Posta tel,~raf 

tC'icCon, tnı vay, otobü..<ı ve toprak 
altı şimcnd !eri gıbi tuıyaU idare ser
\ ~t.'Tı~ tam bir grtı\ hfihL m ı;u -
1 •yordu. En esaslı sar.ayı n bır c<ıJun 
da melel r gı eve ilt:hak clmışlerdi. 
D•mır yollurı su. h ıvaga.ı.ı ve clck
trtk hizmctlm gre\ lideılerinı.n em
nle grevden i tslruı edilmış bulunu
yorlardı, 

Doumcrgue hukUmetı grevın ga
vcsındcn ve aldıiı vus·atten dolayı 

korkuya du tü. Bu yalnız ayni gi.ın
de socyali ilerle komunistlenn, ayrı 

oyrı ıki toplantı vücude getirmiş 01-
mal:ırma rağmen, Parisde o ,senış 
Vıneennes parkına birlikte gelmiş 

olmıılanndun neşet etmemişti. Ha 
mıtingiıı nıhayetmde, yüz binden :Cnz.1 
la Pan lı muazzam bir nümayiş ha
lınde bırleştiler. Huklımet malıafili 

d ·nrı suı·etle mutecssir olmus ve te
l5sa doşmuştU. 1922 de iki parti fiİd
dt-tlı surette birb rlerinden ayı ılalı 

beri bu sosyolli:Uerlc komünistlerin 
ilk birleşik nümayişi idi. Hem de iki 
teşkilat arasında on iki seneden beri 
hukum süren iC<lirl bir dah•li mu -
cadeleye rağmen vukua (!eliyordu. 

Grevden sonra, sabahleyin, Dou
merırue en ynkın mesai arkndaşların-1 
dan ikisı ile, sabık b<ı H'kjl Andre 
T rdieu ve P"erre Luaı ıle, saatlerce 
ı t arede bulundu. Sonra alenen tek
T.ib edilmiş olmasına rağmen Lavalin 
husu l ~urette tasdik ve kabul eUi-

lne gıtre, mebusan meclis huzurun
da DoumPr~ue'in yoptıfı beyanatın 

e ıı:lı noktalartnı lt..,ndisi ve Tard eu 
t b t etmışti. Bu tratejj mutehas-ı 
sı~l~rı t.:ıs:ıvvur edilen teşki\5tı esa-

IV<' dcgıştklıkleri mesclcsJndc ihti
yat ile hareket edilmesıne karar ver
diler. Paris htı1kının mizacı gittikçe 
Rl~nn ed!yordu. Doumergoe ile 

nıu,.av rlcri Parıs halkının sl.ıkün 

bul ca~ını Omıt ct.mi.şlerdı. O sırada 
F..clOWU'd Heniot'nun şiddetli beyıı -
n t.ı \e Ateş Hnçının gösterdiği bü
y{lk kuvvet manzarası buyUk bır tc
ll: r yapacak ::ı:annctmişti. Halbuki 
halkın bıitün lruvvetlerile muradele
ye azmetmiş oldutunu goıı.iyorlnrdı. 
Doumergııe'un cı.,Uıhııt• adı ~rilım 

teklifler!nı p rlimcnto hazmederek 
ınLh rı gozc alsa bile, halik demok
rnsınm şedfd bir mukavemet aostcr
meden mahvo1masm.a musn:ıdc et-' 
miyecekU. 1şte bundan dolayı, tcski-
11\tı csa; iyede cezri ısl5hnt yapmnğa 

ozmctmiş bulunan Doumergue kabine 
.ı d ha 'ilk def bile par'liımento hu
zuruna çıkmadan evvel, bu plfıoları 

mu vencte muhtaç asker a.ilele
ıine yapılacak yardımlar için, o
tobüs ve banliyö trenleri bilet 
ücretlerine birer kuruş, bazı 
belediye resimlerine yiizde elli 
ve tecile tabi tutulanlardan da 
b ı!r Hnı. alınnmsı kararlaştır
mıştır. 

Adliye he}ı'eti reisi mah
kemelerde ve icralarda 

tetkıl<ler yapıyor 

Şehrimiz.de bulunan adilye t 
teftiş heyeti reısi Sezai Bilgen 
şehrin hukuk,, sulh mahkeme
leri ile icra dairelerini teftiş et
mektedir. 

Sezai Bilgen p:u:ar ırlitrU An
kara.ya dönecektir. 

• 
1 

(Baıı t.ar•f• 1 inci sayfada) ı 

kış devresinde son erıni cephe-, 
ye sürer. Müttefiklerinin ve 
dostlarının da ak1p giden yar
dımları sayesinde, ilk baharda 
çok daha büyük bir enerji ile 
mücadeleye devam edebilirdi. 

Bu nazık vaziyeti derpiş eden 
Alman ba.ş komutanlığı, cephe
nin bir çok mıntakalarıııda, kat'i 
neticeyi i.Stihdaf ettiği anlaşılan 1 
ta.arru.tlara girişmiştir. Bir ta
raftan Leningrad çenberini da
raltmak üzere en kanlı saldırış
lar ardı arası kesilmeden ve bü
yük kuvvetlerle d vam ediyor, 
Vorosilofun kale haricindeki or
du1amm de geri atılma ı m'lk
sadile İlmen golü cenubundan 
tevcih edilen yarma harekelle
rinc kermi veriliyor: merkezde 
Timoçcnkonun mukabil taarruz
lnn durdurulduktan başka, son 
gürilerde zapt.edilen Çernikov ve 
Kremewmg üzerinden şarka 
doğru başlayan yarma hareket- ı 
leri ilerletiliyor: diğer tnraftan, 
Dinyeperin bu me\•simde çoğa
lan sulan bu ordunun taarruz 
aı.mini gevşetmediği görülüyor. ' 
Alır.an radyosunun verdiği taf
silata ~öre, Dinycpcr dirseğinde 
müteaddit noktalardan geçile-, 
rck köprü başları tesis edilmiş 
ve Ruslann bu teşebbüsleri me
netmek Uzere yaptıkları muka
bil taarruzlan kırılmıştır. İngi
liz haberleri, Prikop mevkiinin 
de tehdid altında bulunduğunu 
bildirmektedirler. 

Alman ordusunun. iklimi iti
barile de harekata müsaid cenup 
mıntakasında cereyan eden ha
rekatının şarka doğru inkişafı 
düşüncesinin ön planda geldiği
ni, aşağıdaki sebepleri de ileri 
sürerek, iddia edenler vardır: 

A) F.sa.s hedef, Kırım ve Kaf
kasyadır, 

B) Don havzası, büyük sana
yi merkezidir, ilk önce istiliı e
dilecektir. 

tatbik etmeic karar vC'rdi. Yeni hü- ·------------ıı:=-
~met mebusların ve iıyanm karşı-
sına c:partiler arasında bir mütare
ke bükômeU• sıfotne mütevru.ianc ve 
naz.gfı.nc çıktı Hnıtıskfır Doumer -
gue tekrar o sevimli ve latif tcbcs
. \lmlle Papa Doumcrgue mantosuna 
büründü. cSoğuk• faşizmi ilk terviç 
tcııebbUsil akim knlmıştı. 

Yirmi dört nazırdan tcrckklip eden 
Dourncrgue knbln inde yalnız altı' 
Radikal Sosyalist vordı. Herrlot de\•
let nazırı sıfat T ı b 1 d . Kabin nin 
mürtecı nazırları Fra :ıd p m n
t.f'!" \" d rasi · tell'ı <' nihayet 
vcrm!'k eml'lbdc muttc>hid ıdil<'r. Fa 

t, b r F.Y yapm • için "p ~c btf 

bik edilecek yol ve çareler bahsinde 
blrbirlerindcn ayrılıyorlardı. Devlet 
nazırı olup Snt cenahı tcmlis eden 
Dıı.rdieu bir korpürusyon devleti is
tiyordu. Fakat o da Almaııyayn karşı 
Fı-.ınsar.ın aı:ı'anevf ve ölmez politi
ka na yanı Cleınenceau'nun ve Poin 
car~nln po lUknsına devam etmek 
tarafüırı idi. Müstemlekeler nazırı 

Plcrre Lava) Fransada fnşizıni faşist 
İtalya ve naı.i Almanya orasında bir 
uzl sına 1lc mczcclmefC' çalışıyordu. 1 Onun noki81 nazn .. ı sonra Sng CC'nııh 
part !erin n g(tya milli dı \crılen 

nokta! naznrı olm::ıı;:n namzcd idi. 
( A rka.8ı uar) 

Dün öğleden evvel vilayette I 
Vali ve Belediye Re"::;i Doktor 
Lfıtfi Kırdarın reisliğinde bir l 
toplantı yaJ>llmıştır. Bu toplan
tıya Petrol Ofisi Umum Mfulü
r;; ele <'aıYırı lmıstır. Zannedildi -
ğine göre toplanbda benzin işi 
gvruştllmüştür. 
Diğer taraftan Petrol Ofisi 

Umum Müdürü Talha Sabuncu
nun bugünlerde H.uınanyaya gi
deceği haber alınmıştır. 

Umum Müdür, Rumanyada 
benzin ithali işile meşgul olacak. 
tır. Ta1hadan evvel de petrol o
fisi Umum Müdür mını.vinliğin 
den müstnfi Sedad Rumanyaya 
gitmiştir. Bu ziyaretler netice
sinde memlekete gaz ~e benzin 
getirileceği tahmin edilm~ 
dir. 

• 

Çocuk Kuduz hastahanesine 
kaldırılmış, beygir de kuduzlulç 
olup olmadıguun tesbiti için 
muayeneye sevke<lilmiştir. 

---)IO«---

Bir ka il 

2 s~ne 6 ay hapise 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel. içkili bir 
alem dönüşUnde yolJa araların
da çıkan kavga sonunda yanın
da çalışan A1iyi kazara öldüren 
Tophane dikim evi ustalarmdan 
Şükrü Mortaşın dün ik1nci ağır 
cezada görülen muhakemesi bi
tirilmiş, 2 sene 6 ay müddetle 
hapsine karar verilmiştir. 

--o-

l<imya enstitüsüne yüz 
talebe ahnacak 

Mnarif Vekilliğinin emri mu -
cibincc lstaııbul üniversitesi kim 
ya enstitüsiine k1mya mühendisi 
yctiştiı"ilmek ti7..erc yüz talebe -
den fazla aluım yacal.."tır. 

Mi.iracaat yiizden fazla olursa 
müsabaka imtihanı yapılacak -
tır. 

Ampir filan dcıhıildir. Ne ~ 
belli olrmyan ve (modern~ 
edilen dört köşe sa.ndik ~ 
ibarettir. Güzel Fransı..ıca ı..tı 
<le berbad etmişlerdir. V:.ı>-· 
hal, hatır sormak için: 

- Fransız sivesiyle Y..--.~ 
n.ım - "sıhhatiniz iyi gıaı'r 
mu?,, yerine "eJel üstUiid~ 
min eli var?,, oynar gibi ;;J, 
tan iki yım-.ruklannı bir ııı~' 
sıkarak sadcoc: '"Gidiyor ~ 
diye babrırışırlar.. Arknsl .» 
bir de "for:midai!.>l., yuv:ı.rlıı>.', 

Belediyenin bir milyon 
lirahk gizli var:..ıatı 

mesele biter. Diğer büyük~ 
lerin de öyle olacağını tJti 

Bwıdan başka kimya enstıtıi- ediyoru!ll. ~la.şımız. (/ 
su g<'nişletılce<.ıklır. yapacagına asrı ıbir "Evli,?:8 ~ 

lebilik,. yapıp şehirleri degn.ı#l 
İstanbul belediycsıne bir mil- .ıı sabalan, köyleri gezmiş OP, 

yon liralık varidat bulmayı ta- ,._fJCP - ;;; ·cı 8
""" .., dı o farazi tedkik scysJı ~ r ar'f s:nda 

ahhüd eden avukat B. lıamid 1 il J§a ~ a ~er daha sağlam eaasla.r iiıt 
C) Merkezde ve şimaldeki Rus Şevket Incc ve Suad Tahsin, Şc- lruımuş olurdu. -4! 

oı-duları tcsbit edilebilir ve ce-ı hir meclisinde kabul edilen esas ' Nadir Nadi bu ınuktı~; 
nuptan büyük siklet meı'kezilo lıı.r d:ılıilinde ha7.ı.rladıkları bır * Memlekete gelen e1ya - Son . 18. İstBJ>:, 

za. ııılarda hrimıze ,az t kaıgıdı yapın ıçın evve . o" 
il• rı.yen ordular ş mnlde Jl.a .ın mukavele ile belediyeye mlira- deg·il Alladoluya dönnıeh 

"'daf dul ehl'k l" b. da dahli her nevı kfı.ı!ıt \'c m:mıfulura . __ _ Ç:..i. mu aa or armı t ı e ı ırj caat etmişler ve mukavelenin im da b:r köyün ''Taun misU'-ıı.~ 
duruma düşürebilirler. zalanmasını istemi erdir. t. u- eşyası ve otomobil lıistı~ı gelmiştir. ne tahsıs edilen oda.sına iııı:-' 

Cephenin muhtelif noktaların kavele belediye hukuk işleri mü- * Fıllps iırketı Muddelumumiliğe her evden birt'r bp yemci'~ 
da cereyan eden harekatın mev- dürlüğü tarafından teı.kik ulun- verıl.clı - lb kurusluk u•npulu ıoo deı·ildiğini ve ak sakallı JiÖ) 6' 
zii sayılabilen inkişaflaruıa ba- maktadır. Muvafık bulunduğu kuru a ı; .. tmak snrctıle yuzde 80u Jerin ayakta el pençe dh'~ ~ 
karnk, bu .mikyasta. operatif biri tal dirde imza oluııacnktır. knr ~ııp. n Fıl ps mut'sscsesi düıı Cum rarak hizmet etti derini go jl 

tcsebbüsün vukuuna hUkmet - Muhbirler, mukavele imzalan hur.ycı hıddeıumuıııiliguıtı veni- li; böyle olmayıp da bu nıılı: 
m~ hi~ de mümkün ol.mayaca- madan evvel b,r mılyou !ıranın mısUr. yeseyi mutlı&:a biiytik bi.fc:ı.: 
ğını sanıyorum. Çünkü: ne şekilde tahsil oluna.cağı hak_ hirde yapm:ıX istiyorsa .._. 

A) Rus ordusunun büyük kuv kında hiç bir malumat verme • * Uoteıerın tevzii - Fiyat Mü- ye, Mnçkayn, Ayazpaş ya. ~ 
\'etieri merkezdedir. Bu kuvvet- mektedirler. rakobe komı yonu tarafınd:ııı rnuh - sime gitmek nedeu? Şciızad~ 

telıf 1.aman1ard kabul edilen awmi k F 'ti".· e 1'~ ler, beliren tehlikeyi karşılamak M . ~ h k _ şı, A saray, atilı, ...,.,"\ip il;:- ..ı 
üzere. icabında cenuba kaydın- al\arna~ a nar onacak k~r h..'ldlcrı ıl satış yuzdeleıini gos- ne duruyoı? Bu evi ı-cle ~ 
labilir, ı :Piyo.t Müraknbc komis'-'onu,, ı ter r h5telerın teH.ııne dev·am olun- mo~ilye renksizdir. Fa.kat t 

B) Merkezde yol ve demir yo- dün tekrar toplanmıştır. Bu top ı u." ""'ı eu ıava zannuuerı ... .ıt 
1 

J m kt.ı:ıdır. Te\'2.ı ı a bugOn bitccektır. f'" ~-"·l l -..ı • ..., 

Yenndan ıtibaren m;ı~auılanndcı bu l ı.da · CP. 
lu vaziyeti de kola.vhkla yıg-ı- lantıda komisyon, çuvalcılar ile• gen~ me.s e~ şıruı tatnıın 

gfuı lbtelerı bulmıdurnuıyanlar tcc- k ı ,...1 ed.i 
nnklar yapılmasını mümkün bu- makamacılan dinlemiştir. Ko- zıye edı ecektı:r. ce maıııy<;~ r. J 
lundurmaktadır, misyon, çuvalcıların zam teklif 1 Bu itibarla ben Nadir ~ 

C) Mer:ı..~ mıntal--ı, en bü'- lerini kabul ctmcmis,tir. Makar .1 * Sarı petroı satılıyormuş - Son nin: . 
·11.-.... "'C1::ı - M"lü kültüı" ·u··ınuz·· u··n İ" yük ehemmiyeti haizdir. naya ise narh konulacaktır. An· zam-0ıılarda şcluin b.:ızı senıUcriurle hali tehlikede! 

1)) Tn.:ı:rnız ordusunun da bü- cak, bu hususda kat'i bır karar bılh • Haliç taraflarında ko~ u sa-
yük kuvvetlerile merkezde ve vercbil~ek iç~n makrunı: ı'.a:· rı renkte b r nevı petrol s:ıtılm kta- Dıyc hep beralıe .. baö-J:I~ • 
si.maide savn.~!';rına ve savaşa- dan ınalıyet fıyatlarını bıldirır I ctır. Fıyaı Mliıakabe bUrosu, bu şe- davetine pek icabet ed-Ii

11
> 

ğında tereddUd edilemez. 1 h<:sapları ile bil nço.aı·ı i ten ·ı k t' ga7. satı:ın bakkalları takip et- ceğinı .. 
Müdafaa cephesi büyük de- !'!!m~ışti~r~. ~~~~~=~~~~~tinn~~ek~ted~i~r·~~~~~~~!!!! ULUNA"f / 

ğişikliklere maruz kalmadığı 
müddetçe, cenuptan uzak hedef

. ,.,, 
li bir taarruz beklenemez, belki r 
harekatta, berzaha doöru inki
§aflar göreceğiz. Rus cephesi 
gerilerine şimdiye kndar indir
meler y· pılmadığma göre, Kın
ının hava alanlarile zaptına gi
rişilmesine de büyük bir ihtimal 

e ye ve v D,
1 

\ ye .. teah i ·let1 

ne veri ecel; 

verilemez. 

Seırse:;-i Poyraz, güzel bir gezin 
a. .;,o a sa tl~ ... ın yel 
ayıp gotüımüş amma 

zlı de" 11 

, sadece ye 
• • 

n:ı . za ş ... 

yap-
.,.o -

• 
eı ı 

Yersiz yurds:ız takımından Meh· adllyeye teslım edilmlftlr. 

Çernikof ve Krlmenzug mın -
takalarındaki teşebbüsled ileri 
götürüldüğii halde, Kiyef tehli
keye düşürülebilir. Ruslar, bu 
vaziyet karşısında Kiyefi mah -
sur kuvvetlere bırakarak o mın- met Emir Poyraz adındoı b!rısi, ge- Açıkgöz hıraız birınci sulh ecza 
tnkadaki 700 bin kişilik ordula- çenlerde Haliç sahıllerlnde dolaşır- mahkem~ınde yapılan duruim•· 

ken, bir k•nnra çekılm~ bo§ bir 
nnı muhar beler vererek çeke

kayık görm\i!J! 
ceklerdir. A cak. cenuptan ve şi-
~malden ihata hareketleri müsa.- - Şundl! blra.z gezeyim! dıycrek 

içine blnmlf, açıln11§tır. 
it bir ekil aldığı tnkdirde çekil-
me, büyük zayiata mal olabilir. 

Ruslar, denizle alakalarını 
kesmemeyi daima dikkat gözün
de bulundurmuşlardır. Budiyeni 
ordusmıun Dinyeper arkasına a
lınması, hatta nisbetle zayıf bu
lundurulması da. merkeze ve şi
male atfedilen ehemmiyeti isbat 
eder. 

Cephenin bir çok yerlerinde 
taaıTuz, tesbit gayesini de is -
tihdaf edebilir. Teşebbü'sün e
hemmiyet ve ciddiyetini, hareka 
bn inkisafile anlamak mümkün
dür. Onun için, kanlı rnusaraa
lann gidişini takip etmek, ka· 
rarda müessirdir. 

Mehmet E.mir Poyraz, gezintisini 
gece yarısına kadar uzatmıı ve 
mchtapda yapbğı bu güı:eı geı:ın. 

tiden aonra sahile yana mıştır. An· 
cak, serseri, aahlldc, kayık ı;ahlbine 
benzer bir kimse g5remeyince. ce· 
binden çakısını çıkarmış ve kayı· 
ğın yelken iplerin, ı:ıOkmüf, yelkeni 
kaUıyarak koltulJuna aıkıftırmış, 

yola düziHmü§tür. 
Mehmet Emir Poyraz, böylece 

gOzeı bir gezlntı yaptıktan ve bir 
kaç lira çıkacak yelk•~ de sahip 
olduktan .onra ıslık çala çala gi
derken bekçiler tarafından şilphc 

Ourinc çevrilmiş, ııkıpı~lınca da 
IJ anlatıılarak yıakııl nmış, dOn de 

eında: 

- Hepsi doğrudur, demiştır. GÜ· 
zeı blr deniz gezlntıci yaptım. Sa· 
hıle döndüm. Fakat maksadım bir 
şey çalmak de6ildl. Sahibini gbrılr· 
aem sandalını kendisine teslim e· 

dcccktlm. Amma ortalıkta klmae 
yoktu. Sandalı böylece bırakırum 

hırsızlar gelip yelkenı çalabilirler· 
di. 

Buna mini olmak llzere. yelkeni 
aldım, glitiirOyordum. Ertesı gunü 
gelip sahibini arayarak ve yelkeı:ıf 
kendisine vrecrek sandalını d:a bir 
daha böyle yalnız bailna bırakma· 
masını aöyllyecektfm.• 

Fakat mehkeme bu miidafaııyı 

naz:ııra almam ş ve Mehmet Emir 
Poyrazı 15 gün müddetle hapse 
mahkOm ve hemen tovktf tcmlştlr. 

• e zın 

Dün vll.iı.yetlc vali ve beleO · . 
reisi doktor Lütfi Kırdıırıtı !• 
ynseti altında bir topl:ınil l' t· 
mıştır. Toplantıya !Stanbl41 \r 
rol Ofisi, belediye heyeti fcfıl 
niye ve vilayet nafı:ı m üdtl ııı 
iştirak etmiştir. TopJant1Jl ı 
mevzuq belediye ve \"'İlayet Je,Jl 
ve sair inşaatını del'Uhte . 111: müteahhidlerin ibentln ilıtı) 
lanııın temini meselesi idi. 

Bunun için pelr'Ol ofis.iııin ~:: 
fi miktarda petrol vermesi 
rarlaştırıhruştır. 

Yalnız bu müteahhidlere '~ 
rilecek petrol mi.ktnrı bele<!-'> ı 
ve v:il.:ivct. tarafınd.:ı.n birer US: 
ile petrol ofisine bildirilec&-ti! 

----ım«:----

Tramvay durma:Jan 
atlamış 

Gedikpa.,.c:ıada ot11ran CıV~ 
kızı Anjel, dün Çaı .:ukapıda l 

b 
ynrnla.nınu-tır. ~ 

Yarah k:ıdın Ccrrahp~~ b 
taban · ıe k, dır ili 
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aiQ ya girmemek lleğil ! 

1 Yazan: ULUNAY 1 

lıu~ıar pek eski cıevırlerde 1 
la e rii'yalann tesirinden kurtu 
ll ~lJ}ardır. Mahiyetini tah
ıltı Odmnooikieri bu hadise hak
v~1da :pek çok şeyler söylcnıniR 
tı Ya.zımuşt.ır. Biz burada riı ~ a
Q. 11 ne olduğunu tedkik edecek 
1\1 Cğı~. BW1u ne oldui;"U tama -

eıı anlaşılamıyan "meçhul 
~l r,, meyanında zikrederek 
Lı~,, ~vzuumuzu 'tcŞ:kil eden 
t;~ rü'yal:ırda.n bahsedece -

l:tı)slanıiyet, ri...'yaya çok ehem
t ts'et:. verir ve onu sadık ve 
tıa.Yr - ı - sadık -olarak iki~e ayı
~ Bu tasnife sebep pcygam- f 
~ rnize resa.lct gelmeden nlii- ı 

tlerin "sadık rü'yalar şcklin
tı1Q beıirrn.iş Qlnıarıdır. 1süuu ta
li ilde en m ş e h u r rü'ya 
~· :tıret:, - i - Muhammedin dün
~1 teşrif lbuyurdukları ga.-e 
\1 lta gelen hadiselerle Nuşıre
t~uı veziri Mubidan'ın gördü • 
k.Q ril'yadır. O gece Save golü 
~~. bin senede~ su~ u 

lı::tlen Sama.ve ne!ırinin suyu 
~ltrüŞ ve yalnız Kisra'ııuı sara
~ anz olan bir zelzele sa.r.ı
'i il} on dört şeref esini yılonış 
tıe ayni gecede atcşperest.,:.rin 
tıatı Yddanberi miitcmadi)en ya· 

n ateşgcdeleri sönmüatür. 
~illhidanın rü'yası şu idi: 

atıft~keş develer, ~ırçok Arap 
"'lllU 1:.ek rek Diclcden gcçıri· 

~lia.r ve bütün ülkelere dağıh-
orıar.,, Hopsi bir anda vukua 
~en 'bu garip 'h3.disclcrdcn en· 
tii' eden Nuşirevan vezirinin 
lt Yn:sı_nı tabir ettirmek için 
~ne bir ıllinı adam gön

ıirt;?ıesini "No'nıan bin Mün
Q •.• e Yazıyor; No'mruı da "Al>
tı......~l - Mesih ıbin Hayan,, ı goıı
k"Yor. Abd - ül - Mesih, hü· 
,Ul:nu~ müşkülünU ancak 

fnioQ oturan dayısı Satih is· 
fi0,,

1 
.. o bir kiilıınin halledccc@ni 

"' · U~r. 
~ihlor istikbali keşfeden bu 
gı'b taibiatin bir bclazooesi 
~ i tasvir ederler. Teeekkülatı 
l!tu.ikleşınak hassasından mah· 
~ okluğu için yalnız etten mü 
~ep bir satıhtan ibaretmiş. 
~ ·ül- Mesih, dayısının otur
~ .Ca:biyyeye geldiği zaman 

.. lnin ölmek il.zere olduğunu 
~1'tlıii§ ve birıkaç beyitle vüru
b~ dayısına anlatmış, Satın, 
~: kendine gelerek yeğeni· 

Qe - Seni bana sarayı zelzele · 
Zi n geçen Nuşürevan gönderdi. 
~aretin.in sebebi gölün kuru -
~ ı, nebrin feyezanı, ateşge -
\te itı sönmesi ile alakadar olan 
bid auarı yeden develere ait .Mu
~n rü'yasıdır. Halk Kur'an 
'b_:' • lfuhn.mmed zühur eder, 
~ Fursun, Şam Satih'in ma
lta.h olmaz ve artık dünyada 
"-. inUk kalmaz. Kisra'nın sa
~ Ylndan yıkıl, on dört refe 
~!:!~ Sasanilcıden hükümdar 
h::._C?nda.n sonra olan olur. 
~ve ölm.ü .. 

~~ra, Saüh'in t:fı:birini dinle
~Utc· sonra ''bizden on dört 
tl~ Unıdar gelip geçinciye .kadar 
tıt~r olmaz!,, diye müteselli ol
~ halliuki Sasanilerden dört 
f<~k kısa bir müddette on hü
~. ar gelmiş, mütdbaki dör
lılf u.n saltanatı da öm ıin hi-

bir a:tlı, oıdugilJıta; isimlerini 
tasrih etmek suretiyle birçok 
klŞlllln maktul olduğunu söy
ledıkLen sonra devenin boğazı -
nı kesiyor, deve kanlarım alu
tara.k büttin çadırlan dolaşıyor 
ve hıç bir çadır kalmıyor ki de
v n n kanı bulaşmanu.'] ol· .11 ı 

Cehbn'in rü'yasmda isminı 
ışıttıt;'l Kureyşı1erden hiç birisi 
Bedr muharebesinden sağ kur
tulanuımışlardır. 

Haccaca karşı huruç ederek 
bir çok defa kendisine faik kuv
vet.leri bozan meşhur Şebib bin 
Na'ım mağlup olduğu zaman 
lı"aı-s ve Kirman taraflarına kaç-ı 
mıştı. 

.Arltasmdruı gönderılcn kuv
vetler Şe'bibe, Ehvaz u hrinin 
yanında yetişmışlcr, Şebib köp 
ruyü geçcrıten atıyla nehre düş
mı.i .• ve helak olnwştur. 

Ce.3ur muharıb•n anasına: 
- . O,: 1 ın ka.ll :d leli ! demiş - ı 

ler; manmamış .. 
- O~lun suda boğuldu! dedik 

!eri zam'1.n ina.nmı!'I \' rJ ..... 
Bunun sebebini kadın şöyle tef
sir etmiş: 

- Beıı Şcbibi doğuı madnn 
evvel bir rii'ya gördiim: 

Karnımdan bır nteş şu'Jesi 
çıktı ve zıyası her tarafı aydın
lattı. Ateşi sudo.n ba;:,ı.ca bırşey 
söndüremiyec~ı ıçın katline 
inanmadmı, fakat suda boğuldu 
dedıkleri zaman oghınnuı öl\liı
ğu beııce de talıakkuk elti . 

Anad.,Juda Tilı'l\ler devlet kur
madan evvel şeyh Ed b:tli'nin • 
kızı Malh tun bır riı'ya nda si
nesinden bir ağnc çıkarak her 
tarafa dal budak ıs ı.lırnrdiğini 
gdrınüş ve bu rn'yayı b·L'basına 
naklettiği zaman şeyh Edcl>ali, 
kızından gelet.ek b~r ailenin bir 
çok diyara yayılacat:rını, kuvvet 
lı .t>ır devlet tc..']kıl cdect-ğmı söy
lenıiş, Malhafu. l Osman gazi
nin evlenmelerinde bu rti'yanın 
teeiri olduğu zmrnedıliyor. 
Osmanlı padı~l:ı.r:ı meya

nında g nç 1 kabh, le anılan 
ı~inci ~anın gördiığli ril'ya 
guzel Ui.bırlere rağmen hayırlı 
bır netice \•ermemiştir. 

. Hotin seferinde yeniçerilerle 
bır iş yapmak mümkün cılamı -ı 
yacağını anlayan ikinci Osma
nın orduyu ıslnh etmek fikri 
fclü.ketine sebep oldu. Kızlara
ğnsı Süleyman ağa ile Hoca 
Ömer efendinin telkini ile tec
rübesiz padişah Hicaza gitmek 
bahanesiyle Mısır aslmrırıi E:lc 
almak ve onunla yeniP-"riyi cır
tadaıı ık ldınnak fikdooe bu -
lunuyordu. Si.ilcyman nr1nuın 
Padişahın bu tasavvurwıa vü
kıf olduğu anlaşılıyor. Fakat Ho 
<'a ömer efendi paüır-;.ıh1, teleke 
şerifinden· intikam almak i~in 
sefere tcş"ik ediyordu. ~crif, 
Hocanın biraderi Karabaş e
f ~1ıdinin Mekke .kadılığını kabul 
etmemiş! 

Sadraz:ım Dilaver pasa, Def
terdar Baki paşa, kerlıeıı sefer 
tedaı iki görüyorlar. Şeyhislam, 
parhşnha fetva gönderip "Pa
dışahlarn hac ltlzım dcğildır, 
yerinde oturııp adi ile idaı e ey
lemesi evladır.,, diyor ve herkes 
bwıda.n vazgeçmesini tavsiy" et
tikleri ihalde padış.:ıh kim:,;eyi 
dinlememiştir . 

' • r 
oskova bildiri or 

Dahiliye Vekaleti eclisten 2 milyon 

(Ba; tarafı 1 inci sayfada) 

kıto.lanmız bütün cephe boyun
ca muhnrebeye devam etmi§ler· 
dir. Hava kuvvetlerimiz dü.tman 
kuvvetlerine dı:ı.rbcler indirmiş 
ve tayyare meydanlarındaki tay 
yarelere taarruzlar yapmıştır. 
16 ya...'Mdan 50 yaşına knda.r 

liralık talwisat isteyecek 
Ankara, 18 (Hususi)~ Da

hiliye Vekaletince 15 senede 
peyderpey verilmek ve Er
ızincanda ya.pılaca'k evler için 

lzmir Belediye 
reisinin cevabı 

(Baı tuafı 1 inci sayfada) 

bizim nazarım11..da ayn bir kıy
met taşıyor. Filh ıkika Türk -
İngiliz dostluğu her iki milletin 
göniilleı inde ycrler-.aı samimiyet 
tcsirile çok yakuıdan tanıdığı 
günlerde miıt.ck:ıbil hürmet ve 
hayı·anlık hisleri h:ı1inde filizlen 
mıştir. Bu dostluk her iki mille
tin birbırine çok mü:şab h mert
lik ve at!ık kalblilik hasletleri
nin yardımına dayanmaktadır. 

Bu vesile ile şu ciheti bilhassa 
kaydetmek isterim ki yakın bir 
mazide memleketimize yaptığı 
seyahati Türk milletinde çok. 
sempatik tesirler bırakan muh- 1 

terem ve sevimli hariciye nazı
rmız Ekselans Eden'in 1911 İz
mir Enternasyonal fuarının a-
çılması münasebetile radyorla 
söyledikleri cemilekar sözler bil 
hassa bi;ı; İzmirlileri çok :r. iite
hassis bırakmıştır. 

Ekselans, medeni alemin ge
c:irmekte olduğu buhranlı ve ız-

. tıraplı safahatı dikkatle ve üzün 
tii ile takip ediyoruz. Temenni 
ediyoruz ki 20 inci abır medeni-1 
yetinin viicude getirdiği eserleri· 
yine kendi vusıt.3.larile tahrip e
den bu harp afeti en yakın za
manda: nihayet bulsun ve insan
lık yeniden saadet ve refaha kn.
vuşsun. Cümhuriyet hükumeti-
mizin karşılıklı anlayış ve dost
luklara istinat eden isabetli si
yasetin mesut neticesi olarak et 

1 
rafımızda barut dumanlan belir 
eliği bir zamanda tam bir sulh 
ve emniyet kinde bulunan mem 

1 
IPketimizde bi;r.leri normal işle
rimiz başında görüyorsunuz. 
Türk hükünıeti çok sevdiği aziz 
t'cfi 1nönünün etrafında yekpa
re bir çelik kale halinde toplan
mış, onun gösterdiği yolda heı-
7..amandan daha büyük bir iman 
ve heyecanla dinamik gayretler 
sarfederek çalışmakta ve İzmir 
Enternasyonal fuarı gibi yalnız 
bizim için değil bütün insanlığa 1 

faydalı olacak mederu eserler ve 
harek "tler yaratmaktadır. 

Fikselans, tzmiri teşrifinizle 
burada da kuvvetlendirdiğiniz 

sa.mimi ve dostane hissiyatı he
pimizin yüzlerinde ve gözlerin
de görüyorsunuz. Sulh ve sükfut 
senesi olmasını candan dilediği
miz l 912 senesinde de sizleri bu 
rRda aramızda daha çok inkişa
fa mazhar olmuş dostluk duy -
gularile selamlamak bizim için 
büyük bir bahtiyarlık olacaktır. 
---~ 

İngir z A~eri
kan dostluğu 

Eski harb·ye nazırı İngi
liz-Amerikan vatandaşlı

iının kabulünü ist0 cli 

harcammık üzere iki milyon li 
ra tahsisi için bir kanun 
layilı.ası hazırlanmıştır . 

Reuter ajansı-
•• na gore 

(Ba, •·arafı 1 inci sayfada) 
Reuterin diplomatik muha

biri, bu hususta İngiliz noktıai 
nazarınuı çok sarih okıuğunu 
soylemektodır. Bu nokt.a.i nazar 
şudur ki bu mahiyette hcrlıan
gı bir teşe::ı~iis, Montroux mu
kavelenamesi hükümlerinden 
kaçmak suretiyle kurtuhnağa 

,matuf t.wJıye olacaktır. 
İngiltere Bulgaristan la 

harp halindebulwımamakla be
ra.:>er, mihver Montreux muka
velcnamesinin gayri muharip • 
lik. hillı:ümlerini ileri süremiyc
cektir. 

Qünltü Bulgaristan, halen, ln
giltereııııı en az iki müttefiki 
ile, yanı Yugoslavya ve Yuna
nista.nla harp halinde bulun -
makta<lır. 

Bu şerait altında, Mihverin bu 
tarzda MC\ntreux mulmvelena -
mesinden kaçmak yolu ile kur
tulmak için yapa.cağı her türlü 
telkinat, bu mukavelcnameden 
doğun vecibeler ha!kkında daima 
mes'uliyet hissini göstermiş o
l.an 'l.ürk hükfımetinin muba,.. 
lefetiyle kaı·şılaşacakta.r. 

Hatırla<ladır ki Türk lıüku
nwti. İtalyan donanmasından 
çıkarılarak tica ... et vapuru h:ılı
ne getirilen İtalyan Trav:isio 
p"trol gemisine pilotaj kolay -
hklannı göstermeği reddetmiş -
ti. Türkiyedeki İngiliz büyük 

0

elçisine hiQhir sarih talunat gön 
dcrilmemiş bulunmakla bera
ber, İngiliz hükfımetinın noktai 
na.zarından malfunatt'8.r tutul -
duğu ıbilinmektedir. 
Ru ·lar [8ul1:,rar ce\'abmı fatzııin

ltfır bulmıvorlar 
Londra, 18 ( a.a:) - Moskova 

ra<lyosunun bildirdiğine göre, 
Molotof Bulgaristanın verdiği 
oova1bın tamin edici olmadığını 
Bulgar elçisine dirnıiştir. 

So\-yetler Birliği, Bulgaris -
tanı Odcsaya, Kırıma, Knfkas
yaya ikarşı Mihverin taan·uz 
plWılanna ardım etmekle itham 
eylemektedir. 

Sovyetlerfn harekfrh tahrik 
eı:Ilci imiş 

Sofya, 18 (a.a.) - Hükümet 
Organı olan Dncs 00a.zetesi Bul
gar hükümetinin SoYyet sefi
rine verdiği cevap ha.kkınra tef. 
sira.tıta. bulunmnktadır. 

Makalede e-Lcümle şöyle de
nilmektedir: 

Moskova hükflmetinin vakfa,.. 
lan tasvir ve bunlara sarfettiği 
<>.hemmiyetlen mczkür hükii· 
metin Bulgaristan hakkıııd:ıki 
hatıtı hareketinin ne kadar ta:h 
rikılmiz olduğu ve gene me-"ür 
hlikfnnetin hakikati ne kadar' 
tahrif ettiği anlaşılıyor. 

----» 11 «:----

bütün Ruslar siUih altına 
ahnıyor 

Moskova., 18 (a.a..) - 166 ya
şından elli yaşına kadar bütün 
Sovyet vatandaşlarının ilk teş
rinden itibaren mecburi talim 
devresine tabi tutualcakları ilan 
edilmiştir. Talim devresi 110 
saatlik bir müddetten ibaret o
Jup mitralyöz, tüfek, bomba kul
lanmak ve maskeleme ış!erı gO
rü lecektir. 

Kır nı tccrid nı..i ed~Uli'I 
Londra, 18 (a.a.) -Annali~t. 

askeri vaziyet hakkında diyor 
ki: 

Londrada iyi haber alan mah
fillerde, Almnnların Perekopa 
doğru ilerlemcl31 ue Kırımın bel- ' 
ki de tccrid edHmiş olduğunu 
sanmak içm sebcıbler mevcut-, 
tur. Maamafih bu, Kırım ada -
sının her hangi b·r ani tehlike 
karşısmda buhmduğu demek 

1 
değildir. 
Ocl.esaya .lfC'1nUın l>ir tcwrrıız 

Moskova. 18 (a.a.) - Tass a
jaw;ının bildirdiğine göre Odesa 
ya taarruz eden düşman kıta1 arı 
Sovyet hatlarına girerek bazı 
tepeleri ele geçirmişlerse de 
harp gemilerimizin müzahereti
ne dayanan piyademiz saatieı'Ce 
süren bir muharebeden sonra 
düşmanı geri atmış ve tepeleri 
tekrar işgal eylemiştir. 
Düşman bir çok ölü ve yaralı 

bırakmıştır. 
Moslwva konfcran81tu1..a Rıt8 

hcyetıne '/JI ol-Oto/ riyaset 
ccleoek 

Moskova. 18 <a.a.) - Rad 
bu sabahki neşriyatında Mos -

1 kovaya gelecek lngıliz ve Ame
rikan heyetlerile müzakere ede
cek Sovyet heyetine Molotofun 
riyaset edeceğini bildırmi~tır. 

----» 1 1 C(:-...:'"---

Finliler mühim bir istas
yonu zap tetııer 

Helsinki, 18 (a.a.) - Pi.nlan 
diyalıların bısikletçılerdcn ve 
müsclla.h hafif hücwn araba -
tarından nıüteı;ekkjl olan seri 
clizlitamlan. ş ddetlı bir muba-
1·ebeden sonra pek mu!lim ol,uı 
Syvaeri demiryolu merkez~ni 
işgal emişler, birçok esir nlmı;:,i 
lar \'e malzeme iğtinam eylcmış 
lerdir. 

l{eşif tayyareleri, Alınan ba
taryalarının Kronstadt e karşı 
yapmakta oldukları endalıtların 
pek müessir olduğunu bildır -
melrtedir. 

Mi.ıstahkenı mevki ,infilaklC'r 
yüzünden duman içinde ve ba
taryaları artık ates edemomış- ı 
!erdir. Liman mınt-.kasında bıi
yük yangınlar kaydedılmektc-1 
dir. 

Kronstadtdn. a o-
lan Sovyet harp gemileri, şim
di müstahkem mevki ile I..cnin 
grad arasındaki açıklarda mt>ş 
ki almışlardır. Başka hır takım 
gemiler de KRreli beı zahı sa.hıl
lerine yaklaşmak iseınektc ıse 
ler de muvaffak olmaınakta -

DQrı·n bı.ldı· rı·y r dırlaı» Bu gemiler, l•in batar -lJu yaları tarafından ~rdedılmek -
tedıl'. 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) Finler tarafından esir edil-
harebelerde büyük muvaffa- miş olan bir Sovyet yarbayı, 
kıyetler elde edilıniştir. Leningradda bir milyon asker 

Tek bir piyade tümenine tahŞld edılmiş okluğunu, nıü-
memut müfrezeler hücumla hirn miktarda tan c ve Baltık 
110 istıhkam ele geçil']Tlişler - fılo'junı.u Leııin:?Tud limanında 
dir. tecommü etmek '"iızere olduğunu 

Arınan hava kU\·vetlcri Kı- ve buradn her çapta mühim mik 
rım sulanncla, Dözel adası açık- tarda top bulunduğunu beyan 
lannda, J.Aldoga gölünde, Vol- etmıştir. 

~nde hitam bularak Sasa
tı;::-' lD. sonuncusu Ye'Ldeerd, 
~"?'etin otuz birinci senesmdc 
~~!'it sehrinde bir değirmenci 
~ından katledilmiştir. 

İkinci Osmanın hal'i ve 'katlin 
den evvel gördüğü miitiıiş riı'· ı 
yayı tarih şöyle kaydeder: 

Londra, 18 (a.n.) - Liberal 
nasyonnllerin dün Londrada top
laAan yıllık kongresinde ittifak
la kabul ed len karar sureti hü -
kumctc tam itimad beyanğ Atlas 
deklurasyonunu tasvib. Sovyet 
mi.ldafnasını hayranlıkla takdi.• 
ve Sovyet nıilletino seri yardım
da. bulunulınasını tasdik etmek
tedir. Kabinenin iki azası yani 
lord Simon ile sıhhat nazırı Bro
wn ve eski nazırlardan Hore Be 
lisha ve Burgin içtimada hnzır 

bulunmuşlardır. 

şof nehrinin agzında ve Beyaz ~~~~~.,.,..,'""!""~~~~~ 
dcni7,de cem'an 800 tonilato - tün Alman gemileri hasara uğ
hık üç vapuru batırmışlar ve ramak ızuı donnıuşlerdır. 
16 vapuru da o kndar hasara uğ Feroe acjaları açı1dann<la ke
ratmışla1'lır ki bunlardan bü - şif uçusu yapmakta ı)lan Al
ytik bir kısmının batmLı olması man sa\ aş ta.) yareleri bir tica-

ttı .~anı tarihinin kaydettiği 
>ct~a:ıı rü'yalardruı biri de 
t:Q.~Uınanlo.rın ,Kureyş ile ilk 
' rebesi olan Bedr gazvcsin
~ evveı Abdiilmuttalıo'in kı-

"4tilte'n.in gördüğü rü'yadır. 
t:Q.·.l\ti~e, rü'yasında deveye bin
ıı: h~ır adamın (Ebtah) deni
l ,, ır yere gelerek yüksek ses
~~Y Kureyşi'ler! Çabuk, öle
~~'ltıiz yere gelin!,, diye bağır
'ü~n.ı ve. gene devesiyle Ka ~~ 
~ Ü7.erine çıkarak ayni tehdi
~ ~r-eylediğin~ ondan so~ 
~ u Kubeya dagımn tepcsı-
b Çıkarak gene yni surette 
~l'dıktan sonrn dağdan ibü
}or bir taş yuvarladığım görü
~~. dağın eteğine inince 
)d~ !anıyor ve her parçası 
O(lj~ evlerinden birine isabet 

te llu \ii'ya mı.işrıkleri çok mü-
ır etmişti. 

l(~ muharebesinden evvel 
~aı eYş, Hacf eye geldikleri za,
ı:or:ı C:.elıim bin - es • Salt'm 

'Y ~.rü'ya da mühmıdir. 
iegınde b·r deve bulunan 

"Padişah tahtında oturup 
Kur'an okumakta iken Hazro -
t - i - Peygamber geliyor ve e
linden Mushafı, sırtından z.ıı'fu-

nı çekip aldıktan sonra bir sille 
vurarak tahttan aşağı yuvarla
yor. Padişah, clü~tüğü yerdon 
kalkıp Resul - ul - lahın ayağı
nı öpmek istiyor, muvaffak olar 
mıy<>l'.,, 

Genç O s m n n, bu rü'yadan 
titriyerek uyanıyor ve hemen 
h<>eası Ömer efendiyi colbedfü-ek 
evvelfı. ona anlatıyor. HO<:'a: 

- Haccetmek niyetinde idi
niz. Şimdi sizde bir tereddüt ha
sıl olduğu için sizi · tev.bih bu
yuruyorlar. Peygamberimiz e
fendimizin rii'yada ayağına yüz 
sürmek müyesser olmadıysa in
şallah - ü - taaıa mübarek mer
kadlerine yüz sürersiniz! 

Diyor. 
Padişah, rü'yanın bu suretle 

tabirine kana.at getirmiyor. Vak 
tin Kutbu olan Usküdarlı Aziz 
Ma.lmı.ut efendiye gidip rüyasını 
ta.bir ettiriyor. O da lmt'i suret
te tbir şey söylemiyor. Fakat 

(Sonu sayfa 4 sUtun 3 de) 

----»ıı«----

Macar ord arının 
geri çek·ıd·ği ha
beri yalanlanıyor 

Bu.dapeşt.c. 18 Ca.a.) - Ofi: 

muhtcımeldir. ret gemisini çok al aktan uçu -
Bundan başka Sovyetlerin rak a!hr ha.sarata uğratmışlar-

bir torpido muhribi, iki denizn.l dır. 
tısı ve dört hiicum botu batı- İngiliz hava kuvvetlen dün 
rılrnıştır. gi.ındüziın fanş sahillerm.de iş-

Ahn:ın hücum botları İngi- gal altındakı mıntaknlara taar
liz €ahili açıklarında torpido ruz teşebbiisleıiııde on kiz 
nıuhriplerinin ve sahil muhafa - tayyare kaybetmişlerdir. Buıı-
7,a gemileıinin kuvvetli himaye- lardan 15 i hava muharebelerin 
si olunda gitmekte olan ·bir de ve iiçü de tayyare defi topçu
İngiliz gemisi kafilesine hil· su tara.fmd n düşürülmüştür. 
cum ederek, cem'an 25.000 to- Üç tayyaremiz kayıptır. 
nilatolu.k dört ticaret gemisini Mnhdut İngiliz bomba tay-
batmruşlardır. yare! ri dün gece Alroanyanın 

1n.,.<rlli~ n;tuhripleriyle muvaf - cenubu garbisme iz'aç taarru _ 
faloyetlı hır savaştan sonra bil ztuıda bulwımuştur. 
••••••ceo•••e•G•~ .. ••oe .. eeo•o~ee•••••• 

LALE SİNE ASI 
Yeni mc .. ·slml büyük sürprizler ... Eşsız pıogramlaıl;ı 

nçrmıı:a hazırlanıyor .. 

25 EylQI Perşembe akşamı 

Dorothy Lamour - i g Grosbi'niıı 
:ı. raltığı senenin ffi bfiyiik 

Sovyet oepM indeki bütün 
Macar kıt'ahlının geri çekil
diği hakkında bir İngiliz kay -
nağından verHeıı haber tekzip e
dilmiştir. Saifilıiyettar Macnr 
malı.afili, Başvekil Bordossy'nin 
Sovyetlerc karşı y.a:pılan hare
katta Macaristanın lşt.iıi.k de
recesi aynen baki olduğu hak -
kmdnki boyan.atını hatı.rla.tma:k- 1 
taclır. l~~MtM'>O ALKIŞLAVACAKSINIZ, 

lr~nda yabancılar 
(Bııv tarafı 1 inci sayfada) 

dir. Hakılmt halde İranlılar, bi 
zi ıbükiımleri altına almak isti -
yenlerin düşman.landır, bunla· 
rın üzerine atılınıya hazırdır. 

Cemaat bu sözleri işitince mı
rılb.lar işitildi: 

- Allah için, ne doğru söylü
~r .. 
İmam tekrar etti: 
- Falmt !fıkırdı para etmez. 
Cemaatten biri sordu: 

- Peki ne ya:pnlıın? 
- Ne mi yapacaksınız? Sır-

bnızdaki elbiseleri çıkarıp aske• 
ri elbise giyiniz ve cihatlarınıza 
işt.:iriık ediniz. 

Hemen zabitlerin emri altında 
talimlere başlayınız! 

O zaman Şil't\Zln herkesçe ma 
ruf ağalarından biri ayağa kal· 
karak: 

- Ey Şirazlılar, §imdi söyle
nen sözler beni peJc müteessir 
etti. Ben harp sahnelerinde dö
ğü ı eye alışmış bir adnm ol · 
madı-ım halde bu andan itiba
rım bu elbi!::eleri çıkarıp askeri 
t l'me yarayacak elbise giyece
ğim. 

Bütün orada bulunanlar hay· 
kırı!'ıtılar: 

- Biz de hazırız. 
Diğer bir Scyid ise dedi ki: 
- lnsamn bu sırada matemi 

yüzfüıden her şeyi vırtıp par<:a
laması lazımdır. Fakat ben her· 
kese önayak olarak ve mah7..a 
aclteri elb:sesi giyebilmek içın 
sırtıındakifcri yırtıvorum. 

Dedi-ini ya1>tı ve ona tebaan 
diğerleri de elbiselerini yırtma-
yn bs!'ıln<lıl·ır. 1 
Şiraz ahalisinden yedi vliz ki· 

şi<.le'.l fazln.m askeri elbiselerini 
gi ~işti. Ali Han isminde bir 
yiizbaşı bunlara t.nlim yaptır .. 
maya memur edildi. . " . 

lir suil .;f 
Savletr dC'vle ile Kıvam iilme

lik bu yeni hnreketi a 'lli hara
retle kar~ıladılar. İkisinin dt• 
enrfüıesi ):endi kabilc-lf'rine mün· 
h!l.sırdı. Tacibostan harekatı on
ları alakadar ediyordu. Diğer 
bir hadise onların uazan dik· 
kntini ve memnuniyetini celbet
ti. 
Eylülde Ruslar Hazer denizinin 

cenuo sahillerine asker cıkarmış 
ve Ka7.\·in Aehrini i~gal etmiş· 
lerdi. Bunun neticesinde her ta· 
rafta Rus1arn kal'!jı ceN>v:ınlar 
u ·a.ndı. O esnada biz de Türk
lerle hnrbcderken Kiitilnmnreve 
karşı ilerliyorduk. Miittefiklf'rin 
böylece ka~ılıklı muvaff:ıltiyet 
)C'ri h!'m Türkleri, hem A1mnn
ları harbin bu uzak sahnesinde 
daha ı:ıii!r'lt>tli hareket etıneye 
seı: kediyordu. 

Klt>in ısıninde bir Alman -ki 
Ab ·dan li1.erine vürümiis olan 
adtı.mdır- l{irmanı:ı· hı i O'al cdc
Ct>k Tiirk kuvYetleı ine memur 
cdilnıİRtİ. 

İrandaki konsoloslnnmı?.dan 
birine karsı bir de suikasd tc>r· 
tip edildi, "memurlanmızd:m bi
ri öldü. <lrandaki Alm:ınl r bir 
n'lamın hayatına mal olaC'ak ha
r ketler tCrtibinde hiç bir mah
zur e;iirmemekte idiler. Biz onla 
ra kar ı ayni yolda hareket et
medik. Yalnız Vasmus kurtul
dıt.;.ıı sııikasd miistP~na ... B• nıın 
la h<'raber harp ?.anıanmda şu
rada burada görülen h • <r &'lere 
hiç bir ehemmiyet atfedilmez.) 

Garip hir vazh t 
Vrızivelin garip olan tarafı 

asıl ~Lı idi: 
İr:rnın bitaraflığı ancak İı-nn 

da bulunan Rus ve İngiliz kuv
' etlc·rı ıle temın edıliyorclu. Bu 
kıtalar orada, gayri fan.l kal -
dıkra Iranın nıiittcfikil•re karRı 
hm p elınıyecenine 8Üplıe yoktu. 
Şimdi Almanlar için mes le bu 
İngiliz ve Hus kuvvetlerini bu 
Jundukları vaziyetten çıkarıp 
İranlılarla dö füştürmektı. 
Bu iş ıdn en müsaid mahal Is
fahan ve cenup tarafları idi. 

Pakat lran l\cnı bu tarafa, 
hem öte tarafa temayill ediyor: 
bir tarafa temayül ettiğı znman 
öteki t-:ırafın tazyikine mukave-
met edemiyordu. . 

E •IıiJUn sonuna doğru Savle
türld··vle İngilizlere şöyle bir 
tekli tc bulundu: 

R nim selametimi temin e
diniz. Buna muknbil cenup yol
larını açık bulundurdum ve asa
yi. i muhafaza ederim. 

Ruslar im teklifi mcmnuni -
yetle k bul ettiler. lng·lızler bi
raz müteı eddid idiler. Sa\•letü . 
devle: kendisini Kıvamülnwlik· 
ten dnha nafiz addediyor: h ... r 
şeyi kendi kararile h lledebilri
ceğini sanıyordu. li'ilhakika öyle 
de oldu. İran hiikümoti bir çok 
tereddüdlerdcn, ınaneYralard n, 
ricalardan ısnı t • • ı a 
Şiraz prensini geri çağırdı. Sav- 1 

letüddevle yerine Kıvamülınelik 
tahtından indınldı. 

On hıı:ilız. r·.si.ri ! 
Kıvamülmelik cenup taraf! ı

rında bir seyahate yollandı On 
tane lmdar İngılızi t sir ettılt>r. 
Hadişe acele Ehr <l 
sa tebsir ed ldi. 
Kadir hanı bu gn m J ın u 
hafazasmn memur ti. On Jn
gili.ı Zair Kadir Ham Ehı 
dal~i ı;ıükellef salonunda h, p -
sedıldıl r. Me el den ı i 1, 
etmel· h•tiyen \ aFm • 

abah 
; 

Az maaşlı kOçGK 
memurlara dair 

-2-D ün bu sütunlarda fev-
kalfı.de ahval dolayısiyle 

geçinmekte sıkıntı çeken nz , 
maa~, fakat lraln:balık aileli 
küçUk memurların vaziyetlerini 
tedkik etmiş, hayat ihtiyaçlan 
karşısında bütçelerinin kifayet
sizliği ta'ha~uk eden bu gibi 
maaş sahiplerinin her zaman ol
duğu gibi derdlerinin devasını. 
gene hükiım.etin mi.ışfik kuca .. 
ğında bulacaklarını söylemış
tık. 

Ancak gene fevkalade ah ... 
val dolayısiyle hükumetin de 
faaliyet sa.hasının çok g~if;jl~~ 
miş olduğu ve normal mes~ 
kat kat fevkinde gayretler ı:; r
fına medbuı· kaldığı da goz \, 
nünden kaçır1lnııyaı x her 
derdımızin dcva;."ını dece hu
kiımettcn beıdemenın doğru o 
lanııyacağını teslim ctrnelı~ ız. 

Bir taraftan bükü.met tedbir 
aladurswı, bır taraftan da ferd
leriu nılı~ı.yet harici lıadise ve 
vfuluiiların movllıdu olan ist~ 
naı bir vaziyeti karşılamak JÇın 
baş vurmalnrı lazım gelen ted
birle1· de yok değildir. 

Mesela az mD.nıilı memurlar 
ıbahsinde en büyük yardımı hü
kumetten beklemekle beraber, 
mnhalli ıdare Wxıirlerinin ala.
cakldn bir takım tedbirlerle bir 
çok müşküllerin yenileceği mu
h ıkka.ktır. Toptan havayicl za
ruriye mübaya.a edip bunlann 
maliyet fiyabna ve en muhtaç
lrı.nndıın başlamak şart:iyle me
murlar a.rnsında tevzii; elhısc
lik lnmıaş, ayakkabı ve saire 
gibi resmi veya yarı resmi mü
ooseselerden de tedariki mfun
kün ihtiyaç maddelerinin gene 
mahalli idare amirleri tarafın
dan doğrudan doğruya o mües
seselerden getirtilip memurlar 
arııfanda taksimi pekala kabil
dir. 

Fevkalade ahvalin doğurdu -
ğu müstesna bir vaziyeti kar
şılamak için kurulmuş minimini 
ve mahalli bir nevi küçük me
murlar kooperatifi diyebileceği
mız bu teşebbüslerden pek çok 
\'e umulduğundan fazla fayda
lar temin cdilobilir. .Elverir ki, 
işin idaresini deruhde eden ida
re a.nıirleri vaziyeti tanı:ımiyle 
takdir edip işe istekle sarılsın
lar . .Böyıe teşebbüslere mahalli 
kredi müesseseleri de, banka -
lar da pekala yardım edebilir -
lcr. !utesclsil kefalet usulıyle 
memurlara yapılaca.k küçük 
kredi ve avaııslar lııçbir zaman 
.kayoolmaz ve bankalar için en 
i:llun bır prasman teşkil ederler. 

fhikfırnetin şclikat \'C ~JJn 
eline, kuvvetine, ferdin saurlu 
ve bilgili gayreti de inzimam E

dınce bugtln geçmmektc zorluk 
çeken dar bütçeli memuı lar ZJU 
mu kiıl vaziyeti fazla kaygusuz 
'e i.ızüntüsuz atlatmıs olurıa.r. 
Bu ıı:ıc ona.) ak olao k idaı"' a
mirleri ise bi.ıtçeye fazla yUk 
obnadan keııdileri de dahil ol u
ğu halde bıitün madun ınesldc
daşlanna ve dolyısiyle memlc-
kctc en büyük hızmctı m '\: ff 
kı) tlc başannıınm ın ddı ve 
.m:ınevi zevkini duya tlu_ tat
nıış olurlar. 

A. C. SARAÇOGLU 

bındi. Sağı solu dolaştı ve Ka
zovna kadar gırcrel bu gnıı te
ti herkese douyurmak ve lran
lılann muvnffalnyct hı~ i 
tahrik etmek ıstedı. Orada .. -
.sır Dffanı buldu. trunlının oın z 
lanna ellerini koyarak daha ne 
beldedıı{mı sordu. Nasır Dn .m 
şu cevabı verdi: 

- Vasmu.s, ben beklcnıi~ o
nım. Ben harp lıaliudeyını. Tü
feklerım, adrunlarım, fıs~kleriın 
le hm p iGindeyim. Ancuk sı ı
mı kime çevireceğim? Esir olan 
konsollardan birine mi': J3u ıyi 
bır şey olmaz. Onlur bc.nd n kor
J·arlar. Azizim Vasmus, o •ar 
bana karşı kimseyi gönd ı ıc
diler. Tabii ben de hnvaya ateş 
a<.·aınam değil mi? 

Vasmus bu sözlere ka.I'§ı şu 
cevabı \'erdi : 

- Hayır, siHUı atmak mev
zuu bahis değil lir amn b -
yors•ın ki İngilizler yolları kap..:.
dılnr. Senin onların düşınam ı -

duğuııu da bilmiyorlar. Bir b ...... 
yanname n ret. harp ılin et, o 
zam n kim kimın düşmanı oldu
ğu nnlaşılsın. 

ülıiın sözleri nn nr 
Fakat bu İranlı ve niıfuzlu 

reis.i hiç bir netice alman n ha
reket eden Va. mustan a 
damlarını topladı. Onlar dt.di 
ki: 

r. 

J 



· Tarihten bir yaprak 
(Bat tarafı 3 Uncü a.yfad•) 

Şeyhi.ı:ılamın telkiniyle bu fi.kir
Yazan: M. Sami Karayel --lıılıiilaz--100~ den vazgeçm~i yolunda nasihat 

ediyor. O zaman en tanınmış 
- Aliçolar olmamış olsaydı Aranınxla ŞU konuşmalar ce- müneccimlerden Mehmet Çele-

HERGELECİ İBRAHİM 
başa giireşecektik.. Fakat bu. reyan etti: bi Defterdar Baki paşanın se-
ke! heriften meydan almak - Çivgar yapalım bu herife! fer hazırlığını gördüğü zaman 
ır:ıfuı:1'cün mil?. Bu ed:Jeple hep - Yapalnn !.. Dört pclıli,·an gülerek kahyasına.: 
baş albna kaldık. bir araya gelelim .. Çıkalım ba- - Beyhude zahmet ediyorsu-

- şa!.. nuz, demiş. Ben zayçeye bak-- s·~ kÜ'$Uk ortaıyı çıkarabi- - Ben, hazırım !.. tını. Size sefer nasip olmıyacak. 
Uyor musun barl?, - Ben de... Kendisine padişahtan bahse-

- il!.. Dedim .. Kel M~iş ... GöıA.i- dildiği zaman da: 
_ iKİm.in çırağısm ?. ne her şeyi alınıştı. Ve, şunları _ Tali'i hilmayunlan olan 
Deyince, Hergeleci, ~t" söylüyordu: burc'ta hüsuf vaki oldu. Bu 

tı. Ne söyleyecekti.. Kurnaz - Sen, teker teker lbu herife ikat'idir. Bir vechile mündefi ol· 
Horıgeleci kolayını bulinuştu ... çıkın ve dayanın. .. Yorun bu be- maz! 
Dcrtıal cevap verdi: rifi. Geç yenilmeğe gayret edin. Cevabını vermiş. 
· _ 1şte ben, E7ıerçeli lhramm Eln son bana bırakın.. Ben, Hakikaten 'öyle de olmuştur. 
ÇJrağıymı.. vall:ıh hakkında ~elirim.. Yeniçeriler isyan ederek ikinci 

ı· ENi SABAH 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 
Muhasip alınacak 

Taşra t.eşkila.tmmda. "60,75,85,, lira tahsisatlı muha.sip
tikler memurin kanonunun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf 
ve şeraiti haiz olnıalda beraber 8656 ve 8659 sa.yılı kamınun 

~ulüne ı ginuı ıniiesscsatta bulumnu.5 olaWar lmtihaıJsız 
a.lnacaktır. 

rJ.ülip olanların a.~da yazdı evrakı müsbitelerinl noksnn
SIZ -Olarak SO Eylül 941 salı akşamına im.dar Umum Müdürlü
ğönım Zat işleri müdürlüğüne tevdi etmeleri liznndır. 

Evrakı müsbiU>Jeri noksan ola.nkı.nn :müraaatı kabul edil-
nılyecektir. (8135) _ Amma yaptın ha!.. Kararımız kat'ı idi. Diğer Osmanı hal'ettiler, üvey anası· 

- Oyle.. arkadaşları bulup konu.smağa nın telkiniyle sadrazam Davut 1 - Nüfus h\hiyct cüulanı. 
.._ Öyle ise maşallahın var... karar verdik, hepimiz birleşecek paşa genç Padişahı Yedikulede 2 - Askerlik terhis tezk.-.re5L 

İnşallah sen de ustan gibi olur- ve, kel herifi çivgarla meydan- boğdu. 3 _ Mektep şa.lıadet.na.me..-,i. 
sun? O, çok yaman imiş .. Daha dan çıkaracaktık.. * 1 
hiç kimse onu yenememiş.. Diğer a~kadaşlarla kom~ştu~. Rü'yayı hayırla tUıbir etmek 4 - Doğruluk .kağıdı. 

_ . . . .. Herkes çıvgarı kabul ettı. Hıç onun şer de olsa hayra dönece- 5 - Hizmet wsikası. 
- Küçük ortayı kurtarırsın birimiz ba~altınn çıkmıy~ak- ğine delalet e<ler. Hatta buna 6 - Sıhhat raporu. 

insaallah !.. tık .. \~~·, çı:·garırn~zı da kımse- dair bir hadis bile rivayet cder-1 7 - Fotoi{raf "8" adet ,·fflilmhk 
~- Allah nasip ederse... ye . soylem~yecektık.. M~ydnn ıer .Tarihte en btiyiik mua:bbir, 

1

. lıl••m•a..~•••••••D•••••••••••llllii 
Dedi. yerınde bellı o~akı. Yemın et-· (tbn _ i : siyriıı) dir. Ayni rü- v E N • 
Hergcleci. kendini tanıtmak tik.. ~esa ettik. yayı muhtelif surette tiı.bir et- J1 p u D R A 

istemiyordu. Her nnsılsa kah- Dedı. . tiği vakidır. Mesçla bir gün 1 
veci, Hergelecinm köyünü sor- Hergelecı, çok canlı ve heye - kendisine biri müracaat ederek 
duğu halde ismini sormamışb. cı:tnI.ı olan bu va~·a~ dikkatle rü'yasında yüz tane incir yedi-

Çünl.ü :la.nı.a.il ağa, J:t~rçeyi dınlıyordu. lsmaıl aga, ne de ğiru söyler. İlbn - i - Siyrin: 
işidince aklı Turama gitmişti. tatlı ~latıyord~1. ~ . - Yüz sopa )iyeceksin! der. 
Hakikaten Ezerçcli İbramın na- 1smaıl aga, hıkayesıne devam Arası bir müddet geçtikten son
mı oralara kadar )'ayılmış bu- , etti: . .. ra sopa yiyen adn.m gene muab
lunuyordu. - Sa~ısı oldu, gureş_ ku - bire gelir. Evvelki gördüğü rü-

Gürcşe daha üç gtin vardı. ~l<lu. B~7Jl'l_l ne yapa~agımızı yayı tekrar e<le-r; bu sefer: 
Ortada daha gelen giden yoktu. kımse bı~mıyor?u... .T~ı allı - Yiız tane çıban çıkaracak
Sonra nihayet bir köy diiğünü baş P_cl;lıvn!1 bırl~~iı;~ıl.c.. Ht:r sın! cevabını alır ve sopadan 
demekti. Yani, büyücek bir na- kes bızı, Alıço oldugu .ıçın ba.s sonra bu rahatsızlığı da savar 
hiyc diiğtlnü... al~a çıkacak zannedı~ordu · ve bir gün gene ayni rii'yayı ge>-

l.c;ınail ağıı, Hergeleciyi çok Nı_hayet, b~şaltına. gurcşec~~ rür, anlatır, lbn - i - Sıyrin: 
St vmı .ti. Munis ve ağır b~lı pehlıvaıılar bızler başaltına gu · - Yüz altın alacaksın! de -
'bnlınustu. Ak~ olduğu za- reşeceğiz diye büyük ortaya çık- yinoo: 
ınan evinden yemek getinnişti. mışlardı. . - Hocam, der, bu nasıl 
Bole. yeıııek yaptımıışb. Her- \ Büy~k orta. pehlıvan~arı ~.a olur? Ayni rü'ya böyle ayrı şe-
gel cı) c ~Wcr yüzle: gene bız, ve Alıço var dıyc k~- killerde tiı.bir edilir mi? 

_ o l?.ll'n, kusura bakma! c..:iik,. ortaya tutuşmuşlar_clı. Bız, lbu - i - Siyrin: 
Bur. ~1 ~Ö) yeri.. Misafir um - • kat ıyen .1 ~k. vermı.yorduk. -Rü'ya ta:birinde mevsimi de 
tluihmu ete"' ·1, bulduğunu yer... Herkes ;~ızı Alıc:o :V~r dıye baş- ~iı.~ünmeli. İlk defa söyle<lib'İn 
Bayer buyur bir lokma atıştı- altır:a gureşccek bıl~yor~u. zaman incir ağaçlarında meyva 
ralıı11 A llat. ne verdiyse.. Nıhn~et başaltı gureşı 7.ama- değil, yaprak bile yoktu. Kuru 

Dc'<i". nı ~~ldı .• Cazgır ortaya çıktl .. dallardan ibaretti. Bundan do-
. · · tm• ti F ba•~rmnga ba!'lladı: layı rü'aynı sopa y~le tabir 

Hc•·gelccı, lt~zar e ,. ış · a- :_ Başaltı~a güreşecekler ettim. !kinci defa incirler ol-
kat İsmail aga, kat ıyen ısrar d , 

. mey ana... mamı.ştı .. Ham incir yenilirse 
edıyordu: . . 1 Ca?.gır, habire bağırıyordu ·· dudaklarda yara yapar, bunda.o 
-. Yo:ı .. ~~n ?enım Tan~ı mı- Hiç birimizıtı meydana çıkmadı- dolayı öyle Ri.ıyledim. Üçüncü 

tıafırım"ın .. ~e1?-1 S°k se\'dım ··· ğım görünce şaşırdı. Ve, da.ya- defa bu rü'yayı gördüğün va
lf, tta. gl c..c; g-unune kadar ben namadı, yakınında bulunan Kel kit incirlerin tamam olgun za-
bakacag m • ııa... Me.mişc seslenerek: manıııa tesadüf etmişti. Bundan 

Dedi. 1 - Usta! Nc.-den sovunmıyor- d ı k ı ·· 
Hergr-1., .. c.' çekingenlik edi- ı sun uz? J o ayı sa.na rız gc ecegıne 

1sm ·1 ~ hül>mettim. 
)ordu. • • hayet .~1 aganı~ Deyince, Kel Memiş: Rü'yn.ya ıait gene tarihi bir 
tatlı dilme tahammul edemedi j - Sana ne ulan!. fıkra vardır: 
Ve uysal oldu.. Diye mukabele etti. Cazgır, Kastamonu eyaletini idnre e-

Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*-----

Bu Pudralar, 

bir "Colorimetriquf',, 

makine ile istihsal edHmiştir. ..,. ________ _. 
irnkılnı hasıı olmuştur. 

Bu ycnı pudra, su ge-

TENiN 
GUZEt.UGINf 

cırme:ı "Eınperıncaıbl" 

dır Y:ıf;nıuı ve ruz
g!irrı 1"<1ğmeıı hııHııı gıln 

sabıt k:ılır. En sıcak bır 
dans ı;alonuııda bile Teninize en uygun 

gelecek pudranın tam 
ve hakiki rengini 'e-

ON MiSLi 
AltTTIRIR burnun parlamıısınıı ma-

ren ,·eni hir ''Colorimctrıquc,, 
makine icat edilmiştir. 

Bu sayede, slmdiyc kadar görül
memiş derecede cms:ılsft güzellikte 
yenı pudra renklerı istihz.ar t-<!Umesi 

ıu olur T<'ıılrı11. tıızc, 
nermın ve scvıınli olur. Ycnı Tı>ka
lon pudr.:ı.~mı bugiln tecrübe ediniz 
vı- hemen daha gene görUnıınüz 
T\lkalon pudrası kullıınmakla 1yı 

neticeler altıcağınız teıntnaUrdır. 
Aksi takdirde paranız inde olunur. za~ köy yer]P_ıin?e· ka;"laba o derece itiyatlanmıştı ki~ bizim den Hüseyin paşanın şiddetin -

ve nnhıy_elerde,. ha~ta şchırle:- değil Memişin başa çıkacağına den herkes titrermiş. bu itibar
de o vakıtler 1nısafır ?1.aJ?-lar ~- ve Kel Aliçoya karşı koyacağı- la kimse maiyetinde bulunma - ========================= ======================== 

yand<1;n v_c eşraftan bınnın e\'1- na kat'iyen inanmıyordu. ğa cesaret edemezmiş. Vilayet R k o H k•k t ~·-••ııt.• 
!_le. ~fır ~c;ına ~~naklamak Ca.7,,gır, bizi güreş tutnuya - uzun müddet ha.kimsiz kalamı- , .... --·~ e la" m ı:.nı'I a 1 a •· 
ndcttJ . Ve 'bu adet hılafında ha- cnk zannetmiRti. li'akat eenc yacRb'1 için meşihat, uzun ruüJ- _ UH 9 1 
roket etnıek mtimkün _olmaz - u~ul~ı bağın;ordu: ' , det mazul kalan kadılardan bi-1 
dı. Hakaret addederlerdı. - Başaltına gilreşJ:E>kleı rini hakimliğe tayin eder ve: 1 

lfahveci lsnıail ağa da Di- mt:ydana!.. - Bilhassa sizi intihap et-, 
ınetoka nahiyesinin eşrafından Ali<~o, oralarda. bile değ.idi memizin seb«.~bi geçimkar bir a-
bır adamdı. Hali vakti yerinde o, ~enelerdenberi karsısına dam olmanız dolayısiyledir. Pa.
idi. 

1 
kimse çıkmadığı için bizim çiv- şa her ne kadar sert bır adam 

Binaenaleyh, İsmail ağa da. gar yapabileceğimize ve buna ise de idare edilebilir. 
'köyiin eşrafı olduğu halde Her- cür'et edeceğimize inanmazdı. Der .. Kadı hazırlanır ve me-
gcleciyı Tann misafiri edebilir- 1 Nihayet Kel Memiş, meyda- muriyetine gider. Muvasalatı -
di. na fırladı.. Eliyle davul zurnala- nın ertesi günü paşayı ziyaret 

İsmail ağn, Hergeleciye tatlı ra işaret ederek sumurdu, ve: etmek üzere hükfunet konağına 

Yurdumuzun her kösesındc durüsthiğii, 

uc·uzlugu ve bol ç~iUerilc Uınınmıs: 

Asri Mobilya Mağazasını 
ge:7.mcden ve bir fikir almadan bir yerden mo
bllyn almıımalnrını tavsiye · eder. Mutlaka snlon· 
Jnrımızı gczmclcdnı rica ederiz. Uillıass:ı lngil
tcrc karyolaları ve Avusturyn sıındalyalıın mev
cuttur. istnabul, Rıza Paşa Yokuşu No. 66 
Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 
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Yazan: ULUNAY • 
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Ahmet bey, yeni kıt'alar keş
fine çıkan bir seyyah ciddiyeti 
ile elindeki ufak çantayı kendi
ne doğru koşan Mebriık ağaya 
uzattı. 

Hamallar kompartimanın 
penceresinden çantaları, valiz 
leri içeriye aldılar. 

Ahmet bey hamallanı. para 
vermek için ceplerini karıştırı
yor, bir türlü para çantasını bu
lamıyordu. 

Başka. bir trene ait bir çan 
sesi onu büsbütün şa.5ırttı. 

- Samiye, para çantasını bu
lamıyorum .. , 

Kansı: 
- Biletleri sen aldın. Ceple -

rinden birinde olacak.. lyi ara. 
Ahmet bey kapaklı ceplerini 

birer birer yokluyor .. 
- Ya düşiirmüşiim! diyordu, 

yahut çaldırdım .. Bütün ceple
rimi boşaltacağım .. 

Hacı dede ile Mebrfık ağanın 
elleri Ahmet beyin ceplerinden 
çıkardığı eşya ile dolmuştu. Bi
rer ufak heybe şeklini a lan bu 
ceplerden neler çıkmıyordu? 

Üstünde destere, kerpeten, 
çekiçten, cuhbıza varıncıya k:ı-
dar her ~eşit alet bulunan koca 
bir çakı, ym•arlak bir pusla, 
rütubcti gösteren ince uzun bir 
alet, ikiüç yasemin ağızlık, taba
ka, otuzüçlü tesbih, muhtelif ce 
sa.mette ufak defterler. İki tane 
istilo, irili ufaklı kurşun kalC'llt
leri, Rigara paketleri, kağıt par 
çaiarı, halkaya geçirilımiş anah-
tar demeti... 1 

Eniııtcsini üzmek için Fazıl, 
mahsus hamalları savmıyordu. 1 

Ahmet bey, pürhiddet: 
- Çıldırmak bir şey değil! 

diyordu. 
Ceplerinde bir şey kalmamış

tı. Hacı dede: 
- Efendim, dedi. Bir kere 

de boynunuzda hamayil vari a- 1 
sılı olan çantaya na7.ar edilse ... ! 

Ahmet bey birdenbire hay
kırdı: 

- Hay Allah mü~tahakını 
versin! Ben onu tama.men unut
muştum .. 

Tekrar eşy:ıyı ceplerine y('r
le~jtirerek kanter içinde vagona 
girdi.. 

Samiye ufak çantaları paket-
leri yt>rleştirdi. J 

Ahmet bey ko:ddol\lan geçer
ken iri kunduralari!c nasırını 
ezdiği ' bir adamla ağız talaşı 
ed~·•ek içeriye girdi: 

- Ne tuhaf adarr.lar: diyor
du. Kedi yavnısu gibı insanın 
a ·:ağının altında dolaşıyorlar. 
·•r•..ırdon,. dan da a.nlarııyorlar. 

Samiye: 
- Ben sana Röyledim. Bu 

lcndürhalan giyme dedim. Va
yağına bastın. Haydi çıkar şun-

• ı~ 
yağıua bastık. Haydi çıkar şun
ları da terliklerini giy. 

Ahmet Bey; de' 
- Hakkın var kancığıııl~ ıır 

di. Bunlar kundura değil~ 
lun cezası... Sanki a.yag-&P"'"" 
gülle taşıyor gibiyim. .. 

Fazıl: )ti, 
- Enişte, diyordu. Asıl ~ 

~lu bir §ey unuttun. Kurd 
risindcn bir gocuk! 

Ahmet Bey gülüyor: _.-ıs' 
- Kurd derisi değil ~-P" bit 

postuna bürünsem kuzu gıbı""'""! 
adam olmaktan kurtulanı_. 
diyordu. ~ 

Dilfikar örgüli."t rafda dı~ . 
şekerleme kutusunu aldı. GO 
rumccsme uzattı. "de' 

- Samiye, şu bademli al<> 
lcr Gok güzel... et 

Devamlı bir çan sesi .Ahjjl 
beyi tekrar ayağa hatcluoı. ·<r 

- Gidiyonızı dedi. Allah ) 
lumuzu açık etsııı ! 1ıt' 

Tekerlekli büfeden öte 
11
e 

ri alan bir kaç yolcu Yl'rlcflrJll 
koşuştular. Kapanan kapılll 
gii.riilthleri işitılmeğe bnşiadJ..:.r. 

Hacı dede Fazılın elıni 0 1"'-t 
ken gözlerinden siizülen b1~ 
damla yaş kocaman sakalı~ 
kıvrımları arasında kaybold 

8
• 

Mebruk ıığa da kompartı~. 
nına gitti. '!'renin ilerisırıde t bir 
yikten kurtulmuş esatiri ~ 
hayvanın geniş bir nef eti ~ 
gibi lokoır.ıotıften bir h;lıın 
geldi. 

Ufak bir saı-sınb oldu... }lj' 
Hafif bir gıcırtı ile katar 

rekel etti. .. dl 
Dilfikarla Fazıl ağır bir muc.s )"° 
leden sonra yıktıkları roin1~ 
o ikisini birbirlerinden a)'J ıı.l'!I 
altın dm·arın enkazını bir, ~M' 
görmek ister gibi pencer 
uzandılar. d~· 

Ta u7.a.kta trenin beyaz tı1' 
manları arasında müphem 11~1 
hayal ~ibi Hacı dedenin şe~eD' 
gördüler. İhtiyar emektar e fet 
di zadeleri için okudufu ı.;e 
duasını daha bitirememişti. 

Fazıl: oe 
- Zavallı adam, dedi. n,~r 

kadar bağlı! Sanki bir kölc .. J 
Dilfikar, eli ile kocasının 

zını kapadı... rot' 
- Sus Fazıl! dedi. Bu J<C ~ııı' 

nin bir daha ağzından çıktıg 
istemiyorum! ~ 

Fazıl karısının a.ğ-.anı ıcıı .g,p 
mak istediği, elini öperel< ce' 
verdi: 9İ'• 

- Neden? Bu kelimenin b.
1 

ı 
c.cıki vaziyetimi hatırlatara -~11 
zannediyorsun? İnsanlar 1 

,:

kölelik mukadder imiş ... Betı (lr 
ne senin kölenim ... Fakat ~~!11 \~ 
ki köleliı!imin ücretini auııı 
hazineleri öctiyemez !. rJ, 
11Bylıil 1941 - S O "/ 

====================================~ 
Leyli talebe velileı·ine ....... ~ 

Yatılı okulların nizamına uygun talebe karyotatarrrı' 

Ah met Ateş Karyola ve mobllye satış evlndt11 

tedarik edebilirsiniz . ... 
•••••••• Nuruosınan!yede Kılıççılar içi Çuhacı han. 

ttı.tlı pehlivan hikfi.yeleri anJa.. _ Abe, görmüyor musu- gider, ne görsün? Binekta.']ında =-============== =========================== 
tıyordu. Kel Aliçonun bir vak'a nuz başaltına .kimse çıkmıyor.. henüz yeni kesilmiş ibir insan ! I - ' 
sını anlattı. 0 · b ·· 2-i kellesi!. d k il IÖ [ • •/ 

B 1 hıJraye Hergelecinin de 
1~ec~J::=~ ~~vul zurna- Kadı fena halde bozulur. Fa~ Fırııılar a u anılan mo r e iŞ er 

·Ankara Devlet konservatuvarında1'r 

hQşunn gitmişti. Fevkalade gü- cılara cfönerek: kat 1?elli ~ez, paşanın huzuru- Ve 50 ki/odan fazla ma/ alan 
zel bir vak'a idi. j _ Uıan çingeneler, vurun baş na gırer. Huseyın paşa, hoşbeş-

İsmf~ a!;.ı1:liW~~t~:~ pe~;;:11!~~~rın~İ~mişin bu ter:_s~~~~ efendi! der.~ Bu sa- I Hamur kanşt1rma makinası ~1elanj'ör 
vardı. Kisbetleri omuza vura - hareketi ortalığı heyecana ver- bah boynunu vurdurduguın he-
ra.k 8ilivriyc düştük. Ben, yol- mişti.. rifin kellesi hala binckta.şında 

1 

Aranıyor. F:linde olup satmak isti yenler Yeni postıhane karsısında 
da giderken dua ediyordum. Kel Ali<;o, fena halde sinir- duruyor mu? Kızılay Hanı yanında 26 nwnnraya mtirııcaııt. Telefon: 22oı5 

- Ah, şu Kel Aliço gelse de lenmşiti. Rel kafasında, bulu - - Evet efendim. Kimbilir ga- ll•••••mlt 
'başa güreşecek ve ooeli hak et- nan tek tük tiiyleri havaya dikil- zabınızı tahrik için ne büyük 1 ======================= ===--================== 

sek ... Oğul, Aliço, gelirse hepi- mişti. • bir cüriiın işlemiştir. r------- İlk - Orta - Lise 
mlı: baş altına kalırdık. O, hiç Fakat, karar karardı.. Bir Paşa : 

giireşmeden ödeli alır giderdi .. 1 kere ok yaydan çıkmıştı. Keli, - I:!.'v~t; Der. Kaç g~ir rü- Yatılı 1 st ,. k 1 aA 1 ı ı· ses,. 
~ince, Hergeleci, hayretle teker teker güreşerek yoracak yama gırıyor ve bcnı rahatsız 

sonnuştu: idik .. En son, J{el Memişe ibıra- ediyordu. Bunun için boynunu Yatısız 

Kız 
·Erkek 

1941 - 1942 ders senesinde Devlet konservatuvarına talebe aıııırıC ı 
tır . tsteklılerin MaariC, Lise i.ığrctmcn okulu ve orta okul müdürlultlc< 
Dc\•let konservatuvarından şartlcırı ve imtihan günlerini ögrenmeleri· 

NOT: 
cMektupln malOmat almak 

dermeleri Ul7.lmdır.> 
istiyenlerin 7 kuruşluk mektup pullı l'~ 

l 
' r~ 

~amzet kayıtları 28 Eylül 1941 nkşaını lrnpanııc:ıkhr. (Gl~~ 

YATILI - YAT/SIZ - KJZ - ERKE1' 

Şişli Terakki Lises· 
ANA - İLK - ORTA ve LiSE 

Nlşantaşı: ÇINAR SOKAC.1 - Hiç gürcşmcden mi alır- kacakhk .. .Mt>miş hepimizden vurdurdum!. 1 T•lebe kaydı için her gün mürı!caat edilebilir, 

dl? üstün bir pehlivandı.. Yüz yir- Kadı, evine döner dönmez eş- ••••••m• Şchzadebaşı. Telefon: 22534 Talebe kaydı için her gün müracaat edilir. Telefon: 80547 ; 
-~~~ıW~. mi~~~~w~. yurm~~~ k~nu ~oo~ =========================== ·-~~-~~m~~~~~~~~~~~~--~-----~ 
- Demek bu kadarbilyilk bir Kahveci İsmail ağa, o kadar sapa vollardan 15tanbula dö - •••••••••••••••m•••u•m•••-., 1 

pehlivandı... tatlı anlatıyordu ki, Hetgele- ner. - ı lf •• KiYE CÜ URI. VE""I 1 D } D • JJ ı·ı" } 
- Oğul onun elini tutan mı cinin ağzı açık kalmıştı.. Du,l Tekrar meşihata miiracnnt TUR MH 1 ev et emır~o __ a_r_ı ___ a_n_a __ r l 

vardı? Meydanda kırar, hıra- canlı hıkaye, Hergelecinin bü- ettiği zaman ha)Tı~tıe oorarlar: . 
kırdı adamı? • tün pehlivanlık damarlarını ha- - Hayrola! Paşa ile aranız- z ı• R AA T BANKA S.J 

Silivriye geldim, bir de ne rekete getirmişti. da bir şey mi geçti? .. 
göreyim? Aliço, çardaklı kah- Hergeleci sormuştu: Kadı: 
venin önünde ayak ayak üstü- -- lsmail ağam, bu Kel Me- - Hayır. hiçbir rrey geçme--
ne atmış oturuyor .. Ensesi kili- miş neı·e!idir? di.. BilakL5 bana iltifat etti. Fa-
se direği gibi. Kendi kendime - ;Ha, Kastamonulu... kat ne kadar gcçimkar olsam 
söylendim: - Bu, Kastamonudan ne ka- rü'yasına girmemek elimden 

-Eyvah! Gene baş ödel yok dar pehlivan çıkmış.. . gelmez! ULUNAY 
bize... · - WEvet Kastamon~ pehlıvan 

Kahveye girdim. Meşhur Kel yatagıtlır .. Arnavutoglu da ora- DOKTOR 
Memiş bir köşeye büzülmüş o- lıdır yEa ... t •-- --•I 
turuyordu. Fakat hiddetli oldu- - ve ·· · HA FJZ CEMAL . .ııı.. bell" 'di y kuld - Kastamonu, Deliorman kn 
6:ı ı ı . anına so um hl" t'sti · t" 
Hoşbeşten sonra aordum: dar pes· l~~Y: ıl .. dr~~şl ır:? Lokman Hekı"m 

- Ne o, neden hiddetlisin? - ıvas UJ. oy e egı mı . 
ı~el Memiş, cevap verdi: - Evet, Anadoluda Sivas, 
_ N,.,.len hı"ddctlenmiyeyi"" ?. Yozgad, Kas. 1tamomı. _Tokat, A-

uı..L - " pehli t · d ı Ziraat Ban'kaııında Kwnbaralı ve 100.~· "·' LM a -•t.U Jıeaablannda en 
Bu heıif buraya da yetişti.. nuı.sya 'an ya ngı ır. az 50 lirası bulu:ı.anlarr. senede 4 dela çekHec:ek kur'a He uş3gıdak.I K ? - Akkoyunlu l<azıkcı Kara = Ki': ~l~ .. kel 'k.... be · Bekir Sivaslıdır, değil ":i? 

1 

ı_r..ıı:z:.:ıım•••••••••ı• plAnn göre ikTıımiye d:ı~ıt.'cıcalttır 
Evet mcshur Keçeh de 4 aded 1.000 Llr•lık • .ooo Lir• 11100 aded 50 Llr•ı:ıc 6.000 L.tra - Ya, ioon de gördüm gelrr: - . • .. ~- . .. ~~..-.-.. -....~, 

Herif bi baş <!Üreşi 1 Dcdı, ve sozune başladı. -·· J l d • 4 , 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4 . .900 • 
ödül" .. h:u.a:: etti 0 be!.' -. Her ne hal i.se ~<el Me!°iş. V ıyo onse ersi 4 , ıso • 1.<'00 • H 160 • 20 • 1200 • 

unu "Ok ınatçı ve çetın bır pchlıvan 40 • 100 • 4.ooo • il 
=Ari.ık ·köy güreşlerine dı. İçimiroe Kel Aliçoya k:ırşı BtR TÜRK BAYAN METO- DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşağı 

cl. "C'l- • • • • • , cayacak ve dayanacak ancak o D1K OLARAK VtYOLONSEL .. üşmlyenlere ikramiye çıktlğı takdirde % 20 fazlasiyle verileeeltUr. 
g ıyor .. .ı::.ıuuegıID.1%~ maııı o •• --21. Biz Kel AJwoyu "ivgar- DERSt VERMEKTEDİR. tSTEK- ... 
un-r .u"U " • ~ ı Kur'_, __ senede dört defa 11Mart.11Haziran,11 Ey· 
~-... a yorarsak belki Kel Mem.iş bu ULERtN YENi SABAH DARE n.l4C 

Dedi. ve söylendi, söylem' ~ıh herifi bcrr l-;l:rdi. {~EFLtCtNE MÜRACAATLARI. lül ve ıı Birincikii.nun tariblerimle ~kilecektir. 
Doj;rrusu b.cnirn de-}cim d-Olu lAru wr) \C..---=--..,..,... • ._ ..... _. •• 0.,.1,;:ı_....._.__.__..._...,fl•• .. •••••mı•••••••••••••••• ... 

Kuruluş ınribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. 
Ajans adedi: 265 

Şube ve 

Zlr•f ve Ticari her nevi banka mu•melelerl. 
Para blrll<tlrenlere 2880C. ıır.,. lkramlve verlvor 

~ıJl 
Aşağıda ı·insi. miktarı, muhammen bedel ile ınu\iakkat teminatı )'f.ı' 

1 malzeme kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Ek-;iltme 1/10/1941 sııh ırıfı 
. f l(. 

nü saııt ı ı de Sirl~edde 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tarn 11 

) apılacalttır. P'V 
l stcklilcrın muvnkkat teminat ve diğer kanuni vesaiki muhtevi ı.:t 01,. 

zarflnrını ayni gün saat 10 ıı kadar komisyon reisliğine vermeleri Jfızıı1'i 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c8236t 

Cinsi Miktarı 

adet 
Karo Mow yik 30000 > 

> > , 
Siıpürgeliği 4500 > 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

5160 387 

====K=a=ro==S=iın=a=n========50~0~00======,====================~==~ 
Teşekkür 

Eşim Bayan Bedianın doğumunu 

büyük bir hazakııt ve lhtimnml:ı ya
p:ııı Ort:ıköy Şifa Yurdu "nh :bı ve 
direkWriı s:ıyın Bay A. Asım Oııur, 

asbtaıı B:ıy Taranto, Baş hcmslre ve 
diğ<.'r bütün hcm~irelcre gösterdik" -
ri al · ka ve nezaketten dolayı kıy

mcilı gazeteniz vasıtasile alenen te
şckkurlerimlzin iblliğır.ı saycı ile ri- ı 
C3 ederim, 

Suvnri önyı.izbaşı M. Dinçer 

Z AY 1 ıı 
ııcl9 

Kemallyede S:ıt:hli illt okt1lı.1 . ;ı• 
ıtı1 

aldığım şehııdetnamemi zayi c I'' 
Yenisini alacaiımdan eskislniı1rt ııı.ı 
mü yoktur. 

j\ll 
Şeri! o~ 

================-=-:ı~ ,çoıı 
Sohibl: A. Cemaıeddln sar çeıl~ 
Neşriyat Ml:dürü: Maclt .;d 

Basıldığı yer: (H. Bekir üUrs0Y1':,ıı 
tb" A, Cemaleddln Saraço§lıı l'f\11 


