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-:lt:ı-uı; paglaptfll: '°"" 
~.. •"eııt ühtler~ 
.. .. 111 ınilletler ara•rnda ........ 
.. ı ıurelte talcaim olun-
ltı:4 ~'"anga ile }tolga ba
A. lt:u hallerinden çok da
ı.,. l•lt:ir bir oazigete Jüşer-
6' •Almanya ile /tolganın 
Ilı:~ bilmemeleri kabil de. 

'"· 
.,!ü.cteyin Cahid YALÇIN 
--=-==========~~ 

ft'CJ 

30 Ağustos 
Yurdumuzda en derin 
bey~canla~kutlandı 

Hitler 
Musolini 
mülikatı 

• 
talyan gazetel~ 
rinia mAnidar 

neıriyatı 

-
Milli Şefimiz 
Aydından, halkın teza· 
hüratı arasında ayrıldılar 

Nafıa Vekili izmlrde 
1 . IAy.dı.a, sı .. (a.a} - Msteumhur l':".""W.t İnönü dün bur&)w 

Mihver, ~iğer devlet- gelişlerini mu~ıp muhtıooJ müeı88Nelerl gemılşler ve ~ 
lerin istiklal ve hürri- r ='=1ı~~-ahatlerme de\1alll .. ~temek üzere şehrimizden ayni .. 

yet haklarını tahdit f .. Milli Şefin gt'!M banWald kısa tavakkuflan ve gerek ~h .. 
etmiyeceklermiş IJ'Ulll7.ek 4.~~~~-':e ayni~ halkımızın len i~ten SC\'Kİ \e bağb • 

ı 1.a&Uıu.o.,nne \"esıle olmuştur. 

Roma, 31 · (a.a.) - Hitler ile Nafia , .ddli hmlrde 
Mussolini arasındaki mUlakat _lzmir, 31 _(a.a) - Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy d .. to 

mobille . ~h~·ımizc gelmiştir. Vekil 1zmirde kaldıgı· ~ddo t .. 
(Sonu aayfa 3 ıOtun 5 de) nafıa ışlcrını tt!<lkik edecektir. mu e çe on gelen bir telgrafa 

Pore bir İtalyan gazetesi 
~ lütıer ile Mussolini ara
~ aon ya_pılan milli.katta, A-
~ .. ı.:~ ve lnJ,!iliz prensiplerine Ankarada Zaf ~l bir sulh programı ha- er Bayramı meıuimlndea iki gtael en8taatane 

~., __ klarını haber veriyor. Her -, '7 f b ~ bu programın resmi be- p t L.JB er ayramlj ı-·-----

AL fi.AN -RUS l 
HARBi 

anıeye ilave edıımiyerek e e n ebed"" · ill"" f ı 1 d 
le dolambaçlı bir yoldan ifşa 1 IJe m 1 şe - ra n a 

lJı"l.._ası münasip göriılmüş. b·ır nutuk lere duyulan sev- •• fi .d ,.ua doğan çocuğu ana baba O ~ pek beğenmemiş olacaklar ginin bir ke ı·e da- r 1 a re 
lae onu açıktan açığa kendileri- • • ı d • h ~aletmekten çekinmışlcr. SOY e 1 a tezalıürüne •• 1 An edı.ldl• 

uofrusunu söylemek lizım a 
U'se hakıkaten bu programın - vesile oldu 

·\S'!ftiteftllr. lt~ir taralı yok. Şeref endiıesile Ankara, 31 (a.a.) - Aldığı-
kcre «;n esaalı bır mezıyet t ib k d mız telgraflar 30 ağustos zafer 
samımıyetten mahrum ol- ar !\rflSID a ~yra.mının her taraf da en de-

. hieaini .verıyor ve itimat mes'aliyeti üzeri· nl! bır heyecan içinde kutlan-
n edemıyor. dıgını, .. ve bu münasebetle ya-
~ın esası şudur: me alıyorum pılan torenlerde hatiplerin kur-

dı.:.~- sebepleri ortadan kal- . tuluş savaşının bu en muhteşem 
;:~. yani dünyanın zen- ~ıehy, 31 (a.a.~. - .. Fra~ız saflıasını bir defa daha yaşata-
~~· paylaşmakta göze j LeJyonlarının yıldo~~u şe~lık - rak Türk ulusunu bu büyük gü
~e fairi adaletsizliğe ve zengin lennde bulunmak uzere ışgal 

1 

~e ulaştıran Ebedi Şef Atatürk 
tOenakil' milletler arasında goze-ı ~bn<I.:1 bulunını~an .Fra~sa şe- ıle Milli Şef tnönüye ve kahra _ 

8 
farka nihayet verilecektir. hirlenn~en. ve. §lm~ı Af:r:ı-kadan man orduya karşı milletçe du

u Rözler 
808

yete içinde kar- gelen_ yırmı bın leJ~Onerın top- I yulan minnet ve şükran duygu
sosyali• temayül- ~~ Vı~y belediye stadınd larım ifade ettiklerini bildil'-

n...~n alelA:de...-F kopyesınden bir ~tabe ırad . eden. 1!1areşal mektedir. 
~~lir. Bin)erce sene evvel in. .P~n fUDlan söylemıştır:. • • • • • • • 

··~ ka'hi·d· ..ıu.;-... ,. ·•- Fransada valmz bir bUkfı - Cd ~~ap .arzu maatt~Uf l ::::.k':d~i;~'be~~~ ı- ~ 1 • • İ • 1 
nıe• tek bir sosyete ıçınde daremde bulunan hUkümettir . ~ çıkanlamamllJtır. Şimdi Bu hükUınetin bir tek siyaseti nutku 
~ beynelmilel sabada bir vardır: TaahhtlUerimi müdrik 
~ J8lftlU1& kalkmak ha.· 've J.P.ramuuud ~. haysiyet ve 1 k ~ .... çürlliii oıaoağında menfaatleri eDclileol ile m111e - ran hü Gmeti 
~edilemez. \ hassıs olarak tarih karpında lb rt) "-tat. ki dUnyaa ~- m~·uıry~ti Uzeri~ :dyonım.,, su ıa anmızı 
~ paylqmak icap etse ve 

1 
Benım ve-- 8J!llral pa~ yakında 

~cut nisbetler mevcut millet-• ~ında bulundugu hukume~n 
ler arasında müsavi surette ıstinat etm~k kararın~ oldugu- öğrenecektir 
taksim olunsa Almanya ile ltal- m~ BB:dı~ .ınsanlar, leJYO!lerler, 
l'l bugUnkU hallerinden çok da- ~el&ketı.mızı v~ bunun rlo.çur~u: 
ha fakir bir vaziyete düşerler, gu a.kibetlenn_ • eh~ıyetinı 
~ya ile İtalyanın • bunu 1 an~~~ak hi:li ~nın ta
~eleri kahil değildir. I bayyülu ıle !~ıt geç~ekte de 

Demek oluyor iti ortaya böyle vam eden bu~~ ga.yı:-ı me~ -
bit program çıkanrken sami-I nunlan ve bUt~ çek1!1gen ın
lld değildirler. Zihinlerinin ıçin- ~J~ bıze bağlanmaga davet 
de ınutlaka ba§ka bir emel gizli ediniz. Olacakbr. "'"""..JV'~,/'V"w'VV'--~~VV'VV' 

lranın dahili işle· 
rjne mümkün ol· 
duğu kadar az 
karı§ılacak 

Be rlin bidirll!OF 

Vipuri 
i şg a ı 
edildi 

Dünya servetlerini, dilnya ı ngilizler 
1~eri arasında adalete göre 
-asım edeceğiz bahanesi}le ba- } J ~ zengin milletlerin ellerındeki a p on g a a ıı 
ili alacaklar ve kendilerine mal-
~er. Bu!1u .~par~cn de ayrılıyor 

Ata binmesini mükemmel bil-\ des bir mevcudiyet gibi bakı -
diği gibi at terbiye etmesini, te- yorlardı .. 

Kış programımıza başhyoruz 
. r adalet vazifesı ifa edıyormuş 

li~i görünecekler. Tatbik ka
biudeYyeti mevcut obnıyan bu mad- tt Vaşington, 31 (a.a.) . . . . M. CordelJ HulJ gazetecilere 
•'~- sulh programı diye ılerı beyanatta bulunarak Amerikan 
~~ sulhun yalnız galipleri\ l --..un edecek ve her bakmıdan Japon konuşmalannın müdave -
~ doyuracak bir şekilde w lei efkar mahiyctınde olduğunu 
~ edilmek istendiğinden başka ve hangi sarih noktalara matuf 
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Mister Eden 

Coventry, 31 (a.a.) - M. :Eden 
nutkunda. lngilterenln ve Sovyetler 
birlilinin trandan yaptıkları talep • auç bir mfLna.yı ifade edemez. olduklan hakkında bir şey şöy

lemek için henüz vaktin erken I 
]c·Dünya nimetlerinin taksimini (Sonu .. yfa 3 aütU-. 5 de) &onu ıayfa 3 aütun 3 de)) 

~rn yapacak? Galipler. Bu tak- 111111119---------------------.-ıl!I-~ 
~ adalete muvafık olduğuna 
'llil hükmedecek? Gene galip
ler. Demek oluyor ki bu bir uz
laşma ve adalet sulhu değildir. 
llıbver Devletlerinin sırf kendi 
keyiflerine .göre kuracakları bir 
dünyadır ki temeli atılırkE>,n 
Yalnız galiplerin noktai nazarı 
lıakım olacaktır. Böyle bir ni
Yet ve tasavvura bir sulh prog-
ramı denilemez. Çtınkü bu 
Proğraın etrafında dünya mil
letlerinin toplanıp konuşmala
rına ve bir uzlaşmaya varmala
rına imkan yoktur. Bu bir prog
ram değildir. Harpte galip gel
~!eri takdirde Almanya ile 
~,;aıyanın dtlnya milletlerine na
Bıl muamelede bulunacaklannı 
haber veren malümattır. Bu 
Programın neşri sulha hizmet 
edemez. Yani mevcut ihtiliı.fları 
artadan kaldırıp sulhun bir an 

1 - Harp zaferle nibaveUen- diyen değilse de çok uzun müd-
dirilecektir. det için ortadan kalkacağında 

2 - Harp tamamen kaldınla- lup olsa, müttefikler de mağ-
caktır. lüi'ıp olsa, milttefikler de mağ -

3 _ Aıvnıpada adalet pren- lup olsa netice buna varacaktır. 
sipleri tesis olunacaktır. Galip gelen taraf diğerine sulh 

ı zamanında ihtimalki çakı taşı.-
Bunlarda aşağı yukarı tal- mak müsaadesi bile vermiyecek 

yan gazetesinin verdiği malü- kad ık ··zıu d kt 
mattan ibarettir. Bize fazla bir- ar aç go avranaca ır. Muh.ırip taraflar arasındaki 
şey öğretmiyor. ihi.ilaf kala kala bir noktaya 

davi etmesini biliyor; hasta- 1 Demekten kendini menedeme 
lara ili.çlar veriyordu. Farsçayı~ mişt.ir. 
tuğu için onlan kolayca teshir 

0 

Yaşar Nabi Nayır "Yeni Sabah,, 
tahrir ailesine kanıb Takibostanlılann dili ile konWJ-ı , On herkes taaır 

etmişti. Hele büyük Iran şair - Vasmusun ilk dostlanndan 
lerinin şiirlerini e&berlemi,ti. biri Şah Kütah şeyhi Hasan Onları uzun uzun tekrarlıyordu. olmu.,tur. Basan Vasmusu sev- Ankarada çıkan "Ulus,, refi-
Onalnn dili ile. onlann ahengi mi§ti. Ona karşı derin ve esra - kiınizıdeki canlı yazılariyle mat
iie ve onlann seviyesinde, abli. • rengiz bir merbutiyeti vardı. buat &leminde kendine kıymet
kında, 7.evkinde bir adam gibi Fakat bu şeyh Takibostanm kü li bir mevki temin etmi§ ola1 
hitap etmekte idi. çük bir reisi idi. Halbuki ora - muharrir arkadaşımız Yaş: 

Yerliler bu adamın ahli.kma, nın en müh~, .en. nafiz .siması Nabi Nayır'ın "YENİ SıABAlı 
meziyetlerine, basiretine hayran ~.ram şeyhı Zihir Kadır han tahrir ailesine intisap ettiğim 
olmuşlardı. Bir İran· muharriri ıdı. muhterem okuvucuianmıza ha-
Vasmusa knrşı milletta.şlannın Zihir Kadir han, uzun bı-1 ber vermekle yerinde bir zevk 
teli.kkisinden bahsederken: yıldan mükellef, mutantan kı- duymaktayız . 

- Ona muhterem ve mukad - (Sonu sayfa 3 aütun 6 da) Yaşar Nabi Nayır "YF~ 

===SPOR 
SA)mA.B,, a her gün "Düşünüş-
ler,, sername.si altında bir fıkra 
yazmayı kabul ve deruhte et-
miştir. Ayni zamanda Yaşar 
Nabi Nayır haftanın muayyen 
günlerinde okuyucularımızla 

"Konuşmalar,, da yapacaktır. 
Yaşar Ni.binin ilk yazısını bu • 
gün ikinci savfamıroa bulacak .. 
sınız. 

Başmuhanirimiz üstad Hu.eyin Cahid Yalçm'm ''YEN 
SABAH,, okuyuculan için "Rene Simone,, den nakil suretiyl 
hazırlamış olduğu: , 

itham ediyorum 
Fransaya ihanet eden adamlar 

eneı akt.edllmesini kolaylaştı
ramaz. Bilakis harpte bulunan 
lllilletıere mağlup olduklan 
takdirde baı,lan • .ı gel~ı an
latarak onlan son nefeslerine 
kadar mukavemete ve muhare
beye sevkeder. 

Gerek Mihver devletleri, ge- inhisar ediyor. 'Müstakbel dUn
rek müttefikler bir noktada ay- ya nizamı ne şekilde kurulacak? 
ni fikri beslemektedirler. O da Müttefiklerin noktai nazan ına
harbi zaferle bitirmek mecbu- lüm. Onlar kimseden bir ~y 
riyetini takdir etmelerinden iba- almıyacak!Jlr ve devletlerin is
rettir. Tarafların hiç biri uzlaş- tiklaller .ne: hUrmet esasını vaz
ına sulhunun mümkün olabile- edecekler. Bunlaı vazah hatlar· 
ceğini aklına getirmiyor. Bun- dır. ltanalarını başka türlü an
da tamam.en haklıdırlar. Bu lamıya ve tefsir etmiye imkan 
harpte iki taraftan biri artık yoktur. Binaenaleyh müttefik
bir daha hiç kıpırdamıyacak su- leri'n ne ~·apmak istediklerini 
rette ezilecektir. Ve lböyle ol- biliyoruz. Mihverciler ise adalet
ması bütün dtınyanın sulhu . ten bahsedife>rlar. Fakat adale
sükünu namına elzemdir. nk tin ne oldUJnlUU dünyada daha 
dalo"kalardanberi söylediğimiz hiç kimse bilme&. En bü • 
gibi bu barpte uzlaşma. daha 1 yük haksızlıklara kuwetli bir 
va:hşi bir harp başlayıncaya ka- yumruk "bu adalettir." deyince 
dar bir mütareke demektir. Bu her taraftan bhılerce aksi sada manzara göz önünde bu kadar ' "evet,, cevabını haykınr. Mih- tefrikamızın ilk sayısını da gene bugilnden iblıoren ikinci sayfa-açık dururken bıçbir devlet bir ver devletleri yapmak istedik· ! mızdaki mahalli mahsusunda taltilıe boşlayaeaksınız. anıaııma sulbuna yan'"'8Jllaz • !erini açıkça itirafa cesanıt e- ı At ,.,..,....._ ..ıı1w1••llioftıa11 çok ~ g"9li ..., ... vkll Kış programıınoq dahil ctiğer neııriyat hakkında da sırası 

Taraflardan biriai ka.t'i suret- demez bir vaziyettedirler. I oldu. jYulmrdaki ftlllm, bialcırce meraklımD 8'Alla De '-trh.. -uı~ geldikçe tafsili.t vereceğiz. ' 
İtalyan radyosu Hitler - Mu

IOllninin sulh hakkındaki gö
r\işlerini 3 maddede hUlisa et· 
ıniş: . 

~ı:•..x.ı.:u.:~vı>.LJUJ4.!~---..,. te ezildikten &ODJ'8. harbin ebe- lliile)in Oahlt YALÇIN Jroiulardaıı IJirinl ptaiyor. -r _..... ~ - - - .-.. - - - - • - - - - ~ .-. .- .-. ~ 
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fta: 2 

DuŞÜNÜŞLEfl: 
~.-.muı ..... ccı ...... _ 

Neme 
Geçen gOnU seksen kuruıa atmış olduğum bir çorabın eılna bir b:ışka 

dUkkln yUz on lwruı istiyor. Açık bir lhtikAr llrneğı! Thtıklirı nerede görür· 
e haber vermeye davet edllenler arasında bende varım. Fakat düşünüyorum 
unun için uljratmak lhım. Hlldiacylblldireylm, ya dükkAncı iftira der.se, 

~ sorabı altmıı kurup attığını söylerse! nasıl lsbat edeceğim. Sonra belki 
.. ;elıkemeye de çaöırırlar. Adam sende, ııın mi yok? 

Yent aljaçlanmıı bir yolda yürüyorum. Aygır gibi bir delikanlı taze f1 
d:ın:ardan. birini kuvvetti parmakları arasında tuttuğu olbl kırıveriyor; elin· 
de kal:ın parçayı bir baston gibi havada sallıyarak yoluna devam ediyor. Y 
~rdda ı k vıızlfem bllgl ve terb yesi kıt bu gencin yaptılJı işe kal'§ı kaylta 
'z lUi namayı bana eıJredlyor. Fakatdütünü.) orum: Blrgey söyllyeceğlm, 

kusur u !Uraf ed p özür dileyecek yerde aksi bir cevap verecek, sinirle
"1~e0• , belki bu yUzden boğaz boliaza geleceğiz; adam sende, lıln mi yok? 

B'r önümde kaldırımın ortasına tUkürüyor, blc garacn kiri! bardakları 
ça renglnde bir su ile dolu kovaya daldırıp çıkardıktan sonra temizler 

ra koyuyor, bir tren kondoktörünı.in bir lir.alık rUıvet için bazı yolcu-
lar<ı ust kompartıman ayırdığını göruyorum; velhasıl heroün, her saat, 
8'l!id ,ıda kanunlara, usullere, nizamı.ara, içtimai terbiyeye aykırı bir sü· 
J1J h kctlerc ~hlt oluyorum. Ve yurddaşlık vazifemin kayltslz kalma
tn.:ıy 'lna emrett ğl bütun tıu hidıseler karşısında duı;üncem hep ayni olu
yor: t am sende ııln mi yok; dertsiz ba~ına dert mi arıyorsun! 

Bı., benim, sen n, hepimizin büyUk kı.ı.aurumuz. BiltUn gördilğümüz sa· 
kat, k u hareketler lstlyoruz ki kendılıöınden ortadan kalkıveraln. Sonra 
huküm t ve beled ye kuvvetinin butun bu nevi uygunsuzluklara neden mani 
olam d nı s:ıruyoruz. HukOmet ve bkıdiye, allah gibi her yerde hazır ve 
nazır deOıldır kil ııncak bizim yardımımız nlsbetlndc müessir olur. Biz va· 
eıfem z lhmaı ett ğlmiz müddetçe klmı tenkide hakkımız olabilir? 

Yaşar Nabi Nayır 
tnllllillllınırnım mmııınıııwu:mınıumınııınırnmmıınmınıınııınnnnnııncnnıınnınııınnnnınııııınınnınun 

-m am ediyorum!., 
Fransaya hiyanet eden adambr 1 

lvurtta S~bah - ~ Vi 
f E w id·r 

deniz 
sporları 

-o--

e 

Yüzme müsaba
kaları canlı oldu 
ve iyi neticeler 

alındı 

--------------------------ıı---------------------dJı;~~~; -~ p 
t yarışlarının 8 ine· 

haftası· 
Binlerce meraklı, Veliefendiy~ 
akın etti.Yarışlar heyecanlı oldu 

roK-~-~~-~---u ___ R ___ K ___ l---t; Evvelki o eCeki 
Konyada bozuk biramı donanma 

satılıyor? 
İnhisar idnresl Glbl rcsmt b1r 

teşekkül malının bozuk olduğunu 
söyUyerek halka otabilinni? 
Meşrubatı küllıyenin inhisar al 

tında olduğunu biliyordum, lulkm 
keyfinin monopol altında oldugu
nu ~imdi ogrenlyorum. 

Yazan : ULUNAY 
. 11 

Zafer bayramının geceSl il 
tanbul, Frenklerin (feerik) . ..4 
dikleri peri masallarını an(lllr 
bir manzara arzcdiyordu. •/., 
yapılan ışık donamnası san 

zarafet itiariyle Türkün ı.tJ 
inhisarlar idaresi Konyn baş bayramına layık bir şenli" 

Eğridir hususi muhaıtlirimiz- • At yarışlarının sekizinci ha.f- efendi koşu mahallinde yapıldı müdüriyeti, satış amirliğine mal İ5tanbulun tabii güzelliği 
den: ta koşu 1 a. r ı dün Yel-, binlerce mernklıııın aliilra ile almaga giden bayi. ile anılı:, nra· ziya ve nur oyununu bütiln ~ 

Buradaki yüzme müsabaka- :::::::::::===~==:::::::======~ takip ettiği yarışlar çok zevk- sındıı birde yabancı olursa, ~ylo yada misli, menendi bulııtıP"" 
sı çok canlı olmuştur. Müsaha- ı• k• ft li ve heyecanlı geçti. Bilhassa bir konuşmaya şahit olur: l:8r hale getirmiştir. 
kaya iştirak eden bölgeler, An- 1 sene sını a dördüncü yanş çok çetin oldu - Bira bo;:uk, uç gundc satı.- Bilhassa gizli ışıklarla t~ 
talya, Konya, İsparta, Muğla- günün en güzel koşusunu ya - b lırsen al, yo .sa dede, ve me - edilen eski Topkapı s~Y'J 
dır. Müsabakavı duyan bütün 1 ka' n talebeler pan Karanfil Romansı bir bu- ram bnlıçclcrı t ptan t hp onl::ıra manzarasına dünyanın }1ıC 
muhit spor meraklıları kafile -ı E run farkile geçmeğe muvaffak H'rece mı. memleketinde tesadüf cdıleJ11 
lerle iştirak etmişler, Antalya h k! d oldu. iyi, bu am"rlik bozuk ın.ı sat- Başka memleketlerde bu b1ıı' 
ve ISpartadan otobüslerle, a tilin a Koşuların teknik neticeleri: m la, idareye birı; ylcr knZ•m- dan pek çok daha güzelleri \~ 
motosikletlerle yüzlerce seyirci Birinci Koşu: dırm::ık ıstıyor, 11 ı. F kat, ırnn dır. Onlar da bayram r;c<!, 
gelnuştir. Üç yaşındaki arap taylnrına den?. Ha:ndol un ıd::ıre (Leh)l. rinde böyle gizli projektor » 

MW.abakaya 23 Ağustos 941 Maarif Vekaleti• mahsus mesafesi 1200 metre. bi;o.de yabancı dcı;ilim. tenvir edilir. Fakat şehrin ... ~ 
cumartesi günü saat 17 ,30 da • d • • Birinci: Tar7.an, ganyan 100 Alıcı aldığJ b ayı üç gund nizc doğru uzanan bu en ~ 
.kıymetli valimizin bir nutku DJD Ver iği SOn kuruş plase 100 kuruş ikinci: tamazsa \itrlni n noktasında sık ve nefti goW' 
ile başlanmıştır. Yarışlara pa~ karar Kuruş plase 250 kuruş üçiıncü imha mı ediyor? Ne gezL agaç.ların arasıııdan fıldışi re' 
zar günü de devam cdilnıiştır. Süleyk sey oturmu? gmde esatiri saraylara bi'.~ 

İik günü yapılan yarışlar 100 Lise ve Ortaokullar imtihan İkili bahiste Tnrzan, Kuruş b .. ı b' Ab·d · bN.':. 
metre serbest 200 metre kur- talimatnamesinin 44 üncü kombinezonu 200 kuruş verdi. Mu tenleri 0 un, Mal bo- ::~e ;;e~cut 1~ı:u~~n~n 'Vll -,, 

~11:c 4!cb:J~~ ~~= ~e~::~: :~ra;ı~~~ı o:ı~ b~~aş~;J:~i yanmkan in - bıt~~~!~'!:ğ~~1:illduğii' 
(tırablin) atlamalardı. Bayrak çıkarılanların hususi okullarda giliz taylarına mahsus mesafe- var, inhısar yapı ı. bu z \ullı n- şla, .ıa.ıa 

P .. 200 d h ld ki fa. de sı· 1200 metre Bı"n·ncı· ·. Elhan rada \a:.ıta ona zarar ettıı mck T,ırk man onun ta kireçle o ~ 
Y aza.u: A. Simone Ceviren: H. Cahid Yalçın 

JJlütercinıin sözleri 
-1- yarışları: azar gunü met- bir yıl n a ka ı arı sını """'"'' lakası unutuluyor, gündiız ::..ı-

re serbest, 100 metre sırtüstü vam edebileceklerine ve yahut ganyan 100 kuruş plfıse 100 ku iuı efen~n ec.ivanmcrtligine ya da.k" ır:. 
!k. lA kı§Jmız. ora ı mevcudiyeti hatıra .:..r 

1500 metre serbest kule atla - evlerinde bir yıl hususi surette ruş ınci: Heves P ase 125 lm mıyor. O haliyle Topkapı ~~ 
malan fazla dalgadan yapıla - çalıştıktan ve ·imtihanı da başar ruş, üçüncü: Delikanlı Gorüluyorki satış em· hg nın yı bir ~bina değildir. '.l'ürkÜP ~ 

li'rans:mm sukutuna akıl erdirmek, h .~Nazi politi
kasımn mctodlarını hakkiyle lawrayabilmek için bu kita

bt okumak lazımdır. Eserin Fnulsızca. aslım bulama
<lıb'lDl için İngili.zoosindeıı t~rcüme'e mecbur oldum. 

ll. <hhid YALÇIN 

mamış ve yerine su topu müsa-ı dıktan sonra gerek resmi gerek !ki yaşında saf kan İngiliz uygunsuz hareketine mcı:burc>ıı, yük zaferine ihtıram için n.'J". 
bakası yapılmıştır. hususi okullarda tahsillerine de- taylarına mahsus mesafesi 12- lnı.YJde ıstırnk edıyor ve halkın 1 kalkan şanlı bir tarihtir! 
Müsabakaların neticeleri şun- vam hakkını kazanacaklarına 00 metre bil"inci: Demet gan • I keyfi, zevki, parası istismar Pdi-

lardır: dair olan hüküm, lise ve orta yan 200 kuruş plase 400 kuruş lıyor. Hangı devırde yaş::ıdıı::ımır. * 
Birinci Attıtalya, İkinci Muğla okullar talimablamesinin 71 in ikinci: Çoban kızı phisc 100 unutuluyor galiba? Bu biçimsiz Saltanat devirlerinde de-~ 

üçüncü Isparta. Umum müdür- ci maddesindeki yaş kayıtla - kuruş üçüncü Buket lınreketi işiten alfıl.adnrl rın ınu- nanmalnr yapılırdı. 0 ~.ı 
İngilizce mütercim1nın 

mulGaddemesi 

U 
940 Haziranında Pari ten 
Bordeaux'yn gıden yol boyun
ca nı. n insan selinin hikfl-

yes cereyana kapılmış bµlunan 
t.ccilerln bir ço u tarafından 

nakled lmistir. Fransanın bu kaçı

~ının hJldiycsı bır gün bütUn taf
aılat..yle ortaya konacaktır. Daha 
Etmdıd<'n 1'"rnnsanm yıkılması hak
kında bir uahat tufanı vnrdır. Fa
k t bu çok buyL.k hikfıyc t:ırih ki
tJpl..ırı okundugu yohut yazıldığı 
muddetı;c al<lkayı celbctmekten holi 
knlınt,)'acaktır. 

Çu j bunda hakiki bir trajedi, 
h ,.betlı ve gayet has ve mahrem 

r ? Bır gırditf.ıdın 

merkcıme t duf etmiş b;ılun.:ın er
kek \e k dınlar.ı hakim olan ve on-
1 n erbnd cd n iın..llerı ve heye
caııL.ı ı c b hı~b r man k{ıfi de-
recede cnebılecck mıyiz? 

Şundı soyledı ım g!b , b rçok mu
barrırleı kendı görü lerinı çarc;a -
buk hıldırmJşlerd r. Okudukbrım
dan h.iç biri vak'ayı J'accusel mu
harrirı kn<l ı canlı tas\ ır, yahut va
zih tef ır etmt>mıştır. 

Fransa hiyanet gormüştur. Fakat 
bu ne Bord 

Yeni Sabcl~J 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr,_ 2700 Krı. 

I!J38 encsi martında, llitler, bu
yuk taarn.ızlnrının 'bırincisi ol:ırak 

A vu tur.yayı istııa ettiğı zaman da 
Fransa r;cne hukümetsiz bulunuyor
du. 

Louis Barthou'nun 'We Pauı Rey
naud'nun kısa dc\ı·rcleri i tismı edi-
lirse, yedı sene Frunsa, kendısinin 

hayatı i~ln cidden ehemmiyeti haiz 
bır meseleye yani IllTLER mesele
sınc kariı koymıık m!ımısıyle bir 
hukümcttcn mnhrum kolmışlır, de
mek dogru olabılır. 

lüğün gönderdiği kupa valimiz rını ortadan kaldırmış bulunma Dördüncü Koşu: teessir olar:-ğını bildiğim ıc;ın, ü- şenlı.lder'Je bir san'at ve ~J 
tarafından AntalyaWara hediye dığından bu gibi belgeli talebe- Üç ve daha yukarı yaşta in- zülıniyorum. Tescllıye h:ılkın, iz- aranmazdı. Evlerin cepbcl~u 
edihnişür. nin gerek imtihandan evvel hu- giliz atlarına mahsus mesafesi zeti nefsile oyntynn bu gıbi gay- bol bol fener asanlar bun~ 

Gece a.c;keri mahfelde beledi- susi okula, gerekse imtihandan 2000 metre Birinci: Karanfil , retkc~lerin yoln getirııeceklerınde kendilerini ubudıyct vazif~ 
ye tarafından bir çay verilmiş- sonra hususi veya resmi okula ganyan 200 kuruş plase: 150 buluyorum. yerine getirmış addederle~.., 
tir bu ziyafete vali ve komutan kabullerinde yaş hadleri içinde kuruş ikinci: Romans plase Rıca ederim sütununuzda bu Daıı.aruna, milletin ha).'~ 
gençlerle hasbıhallerde bulun - bulunmalarına dikkat edilmesini 100 kuruş üçüncü: Humahatun şik5yetimden tiir p:ırÇn olrun bn- matuf bir zaferi tes'it için oet'tf 
muşlnrdır. Teşkilılt başkanı kay esasen hususi okul talebesi ol - Beşinci K~~: his ediniz. Biliyorum ki yorul:.ı - ancak bir şahsın tegallüp ye 
makamımız ve belediye reisinıi- mak dola.yısile ayni sınıfta ü- Üç ve daha yukarı yaştaki caksııuz fakat nıernlekct ışi oldu- hakkilmünü tebrik için yaı>~ 
zin kıymetli mesaileri §ayanı çüncü yıl tahsiline, okuldan çı- arap atlarının mahsus mesafesi ğu için katlanııcagınmı eminım. dı. O devir gazetelerinin d Jııl' 
kayıttır. kanlmadan devanı edeceklerin 3000 metre. birinci: Bozkurt , Konya, çifte mcrdh·en mahalle- günkü nüshalarında saraya -_ı11 

Hikmet J{arabeyin riyaseti al de yaş kaydından muaf tutul - gnyan 900 kuruş plase 200 ku- sınde N. Atalay llıs çakmak isteyenler l<~ 
tuıda teşkil olunacak bir kafile, dukları tarihi takip eden ders ruş ikinci: Sava plase 100 ku- **'- domı.nmalannın başkaıa.r1Y1 

Yedi sene ev\ el 1'"ransa, titiz. ha- ·1· balı: B. zk t Sa A J l 
sına iştirak edecektir. kula devam cdcmiyenlerin, yaş ı _ı ıs: o ur' va ntepte yer i ma - çok dıkkat ederlerdi. • 
Türkiye birincilikleri müsabakaıl yılında hastalanarak hususi o - İıcüçüncü · Bora ~-- - lerc faik olduğunu yazmaJarıll 

sud bir adam olan EdouQ!"d Daladier- Bu seneki "arışlann Eğridir ları müsaitse, bu tahsili ertesi kombmezonu 900 kuruş 1 Ve bunun İ"in de donantl1 
yi b·ı vekil yaptığı '\-ak ı, müşk:i.ıl 3 4 5 dak · ·· 1 ·· b h · J ld ~ 
bir imtihan deHesıne ı: rmışU. 0 de yapılması Eğridirli için spor yıl yapmalarına müsaade edil - - - arasın ı uç u a ıs ar pazaP.'l 2 Çl 1 ..-ünleri muhbirlere açıktan ' 

sahasında güzel bir yolun açıl- mesi Maarif vekaletince kabul Demet - Buket J{aranfil - Oz- ridat temin ederdi 
zaman yeni ınaliyc nazın Georgcs .d . . edilıni'ştir. demir, Bozkurt kombinezonu Antep, (Hususi) - Sümer - ~' 
B t d" o d llb<>Pnn masını mÜJ elemıştır. cıı tı.,.; ,_ •• ı.ı...: ... ..ır....ıa.o ilh: vor-

onne ı ı. an an 
1~' en.!1.2.'1 n K v v A z -. . ·:q!b'Koşu_arasındaki çifte ba mag~ ~"'lış. ~i-~ dün la Boğazın son jskeICs.ine ~ dakıkn uzak kalmnmıştır. 1 h K fil O ,.... 

ıs aran . ve zdemir _ Boz yapılmış ve törene ri'l1"d.SCt eden l!ır. Bin Anadolu, dig-en RW' Ekmekç nın o hı Dal.ıdıer kuv- kurt k b ~· sah'li 
. om ınezonu 1950 kuruş valimiz yerli m2.llar pazannın ı "ni yaya yapmak şartı) 

'ctU b1r adam olduğuna kcndısini _ verdı. bir, bir yaptığı 1 ~etleri şa- Jıer yalıya uğrayarak caize toP' 
ikna etmeleri içın başkalarına ınü- • aa rruzun s ı.ı f k r • ' • t•k 1 f f l la.rd 
s ::ıde etti. Ne ulh zamanında, ne 1 U il\ e mer ezı <!fma e ın 1 a e ı' • - • ::.tmed.J::zı:u~~~=~ dilı:: a~akaı. deg-il. Ertesi gun·· ü gB

11

' 
harp zamanında beo m uze:rlınde hiç y ş eh 1 r lf 
bir tesır yapmmnı tır. 1934 de bir su R~sları~ ·"Tallin!' i tamamen metre uzağına eriştiklerini bil- [j • mıştir. zetelerin siıtunla.rı her yaI.ıtı1 
nı haydut üzerine z::ıbıtn tarafından tahrıp ve ıhrak ettıkten sonra <iir:iyor. • f k ı ı do'\anış tar-.1.1 hakkında birltlli 
ateş edıimesini intaç eden bir sokak t_erkettikleri .. Lah_alt!<uk. etti. .. Tal- Cenupta, en büyük felaket o- s ev "9!I e dım kanummW1 tatbikatı hak • satıl' yazı vazacak. Ynh sabtb 
p. brdı ından onra işin içine nasıl lı.n ':'.e Hanl?o, Fınlandıyn k?r!c- larak kabul ve ilan edilen b~aı·- kmda k&t'i kararını verdikten n":ı ismi ve ubudiyet derece:! 

zı agzını milrnka'be eden ik u n. t derb ı k caızeııin miis:ı.ade cdccc<rı· Jcnd karıştıgını hiçbir za-;ınn unutmıya - tur·· k" .k. Ik" 1 l s- .. se ' 'Petrovsk'' b rajının tahri- o p an y j sonra a an unun tatbika - ,.., 
cağım. , ı ı ı sene evve ı uz aş- b'dir R , tına başlanacaktır. tumtııakh sözlerle anlatılac~~ 

Bunlar Fa izmın Frnruıad~ Cum- malar J}eticesinde, elde edilmiş b~r alnd!~ :n~~;:~uhte~~ Şehir meclisinin yarınki fev- Muhbirlerle ufak bir pu trlı~ 
h ve tahkım olunmuşlardır. F'akat k - anın a -o-- k 1: . ..;ı t 1 tıs yanılır. Nihayet fiyat ke •· ı.1 

unyet rejlrnuıi devirmek içın o- Riga körfezini kapayan "Osel" yat aynagı sayılan. bu santra- Asker ailelerine n u.ue op an ının ruzname- Ertesi aün gazetelerde şO) 
çıktru1 nçı u hnrekcte gcl;tiı,rı gilnler- ve "Dago ad la h .. R lın berhava cdilmesıyle bütün sinde İstanbul belecliyeaine 16 ha\«•dı's1er okımurdu .· dl D l d .. _ " a n enuz us- mes . ~ l - t l ~3- • d mı"ly ı· .d t . ~ · a a ıcr a ,. .. , .. r sC'\ketmek dava- larındı , "H .. h aı .ı.e ce ugrn ı mwı. isten • yar ım i~ı· on ıra varı 1. temınini ta- ) 
sına kalktığı uıman. Fransız ordu- r ~e ango,, ma sur • miştir -s ahhüt eden mebus Hamid Şev- "Vaniköyünde devletlü (. · 
sunun şet bulunan Ckneral Wey- ~anB~~:rı!8'a:!1ınıtenbbhu ·abdasa.larkı: Alı~anlarm, _bu su tll.Şlrması gÖrÜ~Ü ecPk ket İnce ve Suad Tah~inle ya- paşa hazretlerinin sahılhanrl 
g nd o kad r ileri r.tımcmesını rica "' karcı d h d 1s mlacak mukaveleler hakkında knnfıdi - i encüm adil ve fc\I ' 
etti. Fransız Cıtmhurreisı Lcbrun nı ile zaptedilmı.şlerdi. şeb~~ a. n~. ı! en. ~ecme,k te. tanbul Şehir feclisi bugün riyasete saliıhiyet verilmesi tek- nis - i - süreyya cnis ıle cın:: 
i fa tahdtdindc bulundu. Finlandıya, geçen kış muhare . ~e ?ınşıp gırışmedikleri saat 14 de fevkalıide olarak top- lifi de vardır. Bu iki avukatla line balat.er bir surette tezvin' 

W d h beler:inden sonra bütün Ladoga bellı degıldır. Her h:rld .. c, bu iş lanncaktır. vap·'' cak muka' eleler bı·~ok tenvir ve bando nıu7.ika ile 111r eyg::ın ıs ıy..ıt Jtıbarlyle Fa- ktvıl y· esaslı h l ki 1 T lan u "< 
§izm1n lehinde ıdi. • arım, ıpuri şehrini, Kareli azır ı ara uzum gös- op tıda.n mnksat asker a- şartları ihtiva edecektir. Bun- saz takımlarının çaldıkla.n rJt· 

Fi.ün ız Fa , t Ateı Hacı teşkıllıtı- berzahiyle birlikte Ruslara tes- tetir. Diğer taraftan, Kiyef he- ilcleıine yapılacak yardun hak- lar arasında en mühimleri veni viye A i . latife meduvin tanıfııı· 
1 d lim etmiş bulunuyordu. nüz Alınan cephesıne dogru-' bir kında Büyük Millet Meclisinden 1 varidatın ı.,,.1ecı1·"eyı' hı.çbı'r 01

, .. ,,,_ dan kemali lezzetle istima roıW nın ı rı olan m ralay de la Rocqu'- k t ea· k k U\.A ,J ,..., 

kı b Bu harbe Alman saflannda çı ın ı te§kil ıyor, Merkezde çı an anunun tesbit ettig- mad- , raf ı'hLivnrına mecbur etmemesı· rek hazıruna dondurmalar ~: un ya n r dost.tı ıdı. Mareşal Pc- d J d h · 
tam de boyl oldu !U şüphesizdir. girişi, kaybettiği araziyi kur- "Smolensk - Mo:Jhva., istika-' e er en şe nınizde tatbik olu- ve ayni 2.amaııda halka hiç bir şerbetler ikram ve duavi ö•111-ıl 

B nl tarmak içindi. Hang6 de düşer- metindeki harekat da ınki .. .,ç c- nac.akları kararlaatırmaktır. Be- ku"'lfet yu··ı~.lemernesı·dir. fı.fiyct -i- şnhfıne bu Vt'Siİe ile bil° u arın slynset b.ıktmmd:ın ba- ~· ledi · · 
s.it kim C'kr olmakla beraber snmi- sc, F.i.n .?rdusu, I..eningı,:ad sur - dememiştir. Bu \az.İyet, Dinye ye rıyasetı, .. şehir meclisine Şehir meclisinin yapacağı dahn tekrar edilmiştir.,. 
mı surette vatanperver olduklarını ları onunde Alman sılah arkar per dirseP:inde blı- müddet mü- sevk.olu~ uzere bu husus- fevkalade içtima vali ve beledi- ~lınd ki don:ınmalarda )itılı· 
ı; ylcmek do ru olur uınnedcrim. A- daşlariyle beraber savaşacak dafaa ile iktifa edilmesini ve Ki-I t~ blr t~~ hazırlamıştır. Şe- ve reisi doktor Lfıtfi Kırdar ta- lnnn, binaların cephelerinde orrı• 
mele hurckıitın::ı karşı du)dukları mıdır? yefin düşüriilınesi için iki taraflı ~ı~lisi asker ailelerine yara rafından açılacaktır. rü afivct - i - şahane için zoıııl•I 
ı.-orkuyu i tlı:mar ed n kotu km:- Alman ordusu, daha Rusyaya bir ihatanın tercih edilmesini - dua yok. Fakat pek ~izci gurıi· 
veilcr onların üzerinde muessir olu- sald.ı.rmudan evv':1 p.inlfındi - lüzumlu kılacağını sanıyorum. / s b voruz ki memleketin berrnlr. tc· 
yorlardı. yaya l.uvve1.ler geçırnuş ".e ~~: Ruslar, merkez gruplannda r- a ç s a ç , a ş b a ş a miz semasında kurulan manevi 

George Bonnet, h çbır ahlak mu- veç toprakla;ınd_an geçırdı~ bir mukabil taamız tevcih et- '\ ve kudsi bir mahyede bütiıfl 
ı-haza na chemmıyet "CTır takım _ Noı-v~ ~z?nıyle ~e _bu t~- tikleri ve bunun muvaffakıyeti- .... millet ve memleket şu cıınd:ıJl 
dan olm akl beraber, inC'e Ve na- menlenru tnkvıye etmiş ı. Fın 1 le ilerlediğini de bildirmişlerdir. Sokak ortasın a hır Jlıı lerm· ı· d .. g"' en du yı okuvor ve tekrar ediyor. 
fiz bır nı tklreye mnlikti. fçinc• - Rus suıırta;ında. b~-~nda ~r- Ancak, bu taarruz nerededir? •• k d . Allah bu memleketi bUlh ,e 
h çbir ey nüfuz edclneyl"n bir deri- pı.şmalar dın:am _cttigıne ~~re Mikyası nedir? Tahsis edilen UÇ a ID 25 bra para cezasına saadet cennetinde va tmııa11 
si 'e h:ınslcnh b r knnsı vardı. Da- Fin ordusunun, bır ataşemılıte- kuvvetler ne kadardır 7 B _ h ,. • baş!nuzdan eksik etme.sin' 
lad er'nin ku ndanı ıdi. Bazı za- rin!n ~emin ettiğine göre, vazi- het, tasrih edilmemişti~. .;.~;: ma Um ed ıJdi ULUN Al' 
manlar D::ıladier onu başınd n at- fesı ~tam. bulsa da, .bu ~~ta- lin,, in zaptı sırasında imha ve Aksaray tarafında oturan Sabiha nl yırttıktan, saçlarını döktükten 
m:ık istemi olacaktır. Mn:ımnfih, kAdaki m. uharebe vazıyetı hıta- ya ıg·~ı·nam edildı·gı-· Alman res- adında bir kadın dün yanında 19 1 ~ı. - sonra yetıfen yolc.utar tarafınd:ın güç 
Bonnet 1!140 a kadar Daladier ka- ma ~ O mıyacaktır. mi tebliğlerinden an1aşılın tJr ya11larında kızı Cavide oldu6u halde lukle ayırtılml§lardır. Biraz aon·ada 
bınesindc kalmıştır. Leningradc1an ":Murmanska" Bu gemiler "Talr k"tış . 30 ağustoa zafer bayr.ımının aey - vaka yerine polisler gelmi" ve üç 

Bo t' l _,, giden hattm kesileli-· d . . , ııı,, e va l va- rlnden dönerken, yolda -k·ı klr~c-ıal 'I' nne n n mı.w. pckul.1 yonl:ır:ı A gı~ . aır kit yapılan akınlarda mı harap Gü ~0 • kadını karakola götUrmü§lerdlr. 
ona seı vet ve ı;ohrle getirdi. Hitler malumat da alınmış değildır: olmuşlardı? Sakut edeceği a- laüm adınd:ıkı kactınla kar~ıliii· Ancak ana kız Gül&ümden, Gul· 
ba kn dcmokrası polıtfkacılnnna hü- Almanlar, .Moskova - Lenın- şikar ola b. .. t d t mıftır. eünı de ana kızdan davacı olduk&a· 

Mekteplere mi sa· 
baka ile alınacak 

talebe 
BENELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 

cüm ettigi r;ıbi on::ı da h cum etmeyi grad demiryolunu kesnıenıi§ler- lanınış~ 7 ır ~ e :::: op • Sabi hanın GulaUm Ue ta evlerin· rından üçü birden cürmü mqhut 
hiçbir zamsn akıliıne bir hareket dir. Yologda • Leningrad hattı- · ~ .. m do- de kiracı olduğu zamandan kalma nöbetçi aı.ılh ceza mahkemesine ve· 
addetmenıiştir. m tehdit etmektedirler son ge na:nına a.ra.sında bır müsademe halledilmemı, bir mesele bulunmak rilmlılerdlr. 

Mmtaka San'at mektcblerlııiıı 
!;}36 - 937 ders yılından sonı ıı 
mezun olanlar arasında bir mil· 
sabaka imtihanı rca.pılmasına 
karar ver.ilmiştir. Bu imtihanda 
muvaffak olanlar Ankara Er· 
kek Meslek Mnallim mektebinin 
tesviyecilik, demircilik:, elektrik· 
çilik ve marang'OZ!uh: şu'belerine 
•ırasız ••q,tılı ve nehari talebe 
olarak alınacaktır. hnt:ilıanlara 
girecek.Ierin askerlillle aWcası 
olmıyacaktır. 

150 • aoo » 

TAKViM 
HIZIR 119 GÜN 244 Ay 8 

1360 1 1357 

Ağusuto. 
19 

Ş1ban 

9 

GUnır 

10.43 
S.27 
Akıam 

12.00 
1 .43 

EYLÜL 
1941 

Pazartesi 
ÖCil• ikindi 

5.31 9.12 
12.14 ıs.ss 
Yataı lmuk 

1.3 8.57 

Ezanf 
Vasatı 

Ezanr 
20.20 3.40 Vasati 

Böyle müctenip d:n-ranışrun mü- len haberler bu yolun, 60 kilo- rde,e mbue~ .. ~h olma_.~~-'~ö- tadır. Dı.in öğleden sonra yapılan mah· 
. za_,..._ ava •·a.a.uU4Qln Qç kadın evvell yalancı bır ne· klı!atmı da gördu. Bonnet her za- - -- - - - netices· mı'dir? B kemelerınde kavgacı kadınlar suçu 

1 . u muammayı zaketlc birbirlerini selamlayıp öte man Almanya ile bir uzla...qn:ının diktatörlere, lbılhassa Mussolini've halletmek · · • .... ~ı.~•t- birblrlerlnin üzerine atm1Jlaraa da 
" ıçın yem ocu&1.ıa.ut:re den beriden konuşma.ı.a baflamıı • kuvı;etli taraftarı olarak kaldı. Bu hayrandır. Onun uzerınde tesır yap- ihtiyar vardı · B. k ııı mahkeme her üçünü auçlu bularak 

:'>'. r. ırço vapur- lardır. Fakat Güfsumdcn, araların· Munihten hattA harp Uôn edildıkten tığını zanneder. la.mı ma.'"'1 .. ..1 battığı kendilerlni 25 lira para eczası ver· 
J~a . .ua yeni ha- dakl eski kavgadan dolayı hali hın sonra bile devam ettl. Teslimıyetçl Senelerce evvel, Laı;:ıl F,,.,...,. dev- ·-~=-'er cüml· · d di meğe mahküm etmiştir. 

..,..... Ycs.uı::tl esın en r. Cifti alamamıı bulunan Sabiha b'ır Viehy hukümetı Bonnet'nin hfilya letlerle bir ittihadı tazammun eden So Karardan yalnız Gülsüm memnun 
nttfğı" huk''mntt1·r. Bonnet na .. nrmda bir ''Y vyetlere yardım meselesi aralık yine bu kavgayı mevzubahla ol k 
'"' u '"' .. enf Avrupa Nizamı" na iman •---- • b ' mu§. ana ız suratlarını aamı..+1 , ~ ve emm İr yol bulunama- etmlı ve: ,,. 
bu hükumetin ycglıne ıılıho~ tarafı ediyordu. ması yüzünden teehhüre •• .ı;....._

1 
Gülsüm ana kız dıil!rı çıkarlar-

kendislnin orada iyi bir mevki işgol Laval ~cldı' olmadan evvel ,,abilirdi. U6-'ö. - Kardet. demlı, 0 canin sözle· ken, Sablhaya ,o sözleri söylemek· 
etmemiş olmasından ibarettir. Fransamn son buyilk h:ı.rfc:ıyc nazırı rlnl hiç unuta-mıyacajiım, ama, za- ten kendini alamadı: 
Kasabın oğlu, Duvergne'li koylu, Louls &rthou, Marsil,y;ıdn Yugosl:ıv- Yeni İngiliz. Rus teşebbüsleri ten senin gibi kadınlardan da baıka - Gördün mü, kadın; yine sen 

kaba, bayn,ı:ı, murdar L val de ''ar- ya Kralı Aleksandr il birlikte Fn- bu işlek yolun teminini istihdaf türlü hareket beklenemez yal zararlı çıktın. Siz 60 llra ödlyocck· 
dır. şistlerden r.ıra n' n bir Makedon- eclivo;. Bu sayede, Ruslar her Gülsüm tabii bu sözOn altında kal siniz, ben ise ancak 25 lira-. 

Laı; yalı ted iler rru u tarafından mevsımde ihtiyaçlannı bu yol- mamıı, ve terbiyesiz merblyesiz der Bir kavgada mahkeme kapısında 
d k UC'dilmi ti. E hou dlktatOrlere dan temin edeceklerdir. Ote- ken ana kız rıe GUlsDm sokak ortasın olacaktı, fııkat pollalcr buna mey . 

yandan ,orduların çok mub+-ort 1 da blrblrlerlnc glrmı,ıerdlr. d b muk vcmet luzumun:ı iman etmiş bul dukları ~j 0 an ırakmadı, iki tarafı <1yrı <1yrı 
btt!unuyordu. un benzin de, her iki ç kadın saç caç::ı baı b:ıııa bir· yollardan g6ndercrek fırtınanın 

:ü~fik orduyu besliyeccktir .. , blrlerlnl bir hayrı d15öllp elblaclert- 8n0n0 aldılar • ________________________ ...,; 
( Ar7r4!tı var) 

Kız meslek mektebine 
alınacak talebe 

Ankara .ı.sm.et Paşa Kız !o:ills· 
titüsilnde bulun:m Kız meslek 
Muallim mektebine alınacak 
paralı ve parasız ·atılı ve neha· 
ri talebenin lıntihanlıtrı bUtün 
01Stitülerde eyliihin 18 inde lı:l...Q. 
lıyacaktır. İnltiha:.nlar eylillüu' 
27 sinde nihayet bulacaktır. 



-Ö L-E~1 (~E_n_~~_n_T_e_l_g_~_f_H_a_b_e~'~·l_e_ri~J~I Her Sahah 1 
• • • ·T·.·,,·ilca_N_o_. 67 E • e n ,. il n u t k f......aa lrfAı w...e IJerlbı bildiriyor: ~~ ~=dı.h~ır:u~~~ Hemşehrilik terbiyesi 
~ • 1 OllU 1111t c ... tarafı aıri-ı sayfada) ründüğü zaman Zahir Han, ü- J' ~.a m v & Y araba1&rma 

......... Fitnat harım. dedi. Hiç 
ı.ı_-• annemin aua. baraktı
'll'ayı yine eskW &illi abr-

J.arak kalmak i,ıltediniz! demi§ (B~ taf'4/ı 1 inci wıi/cde) (_., ta'1'8f!t 1 in<1. fada) J'evkalide bir tebliğde de bil zemde her einst.en sil&hla bir on ve arka sahanltlrla,.. 
ve kendisinin: ten bahsederken IJl.ınu da SÖ)'len ı - dar aa nıiid&habtda buhwnmağa dirildiği üzere i'in kıtalan cephanelik ıa,anaırtan zevk ahr l'lDa dikkat edin: Bunlar yüme 

_Siz öyle istediniz! tir. ppe4ı eıbnekle beraber, Alman giddatıll muharebeden sonrtt Vi- dı. Takibostanda Mr at bir llb yüz tıklım tıklım dohıdur . .Ara· 

0~1_8 kııı-• da.· Son günlerde Londra, Moskova ve tehdidinin memlekette tekrar puri şehrini 30 A m•stosta işgal eşya demektir. Orada halkın baların içine gÖ'a a.tın: Elraeri • 
~ -.,,.. Tahran. arasında si;yasl görUşmcler basO'öst.ermesiııe mini olmak ve et:millerdi. ~.. çoğu yayan yttrür. Pek nadir Jr& be§ a1tı kiti sığabileeek bof. 

bını VSe~,1>yle istediniz! ceva- olm\lituı:. tntgil.iz ve Sov~ hWW- .-ıaya..~ milnakal~ tem.in. ey- Ayni zamanda Flin teşeklt!i'- insanlar katıra veya eşeje IJi.. .lukiar gWiirsOnüz. 
&J.UA9...,. metleri tamamlle mutabık kalmışlar- lemek ıqm bazı tedbirler alacalQ- leri Kareli berzahının merkezin- nerler. Bttndan dolayı at bir ArabaJann içi nisbeten ten • 

Demek omm. "prenses Dilfi - dır ve ıran hükft.aıeti kendlaine ko- ları .merkeııindedir. . . . . den Leııinp-ad istikametinde lüks ve büyük servet işare- ha olduğu halde sahanlıklar • 
kar hanını efendi" olması Fazlıı şulacak ~an yakında öğrenecek- Times başmuhamrının ışaret ilerlemi§ler ve çok arazi kazan - tidir. da göı ilwt bu izdihamın ma .. 
ondaıı wsaklaştıran bir 8.ınildi. tir. Bu ~ fjUUMIU ca şeyler de- etiği gibiı. İngiliz kıtaatırun ınıslardır. Zihir hanın bir hayli küçttk, ııisını anlamak müşküldiir. A-
Bumı evvelden takdir etmediği- ğildir ve bittabi muvakkat mabi7& memleketin caıwp kıMJmdaki - VlpıaioOOki tahrib&t sıska beygiri vardı. Kendi caba çalNk inmek endi,esi mt, 
.. pi§Dlall oldU; hat.& ettiğini te olacaktır. aevkıılcayşi. ııokat1arı. petııol lm St.aklıolm, 31 (a.a.) - Vipu.- tab.ri ile "vili-yetlerini,, dolaş - yoksa o kaJabdk arasında bi-
anlıyordu evlendikleri dalEika - Londm, 31 (a.a.) _ :a. :scı.. dün ~ ve !illan ~ saMI.- ri yanmiktadır-. Alevler 70 ki- maya çıktığı zaman maiyetin • l~inin yetişmesinden evvel 
dan iitıhren .kftlwb8m ..ııte öğleden sonra Coventryde bir m&tıuk lımm işgal etmelen, Sovyet kı- lon:ıetreden j!ÖrillUyor. Ruslar dekilerin hepsi bu ~e bl- ıuuifi mabuda vanp bilet ar. 
merasimine taktJacağma yap. • il-ad ederek trandan baheetmtf " tıaatınua da. şi,malde Brl.linun evleri Qıllreı- teker mttdafaa et- ncrlerdi. mMan bedava seyahat etmelc 
yış tarzını sadel~ o~- bu senenin klnwıusani a~ınuı b&alan petcol sanavii t.esis&tmı ve Ha- mişlerdir. Sokaklarda. şiddetli Takiboatanın bu en biiyük ada açılr gÖllftUOğft mü? Bunu tayin 
dı onu kendisine dil.ha ziyade gıcından beri Alınan hulıllilniln tehll aer denizi sahillerini nezaret al- çarpışmalar olmuştur. Rusla - mı son derece zalim, fakat biıı edemiyeceğiz. 
yaklaştıracaktı. kclcr..ııi ırana ihtar etme&e atSflamll; tında btllundlırmağa memur e- rın yaptığı tahribat milyonlara mü t 1 id hükümdardau zıyade Yok bunlar değilde : 

Fakat bırdenbıre hatınna gel olduguııu hatırlatıruflır. ınıw ha- dihneleri limndır. ı baliğ olin ktadır. Bu ta:hrıbat korkunç b r haydud idt. 1 ·sa- - Ben bindım ya! benden 
di. Fazılı ilk zamanlan hiç bir nciye nazırı, sözlerine devamla ez_ Petilethyah.rma MrteY memteltetin iktısacHyat? ıçin S<}n firpcıverlıği, yahut merha eti sonra bınecekte başının çaresi-
zaman bugünkü kadar sevme - cümle demiitfr ki: Glmada derecede vahimdir. bir ıl :n n misa irperverli ine ne baksın!... Yo undaki hotki-
nıişti. fı'azıl bidayette onun için Almanyanın ıranda ikamete tef _ Londra, 31 (a.a.) _ İngiliz _ I SOvyetler kuvvetlerinjn bü - ve merha etine b-"n dt. An- mane bir düşunce ıle tramvaya 
iyı tahsil gormiuı,lısan bWm ya. vik ettigi bfrçok genç Almanlar var- leıib ıtuslann frana girmeleri yiiJt bir kısmını li'i a~d·ya kör- cak Vasmu a karşı t~biati de· a~ıyan sahaniıkla da sa.nkı de
kışıklı bır gençtı. Ondan vücu- dı. ~nların hepsi de eııkerlllı: hız _ petrol ihracını hiçbir veçhilc ih: fezi yolu ile kt rtarrna;:a muvaf- ğişJ!' tir. ~ıır atmış gibi mıhlanıyorsa bu 
du hoşlanmıştı ve bu, böyle de- metini gorecek yaşt.a idiler. Bunun tal etmiş dei!'ildir. Normal mik- fak olmuşlardır. .Ayni n viden bir diii'er adam ısyan ettincı egoizma bılct alma 
vam edeeek- samyordll. Fllıkat sadece bu gençlerin iskAnı kaygu _ tar, J?ibıde bir milyon ,aıondur. Ba.ıtt/t:t8ki 8ot1yet ftl-Osumıut. daGtı :3 ereese.ltana i . Bu rat aan seya ~at eunek hasısl gın _ 
onda. 9'0r~U mukawnıat, baş. sundan mutevellid olamıyaca&ı aşı _ &l adanın şir-q,Unde petrol, baş- Va...~teti payitahtında mü tal· bir den daha kötüdür, zira böyle 
ka!annı onunde diz çoJrtüNceJt klrdı. Binaenaleyh Almanların tran- ilca nob~ara tışkırmağa de- Şim~i ~vyet fıloaunun .~ .lı· saruyda oturuyordu aüşünen ve o yolda hareket e-
servetine ır ........ ..-ı..~ıa. ıa;ı.. .. _ • vam ebnte•tlr. liı.nN .. ı..r·n yap _ ca vazüesı Kroustadt ana n98Üll ne oa 'ir&n bu adnMda hıra az den hemıpehn bu hotk .. ,,.. .. .._ 

.._ "P ~ .. ......,.. ~ dan gitmeleri ile darbei hukumel te- "'S' "__,..... • _..._..,. 

dlik ya.va.ş yavaş bu hoşlanma· şebbusunun akim kalması temin e-I nıış olduğu taarruz yiizilnden d n l!.en'ngradın mi\do.faasına iP asalet ve dürürt ük varcb. zıhniyctle hemşelırilik terilly• 
yı bir takdir sekfuıe sokmuştu. ddmi:ıtir. hiçbir petrol kuyusu hasara. uğ- if:;tirak etmek olacaktır. Vasmus buna da huJUl etmi• ve sandeıt mahnım olduğwıu isbat 
Fa.zılm boynunda kenetlenen ramamışıtır.. Fllindiya körfeı:ine dökiUen b., adama da kendini sevdir- etmiş olur. 
demir çenberi kırmak için sarf B. Eden, iliveten A'le demiPiL ~nn IŞpl ettJğf ~ maynlara rağmen Sovvet filosu miRti Evet, sen bindin, fakat sema 
~i gayret nihayet bır bay - Bu hale vakıf oldujumuzdan iki Moskova, 31 (a.a.) - !randa- TalJ1n ile Helsinlri ar-asındaki l'l.,.·ı :ı: er vaJnız Reyhlerle te- b·ndiğm duraktan soııraltinde 
ranlı.k şeklinde yüreğinde yer - liıktan birini tercih etmemi& il:att ki. harekat hakkında. neşredilen deniz nakliyatına acaba ne de- mas etm · 1 r onlat'oJa bile U7.tm 'bekliyen ve belki eeaden müa • 
Jeeti. Kendısmi milyonlara gark edı)IOl'du: Herfllin daha bariz IM.i.l a.-1 Sbvyet oobllğiııe göre Sbvyet la- reccye kadar mani olabilec k - boylu milnaRCbet idamcsindcn tiLcel bir işi olan heınşebriııin • 
eden eski kocası prens :Moham- lan şeyleri ııörmmnek. iddia.ıwada ~ taları 30 Agusw tosta R- ve Sllf- tir! Sevyet filosu sayet Lenin- çeltinmis old\JkJarı halde Vas • arabada yer bula.bilmesini t.e-

w luıunak ve nar.i ajanlarınuı Wbei bUı ''"'I'- ı ı ı ı d__..hık · --ı-med' e karşı bir defa ağzuıdalı trud'tı işgal etmişlerdir. grad meydan muharebesinden mus Y~ " 1
7. şev' ere unı. mm oc;o~ek surette hareket et_ 

çıkma.yan: kümet veyahut bizlerin ve dwlUa~ ~ yukarı sa~am <;ıkarsa ya tem'n etmekle kal-nıyor. Halk sek kıyamet kopmaz, fakat me-
- Seni sev.iyonım.! mızm aleyhin• mü.t.ev.eccih hM'b.ıuci 1 ~.--!!.!!!!!bi&im!!·!!·~~._~_!!•ını~ı-!!!'!! .... _~!!h!!!ar'!'!!!'-~!!!!!!!•- mayn barajını mrlıyarak !sveç anı~ına d:ı ltanRll.r:ık kendini deni bir hetnf}eriye li.yık bir su-
Sözünü btttım kibir, uamet , bir teşebbüs için müsait an huhll •- - .__ ......... ....._ e iltica- etmek veya kendi ken - bc-rk"ı:ıe Revdh"l'lleye çalışıyordu. rette hareket etmekle hemşehri-

duvarlannı yıkarak Fuıla kar 1 =:~w:.-:r: \le~= ~'::!!:ia:t" ;::'~": 01~ dini batırmak mecburiyetinde B ~ b'le o ha valide övle lik ve medenilik borcunu yerine 
sarfetti 1 kalacaktır. katıret. kuyucu, y!\hut boynu getirmiş ohıı:aun. 

'1 .Bwılan dilfüadiiiü aman ha ::" b1::ı ~:. ~~:- = = huauai nnışterek Berfin, 31 (a.a.) - Ruııılar bilkiilt b;r fukaraya racthyarak Tramvay arakları t,,.,q 
Kiyef muıta.kası"lda nm abil Vasmusu S0'"8.t"Sllntz size: bulundukları r.aınan bile sanki 

li bir kibus ic;.mde )'U#&rlandı- etmekte alan nazı faali4'e'1eıiae bi - ~"!'2m~~~m~~~~m~-u~\- taarnım geçmişler ve Dhıye _ - Fi'\ < _ pek iyi tanırım, mintaratmah kapıcılığa memu&' 
'- ~'hm, bPieP' razı O.. ~ ~:ıi~r=~i~: tam vennesiai me&k(U- hukumeUa - __ ...,. wu-=-s:ı ... - per'i ge<'mek iç'n bir r..o cmi- dORtumdu !... imişler gibi O ac;ahr kapanır et. 

mily.oııer kadın, 0 prens .llioaam istemek. ~""' har.p meydaD111daki k3h _ ler kullannn~ardn- Nehri geç- D.;.ye cev.ap verecektir. Kabi- mir parmaMık.Jaııa yaplilk ae
med PMllf'"'" baremi Dilfikir Biz, ikincı hattı hareleeti t.reih .cı- Wfl, miıUıefikimizdir. Coitafl 'ltad mek icin yapılan bu tu.rnlZ a - leleı:ia reisleri ve t!lradı ile böy yahat eden yolculara elbet .u. 
hammetıendi bu on par88l8 ada tik. Tahranda. mut.ad~ tefebbWeP. ~ ~e milli nfed7etm:i il• 'l"lirki- kim k!dftt1ştır. le bir dostluk ha.\ıası yaratmasa de sık Sik tesadüf ediyor&llBU& 
ma. bin beJecan ile soyle~ :~ 1r:anbul~~=-~~ U>ndawlıı ~ ve Polonya, harpten sonrakı bey- Cepl:tenin m~ mmtak:asın- ondald romantik zevkin de bir Arabaların içindeki "tükür _ 
mecbur olmuetu. -=• .->A-•• neluaiW ~ mühim bir reı QIJI- da 'ftttslar mP~abil t:aamıza ~ mahsulü olduğuna 'üphe yok - meyiniz," "SliJUa içilmm" "bi-

Ve sonra bu itiraf neye yara-! "T.eenni. ,..........., aaeleı .-... iJl eddi 1 mişlemede D. N. B airuunna tur. T reddüde ma.iıal yok ki o letc;i para. bozmağa mecbur• 
mıtU ki? dan gelir" şeklindeki prk meselesini na;,a_.::~tea~i~ barptell aoıı- göre ~ mukabil taarruzları da bu halinden memnuncıu. Onlann ğildlr." kabilinden, bil'Uda ")181 

FUal bunu iaiotir ıaitmas kal- tatbik ettık. raki dünyarun ve B. RooseH~ltin se- A~~~ ar tarafından d\ırdurul -, kıyafetine girmİlh onla.mı ha- cunun izwı*iweffaini yanleeıı•• 
.,,, ""S"· Memnuniyte. şa;yan hiç bir cew.p mum.ur yatına kanıpnış, onlar gibi yar lizmıgelen levhalua birde ••ar 

kın onun dizlerme kapıuımış bu- alamadık. Alınan cev.aplaı· iUr.arlar- kız nokta olarak izah ve tasrih ettik- . başl ,.,.., Büt" di h"'-'·'·'---"- hi :.ı- '- bi 
nunla bahtiyar old\ljunu mu i - 1eri prensiplere .ist.inad ve bütün mil _ a .,.~.,J#- İ .şamaya amMJl""'· un • ~~ruuuea ter yeaiz 
ma etmllti? Ne ıezer! yine bllZ dan, bahanelerden ve eheınmixetsiz letlerin mesai birUitni istiham ede- MfJl!JAOV& IH.W&l gOrı ğ !r e bisel niden ziyade deve liktir" yolunda bir ikaz ıevaa.. 
gıbl bir cevap verIWŞ ve sanki bir takım müsaadeklrlıklardan iaar ceflni ıtöıylemiştir. (Baı tanfı Blrlncı eayfada) tüyünden abayı ve keçe killi.hı sının aaılmasını mı bekliyoru&. 
f1D1ia u ulan gözleyen bir retti. Hlltip, hiç bir milletin kom§Ulan- + .. ıuvaııeleııiı her pa şehre taa.c- seviyordu. - A. C. SARAÇoGLU 

Son aylar zadanda naz.Herin faaliyet ._,,..7' Bö"y•-- ---1eketın' iç•-"" ,,,..,.. __ .,..,,..,,..,,..._..,..,vvvv""""""""-""' dtlWZ lWll.ı gıbi pencereden dı- na kal'liı bir tecavuz harbi açama - ruz etmekte i• ci8 :sovyet a~ı- .._ uuwu "- · 
eanya..bakımıtı. led ~ni arttımuıı1 At nlave ı~~'!'"' ması lüzwnunu illve etnuv ~• "al- lWllD ve haft. müdafaaamm mild tuogr.w Buu ~~knu .. ~:~~~~r __...~; kümeti - htima ma nn __ .. ..,__ 't"U' ...... u& .,....... __ 

O zaman daha ilerisine gitme dinden kor.karak- )Sap&lan, ihtarı..a ' tancı llir :AJnıan- harbı olft .nnaltcllr." ktmmel oiu.,u -.yeBUlde ancak ve onda bir kabile reisi ile t:.-
dıgme nadmı oldu. Bunu l.ı'azıla taleblere raıPnen zaruri hiç bir ha- demiştir. pek az muqffakiyetlar elde et- nlfb. Bu zatm. iani Nalİll DınıMlı 
karşı böyle dersıni eaber söyle- reketta bwlunmadli.L sbi. Mınanlaı:L ~ -kp ı...U mek:tedir; dı 
yen lJİJ' mekt8p gocuğu gibi söy memlek ...... --'-e gönderm..ae de ka- ı "-ha . M ,.. .. _ t Letıingmd'da hayat normal ~---
lememeli idı. Onun boynuna atı ..,.._.,. "'• n&Jw. rıcıye nazırı · .o:.ucn nu ŞW-lde ise Aimanlar batak - ~ Vasmu& bu tamşmamn 
larak: rar vermemiştir. Binnetice biz va llllncll şunlan da ııöylemıştir. lık arala LeuingNd.a ~ _ ve bu dostlu~ semenieriaiı 

miltt.efikleruniz olan Ruslar,. hareke- ~et kuVYetleri 300 ~ - m-..... usin ellerinden •el- Dütiüa kolayca elde etm.ştir. !Eneli 
- Fazıl, ben senin için "'1dı· t k -'"··-' .:-de kaldık. ""· ... ,_ ....... _ --" .. x 1--'ik - • .,..... e ..... '1'11..: 'h 1 nvorum. ömrümwıua şnıi'&ye e g,çrne m-.-uuu7eyaı .... -- cep- IS..-.& -ru llnN ga,-Mlbi sarl'edi,orlal-> liakat Naair wi.an ) tiraama, eme ı!ris 

Bereket versin daha bapl~ bir iiddeüe dev.ıım eden muharebe- aau• .... n..f..ıı. nı'P.rwvorlar, muda _ bir adamdı. Bıa hali Vasmuaua 
kadar olan deftenni kapatalım. kal 1 rd :oı.--.. ı b. eu D- -7•.,,,...,. -e- -., pekaz Qarpsp& oldu. ZaDnıma ır e • m-· ... ·~ ır cıeııar e çar - f•><•. h--ın ı' m>rilerinde halk sa- dikkatini uyaudınnlf, NMirilr 
veni bir hayata başhyahm! 1r il'-"'' ha ~..ı-- B ıw ...... _ - 9'1\.ftı :s- L-....!-...._._ ,:;,.. ı...~ı h-•· ..l-sa ıran hüldlmeti ve an m - .. M-. u vve_.-- muazzam kindir. Übiıverait.e-de yu soının- uaısifeetıw:, a;;ır--. ı •m'--

Deıuesı lizımdı. rekeüınizin esbabını, iyice anlad .. •r. ıniktaıGa ceıaban& aaııfedQwJar. Ge- d& her va&ıt old\lgu gıbi aQıia-, ist'fad"'Vİ aklına get~iF. 
O vakıt belki tahakkümle, ce- Almış oldutumuz raporlar, her taraf rek kendimizin ı.erek Bwıların ihü- caktır. mr mNl8 ve W. _.., ... 

birle yanında ahlroymağa çalı§ ta haUwı ıutaatunıza karıı iyJ hiaW ~ temia 8*memiz liwındar. Halkıa bii,-ük bir kısmı askeri Bir gJn Nasir Divu ve mai-
tığı genç adam aralarındaki buz izhar etmekte oldulunu göstermek - Vazıfe duygunuza muracat ediyo - miitah-alann: idareai a.lbnda vcti ile- baş başa otunyorlardı 
daıı duvarı bir tekme ile yıkar tedir.. .tnaillz imparatorlutunda b.eı: r.wn. &l. vazifede kat:iy.en kusur ede §ekia, solaaWaruıda siperler ve lranda idet elduğu üere be.şla-. 
ve ona ıstedigı gıbi mukabele f! kes bundan dolayı sevinç du.Ymalda. mey.az. Bahis mevzw.ı. olao. PY Yal- tıank '-- l k alda rı ka"8lı. fakat a.yaklarl 4;1plalt
derdi. Fakat öyle yaıpamannpı, dır. nız verilecek ma1%emenln mıktarmı =-yUl aııL lll'Dl JD8I - tı .MuhavePe İtıgilillı.e intikal 
ve ~amaıdlğına. da. nedamet e- Müsaadenizle UGlwul hattı buek• d .. l ııtYDi.. zamanda haDl1 tarihte ve ~ geçmekte ve Bitlerin etti. o.ada otaranliırdan biri 
dzyordu. timizı bir kere iz.ah ede7im. ırandan nleceğıdir. ı;aman her seye bAklm- lçüncü taarruzu da DeneptepeCr dedi ki: 

Tekru o met'mn düoiince ak arazi bakımında bir güna tal~ <arı HürQııete lalk naemleatlerin ken l!OVsle- etrafında harap olan fal) - Vasnms. vallahi ba lngi-
lına geldi: :yoktUr. tran arazisinin bir tek aantt- dth!nru kuvvetlendirmekte kaybedlıt- l!ikalardan Daşka bİl'fe)' tımıin lizier bir gün bizim diiemam -

_ Gidecek ... Onu kaybedece- metre murabbaına &öz kQrmUI d-air- cekleı:L hea gµn beferlyeı. ıçin !azla. etmemektedir. mn keaifeeelrler. 
liz. Bizim ve muttefikimız olan Rus- ~ laarg ve ıztırap gunudur. Gay - Etrafın:\ k' r bu sözü tasdik 

ğim ... Ebediyen, bir daha göre- b ın 
mı~eceğım. ların kıtaatunız. tarafından ışgal e - retlerımız azami dereceyı u lazsa Hit1er n•.usoıı· nı· ettiler. Bir diğeri: 

dılmili olan mmtakalardan hiç- bfri.. lııu\<Yetlepitnizdeo bır kl mı bo a aı- 111: - Bizim mallarımıza göz- dlk-
Bu korku damla damla yüre ni iUıak etmek ı...vvurumuz yok - decek ve dı.inyanın ıztı plarıııı uzat- tiler. Paramızı elde etmek isti -

ğine zehinni akıtıyordu. nuş olacağız. 11/l"a~. 1 ksanı yal- (Baı tarafı 1 inci aahifede) yarlar. 
Fazılın nefret ettigi servetin- tu~umeti kralıye ve Sov,- biUıııA. na» ınsanların. hayatı b ... mmdan de Jaakkında tefsirlerde bulunan _ Hayır, onlar bizim i'ÜD.e-

den ona da bir iğrençlik !!'elmiş. meti, tren hiıkClmetlne hımın •ı Waatı naam.ne b k mından da Giomale d'İtalia yazıyor: şimizi karartmalt, bızi emırlerl 
ti. Ona. bir aşk bile temin edemi- istil5liline ve mi.ilki tam~ n en ,llllbab. bir harp olur, Bütün dün)'& birçok vesileler altına alınal: niyetindedirler. 
ven bu nulvonlan avuç avuç her "' hakk d ülrılıın119 '* iki devlet reisinin kararları Ne merhametıen·, ne de terbiy""-
tarafa saçmağı düşündü gözle- ayet edilece.i ın a m ... - düayası Ye bl1 mWikat esnasında akte- .,-

.. U d yta b 1 h temiııat vermişlerdir. lerı var 1 

rinın on n e şe nı ır ev a ~ barptanı soru a ıı ıl ku- cıllmış olan itili.t'Iar hakkında EvvelCe onlarda bizi tanırlar-
canlandı: Btl teminatı, müttefiklerimi& oJn mir iı•ıdM ~n M. Eden şoy 40k daha sarih malfunat ala - dı, b:_..ae onları ., __ .~ ....... u .. -.._ 

ÇünkU bir 'IAMBJWP 
BONOSlJ' ... puanı. 
- faiz; )mırt: müdafa8. 
ema llir çelik arla _,.. 

bir çelik llaııat. üMe 
eder. 

Turklere ve komşu ~- le dlmilti UM uuunua .u.cw.'ll& 
Kendisini kalabalık bir mey • tek- ettik. Bu temlnn._ ..._,__ ..._ ı:: caktır. Iıklı _,.._,..erimizi muhafaza ed .... 

danda binlerce adamın ortasın~ ·- - -- - Harpten sonra duny nın dayana - Ttibuna gazetesi, cihan sulbü dik ~':' · di b' ııa-':: '!'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"'~~~~ 
· kı ~ e muteberdiı:. Askeci ltU'ait mü- ....... _..aı nü elde etmek matlup oldugwu · ~ -at şım ıze se 1U1UA 

da yüksek bir kaıde üzerinde et- saade eder etm~ traadaki kuvvetle- ~ pnıns.pler, M< ............ au ve M. geliyorlar. Milli kaynaklanmızı 
rafa altınla.r saçarken goniyor 1'bese'"9ltin tarihi rnül atları müna takdirde ise Avrupada sulhu te- elde etmek ı'çın· her vaaı•ftya ı.... .. 

rımizi. geri çekecetiz. Kuvvetli ve · tm kl başlamak •~-- ol -ı..o .,... ve ona do~• eller~i ıızat:ao sebetll'le- neııırMllen ve 1& noktasra nun e e e ~ • vuruyorlar. F" ı...t bir ~ .. _ ~. •- - rnüatakil bir ıranın ortaprkta ıatik- _, ..ı-...J·- cuu.•· UA&&a. ..,.,,, 
halkın. feryatlannı. ifi1iy01'.du. · lhtlv•etlen clı*lar.aQ'Ofldll bildırilmiı dllğu ınüt.a.ıee&ınwww. le hare-·t ederle...,. b:-..- --'--

rann esaslı bir unsuru oltlup.ınu bl- b M.uaaor · il Biti ilstak a~ .. """" &MM:: uuaa 
- Daha! ... Daha!... Daha!.. • liyon.ız. tin 8 " ~yon. butim t ı· nııl- mı e er, m - ra mukabele edecejiz. qer yer 
Bwı ~ ,.6',.a, feda ııat1er a anaı yıasasıtlır. Büyuk kü - lar.l sulh için şart olarak diier yuz" :a-de bır' -11--"-- --· onlal' 

a ragmen yap...._. - lranda takip etmekte olduguınuz çull b1ı1tün --<u-.,er içın muteberdir. •illetJerin iatiklillerini ve hU • da :::trürler. ILlloSU' .. _ 
kaı:lıkların Fazılı ona yaklaitı- ......_.. e" 
ramıyacağından korkuvordu . gaye, düşman olarak bu memleketi Ş,arkta olsun gıır»ta olauıı herhangı .lrıümra.nlık haklannı tabdid ede- Bu sözleri otunmların. tas _ 
Kocasının vUzime baktığJ zaman işgal etmek delil, belki tranlllarla bir memleketin idareca roli.I oyniya- ak ve beynelmilel sahada. Al- vibklr hareketleri takip etmiş, 
onda. muhayyelesinden doğan dostcasına mesai birllli yapmaktır • cacı mıntıka veya hetemonya fıkrı- manya ve ftalyava milletler fev- hepei: 
birtakım manllar seziyordu. Fa. İngiliz kıtaatı trana atrmif, 1"ıuıl nt kat'ıy:yen ortadan kaldırmakta - kinde bir vaziyet temin edecek _ Biz arslanlar gibi dötllt • 
zıı sanki bu derin sükuWe ona: bu kıtaat ile berat. 1ran milleUniD du. ffıgp .-.. dllns'aa h.rk.ın iş bıerhangi bir rejimin kabulünü meeinide biliriz. 

muhtaç olduiu gıdalarda me)n'e'rek ~ ınaın. cıılMUG• illıri stırmemektedirler -~ ... , -Beıı de )ı&kında htlriyetime .;,.micür. • • D .. ~er... Bu müliWtan 
... a. N naf' ·-··- - ~ -v.e "OllUD1a beraber Al- Vaanrus büyük ı...ı.... ~=---- ı·,.; .. 

ka.vnpc...,m. e yapsan ı- tngiltere bükümeti ıle Rusya, ıra- d 1 ttllZİlf .. un-u~ .,._ le... Diyor jdbi ~ordu. Artık ma.,.a- bugün ıki F1 811 bırlııi seç- n de geri dönmüştü. JlaJratı elb9t 
zihninde sabit bir iz kezı1an. nın refahını temine yardım emek - l'DllC-vui,.ednıııl .. r. Ya lllihrin ,,.nı Taltiboetanhlarm bahıietıaek ... 
bu fikri mütemadiyen bir cümle tedirler. llUDUDJ. 7abulta bir.taık.ini. nJ& tedikleri İngillz •-"m"riıt ne 
~ltllnde tekrar ediyordu.. Bundan soara B. J:den SOY)'ft bü- Geçenlerde de söylemiştim. ın.ıll- iV UM olduğunu öğrenmiştir. Onlann 

- GJdecek. .. Beni bırakacak.. kClmeünin be;,ııelmilel mllaıa.be\. - ...... harpten sonn Almanya 3'8 J ı:-- şik•yetıeri IU hiciu.e,& istinat 
Oma ~m... Ebediyen leri -.?J•mJattırma.k için teYkal.._ kuıi• .,.._iki beMf l\ldeeektır. ( ... tltnlft 9trfnct e.yfltda) ediyordu: 

bir 
daha ...Xremiyecegmıw · ! mühim iki tedbir abnıi olduluaul be 1 - Ailmltft7• tekrar alllhlanıp olduğuma aöylemif ve tunları Taldbostanhlar mütad oldu.;., 

o;o~ van etoı1ştlr. aılbetl memleMtleri tahakkünnı altı ilave etmiştir: üzere sondan yine isyan ettik: 
&o~el bWınlm.U, RUIYll ile müna.. u alnNdt mtlcıedeleıöe t8krar bat - Rooseveltin iş 1aQramı mU - leri zaman BlJlire bultıadal' Jiı

sebetlerini yeniden tanzim etmiş o - lıyamıyacak vazi;yete ıetitilecektir . nasebetile yann söyliyeceği nu- giliz bahriyelisi çıllıan1mqb • 
lan PolQD7&. ile iUW etmlftlr. aua. .Alntan,.emn bu halinden art\k bak- tokta btt mMmdan etraflı bir Bunlar ecneOileri blına;)I& ede -
Topraklarında bir Polon7a ordwıu tık. surette- 'ba.h814ımeel mimkibı- ceklardi ve gece ıüı:ıdUs ,abıız 
te§kilinl derpJş etmeldedlr. !' - Abnanyanın iktıaaderı :yılala - dUr. Busir içinde kalaD eonebilel'in i .. 

.............. 
Matbaanın kal>wsı. l'..U. bir 

kwıak. mektupla. birikaD ıuc -
mnplan verirkan: 

- Sizi bir eski arkadatım• 
anyor. Dedi. beqjlp bir cWa 
uğJ:a.yor. 

-J.amine? 
- İDIİllİ .., ...... Be her 

gön utrunn ••• bir gln te
udüf edBha- Dedi. , . .._ ... ) 

SG~ bük~ Tür~ yapa ~ J&ompılan w cltlnşra ioın b~ ze- ~. 3!t (ıa.a.) - 1'aponya- kamet etıtikleri binalar önüııde 
lan JMıpanatta. da bldmle ha-aba- oı.. lalı> kıa7-tı. olmuanm önüne aav- da oCaıran bırHI• tebaalanmn nöbet beklemişlerdi. 
muş ve Turkiye cQnıburlyetinin mili --. meml~n& d&unelerini tav 8lr is\18& wk'Ut 
ki tamamiyetine kemali ihtLmamla JlulÜh daha ileri 111decejhn. Bu siye eden BilytHr Britanya elçi- BuŞr valisi Takibostaolılara 
riayet etmeje ve Türklyen.ln Avrupa iki tWaS ı.rpten sonl'4' yalnız Alınan- liği lteyamıamesint J'apen hari- karşı muhafaza kıtaatmdan bir 
devleilerinden herhangi bırinin teca ya ile milnuebetlerinııze detll bü - ciye ft&Dl'I amiral Tuyoda ite kısmını ise vönderdi. Gidenler 
""""'"__. takdlrlnde ona,.... ,.. --..,_ tıiglltıon "1ylllı: elçlai •9 mağlup oldular ve ricat ..ı.eı. 
- ve müzabanııöe bulunmaia lllllA. 1dJA obnaladar. ftta Bowvelt - Chur Craigie arasında yapılan girtlf- geri döndiller o :r..am•n vali Inı-
de oldujpnu b.,an etmiştir. ehil! ~ baldki mana- melerden soma buf:lıı gtliz1ere mUracaat ederek ken-

Sov:yet hillduneUnin bu teeebbila- a budlılr. 1 mlftir. diaiDe 1*traç ukw verilmesini 

istedi. lngilizleı! bll talebi kabul 
ederek on kıŞt qırdalar ve Bu.· 
tir vaH•nan emrine verdiler. Bil 
on k~irin yardi.mı ile aeil8r yo
la ptirildt hepsi birden yakala.a 
narak .B\lşire sevkolundu. 

Takibostanlıl8l' bu. hidisecieD 
pek mUt.ee.sair olınnşlar kaniee 
lerinin eaaı-etine pek k•zmujke• .. 
Birçok şeyhler valiye haber cöıı 
dererek haydutl&nA settbe9t. ı. 
rakılmasmı istemişler. tehdit Oı
lari.lr. da : 

- F,ğerı onları serbest. bıra:k
mazs•nız, memleketimizden ge
~ek latrvaıılarınmn akibetİ.\ 
ne olacağını takdir edenrinia 

Demişler. Bulir wıhli. bu teı.-• 
didin hiçte bot olinadlğun: mı
diği ic;in Tahraaa. miii'a.eaat et
mif, hüldlDıetbı şerefi me'YIUU 
baha oldııiwıu söylemiş. Cevap 
alamaJlllQ& Takiboataıı 18vhlell 
ae şu cevabı göndermişti: 
-Takibostanlılar benim doatla 

rıındır. Ben bepiaizi.. severıa • 
Hiç blıitıize f.eaalık etmek iste- • 
mem. Fakat ey şeyhler, llODDM
size: sızin adamf.uımzl eai&' • 
den benim adamlanm mıdır" .•• 
Hep:.niz biliyorsunua ki hayır , 
benmı adamla.rmı değil İngiliz .. 
lerdir. 

Şeyhler bu sozler karşısında 
aeslerini çıkarmayınca valiniıı 
memuru mahsuau ili.ve e~ 
ti: 



.-ENNl SABAH ·ı 
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~ HERGELECi İBRAHİM 
• ....... ,... •' • t • I )o;,,., r"'f. 

ŞAKİR ZOMRE 
TÜRK SANA Yii HARBiYE VE 

MADENiYE F ABRiKASI 
Bilumum soba ve aksamı, sair döküm ve madeni 

eşya satışlarının münhasıran 
Selahaddin Humbaracıbaşı ve ortakları 

Kollektif Şirketi 

l... Yazan: M. Sami Karayef 
______ as 

Kolay değil Hergc.leci, Filibeli 
gibi zor b ir hasınile pençelcşi -
yordu. A~ıı v~ kuvvetli olan 
hasmı hi ç..'iüphe yok ki yorğun-
luk 'eriyordu. 1 

Lakin Hergelecinin ters güreş 
-,iıkarrnası Filibelinin canına tak, 
etıniljti. Hasmını bir t ürlü iste
diği gibi tutamıyordu. Hep ters 
geliyordu elin e ... 
Güreş uzadı. Dört buçuk sa -

ati buldu . .l<,akat Filibeli daha 
hali dayanıyordu. Elibeli, son 
devrelerinde biraz canlanır gibi 
almuştu. Dişini cawna takarak 
miidafaadan kurtulup hücuma 
geçmişti. Halta bir defasında 
Her~cleciyi çapre.zlıyarak alta 
almıstı. 

rakat, bu alta almak dnha zi 
y:ıclc ı• ılıbdinın , ıı arına olmuş 
tu f• ıhbe!ı; H:ergelcciyi Ç!'. prnza 
-ılıp sil dt1:1" ~aman en son ko
.Jun ı oyııadıgı belli idi. 

l-lergcleci, ha!:'Jllının G:tprazile 
.pıc r,erilemiş ve sürülmi.iştü . 
Cap~:ı..,. ıvınp alta yattı. Fa.kat 
·ılihel rl.1ha kcmancye girer 
~rrı ez kemaneyi sökerek hasmı 
un uzcrine dönnıesı bir oldu. 

Hergeleci, hasmının üzerine 
çıkar çıkmaz derhal sarmabdı. 
i'ilibclı sarmayı sôkerek dön -

mek istedi. f 
Fakat. dönerken bir elilc dcs

tckleneyim derken iki elilc des
teklenip doğrulmak istedi. Bu 
suretle asıldı. 

Hergeleci, hasmının asıldığını 
gbrüııce güreşi bıraktı ve, galip 
tem nnasını çaktı. Ortada kı -
zılca bir kıvamet kopmuştu. 

- Olmadı, tut!. 
- O madı! 
- Oldu. Açık uüştii.. 
- I• ılibeli, tut be!. 
- Tutma be!. 
Taraftarlar meydana uğra 

mu tı. Kıyamet koparmağa hafl
ıadı1 r. Bu. acığl hakem heyeti 
nasıls:ı görmemişti. Fakat caz -
gır g-ormüştü. 

Yeniliş acayip idi. Alaturka 
~e"'te bir hasım sarmadnn 
ters dönüp kalkarken bir eli ver 
de istinat olarak dayanıp dö • 
nerse ve göbek açılsa dahi mağ
lup Aayıbnazdı. Çünkü oyun Uze 
rinde addolunurdu. 
E~cr hnsım. dönerken iki e li

ni desteklerst> o vakit yenik sa
yılırdı. Çünkü, oyunundan bo -
şahnıs sayılırdı. 

Bu, oyun k2.idesi mühimdi. 
Çtlnkü hasmın iki elini yerde 
desteklemesi hasım tarafından 
oyununun bozulup desteğe hi -
zum görmesini intiba ettiğinden 
mağlup addolunmak zarureti 
vardı. 

Ortada mevcut gilrültii bu -
nun iızerine kopmuştu. Bu, mağ 
lubiyet inceliğini bilen , b ilmiyen 
birbirlerine girmişti. 

Herkes ve hatta, her pehli -
van iki destek bir destek nedir 
bilıne-.clerdi. Zaten bu gibi yeni
ışler çok nadiren olurdu. 

Hergeleci, haklı idi. Filibeli 
dönerken tek el ile dönüyordu. 
Fakat Hergelecinin bir gırtlak
lama oyunu onu iki eli üzerine 
l.;:steklcmcğe m ecbur etmişti. 
:E:ğer Filibeli, gırtlaklama ile 

ıki eli üzerine desteklenmemiş 
ul.,cı.ydı, doğt udan doğruya sırtl 
yere vuracaktı. 

İşte, pehlivanlık, bu suretle 
hareketi mağlubiyet olurdu Her 
geleci, güreşin inceliklerini bil
diE;.ıi için derhal sarmayı söke -
rek olduğu yerden kalkmıe ve, 
tenıannayı basmıştı. 

Deli Ha!ız, cazgır ve bazı pch 
livanlar Filibelinin açık düştü -
~unu gör.ınüşlerdi. Fakat ha -
Kcın heyetinde bulunan ihtiyar 
>chlivanlar görmemışti. 

Gürültü büyüdü. Güreş mey
danı halk ile doldu. Her kafa -
dan bir s c s çıkıyordu. 
~ihaycı. kaymakamın emrile 
ıııC'ydandakiler temizlendi. Her-
kes vcrli yerine çekildi. 1 

Hcre-eleci, meydan yerini bı
l"akıp ustasının yanına gelmiş
ti. Filibeli, meydan yerini bırak 
mamıştı. Yenilmedim diye ba~ 
~nyordu. 

Halbuki, Filibeli de biliyordu 
~i, iki elilc desteklenmişti. Ha
kem heyeti cazgıra sordu: 

- Ne gördün?. 
Cazgır, hakiltati anlattı. Fi

libelinin iki el ile desteklcndiı?-i
ni söyledi. Iı.,akat caz!7lnn yal -
nız başına sövlemesi kafi değil
di. 

Hakem heyeti birbirlerine 
sordular: 

- Sen ~rdünmü ?. 
- Hayır!.. 
- ~C'ndc görmedin mi? 
- Havır; .. 
Güre ,;n baslaması lazımgeli

yordu. Hakem heyetinin yamııa 
Deli Hafız geldi. Bairırmaf;a 
başladı: 

- Bu ne rezalet be?. Daha 
nasıl olacak bu iş? Yenildi işte! 
Bir kere de sorun Filibcliye .. 

Hakem heyeti Ji1libeliyi çağır
dı: 

- Filibeli, iki el ile desteklen 
m.işsin ?. 

- Yo .. Bir el ile dönüyordum. 
- Görenler vnr .. 
- J{inı?. 

Caz~r P"ôrmilş. 

Deyince; cazgırın üzerine y ü
rüyerek: 

- O, benim düşmanım.dır .. 
Ezinelidir .. Ezineliyi yendim di 
ye benim yenildiğimi istiyor?. 

Dedi. 
Bir karar veremiyorlardı. 

Müşkül vaziyette kalmışlardı. 
Kaymakam, hiç tanımadığı hal 
de Hergeleciyi sevmişti. Kayma 
kam yanındaki ağalara sordu: 

- Ezerçeli !6ramın ustası 
varını?. ... 

- Var cf endim.. t 
- Kimdir?. ,.. 

. v 

- Torlak.lı Deli Hafız .. 
- Burada mı bu adam?. 
- Burada ... 
- Bana çağlrsanıza şunu .• 
Dedi. 
'l'orlaklı, kaymakamın huzu -

runa gelmişti. Kaymakam: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıhhk ve Bütün Ağrılarınızı derhal heser 
kabında günde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 

Her yerde pullu. kut4iar1 ısrarla isteyiniz, 
•• ,.,,-: ,if .; • •• ' • • • 1 ' 

1 .. _A_s_h_e_r_ll_k_ı_ş_ıe_.rı_i _ı 
Bursa Askerlik şubesinden: 

Yüksek ziraat enstitüsü veterineı 
f akü ite si askeri .kısmının kayıt 

ve hab11l şartları 

- Yasıtasile yapılacağını arzedır. 
ı , Münıcaatlerin ııağıda yazılı adresimize yıpıtmasını sayın 

mü,Urilerimizden dilerlz. 
GALATA TÜ NE L CADDESi No. 37. ISTANBUL 

TEL~FON: 49179. TELGRA F: H U M B A R A C 1- ISTANBUl.. 

Kız ve 

Erkek 

A NA -i L K- O R TA - Li S E 

Boğaziçi Liseler i y:ı~~~ız,·t 
Arnavutköy . Tramvay caddesi : Çlftcsarayıar 

Kayıd için hcrgün 10 dan 17 ye kadar mektebe muracaot cclılebılir· - Bana bak Torla.klı, seni 
tebrik ederim.. Sende __güzel gü
reş vaulın dün .. Cırarrınıda be
ğendim .. Hu, gürültüye lüzum 
yok .. Ağalarda görmüşler .. Fili ı 
beli, iki el ile desteklenmiş .. 
Madem ki hakem heyeti görme
mış tekrar tutuşsunlar. Sö•rle 
çırağına çıksın meydana!. Kork 
masm, Fılıbeli onu yencmiyecek 

Aşağıdıı künyeleri yıızılı emekli ve 
yl.'<iek subaylıırın halen bulunduk -
ları vatifc ve ikamet adreslerinin 
en geç uç gün znrfında mektup vt>ycı 
telle şubeye bildirmeleri; bildirme
yenler hakkında kanunt munmelc 
ynpıı:ıcağı ılfln olunur. 

1 - Ankara Yüksek Zirııat ensUtüsii Veteriner :fakültesi askeri kısmın bu 
yıl sivıl tam devreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun
luk imtih:ınlarını vcrıııış olınnk şarülc talebe kabul edilec:ektir. :tsteklılerin 

aşngıdaki şartlnrı hnb: olmnsı Uizımdır. 

A - Turkiye Cumhuriyeti tebııasından bulunmak, 
B - Ynşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 

Derslere 25 EylCıldc b:ışlanacnktır. tstiyeıılere tarifname gbnderılir. iıl 

lı••••••lifi;j'fWl:Cll:'li!il•ll'l'elclon: 36 - 210 rnıt # ' 

Yedek 5. sınıf Nalbant ustası 329-
No. 4 Uşak 304 D. Mustafa oglu 
Hamza. 

C - Beden teşekkülleri ve sıhhati ordudı:ı ve her iklimde !a:ıl hizmete 
==================================-~ ........ -.mmı._._._.._. .. n,~1&5m_.•-~ 

Dedi. 
Bunun üzerine Deli Hafız şun 

lnrı p'"'- ledi: 
-Ben, çırağımı ortaya koya 

nm .. Fakat, güreş ne kadar u
zarsa uzasın berabere bırakrmı.k 
yok.. Yenişinceye kadar dc·ınm 
edecek .. 

Kaymakam da: 
- Sana soz veriyorum .. De

diğin gıbi yapacağım .. 
Dedi. 
Torlaklının hakkı vardı. Gü

re.<~ bır~ daha uzarsa berabere 1 
aymverirlerdi. Bu sebeple Tor
laklı gıdcruyak kaymakama: 

- Elendim, ahaliye lıa.:<:(:'m 
h yetin.- cmrcdiııiz..Gürcş yeni 
şmceye kadardır. Berabere yok. 

Bunun U?.:crinc Deli Hafız, 
Hcrgclccının ··anına ueldi ve: 

- lbram, çık tut!. 
Dedi. 
HcrO'eleci, uslasın:ı. mukabele 

etti: 
- Ziyanı yok.. r'ık bir k•..:re 

daha yen .. 
Dedi. 
Bunun üzerine Hergeleci,, 

mevdana çıktJ. .l<)libelinin hiç 
işıne n·ehnıyordu. Güreş gürül
tüye P-elip ayrılmış olsa daha 
iyı olacaktı. 

Pavul zurnalar susmu§tu . 
HerP"eleci, orta.va çıkınca halk 

1 

yerine oturdu. Kaymakam, caz- ı 
gırı çağırdı, emirlerini verdi: 

- Giireş yenişinceyc kadar -
dır, berabere yok .• 
Cazgır ilan etti: 
- Ev ahali .. Kaymakam be

vin emri şudur: Güreş yenişin
ceyc kadardır. Berabere yok
tur .. Güreşe kimse m üdahale i 
etmesin!.. [ 

Bu ilan berbattı. Filibeli de 
ve Filibeli taraftarlarında şafak ı 
atmıştı. Yenişinceye kadar o -
hınca Filibeli, bu güreşi çıkara
mazdı. Me~er bir mucize olsa. 

Bereket versin Filibeli bu, gü 
rültülerin devamı müddetince 
bıraz ncfeslenmışti. Soluğunu 
kesmişti. Üste de aürültü ile 1 
mağlubiyetten kurtulmuştu . 
Yoksa yüzde yüz mağlup idi. 
Hergeleci. haklı idi. 

Deli Hafız söyleniyordu: 

Yedek P . Asteğmen 20960 Kasta
mon1 315 doğumlu Mehmet Ynmın
cnn. 

Emekli P. YZB. 334 - 312 Adıma 
314 dogumlu Hasıın ·rnhsın Yılmuz. 

Yedek P. Asteı:;men ı8351 İstan
bul 313 dogumlu Mehmet Şevket 

Toygar. 

1 
Yedek P. Astegmcn 48052 Ankt'ıra 

329 doğumlu Orhnn Aray. 
Jıınd rmo 1. MuHizım 3342 Bursa 1 

314 do umlu ihsan oglu Lül.fi ı 
Erııeklı 8. sınıf Mu. memuru 341 -

214 Gelibolu 317 D. Vosıf oğ. Hoy
rctUn r'aydanoglu. 

Yedek J. hesap Me. 1963 SeU\nık 
305 Dol!,. Ahmet oğlu Ali Akınlı. 

Yedek P . Tgm. 47634 B..ır~a 329 
doğumlu f.r:l:dct oğlu Fnruk. 

Yedek l>. Tğm. 47647 Akçud:ığ 

328 D~. Mustafa oglu Fehmi. 
Yedek P. Tı.i"ffi. 48009 Bozöyük 332 

Doğum. Şakir oğlu A. Kemal. 
Yedek Topçu Teğmen 48301 Sıvas 

327 doğumlu Emin oğlu Alı Znıt 
Yedek P. Teğmen 4!1452 Bursa 333 

doğumlu Nuri oglu Cevdet: 
Yedek P. Teğmen 49307 Gumuşha 

ne 332 doğumlu Mustaf:ı oğlıı Alı. ı 
Yedek J<:CZııcı Teğmen 38403 Is -

tıınbul 320 doğumlu Osmnn Edip oğ. 
Salp. 

Yedek Eczacı Teğmen 3t'846 l-'ilıbe 
309 doğumlu Mustafa oğlu Ali. 

Yedek Levazım Teğmen 46048 
Bursa 327 doğumlu Fevzi oglu M. Ali 

Yedek P. 'l'egmen 24296 tnegol 
316 doğumlu Şerif oğ. Ahmet Cev- ! 
det. 

Yedek 8. S. Mua. Me. 24327 Kan
diye 309 doğ. Mehmet og. H. Avni. 

Yedek 8. S. Mua. Me. 32089 Bursa 
3.l(i Dqğ, ~kkı oğlu Mahmut Ekrem 

Yedek Topçu Tcgm. 32258 Aksaray. 
321 doı;rumlu Mazluır ogıu Tııcırttın. 

Yedek 'l'opçu Teğmen 32436 Burra 
320 doğumlu Muammer oğ. Mehmet 
Emin. 

Yedek Nakliye Astcgmen 32570 
Bursa 317 doğm. Ömer oglu Muhittin 

Yedek Levazım Asteğmen 18921 
İstanbul 315 Fııhri oğlu Ekrem. 

EM. 3. S. Mu. memuru 326 - 223 
1stanbul 307 Doğ. Mehmet Emin og. 
H. Rıımiz. 1 

Yedek 8. sınıf Mu. memuru 333 -
18 N:ğde 315 Dog. Hakkı oğlu M. 
Remzi. 

* - Ayıptır, hak yiyorlar. Bciy Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin-
le hakem heyeti olur mu?. den: 

Davul zurnalar tekrar çalma 1 Mukcllcf Tobib Yllzbıı~ı Ah-
ğa ba.J?ladı. Pehlivanlar, ı;ırııııı- met oğlu Ali. doğumu 3l0, meınle
dılar. Fakat Hergeleci, kızrmş.ı. kctı Noblis. Sicıl No. (38206) 
Böyle şcymi olurdu. H.ı.klrnıı 2 _ Yedek Piyade Teğmen Zey-
vemişlerdi. 
J neltıbidin oglu Cevııt Perzin. Dof:u-

Hergcleci, kızğınlıldl ıJaha mu 318. Memleketi İstanbul. Sicıl 
ilk elde bir tek dalarak l1ı!<;r;rıı- No. 05460> 
nı alta alıverdi. Durduttrıadan 3 _ Yedek topçu Teğmen Berhrım 
sarmaya girdi ve, küntekdi.. oğlu Ahmet Tahir. Sicil No. (50722). 

Hergeleci, hasmını hemen 4 _ Emeklı 7. Sınıf Hesııp memu-
mağlup etmek istivordu. Filfüe- ru Talt'ıt oğlu Mahmut Nedim do -
li, biraz nefeslendiğı için kuv - ğumu, 291 , memleketi Enincon, si
veti yerine gelmişti. Bu sefer cıı No. c325 _ 26) 
sarmadan dönüp kalkmağa da 5 _ Milkellcf Tabib yuzbaşı M. 
korkuyordu. Necati o~lu Fuad Vehbi Siirt. Kayıt 

Çünkü, çok ters olan hasmı No. 36228 

mtisait olmok «dil rekaketi, olanlıır ııl ırunaz.> 
D - Tnvır ve hareketi, ohlakı kusursuz ve seciyesi sıığlam olmok, 
E - Aılesınin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun için de za-, 

bıtn vesikıısı ibraz etmek> 1 
2 - 1steklılerin müracaat istidalarına şu vcsikalan boğlamalan lazımdır. 
A - Nüfus cuzdanı veya mus:ıddak surc:ti, 
B - Sıhhati hııkkındıı tam teşckki.ıllü askeri hastahane r:ıporu ve aşı 

kllğıdı, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehndetnnmesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındıgı takdirde askeri knnun\ nizam ve t;ıliınatları kttbul 

ettiği hakkında vclıslnin ve kendJsinln noterlikten tasdikli tmıhhılt senedi. 1 

Tıılebe okuldan ıstifa etmek isterse okulca tonııkkuk cttirilecel~ masrafları 

bırden venr ve bunda taahhilt seneclint> kaydedilir. ı 
E - - Saralı, uyurken gezen, sidikli, lıayılma ve çırpınmaya muptelfı 

olmadı,,ı hnkkındıı velilennin noterlikten tasdikli taahhudnamesi. cBu gıbi 
hastnlıklardan bırıle okula girmezden evvel malül olduklıırı sonradan ıınla-ı 
şılanlıır okuldan çıkarılır ve \İkU\ mosrııfları velıleıine ocletilir. 

3 - istcklılcr bulundukları mııhııllerdekl askerlik şubelerine istida ile 
mılracaat cdecekleı ve şubelerince 2 l nci maddede bıldirilen evrııkı ikmııl 1 
ettıkten sonra Arıkarada Yüksek Ziraat c-nsutüsü veteriner Iakultesi askeri 
talebe fımırlılıine gönderilecektir. Mürocant mUddeU eylülün 25 ine kadardır. 

1 
Bu tnrihtcn sonro murnca:ıt kııbul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine Ve mimıcaat sıra
sr'lıR goredir. 1steklı adedi tamıım -0lunc:ı kayıt işleri kapanır ve kabul C'dilen 
lcre ınür:ırnat ettikleri askerlik şubclerlle tcbligııt yapılır. (6933) 

1 Devlet D emiry_o_li_ar_ı_İl_,a~n_la_r_ı 1 
Bir sene içinde lzmıt deposuna gelecek tcıhmlnen 5000 ton mııden kd

murunden 3700 tonunun lzmıtte ve 1300 tonunun du Adapazıırında vagon
lıırdıın yere ındirilmesi ve aynı mıktaı: J<öımin.in yine ayni mahallerde 
yerden mukıne ve ı~:ıl>ırıdn vngcmlaı a yuklet.lınesı ışi a~ık eksillmeyc kon
muştur. 

Eksiltme 17.9.041 tarihine müsadif çarşamba gı.iııti sııat 11 de Hı:ıydar
p:ışada biıincı işletme komlsyqnundo yııpıl:ıc:ıktır. 

Muvakkat tcmınnt ı22 ı.rndır. hteklllerin muayyen gün ve saatte ko
mısyorıda bulunmaları laz.ımdır. 

Fazla ızııhat ve şartname :ılmak isteyenler i~lctmeyc mııroc<ıt etmelidir. 
"7700" 

• • • 
Muhammen b<!<icH (13200) lira olan muhtelif eb'atta 8000 kilo kat

raıılı ve kııtransız fıdi kPnevir halat (15/9/1941) Pııznrtesi gunii saat (15) 
oıı beşte Haydarpaşada Gar bması dııhilindeki komisyon tarafından ka
palı zarf usulile satın nhııacaktll". Bu işe girmek istiyenlerin (990) 1 
lıralık muv;ıkkı:ıt tenıınat, kanunun tayin ettiği ve.sikal11rla teklıflcriııi • 
muhtevi uırfiarını ayni gun saat {14) on dörde kadar komisyon rcısliğınel 
vermeleri llizımdır. 

Bu ışe ait şartnameler komisyondan parnsız olarak dıığıtılmaktadır. 
(7641) 

~; ......... , .................. --...... ~ 
TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tnribl! 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ti.ırk lirası. Şube ve 

Aians adedi: 265 

zıraf ve Tlcırf her nevi ba"ka muımelelerl. 

Par,. 
r===========~~======il 

Zlraat Bankasında kumbara.u ve ihbarsız ıasarnu hesablnnnda en 
ıız 50 lirası bulu;ıonlııra senooe 4 defa çekilecek kur'e. ile asağıd.akl 
plAnn göre lk"Tamlye dnğı~llcaktır 

4 ıded 1.000 Li ralı k 4.000 
4 
4 

40 

» 

• 
• 

600 
250 
100 

• 
• 
• 

2.000 
1.000 
4.000 

60 Liralık Lir• 11100 aded 
• 120 • 40 • 

• : 11 160 • 
20 

6.000 Lir• 
4.800 
8.200 

• 
• 

bir gırtlak uywıu ile tekrar bir ı Yukarıda ilfın edılcn subay 
açık vaziyete girebilirdi. ve Askeri memurlıırın durumları DiKKAT: Hcsııplarındakl paralıır bir sene içinde 50 liradan a~aıtı 

Küntedcn sıyrılmağa çabalı-! tesbit edilmek uzere (çok acele) şu- düş!lliyenlcre lkrıımiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
yan Filibeli bir türlü hasmının beye muracaat etmelcn ılfın olunur. Kur'alar senede dfirt defa 11 1\l a.rt, 11 Haziran, 11 Ey· 
-altından kurtulamıvordu. Niha- 1 
yet kiinteyi sıyırttı tek paça * lül ve 11 BirincikH.nmı tariıılcrinde çekilecektir. 

kaptı. Ve, doğruldu. Bursa Askerllk şubesinden: 1 =-=--=-..:..::~...=..===:========================= 
Hergeleci, hasmının elinden Yedek Piyııde Astt-gmen (47065) 

naçasın1 budayarak alınıştı. Fi- Jst b / de • h t / v d •st.·ıılbUl 32,5 doğumlu H. Kemal og- an il nız omu an l g l n an 
libeli, k::ılktıgh halde ayakla iki • • ıu Ekreınin acele şubemize muı a-
dakika bile duramadı. 1 Deniz gedikli orta okulu müsabaka imtıhanı 

Hergeleci, bir çift inlışla has- caati. 
mının topuklarına kadar inmiş l - Deniz gedıkli orta okulunun 18/8/1941 de yapılan musab:ıka iınti-
ti. Ve, Filibeliyi bastırmıştı. Hu ... ,----------.----, hıınına ye\Jr('mıyenlerin 10/9/1941 günı.l saat 9 do yapılacak ımtihana gi-
kalkış ve, düşüşler tevali etti. _Yen i neşr1 y a t H·bilmellrı ı('ın şimdıdm kayıı1arııun yaptırılması. 

Giireş altı saati bulmuştu. rnalaı ı ve yanlanı\da cmurekkeı,ıli ve kurşun k:ılemi ve lfüıtıkt bulunclur-
1 

2 - Okurlıınn ayni gun ve saııtte Deniz Gediklı okulu blnıısımhr"hulurı-

Baş güreş oluyordu. Cazgır, va- Vazo mı:Jıırı. (7524 ) 

kıt ueciktiğindcn baş güreş<,:ilc İçli ve hisli bir şair olduğu ================================= 
ri meydana çıkarmıştı. her parçasında kendini ap acık 

Fihbcli taraftarları yine mı-ı gösteren <Muvaffak Sami Onat) 
zıkçılı~a başladılar: 1 ın (Vazo) namile bir şiir mec-
~Y ctişir rtık •• IAkşam ol • muasını biz seve seve okuduk. 

du. Derin hisler içinde, iştiyak -
- Altı saattir güreşiyorlar. . !ar ve arzular önünde hülyalı 
- Birbirlerini mi öldürecek- bir zaman geçirmek isteyen ka-

lcr? .. rilerimize bu şiir mccmuasıııı 
- Berabere, berabere!. karilcrimize tavsiye ederken bir 

Tekni k okulu mii<lürliiğünilen 
Okulumuzun muhendıs ve fen memurlu ru 1usnnlrırının inşaat \c makf

n.c şubelerıne yeni talebe knydına 1 Eyltıl 1941 taııhlnde başlıımıcak 30 Ey
lul 1941 cunü ::ıkşamı sa:ıt 17 de rııhayct \"er.lcccktir. 

Kayıt muamele i her guıı s:ıat 9 dan 12 ye kndnr yııpılır. 
Orta wektep mezunları ımt.hanla, lise olgunluk fnıtıhanında muvaffak 

olanlar ımııhansfZ ırnbul olunurlıır. 

A51 
1941 IKRAMIYELER1 Kiiçük tasarruf 

hesapları 1941 
iKRAMİYE PLA.Nı 

ı adet 2000 I..iralık = 2000 .. - Liri 

KEŞ I DELER: 4 Şubat, 2 t.tayıa, 

1 Aljustoı, 8 1 kinclteırln 
tarlhlerlf\de yapılı r. 

3 
2 
4 
8 
35 

80 
300 

> 1000 
> 750 
> 500 
> 250 
:t 10(1 

.1 50 

> 20 

> = :ıooo,,_ 
, 

> = 1500.- > 
> = 2000.- , 
) = 2000.- , 
> = 3500.- , 

> =4000.- , 
.. = 6000.- ' 

.. ................. al ................. ~ 

Nafıa Vek aletinden: 
Eksiltmı•ye konııl:ın iş: 

l - Bursa su işleri birinci şube müdilrHığli mıntııkası dahllındeki J{~ 
caçay uzerfndc bir regıllAtor ile Kocaçrıy :sağ sahil sulıımıı kıııı:ılları h:ıfrı• 

ycıt ve inşaotı ve munlvvetler deresi Hfıh işleri muhammen keşi! bedeli 
fıynt esası ıl:wrinden «268 !J07> lirıı «87> kuruştur. 

2- Eksiltme 12/9/941 tarihine rııstlıyan cumıı günü sn:ıt 15 de Ankar:ıdll 
su işleri rcisligi binası içinde toplnnıın su eksiltme komisyonu odıısmda (<B' 

pııh zarf usulilC' yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık islt" 
ri genel şartnomcsı, umumi su işleri fenni şartnamcsile hususi ve :fenni şart• 
nıımeleri ve projeleri cl3• lira c44> kuruş mukabilinde su ışlcri rciı;ligırıdetl 
alobillrlcr. 

4 - Eksıltmegc girebilmek için istekkilcrin «14506> lira c31> kuruşluıc 
muvakkat temimıt vermesi ve ekı;ıltmcsi ve eksiltmenin yapılacağınd;ın cll 
az ııç gün e\•vcJ ellerinde bulunıın vc.ııknıardc birlikte b.r dilekçe ile uııfııt 
vekaletine muracııııt ederek bu f«:e mahsus olmak iızcre vesika olmaları "' 
bu vesikııyı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu ıntlddet içinde vesikıı talebinde bulunnuıynnltır eksıltıneye işurıı!C 
edemezler. 

5 - 1stcklılerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
s:ıııt evveline kadar su işleri reisligıne makbuz mukabıhnde vt•rmelerı 1A
zımdıı·. 

Postada olan gecikmeler kabul cdılıncz. (5591) (7163) 

Nafıa Vekaletinden 
10/9/941 çarşamba gılııü sııat 16 da Ankarnda Nafia vekiıleti binası jçin

cle Mnl7.cıne ınudürlugii octasıııdıı topl .. ıınn M:ılzeme Eksiltme kümisyomındll 
ödenecek bıısım ücreti takribi 3000 lira bedel tahmin <!dilen vekiıletın neşrct
mC'kte olduğu idari mecmuanın birinciteşrin 941 fcvkallıde nüshasının kapııll 
zarf usulılc vnhıdi fiyotiarı ilzcrinden eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme 5;ırt 
nıııııesı ve te!crrüatı bedelsiz olarak malzeme müduı·lüğunden alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
tsteklılerın teklif mektuplarını muvakkııt tcminnt ve şartnamesinde y:ı

zılı vc.,aılt ile birlikte ayni gi.in saat 15 e kadar nıezkfıı· 1-:omisyonn makl>U:ı; 
mukabılinde vermeleri lazımdır. c5896> «7482> 

Matbaacılara 
Nafıa vekaletinden 

10.9.941 çarşıımbn gunu saat IG dıı Ankarada nofio vekaleti binası için
de malzeme mtidurlugü odasında toplıınaıı malzeme eksiltme komisyomındt' 

odcnecek basım ücrctı takribi 3000 lird bedel tahoıin edilen vekaletin neş
retmekle olduğu idııri mecmuanın birinciteşrin 941 :Cevknlfıcle nüshasıııııt 
kııpulı zarf u ulile vahidi fiyatları lir.erinden eksiltmesi yntnl~Ur.1 El<-
61ltme şartnnm~i ve tcferrüııtı bedel iz olarak malzeme müduı•liıınınden olı
nııbılir. 

Muvııkkııt teminat 225 liradır . 

İsteklilerin teklıf mektuplarını muvakkat tcmlrıııt ve şartnıımcsinde yıı
zılı ve :ııklc birlikte ayni gun saat 15 e kadar mezkur komisyonıı makbl!Z 
mukabilındc vermeleri lazımdır. (5896-7tli2) 

Gürültü çoğaldıkça, mukabil hakikate layık olduğu kıymeti ı 
Teşrınıcvvelln ilk günlerinde her iki kısım !çın oyrı ayrı yapılacak du-1 

hul imtihn.nl:ın günleri 1$tilnbul gnzc.tclcrile EylCıIUn 25 incı günü lifin olu
nacaktır. Fıızla tııfsıUit nlmak istlyenlcrin bl7.zot vey:ı mektupla İstanbul 

-
atraf da P-"ilrülti.iye başladı: vermiş olduğumuza kani bulu -ı 

(Arkası var) nuyoruz. Bc~ıktaş Yıldızdaki idaremize müracaatları. (7320) 
Sahibi: A. Camaleddln Saraço~lu Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 

Basıldığı yer: (H . .l'lAJ,ıı,. A.ilrıoylar ve A. Cemaleddln Saraçoğlu matbaası) 


